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Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje, Goliev 
trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev 
trg 5, 8210 Trebnje

Odgovorna urednica: Zdenka Candellari
Uredniški svet: Bogdana Brilj, Zdenka Candellari, 
Mirko Gliha, Vida Hočevar, Mateja Kozlevčar, Darin-
ka Krevs, Leon Lobe, Marija Mežnaršič, Franc Brane 
Praznik, Petra Smolič, Mateja Zupančič
Lektorica: Silva Kastelic
Grafična realizacija: Tiskarna Januš, Ljubljana
Naklada: 4.200 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 poli-
tiko. Prosimo, da posamezni prispevki ne obsegajo 
več kot 1000 znakov s presledki in fotografijo v for-
matu JPG ali podobno. Fotografij neprimerne kako-
vosti za tisk ne bomo objavili, prav tako ne bomo 
objavili fotografij, pripetih v programu Word zaradi 
slabe resolucije.
Prispevki političnih strank in neodvisnih list ne sme-
jo presegati 750 znakov s presledki. Prispevkov, ki ne 
bodo podpisani s polnimi imeni avtorjev, ne bomo 
objavili. Prosimo, da ob prispevku vedno navedete 
tudi avtorja fotografije. Uredništvo si pridržuje pra-
vico, da neprimerne in žaljive vsebine ne objavi.
V Glasilu občanov se brezplačno objavi osmrtnica 
ali zahvala ob smrti pokojnih občank ali občanov 
občine Trebnje v obsegu 800 znakov s presledki. 
Spominskih objav ob obletnicah smrti se ne obja-
vlja. Poslanih slik za objavo ne vračamo.

V Glasilu občanov se proti plačilu  v skladu s spreje-
tim cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so  pripravljeni 
za tisk, torej oblikovani in v primernih formatih: PDF 
v kakovosti za tisk in CMYK-formatu. Če kakovost ni 
ustrezna, se objavo oglasa zavrne. Naročnik oglasa 
je dolžan spoštovati avtorske pravice glede uporabe 
fotografij in besedila v oglasnih sporočilih. Oglasi 
niso lektorirani.

Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na 
naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com ali jih 
v elektronski obliki (CD, DVD, USB) oddate v poštni 
nabiralnik uredništva na naslovu: Glasilo občanov, 
Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod desno za ob-
činsko stavbo).
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je 
8. 11. 2016, predviden izid pa 17. 11. 2016. Prispev-
ki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem datumu, 
bodo uvrščeni v naslednjo številko, če bodo še ak-
tualni.

OBČINSKE NOVICE

Obvestilo lastnikom psov
Občinska uprava Občine Trebnje obvešča vse lastnike psov, da 
je Občinski svet Občine Trebnje na 15. redni seji dne 29. junija 
2016 sprejel Odlok o obveznostih lastnikov in skrbnikov psov 
na območju občine Trebnje, ki med drugim določa obveznosti 
lastnikov psov, način vzdrževanja čistoče zaradi onesnaževanja 
javnih površin z iztrebki psov ter omejitev gibanja psov na jav-
nih mestih.

Odlok določa, da mora lastnik ali skrbnik psa na javnem mestu za-
gotoviti fizično varstvo psa. To je pomembno predvsem zato, ker je 
pes v očeh ljudi viden zelo različno. Nekateri imajo prirojen strah 
pred njim, nekatere moti njegovo ovohavanje, lajanje ali zaganja-
nje v človeka. Javno mesto mora biti brezpogojno oz. pod določe-
nimi pogoji dostopno vsakomur, kar pomeni, da mora biti pes na 
javnih mestih na povodcu, odgovoren lastnik pa s tem ukrepom 
zagotovi, da njegov pes ne predstavlja problema v okolju, v kate-
rem živi. Bistveni namen Odloka je, da se vzpostavi ravnotežje med 
lastnikom, psom in njuno okolico.

Skrbniki ali lastniki psov morajo z javnih mest sproti odstraniti pas-
je iztrebke, zato morajo za ta namen s seboj nositi ustrezen čistil-
ni pribor ter pobrane pasje iztrebke odložiti v ustrezne smetnjake 
(med mešane odpadke). Pasji iztrebki na pločnikih, zelenicah in ob 
poteh predstavljajo veliko nadlogo. Gre za higienski, zdravstveni in 
estetski problem, zato je pobiranje pasjih iztrebkov za svojimi psi v 
okolju naloga vsakega odgovornega lastnika.

Odlok določa tudi, da psov ni dovoljeno voditi na otroška igrišča 
in zelenice v bližini vzgojno-varstvenih ustanov, pokopališča, javna 
zbiranja in na druge površine, ki so ustrezno označene. Določa tudi 
izjeme, ko je le-to dovoljeno, ter pogoje, pod katerimi je to možno. 
Nadzor nad izvajanjem Odloka opravljajo pooblaščene uradne 
osebe občinskega inšpekcijskega organa in občinskega redarstva, 
ki lahko kršitelja (fizično osebo) kaznujejo z globami od 40 do  
250 EUR.

Vse lastnike, skrbnike in vodnike psov pozivamo, da spoštujejo do-
ločila Odloka in s tem pripomorejo k prijetnejšemu bivalnemu oko-
lju, večji urejenosti in varnosti na območju občine Trebnje.

OBČINSKA UPRAVA
Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti

LAS STIK potrjen
   
Vse člane LAS STIK in zainteresirano javnost obveščamo, da smo 
prejeli Odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
s katero je potrjen status Lokalne akcijske skupine Suha krajina, Te-
menica in Krka (LAS STIK) in Strategija lokalnega razvoja. 
Prejeta odločba pomeni, da smo pridobili pravico do koriščenja 
skupno 1.815.600 EUR sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj (ESRR) za sofinanciranje projektov lokalnega razvoja na podro-
čju občin Dolenjske Toplice, Ivančna Gorica, Trebnje in Žužemberk, 
in sicer v programskem obdobju 2014−2020. Prvi javni poziv za 
sofinanciranje projektov, s katerimi bomo uresničevali cilje Stra-
tegije lokalnega razvoja LAS STIK, bo objavljen predvidoma konec 
oktobra.
Ob uspešni pridobitvi statusa LAS se zahvaljujemo vsem, ki ste ka-
korkoli sodelovali pri pripravi Strategije lokalnega razvoja ter upa-
mo na dobro sodelovanje tudi pri vseh nadaljnjih aktivnostih LAS 
STIK.
VEČ INFORMACIJ: v pisarni LAS, pri vodilnem partnerju LAS STIK na 
CIK Trebnje, Liljana Omerzu in Aleksandra Barbo 07/ 34 82 103 ali 
las-stik@ciktrebnje.si.
O SLR in delovanju LAS STIK pa si lahko preberete tudi na spletni 
strani.

Brezplačno pravno svetovanje  
za občane občine Trebnje
Obveščamo vas, da je na voljo brezplačno svetovanje v obliki prve-
ga pravnega nasveta. Osnovni namen projekta, ki ga financira Ob-
čina Trebnje, je nudenje pravne pomoči občanom v občini Trebnje 
s ciljem odprave socialnih stisk, urejanja najpomembnejših življenj-
skih situacij in preprečevanja poglabljanja težav s pravočasnim za-
varovanjem pravic.
Svetovanje bo potekalo  v pisarni Glasila občanov, Goliev trg 4 
(stavba za Občino Trebnje) od 12. do 16. ure, in sicer: 24. oktobra 
2016,  28. novembra 2016 in 19. decembra 2016.
Na svetovanje se je potrebno predhodno naročiti pri izvajalcu po 
elektronski pošti ali telefonu: 
– 01/521-18-88 
– 051/681-181
– pic@pic.si
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OBČINSKE NOVICE
Datum: 11. 10. 2016

Prodaja nepremičnega premoženja Občine Trebnje
V skladu z Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2016, ki je bil sprejet na 13. in usklajen na 17. redni 
seji OS dne 28. 9. 2016, je Občina Trebnje začela s postopkom prodaje stanovanj ter kmetijskih oz. gozdnih zemljišč. Vsi pogoji razpisa za 
prodajo navedenih stanovanj so objavljeni na spletni strani Občine Trebnje (www.trebnje.si), ponudbe za prodajo navedenih kmetijskih 
oz. gozdnih zemljišč so objavljene na oglasni deski UE Trebnje (http://www.upravneenote.gov.si/trebnje).
Podatki o stanovanjih:

Naslov ID znak Neto tlorisna 
površina (v m2) Kratek opis*

Izhodiščna prodajna 
vrednost/varščina  

(v EUR)
Cankarjeva 29 1422-751-43 55,70 2 sobi, kuhinja, kopalnica, balkon, klet, 

lega stanovanja: pritličje
43.308/4.331

Cankarjeva ulica 31 1422-752-34 70,40 dnevna soba, kuhinja, spalnica, otroška soba, 
kopalnica, WC, shramba v kleti, balkon

56.670/5.667

Gubčeva cesta 21 1422-756-1 72,30 4 sobe, kuhinja, kopalnica, dnevno bivalni prostor, 
terasa, klet, 

61.778/6.178

Gubčeva cesta 25 1422-756-202 44,50 Dnevno bivalni prostor, soba, kopalnica, 
shramba v kleti  

40.579/4.058

Gubčeva cesta 25 1422-756-203 44,80 Dnevno bivalni prostor, soba, kopalnica, 
shramba v kleti, lega stanovanja: pritličje

39.891/3.989

Gubčeva cesta 25 1422-756-207 44,00 Dnevno bivalni prostor s kuhinjo, kopalnica, 
soba, klet, lega stanovanja: mansarda

38.760/3.876

Gubčeva cesta 25 1422-756-208 56,70 Dnevni prostor, kuhinja z jedilnico, 2 sobi, kopalnica, 
shramba v kleti, lega stanovanja: mansarda

50.720/5.072

Gubčeva cesta 10 1422-504-70 52,10 Dnevno bivalni prostor s kuhinjo, soba, kopalnica, 
WC, podstrešje, shramba v kleti,

40.639/4.064

Slakova ulica 9 1422-784-6 64,10 3 sobe, kuhinja, zaprti balkon, shramba, kopalnica, 
klet 2x

48.688/4.869

Mala Loka 7 1405-41-2 77,20 3 sobe, kopalnica, kletni prostori 3x, kurilnica 30.855/3.085

Opomba: vsakdo, ki želi kupiti na prodaj dano kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, mora v roku 30 dni od dneva, ko je bila ponudba ob-
javljena na oglasni deski UE Trebnje, dati pisno izjavo o sprejemu ponudbe, ki jo pošlje priporočeno upravni enoti ali neposredno vloži na 
upravni enoti. Aktualna zemljišča za prodajo pod zap. št. 1 do vključno št. 7 so objavljena na oglasni deski UE Trebnje od 23. 9. 2016 do 
23. 10. 2016, zemljišča pod zap. št. 8 do 15 pa so objavljena od 7. 10.  2016 do 6. 11. 2016.

Občinska uprava 
Občine Trebnje

*Opomba: vsa stanovanja imajo pridobljeno energetsko izkaznico.
Podatki o kmetijskih oz. gozdnih zemljiščih:

Zap. št. Katastrska občina Parcelna 
številka Izmera (v m2) Namenska raba - vir PISO

1 1429 Stehanja vas 422 35 50 kmetijsko zemljišče
2 1429 Stehanja vas 343 31 36 delno kmetijsko, delno gozdno zemljišče
3 1429 Stehanja vas 431 33 95 gozdno zemljišče
4 1429 Stehanja vas 882 56 72 delno kmetijsko, delno gozdno zemljišče
5 1429 Stehanja vas 883/1 1 38 93 delno kmetijsko, delno gozdno zemljišče
6 1429 Stehanja vas 883/2 40 96 delno kmetijsko, delno gozdno zemljišče
7 1433 Sela pri Šumberku 428/21 4 72 96 gozdno zemljišče
8 1433 Sela pri Šumberku 469/2 1 92 22 gozdno zemljišče
9 1433 Sela pri Šumberku 427/6 1 51 60 gozdno zemljišče
10 1433 Sela pri Šumberku 669 78 98 delno kmetijsko, delno gozdno zemljišče
11 1433 Sela pri Šumberku 671 31 36 delno kmetijsko, delno gozdno zemljišče
12 1433 Sela pri Šumberku 659 27 33 delno kmetijsko, delno gozdno zemljišče
13 1433 Sela pri Šumberku 661 29 96 delno kmetijsko, delno gozdno zemljišče
14 1429 Stehanja vas 534 61 00 kmetijsko zemljišče
15 1429 Stehanja vas 535 15 65 kmetijsko zemljišče
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OBČINSKE NOVICE

Oddelek za družbene in 
gospodarske dejavnosti obvešča, da
– smo zaključili z razpisi s področja SOCIALNEGA VARSTVA, ŠPOR-
TA, KULTURE, MLADINSKE DEJAVNOSTI, TURIZMA IN KMETIJSTVA. 
Pozivamo vse izvajalce programov in projektov, da v skladu s po-
godbami pravočasno oddate E-zahtevke za izplačilo dodeljenih 
sredstev. Rok je najkasneje 30. 11. 2016, E- zahtevek pa je dosto-
pen na spletni strani Občine: www.trebnje.si.
– je razpis ŠTIPENDIJ ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE 2016/2017 zaključen. 
Prejeli smo 53 vlog (26 dijakov in 27 študentov). Prijavitelji bodo o 
uvrstitvi oziroma dodelitvi štipendije obveščeni po izvedenem toč-
kovanju vlog v skladu s Pravilnikom. 
– smo od Ministrstva za zdravje na javnem razpisu za občinske in-
vesticije v letu 2016 prejeli sredstva v višini 2.833 EUR za nakup 
terminalov za reševalno postajo Zdravstvenega doma Trebnje. Ti 
bodo dispečerski službi omogočili koordinacijo delovanja nujne 
medicinske pomoči. 

Občinska uprava
Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti

Zamenjava vodovoda  
v naselju Račje selo

Občina Trebnje je kot investitor v okviru svojega rednega investi-
cijskega vzdrževanja vodovodnega sistema pričela z zamenjavo 
obstoječih alkaten vodovodnih cevi z duktil cevmi v naselju Račje 
selo, in sicer na območju, kjer le-te še niso bile zamenjane.
Trasa zamenjave v razdalji 140 metrov je potrebna zaradi izredno 
pogostih okvar na predmetnem odseku vodovoda, saj je obstoječa 
trasa vodovoda stara že vsaj 35 let. 
Z izvedbo zamenjave vodovodnih cevi bo doseženo občutno boljše 
stanje vodovodnega sistema na obravnavanem območju, prav tako 
bo olajšano tudi vzdrževanje in obratovanje cevovoda.

Občinska uprava

Ureditev odvodnje  
padavinske vode s parkirišč 
pri pokopališču v Trebnjem
Občina Trebnje je pristopila k rekonstrukciji odvodnje padavinske 
vode z območja parkirnih površin pri pokopališču v Trebnjem. Dej-
stvo je, da ob močnejšem dežju obstoječa ponikovalnica ne deluje, 
zato meteorna voda odteka nekontrolirano po pobočju. 
V fazi izvajanja je rekonstrukcija meteorne kanalizacije z vgradnjo 
zbiralnih posod skupnega volumna 40 m3, ki bodo imele funkcijo 
zadrževanja padavinske vode. 
S predmetnim posegom se bo preprečil povečan površinski odtok 
meteorne vode, ki bo z izvedbo investicije kontrolirano speljana v 
javni kanalizacijski vod.

Občinska uprava

Sprejem zlatih maturantov 
pri županu Občine Trebnje
Splošna in poklicna matura 2016 sta za nami, zato je župan Občine 
Trebnje tako kot vsako leto k sebi povabil zlate maturante. Letošnje 
leto so se v občini Trebnje najbolj izkazali poklicni maturanti.
Zlati maturantki poklicne mature sta Karmen Smolič in Patricija Smo-
lič. Slednji je skupaj s starši župan Občine Trebnje g. Alojzij Kastelic 
slavnostno sprejel v četrtek, 29. septembra 2016, ob 13. uri v mali 
sejni sobi Občine Trebnje. Župan je v svojem uvodnem govoru čestital 
obema maturantkama za njun izjemen rezultat na maturi 2016, obe-
nem pa poudaril, da je uspeh maturantk tudi uspeh njihovih staršev, 
saj so oni tisti, ki so jima privzgojili delovne navade. Županu je vsakole-
tni sprejem zlatih maturantov v veselje, saj kot pravi, so mladi tisti, ki 
predstavljajo našo prihodnost in so za zgled tako svoji kot naslednjim 
generacijam. Med drugim je tudi dejal, da si za svoje trdo delo zaslu-
žita priznanje in nagrado, ki naj jima služi kot spodbuda za prihodnje, 
ter jima zaželel vse dobro pri nadaljnjem študiju. V zaključku uradnega 
dela je župan tako zlatima maturantkama izročil še darila s posvetili, 
nato pa je sledilo skupno fotografiranje.
Poleg župana sta zlati maturantki sprejeli tudi pooblaščenka direktorja 
Klavdija Tahan in Irena Žužek z Oddelka za družbene in gospodarske 
dejavnosti, ki sta jima prav tako izrekli čestitke ob njunem dosežku. 
Po koncu protokolarnega dela je sledila pogostitev, ki se je razvila v 
prijeten klepet med vsemi prisotnimi. 
Iskrene čestitke zlatima maturantkama!

Občinska uprava
Oddelek za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo
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OBČINSKE NOVICE

Otvoritev Medobčinskega razvojnega
centra občin Grosuplje, Ivančna  
Gorica in Trebnje
6. 10. 2016 je v Grosupljem v sproščenem in nasploh zelo prijetnem ozračju poteka-
la slavnostna otvoritev Medobčinskega razvojnega centra občin Grosuplje, Ivančna 
Gorica in Trebnje, ki je z delovanjem pričel 1. 9. 2016. 
Dogodek je otvorila sopranistka Iris Bečaj iz Trebnjega s čutno zapetima himnama, 
slovensko in evropsko, takoj zatem je zbrane nagovoril gostitelj, mag. Dušan Ho-
čevar, direktor Občinske uprave Občine Grosuplje. Na samem začetku je opravičil 
odsotnost župana Občine Grosuplje, dr. Petra Verliča, ki se slovesnosti zaradi drugih 
neodložljivih obveznosti žal ni mogel udeležiti. Po uvodnem pozdravu je grosupeljski 
direktor zbranim povedal, da so na Občini Grosuplje v letu 2015 sprejeli Dolgoročni 
občinski strateški načrt 2015–2020, v katerem so zasnovali strategijo oziroma vizijo 
3G, kar pomeni, da bodo občino upravljali gospodarno, razvijali gostoljubno in us-
merjali globalno. Ustanovitev MRC je korak prav v tej smeri. S sodelovanjem treh 
občin bo razvojni preboj preko občinskih meja in tudi preko meja Republike Slove-
nije v Evropo in širše veliko lažji. Čeprav je bila Občina Grosuplje na področju prido-
bivanja sredstev zelo uspešna že v preteklih letih, se je pobudi občin Ivančna Gorica 
in Trebnje za ustanovitev MRC z veseljem pridružila, saj bo v perspektivi 2014–2020 
in tudi  tisti za njo potrebna profesionalizacija, ker bo evropska sredstva vse težje 
pridobivati. »Vsem trem občinam želimo, da se bomo uspešno razvijali naprej in da 
se v prioritetah, ki jih je Evropska unija zapisala v svojih strateških dokumentih za 
obdobje 2014–2020, zares prepoznamo in to tudi izkoristimo.« 
Župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad je v svojem nagovoru povedal: »Pri 
ustanovitvi razvojnega centra gre za tri sorodne občine, tako po legi kot številu pre-
bivalcev, seveda pa tudi po ciljih, kar je najbolj pomembno. V sedanji finančni per-
spektivi bo potrebno sredstva pridobivati na drugačen način kot v prejšnji. Sedaj je 
potrebno imeti za pridobivanje sredstev precej več strokovnega znanja, da se lahko 
uspe na razpisih. Potrebnih je več mednarodnih povezav, saj so si razpisi zelo različni 
in na različnih nivojih. Če želimo kot občina uspeti, se moramo povezati. Vesel sem, 
da smo se dogovorili s sosednjima občinama in v zelo hitrem času vzpostavili to 
skupno občinsko upravo, ki ji rečemo Medobčinski razvojni center.« Dodal je tudi, 
da želi biti vsaka občina uspešna na več področjih. Javni zavodi, podjetniki, društva, 
krajevne skupnosti so med tistimi akterji v lokalni skupnosti, ki najbolje poznajo 
potrebe občine in tudi pogosto izrazijo svoja pričakovanja. »Ta center bo poskušal 
pridobiti sredstva tudi za njihov namen,« je še dodal.
Župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic je MRC opisal kot službo, ki bo vsem trem 
občinam služila v smislu povezovanja in iskanja zunanjih virov financiranja raznih 
projektov. Dodal je: »V centru smo organizirane tri velike občine, ki lahko v prihod-
nje pomenijo tudi začetek regije. Pri otvoritvi centra se je zbrala množica ljudi iz 
javnih zavodov, ki jih želimo med sabo povezati, da bi skupaj kandidirali na razpisih. 
Pričakujemo in verjamemo, da bomo čez dve leti ponosno gledali na ta naš razvojni 
center. V centru imamo strokovno usposobljene osebe, ki bodo kvalitetno opravlja-
le delo, pridobivale informacije in razvijale ideje«.
Jasmina Selan, vodja MRC, se je vsem zbranim zahvalila za udeležbo, nato pa MRC 
predstavila z organizacijskega vidika ter predstavila naloge in vrste projektov, ki 
jih bo center izvajal. Zbrane je nagovorila in povabila k sodelovanju: »V prihodnje 
bomo ključne lokalne akterje večkrat povabili k sodelovanju z namenom skupnega 
razvoja projektnih idej in za podporo pri strokovni utemeljitvi projekta. Verjamem, 
da lahko s skupnim delom dosežemo več in tako damo trem občinam razvojnega 
centra visoko dodano vrednost.«
Za konec je besedo povzel tudi mag. Franci Žohar iz Ministrstva za javno upravo, 
Službe vlade za lokalno samoupravo, ki je aktivnosti županov občin Grosuplje, 
Ivančna Gorica in Trebnje, ki so vodile k ustanovitvi Medobčinskega razvojnega cen-
tra, pohvalil ter vsem skupaj zaželel veliko sreče in uspehov pri nadaljnjem delu. 

Občinska uprava
Oddelek za splošne zadeve

Poročilo s 16. in 17. redne seje  
Občinskega sveta Občine Trebnje
16. redna seja Občinskega sveta Občine Trebnje je potekala v sredo, 17. avgusta 
2016, od 16.00 do 18.20 v veliki sejni sobi Občine Trebnje, prisotnih pa je bilo 20 
članic in članov Občinskega sveta Občine Trebnje. 
Na dnevnem redu je bilo predvidenih 11 točk, pri čemer je bila pri sprejemanju 
dnevnega reda ena točka, tj. 6. točka, umaknjena. 
V obravnavi so bile točke: Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje, Odgovori na 
svetniška vprašanja, Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in 
svetov zavodov ter  Vprašanja in pobude članov sveta, stalne. 
Na seji je bil obravnavan dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za poslovno-logistično cono Bič in ker ni bilo nobenih pripomb, je bil omenje-
ni odlok sprejet. Sprejet je tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ob-
činskem podrobnem prostorskem načrtu za industrijsko cono Trebnje. Občinski svet 
se je seznanil z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in Investi-
cijskim programom (IP), ki se nanašata na ureditev industrijske cone v Trebnjem. 
Krajevna skupnost Trebnje pripravlja dva projekta z namenom pridobitve sredstev 
preko projekta »CLLD«, pri čemer mora v postopku pridobitve gradbenega dovo-
ljenja izkazati pravico graditi v skladu s 56. členom Zakona o graditvi objektov. V ta 
namen sta bila sprejeta dva sklepa, in sicer da Občina Trebnje sklene pogodbo o 
brezplačni ustanovitvi stavbne pravice za dobo 5 let za izvedbo posegov v prostor 
v skladu s projektom PGD št. 24/2015 in PGD št. 25/2015, projektanta Esplanada 
d.o.o., za ureditev stare tržnice v Trebnjem in ureditev območja CIK Forma viva v 
korist KS Trebnje.
17. redna seja Občinskega sveta Občine Trebnje je potekala v sredo, 28. 9. 2016, od 
16.00 do 18.46 v veliki sejni sobi Občine Trebnje, prisotnih je bilo 20 članic in članov 
Občinskega sveta Občine Trebnje. 
Na dnevnem redu je bilo predvidenih 13 točk, pri čemer je bila pri sprejemanju 
dnevnega reda ena točka dodana. V obravnavi so bile točke: Pregled in potrditev 
zapisnika prejšnje seje, Odgovori na svetniška vprašanja, Seznanitev z zapisniki sej 
delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov ter Vprašanja in pobude članov 
sveta, stalne. 
G. Kaplan (DSD) je predlagal obravnavo dodatne točke dnevnega reda: Šolski pre-
vozi. 
Občinski svet je tako z 12 glasovi za potrdil, da se šolski prevozi uskladijo z načrtom 
dela v šoli, za šolsko leto 2016/17 pa ostajajo na lanski ravni. Sprememba se tako 
uvede 1. septembra prihodnje leto, v spremembo in načrtovanje naj se vključi Svet 
za preventivo v cestnem prometu in se oblikuje delovna skupina, v kateri bodo so-
delovali tudi starši prek Sveta staršev. Občinski svet je sprejel še sklep, da Občina z 
izvajalcem preuči pogodbo in doseže finančno sprejemljive pogoje, ki ne bodo šli na 
račun izvajanja storitve ali varnosti otrok, ter se tako doseže finančna reorganizacija.
V Svet Osnovne šole Veliki Gaber je Občinski svet Občine Trebnje kot predstavni-
ke lokalne skupnosti imenoval Štefanijo Gliha, Silvijo Fortuna in Aleša Curka, vse iz 
šolskega okoliša Osnovne šole Veliki Gaber ter podal soglasje k imenovanju direk-
torice Dolenjskih lekarn Novo mesto, mag. Miroslavi Abazović, mag. farm. spec. iz 
Dolenjskih Toplic.
Občinski svet je sprejel Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za 
gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na obmo-
čju občine Trebnje v 1. obravnavi, se seznanil z dokumenti, ki so bili priloženi gradivu 
ter sprejel sklep, da Občinska uprava pripravi še spremembo Odloka o ravnanju s 
komunalnimi odpadki v občini Trebnje.
Občinski svet je še sprejel Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v občini Trebnje 
in o premoženjsko pravnih zadevah ter se seznanil s Poročilom o izvrševanju pro-
računa Občine 
Trebnje v prvem polletju leta 2016. V prvih šestih mesecih je bila realizacija občin-
skega proračuna na prihodkovni strani 44,9-odst., na odhodkovni pa 30,2-odst. Ob-
činski proračun za letos je bil sicer sprejet že lansko leto, aprila letos pa je Občinski 
svet potrdil še rebalans.
Podobno kot lani je Občinski svet podprl kandidaturo tukajšnjih vinogradniških dru-
štev (VD) za organizacijo Tedna cvička prihodnje leto. Ob uspešni kandidaturi bo 
Občina za organizacijo te prireditve v proračunu za prihodnje leto zagotovila 30.000 
sofinancerskih sredstev. Kandidaturo so skupaj z izčrpnim poročilom o majskem 
dogajanju predstavili podpredsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran 
Jurak, predsednik DV Trebnje Božidar Bartolj in predsednica DV Lisec Dobrnič Anica 
Maraž.
Občinski svet je potrdil predloga razporeditev, in sicer uskladitev NRP Investicije v 
kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo ter sprejel sklep o prerazporeditvi 
pravic porabe znotraj proračunske postavke 16030 ter o uskladitvi projektov iz na-
črta razvojnih programov zaradi izvedbe nakupa solastniških deležev po sklenjenih 
predpogodbah na območju Industrijske cone Trebnje. 
Vse informacije glede sklica sej Občinskega sveta Občine Trebnje lahko dobite na 
spletni strani Občine Trebnje, http://www.trebnje.si/, kjer si lahko ogledate posnet-
ke sej in preberete gradiva in zapisnike preteklih sej. 

Občinska uprava 
Oddelek za splošne zadeve
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Renault priporoča

Poraba pri mešanem ciklu 3,3 - 5,5 l/100 km. Emisije CO2 85 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. 
Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x1011): 0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni 
plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

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

avto-vovk.si

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

Novi

Šolski prevozi
Šolski prevozi so dodobra razburili starše in ob začetku šolskega 
leta povzročili veliko slabe volje. Ni naključje, da se je Svet staršev 
OŠ Trebnje 27. 9. zelo podrobno seznanil s to problematiko, ki je 
po koncu razprave navrgla številne težave staršev in otrok vozačev 
(ukinjen prevoz na nekaterih relacijah, učencem ni zagotovljeno 
prihajanje v šolo v skladu z njihovim urnikom, ni postajališč, ni var-
ne šolske poti, v šolo se pripeljejo prezgodaj tudi do 1,5 ure pred 
pričetkom pouka, po končanem pouku nimajo časa za kosilo – pri-
siljeni so izbirati med obrokom in prevozom …), s čimer se je imel 
priložnost seznaniti tudi župan Alojzij Kastelic, ki je bil navzoč na 
Svetu staršev OŠ Trebnje.
Svet staršev OŠ Trebnje je glede šolskih prevozov sprejel tudi 2 
sklepa, s katerima želi  seznaniti občino Trebnje, in sicer:
- šolski prevozi naj bodo usklajeni z delovnim načrtom v šoli in os-
tanejo na ravni šolskega leta 2015/16; 
- sprememba šolskih prevozov naj se uvede 1. 9. 2017, v pripravi 
spremembe pa naj sodelujeta tudi Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu in delovna skupina staršev iz Sveta staršev OŠ. 
28. 9. sem kot predlagatelj dodatne točke na Občinskem svetu 
Občine Trebnje, in sicer Šolski prevozi, s podporo svetnikov uspel 
uvrstiti točko na dnevni red, čeprav župan ni bil navdušen nad tem. 
Pri tem sem poleg prejšnjih dveh že navedenih sklepov predlagal 
še tretjega, in sicer:
- z izvajalcem šolskih prevozov naj se prouči pogodba in doseže 
finančno sprejemljive pogoje  za izvajalca in občino, vendar ne na 
škodo varnosti otrok ter se tako doseže racionalizacija šolskih pre-
vozov.  

Občinski svet je vse tri sklepe 28. 9. 2016 na 17. redni občinski 
seji sprejel brez glasu proti, zato se ob tej priložnosti zahvaljujem 
vsem svetnicam in svetnikom, da smo na tej točki stopili skupaj in 
je prevladal razum. Tik pred glasovanjem je za veliko začudenje na 
seji poskrbel župan, saj je najavil, da tudi v primeru potrditve skle-
pov le-teh ne bo izvajal.

29. 9. je sledila še seja Sveta zavoda OŠ, ki ja najvišji organ šole. 
Svet zavoda OŠ poleg zaposlenih sestavljajo še trije predstavniki 
občine in trije predstavniki staršev, med katerimi sem tudi sam. 
Tudi tu je bila razprava o šolskih prevozih, poročanje o predhodnih 
dveh dogodkih ter sprejet sklep v duhu, da OŠ Trebnje zaprosi Ob-
čino Trebnje za informacijo, od kdaj dalje se bodo pričeli izvajati 
sklepi (v zvezi s šolskimi prevozi), sprejeti na Svetu staršev OŠ Treb-
nje 27. 9. 2016 in na Občinskem svetu 28. 9. 2016.

Glede na vse je potrebno izpostaviti, da bo prihranek, če ta sploh 
bo, od racionalizacije šolskih prevozov le 10 % in še to bo šlo pred-
vsem na račun varnosti šolskih otrok vozačev, ki sedaj na avtobuse 
vstopajo tudi na mestih, kjer ni postajališča, do postajališč pa ni 
varnih šolskih poti … Ko bi to na novo vzpostavili, bi tudi prihranek 
skopnel.

Menim, da se z varnostjo otrok vozačev ne sme nihče poigravati na 
tak način in da je dovolj časa, da zadeve premislijo skupaj, pri tem 
pa je potrebno vključiti vse deležnike v procesu, tudi starše, ki naj 
bi v tem primeru z Občino sodelovali kot partner.

Gregor Kaplan
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Izid žrebanja
Z ukrepi Celostne prometne strategije želimo  izboljšati po-
goje za kolesarjenje in hojo, kar so izpostavili tudi udeleženci 
druge javne razprave. Na dogodku je potekalo tudi žrebanje 
glavne nagrade ankete CPS Trebnje. Izžrebana Tina Hrastar  je 
prejela zložljivo kolo. Nagrado ji je v petek, 7. oktobra, uradno 
predala pooblaščenka direktorja občinske uprave mag. Klavdi-
ja Tahan.

Poligon z ovirami za najmlajše,
Foto: TD Trebnje

Prevzem nagrade

Dan brez avtomobila
Občina Trebnje je tudi v letošnjem letu sodelovala v Evropskem ted-
nu mobilnosti, ki je potekal od 16. do 22. septembra in se zaključil s 
sklepno prireditvijo »Dan brez avtomobila«. Za namen prireditve je 
bila zaprta cesta skozi Trebnje, kjer so se izvajale razne dejavnosti za 
vse občane. Pripravljavci Celostne prometne strategije Občine Treb-
nje so predstavljali strategijo, izvajali ankete ter pripravili dogodek: 
»Naredite korak za prihodnost«, kjer so občani na posnetku Trebnje-
ga označevali svojo pot. Predstavniki Društva za električna vozila Slo-
venije so predstavljali električni avtomobil ter električno kolo. Oboje 
so udeleženci lahko tudi preizkusili. Turistično društvo Trebnje je 
poskrbelo za animacijo najmlajših obiskovalcev s spretnostnim po-
ligonom, policisti Policijske postaje Trebnje so predstavili svoje delo 
ter vozila. Gasilci PGD Trebnje so predstavili svoje delo in opremo, ki 
jo uporabljajo, ter prikazali tehnično posredovanje v primeru prome-
tne nesreče. Da je bil zaprti del ceste dobro izkoriščen, so poskrbeli 
najmlajši obiskovalci, ter cesto porisali s kredami. Za zaključek us-
pešne prireditve so poskrbeli gasilci PGD Trebnje, Policijska postaja 
Trebnje ter Zdravstveni dom Trebnje, ki so izvedli skupno vajo reše-
vanja v primeru prometne nesreče. 
Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje, udeležencem 
pa za udeležbo in sodelovanje na aktivnostih. 

Občina Trebnje
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo
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Za varno kolesarjenje 
potrebna infrastruktura 

V petek, 23. septembra, so se ljubitelji kolesarstva že drugič nefor-
malno zapeljali po našem mestu in občini z namenom, da odpe-
ljejo krog za kolesarske steze in varno vožnjo s kolesom po občini 
Trebnje. 
Kolesarstvo je seveda šport, lahko pa tudi lepa rekreacija, družin-
sko uživanje ali preprosto dnevno potovanje. Za varno kolesarje-
nje je predvsem nujno potrebna kolesarska infrastruktura, ki je v 
naši občini nimamo. Tudi letošnja proga je bila enaka lanskoletni, 
in sicer izpred parka, mimo Trima, preko Grma ter povratek proti 
Trebnjemu mimo šole v Nemški vasi – prekrasnih 10 km ravninske 
trase. A ker je bilo za letošnje kolesarje in kolesarko 10 km bolj 
malo, smo odpeljali še nekaj krogov in pri tem se je pokazalo, da 
je vozniška kultura z (ne)upoštevanjem kolesarja kot udeleženca v 
prometu zelo zaskrbljujoča. 
Enako kot lani sta se tudi letos zgodila dva pripetljaja: prvi z izsilje-
nem prednosti; osebno vozilo je preprečilo pot kolesarjem, pri če-
mer je le prisebnost kolesarjev preprečila nesrečo, in drugi primer, 
ko voznik z vzporedno vožnjo ob kolesarjih le-te opsuje samo zato, 
ker se vozijo po cesti. 
Brez prask iz z lepim izkupičkom kilometrov za tisti dan (sleherni 
jih je imel med 20 in 50)  smo brez prask srečno in ŽIVI zaključili.

Gregor Kaplan

V Trebnjem bosta 
dve brezplačni 

predavanji:
– 21. 10. 2016 ob 17.00 

CIK Trebnje s področja dednega  
in stvarnega prava

– 7. 11. 2016 ob 19.00 
Knjižnica Pavla Golie Trebnje  
s področja družinskega prava

Vse informacije na 
http://www.pravninasvet.net/

index.php/predavanja/  
ali info@pravninasvet.net  

ali 040 850 024.

                    
 
                    
 
 

UČENJE  
HARMONIKE 

 
  Aleš SMOLIČ s.p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nudim: 
Poučevanje diatonične harmonike, 

spremljanje porok, 
igranje na porokah, 

vseh obletnicah, 
rojstnih dnevih, 

martinovanju, silvestrovanju in drugih zabavah… 
Priigral Vam bom veliko dobrih melodij z obilico smeha in plesa. 

Kontakt: 041/399-859  

NUDIM:
Poučevanje diatonične harmonike,

spremljanje porok,
igranje na porokah,

vseh obletnicah,
rojstnih dnevih,

martinovanju, silvestrovanju in drugih zabavah…
Priigral Vam bom veliko dobrih melodij z obilico  

smeha in plesa.
Kontakt: 041/399-859 

    Zvesti in delovni članici uredniške- 
   ga odbora Glasila občanov Mateji  
    Kozlevčar čestitamo ob rojstvu 
               hčerke Sofije. 

                 Uredniški odbor GO Trebnje
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Celostna prometna  
strategija – V Trebnjem 
preverjali možne scenarije 
razvoja prometa
V Trebnjem je v ponedeljek, 19. 9. 2016, v okviru priprave Celostne 
prometne strategije (CPS) Občine Trebnje potekala že druga jav-
na razprava, tokrat namenjena preverjanju scenarijev razvoja ter 
iskanju in oblikovanju ciljev, rešitev in načinov za dolgoročno traj-
nostno ureditev prometa v občini. Uvodoma so strokovnjaki Lju-
bljanskega urbanističnega zavoda in Regionalne razvojne agencije 
ljubljanske urbane regije predstavili rezultate prve javne razprave, 
povzetke opravljenih intervjujev in ankete, ki jo je rešilo že več kot 
100 občank in občanov Trebnjega, ter izzivov, ki so bili podani prek 
spletne aplikacije. 

V nadaljevanju so se udeleženci seznanili s tremi skrajnimi scenariji 
razvoja prometa v občini v naslednjih desetih do dvajsetih letih ter 
njihovimi potencialnimi rezultati, in sicer: boljšo pretočnost mo-
tornega prometa, večjo uporabo javnega prevoza ter povečanje 
kolesarjenja in pešačenja. Med javno razpravo se je izkazalo, da si 
občanke in občani najbolj želijo novih in bolj varnih poti za kolesar-
jenje, še posebej med naselji, ter umirjanja motornega prometa in 
omejevanje tranzitnega prometa v središču in v naseljih. Izposta-
vili so tudi željo po izboljšanju pogojev za peš hojo, predvsem na 
področju varnosti. Na področju medkrajevnega javnega potniškega 
prometa bi si želeli, da bi bil ta hitrejši, prav tako pa je interes tudi 
za vzpostavitev JPP znotraj občine, kjer bi lahko vključili obstoječe 
šolske prevoze. 

Cesta od gradu do 
Kulturnega doma ali 
trebanjsko ''tromostovje''
Trebnje – mesto. To je moje mesto in rad sem del Trebnjega. Pa 
smo dovolj ponosni na mesto, v katerem živimo?! Mogoče, mogo-
če pa tudi ne. Ob vstopu v Trebnje, ko zapustimo nekdanjo glav-
no cestno prometno povezavo med vzhodom in zahodom Evrope, 
nas pričaka grad. To je grad, v katerem je prebival tudi v Združenih 
državah Amerike spoštovan in cenjen trebanjski rojak in misijonar 
Friderik Irenej Baraga. Smo ponosni, da je ta grad v takšnem sta-
nju? Žal je tak, kakršen je. Tudi hiša pod gradom, ki stoji tik ob cesti 
proti Grmadi, nam ni v ponos. Mogoče se bo to kdaj spremenilo in 
bo vstop v mesto z južne strani lepši in prepoznavnejši. 
Tromostovje. Nima ga le Ljubljana. Morda se sliši malce nena-
vadno, pa vendarle, imamo ga. Le da 'naše' ni tako veličastno in 
razpoznavno kot Plečnikovo, ki krasi našo prestolnico. Prav kmalu 
mora priti čas, ko bo tudi 'trebanjsko tromostovje' lepše, predvsem 
pa varnejše in nam Trebanjcem v ponos. Cesta med mostovi je za 
avtomobiliste nevarna, saj je na njej veliko udrtin, pa tudi robovi 
vozišča so se na nekaj mestih kar močno podali. Z vidika pešca je 
nevarna zaradi tega, ker ob njej na delih ni pločnika, po katerem 
bi varno hodili. Ob cesti Trebnje–Grmada od Kulturnega doma do 
križišča za Benečijo je nujno potrebno zgraditi na delih manjkajoč 
pločnik. Dnevno se veliko ljudi peš nameni  čez omenjeno tromo-
stovje in naprej proti Vrhtrebnjemu ali Benečiji z namenom razgiba-
ti se, naužiti se svežega zraka po naporni službi, šoli ali pa kar tako. 
Vsekakor je hoditi ob tako prometni in povrhu še poškodovani cesti 
brez pločnika več kot nevarno. K sreči do sedaj poškodb pešcev ni 
bilo in naj tako tudi ostane! Ostane do dne, ko bodo mostovi med 
sabo povezani s prepotrebnimi pločniki, po katerih bomo ponosno 
in varno stopali na zrak, v naravo. Most nad železnico pa je potreb-
no razširiti, da bo promet lahko potekal dvosmerno. 
V Občinskem odboru SLS Trebnje se zavzemamo, da bi se na ome-
njeni lokaciji k izgradnji pločnika pristopilo v čim krajšem možnem 
času. Pozivamo vse, ki lahko kakorkoli pripomorejo k začetku izgra-
dnje pločnika, da se potrudijo kar najbolj, da dela stečejo.
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Oktober − 
mesec požarne varnosti
Ogljikov monoksid − 
tihi ubijalec
Tematika letošnjega meseca varstva pred požari je namenjena splo-
šni požarni varnosti v gospodinjstvih in problematiki ogljikovega mo-
noksida. Geslo meseca je »Delujmo preventivno«.
Ogljikov oksid (splošno bolj znan kot ogljikov monoksid) s kemijsko 
oznako CO je plin brez barve, vonja in okusa, zato mu pravimo tudi 
tihi ubijalec. To pomeni, da ga s človeškimi čutili ne moremo videti, 
okusiti ali vonjati. V vodi je zelo slabo topen, v prisotnosti zraka pa 
gori z modrim plamenom, kjer se proizvaja ogljikov dioksid.
Prvi simptom izpostavljenosti ogljikovemu oksidu je glavobol. Pre-
velike koncentracije CO pa so običajno za odraslega človeka smrtne. 
Ogljikov oksid se v krvi veže na hemoglobin veliko bolje kot kisik. To 
povzroča ogljikohemoglobin, ki zavira transport kisika do tkiv. Oglji-
kov oksid postaja namreč toksičen za odraslega človeka pri vrednos-
tih, višjih od 50 ppm (ali 0,005 vol %). Vrednosti, katerim je človek 
izpostavljen nekaj ur in znašajo med 50 in 150 ppm, lahko povzroča-
jo glavobol. Koncentracije CO, ki presegajo 400 ppm, so običajno za 
odraslega človeka smrtne.
Ogljikov oksid lahko nastaja med izgorevanjem ogljika oziroma snovi, 
kjer se pojavlja ogljik. Tako se lahko v stanovanju pojavlja povsod 
tam, kjer uporabljamo peči na trdno gorivo, peči na naftne deriva-
te in peči oziroma bojlerji na zemeljski plin (metan). Ogljikov oksid 
nastaja tudi med delovanjem motorjev z notranjem izgorevanjem. 
Tako lahko povečane koncentracije CO najdemo v domačih garažah 
in v podzemnih garažnih hišah že med običajnim obratovanjem vozil.
Ogljikov oksid nastaja tako med nepopolnim izgorevanjem s plame-
nom kot tudi v procesu tlenja. Delež nastanka CO med zgorevanjem 
s plamenom je nekajkrat manjši kot delež nastanka CO pri oksidaciji 
s tlenjem. To pomeni, da v peči, ki je dobro naložena in ima (zaradi 
počasnejšega izgorevanja) zaprta vrata za dotok svežega zraka, na-
staja veliko več CO, kot če v peč prihaja več zraka. Razlog za to, da 
je pri gorenju ob večjih količinah kisika manj ogljikovega oksida, je 
predvsem v tem, da ogljikov oksid v plamenu ob zadostni oskrbi z 
zrakom zgori. Pri tem sicer nastaja ogljikov dioksid CO2, ki pa je za 
človeka nekoliko manj nevaren. Zgorevanje postane nepopolno tudi, 

kadar v prostoru zaradi slabega prezračevanja primanjkuje svežega 
zraka (zraka, ki ima približno 21 vol. % kisika). Problem pri oskrbi s 
svežim zrakom lahko nastane, ko v stanovanju, v katerem imamo peč 
na trdna goriva, zamenjamo stara okna z novimi, ki bolje tesnijo.
Osnovni preventivni ukrepi, ki jih je treba kot zaščito pred prekomer-
nim nastajanjem ogljikovega oksida izvesti v stanovanju, so redni 
pregledi in čiščenje dimovodnih naprav. Pri tem velja opomniti, da 
je treba čiščenje kurilnih naprav na trdna kuriva opravljati večkrat 
(odvisno od moči kurilne naprave) v kurilni sezoni.  Zagotoviti je pot-
rebno ustrezno prezračevanje oz. dovod zraka za izgorevanje kuril-
ne naprave. V zaprtih prostorih se ne sme uporabljati naprav, ki jih 
poganjajo motorji z notranjim zgorevanjem (motorne žage, agregati 
ipd.). Kadar delujejo agregati zunaj in so nameščeni neposredno ob 
objektu, naj bodo izpušne cevi usmerjene stran od objekta, ob zago-
nu motorjev vozil z notranjim zgorevanjem v garaži naj bodo garažna 
vrata odprta (vsa vrata, ki vodijo iz garaže v stanovanje, morajo biti 
ob zagonu motorja vozila zaprta).
Preventivno se lahko v bivalne prostore namesti javljalnike ogljiko-
vega oksida (CO-javljalniki). Javljalniki naj bodo nameščeni čim bližje 
višini glave oseb, ki bivajo v prostoru. Tako naj se v spalnicah ali otro-
ških sobah javljalnike ogljikovega oksida namesti v višino glave na 
steno poleg postelje. Namestitev javljalnika naj služi kot sekundarni 
preventivni ukrep, ko so bili predhodno že izvedeni prej našteti pre-
ventivni ukrepi.
Na koncu pa še opozorilo, in sicer da bo s 1. januarjem 2017 obvezna 
vgradnja javljalnika ogljikovega monoksida v prostorih, v katerih je 
kurilna naprava, ki je odvisna od zraka v prostoru. 

Komisija za preventivo PGD Trebnje

PROSTOVOLJNO GASILSKO 
DRUŠTVO TREBNJE

Informacije | M: 031 305 856 | E: pgdtrebnje@gmail.com

23. 10. 2016 te od 14. do 18. ure 
vabimo na Dan odprtih vrat  
PGD Trebnje in  
sprejem novih članov
- prikazne vaje
- predstavitev vozil in opreme
- gašenje požara v kuhinji
- dimna hiška
- otroški kotiček

Izlet gasilk
foto: Gasilska zveza Trebnje



št. 120 / oktober 201612

GASILCI

3

Požar v objektu

Ste storili vse za varen dom?

Otroke poučite o nevarnosti 
ognja in posledicah požara ter 
ustreznem ukrepanju ob požaru. 
Pomembno je, da znajo poklicati 
na številko 112.

Gluhe in naglušne, slepe 
in slabovidne, gluhoslepe, 
gibalno ovirane osebe ter osebe, 
ki jim pomagajo, seznanite 
s preventivnimi ukrepi varstva 
pred požarom.Najpogostejši vzroki za nastanek 

požara so:

– človekovo nepravilno 
in malomarno ravnanje 
(npr. pri kuhanju, kajenju, uporabi 
sveč),

– nepravilnosti pri uporabi 
in nevzdrževanje kurilnih 
in dimovodnih naprav,

– nepravilna uporaba in poškodbe 
električnih naprav,

– udar strele in
– drugo.

Pomembno je, da poznate 
preventivne ukrepe, s katerimi lahko 
preprečite nastanek požara.

Poučite se o ustreznih ukrepih, 
s katerimi lahko omejite širjenje 
požara oziroma ga pogasite.

Delujmo preventivno - knjizica- za tisk.indd   3 30.8.2016   6:49:05

Zdravo kurjenje?
Nova kurilna sezona je pred vrati, čas je, da 
pripravimo drva, kupimo zalogo peletov ali 
pa napolnimo cisterne s kurilnim oljem. Ne 
glede na energent, ki ga uporabljamo za 
ogrevanje, bi nas moralo skrbeti tudi stanje 
naše kurilne naprave in to iz več razlogov. Naprava, ki jo uporabljamo, je 
lahko že stara, neučinkovita, dotrajana ali poškodovana, v takšnih prime-
rih pa gorivo ne izgoreva več na pravilen način. Če gorivo ne izgoreva v 
celoti, je potrebnega več goriva za pridobivanje potrebne toplote, zato je 
ogrevanje dražje. Pri kurjenju lesne biomase je pomembna tudi suhost 
goriva – če kurimo preveč vlažno lesno biomaso, se del energije porabi za 
izparevanje vode iz lesa in te energije ne moremo uporabiti za ogrevanje. 
Primerno suh les naj bi imel največ 20 % vlage, les, ki ima okoli 40 % vlage, 
pa ima skoraj pol slabšo kurilno vrednost od primerno suhega. To pome-
ni, da se polovica energije lesa porabi za izparevanje vlage iz lesa, samo 
polovica je uporabna za ogrevanje in posledično porabimo dvakrat toliko 
vlažnega lesa, kot bi sicer potrebovali suhega. 
Pri nepopolnem izgorevanju se tvori tudi več dimnih plinov, ki zastrupljajo 
naše ozračje, tudi z izredno nevarnimi delci PM10 in PM 2,5.
Kaj sploh so ti delci? Trdni delec (PM) je izraz za prah, ki je prisoten v zraku 
v določenem obdobju. Večinoma gre za ogljik, na katerega se lahko vežejo 
primesi, na primer kovine, organska topila ali ozon. Sestava delcev je odvi-
sna od njihovega izvora. Delci praviloma nastanejo pri gorenju – dim goz-
dnih požarov, individualna kurišča, energetski objekti, promet, industrija, 
seveda pa so tudi iz vulkanskega pepela, erozije kamenin, zraven štejemo 
tudi cvetni prah  in sol iz morja. Prah, ki je posledica človeških aktivnosti, je 
praviloma iz manjših delcev in večinoma sodi v skupino delcev z velikostjo 
pod 10 mikronov, tisti, ki nastanejo pri procesu zgorevanja, pa so še manj-
ši, pod 2,5 mikrona in zato še nevarnejši za zdravje ljudi. PM10 so torej 
delci, manjši od 10 µm, PM2,5 pa delci manjši od 2,5 µm.
Pri dihanju večji delci prahu ostajajo v  nosu in sapniku, PM10 so že dovolj 
majhni, da potujejo v pljuča, PM2,5 pa celo v pljučne mehurčke in od tam v kri.
Delci povečajo umrljivost za boleznimi dihal, srca in ožilja in tudi povečajo 
občutljivost ter vodijo do težjih potekov bolezni. Negativne posledice se ka-
žejo tudi v možganih z vplivom na Parkinsonovo in Alzheimerjevo bolezen.
Predvsem so ogroženi starejši in bolniki z obstoječimi boleznimi dihal, no-
sečnice, otroci in športniki. 
Območja z gostim prometom so kritična skozi celo leto, veliko poslabšanje 
se pojavi v zimskih mesecih, ko se onesnaževanju pridružijo tudi individu-
alna kurišča na les in fosilna goriva.
Letna mejna koncentracija PM10 za varovanje zdravja ljudi je  
20 µg/m3, kar v Sloveniji dnevno preverjajo na več lokacijah: v Ljubljani, 
Mariboru, Kranju, Celju, Novem mestu, Novi Gorici, Kopru, Murski Soboti 
in v Zasavju (Trbovlje, Zagorje in Hrastnik). Seveda lahko do povečanih in 
preseženih koncentracij prihaja tudi v manjših krajih, še posebej v zaprtih 
dolinah in kotlinah, kjer se za ogrevanje veliko uporablja lesna biomasa in 
fosilna goriva. 
Z izborom primerne kurilne naprave, pravilnim kurjenjem in kurjenjem 
primernega goriva lahko bistveno zmanjšamo emisije prahu in s tem celo 
prihranimo pri ogrevanju. Opozoriti je potrebno tudi, da Uredba o emisiji 
snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav predpisuje tudi primerne 
vrste goriva (ne smemo na primer kuriti papirja, kartona, odpadkov, vla-
žnega lesa itd.) in predpisuje kazni od 1200,00 EUR do 4100,00 EUR za 
fizične osebe, ki uredbe ne spoštujejo.
Za podrobnejše informacije se lahko oglasite tudi v brezplačni energet-
sko svetovalni pisarni mreže Ensvet  v Trebnjem, na Golievem trgu 5 (ob-
činska stavba, pisarna številka 10) vsako sredo med 15.00 in 19.00. Na 
svetovanje se obvezno prijavite na 07 348 11 12 ali na ensvettrebnje@
gmail.com.

Marjeta Zupančič Meglič
Energetska svetovalka mreže Ensvet*

* Več o mreži ENSVET, 
spodbudah in kreditih Eko sklada 
za okoljske naložbe na www.ekosklad.si. 

Najuspešnejše leto  
za dobrniške gasilce
Leto 2016 se bo zapisalo kot najuspešnejše leto našega društva. Na 
občinskem tekmovanju so se izkazale vse kategorije: 
- 1. mesto: pionirji in članice A
- 2. mesto: starejši gasilci
- 3. mesto: mladinke, mladinci in člani B
V tekmovanju Fire Combat je bila uspešna Marjanca Kužnik, ki je 
skupaj z Matejo Filipič (PGD Žužemberk) ubranila lanski naslov dr-
žavnih podprvakinj.
Mladina nas je z doseženimi rezultati še posebej razveselila. V kvi-
zu sta se obe ekipi pripravnikov uvrstili na regijsko tekmovanje, na 
katerem je ena ekipa osvojila 4. mesto, druga pa naslov regijskih 
prvakov. Na državnem tekmovanju so kot najboljša ekipa dolenjske 
regije za las zgrešili stopničke in zasedli 4. mesto.
V orientaciji sta zopet blesteli ekipi v najstarejši kategoriji. Obe sta 
se uvrstili na regijsko tekmovanje. Pripravnice so postale prvakinje 
na občinski in regijski ravni, na državnem tekmovanju pa so v težkih 
pogojih osvojile odlično 5. mesto.
Z letošnjimi dosežki smo več kot zadovoljni. Zahvaljujemo se vsem, 
ki ste in boste kakorkoli pripomogli k delovanju in uspehu društva.

Alenka Vovko,
predsednica MK PGD Dobrnič
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Galerijska paleta –  
Ustvarjalni v 2016
PISANA JESEN

Jesen je čas za spravilo pridelkov, čas trgatev … Hkrati pa so je-
senski dnevi tudi priložnosti za ustvarjanje novih spominov, veselih 
doživetji, čas pravljičnih barv. 
Poleg stalne in začasne razstave, ki poteka v Galeriji likovnih sa-
morastnikov Trebnje, se nam lahko v jesenskem času pridružite pri 
različnih dogodkih.
Do 23. oktobra 2016 si lahko ogledate razstavo Lucijana Reščiča – 
Ko se vračam domov.
3. novembra 2016 ob 18. uri vabljeni na odprtje razstave Svet kul-
turnika Janeza Gartnarja, likovna dela iz njegove zbirke.
Na razstavi, s katero bomo pričeli jubilejno leto 2017, boste lahko 
občudovali številna dela priznanih slovenskih in tujih slikarjev in 
kiparjev, samorastnikov in akademskih umetnikov. Na ogled bodo 
dela Vladimirja Lamuta, Josipa Generalića, Ivana Rabuzina, Ivana 
Lackoviča Croate, Emerika Feješa, Ivonalda, Momodouja Ceesaya 
ter številnih drugih ustvarjalcev. Predstavitev likovnih del, ki zazna-
mujejo tesno povezanost vodstva tabora z umetniki, bo na razsta-
vi spremljalo fotografsko gradivo in izrezki iz časopisov, kjer boste 
lahko brali o prodornosti Janeza Gartnarja in številnih sodelavcih, 
ki so prispevali k uresničevanju načrtovanih dejavnosti, in tudi o 
kulturnem prebujanju kraja ter njegovi umestitvi na kulturni ze-
mljevid sveta. 
V delih naivnih umetnikov, kot pravi Janez Gartnar, »se zrcali ne-
mirno iskanje in je na izviren način izražen ustvarjalni zanos ume-
tnikov. Dela nosijo humana sporočila in življenjski optimizem. To 
pa so tiste vrednote, ki jih v vsakdanjem hitrem tempu življenju 
radi vidimo, jih želimo dojeti in z njim živeti.« Gartnar, J. (1996). 
Predstavitev Trebanjske Galerije. V Festival international d` art naif 
1996/1997 (str. 17–19). Centre international d`arts naifs.
Razstavo si lahko ogledate do 22 januarja 2017.
V soboto, 5. novembra 2016, se nam lahko pridružite pri delavni-
ci Sobotno galerijsko dopoldne: Tako so se igrali nekoč z Alenko 
Stražišar Lamovšek. Delavnico pripravljamo v sodelovanju z JSKD 
OI Trebnje.
V času od 22. do 25. novembra 2016 pa v sklopu pedagoškega pro-
grama za osnovne šole pripravljamo delavnice Krajine in portreti 
za osnovnošolce.
Pridružite se nam in ustvarite čarobno jesen.

Katja Strajnar in Andrejka Nose

Septembrsko ustvarjanje
foto: Marija Ana Kranjc, 
Petra Zorn in Arhiv GLST

Brezplačni tečaji angleščine  
in računalništva

 
Še vedno imamo nekaj prostih mest za brezplačna tečaja 

angleščine in računalništva.
 
Če ste zaposleni, stari 45 let in več ter imate nižjo stopnjo izo-
brazbe ali ste manj usposobljeni, pohitite s prijavami. S tečaji 
začnemo že v mesecu oktobru.
PRIJAVE sprejemamo na sabina.tori-selan@ciktrebnje.si ozi-
roma vesna.breznikar@ciktrebnje.si ali nas pokličite po tele-
fonu 07/34 82 104 oziroma 07/34 82 100.

Folklorniki DU Veliki Gaber  
vedno bolj dejavni
Folklorna skupina »Večerna zarja« je kljub častitljivim letom  vedno 
bolj dejavna. Skoraj ne mine teden, da ne bi bili kam povabljeni. 
Njihovi nastopi se vedno bolj razširjajo in večina jih je  izven občin-
skih meja. Tako širijo prepoznavnost  kulturnega utripa Trebnjega.  
Seveda  je njihov kriterij »Ljubo doma kdor ga ima«. Trenutno se 
vneto pripravljajo na 19. 11. 2016. To bo dan, ko bodo skupaj z do-
mačimi in z gosti izven občine praznovali  peto obletnico delovanja. 
Prireditev bo v prostorih  Osnovne šole Veliki Gaber. Priprave so v 

polnem teku. Skrbno na-
črtujejo scenarij. Želijo si 
veliko  obiskovalcev. To 
bo njihovo glavno plači-
lo za  trud, ki ga ob veliki 
podpori Občine Trebnje 
vlagajo v svoje delo. 
Prepričani so, da bodo 
ob podpori zanimivih 
gostov, ki bogato pope-
strili program, zadovoljili 
publiko. 

Zato že sedaj  toplo po-
vabljeni vsi, ki dobro v 
srcu mislite.

Štefanija Gliha

KULTURA
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7 nagajivih v 1. razredu

7 nagajivih pajkov, otrok ali zgodbic? To so ob dnevu zlatih knjig in 
ob začetku bralne sezone, ki ga obeležujemo 17. septembra, ugo-
tavljali naši prvošolci.
Da bodo pripravljeni na letošnje bralne dogodivščine, so 16. sep-
tembra z učiteljicama obiskali šolsko knjižnico. Tam so najprej po-
iskali svojo poličko s knjigami, primernimi njihovi starosti, nato pa 
prisluhnili eni izmed sedmih zgodbic iz slikanice Leopolda Suho-
dolčana z naslovom 7 nagajivih. Za prijetnejši dan in uspešen bralni 
začetek je poskrbelo tudi Društvo Bralna značka Slovenije, saj je 
vsakemu prvošolcu podarilo omenjeno slikanico, da bodo lahko 
doma prebrali še ostale nagajive zgodbice. Društvu Bralna značka 
se za njihov dar najlepše zahvaljujemo. 

Andreja Jaklič

Dan dejavnosti za učence 
od 6. do 9. razreda
V četrtek, 22. 9. 2016, so na naši šoli za učence od 6. do 9. razreda 
učitelji v sodelovanju z zunanjimi sodelavci pripravili dan dejavno-
sti z različnimi vsebinami. 
Učenci 6. razreda so imeli kulturni dan. V uvodni uri so v krajši 
predstavitvi spoznali arabski svet, predvsem življenje tamkajšnjih 
otrok, nato so si v Slovenski kinoteki ogledali mladinski film z ak-
tualno tematiko z naslovom Zeleno kolo. Film govori o zabavni in 
pogumni desetletni deklici Vadždi, ki v konservativnem okolju pre-
izkuša meje dovoljenega. Veliko je pripravljena storiti, da bi končno 
zaslužila za kolo, tega pa vozijo le fantje … Po ogledu filma so si 
učenci ogledali še spomenik Rudolfa Maistra.
Sedmošolci so imeli športni dan, kjer so se preizkušali v športnih 
igrah, in sicer so se dekleta iz posameznih oddelkov pomerila med 
seboj v igri med dvema ognjema ter v štafetnih igrah, fantje pa v 
nogometu in košarki. Cilj športnega dneva je bil pri učencih razvi-
jati pozitiven odnos do tekmovalnosti ter v športnem duhu spod-
bujati svoje sošolce. 
Učenci 8. razreda so imeli kulturni dan z naslovom Zgodbe mojega 
kraja. Na njem so se seznanili s kulturnim utripom v kraju. V Galeriji 
likovnih samorastnikov Trebnje so zanje pripravili ustvarjalni delav-
nici Karikatura in Arheologija. Ob tem so se seznanili s krajani, ki so 
dejavni na kulturnem področju v kraju. Podrobneje so si ogledali 
tudi znamenitost v domačem kraju, in sicer župnijsko cerkev. Učen-
ci so se pogovarjali z gospo Zofijo Globočnik. Ta jim je predstavila 
zgodbo svojih staršev, ki sta se spoznala v Rusiji med 1. svetovno 
vojno. Ob tem so se na zanimiv način srečali z eno od oblik zgodo-
vinskega raziskovanja.
Devetošolci so imeli tehniški dan z naslovom Promet. Učenci so 
najprej poslušali pretresljivo osebno zgodbo invalidne osebe iz 
zavoda Še vedno vozim, a ne hodim. V nadaljevanju so prisluhni-
li predavanju o načinih reševanja, nevarnostih na cesti in drugih 
nezgodah v prometu ter o kategorijah izpitov za upravljanje vozil. 
Dan se je zaključili z ogledom praktičnega prikaza reševanja pones-
rečencev iz avtomobilov, ki so ga izvedli trebanjski gasilci. Ob tem 
so si učenci lahko ogledali tudi policijsko in električno vozilo, ki je 
pri njih zbudilo veliko zanimanja.
Učenci nestrpno pričakujejo naslednje dneve dejavnosti, ko bodo 
lahko na zanimiv način utrdili znanje o posameznih temah, ki ga 
pridobijo pri posameznih predmetih. 
       

Mentorica Maja Ogrinc z učenci medijskega krožka
       

OŠ Veliki Gaber 
Srečanje z ilustratorko Majo Kastelic in povezovanje mlajše ter 
starejše generacije
Četrtek, 6. 10. 2016, je bil za učence OŠ Veliki Gaber malo druga-
čen. Ob začetku Bralne značke so gostili ilustratorko (in domačinko) 
Majo Kastelic. Prijazno je odgovarjala na vprašanja, ki sta jih prip-
ravili učenki Ana in Tjaša, ter tako starejšim učencem predstavila 
svoje delo ilustratorke in razložila postopek nastajanja ilustracij. 
Skupaj z dečkom iz njene slikanice Deček in hiša je učencem razkri-
la še nekaj skrivnosti ilustracij v knjigi. 
Drugo šolsko uro so se mlajši učenci skupaj z dečkom in ilustratorko 
sprehodili po domišljijskih stopnicah skozi pravljico in sledili dečk-
ovemu odkrivanju skrivnostne hiše. Dan je bil za učence od 1. do 
3. razreda še posebej drugačen, ker so se jim pridružili tudi njihovi 
dedki in babice. Skupaj z vnuki so preživeli uro z ilustratorko, nato 
pa so se skupaj podružili še v razredih. Učenci so poskrbeli tudi za 
posladek in za svoje goste zjutraj spekli še kolačke.

Andreja Jaklič
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V PONEDELJEK, 24. OKTOBRA 2016, OB 19. URI 

V OSREDNJI KNJIŽNICI TREBNJE.

 

OTROŠKO SRCE  

JE ZAKLAD 

Z
in

ka
 R

uČ
ig

aj
 

vabi na predstavitev knjige o vzgoji 

Več informacij na tel.: 07 / 34 82 111 ali www.tre.sik.si.  

VSTOP PROST. 

 

Vzpodbuda, 
ljubezen in 

pohvala 
so osnova 
za vzgojo. 

 

 

PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE: Dejavnost je brezplačna. 

Obvezna je predhodna prijava - pri izposojevalnem pultu, na e-naslovu 

simona.pavc@tre.sik.si ali telefonski številki 07 34 82 114. 

 

 

Pomagajo vsem otrokom vzljubiti branje 

KDO? Prednost imajo osnovnošolci od 2. do 5. razreda z bralnimi težavami. 

Izvajalci: Vodnica VESNA HUDE, pes ERC iz Društva Tačke pomagačke. 
KDAJ IN KJE? Enkrat na mesec, 28. 10., 11. 11., 9. 12. 2016, ob 17. uri 

 v Knjižnici v Velikem Gabru.  
Branje bo potekalo individualno, z vsakim otrokom posebej, 30 min. 

ERC 

Bi se radi učili, pa ne veste 
KAJ in KAKO?
Želimo, da tudi vi najdete tisto pravo izobraževanje, ki ga potre-
bujete. Če še ne veste, katero je le-to, se obrnite na CIK Trebnje. 
V okviru projekta Dejavnost informiranja in svetovanja za zaposle-
ne (DIS osrednja JV regija 2016–2022), ki ga vodi RIC Novo mesto, 
partnerji pa smo CIK Trebnje, Grm Novo mesto – center biotehni-
ke in turizma ter Šolski center Novo mesto, nudimo BREZPLAČNO 
informiranje in svetovanje (po modelu Informativno svetovalna 
dejavnost v izobraževanju odraslih) ter ugotavljanje neformalno 
pridobljenega znanja. Svetovanje je namenjeno vsem zaposlenim, 
obrtnikom in kmetom, ki potrebujejo dodatna usposabljanja in iz-
obraževanja ali si želijo pridobiti certifikate zaradi potreb na trgu 
dela in delovnem mestu.
Svetujemo vam: o možnostih izobraževanja in usposabljanja za pri-
dobitev drugega poklica/poklicne usposobljenosti (npr. vzgojitelj 
predšolskih otrok, ekonomski tehnik, kuhar, natakar, čistilec …), 
vključitev v programe tujih jezikov, računalništva in digitalnega opi-
smenjevanja, pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij (npr. so-
cialni oskrbovalec na domu, varuh predšolskih otrok … ) ali drugih 
certifikatov (Slovenščina 
kot drugi in tuji jezik, Za-
četna integracija prise-
ljencev).

Dnevi svetovalnih središč, 
Qlandia Novo mesto 
(Foto: T. S.)

Vključite se lahko tudi v postopek ugotavljanja in vrednotenja ne-
formalno pridobljenega znanja. Predhodno pridobljeno znanje so 
vse spretnosti in znanja, ki jih pridobite na področju dela, izobraže-
vanja, prostovoljstva, delovanja v družbi ali z ukvarjanjem s prosto-
časnimi aktivnostmi. V postopku lahko pridobite mnenje o svojem 
znanju, izdelate svojo zbirno mapo, ki vključuje spričevala, potrdila 
o izobraževanjih in delovnih izkušnjah. Posamezniku služi kot po-
vratna informacija in spodbuda za nadaljnjo izobraževalno pot.
Dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene je brezplačna, saj jo 
financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika 
Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Za več infor-
macij pokličite 07 34 82 108 in z veseljem vam bomo svetovali.
V oktobru pričenjamo s številnimi novimi programi. Pokličite in 
se prijavite. Več o ponudbi in projektih na naši novi spletni strani 
www.ciktrebnje.si. Spremljate nas tudi na Fb.

Kristina Jerič, CIK Trebnje

Dejavnost svetovanja je sofinancirana v okviru Operativnega progra-
ma za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014−2020, 
prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za bolj-
šo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti 
vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, nefor-
malnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti 
in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, 
vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kom-
petenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih 
za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.
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78,00€/kos 41,00€/kos

44,50€/kos 49,00€/kos

POKLICI NA 031/204-333 IN SE PREPRICAJ  
O UGODNI PONUDBI!

www.vulkanizerstvo.si 
www.pocenigume.net

GOODYEAR 
205/55R16 91T 

UG 9 MS

SAVA
195/65R15 91T 

ESKIMO S3+ MS

FULDA
195/65R15 91T KRIS-

TALL MONTERO 3 
MS

GOODYEAR 
175/65R14 

82T UG 9 MS

NE SPREGLEJTE!
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Lions klub Trebnje proti klop- 
nemu meningoencefalitisu
Glavna akcija LK Trebnje v letošnjem klubskem letu bo 
zbiranju sredstev za cepljenje otrok proti klopnemu 
meningoencefalitisu.
Letos bo pri delu kluba večji poudarek na zdravstvenih temah, 
predvsem sta to vid (pomoč slepim in slabovidnim) in cepljenje ot-
rok proti klopnemu meningoencefalitisu. 
V akcijah, ki bodo potekale preko celega klubskega leta, bomo zbi-
rali sredstva za cepljenje otrok širše trebanjske regije. Vemo, da je 
okužba zaradi klopov na širšem področju Slovenije čedalje bolj pri-
sotna in je možna pri vsakem gibanju v naravi. Preprečitev okužbe 
je zaradi težkega poteka bolezni ključnega pomena, cepljenje proti 
klopnemu meningoencefalitisu pa najučinkovitejša preventivna 
metoda. Cepivo je varno in učinkovito. 
Z akcijo želimo zagotoviti našim otrokom neovirano gibanje v nara-
vi. Za učinkovito zaščito so potrebna tri cepljenja, vsako stane 30 €. 
Naš cilj je zbrati sredstva za cepljenje 100 otrok. Vabimo vas, da se 
pridružite naši akciji in tudi vi pomagate po svojih močeh. 
Cepljenja bodo potekala v ZD Trebnje v začetku prihodnjega leta. 
Sredstva lahko donirate na TRR LK TREBNJE pri SKB št.  
03153 1000009982.
Veseli bomo vsakega vašega prispevka. 
Za vsa vprašanja, ideje, pripombe in nasvete smo na voljo na ele-
ktronskem naslovu LKTrebnje@gmail.com ter na Facebooku Lions 
Klub Trebnje.
Pozdravljamo vas z geslom našega letošnjega guvernerja Gregorja 
Pajića:
Bodimo veseli in hvaležni!

Proslava v spomin na 1. kongres 
SPŽZ v Dobrniču 
Društvo Dobrnič, Občina Trebnje in Združenje borcev za vrednote 
NOB Trebnje so pripravili spominsko prireditev ob 73. obletnici 1. 
kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze v Dobrniču 9. ok-
tobra 2016. Prireditev, na kateri se je zbralo okoli 3.000 ljudi, je 
potekala pri gasilskem domu Dobrnič. Častni pokrovitelj prireditve 
predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je tudi letos osebno 
udeležil proslave in s tem prispeval k odmevnosti dogodka v slo-
venskem prostoru.
Prireditev je odlično vodila Petra Krnc, proslava se je pričala ob 
nastopu Občinskega pihalnega orkestra Trebnje pod taktirko Pri-
moža Kravcarja. Najprej je vse zbrane v imenu lokalne skupnosti 
pozdravil Silvester Prpar, dolgoletni predsednik KS Dobrnič in ča-
stni občan občine Trebnje, ki je orisal glavne razvojne dosežke ob-
čine Trebnje v novejšem času. Za njim je spregovorila predsednica 
Društva Dobrnič iz Ljubljane Vera Klopčič in se iskreno zahvalila 
vsem, ki so v petnajstih letih delovanja DD prispevali k uveljavitvi 
vizije delegatk 1. kongresa. Izpostavila je izjemen prispevek lokalne 
skupnosti, ki vzdržuje spominsko sobo v Kulturnem domu, kjer je v 
letu 1943 potekal 1. kongres Slovenske protifašistične ženske zve-
ze in skrb za krak evropske pešpoti, ki se imenuje po njeni mami, 
prvi sekretarki kongresa Mari Rupena. Novost na letošnji proslavi 
je ženska četa Dobrnič, ustanovljena v letu 2016 kot simbolno na-
daljevanje aktivne vloge žensk v času NOB. 
Slavnostna govornica, mednarodno uveljavljena znanstvenica, 
dr. Aleksandra Kornhauser Frazer je obudila spomin na srečanja z 
Maro Rupena in poudarila njeno iskreno zavezanost za ohranja-
nje izročila ženskega gibanja. Orisala je glavne probleme sodobne 

družbe in izzive, ki zahtevajo aktivno delovanje vsakega posame-
znika, zlasti tistih, ki delujejo v službah posebnega pomena, kot so 
izobraževanje, zdravstvo, politika. Seveda mora biti celotna družba 
sposobna objektivno oceniti in spoštovati njihov prispevek ter jih 
za njihovo delo ustrezno nagraditi. 
Učenci in učenke Podružnične šole Dobrnič pod mentorstvom 
Klavdije Livk in Bojane Kastigar so pripravili odličen nastop, v ka-
terem so naslovili tematiko beguncev skozi otroške oči. Poželi so 
aplavz udeležencev, ki je bil namenjen njihovi izvedbi kakor tudi 
delu obeh mentoric. Proslavo je z izborom ljudskih in partizanskih 
pesmi zaključil nastop Ženskega pevskega zbora Generacija 57 pod 
vodstvom Tanje Benedik.
Kulturno turistično društvo Dobrnič je istega dne organiziralo 14. 
pohod po kraku Evropske pešpoti E7, imenovanem Pot Mare Rupe-
ne. Pohodniki, ki so prehodili pot iz Dolenjskih Toplic (22 km) in iz 
Žužemberka (12 km), so veselo razpoloženi prispeli v Dobrnič okoli 
poldne in se pridružili ostalim udeležencem proslave. 

Vera Klopčič

Prvič prišli pohodniki na »Lisec« 
z avtobusom
Pohodniki  društva iz 
Litije so si zaželeli ogle-
dati in prehoditi še naše 
kraje v Suhi krajini. V 
sodelovanju z Litijčani 
smo člani Društva vino-
gradnikov »Lisec« Dobr-
nič pripravili program 
enodnevnega pohodnega izleta po Suhi krajini in ga tudi vodili. 
Prispeli so v četrtek zjutraj na Sela pri Šumberku. Tu smo si ogledali 
cerkev in šli po cesti proti Šumberku. Povzpeli smo se do razva-
lin gradu in si ogledali cerkvico. Po hribu navzdol smo prispeli do 
Podšumberka, kjer nas je že čakala kavica. Pot smo nadaljevali z 
avtobusom do nove cerkve v Žužemberku, ki smo si jo ogledali. 
Žužemberk smo opazovali tudi z razglednega stolpa gradu. Nato 
smo pot nadaljevali do Dobrniča, kjer smo si tudi pogledali notra-
njost cerkve. Turistom – pohodnikom – so bile predstavljene tudi 
zanimivosti Dobrniške doline. Nato smo se z avtobusom pripeljali 
v vas Stranje do izvira Žibrščice, kjer so bile leta 2008 odkrite člo-
veške ribice. Nato smo se z avtobusom pripeljali prav na Lisec med 
vinograde na »Dobravško pot«. Avtobus je tam parkiral, pohodniki 
smo se povzpeli na vrh Lisca (565 m). Ob spustu v dolino med vino-
gradi so bili pohodniki deležni tudi okrepčila, saj ni manjkalo dobre 
kapljice LIŠČANA.

Anica Maraž
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40 let OOZ Trebnje
Zbornica je tako uspešna, kot so uspešni njeni člani

Trebnje:
Slovesnosti ob 40-letnici OOZ Trebnje se je udeležilo lepo število obrtni-
kov in podjetnikov ter predstavnikov lokalnih oblasti, območnih obrtno-
podjet niških zbornic in drugih institucij.

Trebnje-zahvale: 
Marjan Krmelj se je zahvalil vsem članom, posebej pa je izpostavil šest 
posameznikov, ki so nesebično, prostovoljno in brezplačno opravljali zbor-
nične funkcije in jim podelil zahvale. Prejeli so jih Tomaž Glivar, Milan Gre-
benc, Marija Jevnikar, Rada Juvanc Hribar, Jože Štepec in Alojz Zupančič.

OZ Trebnje je v teh dneh praznovala častitljivi jubilej. V prostorih Galaksi-
je  se je zbralo veliko njenih nekdanjih in sedanjih članov. Organizatorjem 
je bilo v posebno čast, da so se slavja udeležili tudi mnogi že upokoje-
ni obrtniki. Pohvale vredno je, da njihovi sinovi nadaljujejo tradicijo in 
narekujejo gospodarski utrip Trebnjega in Mirenske doline. Slavja so se 
udeležili tudi najvišji predstavniki vseh štirih občin ter predsednik Obmo-
čnega združenja GZS Novo mesto. Zbrane je nagovoril sedanji  predsednik 
g. Marjan Krmelj. Zahvalil se je ustanoviteljem za trud, ki so ga vlagali v to, 
da je zbornica nastala.  Orisal je trnovo pot  njenega razvoja. Kot se za tako 
slavje spodobi, je prisotne nagovoril tudi predsednik krovne organizacije 
g. Branko Meh. Ob tej priliki je podelil  priznanja OZS nekaterim vidnejšim  
članom, ki so posebej zaslužni za njeno prepoznavnost.  V  OZ Trebnje si 
želimo, da bi tako občine kot tudi njihovi svetniki imeli več posluha za go-
spodarski razvoj. Premalo se zavedamo, da se iz gospodarstva črpa denar 
za kulturo, šport itd. Žal gredo razmišljanja  pogosto v nasprotni  smeri. 
Ob pohvale vrednem kulturnem  programu so se zbrani še dolgo zadržali 
v krogu nekdanjih ter sedanjih članov OZ                                                     .

Mirko Gliha 

5. Praznik korenja  
in rastoče knjige
V Krajevni skupnosti Veliki Gaber so zopet uspešno izpeljali že 5. praznik korenja. Gre 
za dogodek, katerega namen je spodbujati lokalno samooskrbo s hrano in povezovati 
domača društva.
Dvodnevno praznovanje so prireditelji popestrili s tradicionalno povorko krajevnih dru-
štev na čelu s Trebanjskimi mažoretkami in Mestno godbo Novo mesto. 
Poleg kulturnega programa, ki so ga oblikovali tudi otroci OŠ Veliki Gaber in vrtca Sonč-
nica, so vse navzoče nagovorili podžupan dr. Jože Korbar, direktorica CIK-a Trebnje Patri-
cija Pavlič in predsednik KS Veliki Gaber Borut Sever. 
V sklopu prireditve so si obiskovalci v teh dneh lahko ogledali tudi praktičen prikaz seč-
nje v gozdu, se ustavili na bogato založenih stojnicah, na katerih so si lahko kupili doma 
pridelano zelenjavo, sadje, medene izdelke, razna peciva, pogače, kruh, zelišča in izbirali 
v široki ponudbi ekološko pridelanih proizvodov. Tisti malo slajši so si lahko privoščili 
sveže pečene mafine, palačinke, jabolčne krhlje v testu in še mnogo drugih dobrot. Vsak 
obiskovalec si je lahko brezplačno izmeril tudi krvni sladkor in pritisk. Lepo organizira-
ne animacije za najmlajše so popestrili z obiskom čarodeja Jole Cole. Ves čas so zbirali 
prijave za najtežji koren in zvečer ob zaključku razglasili zmagovalca. Z orjakom, ki mu ni 
veliko manjkalo do dveh kilogramov, se je pohvalila gospa Anica Praznik in zanj prejela 
tudi praktično nagrado. 
Sobotno druženje so tako zaključili z ansamblom veseli Dolenjci, domači gasilci pa so 
poskrbeli, da obiskovalci niso bili ne žejni in ne lačni.
Nedeljsko jutro so začeli z dobrodelnim pohodom po obronkih krajevne skupnosti in 
Korenčkovim maratonom, ki je imel letos kar 96 udeležencev. Najmlajši udeleženec ma-
ratona Vid Janc je še ob nedopolnjenem drugem letu šel na traso v spremstvu staršev, 
najstarejši, redni udeleženec pa je 74-letni domačin, gospod Stane Kocijan. Tako sta oba 
prejela pokal kakor tudi najštevilčnejša ekipa, ekipa JB Team, in najtežji kolesar.
 »Želim, da se društva in tudi sami krajani družijo in povezujejo med sabo, zato stremim 
k temu, da bi vsako leto pripravili kaj več, kaj novega, da bi bili bolj tržno usmerjeni in 
bi s tem lažje privabili obiskovalce tudi širše, « je povedal predsednik KS Borut Sever. 
Letos so nedeljsko praznovanje popestrili tudi s sveto mašo in akrobatoma Filipom in 
Blažem, ki sta združila moč telesa in duha v čudovito predstavitev, da je ljudem zastajal 
dih. V goste  so povabili tudi društvo SVIT, ki je s simulacijo debelega črevesja nazorno 
prikazalo možne spremembe v črevesju. Strokovna zdravstvena ekipa je bila na razpola-
go za vsa vprašanja in informacije.
Ves ta čas si je bilo možno ogledati tudi razstavo »Rastoča knjiga Veliki Gaber z okolico«, 
ki vseskozi spodbuja k dialogu medgeneracijskega povezovanja in k nenehnemu učenju. 
»Rastoča knjiga je simbol Slovencev kot stalno učeče se družbe na najrazličnejših pod-
ročjih in ustvarjalnosti. Ponazarja vso našo zgodovino in bivanje. Je dokaz naših dosež-
kov, pričevanje o naši razvitosti in zrelosti ter hkrati sporočilo prihodnjim generacijam, 
da smo sicer majhni, a vendar po duhu in znanju veliki,« je v nagovoru povedala direk-
torica CIK-a Patricija Pavlič.
V njej so zapisana imena devetih Rastočnikov, ki so kraju pustili velik pečat. To so: or-
ganizator političnega življenja Jožef Rosina (1810–1889), duhovnik in karikaturist Franc 
Zorec (1854–1930), pesnik in duhovnik Franjo Neubauer (1872–1945), pripovednik Ivan 
Zorec (1880–1952), duhovnik Jožef Rozman (1902–1959), partizanski zdravnik dr. Peter 
Držaj (1913–1944), upokojeni učitelj, ravnatelj in tudi nekdanji predsednik Sveta kra-
jevne skupnosti Peter Podobnik (rojen 1943), kmetovalec in nekdanji predsednik Sveta 
krajevne skupnosti Anton Fortuna (rojen 1943) in nekdanji župnik v Velikem Gabru Ivan 
Jagodic (rojen 1954). 
Veliki Gaber se je tako v letu 2011 s postavitvijo razstave Rastoča knjiga vključil na se-
znam krajev Rastoče knjige, s Praznikom korenja pa se projekt le ekonomsko nadaljuje. 
Ta združuje tradicijo pridelave vrtnin s sodobnimi strokovnimi znanji in dobro ekonom-
sko usmeritvijo.
Upamo in želimo, da bomo Praznik korenja vsako leto nadgradili in s tem prispevali ne-
kaj več k Rastoči knjigi, še več pa h kraju samemu. 
»Naj raste kot korenje tudi kraj in njegova razpoznavnost.«

Mojca Smolič
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Trebanjske mažorete  
tudi letos odlične  
na evropskem prvenstvu
Na letošnjem 18. evropskem prvenstvu mažoret, ki je potekalo 
pod okriljem Evropskega zduženja mažoret (EMA) od 22. do 25. 
septembra v Vinkovcih na Hrvaškem, je sodelovalo preko 2000 
nastopajočih v 83 formacijah ter 155 neformacijah. Nastopili so 
klubi iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore, Francije, 
Češke, Romunije, Slovenije, Avstrije, Madžarske ter Rusije v treh 
starostnih skupinah: kadet (od 8 do 11 let), junior (od 12 do 14 let) 
in senior (od 15 let naprej).

Trebanjske mažorete tudi letos niso razočarale in so več kot uspeš-
no zastopale naše mesto in državo. Nastopile so tri njihove skupine 
in šest parov, dosegle pa so odlične rezultate.

Mateja Kozlevčar

U-15 dekleta NK BARTOG Trebnje  
okusile prvo zmago
Ekipa deklet iz U-15 selekcije NK BARTOG Trebnje ali »Trebanjska 
vražja dekleta«, kot jih sedaj pod vzdevkom  pozna nogometna sce-
na, so pričele v 1. ligi Nogometne zveze Slovenije  osvajati prve zma-
ge na nacionalni ravni. Prva ekipa, ki je klonila pred njimi, je bila eki-
pa ŽNK Ptuj, ki je bila lanskoletna državna prvakinja, poraz so morale 
našim puncam priznati tudi kolegice iz NK Brežice, medtem ko se 
lahko naša dekleta enakovredno kosajo tudi s tekmovalkami iz dru-
gih klubov, kot so npr. ŽNK Radomlje, ki so bile lanskoletne državne 
podprvakinje. Upravičeno smo lahko ponosni na dosežke trebanjskih 
deklet, ki so plod kratkotrajnega dela. Kakšni bodo šele rezultati, ko 
si bodo dekleta nabrala prepotrebno kilometrino! Seveda ne smemo 
pozabiti, da so prisotni tudi porazi, ki so naše punce do sedaj samo 
okrepili in hkrati motivirali za nadaljnjo delo in vadbo v nogometu. 
Ob tej priložnosti vabimo vsa dekleta v starosti od 7. leta naprej, da 
se pridružijo vadbi nogometa v Trebnjem.

Športni pozdrav
Leon LOBE, NK BARTOG Trebnje

Foto: Anja BLAŽIČ

Uspešen Povratek Alena 
Štritofa
Domačin Alen Štritof se je po letu in pol okrevanja po poškodbi 
kolenskih vezi vrnil v ring. Dogodek CFC Cage Fight Championship 
– OAZA FIGHT NIGHT 2 – je potekal 25. 9. 2016 v Športnem centru 
Triglav Bežigrad v Ljubljani. Dvoboj, v katerem se je boril naš borec, 
je potekal po pravilih K1 in se je končal v drugi rundi, ko je Alen 
nasprotnika Rista Suduma (BiH) premagal s tehničnim nokavtom. K 
zmagi je prav gotovo pripomogla tudi Alenova številčna navijaška 
ekipa (bilo jih je več kot 50), ki ga je spremljala in zanj navijala s tri-
bun. Po uspešnem povratku pa Alen Štritof že nestrpno pričakuje 
nove borbe, s katerimi bo lahko dokazal, kam sodi.

Mateja Kozlevčar
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Minile zate vse so bolečine,
a v naših srcih pustil
si dragocene nam spomine.

Od nas je odšel v večnost naš dragi
mož, oče, tast, dedek, brat, stric, bratranec, 

svak, sosed in dober prijatelj

FRANČIŠEK (FRANC) ČEH
iz Lukovka 8A

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem 
in znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani. Hvala vsem, ki 
ste nam izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče in svete maše ali nam kakorkoli 
drugače pomagali. Hvala tudi za lepo organiziran in opravljen obred slovesa 
pogrebni službi Novak, g. župniku Jožetu Piberniku in pevcem za zapete pe-
smi. Posebej se zahvaljujemo osebju ZD Trebnje za vso skrb in nego v času 
njegove bolezni. Za vso podporo ob izgubi hvala podjetjem Trimo, Adria Mobil 
P2, Akripol, Pro Meglič in gostišču Rakar. Zahvalo izrekamo še PGD Lukovek in 
govorcema iz Društva upokojencev Trimo ter g. Branetu Megliču.
Iskrena hvala vsem, ki ste našega ata v tako velikem številu pospremili na nje-
govi zadnji poti.                       Žalujoči: vsi njegovi

Za dobroto tvojih rok,
ostala je beseda hvala, 
ki v srcih bo ostala
in večno lep spomin na te.

V 88. letu starosti nas je zapustila teta ŠTEPEC LJUDMILA 
iz Žubine. Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili 
na zadnji poti. Hvala tudi za vsa izrečena sožalja, sveče, sve-
te maše in darove za cerkev. Hvala tudi g. župniku Janezu za 
lepo opravljen obred, šentviškim pevcem, pogrebni službi 
Perpar in ga. Štefki Gliha za besede slovesa.

Žalujoči: vsi njeni

Na zadnjo pot pospremili smo te,
a saj slovo od tebe ni dokončno!
Nekoč, nekje vsi snidemo spet se,
spet naše skupno bivanje bo sončno.

V 81. letu nas je zapustila 
draga sestra, teta 

in prijateljica METODA PEROVŠEK, 
Dolenja vas pri Čatežu 17.

Iskrena hvala vsem, ki ste jo obiskovali, posebna zahvala Katarini Ži-
rovnik Kuster, dr. med., spec. druž. med., in patronažni sestri Mojci 
Mihevc iz ZD Trebnje; Irmi Rozman Sinur, dr. med., s Pljučnega oddel-
ka SB Novo mesto in osebju DSO Trebnje. Hvala župniku Marku Japlju 
za lepo opravljeni pogrebni obred, pevcem za zapete žalostinke, izva-
jalcu Tišine in Pogrebni službi Sašo Novak. 
Hvala sosedom in vsem, tudi neimenovanim, ki ste jo pospremili na 
njeni zadnji poti, darovali sveče, cvetje in svete maše.

Vsi njeni

Bremena življenja te niso zlomila, 
a bolezen iz tebe vso moč je izpila.

ZAHVALA

V 87. letu nas je za vedno zapustil naš dragi oče, 
dedek, praded, brat in stric

LUDVIK MURN
po domače Pavlin, iz Gorenjih Selc 6 pri Dobrniču.

Ob boleči izgubi našega očeta se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih trenut-
kih stali ob strani, izrekli sožalje, darovali sveče, cvetje, svete maše ter 
pokojnika pospremili na njegovo zadnjo pot. Še posebej se zahvaljuje-
mo dr. Bogomirju Humarju, medicinski sestri, g. župniku Milošu Koširju, 
pogrebni službi Marije Novak iz Rebri, govornici Renati, pevskemu zboru 
Dobrnič, izvajalcu Tišine, zastavonošema in društvom. Iskrena hvala tudi 
zaposlenim in sindikatu TPV d. d. PE Velika Loka za sveče in denarno po-
moč. Hvala vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali, a vas nismo imenovali.

Žalujoči: vsi njegovi
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Srečanje s predsednikom

Druženje trebanjskega odbora SDS s pred-
sednikom stranke Janezom Janšo po uspe-
šnem tekmovanju v športnih igrah v Bovcu 

Vinotok – mesec, ko se vino pretaka

Nekoč je bilo slovensko ime za oktober vinotok. Kot je možno 
razbrati že iz imena, gre za mesec, ko vino teče v sode v času 
vesele trgatve. Povečini so vinogradniki že »želi« sadove trdega 
dela med letom in grozdni pridelek pospravili v varno zavetje zi-
danic. Sedaj so na vrsti predelovalna ter kletarska dela in vsem 
vinogradnikom želimo, da bi dobro negovali mlado vino, da bo 
pravilno dozorelo. Vinogradništvo je v našem okolišu pomemb-
na dejavnost in veseli nas, da smo na zadnji seji Občinskega sve-
ta potrdili finančna sredstva, ki bodo zagotavljala nemoteno iz-
peljavo prireditve Teden cvička v Trebnjem tudi naslednje leto. 

Odločitev Občinskega sveta
 
V Občinskem svetu smo se pridružili pobudi, da se organizacija šol-
skih prevozov izvaja v soglasju s stroko in v sodelovanju s starši. Nismo 
podprli ideje, da se organizacija prevozov izvede tako, da se postavi 
vprašanje smiselnosti prevozov. To bi bilo v primeru, da se čas med 
prihodom učenca v šolo in pričetkom pouka preveč poveča.
Tudi z našo podporo so bili sprejeti sklepi:
• da se v tem šolskem letu prevozi uredijo enako kot lansko leto,
• da se sprememba izvede v sodelovanju s Svetom za preventive in da 
se oblikuje delovna skupina, v kateri sodelujejo tudi starši,
• da se finančna racionalizacija poišče na strani izvajalca storitve na 
način, da storitev ne bo okrnjena in da ne bo v škodo varnosti otrok.

Občinski odbor SD Trebnje

V mandatu, ki se preveša v drugo polovico, Novo Slovenijo v OS 
zastopata svetnici g. Gliha in g. Murn, novinki v lokalni politiki. 
Rešitve številnih problemov v občini vidita v konkretnem delu. 
Podpirata vse projekte, ki so razvojno naravnani in v korist vseh 
občanov, ne glede na to, kdo jih je predlagal. Da dobro sodelu-
jeta tako s pozicijo kot opozicijo, pove podatek, da je bila v Svet 
zavoda OŠ Veliki Gaber izvoljena članica  NSi. Obžalujeta, da je v 
tem proračunskem obdobju izpadla obnova dela cestišča Bič–Veliki 
Gaber in močno upata, da se bo obljuba, ki je bila potrjena na OS, 
čim prej uresničila. 
Tako kot stranka NSi tudi naši občinski svetnici želita, da bi čim več 
ljudi  sodelovalo pri načrtovanju občinske politike in ustvarjanju 
lepše prihodnosti lokalne skupnosti.

Občinski odbor Trebnje

Pločnik in vrtec

Na prejšnji seji smo potrdili sklep o po-
novnem usklajevanju prevoza učencev v 

osnovno šolo in nazaj. Mnogi starši vozačev so izrazili nezado-
voljstvo s termini prevozov njihovih otrok.
Veseli smo, da se je po dolgem času zaključila izgradnja pločnika 
v Nemški vasi. Le-tega smo vseskozi močno podpirali tudi v naši 
stranki. Sedaj bi bilo dobro pospešeno dokončati nov razširjen 
most čez Temenico, s katerim se bo še povečala varnost obča-
nov na tem območju.
Izpostavili smo vprašanje zamude izgradnje oddelka vrtca v 
Dobrniču. Župan je odgovoril, da se bo začel izvajati, ko se bo 
končala revizija izbire projekta.

OO SDS Trebnje

V stranki DeSUS se vneto pripravljamo na volilni kongres, ki bo 
v začetku prihodnjega leta. Ker je stranka trdna, ne pričakujemo 
kakih notranjih pretresov. 

Občinski odbor stranke organizira jesenski izlet po Primorski. 
Prepričani smo, da bo najmanj toliko zanimiv, kot je bil nepo-
zabni lanskoletni po Beli krajini.  

V svoje  vrste  vabimo nove člane. Le tako bodo naše zahteve 
uresničene in ne bodo le sanje. V slogi je moč. Za vse infor-
macije in prijave za izlet se lahko obrnete na tel.: 031 573 515  
(g . Stane). Pridružite se nam, ne bo vam žal. Skupaj z vami nam 
bo lepše.
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Z optimizmom spremljamo in podpiramo delo naše vlade, ki 
ji je uspelo povišati gospodarsko rast, zmanjšati javnofinančni 
primanjkljaj, znižati nezaposlenost in ohraniti varno življenje v 
urejeni in socialni državi. Gospodarska rast je vidna tudi v naši 
občini, kar nas še posebej veseli. Širitev TEM-a na Čatežu, Tre-
ves-a na Biču, širitev manjših podjetij in drzni načrti REM-a so 
pravi koraki v razvoju trebanjske občine. Iskrene čestitke REM-u 
za prejeto gazelo!

Vsem občankam in občanom po zaključeni beri pridelkov želi-
mo notranjega miru ob dnevu mrtvih – ob spominu na pokojne 
sorodnike in prijatelje.  

Stranka modernega centra SMC                                        

V odločitvah je potrebno upoštevati občane
V ZL-DSD Trebnje razumemo delovanje občine izključno kot orodje 
občanov za izboljšanje njihovega življenjska okolja ter pogojev življe-
nja, ki morajo biti varni in na voljo vsem. Občani so tisti prvi in najpo-
membnejši partner v procesih odločanja in oblikovanja rešitev, katerih 
glas je nujno slišati in upoštevati. V Trebnjem se glas občanov sliši le 
redko in je bolj izjema, ko so občani sploh pripuščeni k besedi na mes-
tu sprejemanja odločitev, kaj več pa je sploh iluzija.

Da se občane vse bolj odriva iz procesov odločanja, lahko zaznamo na 
številnih področjih, najbolj pa v oči bodeta primera iz zadnjih mesecev, 
in sicer: industrijska cona Trebnje in šolski prevozi.
V ZL–DSD pričakujemo, da se bo občane upoštevalo pri odločitvah.

ZL-DSD Trebnje

Dolgoletna direktorica  
CSD Trebnje se poslavlja
Župana Občine Trebnje Alojzija Kastelica je v četrtek, 25. avgusta 
2016, obiskala direktorica Centra za socialno delo Trebnje ga. Mar-
tina Plazar. Gospa Plazar zaključuje svoj mandat dela na Centru in 
odhaja v zasluženi pokoj.
Župan Alojzij Kastelic ji je izrekel zahvalo za uspešno sodelovanje, 
za vse uspešno izpeljane projekte, ki so bili v času njenega vodenja 
Centra izpeljali in uspešno zaključeni. 
Delo ge. Plazar je vidno na več področjih, rada je prisluhnila lju-
dem, njihovim težavam in jih poskušala korektno rešiti, uspešno se 
je vključevala v romsko problematiko ….
Želimo ji še mnogo zdravih let v pokoju ter da bi svoje znanje in iz-
kušnje, ki jih je pridobila pri svojem delu in vodenju CSD, še naprej 
uspešno prenašala v svojo okolico. 
Draga gospa Plazar, hvala vam za vse in vse lepo na novi poti!

Novi direktorici gospe Andreji Selšek pa želimo uspešno delo. 

Občinska uprava
Občine Trebnje

Kork Veliki Gaber  
organiziral izlet za 
člane RK
V sredo, 12. oktobra 2016, so se člani Rdečega križa, KO Veliki Gaber podali 
na izlet proti morju. 
Iz Velikega Gabra smo se z avtobusom odpeljali ob 7. uri zjutraj. Pelja-
li smo se mimo Ljubljane, Vrhnike, Postojne proti cilju. Celotno pot smo 
se seznanjali z lepotami, mimo katerih smo se vozili. Od večini znane Po-
stojnske jame, v kateri je letos prvič v zgodovini svojega razvoja človeš-
ka ribica (proteus) izlegla oplojena jajčeca, iz katerih se je razvilo kar 22 
mladičkov, do prelepe Lipice, ki se edina v svetu ponaša s konji posebne 
pasme. Peljali smo se mimo Cerkniškega polja, ki ga na jesen preko poži-
ralnikov zalije voda in nastane tako imenovano Cerkniško jezero, ker voda 
prodre navzgor iz požiralnikov in zalije to polje. Tako nastane presihajo-
če Cerkniško jezero. Mimo Škocjanskih jam, ki so zapisane v Unsecu kot 
kulturna in naravna dediščina, mimo  Kopra do Sečovelj, kjer smo imeli 
naročen ogled Krajinskega parka Sečoveljske soline.
Vodič nas je popeljal preko celotnega parka solin in povedal vso zgodovi-
no od nastanka solnih polj do današnjega časa. V parku je tudi muzej in 
projektna dvorana, kjer smo si ogledali film o solinarskem delu nekdaj in 
danes. Na območju je tudi kar nekaj solinarskih hiš, lično urejena trgovini-
ca in stavba, kjer nudijo tudi wellnes.
Cilj krajinskega parka je, da varuje in trajno ohranja naravno in kulturno 
dediščino na območju Krajinskega parka Sečoveljske soline ter pridelava 
soli na tradicionalen način.
Po treh urah obiska Solin smo že rahlo utrujeni pojedli zasluženo malico, se 
odžejali in odšli dalje v vrt kaktusov, v katerem nas je že čakala lastnica vrta.
Vrt kaktusov in sukulentov nas je v večini navdušil. Zbirka presega že več 
kot 1600 primerkov. Ravno tako so različne oblike, velikosti in obsegi kak-
tusov. Lastnica, zbirateljica in tudi spretna gojiteljica teh posebnih vrst 
nam je povedala ogromno informacij in nas dobesedno očarala. 
Po želji smo se lahko še sprehodili ob obali, potem pa smo se utrujeni 
posedli na avtobus in se odpeljali proti domu. Postanek smo imeli še v 
gostišču Pri Japu, kjer so nam postregli s krepkim in dobrim kosilom, za 
katerega se jim lepo zahvaljujemo.
Izlet je bil za večino zanimiv in poučen. Spoznali smo kar nekaj lepot in 
zgodovino Primorske. Prijazno, toplo, sonce nas je grelo in lepšalo dan. 
Veseli vsi, da smo skupaj preživeli tako lep dan, smo sklenili, da še kdaj 
obiščemo te čudovite kraje. Za pomoč pri izvedbi izleta pa se KORK iskreno 
zahvaljuje KS za posluh in finančno pomoč.

Mojca Smolič
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Tokratni sponzor križanke je TRGOVINA DARKA iz Trebnjega. Za vas je pripravil nagrade, in sicer 1.nagrajeni 
prejme bon v vrednosti 25,00 €, 2.nagrajeni bon v vrednosti 15,00 € in 3. nagrajeni bon v vrednosti 10,00 €.
Trgovina Darka se nahaja na Obrtniški ulici 39 in obratuje že od leta 2002. V trgovini prodajamo vse, kar 
se lahko kupi nekomu kot uporabno darilo ali pa darilo za spomin. Kot posebnost naše trgovine lahko 
štejemo kristalne kozarce s swarovski kamenčki, ki jih v naši občini dobite le pri nas. Na razpolago imamo 
tudi torbice, denarnice, ročne ure, swarovski nakit, srebrni nakit, zlati nakit, ročno izdelani nakit brlogarke, 
bižuterija, brisače, servete, igrače, družabne igre, stenske ure, budilke, raznorazne kipce, albume, okvirje, 
negovalno kozmetiko, eterična olja, izparilnike, ves gospodinjski program in nešteto ostalih spominkov.
- Darilni boni trgovine Darka v poljubni vrednosti ter darilni boni Zvezdar.
- Katalog promocije in poslovnih daril ter koledarjev 2017.
- Pisarniški program po ugodnih cenah ter vse za šolo.
V juniju pobiram naročilnice delovnih zvezkov, ki jih dobijo učenci v šoli, prvi teden v avgustu pa moji naroč-
niki prevzamejo paket z delovnimi zvezki (3 % popust) in darilom trgovine Darka. Takrat lahko nakupijo še 
vse ostale potrebščine, ki jih potrebujejo, ter dobijo še 10 % popust. Stranke, ki kupijo darilo v naši trgovini 
v znesku nad 40,00 eur, dobijo brezplačno aranžiranje darila.
Vsem našim strankam se zahvaljujem za obisk trgovine. Še naprej ste dobrodošli prav vsi in ne bo vam žal, 
kajti ponudba je zares velika. 

Darka Ratajc
Geslo križanke in svoj naslov pošljite na Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali na elektronski na-
slov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com najkasneje do ponedeljka, 7. 11. 2016. Gesel, prejetih po tem 
datumu, ne bomo mogli upoštevati.

Pravilno geslo križanke iz septembrske šte-
vilke Glasila je: TOP GYM.

Prejeli smo 13 pravilnih rešitev. Na seji  
11. 10. 2016 smo izžrebali 3 nagrajence. 
1. nagrajena, Milanka Mrzel, Stari trg 34 
8210 Trebnje, prejme mesečno karto GYM 
v vrednosti 25,00 €, 2. nagrajeni, Miha Ko-
želj, Šentlovrenc 48 a, 8212 Velika Loka, 
prejeme mesečno karto za vodene vadbe 
v vrednosti 15,00 € in 3. nagrajena, Rosto-
har Joži, Šmaver 88A, 8211 Dobrnič, prejme 
mesečno karto za otroško vadbo v vrednos-
ti 10,00 €. 

Nagrade lahko dvignete na sedežu podje-
tja.



Datum Ura Prireditev Lokacija

21. 10. 2016 17.00 Brezplačno predavanje s področja dednega in 
stvarnega prava CIK Trebnje

22. 10. 2016 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

22. 10. 2016 8.30–12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

23. 10. 2016 13.00–18.00 Dan odprtih vrat PGD Trebnje PGD Trebnje

24. 10. 2016 12.00–13.00 Brezplačno pravno svetovanje občanom  
občine Trebnje Prostori Občinskega glasila

26. 10. 2016 15.00–19.00 Brezplačno energetska svetovalna pisarna 
ENSVET Prostori Občine Trebnje

29.10. 2016 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

29. 10. 2016 8.30–12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

29. 10. 2016 9.00 Kostanjev pohod Start: Izletniška kmetija Kazina

29. 10. 2016 19.00 RK Trimo Trebnje: Urbanscape Loka Športna dvorana OŠ Trebnje

2.11. 2016 9.30 Počitniške folklorne rajalnice v Trebnjem CIK trebnje

2. 11. 2016 15.00–9.00 Brezplačno energetska svetovalna  
pisarna ENSVET Prostori Občine Trebnje

3. 11. 2016 18.00 Odprtje razstave del iz zbirke Janeza Gartnarja Galerija likovnih samorastnikov 

5. 11.2016 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

5. 11. 2016 8.30–12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

5. 11. 2016 10.00 Sobotno galerijsko dopoldne:  
Tako kot so se igrali nekoč Galerija likovnih samorastnikov

7. 11. 2016 19.00 Brezplačno predavanje s področja  
družinskega prava Knjižnica Pavla Golia Trebnje

8. 11. 2016 9.00 Naravno zdravljenje in domača lekarna CIK Trebnje

9. 11. 2016 15.00–19.00 Brezplačno energetska svetovalna  
pisarna ENSVET Prostori Občine Trebnje

12. 11. 2016 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

12. 11. 2016 8.30–12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

12. 11. 2016 9.00 30. popotovanje po Levstikovi poti  
iz Litije do Čateža

Start: Litija ali Šmartno pri Litiji 
Cilj: Čatež

12. 11. 2016 13.00 Razhodnja 2016 – zaključna prireditev  
popotovanja iz Litije do Čateža Vaški trg na Čatežu

16. 11. 2016 15.00–19.00 Brezplačno energetska svetovalna  
pisarna ENSVET Prostori Občine Trebnje

Napovednik dogodkov v občini Trebnje 
v oktobru in novembru 2016

NAPOVEDNIK

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


