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Obvestilo
Območno združenje Rdečega križa Trebnje v 
mesecu septembru organizira krvodajalske akcije, 
ki bodo potekale:

– v četrtek, 1. septembra 2011, od 7.00 do 12.00 ure v Kulturnem 
domu Mokronog

– v petek, 2. septembra 2011, od 7.00 do 12.00 ure v Kulturnem 
domu Šentrupert

– v ponedeljek, 5. septembra in v torek, 6. septembra 2011, od 7.00 
do 13.00 ure v restavraciji »Galaksija« Trebnje.

Vsem, ki boste darovali kri že vnaprej iskrena hvala.
OZRK TREBNJE

Novemu šolskemu letu 
naproti
Beležke, šolske torbe, zvezki, knjige, rumene rutice. Prihajajo prvi šolski 
dnevi in s tem več skrbi za šolarje, starše in ostale. Skoraj vsi imamo na 
svoj prvi dan v šoli prav poseben spomin. Spoštovani učenci, starši, učitelji 
in vsi ostali, ki skrbite za varne poti šolarjev. Srečno pot v šolo in domov! 
Več o tem si preberite na naslednjih straneh v prispevkih župana Alojzija 
Kastelica in ravnatelja Osnovne šole Trebnje Rada Kostrevca!

Jože Povšič

Obvestilo o javnem razpisu za 
dodelitev štipendij  
Občine Trebnje dijakom in 
študentom za šolsko oziroma 
študijsko leto 2011/2012

Občina Trebnje bo objavila na podlagi Pravilnika o podeljevanju šti-
pendij Občine Trebnje (Ur. l. RS, št. 112/08, 63/09) in Odloka o pro-
računu Občine Trebnje za leto 2011 (Ur. l. RS, št. 26/11) predvidoma v 
drugi polovici avgusta 2011 na svoji spletni strani http://www.trebnje.si 
javni razpis za dodelitev štipen leto 2011/2012. 
Obrazec vloge za prijavo na razpis bo od objave dalje dostopen na sple-
tni strani Občine Trebnje.  

Občina Trebnje

Razstava akvarelov
Društvo likovnikov Trebnje je v mesecu maju in juniju izvedlo vzpore-
dno kar dve izobraževalni likovni delavnici, na katerih je nastalo lepo 
število izdelkov. Mentor delavnic Brane Praznik bo opravil izbor del za 
razstavo, katere odprtje bo v četrtek, 15. septembra 2011, ob 19. uri v 
Baragovi galeriji Trebnje. 

Društvo likovnikov Trebnje

Srečanje harmonikarjev
Športno društvo Krik in Turistično društvo Trebnje prirejata SREČA-
NJE HARMONIKARJEV V GALAKSIJI TREBNJE v soboto, 17. 
9. 2011, ob 17. uri.
Program bo povezoval Darko Povše (radio Sraka), za ples in dobro voljo
pa bodo poskrbeli DOLENJSKI FANTJE.
Prijave pred prireditvijo zbirata Janez Drenik (040 718 535) in Peter 
Fink (040 828 777). Na razpolago sta vam tudi za vse ostale informacije.
Cena prijave pred prireditvijo je 3 evre, na dan prireditve 5 evrov.
Prisrčno vabljeni vsi, ki vam je igranje na harmoniko v veselje, in tudi 
tisti, ki radi slišite njen glas.

TD Trebnje

Občina Trebnje ima šest 
zlatih maturantov v letu 2011
Za nami je splošna in poklicna matura 2011. Trebanjski dijaki so 
se tudi tokrat odlično izkazali. Zlati maturantje so naslednji: Tjaša 
Čibej iz Trebnjega, Kaja Jarm iz Šentlovrenca, Matjaž Kužnik iz 
Podlisca, Blaž Gregorčič iz Češnjevka, David Matoh iz Dolenje 
Nemške vasi in Matic Miklavčič iz Trebnjega. 
Iskrene čestitke!
V septembru bo organiziran sprejem zlatih maturantov pri županu 
občine Trebnje, kjer bodo povabljeni tudi njihovi starši.

Alojzij Kastelic



2 št. 64 / avgust 2011

Aktualno

Uredništvo: Glasilo občanov občine Trebnje, Goliev 
trg 4, 8210 TREBNJE
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev trg 
5, 8210 TREBNJE
Odgovorni urednik: Jože Povšič
Namestnica odgovornega urednika: Valerija Jarm 
Uredniški svet: Jože Grozde, Vida Hočevar, Štefan 
Kamin, Leon Lobe, Gorazd Marinček,  mag. Igor 
Teršar, Ivanka Višček, Nino Zajc, Valerija Jarm, Jože 
Povšič  
Lektorirala: Marjeta Kmetič
Grafična realizacija: Present d.o.o. Ljubljana 
Naklada: 3.900 izvodov, ki se razdelijo brezplačno 
vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje. 
Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobjave, 
delne objave ali krajšanja nenaročenih prispevkov v 
skladu s prostorskimi možnostmi in uredniško po-
litiko. Priporočamo, da naj prispevki obsegajo največ 
1.000 znakov s presledki.  Nepodpisanih prispevkov, 
ki ne bodo podpisani s polnimi tiskanimi črkami 
imen avtorjev, ne bomo objavili. Fotografije, prejete v 
programu Word, zaradi slabe resolucije ne bomo ob-
javili. Uredništvo si pridržuje tudi pravico, da nepri-
merne in žaljive vsebine ne objavi. Odlok  o izdajanju 
občinskega  glasila »Glasilo občanov« tudi določa, 
da se v Glasilu občanov brezplačno objavi osmrtni-
ca ali zahvala ob smrti za pokojnega občana Občine 
Trebnje. Spominskih objav ob obletnicah smrti se ne 
objavlja.
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na na-
slov: glasilo.obcanov@trebnje.si ali na naslov: Glasilo 
občanov, Goliev trg 4, 8210 TREBNJE. 
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je 
ponedeljek, 12. september 2011. Prispevki, ki bodo 
prispeli po tem datumu, bodo objavljeni v kasnejši 
številki, če bodo še aktualni.

občanov občine Trebnje  

Spoštovane občanke in 
spoštovani občani občine Trebnje

Pred vami je druga (dvojna) številka Glasila 
občanov občine Trebnje, ki smo jo člani ure-
dniškega sveta za vas skrbno pripravili. V tem 
glasilu boste prebrali o številnih dogodkih in 
prireditvah, ki so se v preteklih dveh mesecih 
zgodili v naši lepi občini Trebnje. Motijo nas 
tudi prepočasne aktivnosti za dokončanje via-
duktov, krožišč in obvoznice mimo Trebnjega. 
Mirujoče gradbišče ne prinaša koristi nikomur! 
V zadnjih avgustovskih dneh je večina vas že 
prišla z dopustov. Šolarji boste še nekaj dni uži-
vali na počitnicah, potem pa pogumno v novo 
šolsko leto, ki pa bo prineslo tudi nove skrbi. 
Bralcem Glasila občanov želimo lep september 
in prijetno branje!

Jože Povšič,  
odgovorni urednik Glasila občanov

Počitnice so za nami in pred nami je jesen, odpirajo 
se spet šolska vrata. Veliko se je dogajalo v preteklih 
mesecih, tako na političnem kot tudi na investicijskem-
področju. V občinskem svetu smo imenovali vse odbore 
in komisije. Nekateri se po volitvah še niso umirili in 
pišejo ter napadajo s provokacijami na katere pa ne 
želim odgovarjati. Taki odgovori so neproduktivni,  
na drugi strani pa bi bil ob dragocen čas. Nikogar ne 
želim uničiti, je pa normalno da sem od tega se dis-
tanciral. 
Naredili bomo kratek sprehod po investicijah in do-
godkih ter pogledali kaj nas čaka v jeseni.
Šola Dobrnič  je tako rekoč nared za sprejem učencev, 
sedaj se montira še oprema.  Čudovit projekt je izpeljan 
in hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali.  Izvajalec se 
je potrudil in skupaj z vodjo šole, ravnateljem, podžu-
panom in go. Trdina so izvedli uspešen projekt . Hva-
la tudi projektantu in nadzorniku projekta. Otvoritev 
sledi enkrat v septembru, datum še ni določen.
Vrtec Trebnje(14 oddelkov) pospešeno gradimo, kljub 
neštetim preprekam smo uspeli z  gradnjo. Brez političnih ovir prejšnjega  občinskega sveta bi vrtec bil lahko že 
pred časom odprt. Čaka nas še približno tri mesece trdega dela.  Trimo zelo uspešno dela v sodelovanju z nami 
in vodstvom vrtca. Hvala vsem ,ki ste kakorkoli pomagali da bomo po 30 letih dobili nov vrtec v Trebnjem.
Vodohran (500 m3) in zamenjava glavnega voda na Medvedjeku  je projekt,delno f inanciran iz evropski 
sredstev, ki je končan v teh dneh.  Prvi ciklus obnove hrbtenice vodovodnega sistema je zaključen. Dokončana 
sta dva rezervoarja po 500 m3, več kilometrov zamenjanih azbestnih cevi in vzpostavljena je nova vrtina 
Bratnica, katero pa moramo še priključiti na sistem. Čaka nas še iskanje novih vodnih  virov in nova poskusna 
vrtanja.
Na kanalizacijo Dolenja Nemška vas je  sedaj možen priklop.  Sprejet je odlok o opremljanju in možnost pla-
čila komunalnega prispevka na obroke. Komunalni prispevek je približno polovico manjši za obstoječe objekte, 
kot pa za novogradnje.
Širokopasovne povezave (internetno omrežje )smo začelo graditi  in na portalu www.piso.si si lahko ogledate 
kako je načrtovano omrežje  vvašem kraju. Upravičenci bodo dobili povezavo na hišo za 200 evrov, seveda pa 
za služnosti za prekop pri hišnih priključkih boste morali sodelovati. 
Delitveno bilanco z občino Mirno smo skoraj spravili pod streho, okvir je dogovorjen in upam da bo v kratkem 
na obeh občinskih svetih potrjen in s tem strt eden od trših orehov v letošnjem letu. Po zapletih v juliju med 

obema občinama, se je nape-
tost sprostila ob mojem obisku 
na seji mirenskega občinskega 
sveta sredi meseca avgusta. 
Zamenjava na mestu direk-
torja občinske uprave je bila 
že nekaj časa v zraku, v teh 
dneh se je tudi zgodila. Razpis 
za novega direktorja je v teku. 
Boljša organizacija in učinko-
vitost je prva naloga novega 
direktorja. V.d. direktor Ob-
činske uprave občine Trebnje je 
postal  prejšnji podžupan  Jože 
Povšič.
Začenjamo novo šolsko leto! 
Vsem učencem, dijakom, star-
šem in šolnikom želim veliko 
sodelovanja in učencem no-
vih znanj. V vsakem od vas 
je kakšen skriti ali že odkriti 
talent. Veliko uspehov v iska-
nju in nadgrajevanju vaših 
talentov!
Varnost otrok, ki so še počitni-
ško razigrani, je skrb nas vseh. 
Torej, previdno ob šolah in na 
cestah, kjer so šolarji. Lep sep-
tember in nasvidenje v okto-
brski številki Glasila občanov!

Vaš župan Alojzij Kastelic

Spoštovane občanke, spoštovani 
občani, dragi prijatelji!
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Novemu šolskemu letu naproti
Poletje se kar ne more posloviti in visoke temperature kakor da bi poskušale 
zadržati neizogibno dejstvo, da jesen že trka na vrata. In z njo prihaja tudi 
novo šolsko leto, ki mlade radovedneže ponovno vabi v šolske klopi.
Čas prvega vstopa v šolo je čas, ki ga zlepa ne pozabimo, saj predstavlja 
nadvse pomemben in vznemirljiv dogodek v našem življenju. Še posebej je 
vznemirljiv za vse tiste učence, ki prvič prestopijo šolska vrata in morajo v 
brezskrbno otroštvo vnesti prve, čeprav majhne, vendar prave obveznosti.
Ob dnevu kot je prvi šolski dan se gotovo združijo želje staršev in učiteljev, 
da bi otroci zadovoljno in veselo zakorakali novemu znanju naproti in ob 
tem imeli dobre in razumevajoče vodnike ter končali svojo pot zadovoljni z 
doseženimi uspehi.
Vsako šolsko leto prinaša nekaj novega, drugačnega in s tega vidika zah-
teva prilagajanje, usklajevanje ter iskanje najboljših priložnosti za uspešno 
delo. Zato je pomembno, da smo otrokom pri njihovem umeščanju v širše 
socialno in družbeno okolje, v katerega z novim šolskim letom spet aktivno 
vstopajo, v pomoč in oporo. Naša skupna moč je predvsem v zgledu, ki ga 
dajemo otrokom. Zagotovimo jim varnost s strpnostjo na prometnih povr-
šinah, omogočimo jim razumevanje pomena medsebojnega sodelovanja z 
odprto komunikacijo, bodimo jim zgled z vztrajnostjo in odgovornostjo pri 
delu. Skupaj prevzemamo to odgovornost in prav je, da vsak v tem procesu 
prispeva najboljše, kar zmore.
Potrudimo se in zagotovimo otrokom, da bodo skozi učenje in druženje z 
nami razvijali pozitivno podobo o sebi in pozitiven odnos do učenja in dela. 
Nič v šoli se ne doseže samo od sebe, ampak zahteva vztrajno in predano 
delo ter učenje. Zato spodbujajmo naše otroke na poti do novega znanja z 
zanimanjem za njihovo delo in z razvijanjem zaupanja vase.
Vsem želim prijeten začetek novega šolskega leta!

Rado Kostrevc, ravnatelj

Center za socialno delo Trebnje zbira ponudbe za najem poslovnih pro-
storov za dejavnosti Centra za socialno delo Trebnje.
Prostori za najem morajo ustrezati naslednjim pogojem: 
1. Prostori morajo biti v mestnem središču Trebnjega blizu postajališč 

javnih prevoznih sredstev ter blizu poslovnih objektov Občine Treb-
nje, Upravne enote Trebnje in drugih pomembnejših ustanov.

2. Potrebna skupna tlorisna površina naj obsega cca 350 m2 in zajema: 
14 pisarn (12 v velikosti od 12 m2 do 15 m2, 1 v velikosti najmanj 16 
m2 in 1 v velikosti od 12 do 18 m2); sejno sobo v velikosti od 25 do 
30 m2; čajno kuhinjo v velikosti do 6 m2; prostor za arhiv; sanitarije v 
skladu s predpisi, ločene za zaposlene in stranke, ločene po spolu,  en 
sanitarni prostor mora biti urejen za gibalno ovirane osebe; prostor 
za stranke, tj. hodnik s čakalnico; druge pomožne prostore; parkirne 
prostore (za zaposlene, stranke in invalide).

3. Prostori morajo biti dostopni z ulice ali v nivoju do 7 % klančine oz. 
dostopni z dvigalom, dimenizioniranim za invalide.

4. Pisarne morajo biti zvočno izolirane in ne smejo biti prehodne.
5. Objekt mora biti komunalno opremljen (imeti mora urejeno kana-

lizacijo, vodovod, ogrevanje,  komunikacije ‒ parapetne kanale za 
inštalacije do vsake pisarne, povezavo na optične kable oz. možnost 
povezave). Števci za odčitavanje porabe morajo biti ločeni.

6. Prostori morajo imeti uporabno dovoljenje, izkazano mora biti la-
stništvo. 

7. Zagotovljen mora biti dolgoročen najem za najmanj 10 let z odpove-
dnim rokom najmanj 6 mesecev.

8. Prostori morajo biti vseljivi 1. 12. 2011.

Rok za zbiranje ponudb je 8 dni od objave.

Pisne ponudbe morajo vsebovati tloris prostorov, dokazilo o lastništvu 
prostorov, ki so predmet najema, dokazila o izpolnjevanju razpisnih po-
gojev ter pogojev za najem. Ponudnik naj k ponudbi poda ceno najema in 
okvirno višino obratovalnih stroškov. 

Ponudbe pošljite na naslov: Center za socialno delo Trebnje, Goliev trg 
11, 8210 Trebnje.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo na CSD Treb-
nje, tel.: 07 34 81 571. 

Center za socialno delo Trebnje

CENTER ZA SOCIALNO DELO TREBNJE,  
Goliev trg 11, 8210 Trebnje, 

objavlja

Zbiranje ponudb za najem 
poslovnih prostorov. 

Mirujoče gradbišče
Gradnja povezave Trebnjega z vzhodnim priključkom na avtocesto in 
povezava trebanjske obvoznice  z viaduktom s  cesto Trebnje-Mirna in s  
Trimom popolnoma miruje. Zgodaj spomladi smo bili občani obveščeni, 
da bo gradnja zaključena do 30. junija letošnjega leta, potem pa vse tiho 
je bilo. Na nedokončanem viaduktu že nekaj mesecev sloni lesena lestev. 
Občani se na vzhodni priključek vozimo  mimo Trima in skozi Dolenjo 
Nemško vas, vozniki proti Mirni pa skozi ozki semoforiziran koridor.
Takšno je stanje in vsi vemo zakaj. Toda takšne prometne razmere ne 
smejo več dolgo trajati. Začeto gradnjo je treba do zime dokončati. Neka-
teri poznavalci gradbene zakonodaje  menijo, da je za dokončanje gradnje 
potreben ponovni razpis, ki zahteva čas, pa seveda tudi denar. Zdrava pa-
met pa nam veleva, da vsega tega ni treba. Treba pa je tiste, ki so že izvajali 
ta gradbeni projekt poklicati na odgovornost, če seveda v tej državi še 
obstaja kdo, ki to lahko stori. Župan  baje lahko stori samo to, da ne da so-
glasje k uporabnemu dovoljenju avtoceste mimo Trebnjega. Toda promet 
po njej že teče in DARS ter  prometni minister se najbrž ne bosta preveč 
obremenjevala, če uporabnega dovoljenja še nekaj let ne bo.
Občani pričakujemo, da bo župan skupaj z občinskim svetom storil vse, 
kar je v njegovi moči, da bo gradnja tako kot je zastavljena do zime kon-
čana. Naj ta nedokončana gradnja ne postane sestavni del predvolilnih 
obljub v bližnji prihodnosti, pa tudi ne kazen za neposlušne Trebanjce, ki 
nismo dopustili, da bi nova avtocesta stekla po sredini doline Temenice.

Štefan Kamin

Dragi učenci, spoštovani 
starši!
Obveščamo vas, da se 1. septembra 2011 ponovno odprejo vrata 
Osnovne šole Trebnje in podružničnih šol. Pouk se bo pričel ob 7.55 
uri po ustaljenem urniku, prav tako bodo potekali tudi avtobusni pre-
vozi. Učence Podružnične šole Dobrnič pa pričakuje nova šolska stav-
ba z novo telovadnico. 

Veselimo se ponovnega srečanja z vami.
Ravnatelj

Rado Kostrevc
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Nudimo brezplačno pomoč pri:
– iskanju zaposlitve,
– pisanju vlog za zaposlitev,
– izbiri novega poklica, 
– učenju določenega predmeta (npr. za poklicne 

in strokovne šole),
– izpolnjevanju raznih obrazcev (vpis v vrtec, 

šolo …),
– dajemo informacije o izobraževalnih progra-

mih ter finančnih pomočeh pri šolanju …
Obiščite nas v prostorih Knjižnice Pavla Golie 
vsak ponedeljek od 13.00 do 16.00 ali pokličite 

po telefonu: (07) 393 45 52 ali 031 701 191 (Tina 
Kržišnik).

Ne spreglejte:
– prijavite se na razpis in si povrnite stroške 

šolnine (do vključno V. stopnje izobrazbe),
– drugi prijavni rok za vpis na študij, 
– razpis za vpis na 2. bolonjsko stopnjo.
»Operacijo delno financira Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za 
šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Ope-
rativnega programa razvoja človeških virov za ob-

dobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj člo-
veških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne 
usmeritve: izboljšanje kakovosti in učinkovitosti 
sistemov izobraževanja in usposabljanja.«

Svetovalno središče Novo mesto

Že 7 let v vašem kraju!

Društvo vinogradnikov Lisec iz Dobrniča je v sodelovanju z  Društvom po-
deželskih žena Tavžentroža pripravilo 2. Cvičkovo popoldne, ki je potekalo v 
soboto, 2. 7. 2011, v Dobrniču. V družabnem delu prireditve se je v vlečenju vrvi 
pomerilo 5 ekip vinogradnikov in 1 ekipa, ki so jo sestavljale žene iz Društva 
podeželskih žena Tavžentroža. Prav predstavnice nežnejšega spola so na koncu 
slavile, drugi so bili vinogradniki, ki so si nadeli ime Naša ulica (oboji na foto-
grafiji). Na omenjeni prireditvi so bila podeljena tudi priznanja z ocenjevanja 
vin na letošnjem Tednu cvička, ki je potekal  v Novem mestu. Letos je zlato 
medaljo za modro frankinjo prejel Jože Zupančič iz Dolenjih selc pri Dobrniču 
z oceno 17,70. Prejemnika srebrne medalje pa sta bila Karel Bregar iz Ivančne 
Gorice za cviček in Stane Špec iz Gorenjega Kamenja za modro frankinjo. Vsi 
prejemniki medalj so člani Društva vinogradnikov Lisec iz Dobrniča.

Leon LOBE

8. julija 2011 je na sedežu družbe Trimo potekala 
devetnajsta skupščina delniške družbe Trimo. Del-
ničarji so se na skupščini seznanili z letnim poroči-
lom, odločali so o uporabi bilančnega dobička iz leta 
2010 ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzorne-
mu svetu. Upravi so podelili pooblastilo za nakup 
10 odstotkov delnic družbe ter imenovali revizorja 
za poslovno leto 2011.
Izkazani bilančni dobiček na dan 31. 12. 2010 znaša 
18.622.011,00 evrov. Bilančni dobiček ostane ne-
razdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese 
v naslednje leto. Skupščina je podelila razrešnico 

upravi in članom nadzornega sveta družbe za po-
slovno leto 2010.
Skupščina je tudi sprejela predlog sklepa, s katerim 
podeljuje upravi pooblastilo za nakup 10 odstotkov 
lastnih delnic za sklad lastnih delnic. Cena delnice 
ob nakupu ne sme biti višja, kot je knjigovodska vre-
dnost delnice po zadnjem revidiranem poslovnem 
poročilu. V primeru prodaje po 247. členu ZGD se 
določi najnižja prodajna cena delnice v višini pov-
prečne nabavne cene. 
Na skupščini je zaradi izteka mandata dosedanjim 
članom nadzorni svet predlagal v izvolitev za čla-

ne novega nadzornega sveta s štiriletnim manda-
tom mag. Romano Pajenk, Petra Zoriča in Marto 
Strmec. Mandat nastopijo naslednji dan po izteku 
mandata dosedanjim članom nadzornega sveta. 
Skupščina se je skladno s 37. členom statuta se-
znanila z imenovanima članoma nadzornega sveta 
‒ predstavnikoma delavcev.
Na skupščini je bil sprejet tudi predlog nadzornega 
sveta, da se za poslovno leto 2011 za revizorja druž-
be Trimo imenuje družbo REMARS, podjetje za 
revidiranje in podobne dejavnosti, d. o. o, Ljubljana.

Trimo Trebnje

Devetnajsta skupščina družbe Trimo

Na trebanjskem košu pelo in plesalo 2400 ljudi

Cvičkovo popoldne v Dobrniču

Vsi smo že nestrpno pričakovali našo največjo prireditev v občini »Iz tre-
banjskega koša«. Radovednežev, ki jih je zanimalo, kaj se bo letos dogajalo 
na prireditvi, je bilo vse več. V petek smo lahko spremljali najštevilčnejšo 
povorko do sedaj in plesali ter peli ob zvokih domačega ansambla Zidaniški 
kvintet. V soboto pa je najmlajše zabaval čarodej Andrej, ki jih je navduše-

val s svojimi čarovnijami in vragolijami, pridružil pa se mu je še trebanjski 
levček. Po končani predstavi so otroci urno poskakali v napihljiv grad in se 
še naprej zabavali. Medtem ko so se otroci veselo igrali v parku, pa so lahko 
starši in ostali obiskovalci skupaj z Vinogradniškim društvom Trebnje pra-
znovali in nazdravili 40. obletnici delovanja društva. Pestro in veselo je bilo 
v centru mesta vse do prihoda ansambla Azalea, ki je ogrel plesišče, in Vilija 
Resnika. Na njegovem koncertu se je še dolgo v noč zabavalo prek 2400 obi-
skovalcev. Za smeh so poskrbeli še hudomušni P.L.I.N.-ovci, ki so posebej 
za koš pripravili posebno himno. Hja, po 23 letih je pa že čas, da tudi koš 
dobi svojo himno.
Zahvaljujemo se vsem podjetjem in posameznikom, ki ste darovali dobit-
ke za srečelov, hvala tudi vsem, ki ste prireditev podprli: Občini Trebnje, 
Turistični zvezi Slovenije, Zavarovalnici Tilia, Komunali Trebnje, Krajevni 
skupnosti Trebnje, Trimu Trebnje, Dani Mirna, Trẻvesu, Ponikvarjevi mami 
za čudovite flancate, g. Francu Marklju, Pošti Trebnje ter vsem nastopajočim.
Hvala vam, da ste se skupaj z nami poveselili in pripomogli k uspešnemu 
zaključku našega največjega projekta.
Več o pestrem dogajanju si lahko preberete na našem FB-profilu ter spletni 
strani TD Trebnje, kjer si lahko ogledate tudi slike.
Se vidimo prihodnje leto.

Turistično društvo Trebnje
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Dnevni center Kher šu beši (Hiša za druženje)
V okviru Centra za socialno delo Trebnje izvajamo v romskem naselju Hude-
je projekt »Dnevni center Kher šu beši«, v katerem imamo dnevno različne 
dejavnosti, ki se jih udeleži od 20 do 25 otrok. Ustvarjamo različne izdelke, 

beremo knjige, veliko rišemo in barvamo, delali smo domače naloge, otroke pa 
smo peljali tudi na računalniški tečaj na CIK Trebnje in ure pravljic.
V sodelovanju z Inštitutom za narodnostna vprašanja iz Ljubljane smo na 
Hudejah od 25. julija do 5. avgusta izvedli dvotedenski raziskovalni tabor z 
naslovom »Seznanjanje z nekdanjim načinom življenja in kulturnim izroči-
lom« ter fotografsko in filmsko delavnico. Seznanili smo se z nekdanjim nači-
nom življenja Romov s Hudej: z običaji ob porokah in pogrebih, kaj so jedli, 
kako so bili oblečeni, kako so se preživljali z nabiranjem zelišč ter kako je bilo 
življenje nekoč zelo drugačno in težko. Ugotovili smo tudi, da so Romi živeli 
po gozdovih in v praznih drvarnicah, selili pa so se skoraj vsak teden, saj so 
jih prebivalci, ko so ugotovili, kje so se Romi naselili, spodili. Postavili smo 
tudi šotor, v kakršnem so nekoč živeli Romi. Otroci so tako dobili še boljšo 
predstavo o takratnih bivalnih razmerah. 
V okviru fotografske delavnice so otroci posneli 2900 fotografij, na filmski 
delavnici pa je nastal prav prisrčen film. Vsi izdelki skupaj predstavljajo utrin-
ke iz življenja na Hudejah danes, zadnji dan tabora pa smo pripravili tudi 
prireditev, na kateri smo si ogledali nekaj izbranih slik ter premierno prikazali 
film, nad katerim smo bili tako navdušeni, da smo si ga ogledali kar večkrat. 

Nataša Krese, Mateja Zupančič, Majda Kužnik

Podelili priznanja KS Trebnje
Krajevna skupnost Trebnje je na svečani akademiji v četrtek, 23. junija 2011, 
podelila priznanja Krajevne skupnosti Trebnje za leto 2011. 
Priznanja so prejeli naslednji dobitniki.

Mlajši krajani:
JAN ČIBEJ ‒ za vidne uspehe in dosežke na tekmovanjih v bowlingu, strel-
stvu in igranju na tolkala.
SAMUEL PATE ‒ za vrhunske rezultate in dosežke v tenisu.
SKUPINA UČENCEV 7. b RAZREDA OŠ TREBNJE: Brina Kotar, 
Nina Longar, Gašper Možina, Špela Novak, Klara Smolič, Špela Smo-
lič, Primož Svet, Melana Štamcar, Sara Špec, IN MENTORICA PROF. 
MAJA OGRINC GOLE – za izvirno raziskovalno nalogo s področja tu-
rizma z naslovom »Z LEVČKOM POTUJE – TREBNJE OBČUDUJE«.
 
Starejši krajani:
TREBANJSKI OKTET – za več kot 30-letno bogato pevsko pot, na kateri 
so obujali ter ohranjali ljudsko in umetno pesem.
VINOGRADNIŠKO DRUŠTVO TREBNJE – za 40 let delovanja in za 
združevanje vinogradnikov ob stalni skrbi za kakovostna vina v domačem 
okolišu.
BOŽIDAR  KRAVCAR – za dolgoletno uspešno, vztrajno in požrtvovalno 
delo za razvoj KS Trebnje.
ROZALIJA KAFOL – za dolgoletno vztrajno in požrtvovalno delo na po-
dročju turizma in humanitarnega dela.

Vsem dobitnikom iskreno čestitamo in se jim zahvaljujemo za njihovo ple-
menito delo. Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste se udeležili slavnostne akade-
mije in skupnega srečanja v Baragovi galeriji.
Krajanke in krajane seznanjamo, da se v naši krajevni skupnosti gradi odprto 
širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij. Izvajalec del je GVO, d. o. 
o. Vse informacije dobite na Občini Trebnje, Oddelek za okolje in prostor, 
ga. Janji Fink, telefon: 07/34 81 145.

KS Trebnje

Oratorij 2011
V prvem tednu julija je bilo v Trebnjem najbolj živahno okrog župnišča in 
pastoralnega centra. Tam se je namreč odvijal Oratorij 2011, z naslovom V 
tvojo smer. Glavni junak oratorija je bil prerok Jona, ki ga je Bog poslal k 
Ninivljanom, da bi jih povabil k spreobrnjenju. Jona Boga najprej ni poslušal 
in se je odpravil drugam, a ga je Bog na koncu pripeljal v Ninive in Jona je 
ugotovil, da je Božja smer vedno prava. 
Oratorija se je udeležilo 109 otrok, ki so bili razdeljeni v 10 skupin. Zanje je 
cel teden skrbelo 23 animatorjev. Začel se je v ponedeljek popoldne, ko so 
otroci spoznali svoje animatorje in prijatelje v skupinah, starši pa so izvedeli 
nekaj več o poteku oratorijskega tedna. Med oratorijem je vsaka skupina 
ustvarjala v različnih delavnicah, v sredo popoldne so se borili za 1. mesto 
v kvizu z ribo Kvizožerko, v četrtek pa so reševali ladjo, s katero je potoval 
Jona, v različnih vodnih igrah. Petek je bil dan, ki so ga udeleženci (vključno 
z animatorji) najtežje čakali, saj smo se odpeljali na kopanje v Sevnico. Po 
povratku v Trebnje smo oratorijski teden zaključili s sveto mašo in razstavo 
izdelkov.
Oratorij ne bi bil tako uspešen, če ne bi bilo animatorjev, ki vsako leto znova 
podarijo svoj čas otrokom in jim s tem naredijo lep počitniški teden, zato 
gre največja zahvala prav njim. Za sodelovanje hvala tudi župniku, s. Mirjam 

in kaplanu. Da nismo bili lačni in da smo se posladkali pa so velikodušno 
poskrbele gostilne Galaksija, Pavlin in Šeligo, Avtotransporti Zupančič ter 
KZ Trebnje.
Še enkrat najlepša hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali.

Simona Nadrih, voditeljica oratorija
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V okviru praznovanja občinskega praznika občine Trebnje in Baragovega 
dneva, ki ga občina Trebnje praznuje kot spominski dan, se je zvrstilo v Treb-
njem več prireditev.  Rdeča nit vseh je bila 20-letnica osamosvojitve naše 
države in vloga trebanjskega rojaka, pokojnega nadškofa dr. Alojzija Šuštarja 
v tem enkratnem in neponovljivem procesu.  Dosedanje raziskave in spomini 
aktivnih udeležencev  projekta osamosvojitve ter trenutno dostopni zgodo-
vinski viri kažejo na njegovo odločilno vlogo. Po besedah novomeškega škofa 
msgr. Andreja Glavana lahko dr. Alojzija Šuštarja upravičeno poimenujemo 
kot očeta naroda, kot ga je poimenoval kardinal Martini.   
Že v petek, 17. 6. 2001, je Kulturno društvo Trebnje organiziralo mašo in 
srečanje s pomožnim  škofom dr. Antonom Jamnikom ter zgodovinarjema 
dr. Francetom M. Dolinarjem in dr. Stanetom Grando. Tema srečanja je 
bila osamosvojitev Slovenije ter prizadevanja pokojnega nadškofa dr. Alojzi-
ja Šuštarja za uresničitev stoletnih sanj. To srečanje je bilo uvod v otvoritev 
razstave z naslovom »Ljubljanski nadškof Alojzij Šuštar in demokratične 
spremembe v Republiki Sloveniji«,  ki je bila odprta 25. 6. 2011 v Baragovi 
galeriji v Trebnjem.  V petek, 24. 6. 2011, je bila v CIK-u Trebnje slavnost-
na seja trebanjskega občinskega sveta, na kateri je župan občine Trebnje 
Alojzij Kastelic podelil naziv častnega občana občine Trebnje prof. dr. 
Mihi Japlju, plakete Občine Trebnje dr. Janezu Grilu, Mojci Femec in 
Območnemu združenju veteranov vojne za Slovenijo Trebnje in priznanja 
Občine Trebnje Miji Benedičič, Dragotinu Perparju in družini Kozlevčar. 
Hkrati so bile podeljene tudi zahvale Alenki Lamovšek, Zvonki Falkner, 

Božidarju Kravcarju in Govedorejskemu društvu Trebnje. Ob tej priložnosti 
je župan tudi imenoval oba podžupana ‒ Nado Pepelnak in Silvestra Prparja.
Kulturni program so skupaj z literarno ustvarjalko Miro Dobravec oblikova-
li: otroški pevski zbor OŠ Trebnje, Soreline, Zagriški fantje in trio flavt pod 
vodstvom Mojce Rebolj. Nato se je druženje preselilo na Blato k toplarju 
Florjan, kjer je ob kresu zaigral občinski pihalni orkester, nastopili pa so tudi 
mladi iz Folklorne skupine Račna. Ko je župan Alojzij Kastelic z nekaterimi 
nagrajenci in podžupanom Prparjem prižgal kres, se je veselo razpoloženje 
nadaljevalo ob golažu in pijači.
V soboto, 26. 6. 2011, se je ob 8. uri pričel tradicionalni krožni pohod po 
Baragovi poti, ki se je tokrat odvijal v odličnem vremenu in se je s postanki v 
cerkvah v Dobrniču, Knežji vasi in na Vrhtrebnjem ter z ogledom Baragove 
spominske sobe zaključil v Trebnjem ob 14. uri. Ob 19. uri je bilo v župnij-
ski cerkvi v Trebnjem slovesno somaševanje, posvečeno domovini, Frideriku 
Ireneju Baragi in dr. Alojziju Šuštarju, vodil  pa ga je novomeški škof msgr. 
Andrej Glavan. Ob tej priložnosti je škof v cerkvi blagoslovil nove vitraže 
in podelil priznanje g. Gabrijelu za zasluge pri postavitvi le-teh. Prav tako je 
bilo podeljeno priznanje avtorju vitražev,  slikarju Lojzu Čemažarju. V slo-
vesnem govoru pa je govoril o pomembnosti osamosvojitve in vlogi Alojzija 
Šuštarja v tem procesu.  
Potem je sledila slavnostna akademija, ki sta jo oblikovala igralca Pavel Rav-
nohrib in Zvone Hribar z branjem pisem škofa Friderika Ireneja Barage in 
tekstov nadškofa dr. Alojzija Šuštarja. Recital so spremljali posnetki ljudskih 
pesmi iz njunega domačega okolja in posnetki očipvejskih Indijancev, ki sta 
jih izbrala Pavle in Zvonka Rot. Sodelovala je tudi pevka Jerica Steklasa, 
štipendistka trebanjske občine, ki je letos uspešno opravila sprejemni izpit 
na dunajski akademiji za glasbo. Zelo odmeven slavnostni  govor, posvečen 
20-letnici osamosvojitve, nadškofu dr. Alojziju Šuštarju in občini Trebnje,  je 
imel dr. Stane Granda.
Po zaključku slavnostne akademije je novomeški škof Andrej Glavan odprl 
razstavo »Ljubljanski nadškof Alojzij Šuštar in demokratične spremembe 
v Republiki Sloveniji« v Baragovi  galeriji. Avtorja razstave sta mag. Blaž 
Otrin in dr. France Dolinar, ki je predstavil vsebino razstave in opredelil od-
ločilno vlogo nadškofa dr. Alojzija Šuštarja v procesu demokratizacije in osa-
mosvojitve Republike Slovenije. Razstava je na ogled še do 11. septembra.

Marjan Zupančič

Kulturne prireditve ob občinskem prazniku in Baragovem 
dnevu

Raglinih 15 let 
Vrednost Ragel vidim v njihovem oživljanju prostora, ki se giblje po robu 
spomina, in vračanju pevskega izročila v gluhi prostor. To, da vztrajajo 15 
let, je izredno. Podale so se na samotno pot – da pojejo, hodijo po opuščenih 
krajih ... Poznam jih od začetka njihove poti. Njihov čas je mladostni čas, čas 
na prehodu iz otroštva v odraslost, ko človek sili stran od korenin. To vzbuja 
moje občudovanje: da svoj korak ves čas umerjajo po preteklih stopinjah. A 
nikoli jih nisem imel za poustvarjalke ljudskega izročila. Ne prelistavajo pre-
žvečenih pesmaric za svoje koncerte, koncerti niso posnemanje in lepljenje 
– največkrat jih sestavijo iz pozabljenih pesmi. 15 let ometajo med Temenico 
in Mirno ter s svojimi zapisi vračajo ljudsko petje v naše življenje. Ne z enim 
zapisom, dvema, desetimi – za zajetno pesmarico jih je. Medtem so odrasle, 
a še vedno nosijo prižgane oljenke in hodijo po naših poteh. 
 

Marko Kapus 
Na fotografiji: Neža Bandel, Zala Rot, Jera Rot in Marjana Saje, manjka pa Karo-
lina Gliha. Foto:  Marko Kapus.

Na 9. Študentskem vikendu inteligence in cvič-
ka, največjem dvodnevnem študentskem festi-
valu na Dolenjskem, so organizatorji v dveh 
dneh našteli okoli 7.000 obiskovalcev ter okoli 
1200 šotorov.
Letos so vročino na ŠVIC-u stopnjevali: Tabu, 
Soulfingers, Pero Lovšin, MI2, Društvo mrtvih 

pesnikov, Adam, Happy Ol' McWeasel, Parni 
Valjak Tribute, D'Neeb, Zaka pa ne, Mladi god-
ci, Sin Story, The Closhers in Spimdotreh, kot 
presenečenje pa je v sobotnem večeru nastopila 
tudi skupina Zablujena generacija! Zanimive-
ga in zabavnega dogajanja ni manjkalo niti čez 
dan: obiskovalci so se udeležili turnirjev v ma-

lem nogometu, košarki in odbojki na mivki. Na 
voljo so bile številne družabne igre in frizerski 
kotiček, na prizorišču pa so potekali tudi »boji« 
v zabavnih disciplinah med študentskimi klu-
bi iz vse Slovenije. Za dobro osveščenost obi-
skovalcev sta poskrbela neprofitna organizacija 
Drog Art in Društvo študentov medicine Slo-
venije s projektom Virus. 

KŠOT Trebnje

ŠVIC je pod streho!
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Celostna in vsebinska podoba učnega poligona Čatež
Med 9. in 15. julijem 2011 je potekal v domu Če-
belica CŠOD Čatež nad Trebnjem in na Učnem 
poligonu Modraže ter Dole raziskovalni tabor 
Varstvo okolja Trebnje 2011 z aktivnostjo »Vzpo-
stavitev ERM Učnega poligona Čatež« v soor-
ganizaciji Filozofske fakultete Maribor ‒ ERM 
Centra, Občine Trebnje, KS Čatež in doma Če-
belica CŠOD.
Strokovna predavanja, ogledi in delo v petih raz-
iskovalnih skupinah tabora so bili skrbno pripra-
vljeni in v celoti časovno, vsebinsko, strokovno ter 
motivacijsko tudi izpeljani. Dijaki in študentje 
so lahko izbirali, v katero od danih raziskovalnih 

skupin se bodo vključili: Ustvarimo učni poligon 
za ERM, Urejanje krajine, Odpadki kot vir, Alter-
nativni viri in Inovativnost v naravi. V skupinah 
so z mentorji in somentorji zbirali podatke, opa-
zovali, ustvarjalno razmišljali, raziskovali, delovali 
in dosegali cilje po pripravljeni metodologiji dela 
posamezne raziskovalne skupine. Cilj tabora in 
tudi cilj vseh raziskovalnih skupin je bila priprava 
celostne in vsebinske podobe Učnega poligona 
Čatež. Maksimalno dosežen cilj in predstavljeni 
končni rezultat na zaključni prireditvi obsega pri-
pravljena izhodišča in koncept urejanja poligona 
na lokaciji Učnega poligona Čatež v KS Čatež 

občine Trebnje. Na prireditvi je bila slavnostna 
gostja državna sekretarka na Ministrstvu za šol-
stvo in šport gospa Alenka Kovšča.
Želimo si, da prebivalci občine Trebnje vključno 
z vsemi organizacijami, podjetji in posamezniki 
spoznajo izjemne možnosti, ki jih za razvoj kra-
ja predstavlja postavitev Učnega poligona Čatež. 
Udeleženci, organizatorji in gostje so ob zaključ-
ku izražali zelo pozitivna mnenja, navdušenje ob 
doseženem cilju in odhajali s pozdravom: »Vidi-
mo se prihodnje leto!«

prof. Andreja Tomažin, 
vodja doma Čebelica CŠOD

Zagotovo ne zadnji tabor
»Letos sem preživela precej naravoslovno obarvano študijsko leto. Pred-
vsem zato sem se odločila, da se udeležim tabora in z njim poglobim dose-
danje znanje ter ga še razširim. Odločitev je bila prava, saj sem dobila to in 
še mnogo več. Moj glavni namen udeležbe je bil, da spoznam učni poligon 
v Modražah ter da vidim, kaj bomo imeli v trebanjski občini, saj bom kot 
učiteljica razreda učence gotovo velikokrat peljala v naravo in na poligon.  
S pojmom ekoremediacije sem se srečala prvič in menim, da bi se z njimi 

moral seznaniti vsak, ki kakor koli deluje v in za naravo, saj so resnič-
no najboljša možnost za zdravljenje naše »ranjene« Zemlje. Če bom kdaj 
imela možnost, si bom v svojem okolju uredila rastlinsko čistilno napravo, 
saj me je prepričala že njena teoretična predstavitev, ko pa sem jo imela 
priložnost še videti, je odločitev postala dokončna.
Narava mi je bila vedno všeč, vendar o njej kljub temu nisem nikoli tako 
globoko razmišljala. Zdaj pa sem postala bolj občutljiva in mi predvsem 
ni vseeno, da nastaja toliko nepotrebnih odpadkov. Hkrati zdaj vidim, da 
bi se lahko še več naredilo na ozaveščanju ljudi. Šele, ko se bodo ljudje 
zavedali in ne samo vedeli za posledice, takrat bomo naredili korak dalje. 
Kljub temu, da se o tem čedalje več govori in piše, je treba slišati in ne 
samo poslušati o problemih. To pomembno »malenkost« sem pridobila s 
tem taborom. 
Strokovna predavanja so bila res odlična ‒ strokovna, pa vendar vseeno 
izredno razumljiva in navdušujoča. Vse delavnice in predavanja so bila zelo 
skrbno načrtovana, z odličnimi mentorji in predavatelji. Na vseh ogledih 
smo bili lepo sprejeti in deležni prijaznih predstavitev. Tudi vsi motivacij-
ski in zabavni večeri so bili odlični, nabiti z energijo, spoznali smo Čatež, 
prijazni domačini pa so nam pripravili tudi gostoljuben večer.
Naučila sem se, da vsi lahko delujemo timsko, in to je naša prihodnost – 
skupaj smo močnejši, uspešnejši, inovativnejši. Prišla sem do spoznanja, da 
je v današnjem času potrebno gledati na stvari širše, da je vsak zastavljen 
cilj dosegljiv in da nas v življenju spremljajo sami izzivi.
Zelo vesela in zadovoljna sem, da sem lahko bila ena izmed udeležencev 
tako kakovostnega tabora, ki je dodal košček k moji izpopolnitvi.«

Branka Huč, Trebnje, 
študentka Pedagoške fakultete

Skupaj do samostojnosti – 
dolenjska 1991
V Dolenjskem muzeju Novo mesto je ob 20-letnici Republike Slovenije 
na ogled razstava »Skupaj do samostojnosti – Dolenjska 1991«, s kate-
ro želimo obuditi spomin na obrambo samostojnosti naše domovine na 
območju Dolenjske med desetdnevno vojno ter približati dogodke širši 
javnosti, še zlasti mladim, rojenim po letu 1991. Razstava prikazuje, da 
smo na Dolenjskem vsi skupaj pripomogli k zaustavitvi zvezne jugoslo-
vanske armade in uspešno obranili samostojnost naše domovine. Takratni 
dogodki so predstavljeni z izvirnimi predmeti, ki jih pojasnjujejo in osve-
tljujejo fotografije, pisni dokumenti, filmski posnetki in izbrana likovna 
dela Janka Orača na temo Medvedjek 1991. Na 26 panojih je prikazan 
preplet vojaško-policijskih dogodkov s civilnim življenjem v dolenjskih 
krajih. Še posebej velja opozoriti na Medvedjek, kjer je bila zaustavljena 
kolona bojnih oklepnih vozil (BOV) JLA. Potek dogodkov je predstavljen 
s predmeti (npr. ostanki različnih letalskih raket, predmeti pripadnikov 
TO), opisi in fotografijami na treh panojih ter s filmskimi posnetki. Sle-
dnji prikazujejo pot kolone proti Medvedjeku, blokado, napad letal jugo-
slovanske vojske ter posledice le-teh. Pri zbiranju gradiva za razstavo smo 

sodelovali s številnimi posamezniki in nekaterimi ustanovami, katerim se 
zahvaljujemo za vso pomoč. Gradivo na predstavljeno temo pa v muzeju 
še vedno zbiramo in bomo veseli odziva tudi v prihodnje. Ob razstavi je 
izšla publikacija s podrobnejšim opisom dogodkov in seznamom razsta-
vljenega gradiva. Razstavo si je možno ogledati vse do 1. novembra 2011.

Marjeta Bregar

Barikada na Medvedjeku, 27. junija 1991. Foto: Tomaž Bukovec.
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Sporočilo za javnost
Trimo Urban Crash – Tribuna življenja 

Trimo je 23. junija 2011 slavnostno predal javno arhitekturno instalacijo 
»Tribuna življenja«, ki je zmagovalni projekt natečaja Trimo Urban Crash 
za študente arhitekture in oblikovanja. Oblikovala sta ga poljska študenta 
Wojciech Nowak z arhitekturne fakultete v Gliwicah in Martynika Bie-
lawska s fakultete za umetnost in oblikovanje v Wroclawu. 
Dogodek je potekal v centru stanovanjske soseske Fužine v Ljubljani, odprla 
pa sta ga glavna direktorica Trima Tatjana Fink in podžupan Mestne občine 
Ljubljana prof. Janez Koželj. Pester spremljevalni program z akrobatsko sku-
pino Dunking Devils, plesno skupino Bast in raperskim nastopom Adama 
Velića se je zaključil s pogostitvijo v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, kjer 
je že drugi dan potekala delavnica Trimo Urban Crash za študente, katerih 
projekti so se uvrstil v ožji izbor letošnjega tekmovanja.
Kreativna delavnica z naslovom »Odgovorna arhitektura«, ki je potekala pod 
mentorstvom prof. Cyril Shinga iz Chelsea College of Art and Design iz 
University of Arts London in nekdanjega sodelavca v arhitekturnem biroju 
Zaha Hadid Architects Ltd London, se je udeležilo 47 finalistov iz 16 raz-
ličnih držav. Tridnevna delavnica, na kateri so udeleženci raziskovali pomen 
trajnostnega razmišljanja pri arhitekturnem in oblikovalskem ustvarjanju, se 
je dan po otvoritvi zaključila s predstavitvijo končnih izdelkov na simpoziju s 
skupnimi predstavitvami in enodnevno ekskurzijo po Sloveniji.
Wojciech Nowak in Martynika Bielawska, avtorja zmagovalnega projekta iz 
Poljske, sta povedala o pomenu zmage na letošnjem tekmovanju Trimo Urban 
Crash sledeče: »Najboljša nagrada je seveda realizacija najinega projekta. Poleg 
tega je to najin prvi skupni mednarodni tekmovalni projekt. Tudi nagrada na ar-
hitekturni delavnici AA Summer School v Londonu je več kot super.« 
Miloš Florijančič, kurator natečaja, arhitekt in izredni profesor na Fakulteti za 
arhitekturo v Ljubljani, Slovenija, pa je o zmagovalnem projektu rekel, da je to 
zelo eleganten objekt, ki se zdi kot beneška gondola, postavljena na trato Fu-

žin. »Je predrzno krhek in njegova podoba se kljub temu, da ne stoji v vodi, zrcali v 
okolici. Nobenega dvoma ni, da bo zmagovalni projekt uspešen v specif ični uporabi.«
Boris Levyant, podpredsednik moskovske arhitekturne zbornice in član ru-
ske Akademije za arhitekturo, je izpostavil koristi, ki jih prinaša natečaj štu-
dentom: »Trimo Urban Crash je najboljši trening za um arhitektov in začetek 
profesionalne poti, ki avtorju zmagovalnega projekta omogoči realizacijo objekta. 
Tekmovanje predstavlja študentom veliko arhitekturno nalogo in pravo arhitek-
turno izkušnjo.«  

Več o natečaju Trimo Urban Crash

Mednarodni natečaj za študente arhitekture in oblikovanja Trimo Urban 
Crash je že tretjič organiziralo podjetje Trimo. Natečaj, ki spodbuja kreativno 
preoblikovanje urbanega okolja s pomočjo naprednih gradbenih materialov in 
tehnologij, je potekal med 15. oktobrom 2010 in 31. januarjem 2011. S svojimi 
idejami so se odzvali študentje arhitekture in oblikovanja iz 56 držav vsega 
sveta, ki so prispevali skupno 363 predlogov za urbano večnamensko tribuno 
na lokaciji v Fužinah. 
Aktualne informacije o tekmovanju Trimo Urban Crash lahko spremljate tudi 
na Facebooku.

Podelili tudi Trimove raziskovalne nagrade

Trimo je letos podelil tudi 53 nagrad najboljšim v okviru svojih desetih raz-
iskovalnih nagrad. Nagrajenci za najboljša diplomska, specialistična in ma-
gistrska dela ter doktorske disertacije prihajajo iz Slovenije, Srbije, Hrvaške, 
Črne gore, Italije, Poljske in Velike Britanije. 
Trimove raziskovalne nagrade so mednarodni natečaj, v okviru katerega druž-
ba Trimo vsako leto nagradi najboljša prijavljena dela s področij arhitekture, 
gradbeništva, strojništva, informacijskih tehnologij, ekonomije, prava, mene-
džmenta in drugih področij. Kot navaja Miloš Ebner, MBA, predsednik Ko-
misije za znanstveno delo, je »primarni cilj natečaja ustvariti dobro sodelovanje 
med mladimi, ambicioznimi raziskovalci, njihovimi mentorji, profesorji, akade-
miki in Trimom, ki lahko njihovo znanje tudi koristno uporabi in ga praktično 
realizira«. Glavna direktorica Trima Tatjana Fink je ob tem izpostavila, da v 
Trimu s podporo mladim raziskovalcem iščejo koristi tudi za širšo skupnost. 
»Predvsem želimo dati priznanje najboljšim mladim raziskovalcem, ki so vložili 
veliko časa, energije in znanja v svoje raziskovalno delo, in jih motivirati za iska-
nje novega, tudi ko bodo ustvarjali v praksi.« 
Vse materiale in podrobnejše informacije o natečajih lahko najdete na sple-
tnih straneh: www.trimo-urbancrash.com in www.trimo-researchawards.com.
Za podrobnejše informacije se lahko obrnete tudi na vodjo službe za odnose 
z javnostmi v Trimu, mag. Jano Lutovac Lah: jana.lah@trimo.si, +386 (0)7 34 
60 192.

Trimo Trebnje 

Člani LEO kluba Trebnje smo bili v letošnjem letu zelo aktivni. Izvedli smo kar 
13 akcij, od teh kar nekaj tudi zelo odmevnih. Predvsem se lahko pohvalimo 
z uspešnim sodelovanjem z dramsko skupino P.L.I.N. s Čateža, s pomočjo 
katere smo meseca oktobra 2010 na dobrodelni gledališki predstavi »P.L.I.N. 
Drama Queen« zbrali 1.400 evrov za malega Gaja Gorjupa iz okolice Šentru-
perta. Sredstva smo v celoti namenili za nakup stopniščnega goseničarja in raz-
širitev hišnega stopnišča, akcija pa se je uspešno realizirala tudi s pomočjo Ru-
perta Goleta, predsednika Lions kluba Trebnje in župana občine Šentrupert.  
Nadaljevali smo s tako večjimi kot tudi malo manjšimi akcijami, kot sta: tradi-
cionalno izdelovanje in prodaja novoletnih voščilnic ter sodelovanje na DROT-
-ovem koncertu v počastitev 20-letnice plebiscita in osamosvojitve Slovenije. 
S pomočjo teh dveh akcij smo zbrali 1.000 evrov, ki smo jih v celoti namenili 
dvema materama samohranilkama za plačilo šolskih položnic njunih otrok in 
nakup zimskih otroških oblačil. V decembrskem času smo izvedli tudi akcijo 
»Miklavževi vozički«, v kateri smo zbirali osnovne življenjske potrebščine za 
socialno ogrožene družine. Zbrali smo kar 6 polnih vozičkov hrane, s katero 
smo lahko obdarili 9 družin delavcev, ki so delali v Preventu. Imeli smo tudi 
ustvarjalno akcijo »Stekleničke upanja«, ki so simbolično namenjene onkolo-
škim bolnikom.
V mesecu maju smo izvedli že tradicionalno 3. dobrodelno rokometno tekmo 
s Krimovkami, tokrat v sodelovanju s trebanjskimi veterani RK Trimo Treb-
nje. Bili smo izjemno veseli lepega števila obiskovalcev, saj smo se resnično 
potrudili z atraktivnim spremljevalnim programom (nastopile so Trebanjske 
mažorete, akrobatska skupina Dunking Devils in hip-hop plesalke iz Plesnega 
studia Novo mesto). S pomočjo obiskovalcev in z dražbo dresa ene najboljših 
igralk rokometa Andree Lekić ter žoge s podpisi vseh Krimovk smo zbrali 

1.400 evrov, ki smo jih namenili 5 otrokom iz OŠ Veliki Gaber za nakup špor-
tne opreme in plačilo šolskih obveznosti. 
V mesecu juniju pa smo zaključili naše delovanje. Kot zaključek celoletnega 
projekta »Ustvarjalni popoldnevi na OŠ Mirna« smo peljali otroke iz delavnic 
ter ostale iz socialno ogroženih družin na zaključni izlet v Celje. Obiskali smo 
Učno pot za slepe in slabovidne, ki je med drugim projekt slovenskega LEO in 
Lions distrikta. Nadaljevali pa smo z obiskom poletnega sankališča na bob-kart 
stezi na Celjski koči. Otroci so bili navdušeni, ravno tako LEO spremljevalke, 
saj je bil namen izleta enostavno dosežen!
Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem, s katerimi uspešno sodelujemo že 
vsa leta našega delovanja in ki nam kakor koli pomagate. Naj bo beseda HVA-
LA resničen izraz naše hvaležnosti in hkrati želje po uspešnem uresničevanju 
preprostega LEO poslanstva »Pomagamo!« tudi v prihodnje. 

Suzana Bajuk,predsednica LEO kluba Trebnje 

LEO klub Trebnje uspešno zaključil LEO leto
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Uspešno zaključen že tretji  
Zaposlitveni izziv

15. junija 2011 se je odvijal sklepni del tretje-
ga Zaposlitvenega izziva letos. Na slovesni 
prireditvi je minister za delo dr. Ivan Svetlik 
podelil priznanja udeležencem ter predstavil 
finaliste in zmagovalce tokratnega Zaposli-
tvenega izziva, ki je potekal v sodelovanju s 
podjetjem Trimo. 

Projekt Zaposlitveni izziv  je novost v sloven-
skem prostoru in je namenjen spodbujanju 
zaposlovanja brezposelnih oseb in drugih is-
kalcev zaposlitve pri najboljših zaposlovalcih, 
ki so bili izbrani v okviru medijsko-raziskoval-
nega projekta Zlata nit.
Tokratni Zaposlitveni izziv, že tretji zapored, 
je potekal v sodelovanju s podjetjem Trimo, 
enim izmed vodilnih evropskih podjetij, ki po-
nuja rešitve na področju ognjevarnih streh in 
fasad ter je tako dobro poznano doma in v tu-
jini. V okviru projekta Zlata nit je bilo podjetje 
Trimo v kategoriji velikih podjetij izbrano za 
najboljšega zaposlovalca leta 2008, poleg tega 
pa sodi med finaliste vseh izborov Zlate niti do 
sedaj, tudi v letu 2010, kar pomeni, da gre za 
podjetje, ki veliko vlaga v zaposlene, v razvija-
nje kakovostnih odnosov med zaposlenimi in z 
okoljem, v katerem deluje, ter v ustvarjanje do-
bre organizacijske klime. To so tudi cilji pro-
jekta Zlata nit in Zavoda RS za zaposlovanje, 
katerega glavna naloga je čim bolj učinkovito 
in uspešno pomagati brezposelnim in drugim 
pri iskanju primerne zaposlitve ter delodajal-
cem, da najdejo prave kandidate za prosta de-
lovna mesta.

Potek Zaposlitvenega izziva in 
izbor kandidatov

Glavni cilj Zaposlitvenega izziva je zaposliti 
pri delodajalcih visoko motivirane in talentira-
ne brezposelne osebe na drugačen, interaktiven 
način ‒ s tekmovanjem. Prav zato je Zavod 
RS za zaposlovanje med osebami, prijavljenimi 
na zavodu, izbral kandidate, ki so se glede na 
ustrezno izobrazbo in izkušnje želeli preizkusiti 
v reševanju  problemske naloge. To je zasnova-
lo podjetje oz. bodoči delodajalec sodelujočih v 
Zaposlitvenem izzivu. 
Najboljši med izbranimi kandidati dobi prilo-
žnost za zaposlitev pri delodajalcu za obdobje 
najmanj enega leta. 
Podjetje Trimo je na tak način želelo zaposliti 
komercialista za prodajo novega fasadnega 
sistema Qbiss na tujih trgih. Da bi Zavod 
RS za zaposlovanje zagotovil čim večje števi-
lo ustreznih oz. primernih kandidatov iz vrst 
brezposelnih oseb, so pri izbiri in naboru kan-
didatov za tretji Zaposlitveni izziv sodelovale 
3 območne službe: Območna služba Novo 
mesto, Sevnica in Ljubljana. To pomeni, da je 
bilo o tem projektu in njegovem namenu obve-
ščenih 62 kandidatov, na uvodno predstavitev 
samega projekta Zaposlitveni izziv pa je v na-

daljevanju na vse tri območne službe prišlo 35 
kandidatov, 8 pa se jih je na koncu odločilo, da 
se preizkusijo v reševanju in predstavitvi pro-
blemske naloge. 
Petčlanska strokovna komisija je med kandi-
dati izbrala dva finalista, ki sta prišla v najožji 
izbor. Na podlagi opravljenih intervjujev je bil 
izbran Matej Grintal, inženir strojništva, ki je 
za rešitev zastavljene problemske naloge dose-
gel najvišje število točk. Komisija je ocenjevala 
kandidate po vnaprej opredeljenih strokovnih 
merilih. Ta so se predvsem nanašala na veščine, 
ki jih delodajalec najbolj potrebuje na delov-
nem mestu, za katerega želi zaposliti nov kader, 
poleg tega se je upoštevala tudi izobrazba kan-
didatov, strokovna primernost rešitve naloge, 
organiziranost posameznika, slog izražanja oz. 
njegove mehke veščine ipd. 

Poudarki glavnih govorcev na 
sklepni prireditvi  
Zaposlitvenega izziva v Trimu

Dr. Ivan Svetlik, minister za delo, družino in 
socialne zadeve: 
»Z Zaposlitvenim izzivom želimo doseči več 
ciljev: izboljšati želimo povezanost v delu med 
brezposelnimi osebami in ključnimi partnerji 
na trgu delovne sile, to so Zavod RS za zapo-
slovanje, gospodarstvo, mladi (mladinske orga-
nizacije) in izobraževalna sfera (srednje šole, 
fakultete, karierni centri). Na ta način želimo 
povečati zaposlenost, tako mladih kot starej-
ših brezposelnih oseb, uveljaviti nov pristop v 
zaposlovanju ter tako približati Zavod RS za 
zaposlovanje vsem kot institucijo, ki ponuja 
priložnosti. Tako dvigamo raven zadovoljstva 
brezposelnih oseb s storitvami zavoda in jih 
dodatno stimuliramo za aktivacijo ter doda-
tno izobraževanje z reševanjem problemov. 
Zaposlitveni izziv pa je lahko tudi promocija 
delodajalcev in dobrih praks pri zagotavljanju 
najboljšega kadra za delodajalce, tudi za naj-
boljše.« 

Tatjana Fink, glavna direktorica podjetja 
Trimo: 
»Trimo že vsa štiri leta sodeluje v projektu Zla-
ta nit, saj se tudi na ta način želimo predstaviti 
potencialnim zaposlenim in preveriti, kako nas 

kot delodajalca ocenjujejo zaposleni ter širša 
javnost. Vsako leto smo bili veseli uvrstitve med 
finaliste. V letu 2007 smo prejeli priznanje za 
najbolj inovativno podjetje in v letu 2008 smo 
zmagali med velikimi podjetji.
Povabilo, da sodelujemo v projektu Zaposlitve-
ni izziv, nam je bilo zanimivo. Pritegnil nas je 
zanimiv postopek izbire, kjer imajo kandidati 
možnost, da se aktivno predstavijo in prepriča-
jo delodajalca, da so prava izbira.
V tem trenutku povečujemo prodajno ekipo za 
prodajo novega fasadnega sistema Qbiss, zato 
smo razpisali prosto delovno mesto za komer-
cialista za prodajo novega fasadnega sistema 
Qbiss na tujih trgih. Vseh osem povabljenih 
kandidatov je sprejelo zaposlitveni izziv in 
predstavilo svoj trženjski pristop pri prodaji 
proizvoda Qbiss na švedskem trgu. Odločili 
smo se, da na razpisano delovno mesto zapo-
slimo enega kandidata. Kar nekaj kandidatov 
je zanimivih za druga področja in če se bo po-
javila potreba po zaposlitvi, jih bomo povabili 
k sodelovanju.« 

Lučka Žižek, generalna direktorica Zavoda 
RS za zaposlovanje: 
»Zavod je letos že tretje leto zapored aktivno 
sodeloval v okviru medijsko-raziskovalnega 
projekta Zlata nit, ki je namenjen zaposlova-
nju in razvoju človeških virov, saj je ta pove-
zan tudi z glavnimi aktivnostmi Zavoda RS za 
zaposlovanje predvsem z vidika spodbujanja 
zaposlovanja in razvoja vseživljenjske karierne 
orientacije. Poleg tega je treba omeniti, da Za-
vod RS za zaposlovanje kot osrednja ustanova 
na trgu dela razpolaga z eno največjih baz is-
kalcev zaposlitve in brezposelnih oseb, in prav 
je, da bogastvo ustvarjalnega potenciala, ki ga 
lahko najdemo med brezposelnimi osebami, 
naša družba uporabi. Tako lahko pomembno 
prispevamo k uresničevanju poslovnih ciljev 
posameznega podjetja in k večjemu blagostanju 
vse države, poleg tega pa preprečujemo dolgo-
trajno brezposelnost, ki prinaša veliko negativ-
nih posledic in niso v korist niti posamezniku 
niti družbi kot celoti.«

Trimo Trebnje

Sporočilo za javnost
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»Kaj res, tudi to je invazivka?« je pogost vzklik 
na predavanjih o eksotičnih rastlinah iz Azije ali 
Amerike, ki so se iz vrtnega okrasa spremenile v 
hudo nadlogo. Pred leti smo še mislili, da niso naš 
problem. Poslušali smo o rododendronu, ki dela 
težave na Škotskem. Pred 250 leti so ga za barvno 
poživitev vrtov prinesli v Anglijo, nato pa je ušel v 
naravo. Sedaj pa so druge vrste že na našem pragu 
– delajo težave na vrtu, silijo iz razpok na asfaltu, 
kvarijo urejen videz mestnih zelenic. Strokovnja-
ki jih imenujejo invazivne tujerodne vrste rastlin 
ali na kratko invazivke. Dr. Nejc Jogan, eden vo-
dilnih slovenskih strokovnjakov s tega področja, 
pravi, da je pri nas zagotovo že kakšnih 30 vrst 
takšnih rastlin, ki se v naravi uničujoče širijo. Do-
datnih nekaj deset pa jih je problematičnih na 
manjših območjih. 
Od kod so se vzele? Vzrok za njihovo širitev je 
človek. K nam se niso razširile po naravni poti, 
temveč smo jih iz njihove domovine k nam za-
nesli ljudje. Večino smo naselili zato, ker so lepe, 
torej kot okrasne rastline za vrtove in parke, ne-
katere smo zanesli pomotoma in nevede. Ljudje 
ustvarjamo tudi razmere, ki nato invazivkam olaj-
šajo širitev. V naseljih kopljemo ter prevažamo 
zemljo in pesek sem ter tja, se lotimo gradnje in 
nato pustimo gradbišče samevati nekaj let. Prav 
na teh zemljiščih, kjer smo odstranili prvotno ra-
stlinje in tla razgalili, najdejo invazivne rastline 
sijajno mesto za bohotno rast. V tem prekašajo 
vse naše rastline: spomladi so bolj zgodnje, hitreje 
rastejo in se bolj uspešno množijo. 

Zlata rozga se vse bolj širi, zlasti ob cestah in železni-
cah, na opuščenih njivah ter po gozdnih robovih in bre-
govih voda.  (Foto: Nejc Jogan)

Zgodba se konča z gostimi sestoji invazivnih 
vrst, kjer ne raste domala nič drugega. Težav ne 
povzročajo le naši naravi, temveč tudi ljudem. 
Povzročajo namreč gospodarsko škodo, nekatere 
so vzrok zdravstvenih težav. Zaradi njih so rečni 
bregovi manj trdni in jih ob visokih vodostajih 
deroča voda razdira. Na zelenih pasovih ob ce-
stah ne zadošča košnja dvakrat letno, temveč je 
za urejen videz treba kositi večkrat. Vzdrževanje 
javnih tlakovanih površin, zelenic in parkov ter 
nabrežij rek in potokov tako postaja vse draž-
je. Poškodujejo lahko kanalizacijske cevi. Žal se 
problema večinoma zavemo šele takrat, ko je za 
ukrepanje običajno že zelo pozno.
Kaj lahko naredimo? V trgovinah z okrasnimi ra-
stlinami se pozanimajmo, ali izbrana rastlina sodi 
med invazivne. Če se je na našem vrtu ali dvori-
šču katera od invazivnih vrst že pojavila, se je ne 
lotimo na vrat na nos, da ne naredimo več ško-
de kot koristi. Poučimo se, kako se raznaša – pri 
nekaterih se odrezane veje ponovno ukoreninijo, 
zato jih moramo sežgati ali zmleti. Če jih kosimo 
ob napačnem času, se še bolj razraščajo. Nekatere 
tvorijo semena, čeprav so že pokošene, zato jih ne 
odlagajmo na kompost in ne puščajmo na travni-
ku. Preberimo si tudi, ali je odstranjevanje rastline 
zdravju škodljivo. Informacije so zbrane na sple-
tni strani Ministrstva za okolje in prostor www.
mop.gov.si/si/delovna_podrocja/narava/invaziv-
ne_tujerodne_vrste_rastlin_in_zivali in na strani 
Zavoda Symbiosis www.tujerodne-vrste.info. 

Ambrozija – inšpektorji so lani 
še opozarjali

Prva rastlina, katere odstranjevanje nam v Slove-
niji nalaga predpis, je pelinolistna ambrozija. Je 
namreč močno alergena in povzroča škodo tudi 
v kmetijstvu. Zato smo jo dolžni odstranjevati po 
vsej Sloveniji. Imetnikom zemljišč, na katerih se 
pojavi ambrozija, predpis nalaga dve nalogi: am-
brozijo morajo odstraniti – in to na lastne stroške 
‒ in nato do konca septembra opazovati, ali se ni 
rastlina mogoče ponovno pojavila. 
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano je lani, v prvem letu veljavnosti predpisa, 
prejel 125 prijav o navzočnosti ambrozije. Največ 
prijav so prejeli zaradi navzočnosti na njivah, za-
puščenih gradbenih jamah in avtocestah, regio-
nalnih in lokalnih cestah. Regijsko je bilo prijav 
največ v Prekmurju.
Fitosanitarni inšpektor je na podlagi prijave opra-
vil ogled lokacije in nato ugotovil navzočnost ali 
nenavzočnost ambrozije ter to tudi dokumentiral. 
Ker vsi prijavljeni imetniki zemljišč v letu 2010 
še niso bili seznanjeni s predpisom, je inšpektor 

imetnika seznanil z zahtevami. Te zahteve so 
zbrane v zgibanki, ki jo je pripravila Fitosanitar-
na uprava RS. Inšpektor je imetnika tudi naučil 
prepoznati ambrozijo in izrekel opozorilo zaradi 
nepravilnosti ter določil rok za njihovo odpravo. 
Imetniki zemljišč so ambrozijo nato najpogoste-
je odstranili mehansko z ruvanjem, s košnjo in z 
mulčenjem. Če imetnik kljub opozorilu v predpi-
sanem roku ni odstranil ambrozije, mu je pred-
pisane ukrepe inšpektor naložil z odločbo. Tak 
primer je bil le eden.

Pelinolistna ambrozija ima alergen pelod, zato je 
zdravju škodljiva. Najpogosteje jo najdemo na nasipih 
ob cestah in železniških tirih. Otroci naj je ne odstra-
njujejo. (Foto: Peter Skoberne)

Inšpektorji opozarjajo, da je nadzor posebej 
problematičen v gradbenih jamah. Opažajo, da 
se ambrozija širi s semenom kmetijskih rastlin, 
ptiči, vetrovi, premiki zemlje ter zrnjem in krmo. 
Ambrozija zaide tudi v mešanice za ptičjo hrano, 
zato so jo inšpektorji našli tudi pod ptičjimi kr-
milnicami.
Premiki zemlje, zlasti ob novih gradnjah in ob 
urejanju cest, so pomemben vzrok širjenja mno-
gih invazivnih vrst. V prihodnji številki časopisa 
bomo podrobneje predstavili dve, ki sta še pose-
bej trdovratni in ki delata težave številnim občin-
skim komunalnim službam po Sloveniji: japonski 
dresnik in veliki pajesen.

mag. Breda Ogorelec,
Ministrstvo za okolje in prostor

Invazivne rastline: skromne in hitre

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o društvih, ki je objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 39/2011, in prične veljati 9. 6. 2011, prinaša 
naslednje bistvene novosti:
•	 Društvo	ima	lahko	dva	zastopnika,	če	tako	

določa temeljni akt društva, v katerem se 
opredeli tudi način zastopanja in meje po-
oblastil za zastopanje.

•	 Društvo	 lahko	 uporablja	 tudi	 skrajšano	
ime.

•	 Društvo	ima	lahko	podružnice,	če	tako	do-
loča temeljni akt.

•	 Dejavnost	 društva,	 ki	 je	 pridobitna,	mora	
biti opredeljena v skladu s predpisi, ki ure-
jajo standardno klasifikacijo dejavnosti.

Ob tem pa društva še posebej opozarjamo na 
naslednjo spremembo zakona:
Društvo, ki je bilo do uveljavitve tega zakona, to 
je do 9. 6. 2011, že registrirano, mora uskladiti 
dejavnost, ki je pridobitna, skladno s predpisi, 

ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti ob 
prvi spremembi temeljnega akta.
Če društvo ob prvi spremembi temeljnega akta 
po uveljavitvi zakona ne uskladi dejavnosti, ki je 
pridobitna, pristojni organ odloči o zahtevi za 
registracijo spremembe temeljnega akta šele, ko 
je uskladitev opravljena.

Upravna enota Trebnje

DRUŠTVA – Obvestilo o bistvenih novostih sprememb in dopolnitev Zakona o društvih
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Javne prireditve – 
podaljšanje roka za vložitev 
vloge in ostale bistvene 
novosti sprememb in 
dopolnitev Zakona o 
javnih zbiranjih 
9.junija 2011 stopijo v veljavo določila Zakona o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o javnih zbiranjih ( Uradni list RS, št. 39/2011), ki prina-
šajo nekatere novosti, na katere bi vas radi, v izogib težavam, ki nastanejo, 
ko organizatorju ne uspe izpolniti pogojev za izvedbo javnega zbiranja, 
pravočasno opozorili. 
Izpostavljamo predvsem naslednje novosti zakona:
•	 Podaljšan	je	rok	za	vložitev	vloge	za	izdajo	dovoljenja	za	javno	pri-

reditev na 10 dni, medtem ko za shode na cesti ostane še naprej v 
veljavi 7 dni pred dnevom shoda;

•	 Za	prireditve,	ki	potekajo	na	območju	dveh	ali	več	upravnih	enot	in	
za tekmovalne športne prireditve v kolesarstvu ter avto-motu športu 
na  javni cesti, mora organizator vlogo za dovoljenje vložiti najmanj 
30 dni pred dnevom prireditve;

•	 Opredeljene	 so	 prireditve,	 na	 katerih	 je	 obvezno	 vzdrževanje	 reda	
z varnostniki v primeru, če gospodarska družba, samostojni podje-
tnik ali društvo: prireditve organizira v okviru dejavnosti gostinskega 
obrata;  jih organizira v okviru drugih dejavnosti za prosti čas ali 
prireditve organizira po 23.uri. Organizator mora določiti osebo, ki 
ima odgovornost vodje prireditve. Enako velja tudi za organizatorja, 
ki opravlja gostinsko dejavnost in v svojih prostorih samo občasno 
organizira javno prireditev s tem, da nudi živo ali mehansko glasbo 
za ples ali družabni program. 

•	 V	primeru	shoda	ali	prireditve	pred	objekti,	ki	se	varujejo	po	poseb-
nih predpisih, mora pristojni organ razpisati ustno obravnavo

•	 V	zakon	je	dodano	novo	poglavje,	ker	se	določbe	o	javnih	prireditvah	
na cesti prenašajo iz Zakona o varnosti cestnega prometa v Zakon o 
javnih zbiranjih; 

Vse ostale informacije o organiziranju javnih prireditev ali shodov pa lah-
ko najdete tudi na spletni strani http://e-uprava.gov.si/e-uprava/

Upravna enota Trebnje

Zakon o motornih vozilih 
– obvestilo o bistvenih 
novostih
Obveščamo vas, da 1. 7. 2011 prične veljati novi zakon o motornih vo-
zilih, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 106/2010, in na področju 
registracije vozil prinaša naslednje bistvene novosti:
Ponovno se uvaja obvezna odjava vozila pri vsaki spremembi lastništva 
registriranega vozila in istočasno vpis novega lastnika vozila v evidenco 
registriranih vozil.
Ukinja se overitev podpisov fizičnih oseb ob spremembi lastništva vo-
zila in se uvaja le ugotovitev identitete fizičnih oseb (kupca in prodajalca) 
pri registracijski organizaciji.
Pogoj za registracijo vozil za javni prevoz potnikov je tudi dokazilo o 
zavarovanju potnikov.
Ob registraciji ali podaljšanju veljavnosti prometnega dovoljenja mora 
imeti lastnik motornega vozila veljavno vozniško dovoljenje, sicer mora 
lastnik pri registracijski organizaciji obvezno določiti uporabnika mo-
tornega vozila, ki ima veljavno vozniško dovoljenje za to kategorijo vo-
zila, ob prisotnosti obeh. Uporabnika vozila je potrebno določiti tudi v 
primeru, ko je lastnik vozila lizingodajalec, otrok ali mladoletna oseba 
oziroma polnoletna oseba, ki nima vozniškega dovoljenja za vozilo, ki se 
registrira.   
Zakon predvideva posebne registrske tablice za starodobna vozila, ki se 
pričnejo uporabljati 4. 2. 2013.
Starodobnik, traktor in traktorski priklopnik se lahko registrira brez pri-
loženih dokazil o izvoru in lastništvu vozila, če je bil na ozemlju Republi-
ke Slovenije pred 1. majem 2004, ter bivalni priklopnik, izdelan pred 1. 
januarjem 1998, če lastništvo vozila ni sporno. 
Od 1. 1. 2012 bodo upravne enote pristojne za izrekanje glob v prime-
rih poteka veljavnosti prometnega dovoljenja več kot 30 dni, nastanka 
spremembe lastništva po poteku 15 dni in prenehanja veljavnosti zava-
rovalne pogodbe. 
Zakon ukinja začasno registracijo vozil.
Več informacij o novostih si lahko preberete na spletni strani Javne agen-
cije RS za varnost prometa: http://www.avp-rs.si.

Upravna enota Trebnje

Vodstvo po razstavi »Štirje časi dveh življenj, 
Peternelja iz Žirov« 6. 9. 2011 ob 18. uri.
Avtorico razstave Maruša Stupica, u. d. i. a., nas 
bo popeljala skozi upodobitve žirovskega sveta, 
krajine, ljudi in njihovega življenja nekoč, ki jih 
na pričujoči razstavi umetnika umeščata v vse 
štiri letne čase, tenkočutno pa jih spremljajo 
verzi pesmi Vrt pozimi pesnika Pabla Nerude. 
Predstavitev diplomskega dela »EU in varstvo 
potrošnikov« 14. 9. 2011 ob 18. uri.
Dogodek poteka v sklopu rednih mesečnih ak-
tivnosti galerije, ki so namenjene predstavitvam 

akademskih dosežkov, zapisov in nalog prebi-
valcev našega okolja.
Okroglo mizo »Muzeji in spomin«, ki bo pote-
kala 27. 9. 2001 ob 18. uri.
Kulturna dediščina je nenadomestljiva vredno-
ta in sooblikovalka individualne, lokalne in na-
cionalne identitete, zaradi česar skrb zanjo zah-
teva širši in celosten pristop. ICOM-ova tema 
»Muzej in spomin« posega v samo bistvo mu-
zejskega dela. Odpira kritične poglede na mu-
zejsko delo in interpretacijo dediščine z vidika 
individualnega in širšega zgodovinskega spo-

mina. Danes se muzeji soočajo z novimi izzivi 
in odgovornostmi ‒ kako, kaj in zakaj ohranjati 
ter kdo je tisti, ki o tem odloča. Odgovore na 
ta vprašanja bomo skušali poiskati na okrogli 
mizi s predstavniki javnih in zasebnih institucij.
Informacije: Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje, 07/34 82 106, galerija@ciktrebnj.si.

Vljudno vabljeni!

Andrejka Vabič Nose

GALERIJSKA PALETA

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje napoveduje 
naslednji niz jesenskih prireditev:
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Angelca Gabriel je praznovala svoj devetdeseti rojstni dan 26. maja 2011. 
Predstavniki Društva upokojencev Velika Loka smo jo obiskali na njenem 
domu na Kukemberku. Sprejela nas je vsa presenečena, posebej se je razvese-
lila torte, ki jo je takoj razdelila med obiskovalce. Tam smo bili Slavka, Nada, 
Štefka, Joži, Stane in Francka. 
Angelca je za ta leta primerno krepkega zdravja, vesela in polna energije. 
Živi sama in tudi sama zase skrbi. Čeprav ji manjka dlan desne roke, ni dela, 
ki ga ne bi kljub temu opravila. S svojimi prihranki je kupila hiško, ki jo je 
obnovila, in bi tudi rada čim dlje v njej živela tako, da ne bi bila nikomur v 
breme. 
Pohvalila je svojega nečaka, ki jo redno obiskuje in zanjo skrbi. 
Lepo je bilo doživeti obisk pri devetdesetletnici, ki se tako dobro drži in ne 
kaže prav nobene onemoglosti.  S skromno pokojnino in invalidnino je za-
dovoljna. Posebej je poudarila, da bere Vzajemnost in da je članica Društva 
upokojencev Velika Loka od vsega začetka svoje upokojitve. 

Želimo ji še naprej toliko zdravja.  

Stane Korelc,  
predsednik Društva upokojencev Velika Loka  

Častitljivih 90 let Angelce Gabriel 

Obisk ob življenjskem jubileju Pavle Sever
V četrtek, 16. junija 2011, je Pavla Sever iz Trebnjega praznovala okroglih 
90 let. Ob jubileju so jo obiskali in ji zaželeli veliko zdravja in zadovoljstva 

v krogu svojih najdražjih župan občine Trebnje Alojzij Kastelic, predsednica 
OZRK Trebnje Mojca Mihevc in sekretarka OZRK Trebnje Tea Radelj. 
Severjeva živi s sinom Petrom in snaho Dragico in je vesela, ker zanjo tako 
lepo skrbita. Razveseljujejo pa jo tudi trije vnuki in dva pravnuka, ki jo pogo-
sto obiščejo. Življenje ji ni prizanašalo, sedaj ima težave z nogami, zato težko 
hodi, vendar je kljub temu nasmejana in zgovorna gospa, tako da ti v njeni 
družbi ni nikoli dolgčas. 
Še veliko zdravih in srečnih let gospa Severjeva!

OZRK Trebnje

Kino na prostem
Letošnjo poletno sezono smo zaključili s projekcijo slovenskega filma 
na prostem. V petek zvečer, 26. avgusta 2011, je na prostoru za trebanj-
sko pošto potekala projekcija filma Gremo mi po svoje. Med številni-
mi igralci je bilo najbolj znano ime Jurij Zrnec, film pa je režiral Miha 
Hočevar. Prijetna sprostitev ob filmskem dogodku bo lahko poletna 
stalnica kraja, krajevnih skupnosti, občine ali več občin skupaj tudi v 
bodoče. Letošnji filmski dogodek je omogočilo več dobrotnikov, ki že-
lijo, da bi življenju in kulturi nenaklonjene čase lažje in kljub temu lepo 
preživeli. Za ogled filma brez vstopnine se zahvaljujemo: občinama 
Mirna in Trebnje, krajevnim skupnostim Dolenja Nemška vas, Račje 
selo, Štefan in Trebnje, turistični agenciji Interflash Trebnje in Pošti 
Slovenije. Zahvala za sodelovanje velja tudi Gostilni Pavlin, Gostilni 
Šeligo, Hotelu Opara, gostišču Pri dedu Germovšku in Slaščičarni Ju-
lija, ki so ponudili na sam večer pijačo po nižjih cenah.  
Prav posebej pa se v imenu organizatorja zahvaljujemo KS Trebnje, 
njenemu zelo prizadevnemu predsedniku Davidu Klariču in članom 
Sveta KS, kajti brez njihove moralne in finančne podpore dogodka 
zagotovo ne bi uspeli realizirati.  

ZKD Trebnje

Koncert stare glasbe na Zaplazu
V okviru festivala stare glasbe pod imenom »Seviqc Brežice« se bo zgodil 
koncert tudi na našem območju. Občina Trebnje je pristopila k projektu 
in tako bo cerkev Matere božje na Zaplazu v svoj čudovit prostor sprejela 
obiskovalce v petek, 2. septembra 2011, ob 20.30. Prisluhnili bodo edin-
stvenemu slovenskemu lutenjskemu ansamblu Nova Schola Labacensis v 
naslednji zasedbi:  
– Tadeja Pance (sopran, kastanjete, činelce, oceanski boben, tamburin, 

ptičje trkalo),
– Janez Jocif (portativ, srednjeveški oprekelj, enoročna piščal in boben, 

ptičje trkalo, guiro),
– Tomaž Šinigoj (srednjeveški altovski fidel, violina, balafon), 
– Miha Šinigoj (srednjeveški tenorski fidel, violončelo, berberski lutar),
– Gašper Jakovac (arabska lutnja, mandolina, kastanjete, zvončki, šekere, 

afriška),
– Žiga Kroflič (renesančna in baročna lutnja, tamburin, oceanski boben, 

bendir, kalimba),
– Maruša Mirnik, Amalija Maček (renesančna lutnja),
– Marko Angelski (kitaronee),
– Boris Šinigoj (umetniško vodstvo, arabska lutnja, vihuela, baročna ki-

tara).
Predstavili bodo »Glasbeno potovanje z ribo Faroniko«, ki nas vodi od 
navdihnjenih uglasbitev srednjeveškega, renesančnega in baročnega du-
hovnega izročila do njihovega odmeva v sedanjosti. Mitična riba Faronika, 
o kateri poje stara slovenska ljudska pesem s Tolminskega, na simbolni rav-
ni zarisuje ves duhovni in glasbeni razpon pričujočega koncertnega progra-
ma, saj kljub apokaliptični grožnji s koncem sveta ohranja tudi znamenje 
upanja tako v Jezusovem imenu kot v sklepni molitvi.
Vstop bo prost in prijazno vabljeni na izjemen glasbeni dogodek. 
Vinar koncerta bo Vinogradniško turistično društvo Čatež pod Zaplazom, 
za cvetje bo poskrbela cvetličarna Florami ‒ Cvetličarna in drogerija Mar-
tina Opara, s. p., Trebnje, soorganizatorja koncerta pa sta KUD Popotova-
nje Frana Levstika Čatež in JSKD, OI Trebnje.

JSKD, OI Trebnje
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V aprilu in juniju smo v Knjižnici Pavla Golie 
Trebnje uspešno zaključili projekte, ki so potekali 
v letošnjem šolskem letu.
Sredi aprila smo se zbrali na zadnjem srečanju 
bralne skupine Branje = kul, na katerem so učenke 
višjih razredov osnovne šole interpretirale pesmi 
Miroslava Košute po svojem izboru. Ob tem smo 
se pogovarjale tudi o vtisih, ki so se nam porajali 
ob branju. Druženje smo zaključile s prepevanjem 
ob spremljavi kitare, ki jo je zaigrala naša tokratna 
gostja, srednješolka Mateja Kralj. Sama je namreč 
že v osnovni šoli izdala svojo pesniško zbirko.
V kulturni dom na Mirni smo povabili naše naj-
mlajše bralce, ki so skupaj s starši sodelovali v 
Jurčkovem nahrbtniku. V knjižnici so si izposojali 
knjige, jih brali, odgovarjali na vprašanja in risali 
risbice. Za vsako prebrano knjigo so dobili Jurčk-
ovo nalepko, na prireditvi pa priznanje in nagrado. 
Zabavali smo se skupaj z Damjano Golavšek in 
Stenom Vilarjem, ki sta nastopila v vlogah mačke 
Katke in kužka Čarlija v predstavi »Najboljši par«.
1. junija smo v sodelovanju z OŠ Trebnje v knjižni-
co povabili učence 9. razreda, ki so za bralno značko 
brali vseh devet let in tako postali zlati bralci. Knji-
ge, ki jih berejo, si izposojajo tudi v naši knjižnici, 

zato smo jim pripravili srečanje z mladinsko pisate-
ljico in mlado učiteljico Nejko Omahen. Po njenih 
knjigah učenci segajo tudi v prostem času, ne samo 
v okviru šolskih obveznosti. Po pogovoru smo jim 
podelili tudi priznanja in simbolična darila.
Istega dne smo imeli tudi srečanje v Domu starej-
ših občanov Trebnje, kjer smo prebrali zadnje bese-
dilo iz gradiva, izbranega za bralne urice. Zanima-
nje za ta srečanja je med starejšimi še vedno veliko, 
saj  komaj najdemo dovolj stolov za vse udeležence. 
O prebranem se nato tudi pogovarjamo in ena ura 
mine zelo hitro. Pri tem projektu je gonilna sila 
Pavlina Hrovat, ki skupaj z bibliotekarko uspešno 
predstavlja izbrana besedila. Zaključno prireditev 

smo organizirali julija, ko smo se družili ob petju 
in recitacijah.
3. junija smo zaključili bralno značko v Varstveno-
-delovnem centru. Do sedaj smo organizirali kar 
nekaj srečanj z različnimi gosti in na različne teme. 
Tokrat nas je obiskal Franci Planinc, ki nam je v 
praksi prikazal, kako se pečejo kruh in pekovski 
izdelki. Predstavitev je zasnoval tako, da so pri pri-
pravi sodelovali vsi varovanci. Tako so se poleg pri-
znanj za opravljeno bralno značko razveselili tudi 
slastnih dobrot, ki so zadišale iz pečice.
Med lanskimi poletnimi počitnicami se je za dijake 
in študente v domu Čebelica odvijal raziskovalni 
tabor Varstvo okolja Trebnje 2010 z delovnim na-
slovom »Vodni viri za razvoj samooskrbnega ob-
močja«. Vodja doma Čebelica Andreja Tomažin 
in udeleženec lanskega tabora Tadej Strniša sta 6. 
junija v osrednji knjižnici v Trebnjem predstavila 
tudi raziskovalni tabor Varstvo okolja Trebnje 2011 
z naslovom »Vzpostavitev ERM Učnega poligona 
Čatež«. 
7. in 9. junija smo se v knjižnicah na Mirni in v 
Mokronogu še zadnjič pred počitnicami zbrali 
ljubitelji pravljic. Skupaj s pravljičarjem Francijem 
Rogačem smo si izmislili svojo pravljico, zapeli, 
razdelili nagrade pridnim obiskovalcem pravljičnih 
uric in se na koncu tudi posladkali.

Elizabeta Vovko Ozimek

Ob evropskem letu prostovoljstva je Mladinski svet Slovenije 20. 6. 2011 že 
deveto leto zapored organiziral prireditev »Prostovoljec leta«, katere častni 
pokrovitelj je od leta 2008 tudi predsednik države dr. Danilo Türk z ženo 
Barbaro Miklič Türk. Na Brdu pri Kranju so se poleg predsednika države 
in njegove žene prireditve udeležili številni pomembni gosti, med njimi tudi 
minister za delo, družino in socialne zadeve dr. Ivan Svetlik in ministrica za 
javno upravo Irma Pavlinič Krebs (njuni ministrstvi sta sodelovali pri obli-
kovanju zakona o prostovoljstvu) ter predsednik Mladinskega sveta Slovenije 
Kamal Izidor Shaker.
Na Mladinski svet Slovenije je letos prispelo rekordno število prijav. 135 raz-
ličnih organizacij in zavodov je prijavilo 168 posameznikov in 58 projektov. 
Izmed vseh nominiranih so jih morale komisije izbrati le sedem za posame-
zna priznanja, dva za priznanji za prostovoljski in mladinski projekt ter dva 
za posebni priznanji. 
Taja Borštnar, 23-letna univerzitetna diplomirana socialna delavka, je na pre-
dlog Društva Center za pomoč mladim za vodenje usposabljanj in delavnic 
za otroke in mlade v okviru različnih organizaciji in z različnimi udeleženci: 
z otroki, študenti, mladostniki s težavami v odraščanju ter osebami z motnja-
mi v telesnem in duševnem razvoju, prejela naziv »Naj prostovoljka 2010« v 
skupini ženske od 20. do 30. leta. 

Upamo, da bo Tajino priznanje spodbudilo k prostovoljstvu čim več mladih 
iz naše občine, kajti potrebno se je zavedati, da je prostovoljstvo kot družbena 
vrednota eden izmed temeljnih gradnikov civilne družbe in da na žalost še ni 
dovolj izkoriščen potencial za naš družbeni in gospodarski razvoj.
Taji pa izrekamo iskrene čestitke!

Nino Zajc

Alenka Lamovšek, upravljavka Jurjeve domači-
je, kulturnega in etnološkega spomenika občine 
Trebnje,  že kar nekaj let zavzeto skrbi, da projekti 
Moje poletje,  Moja jesen, Moja zima prispevajo 

kamenček v mozaik tega spomenika, kjer se vedno 
dogaja kaj zanimivega. Letošnje poletno počitni-
ško dogajanje je ponudilo dve rokodelski delavni-
ci: izdelovanje punčk iz cunj, ki jo je vodila Tanja 
Kraševec, in izdelovanje bab iz jajc pod mentor-
stvom Erika Staniše. Delavnic so se udeležili otro-
ci različnih starosti v spremstvu staršev ali starih 
staršev, ki so ustvarjali skupaj z njimi. Po končanih 
delavnicah so otroci izdelke odnesli domov. 
Sobotno druženje in dogajanje na Jurjevi domačiji 
je bilo zopet en korak k uresničevanju cilja te po-
membne kulturne dediščine, kakor tudi k uresni-
čevanju namena projekta, da mlade s primernim 
izborom vsebin neformalno izobražuje o dediščini 

in jim tako le-to približa ter jo pokaže kot zani-
mivo in uporabno v vsakdanjem sodobnem načinu 
življenja ljudi. Hkrati pa tako mladim omogočimo 
tudi kakovostno preživljanje prostega časa. 
Projekt finančno podpira Občina Trebnje, pri iz-
vedbi pa poleg upravljavke Alenke Lamovšek in 
njenih strokovnih pomočnic sodelujejo še Zveza 
kulturnih društev Trebnje, trebanjska območna 
izpostava JSKD in vedno pripravljeni sosedi do-
mačije iz družine Longar, Stane Rajer ter Prosto-
voljno gasilsko društvo Občine, ki pri  projektih 
velikodušno pomaga s posojo in dostavo gasilskih 
miz ter klopi. 
Organizatorji in soorganizatorji dogodkov na Jur-
jevi domačiji so vsem, ki kakor koli pripomore-
jo  in prispevajo k uspešnemu odvijanju različnih 
dogodkov, zelo hvaležni in upajo, da bodo taki in 
drugačni dobrotniki te lepe  navade za Jurjevo do-
mačijo delili tudi v bodoče.

JSKD, OI Trebnje

Zaključek projektov 2010/2011

Moje poletje v Trebnjem – rokodelske  
delavnice na Jurjevi domačiji

Taja Borštnar naj prostovoljka leta 2010
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Lokalna politika

Dobra politika ni drugega kot zdrava pamet, 
uporabljena za velike reči

Vedno sem se spraševal, zakaj vendar tudi na nivoju lokalne politike pre-
vlada politična opredelitev. Ali si desni ali si levi … ‒ to vendar ne bi 
smelo biti pomembno pri naših odločitvah. Mar ne delamo v dobrobit 
krajanov? Vsak posameznik, ki je s strani ljudstva dobil prostor v občin-
skem svetu, bi moral razmišljati samo z lastno glavo in po lastni preso-
ji, znanju in svojem čutu povleči najboljše odločitve. Pri tem pa nočem 
ustvarjati nikakršnega dualizma ‒ ti so dobri, ti pa so slabi ‒, kajti vsak 
dober človek ima tudi temno stran. In vsak slab človek ima svetlo stran. 
Vsako mnenje šteje. Svoje delovanje v mojem prvem mandatu občinske-
ga svetnika vidim v aktivni vlogi, v možnosti vlaganja predlogov z željo, 
da jih koalicija vsaj obravnava, čeprav jih po navadi že vnaprej zavrača.

Janko Zakrajšek

Uživajte v poletju!

»Jutranji pogled skozi okno ne sme imeti okusa po politiki. In tudi kava ne 
more biti kot predvolilni golaž.«
Ta aforizem smo uporabljali pred volitvami in upamo, da se ga v teh po-
letnih dneh držite. To namreč ni čas za politiko, ampak za sprostitev in 
nabiranje novih moči. Zato uživajte v morebitnem dopustu, v morebitnih 
prostih vikendih in v vsaki prosti urici.
Jesen verjetno ne bo tako prijetna … 

SD, Občinski odbor Trebnje 

17. letni tabor SDS v Lepeni

Člani Občinskega odbora SDS Trebnje smo se v soboto, 30. julija 2011, 
udeležili osrednje prireditve 17. spominskega gorniškega tabora dr. He-
nrika Tume oz. letnega tabora SDS v Lepeni. Prvo srečanje prijateljev 
gora in demokratičnih vrednot je bilo že leta 1994. Pobudo zanj sta 
oblikovala dr. Tone Jeglič, legenda slovenskega gorništva, in Janez Janša, 
predsednik SDS. 
Dobrodošlico nam je izrekel bovški župan Danijel Krivec. Zatem nas 
je nagovoril častni predsednik Zveze gorniških klubov Skala dr. Anton 
Jeglič z besedami: »Vesel sem, da sem med vami, ker sem spet enkrat med 
ljudmi, ki jim srce bije za Slovenijo.« Požel je bučen aplavz. V svojem 
govoru se je spomnil velikih domoljubov in naš pogled usmeril v priho-
dnost Slovenije: »Prepričan sem, da pravega obraza, ki ga iščejo in ki bi to 
presekal, še dolgo ne bodo našli. Mi pa ta obraz že imamo in ta obraz je 
tukaj, imamo tudi že programe, ki njim manjkajo.« Nato je besedo predal 
predsedniku SDS Janezu Janši.

Občinski odbor SDS Trebnje

VABILO

Občinski odbor Slovenske ljudske stranke Trebnje se je tudi letos odločil, 
da organizira tradicionalni pohod po Baragovi poti.

Pohod bo potekal v nedeljo, 4. 9. 2011, z zborom ob 7.30 na avtobusni 
postaji v Trebnjem. Odhod z avtobusne postaje je predviden ob 8.00.

Trasa pohoda bo potekala: Trebnje–grad Trebnje–Odrga–Vrhtreb-
nje–Šahovec–Dobrnič–Podlisec–Železno–Knežja vas–Mala vas–Luža–
Grič–Benečija–Trebnje.
Pohod po Baragovi poti poteka približno 5 ur in je primeren za vse sta-
rostne skupine.
Med pohodom bo več postankov, kjer nas bodo prijazni domačini po-
gostili. V Mali vasi si bomo ogledali tudi rojstno domačijo našega rojaka 
škofa Friderika Ireneja Barage.
Vabljeni, da se pohoda udeležite v čim večjem številu.
Lep pozdrav!

OO SLS Trebnje

Ponovna pobuda Občinskega odbora Nove 
Slovenije Trebnje za preimenovanje KIDRIČEVE 
ULICE v ULICO dr. ALOJZIJA ŠUŠTARJA v 
Trebnjem.

Spoštovani!

Na seji trebanjskega občinskega sveta je 15. oktobra 2007 svetnik Nove 
Slovenije Marjan Pavlin v imenu Občinskega odbora Nove Slovenije 
Trebnje predlagal, da se ena izmed glavnih ulic v Trebnjem poimenuje 
oziroma preimenuje po pokojnem trebanjskem rojaku, nadškofu in me-
tropolitu ter častnem občanu občine Trebnje dr. Alojziju Šuštarju. Dr. 
Alojzij Šuštar je bil gotovo človek, ki je izjemno zaznamoval ne le versko, 
ampak tudi kulturno in mednarodno podobo Slovenije v zanjo odločil-
nem obdobju. S svojim prizadevanjem in nespornim ugledom je soobli-
koval slovensko sodobnost v vseh njenih razsežnostih. Bil je sin kmečke 
matere, ukoreninjen v slovensko, trebanjsko zemljo, privržen slovenski 
kulturi in domačim ljudem. Bivanje v tujini je njegovi prirojeni žlahtni 
kmečki zadržanosti dodalo uglajenost svetovljana. S svojim delovanjem v 
domovini po letu 1977  je odkrival in kazal pot v prihodnost, vlival med-
sebojno zaupanje, spoštovanje, razumevanje, sodelovanje in ljubezen. Do 
sebe je bil izredno skromen, do drugih pa velikodušen in  darežljiv. Bil 
je dosleden, zvest načelom, če je bilo treba, nepopustljiv, resnicoljuben, 
navzven odprt in imel je izreden posluh za druge. Posebno čuteč je bil do 
bolnikov, invalidov in starejših. Ni dovolj, da smo samo ponosni na to, da 
je dr. Alojzij Šuštar Trebanjec. Trebanjci moramo za ohranitev spomina 
nanj tudi nekaj narediti. Ali ni poimenovanje ulice po njem skromna, 
preskromna oddolžitev!? Naj bo to le začetek, prvi kamenček v moza-
iku hvaležnosti. Občinski odbor Nove Slovenije Trebnje je pred meseci 
tudi javno predlagal, da Občina Trebnje odkupi rojstno hišo dr. Alojzija 
Šuštarja in v njej uredi muzej. Predlagali smo tudi ureditev vaškega sre-
dišča na Grmadi in povezovalne ceste Trebnje‒Dobrnič. Pričakujemo, 
da bomo za preimenovanje Kidričeve v Šuštarjevo ulico dobili zadostno 
podporo v občinskem svetu in tudi širši javnosti.

Marjan Pavlin, dr. med.,
predsednik OO NSi Trebnje
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Šport

Moto klub Trebnje je v soboto, 18. 6. 2011, pri-
pravil tekmo za državno prvenstvo v spretnostni 
vožnji z motornimi kolesi različnih kategorij. 
Tekmovanje je potekalo pod okriljem Zveze 
moto klubov Slovenije in rezultati tega tekmova-
nja štejejo za državno prvenstvo.
Prireditev se je odvijala v okviru prireditve »Iz 
trebanjskega koša«, samo tekmovanje pa je po-
tekalo po cesti pred trebanjsko galerijo. Uradni 
trening se je pričel ob 15. uri, tekmovanje pa ob 
16. uri. Na startu je se je zbralo 21 tekmovalcev. 
Razpisanih je bilo 7 kategorij. Tekmovanje je po-
tekalo brez zapletov kljub temu, da se je na so-
sednjem prizorišču odvijal kulturno-zabavni del 
trebanjskega koša. Člani domačega Moto kluba 
Trebnje so zasedli kar nekaj zavidljivih mest in 
znova dokazali, da so spretni vozniki motorjev. 
Ob koncu prireditve je organizator podelil po-
kale najboljšim trem tekmovalcem v posameznih 
kategorijah. Pokale je organizator podelil na ve-
likem odru pred občinsko stavbo, kjer se je kljub 
slabemu vremenu zbralo precejšnje število obi-
skovalcev, ki so navdušeno ploskali tekmovalcem, 
ki so si prisluži pokale. S še močnejšim aplavzom 
pa so bili nagrajeni člani domačega MK Trebnje. 
Pokale sta podelila predsednik Zveze moto klu-
bov Slovenije Leopold Pungerčar in predsednik 
domačega Moto kluba Trebnje Janez Prosenik.
Prireditev si je ogledalo veliko Trebanjcev in 
obiskovalcev iz drugih krajev. Organizator MK 

Trebnje je po končanem tekmovanju prejel obilo 
pohval s strani tekmovalcev za vzorno in tekoče 
izpeljano tekmovanje. Zadovoljni so bili tudi mi-
moidoči, saj so si lahko ogledali veščine obvlado-
vanja motornih koles. Prav gotovo so tekmovalci, 
ki so se pripeljali iz drugih krajev Slovenije, do-
mov odnesli obilo lepih spominov na Trebnje in 

prireditev »Iz trebanjskega koša«. Organizator se 
je odločil, da bo tudi prihodnje leto pripravil ta-
kšno prireditev v okviru občinske prireditve, saj je 
tudi ta prireditev pripomogla k večji prepoznav-
nosti občine Trebnje.

Janez Prosenik, Moto klub Trebnje

Državno prvenstvo v spretnostni vožnji z motocikli 
Trebnje 2011

1. Klub organizira začetni tečaj golfa. Zače-
tek tečaja bo v četrtek, 8. septembra, ob 
18. uri na vadišču Blato. Tečaj bo potekal 
v okviru vseslovenske akcije »Slovenija 
igra golf«, ki ga vodi Golf zveza Slovenije. 
Cena tečaja znaša 99 evrov.

2. Tečaj za otroke prve starostne skupine se 
bo začel 8. septembra ob 15. uri, druge 
starostne skupine pa ob 16. uri na vadišču 
Blato.

3. Možna je individualna vadba z učiteljem 
po predhodnem dogovoru.

4. Možna je uporaba vadišča za prikaz igra-
nja golfa in piknik za posamezne skupine.

5. Konec junija je skupina osmih učiteljev 
iz osnovnih šol Trebnje, Veliki Gaber in 
Brusnice uspešno zaključila tečaj za vadi-
telja otrok na osnovnih šolah. Tako bodo ti 
učitelji že v letošnjem letu lahko poučevali 
golf na osnovnih šolah. 

6. Klub bo v jesenskem obdobju obeležil 
10-letnico delovanja. V mesecu oktobru 
bo ob tem jubileju priredil klubski turnir 
v Olimju in praznovanje na vadišču Blato.

Prijave za tečaje zbirata Tone Zaletel (041/377 
958) in Ralf Pančur (031/650 753). Na razpo-
lago sta vam tudi za vse ostale informacije.

Tone Zaletel 

Nogometni 
klub Trebnje 
Nogometni klub Trebnje vabi k vpi-
su vadbe nogometa vse zainteresira-
ne dečke in deklice od 7. do 11. leta 
starosti. 
V šolskem letu 2011/2012 bo ekipa 
Nogometnega kluba Trebnje pričela 

s treningi in tekmovanji v ligi MNZ Ljubljana, in sicer v sekcijah U-8  
in U-10. 
Prav tako se bo v tem šolskem letu izvajalo rekreativno igranje nogometa 
za srednješolce, študente in ostale zainteresirane člane.

V sodelovanju z Osnovno šolo Trebnje se bo izvajala tudi interesna de-
javnost nogometni krožek pod mentorstvom učiteljev športne vzgoje in 
vaditeljev nogometa.
Vpis otrok bo potekal od 22. 8. 2011 do 9. 9. 2011. V tem času se bo že 
izvajala vadba nogometa,v ligi MNZ Ljubljana pa bodo tudi že pote-
kala tekmovanja.
V času med 22. 8. 2011 in 26. 8. 2011 bo na nogometnem igrišču pri to-
plarju Florjan na Blatu pri Trebnjem potekal nogometni tabor za deklice 
in dečke od 7. do 11. leta starosti.
Vse informacije o vpisu in vadbi dobite na telefonskih številkah 
041/495222 in 041/333009 ter na elektronskem naslovu kluba: 
nk.trebnje@gmail.com.
Športni pozdrav!

Leon LOBE, sekretar NK Trebnje 

Golf@Country.Club Trebnje ‒ obvestila
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Šport / šolstvo

Zavod za šport RS Planica je v ponedeljek, 20. junija 2011, priredil po-
delitev priznanj in nagrad nagradnih natečajev ter naj vrtcem in šolam. 
Tekmovanja so se odvijala v sklopu športnih interesnih programov za 
otroke in mladino. Podelitev je potekala v veliki dvorani Ministrstva za 
šolstvo in šport. Priznanja je najbolj športnim vrtcem, osnovnim in srednjim 
šolam podelila državna sekretarka na Ministrstvu za šolstvo in šport Alenka 
Kovšca. Poleg priznanja pa je Vrtec Trebnje prejel tudi nagrado, in sicer pre-
nosni računalnik z etuijem, ki bo vsekakor služil svojemu namenu.
Tudi v Vrtcu Trebnje se zavedamo, kako pomembno vlogo v razvoju infor-
macijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) dandanes igrata ažurnost in vi-
zualnost spletnih strani. Pri izbiranju in nalaganju športnih vsebin smo sle-
dili inovativnim pogojem razpisa. Tako prispevki v linku »Športni kotiček« 
predstavljajo vsebine, ki so »našim« otrokom najbolj atraktivne – to je šport 
na vznemirljiv, zanimiv in zabaven način. Pri dokumentiranju omenjenih 
dejavnosti pa smo se poslužili tudi različnih medijev. Dogajanje si lahko v 
sliki in besedi ogledate na spletnem naslovu www.vrtec-trebnje.si.
Spletno stran obiščemo v vrtcu tudi skupaj z otroki, kjer si lahko otroci sami 
sebe tudi pozorno ogledajo, vrednotijo svoje delo in trud, hkrati pa se nam 
vsem skupaj porodijo tudi nove ideje – kako bi lahko naslednjič določene 
stvari izvajali drugače. Ob tem navajamo otroke na večjo pozornost pri opa-
zovanju in kritičnost ter jih tako spodbujamo, da podajo nove ustvarjalne 
ideje. Vsi lahko opažamo, da se starost uporabnikov IKT-opreme niža, zato 

je velika odgovornost na nas odraslih, da otroke na primeren in ozaveščen 
način seznanimo z možnostmi poučne rabe spleta in drugih IKT-elementov. 

Marta Rogelj

Vrtec Trebnje prejel priznanje za najboljšo spletno stran 
na temo športa otrok in mladine

STRELSKO DRUŠTVO TREBNJE

Vabilo
Strelsko društvo Trebnje vabi vso zainteresirano mladino od 
4. razreda naprej k vpisu. Vadba s serijsko in standard  puško 
in pištolo bo potekala ob torkih in petkih v popoldanskih 
urah na strelišču v Prapročah pri Trebnjem. 

Vpis bo potekal od 13. 9. 2011 naprej, in sicer vsak torek in 
petek med 16. in 17. uro.

Mogoče se v vašem otroku skriva talent strelske legende Raj-
monda Debevca.

Strelski pozdrav!

Leon LOBE, Strelsko društvo Trebnje

Delovanje ŠD Trimko
V športnem društvo Trimko je letos vadilo 100 otrok od 4. do 9. leta 
starosti. Vadba je potekala dvakrat tedensko po eno uro, na kateri 
so otroci prek igre spoznavali raznovrstne športe. V zimskem času 
smo že četrtič izvedli smučarski tečaj na Pokljuki, letos pa smo pr-
vič uspešno izvedli tudi letni kamp. Opravili smo tudi tečaj rolanja. 
Skozi vso sezono smo organizirali rojstnodnevne zabave, na katerih 
smo se zabavali skupaj s Trimkom. Dejavnost smo razširili z naba-
vo velikega napihljivega gradu, s katerim popestrimo našo športno 
delovanje.

Z vadbo zopet začnemo v mesecu septembru. Za vse dodatne infor-
macije pa smo na voljo na telefonskih številkah: 041 392 790 (Ro-
man) in 041 571 597 (Marko), lahko pa nam pišete tudi na e-mail 
(sd.trimko@gmail.com) ali nas obiščete na spletni strani: www.trim-
ko.si. 

Športni pozdrav!

mag. Marko Tomič, ŠD Trimko
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Šolstvo

Zaključek gradbenih del na 
Podružnični šoli Dobrnič
V sredo, 22. junija 2011, je na naši šoli potekal dan odprtih vrat, saj so bila 
s tem dnem zaključena vsa gradbena dela. Pobudo za ta dogodek je podal 
gospod župan Alojzij Kastelic. 
Učenci so prispevali pester kulturni program, obiskovalce pa sta nagovorila 
župan Alojzij Kastelic in podžupan Silvester Prpar. 
Številni obiskovalci so si ogledali nove prostore šole in novo telovadnico, 
izvajalci pa so poskrbeli za pogostitev. 

Ana Kastigar

Tudi letos je župan občine Trebnje Alojzij Kastelic ob zaključku šolskega 
leta konec junija nagradil učence, učitelje in ravnatelje za njihovo zna-
nje, delo in ustvarjalnost. Učenkam in učencem je skupaj z županom 
občine Mirna Dušanom Skerbišem podelil nagrade za zlata priznanja 
iz znanja, dosežke s področja športa in glasbe ter posebne dosežke na 
predlog šole. Župana sta se zahvalila ravnateljem treh osnovnih šol in 
ravnateljici Glasbene šole Trebnje za njihovo delo, pohvalila nagrajene 
učence in jim zaželela še veliko uspehov v prihodnje. 
Na uradnih tekmovanjih iz znanja na državnem nivoju so v šolskem letu 
2010/2011 zlata priznanja iz OŠ Trebnje prejeli Blaž Potokar, ki je prejel 
kar tri zlata priznanja, in sicer zlato priznanje iz znanja astronomije, fizike 
in matematike, ter dosegel 1. mesto na državnem tekmovanju mladih teh-
nikov – konstruktorstvo in tehnologija obdelav, Jan Kastigar je prejel zlato 
priznanje iz znanja nemščine, Sabina Berus je prejela zlato priznanje iz 
znanja o sladkorni bolezni, Ana Hočevar pa zlato priznanje iz Vesele šole. 
Iz OŠ Veliki Gaber sta bili najuspešnejši dve učenki, Sonja Miklavčič je 

prejela zlato priznanje iz znanja o sladkorni bolezni, Tjaša Zupančič pa 
priznanje za 1. mesto na likovnem natečaju »Čebelica – vzornica za lepši 
svet«.  
Iz OŠ Mirna je zlato priznanje iz znanja slovenščine prejela Nastja Stane.
Kristina Klančar, ki obiskuje glasbeno šolo v Trebnjem, je prejela zlato pla-
keto na 40. tekmovanju mladih slovenskih glasbenikov v 1. a  kategoriji 
‒ rog. 
Na področju športa so iz OŠ Mirna medalje na državnih prvenstvih v in-
dividualnih disciplinah prejeli Sebastjan Miklič, Ema Cizelj, Žan Laznik 
in Anže Crljenkovič v badmintonu, Ana Abina in Petra Kramar v smu-
čarskem teku ter Petra Povše in Helena Mirt v biatlonu. Ekipno pa so bili 
uspešni v badmintonu, biatlonu in teku na smučeh. Iz OŠ Trebnje so bili 
učenci ekipno tretji v mini rokometu, prav tako so mažorete v kategoriji ju-
niorke in kategoriji kadetke na državnem prvenstvu v tekmovanju mažoret 
dosegle tretje mesto. Uspešni pa so bili tudi štirje učenci, ki so na državnem 
prvenstvu v krosu ekipno dosegli tretje mesto.
Za posebne dosežke so bili nagrajeni: po predlogu Glasbene šole Trebnje 
Jan Čibej, ki odlično igra tri inštrumente: tolkala, trobento ter klavir in 
je na letošnjem 14. regijskem tekmovanju v kategoriji tolkal prejel zlato 
priznanje, na 40. državnem tekmovanju pa srebrno plaketo; po predlogu 
OŠ Trebnje učenke, ki so na tekmovanju Mladi raziskovalci zgodovine za 
raziskovalno nalogo »Mala Loka, kraj mladosti, kraj učenja, kraj lepih spo-
minov« prejele zlato priznanje, ter učenka Natalija Breznik, ki šoli polep-
ša prireditve s plesnimi točkami in z recitacijami tudi v romskem jeziku. 
Po predlogu OŠ Veliki Gaber pa je nagrado za posebni dosežek prejela 
Klavdija Korevec Matjaš, ki je napisala scenarij za tretji film »Piškotek z 
objemom«, film pa je tudi režirala in zanj na filmskem festivalu ZOOM 5 
prejela bronasto klapo. 

Vsi učenci že uživajo zaslužene in brezskrbne počitnice.

Lea Bučinel
Foto: Studio Ventura.

Sprejem najboljših osnovnošolcev pri županu 

Predšolski pevski zbor MAVRICA Vrtca Trebnje 
ima za seboj kar nekaj nastopov. V zboru poje 42 
otrok, ki radi in z veseljem pojejo.
V letu 2011 praznujemo 20. obletnico neodvi-
snosti Slovenije. Na ministrstvu za šolstvo in 
šport so se odločili, da ta poseben jubilej obeležijo 
s tekmovanjem v petju slovenske himne. K so-
delovanju so povabili vrtčevske zbore in odločili 
smo se, da se prijavimo. 
Na natečaj se je prijavilo 31 zborčkov. Izbrani 
smo bili med 10 najboljših zborčkov in se ude-
ležili finalne prireditve. 

Finalni izbor je potekal v petek, 17. junija 2011, 
ob 10. uri na Konservatoriju za glasbo in balet 
v Ljubljani. 
Nastopa se je udeležil tudi minister za šolstvo 
in šport dr. Igor Lukšič. Našim malčkom je v 
uvodnem pozdravu razložil pomen himne ter 
izpostavil 20. obletnico samostojnosti naše drža-
ve. Čestital je prisotnim zborčkom in jim zaželel 
uspešen nastop. 
Nismo bili izbrani med prve tri, vendar smo po-
nosni, da smo sodelovali.

Brigita Borak in Karmen Maver

Predšolski pevski zbor MAVRICA Vrtca Trebnje
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Zdravstvo

Ali so amalgamske plombe res strupene? V 
čem so bele plombe drugačne razen v bar-
vi? Namen članka je predstaviti prednosti 
in slabosti obeh materialov ter vam tako 
olajšati odločitev med obema materialoma, 
saj boste lažje razumeli, zakaj je potrebno za 
belo plombo doplačati. Vse, kar piše v član-
ku, je znanstveno dokazano in preverljivo v 
literaturi.
Amalgam (siva plomba) je v uporabi že več 
kot 175 let in je še vedno eden najbolj po-
gosto uporabljenih  materialov v zobozdra-
vstvu. Sestavljen je iz cca 50 % živega srebra 
ter zmesi bakra, srebra in kositra (lahko je 
primešan tudi cink). Kot najbolj negativno 
lastnost so mu nekateri pripisovali sprošča-
nje živega srebra iz same plombe in s tem 
negativne učinke na zdravje. Amalgam so 
krivili za različne sistemske bolezni, pred-
vsem nevrološke in psihološke. Vendar do 
danes ni nobenih potrjenih dokazov, ki bi 
kazali na povezavo med amalgamom in ka-
tero koli sistemsko boleznijo, kar potrjuje-
jo študije Svetovne zdravstvene organizacije, 
ameriške javnozdravstvene službe, švedske 
medicinske raziskovalne skupine, Evropske 
komisije za zdravje in varstvo potrošnikov 
in tudi vse druge večje študije. Največ žive-
ga srebra se iz amalgamske plombe izloči 
med izdelavo in odstranjevanjem plombe, 
vendar so ob primernem ravnanju tudi te 
količine tako za pacienta kot za osebje za-
nemarljivega pomena. Živo srebro je namreč 
v amalgamu vezano v stabilen kompleks, v 
katerem so vezi zelo močne in stabilne ter se 
pri uporabi v ustih ne porušijo. Nekaj živega 
srebra pa se vendarle sprošča iz amalgama. 
Na dan se lahko tako iz amalgamske plom-
be sprosti od 3 do 17 mikrogramov (odvisno 
od števila in velikosti plomb) živega srebra 
(WHO 1991). Koliko to je, lahko presodite 
sami, za primerjavo pa naj povem, da kilo-
gram morskih rib (predvsem npr. kilogram 
večje ribe plenilke, kot je modroplavuti tun) 
vsebuje od 100 do 500 mikrogramov živega 
srebra. Največja dovoljena dnevna doza pa 
je 30 mikrogramov (WHO 2003, ATSDR 
1999). Uporaba amalgama pa se po svetu, 
še posebej v Evropi, zmanjšuje (in se bo še 
naprej) predvsem zaradi efekta živega srebra 
na okolje in načrtnega zmanjševanja upora-
be le-tega na vseh področjih, tudi v zoboz-
dravstvu. 
Največje prednosti amalgamskih plomb so: 
trpežnost in trajnost ob pravilni izdelavi, 
cena, hitrost izdelave, manj zahtevno ro-
kovanje in boljša obrobna zapora (manjša 
ali nikakršna špranja med zobom in plom-
bo). Stroške amalgamske plombe krije za-
varovalnica in zanje ni potrebno doplačati. 
Zanje se strokovno odločamo takrat, kadar 
pacienta ne moti slabša estetika (na zadnjih 

zobeh) ter kadar zaradi sline ali krvi ni mo-
goče dovolj dobro osušiti kaviteto (izvrtano 
luknjo) za druge tehnike (amalgam je manj 
občutljiv na vlago kot drugi materiali). 
Največji slabosti amalgamske plombe 
sta njena estetika ter princip »vezave« na 
zob. Amalgam se namreč na zobovino ne 
lepi, ampak ga v zobu držijo le podvisno 
oz. vzporedno spreparirane (izvrtane) ste-
ne. Pri pripravi zoba na amalgamsko plom-
bo se moramo zato držati nekaterih načel, 
kar pa pomeni, da moramo za enako velik 
karies odstraniti več zobovine (da zagotovi-
mo sidranje plombe) kot pri novejših ma-
terialih. Posledica nevezave na zob je tudi 
problem pri popravilu (odkrušenje, obraba, 
razpoka) take plombe, ki največkrat zahteva 
odstranitev preostanka le-te, osvežitev ro-
bov preparacije (odnesemo še nekaj zdrave 
zobovine) ter izdelavo nove plombe. Poleg 
tega, da je amalgamska plomba siva, pa je v 
posameznih primerih, ko je amalgam v stiku 
z dlesnijo, prisoten tudi efekt amalgama oz. 
njegovih sestavin na sluznico, ki se lahko ra-
hlo temneje obarva, kar imenujemo »amal-
gamska tetovaža«. Taka tetovaža ni nevarna, 
je pa lahko estetsko moteča.
Alternativni plombirni materiali, kot so 
kompoziti, steklasto ionomerni cementi, 
kompomere in giomere, se danes uporablja-
jo kot bolj estetski materiali. Obstaja mnogo 
različic vsakega od teh in prav pri vsakem 
bi lahko razpravljali o toksičnosti in kemiji 
vseh komponent, vključno z monomerami, 
kislinami, steklasto ionomernimi delci ... Še 
danes ni povsem jasno, ali ima sproščanje 
sestavin iz novejših materialov kakšen kli-
ničen pomen, res pa je, da se pojavljajo redki 
posamezni primeri alergij na sestavine no-
vejših plombirnih materialov. Načeloma pa 
danes velja, da so ti materiali varni za upo-
rabo in ne predstavljajo tveganja za zdravje. 
V tem članku bi se omejil na najpogosteje 
uporabljen estetski material, to so kompo-
ziti. Njihove sestave ne bi podrobneje razla-
gal, ker je lahko zelo različna, v osnovi pa je 
vsem skupno, da so sestavljeni iz anorgan-
skih polnil (npr. steklenih delcev, natrijevega 
florida ...) in organskega matriksa (npr. Bis-
-GMA-ja), v katerem so ti anorganski delci 
inkorporirani. 
Prednost kompozitnih plomb v primerjavi 
z amalgamskimi pa ni le estetska, temveč 
tudi v principu vezave na zobovino. Ta ma-
terial se na zob »lepi« po principu mikrore-
tencije. To pomeni, da moramo zob najprej 
pojedkati, da dobimo grobo strukturo po-
vršine zoba, na katero se nato lahko vežejo 
sestavine bele plombe. Prednost take vezave 
na zob pa je v tem, da ni potrebnih vzpo-
rednih ali podvisnih sten za to, da plomba 
ostane na mestu. S tem se izognemo nepo-

trebnemu odnašanju zdrave zobovine ter 
oslabitvi zoba, saj oblika kavitete praktično 
ni pomembna – gre za minimalno invazivno 
tehniko. Tudi če plomba slučajno poči ali jo 
je potrebno dograditi, jo enostavno »dole-
pimo«. To pomeni, da ni potrebno menjati 
cele plombe in pri tem znova odnesti del 
zdravega zoba, ampak zamenjamo ali do-
gradimo le del plombe.
Glavna slabost kompozitnih plomb pa je 
krčenje pri polimerizaciji (presvetljevanju z 
modro svetlobo), saj temu lahko botruje na-
stanek mikro špranj med plombo in zobom 
ter s tem mesta, kamor zaidejo bakterije, zato 
se lahko pojavi t. i. sekundarni karies (karies 
ob robu plombe). Da bi se temu v čim večji 
meri izognili, je pri izdelavi takih plomb po-
trebna posebna tehnika, ki pa je časovno po-
tratna in občutljiva na vlago (zob mora biti 
med izdelavo popolnoma suh). Prav zaradi 
dodatnega časa (izdelava traja približno tri-
krat dlje kot izdelava amalgamske plombe) 
in zahtevnejšega rokovanja z dražjim mate-
rialom je potrebno za tako plombo včasih 
doplačati (če gre za zobe 4‒8). Poleg tega 
je pri globokih kompozitnih plombah dokaj 
pogosta t. i. postoperativna bolečina (boleč 
zob po plombiranju). Tudi ta je lahko pove-
zana s tehniko izdelave take plombe. 
Zavedati se moramo, da idealnega plom-
birnega materiala ni. Težko namreč naj-
demo material, ki bi v tako dinamičnem 
okolju, kot so usta (stalno prisotna vlaga, 
temperaturne razlike, mehanski pritiski …), 
zdržal za vedno. Tako se pričakuje, da je na 
nekaj let (odvisno od stanja plombe ‒ ob-
raba, odkrušenje, razpoka, obrobna zapora) 
potrebno plombo zamenjati. Na dolgi rok so 
se amalgamske plombe izkazale za trajnejše, 
vendar ne vse – to je odvisno od več dejav-
nikov: velikosti plombe, vrste amalgama, ka-
kovosti izdelave, količine preostalega zoba 
... Zato je odločitev, ali imeti amalgamsko 
plombo ali kompozitno, še vedno aktual-
na in je odvisna predvsem od vas (imate raje 
bolj ali manj estetski material) in zoboz-
dravnika (lokacija preparacije in zmožnost 
kakovostne osušitve zoba). Ne uporabljajo 
pa vsi zobozdravniki amalgama, kar pa ni 
predmet razprave v tem članku. Zelo kori-
stno zloženko v zvezi s plombami pa je izdal 
ZZZS na svoji spletni strani, na kateri je na-
pisano, katere plombe in v katerih primerih 
krije zdravstvena zavarovalnica, ter še nekaj 
osnovnih informacij o plombah (povezava je 
napisana med viri). 
Najpomembnejše pa je, da se zavedamo, da 
če je zob zaplombiran, lahko še vedno na-
stane karies ob plombi, kar pa lahko v večji 
meri preprečimo samo s pravilno ustno hi-
gieno.

Jure Gačnik, dr. dent. med.

Resnica o amalgamskih (črnih) in kompozitnih (belih) 
plombah
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Zahvale / in memoriam

V 68. letu je umrl nekdanji premier, nekdanji finančni minister in 
bivši predsednik Nove Slovenije Andrej Bajuk. 

„Smrt Andreja Bajuka, ustanovitelja in nekdanjega predsednika 
NSi, je stranko pretresla in zanjo pomeni veliko izgubo,“ je pove-
dala predsednica NSi Ljudmila Novak.

„Zaradi Slovenije se je odrekel nadaljevanju vabljive mednarodne 
bančne kariere. Odločitev za Slovenijo je razumel kot osebno poslan-
stvo,“ je v odzivu na Bajukovo smrt zapisal Peterle. „Krivično je 
bilo, da so ga ob njegovi domoljubni vnemi za demokratični in gospo-
darski napredek Slovenije nekateri kot dr. Jožeta Pučnika in dr. Jožeta 
Bernika proglašali za tujca,“ je prepričan Peterle. Zanj je bil Bajuk 
velik domoljub, demokrat in ugleden finančni strokovnjak. „Živel 
in delal je za Slovenijo. Zato zasluži hvaležen in spoštljiv spomin,“ je 
še dodal Peterle.

„Dr. Andrej Bajuk je na svoji politični poti večkrat obiskal občino 
Trebnje ter veliko pripomogel za njen  razvoj v zadnjih letih, „ je ob 
smrti prvega predsednika Nove Slovenije povedal Marjan Pavlin, 
predsednik Občinskega odbora Nove Slovenije Trebnje.

Ivanka Višček

Nepričakovana smrt 
Andreja Bajuka

Srce je omagalo, 
dih je zastal,
a spomin na vaju 
bo večno ostal!

Pošle so vama moči, 
zaprla trudne sta oči, 
zdaj tiho, nemo spita, 
trpljenje, bolečine več ne trpita  

Zahvala 

V 52. letu starosti nas je 10. 5. 2011 zapustil

Leopold Božič

v 81. letu starosti nas je 28. 6. 2011 zapustila

mama Marija Božič

Grič 6, Trebnje

Ob izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem,  
sosedom za izrečena sožalja, cvetje in sveče.  

Posebej se zahvaljujemo ZD Trebnje, sosedi Mileni Boljte,  
Pogrebni službi Novak, pevcem, govornici Mari Logar  

in kaplanu za lepo opravljena obreda. 
Hvaležni smo vsem, ki ste Poldeta  

in mamo Mari pospremili k večnemu počitku. 

Marti in vsi, ki smo ju imeli radi. 



Zadnja stran

Napovednik prireditev v občini Trebnje v septembru 2011
2. 9. 2011, 20:30 Koncert skupine Nova Schola Labacensis v okviru festivala  Seviqc Brežice Romarsko središče Zaplaz
3. 9. 2011, 8:00 – 12:00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

5. 9. 2011, 13:00 – 16:00 Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček
Center vseživljenjskega učenja Knjižnica Trebnje

6. 9. 2011, 18:00 Vodstvo po razstavi Štirje časi dveh življenj, Peternelja iz Žirov Galerija likovnih samorastnikov
10. 9. 2011, 8:00 – 12:00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
10. 9. 2011, 14:00 13. regijsko srečanje upokojenskih pevskih zborov Dolenjske, Bele krajine in Posavja Trebnje

12. 9. 2011, 13:00 – 16:00 Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček
Center vseživljenjskega učenja Knjižnica Trebnje

14. 9. 2011, 18:00 Predstavitev diplomskega dela EU in varstvo potrošnikov Galerija likovnih samorastnikov

15. 9. 2011, 19:00 Otvoritev razstave akvarelov
Razstava bo na ogled od 15. – 25. 9. 2011. Baragova galerija

17. 9. 2011, 8:00 – 12:00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
17. 9. 2011, 17:00 Srečanje harmonikarjev Galaksija Trebnje

19. 9. 2011, 13:00 – 16:00 Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček
Center vseživljenjskega učenja Knjižnica Trebnje

19. 9. 2011, 17:00 Ura pravljic Knjižnica Trebnje
19. 9. 2011, 19:00 Večer z Esadom Babačićem Knjižnica Trebnje 
24. 9. 2011, 8:00 – 12:00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

26. 9. 2011, 13:00 – 16:00 Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček
Center vseživljenjskega učenja Knjižnica Trebnje

26. 9. 2011, 15:00 – 17:00 Prostovoljci čistimo kulturne spomenike Trebnje
26. 9. 2011, 19:00 Večer z naj prostovoljko Tajo Borštnar Knjižnica Trebnje
27. 9. 2011, 18:00 Okrogla miza Muzeji in spomin Galerija likovnih samorastnikov

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 pokličite na 07 34 81 128 (TIC Trebnje). 

TIC Trebnje

 

 

VVaabbiilloo  kk  vvppiissuu  vv 
Vpis 2011/2012 

 
  

 
 

~ osnovna šola za odrasle (brezplačno) 
 
 

~ srednje poklicno izobraževanje 
- ADMINISTRATOR  
- GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE   
- TRGOVEC 

 

~ poklicno-tehniško izobraževanje  
- EKONOMSKI TEHNIK 
- GASTRONOMIJA 

 
~ srednje strokovno izobraževanje 

- EKONOMSKI TEHNIK 
- PREDŠOLSKA VZGOJA 
- GASTRONOMIJA IN TURIZEM 

 

~ za vpis v višješolske strokovne programe: 
 

- ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE 
- LOGISTIČNO INŽENIRSTVO  
- EKONOMIST 

 

 

 
(kot študij na daljavo izvaja zavod IRC Ljubljana) 

 

informativni dan: 12.9.2011 ob 17.00 uri 
 

 
 

~ za vpis v visokošolski študijski program: 
 

SOCIALNA GERONTOLOGIJA   
 
 

 

(izvaja ESM Maribor) 

 
 

Preverite še ostalo izobraževalno ponudbo za šolsko leto 2011/2012! 

 
informacije: CIK TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje; www.ciktrebnje.si  
T: 07 / 34 82 100, 34 82 103, 34-82-104, 34-82-105; E: info@ciktrebnje.si 

 


