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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: Mateja Grebenc Kepa, Zdenka Can-
dellari, Mirko Gliha, Vida Hočevar, Mateja Kozlevčar, 
Darinka Krevs, Leon Lobe, Marija Mežnaršič, Franc 
Brane Praznik, Petra Smolič, Andreja Perc
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, neobja-
ve, delne objave ali krajšanja nenaročenih prispev-
kov v skladu s prostorskimi možnostmi in uredni-
ško politiko. Prosimo, da posamezni prispevki ne 
obsegajo več kot 1000 znakov s presledki in foto-
grafijo v formatu JPG ali podobno. Fotografij ne-
primerne kakovosti za tisk ne bomo objavili, prav 
tako ne bomo objavili fotografij, pripetih v progra-
mu Word zaradi slabe resolucije.
Prispevki političnih strank in neodvisnih list ne smejo 
presegati 750 znakov s presledki. Prispevkov, ki ne 
bodo podpisani s polnimi imeni avtorjev, ne bomo 
objavili. Prosimo, da ob prispevku vedno navedete 
tudi avtorja fotografije. Uredništvo si pridržuje pravi-
co, 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 
5. 6. 2017, predviden izid pa 14. 6. 2017. Prispev-
ki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem datumu, 
bodo uvrščeni v naslednjo številko, če bodo še ak-
tualni.

OBČINSKE NOVICE

Žalna seja v spomin 
Ivi Zupančič, častni 
občanki Občine 
Trebnje
Prišel je čas, čas za slovo od naše rojakinje 
Ive Zupančič, priznane dramske in filmske 
igralke, ki je bila rojena v Šmavru pri Treb-
njem. Od nje smo se poslovili na žalni seji 
Občinskega sveta, kateri so se njej v spomin 
poklonili tako predstavniki Občine Trebnje 
kot tudi javnih zavodov, njeni svojci ter vsi 
ostali. Nekaj besed o njenem življenju je 
spregovoril župan Alojzij Kastelic, ki je po-
kojni v nadaljevanju skupaj z ostalimi pri-
sotnimi namenil minuto molka. Besedo je 
nato prevzela ga. Angelca Dremelj (sestrič-

Poročilo z 22. redne 
seje Občinskega 
sveta Občine 
Trebnje
22. redna seja Občinskega sveta Občine 
Trebnje je potekala v sredo, 19. aprila 
2017, od 16.00. do 19.10. ure v veliki sejni 
sobi Občine Trebnje. Prisotnih pa je bilo 
18 članic in članov Občinskega sveta Ob-
čine Trebnje. 

Na dnevni red je bilo umeščenih 20 točk.
Občinski svet je na 22. redni seji v Svet 
zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto kot 
predstavnika Občine Trebnje imenoval 
mag. Vero Rozman. 

Občinski svet je sprejel Odlok o spremem-

na Ive Zupančič), ki je s svojo preprostostjo 
in čutnostjo na svoj način orisala njune sku-
pne trenutke, ki ji bodo za vedno ostali v 
spominu. Po stopinjah Ive Zupančič gre tudi 
občan občine Trebnje g. Marko Plantan, ki 
je njej v čast posvetil in recitiral eno izmed 
pesmi, ki je bila pokojni najljubša pri srcu. 
Zadnji govornik je bil gospod prof. Jože Zu-
pan, ki je v veliki meri zaslužen, da se je Iva 
Zupančič uvrstila v Rastočo knjigo Temeni-
ške in Mirnske doline ter leta 2010 postala 
častna občanka Občine Trebnje. Med žalno 
sejo smo lahko slišali tudi zvoke violin.
Na dan žalne seje v sredo, 3. 5. 2017, in pa 
četrtek, 4. 5. 2017, do 13. ure je bila v avli 
CIK Trebnje odprta žalna knjiga za vse tiste, 
ki so se pokojni želeli pokloniti z besedami 
v slovo. 

Občinska uprava
Oddelek za splošne zadeve 

bah in dopolnitvah Odloka o proračunu 
Občine Trebnje za leto 2017 – rebalans I, 
ki je bil potreben zaradi nadaljnje gradnje 
infrastrukture v industrijski coni Trebnje. 
Občinski svet je potrdil Zaključni račun 
proračuna Občine Trebnje za leto 2016 in 
Odlok o odvajanju in čiščenju komunal-
ne in padavinske odpadne vode v občini 
Trebnje v 1. obravnavi. 

Prav tako so bili sprejeti dveletni progra-
mi kulture, športa, socialnega varstva in 
mladinske dejavnosti v občini Trebnje, ki 
so podlaga za pripravo razpisov za dode-
litev sredstev iz proračuna. Prav tako je 
Občinski svet potrdil nove cene tržne na-
jemnine za službena stanovanja in premo-
ženjsko pravne zadeve. 

Občinski svet je potrdil še Celostno pro-
metno strategijo Občine Trebnje in Do-
kument identifikacije investicijskega pro-

jekta (DIIP) za »Ureditev Golievega trga v 
Trebnjem«. 

Občinski svet je obravnaval tudi nasle-
dnje točke: Pregled in potrditev zapisnika 
prejšnje seje (21. redne seje), Odgovori na 
svetniška vprašanja, Seznanitev z zapisni-
ki sej delovnih teles Občinskega sveta in 
svetov zavodov ter Vprašanja in pobude 
članov sveta.  

Vse informacije glede sklica sej Občin-
skega sveta Občine Trebnje lahko dobite 
na spletni strani Občine Trebnje, http://
www.trebnje.si/, na kateri si lahko ogle-
date posnetke sej in preberete gradiva in 
zapisnike preteklih sej. 

Občinska uprava 
Oddelek za splošne zadeve
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OBČINSKE NOVICE
Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v občini Trebnje (Uradni list RS, št. 73/03) in Odloka o pro-
računu Občine Trebnje za leto 2017 (Uradni list RS, št. 12/17 in 20/17) objavlja župan Občine Trebnje

J A V N I   R A Z P I S
za sofinanciranje programov turističnih društev  

v občini Trebnje za leto 2017
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Sofinanciranje programov turističnih dru-
štev v občini Trebnje za leto 2017 z nasle-
dnjimi vsebinami: 
• izvajanje promocijskih in informativnih 

aktivnosti lokalnega in širšega pome-
na,

• spodbujanje lokalnega prebivalstva za 
sodelovanje pri aktivnostih pospeševa-
nja turizma,

• akcije na področju ohranjanja kulturne 
in naravne dediščine ter urejanju oko-
lja,

• organiziranje in sodelovanje pri organi-
zaciji turističnih prireditev lokalnega in 
širšega pomena,

• aktivnosti za zagotavljanje turističnega 
podmladka.

2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM 
RAZPISU:
Za sofinanciranje programov morajo dru-
štva izpolnjevati naslednje pogoje:
• da so registrirana po Zakonu o društvih 

(Uradni list RS, št. 64/11 - uradno pre-
čiščeno besedilo), 

• da imajo sedež v občini Trebnje,
• da imajo urejeno evidenco o članstvu,
• da imajo zagotovljene materialne, pro-

storske, kadrovske in organizacijske 
pogoje za realizacijo načrtovanih aktiv-
nosti na področju turizma,

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

javnega razpisa.

3. MERILA ZA DODELJEVANJE SREDSTEV:
Turističnim društvom se izvedene aktiv-
nosti v letu 2017, opredeljene v točki 1, 
točkujejo. Vrednost točke se izračuna na 
podlagi razpoložljivih proračunskih sred-
stev in skupnega števila točk ovrednotenih 
programov. 
a)  Program dela za razpisano leto:
• izvajanje promocijskih in informativnih 

aktivnosti lokalnega in širšega pomena
do 15 točk

• spodbujanje lokalnega prebivalstva za 
sodelovanje pri aktivnostih pospeševa-
nja turizma

do 15 točk

• akcije na področju ohranjanja kulturne 
in naravne dediščine ter urejanju oko-
lja   

do 10 točk
• organiziranje in sodelovanje pri orga-

nizaciji turističnih prireditev lokalnega 
in širšega pomena             

do 20 točk
• aktivnosti za zagotavljanje turističnega 

podmladka
do 10 točk

b) Število članov turističnega društva:
• do petdeset članov                                   

   do 10 točk
• nad petdeset članov                       

   do 15 točk

c)  Drugo – izobraževanje članov društva                 
  do  5 točk

Društvo, ki je pridobilo sredstva za prija-
vljene programe iz drugih proračunskih 
virov, ne more uveljavljati te pravice preko 
tega razpisa.

4. FINANČNA SREDSTVA:
Višina razpisanih sredstev za sofinancira-
nje programov turističnih društev v občini 
Trebnje za leto 2017 znaša 11.500 EUR. 

Vlagatelji so seznanjeni in soglašajo z 
možnostjo uvedbe ukrepa proporcional-
nega zmanjšanja pravic porabe dode-
ljenih sredstev do višine 5 %, skladno z 
Odlokom o proračunu Občine Trebnje za 
leto 2017. 

5. DODATNE INFORMAcIJE IN RAZPISNA 
DOkUMENTAcIJA: 
Javni razpis se objavi v občinskem gla-
silu in na spletni strani občine Trebnje 
www.trebnje.si/.  Turistična društva mora-
jo vlogo na razpis posredovati na obrazcu 
»Vloga za sofinanciranje programov turistič-
nih društev v občini Trebnje za leto 2017«. 
Obrazec in dodatne informacije o javnem 
razpisu zainteresirani dobijo v sprejemni 
pisarni Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 
Trebnje, na internetni strani Občine Trebnje 
www.trebnje.si/, na Oddelku za družbene in 
gospodarske dejavnosti, tel: 07 3481138 ali 
e-naslovu: silva.kek@trebnje.si. 

Obveščamo vas, da so v Uradnem li-
stu RS št. 22/17 in na spletni strani 
Občine Trebnje www.trebnje.si  pod 
rubriko »Javni razpisi« objavljeni raz-
pisi s področja: 

• SOCIALNEGA VARSTVA, 
• ŠPORTA,
• KULTURE, 
• MLADINSKE DEJAVNOSTI.

Navodila in obrazci so na voljo na 
spletni strani in v sprejemni pisarni 
Občine Trebnje. Rok za prijavo je 28. 
5. 2017.
Za več informacij lahko pokličete: 
07 34 81 133.

OBČINSKA UPRAVA
Oddelek za družbene  

in gospodarske dejavnosti

6. ROk ZA VLOŽITEV VLOG IN NAČIN 
ODDAJE: 
Javni razpis je odprt do 12. 6. 2017. Obrav-
navane bodo vloge, ki bodo pravilno izpol-
njene in oddane na predpisanih obrazcih 
skupaj s prilogami iz razpisa na naslov: Ob-
čina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, s 
pripisom: »NE ODPIRAJ: Javni razpis – pro-
grami turističnih društev 2017«. Na hrbtni 
strani ovitka mora biti naveden naziv in na-
slov vlagatelja. Vloge, ki ne bodo ustrezale 
pogojem iz tega razpisa, bodo zavržene. 

7. IZID JAVNEGA RAZPISA: 
Oddelek za družbene in gospodarske dejav-
nosti Občine Trebnje najkasneje v 15 dneh 
po zaključku razpisa pripravi predlog izbora 
programov turističnih dejavnosti, ki ga po-
sreduje županu v odločitev. 

Vlagatelji bodo o izidu razpisa pisno obve-
ščeni s sklepom župana najkasneje v roku 
30 dni po izteku razpisnega roka. Z izbra-
nimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v 
katerih bodo opredeljene medsebojne pra-
vice in obveznosti. 

Številka: 322-2/2017-1
Datum: 3. 5. 2017
Alojzij Kastelic, l.r.

   ŽUPAN 
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OBČINSKE NOVICE
Na podlagi 9. člena Pravilnika o sofinanciranju vzdrže-
vanja turističnih poti v občini Trebnje (Uradni list RS, št. 
31/01) in Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 
2017 (Uradni list RS, št. 12/17 in 20/17) župan Občine 
Trebnje objavlja 

J A V N I   P O Z I V 
o sofinanciranju vzdrževanja 

turističnih poti v občini 
Trebnje za leto 2017

1. PREDMET JAVNEGA POZIVA: 
Predmet javnega poziva je sofinanciranje stro-
škov vzdrževanja turističnih poti v občini Trebnje 
z namenom, da se pohodnikom omogoči varen 
prehod po njih, da se okolje ob poteh zaščiti pred 
škodljivimi vplivi pohodnikov in da je trasa poti 
označena.

Med vzdrževalna dela sodijo: vzdrževanje vegeta-
cije, čiščenje poti, odstranjevanje nevarnih ovir za 
pohodnike, nameščanje novih ali zamenjava sta-
rih označb ter spreminjanje trase že postavljene 
turistične poti.

2. UPRAVIČENcI: 
Na javni poziv lahko oddajo prijave upravljavci 
pohodnih, kolesarskih in učnih poti, ki so vpisa-
ni v evidenco turističnih poti pri Občinski upravi 
Občine Trebnje. 

3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM 
POZIVU:
Na javni poziv se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpol-
njujejo naslednje pogoje:
• imajo sedež v občini Trebnje;
• imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhod-

kov in zagotovljene druge vire financiranja;
• so v preteklih letih redno izpolnjevali pogod-

bene obveznosti do Občine Trebnje;
• niso pridobili sredstev za sofinanciranje vzdr-

ževanja turističnih poti na osnovi drugih raz-
pisov Občine Trebnje ali drugih javnih virov.

4. UPRAVIČENI STROŠkI:
Upravičeni stroški po javnem pozivu so material-
ni stroški vzdrževanja turističnih poti, povezani s 
pripravo na vzdrževanje ter stroški izvedbe vzdr-
ževanja teh poti. 

5. MERILA IN kRITERIJI ZA IZBOR:
Na podlagi javnega poziva zbrane prijave bodo 
ocenjene po kriterijih.
Kriteriji in število možnih točk:
1. dolžina pohodnih poti v občini (0 do 20 točk)
2. redna vzdrževalna dela (0 do 20 točk)
3. poti, ki so vezane na posamezne kulturne do-

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

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

ne Trebnje  (0 do 20 točk)

Vrednotenje vsake popolne prijave bo izvedeno 
na podlagi navedenih meril za dodelitev finančnih 
sredstev.

6. FINANČNA SREDSTVA: 
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje vzdr-
ževanja turističnih poti v občini Trebnje za leto 
2017 znaša 2.500 EUR.
Prijavitelji so seznanjeni in soglašajo z možnostjo 
uvedbe ukrepa proporcionalnega zmanjšanja 
pravic porabe dodeljenih sredstev do višine 5 %, 
skladno z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za 
leto 2017. 

7. ROk IZVEDBE:  
Vzdrževalna dela morajo biti opravljena v kole-
darskem letu 2017, dokazila o nastalih stroških 
pa dostavljena na Občino Trebnje do 29. 11. 2017. 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena  v letu 
2017 v skladu s predpisi, ki urejajo porabo prora-
čunskih sredstev.

 8. VSEBINA PRIJAVE:
Prijava na javni poziv mora biti izdelana tako, da bo iz 
nje razvidno izpolnjevanje pogojev in kriterijev tega 
javnega poziva z natančno finančno konstrukcijo. 
Prijava mora vsebovati:
• kratko predstavitev upravljavca turistične poti,
• poročilo o vzdrževanju turistične poti v pre-

teklem letu s potrdili o plačilu računov,
• predvideno vzdrževanje v tekočem letu,

Ureditev industrijske cone 
Trebnje
Občina Trebnje je bila uspešna na Javnem razpisu za sofinanci-
ranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 
2016─2017 ter pridobila sofinanciranje do višine največ 627.089,96 
EUR. Predmet sofinanciranja je 1. faza projekta Ureditve industrij-
ske cone Trebnje, in sicer ureditev gospodarske javne infrastrukture 
v ureditveni enoti P1 skladno z Odlokom o Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za Industrijsko cono Trebnje (Uradni list RS, št. 
14/13 in 57/16).
V 1. fazi projekta bo na cestnem omrežju urejena bivša regionalna 
cesta ter cesta J-S, pri kanalizaciji za odvod komunalnih odpadnih 
voda bosta zgrajena kanala F1 in F4, pri kanalizaciji za odvod pada-
vinskih voda bosta zgrajena kanala M1 in M4, zgrajena pa bosta tudi 
vodovod in cestna razsvetljava.
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru "Operativ-
nega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 
2014─2020", prednostne osi "Dinamično in konkurenčno podjetni-
štvo za zeleno gospodarsko rast", v okviru izvajanja prednostne na-
ložbe "Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospo-
darske izrabe novih idej in spodbujanje ustanavljanja novih podjetij, 
vključno s podjetniškimi inkubatorji", specifičnega cilja "Povečanje 
dodane vrednosti MSP".
Območje nove industrijske cone, ki se nahaja v vzhodnem delu me-
sta Trebnje bo namenjeno v prvi vrsti celotnemu spektru proizvo-
dnih in servisnih dejavnosti, torej tistim programom, ki zaradi po-
sebnosti pri odvijanju delovnih procesov zahtevajo ločeno lokacijo 
in ne dopuščajo združevanja z bolj mestotvornimi programi.

Podjetje, ki je izkazalo zanimanje za gradnjo na območju Industrijske 
cone Trebnje in je z Občino Trebnje kandidiralo na javnem razpisu, je 
REM d.o.o., ki bo zgradilo nov proizvodni obrat. Zasnovana je mon-
tažna hala v velikosti cca. 8.500 m2. 
V mesecu marcu smo objavili javno naročilo, ki zajema izvedbo 
vseh potrebnih del za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture 
oziroma ureditev industrijske cone Trebnje. Prejeli smo 10 ponudb, 
od katerih je bil najugodnejši ponudnik podjetje Pirc gradnje d.o.o.  
Ljubljana. 
Z najugodnejšim ponudnikom je bila dne 26. 4. 2017 sklenjena po-
godba v višini 632.206,33 EUR brez DDV. 
Izvajalec bo dela izvedel v roku treh mesecev od uvedbe v delo ozi-
roma najkasneje do 30. 9. 2017, ko je tudi skrajni rok za oddajo zah-
tevka za sofinanciranje. 

Občinska uprava
Oddelek za okolje, prostor 

in infrastrukturo
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OBČINSKE NOVICE

Govori se ... 
Ob začetku poletja se bo središče Trebnjega spremenilo v mo-
dno stezo, prizorišče odličnih koncertov, območje bivališč Keltov 
in Rimljanov ter zbirališče ljubiteljev športa. 
Ne pozabite, prireditev 'Iz trebanjskega koša' bo letos 16., 17., in 
18. junija!

Tridnevno raznovrstno dogajanje za vse generacije bomo začeli v 
petek, 18. 6., ki bo namenjen mladim – po letih in po srcu. V tre-
banjskem parku se bodo predstavili podjetniki, obrtniki in ostali 
ponudniki. Še vedno je čas, da se brezplačno predstavite tudi vi 
s svojo dejavnostjo ali izdelkom!

V petek, 16. 6., nam bodo mlade modne oblikovalke predstavile 
najnovejše smernice oblačenja, pričakujemo DJ-je ter večerno 
zabavo s skupinama Drugi vagon in Ana Pupedan!

Kot verjetno že veste, vas v soboto, 17. 6., ob 
družbi Keltov in Rimljanov v središču Trebnjega 
vabimo na veliko rimsko povorko društev. Ste 
se že prijavili? Od 19. 5. dalje vas bo prijavnica 
čakala na spletni strani Občine Trebnje. Po po-
vorki nas bodo zabavali bodo Čuki! 

V nedeljo, 18. 6., izredno 
prizadevni člani Kolesar-
skega društva Gorenje 
Ponikve pripravljajo že 
13. trebanjski kolesarski 
maraton, na popoldan-
skih 'igrah brez meja' 
pa si želimo tudi ekipo 
vaše krajevne skupnosti. 
Letos bomo prvič pode-
lili svojevrsten prehodni 
pokal!

V zgodovinskem 'kotlu' 
brbotajo različna prese-
nečenja in ker si želimo, da bi lahko uresničili kar največ izjemnih 
idej za oživitev središča našega mesta, vabimo vse, ki si ste nam 
pripravljeni pomagati in želite pridobiti izkušnje pri organizaci-
ji, koordinaciji nastopajočih in ostalih pomembnih delov večjih 
dogodkov, da nas poiščete v informacijski točki TIC Trebnje (v 
občinski stavbi) ali nam pišete na tic@trebnje.si. Poskrbeli bomo 
za potrdila o pridobitvi izkušenj, ki vam lahko pomagajo na po-
klicni poti. 

Organizacijski odbor 29. prireditve Iz trebanjskega koša 
(Luka, Marija, Iris, Silva in Mateja)

ANA PUPEDAN Domača zasedba DRUGI VAGON 

ČUKI

Smo družinsko podjetje Oklešen, ki se s pog-
rebno dejavnostjo ukvarjamo 25 let. Ob letoš-
njem jubileju smo se odločili, da na Trubarjevi 
12, v Trebnjem, odpremo našo podružnico. Na 
željo svojcev pokojnih pa se lahko oglasimo 
tudi na domu. Poskrbeli bomo, da bo zadnje 
slovo potekalo dostojno, kot želijo domači v 
težkih trenutkih. 

Trudimo se biti najboljši in najugodnejši.

Pogrebna dejavnost - več kot
le organizacija slovesa

• število oseb, ki bodo sodelovale pri vzdrževanju,
• finančno konstrukcijo vzdrževanja v tekočem letu, ki je skladna z vse-

binsko konstrukcijo.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
Prijavo je potrebno oddati na obrazcu: »Prijava na javni poziv – sofinancira-
nje vzdrževanja turističnih poti v občini Trebnje za leto 2017«, ki ga dobite 
v sprejemni pisarni Občine Trebnje in na spletnem naslovu www.trebnje.si.

9. ROk ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE:
Javni poziv je odprt do 12. 6. 2017. Prijavo dostavite ali oddajte po pošti na 
naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje z oznako »NE ODPIRAJ: 
Javni poziv – sofinanciranje vzdrževanja turističnih poti 2017«. Na hrbtni 
strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov pošiljatelja. 

10. IZID JAVNEGA POZIVA:
Župan bo najkasneje v 15 dneh po odpiranju prijav obvestil prijavitelje o 
predvideni višini sofinanciranja vzdrževanja turističnih poti oz. o zavrnitvi. 
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene 
medsebojne pravice in obveznosti.

11.kRAJ IN ČAS, kJER LAHkO ZAINTERESIRANI DOBIJO DODATNE 
INFORMAcIJE:
Javni poziv je objavljen v občinskem glasilu in na spletni strani Občine Treb-
nje www.trebnje.si.
Dodatne informacije o javnem pozivu lahko zainteresirani dobijo v prostorih 
Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, Oddelku za družbene in gospo-
darske dejavnosti, tel: 07 3481138 ali e-naslovu: silva.kek@trebnje.si. 

Številka: 322-3/2017-1
Datum: 3. 5. 2017
Alojzij Kastelic, l.r.

ŽUPAN 
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Motoristi
Motoristična sezona je že v polnem razmahu, na ceste je privabila 
veliko število ljubiteljev jeklenih konjičkov. Radi bi vas opozorili na 
nekatera tveganja, ki so povezana z vožnjo motornih koles in so 
lahko ključnega pomena za varno vožnjo. Preden se odpravite na 
vožnjo z motornim kolesom, si obvezno oblecite primerno zaščitno 
oblačilo s ščitniki (priporočljivo tudi s svetlečimi odsevniki), na gla-
vo si nadenite zaščitno motoristično čelado ter prižgite luči, zaradi 
česar boste bolj vidni, saj je motorno kolo ozko in vas lahko dru-
gi udeleženci hitro spregledajo. Hitrost vožnje motornega kolesa 
prilagodite svojim sposobnostim, lastnostim in stanju vozišča ter 
preglednosti. 

Svojih sposobnosti glede obvladovanja motornega kolesa ob ve-
likih hitrostih ne dokazujte na cestah, ker s tem ogrožate svoje in 
druga  življenja, saj kot vozniki motornih koles spadate v najbolj 
ogrožene udeležence v cestnem prometu, kar dokazuje povečano 
število  prometnih nesreč z udeležbo voznikov motornih koles. 

Kolesarji
Zaradi lepega vremena je na cestah tudi veliko število ljubiteljev 
kolesarjenja. Zaradi tega bi vas radi spomnili na varno udeležbo 
v cestnem prometu, saj boste le z upoštevanjem le-teh v večjem 
delu preprečili morebitne nesreče. Ko ste v cestnem prometu ude-
leženi kot kolesar uporabljajte za vožnjo kolesarski pas, kolesarsko 
stezo ali pot, kjer je to omogočeno, manj prometne poti, drugače 

pa se smete s kolesom voziti ob desnem robu smernega vozišča v 
smeri vožnje. Pri vožnji uporabljajte zaščitno kolesarsko čelado, ki 
vas bo varovala v primeru padca ali nesreče, v kolikor pa se vozite 
v večernem ali nočnem času pa je obvezna uporaba predpisanih 
luči in odsevnikov.    

Vozniki naj bodo bolj pozorni na kolesarje ter voznike motornih ko-
les, ki jih je v cestnem prometu težje opaziti zlasti v slabih vremen-
skih razmerah in večerih, sploh če niso pravilno označeni.  

Varovanje premoženja
Prihajajo meseci, v katerih bo večina ljudi odšla na dopuste in s 
tem za dalj časa pustila svoje premoženje brez nadzora, kar lahko 
storilci kaznivih dejanj pridoma izkoristijo za izvrševanje različnih 
kaznivih dejanj. Preden odidete na dopust, poskrbite za primerno 
zavarovanje vašega premoženja. Ob odhodu od doma ne spuščajte 
žaluzij do konca, ker s tem dajate videz prazne stanovanjske hiše, 
zaprite vsa okna, s sosedi se dogovorite, da vam iz poštnega nabi-
ralnika pobirajo pošto, (saj poln nabiralnik pomeni, da nekoga že 
dalj časa ni bilo doma), zlatnino in denar spravite na varno mesto. 
S sorodniki ali sosedi se dogovorite, da v času vaše odsotnosti po-
pazijo na vaše premoženje.

Za varovanje vašega premoženja lahko največ storite sami in tako 
preprečite kakršnekoli nevšečnosti, ki bi vas lahko pričakale ob vr-
nitvi domov iz dopusta.

Vodja policijskega okoliša 
Dejan KAVŠEK

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

   www.avto-vovk.si

Renault KADJAR
Zapelji se v neznano. 

Poraba pri mešanem ciklu 3,8– 6,2 l/100 km. Emisije CO2 99– 139 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,012 - 0,0536g/km. Emisija trdnih delcev: 
0,00007– 0,00142 g/km. Število delcev (x1011): 0,08– 14,51. 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. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

Renault priporoča

Že za 

179 €
 na mesec*

* Izračun je narejen na dan 28.02.2017 za Kadjar Zen TCe 130 . Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 19.990 €. Informativni izračun za skupni znesek kredita z ostankom vrednosti je 
narejen za dobo odplačila 48 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 0 % in polog v višini 5.397,30 €. EOM = 1% se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga 
mora odplačati kreditojemalec, znaša 14.998,57 €, od tega znašata zavarovalna premija 306,87€ in strošek odobritve kredita 99 €. Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih obrokih v višini 179,08 €. Ostanek 
vrednosti znaša 5.997 €. V mesečni obrok je vključeno zavarovanje za brezposelnost, nezgodno smrt in nezgodno invalidnost. Velja ob nakupu preko Renault Financiranja.
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- Samodejna 2-področna klimatska naprava
- Navigacija z zaslonom na dotik
- Prostoročna kartica
- Parkirni senzorji spredaj in zadaj
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Občinski svet Občine Trebnje soglasno 
potrdil in sprejel Celostno prometno 
strategijo
Občinski svet Občine Trebnje je na svoji 22. 
redni seji, ki je potekala 19. aprila 2017,  
soglasno potrdil in sprejel celostno prome-
tno strategijo.

Občina Trebnje je z namenom izboljšanja 
urejanja prometa kot ene izmed predno-
stnih tem za uspešno urejanje prostora v 
letu 2016 pristopila k izdelavi Celostne pro-
metne strategije, ki predstavlja strateški do-
kument in ključno orodje novega pristopa k 
načrtovanju prometa s poudarkom na ukre-
pih za spodbujanje trajnostne mobilnosti, ki 
je temelj za doseganje višje kakovosti biva-
nja v občini. Osredotoča se na celovito na-
črtovanje, ki se od tradicionalnega razlikuje 
po tem, da na prvo mesto postavlja ljudi in 
rešitve zanje ter obenem zadovoljuje go-
spodarske, socialne in okoljske vidike razvo-
ja. Obsega analizo stanja, vizijo, strateške 
usmeritve in cilje ter ukrepe, zapisane v ak-
cijskem načrtu, ki bodo vodili h kakovostnej-
šemu življenju v Trebnjem in širše. Osrednja 
cilja strategije sta boljša dostopnost in višja 
kakovost bivanja, izboljšanje infrastrukture 
je pri tem le eden izmed načinov za dose-
ganje ciljev. Dokument je nastal v tesnem 
sodelovanju z javnostjo – občanke in občani 
ter ključni deležniki so preko različnih do-
godkov (javne razprave, intervjuji, ankete, 
delavnice ipd.) podali svoje poglede, mne-
nja in predloge za ukrepe na področju ure-
janja prometa, ki so jih izdelovalci strategije 
smiselno vključili v akcijski načrt.

Sprejeta strategija in potrjen akcijski načrt 
za njegovo izvedbo predstavljata osnovo 
za nadaljnje urejanje prostora in prometa v 
občini ter možnosti za pridobivanje evrop-
skih nepovratnih sredstev, ki bodo v okviru 
nadaljnjih razpisov različnih ministrstev na-
menjena ukrepom na področju trajnostne 
mobilnosti.

Svetniki so na seji izpostavili pomen izdela-
ve in sprejema strategije za občino in kako-
vost bivanja njenih prebivalcev, predvsem 
pa izrazili željo, da bo dokument dobra 
osnova za nadaljnje ukrepanje in prometne 
ureditve. Pozdravljajo namero strateškega 
urejanja prometa in urejanja za večjo var-
nost vseh udeležencev v prometu. Pohvalili 
so metodologijo izdelave, ki je vključevala 
javnost v pripravo strategije že od samega 
začetka, v prihodnosti pa si želijo še večje 
konkretizacije in izvedbe ukrepov. Ob tem 
je župan Občine Trebnje gospod Alojzij 
kastelic poudaril, da je strategija osnova 
za trajnostno mobilnost v občini, ter da 
spremembe mobilnosti v trajnostno smer 
pomenijo predvsem spremembe navad po-
sameznikov. Poudaril je pomen povečanja 
varnosti vseh udeležencev v prometu ter 
izpostavil aktualnost teme kot zavezo za 
povečanje trajnostne mobilnosti v občini v 
prihodnosti.

celostna prometna strategija izpostavlja 
pet prioritetnih stebrov, ki jih bodo spre-
mljale tudi promocijske in ozaveščevalne 
akcije, in sicer: 

• Večja varnost za vse,
• Dobro delujoč javni potniški promet,
• Kakovostni javni prostori,
• Več ljudi hodi in kolesari, 
• Boljše povezave na glavne prometne 

tokove v regiji za uspešen razvoj obči-
ne.

V mesecu maju bo celoten dokument Ce-
lostne prometne strategije, kjer so nave-
deni konkretni ukrepi za uresničevanje 
prioritetnih ciljev razvoja trajnostne mobil-
nosti v Trebnjem, objavljen na spletni strani 
www.trebnje.si in v tiskani obliki, ki bo do-
stopna na Občini Trebnje.

Kolesarski izpit
Učenci 5. razredov vsako šolsko leto opra-
vljajo kolesarski izpit.

Pred vožnjo po prometnih površinah se 
pripravljalo na kolesarskem in prometnem 
poligonu. V Podružnični šoli Dobrnič so 
učenci v letošnjem šolskem letu opravili 
kolesarski izpit že jeseni, v Podružnični šoli 
Dolenja Nemška vas pa zgodaj spomladi, v 
marcu in aprilu. 

Vožnjo učencev kolesarjev po prometnih 
površinah so ves čas spremljali člani ZŠAM 
Trebnje. Prijazno se je odzval g. Jože Trlep 
in vse termine kolesarjenja strokovno spre-
mljal. Pri pripravi kolesarjev so sodelovali 
tudi g. Miha Krese, g. Anton Lavrič, g. Jože 
Pekolj in g. Sandi Vrščaj. Skozi ves proces 
priprave učencev, ki so ga spremljali, so iz-
kazovali točnost, prijaznost in strokovnost 
pri svojem delu. Ob njihovem spremstvu in 
pomoči so se učenci na prometnih površi-
nah počutili bolj varne. Ob zaključku uspo-
sabljanja so vsi učenci opravljali kolesarski 
izpit in ga tudi uspešno opravili.

Člani ZŠAM Trebnje so poskrbeli za umirja-
nje prometa ter pomagali učencem s svoji-
mi nasveti. Ob koncu priprav so z veseljem 
priskočili na pomoč tudi pri opravljanju 
kolesarskega izpita in poskrbeli za varnost 
vseh udeležencev v prometu.

Za njihovo pomoč in sodelovanje se jim 
zahvaljujeva.
                                                                  

Ana Kastigar in Nadja Marn
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Regijsko  
srečanje otroških 
gledaliških skupin  
v Mokronogu
Na Regijskem srečanju otroških gledaliških 
skupin, ki je potekalo 20. aprila 2017 v UKS 
Mokronog, se je predstavilo 8 skupin iz re-
gije Dolenjska, Bela krajina in Posavje. Med 
izbranimi je bila tudi gledališka skupina 
oddelka „Vetrnice“ in „Gusarčki“ iz Vrtca 
Mavrica Trebnje z mentoricama Brigito Bo-
rak in Ariadno Agnič. Odigrali so glasbeno 
pravljico Mire Voglar Papirnati čolniček. 
Srečanje je strokovno spremljala  Simona 
Zorc Ramovš, selektorica za državno sreča-
nje otroških gledališč. 

OkTET LIPA TREBNJE IN TREBANJSkI 
OkTET NA PESMI POSAVJA
V soboto, 6. maja 2017, je v župnijski cer-
kvi Boštanj potekal 1. koncert 44. Revije 
posavskih pevskih zasedb, na katerem sta 
se predstavili tudi dve pevski zasedbi iz 
območja delovanja JSKD OI Trebnje: Oktet 
Lipa Trebnje in Trebanjski oktet. Srečanje je 
strokovno spremljal Gregor Klančič. 

VABLJENI NA 3. SLIkARSkI EX TEMPORE 
MOkRONOG-TREBELNO!
V nedeljo, 4. junija 2017, vabimo na 3. sli-
karski Ex tempore na Trebelno. Tema je 
zastavljena zelo široko: kulturne, zgodovin-
ske, krajinske in etnološke znamenitosti v 

občini Mokronog-Trebelno. Dodatne infor-
macije in prijava na oi.trebnje@jskd.si. 

PREDSTAVITEV ZBORNIkA BESEDE 
POVEZUJEJO 2017 
V Tednu ljubiteljske kulture vabimo na 
predstavitev zbornika ob 1. območnem 
srečanju literatov Mirnske in Temeniške 
doline Besede povezujejo 2017. Predstavi-
tev zbornika bo v Krajevni knjižnici Mokro-

Gledališka skupina oddelka  
„Vetrnice“ in „Gusarčki“ Vrtca Mavrica 

Trebnje na regijskem srečanju

Oktet Lipa

Trebanjski oktet

nog v četrtek, 18. maja 2017, ob 19. uri. V 
zborniku bodo z deli zastopani vsi avtorji, 
ki so sodelovali na srečanju, izbor pa je 
pripravil strokovni spremljevalec srečanja 
prof. Janez Gregorčič. S kulturnim progra-
mom bodo na prireditvi sodelovale pevke 
DPŽ Tavžentroža Trebelno. 

Na fotografiji so udeleženci 1. območnega 
srečanja literatov Mirnske in Temeniške 
doline. 

18. MALI TABOR LIkOVNIH 
USTVARJALcEV OSNOVNIH ŠOL 
DOLENJSkE, BELE kRAJINE IN POSAVJA
V torek, 13. junija 2017, bo od 8.30 dalje 
pred Knjižnico Pavla Golie Trebnje potekal 
že 18. Mali likovni tabor. Mladi likovniki 
bodo svoj ustvarjalni navdih iskali v kratki 
zgodbi izpod peresa Staneta Pečka, med 
ustvarjanjem pa jih bodo obiskali tudi ude-
leženci 50. Mednarodnega tabora likovnih 
samorastnikov Trebnje. Mali likovni tabor 
bo strokovno vodil Peter Škerl. Vabljeni, da 
nas obiščete med ustvarjanjem!

Udeleženci malega likovnega tabora bodo 
ob zaključku srečanja obiskali še Galerijo 
likovnih samorastnikov Trebnje. 

TEDEN LJUBITELJSkE kULTURE 2017
Slovenija se s tednom ljubiteljske kulture 
pridružuje evropskim državam, ki se vsa-
ko leto poklonijo ljubiteljskim kulturnim 
ustvarjalcem ter opozorijo na pomen, ka-
kovost in množičnost ljubiteljske kulture v 
sodobni družbi.

Vseslovenski Teden ljubiteljske kulture za-
znamujejo kulturni dogodki, ki se po vsej 
Sloveniji in v zamejstvu v sodelovanju z 
Zvezo kulturnih društev Slovenije in prek 
območnih izpostav JSKD pripravljajo skupaj 
s številnimi kulturnimi društvi in njihovimi 
zvezami, kulturnimi zavodi, lokalnimi skup-
nostmi, šolami, vrtci, knjižnicami, muzeji …

Zmagovalec lanskoletnega  
Ex tempora Brane Praznik med  

ustvarjanjem na Trebelnem

Udeleženci 17. Malega likovnega tabora 
na obisku v Galeriji likovnih 

samorastnikov Trebnje
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KULTURA

Majhne »Hiške« na velikem 
odru
Sklad Vrtca Mavrica Trebnje prireja v spomladanskem času že ne-
kaj let zapored dobrodelno prireditev. Tudi zaposleni se namreč 
trudimo za dobrodelnost. Pripravimo ročno izdelane izdelke, pi-
škote, voščilnice in sodelujemo z nastopi otrok na prireditvi. Le-
tošnje leto smo kamenček k dobrodelnosti prispevali tudi otroci iz 
oddelka Hiške. Čeprav smo stari šele 1 do 2 leti, smo se izkazali s 
plesno točko »Račke«.
K sodelovanju smo povabili starše, ki so se z veseljem odzvali. Za 
glasbeno spremljavo  je poskrbel Ulin oči. Kljub velikemu odru in 
številu gledalcev, ki so navdušeno ploskali, so otroci zelo uživali in 
samozavestno izpeljali nastop.
To je bila naša prva izkušnja z odrom in zagotovo ne zadnja.

 Jožica in Sabina

Obiski na Jurjevi domačiji
V mesecu aprilu je bilo na Jurjevi domačiji spet zelo živahno. Obi-
skalo nas je veliko otrok iz osnovnih šol. Na domačiji so spoznavali, 
kako so nekoč živeli ljudje. 

V nedeljo, 4. 6. 2017, ob 16.00 bo na Jurjevi domačiji potekala ko-
šnja Jurjevega vrta v sodelovanju s Podeželsko mladino Trebnje. 
Predstavili nam bodo sodobni in star način klepanja kos in samo 
košnjo. S seboj lahko prinesete tudi svojo koso. Poleg košnje bo 
potekal zanimiv spremljevalni program za vse starosti. Druženje  
bomo zaključili  s kmečko malico. Lepo vabljeni!

 Uroš Primc 

Plesne miniature v Dobrniču
JSKD OI Trebnje je v preteklem letu prvič povabila k sodelovanju 
na območno revijo plesnih skupin. Območna revija je priložnost 
za plesne ustvarjalce v Mirnski in Temeniški dolini, da predstavijo 
svoje delo. Različne skupine delujejo kot sekcije v okviru društev, 
npr. Trebanjske mažorete, ki so sekcija KUD OPO Trebnje ali pa Ple-
sna skupina SIMPLE, sekcija KUD Popotovanje Frana Levstika Čatež 
ter v okviru interesnih dejavnosti in krožkov na osnovnih  ter po-
družničnih šolah. 

Letos so se na območni reviji, ki je potekala 9. maja 2017 v Kul-
turnem domu Dobrnič, predstavili: ŠOLA KLASIČNEGA BALETA 
TREBNJE (DROT) z mentorico Sabino Selan; PLESNA SKUPINA POŠ 
DOBRNIČ, OŠ TREBNJE z mentorico Nadjo Marn; MAŽORETNA 
SKUPINA POŠ DOBRNIČ, OŠ TREBNJE z mentorico Nadjo Marn in 
PLESNA SKUPINA OŠ MIRNA z mentorico Dragico Hazdovac. Kot 
gosti so nastopili plesalci Plesnega centra Dolenjske. Program je 
povezoval Matej Mlakar. 

Navdušenje nastopajočih in polna dvorana ponosnih staršev in 
ostalih obiskovalcev sta spodbuda za ohranjanje tradicije srečeva-
nja plesnih skupin tudi v prihodnje. 

JSKD OI Trebnje

Baletke zlatolaske v miniaturi Šole klasičnega baleta Trebnje

Mažorete prve generacije Trebanjskih mažoret Nadja Marn kot 
mentorica vodi mažoretno skupino na POŠ Dobrnič
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25 let Zagriških 
fantov 
MOPZ Zagriški fantje je 5. maja z jubilejnim 
koncertom v nabito polnem Kulturnem 
domu Šentlovrenc slavil svojo 25-letnico 
delovanja. Koncert je izzvenel v presežkih, 
kajti poleg dobro zapetih pesmi, ki jih imajo 
fantje na repertoarju, smo lahko slišali še 
goste: učence domače osnovne šole in v 
širšem prostoru vse bolj uveljavljeno, odlič-
no sopranistko, domačinko Jerico Steklasa, 
ki je za svoj nastop požela gromek aplavz. 
Tudi Folklorna skupina Večerna zarja DU 
Veliki Gaber je dala koncertu svoj pečat. 
Program je prav tako odlično povezovala 
Urška Steklasa.

V Šentlovrencu je zborovsko petje 'doma' 
že od začetka prejšnjega stoletja, o čemer 
pričajo poleg pripovedi tudi pisni viri iz 
prve polovice 20. stol, je povedal v nagovo-
ru predsednik zbora Janez Špendal. Zagriški 
fantje so nadaljevalci te tradicije in ob jubi-

leju so izdali ter prestavili še svojo prvo zgo-
ščenko. Zbor vodi že več let Lado Stopar, ki 
je to vlogo prevzel po pokojnem Darku Bre-
garju, ki je bil domačin, znan organizator, 
zborovodja in skladatelj v Šentlovrencu. Na 
jubilejnem koncertu so bile članom zbora 
podeljene tudi Gallusove značke, ki sta jim 
jih vročila predstavnika JSKD Trebnje, Pavel 
Rot in Petra Zorn.

Foto: bp
Jerica Steklasa je s svojim petjem  

navdušila tudi na druženju po koncertu.

Ob koncu jubilejnega koncerta so se na odru slikali tudi vsi nastopajoči.

Slikarji na Liscu
Društvo vinogradnikov Lisec, Dobrnič in 
Društvo likovnikov Trebnje sta organizira-
la konec aprila na Liscu slikarsko srečanje 
imenovano Extempore Lisec 2017 in nanj 
povabila slikarje iz širšega dolenjskega 
prostora. Udeležilo se jih je kar 37; nekaj 
osnovnošolcev in tudi dva slikarja iz sose-
dnje Hrvaške, DLU Karlovec.

Tema slikanje je bila prosta. Slikarji so upo-
dabljali najrazličnejše motive, »zapisovali« 
etnografske in druge posebnosti tega ob-
močja, vezano na vinogradniško in kulturno 
dediščino. Na Extemporu avtorji ustvarjajo 
v različnih tehnikah. Posebnost je bilo sli-
kanje v tehniki vinorel, kar pomeni, da so 
umetniki ustvarjali izključno z rdečim vi-
nom.

Organizatorji so zagotovili za vsakega ude-
leženca slikarsko podlogo, in sicer po eno 
platno za tiste, ki bodo slikali akvarel, ali 
vinorel in akvarelni papir. Eno ustvarjeno 
delo vsakega izmed avtorjev je po dokon-
čanju postalo last Društva vinogradnikov 
»Lisec« Dobrnič in bo namenjeno promo-
ciji, razvoju in humanitarnim dejavnostim. 
Ustvarjena dela si je ob zaključku ogledal 
tudi nekdanji Trebanjec, akademski slikar 
Peter Škerl, ter ocenil, da so nekatera dela 
resnično izjemna ter vsa doživeta in ustvar-
jena z zanosom.

Razstava ustvarjenih del in otvoritev bo v 
Baragovi galeriji v Tednu cvička. Otvoritev 

razstave bo istega dne, kot bo predstavljen 
letošnji vinogradniški zbornik.                   bp
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Otvoritev razstave 
»Biseri galerije« in jubilejni 
50. Mednarodni tabor likovnih 
samorastnikov 
18. maja 2017 vas vabimo ob 18. uri na odprtje razstave »Biseri ga-
lerije«, ki je posvečena najpomembnejšim delom iz zbirke galerije. 
Predstavitev bo prikazala izbor najbolj prepoznavnih del in avtorjev, 
ki so zaznamovali galerijo in njeno zbirko. Na razstavo je vključenih 
57 del slovenskih in tujih umetnikov, ki si jih bo mogoče ogledati vse 
do 30. septembra 2017. Vabljeni tudi na dan odprtih vrat ob med-
narodnem muzejskem dnevu, ki bo 18. maja od 10. do 19. ure.
V soboto, 10. junija, pa se bo ob 18. uri pričel 50. Mednarodni tabor 
likovnih samorastnikov. Na jubilejni 50. tabor smo povabili mešani-
co novih umetnikov in tistih, ki so na taboru že sodelovali. S starejšimi 
umetniki bomo nakazali bogastvo dolge tradicije, z novimi in mlajši-
mi avtorji pa nadaljevanje in živahnost samorastniškega ustvarjanja.  
Letošnjega tabora se bo tako udeležilo enajst umetnikov iz Irana, 
Mehike, Turčije, Hrvaške, Češke, Slovenije, Srbije in Italije.
Samaneh Atef Derakhshan, Iran 
Samaneh Atef Derakhshan se je rodila leta 1989 v Iranu. Po izobraz-
bi je inženirka računalniških ved, s slikarstvom pa se intenzivneje 
ukvarja zadnjih nekaj let. Samostojno je razstavljala v Srbiji, skupin-
sko pa na Danskem. Sodeluje tudi z galerijo Jean Jacques Mandel 
Gallery v Franciji. Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov se 
udeležuje prvič.
Javier Barajas Villanueva, Mehika
Rojen je bil leta 1951 v mestu  Leon v Mehiki. Profesionalno se je 

začel s slikarstvom ukvarjati leta 1973. Po poklicu je umetnik in je 
prejemnik številnih priznanj in nagrad. Leta 1993 bil nagrajen z ume-
tniško rezidenco na univerzi Princeton v ZDA. Na Mednarodnem ta-
boru likovnih samorastnikov sodeluje prvič.
Emin Başaranbilek, Turčija
Emin Başaranbilek se je rodil leta 1945. Študiral je filozofijo na uni-
verzi v Istanbulu in diplomiral iz arheologije na univerzi v Ankari. 
Bil je tudi direktor arheološkega muzeja v Istanbulu. Samostojno je 
razstavljal doma v Turčiji, skupinsko pa tudi po svetu. Leta 1992 so 
bila njegova dela vključena v razstavo ob 25-letnici mednarodnega 
tabora v Cankarjevem domu v Ljubljani. Udeležil se je štirih taborov 
likovnih samorastnikov, in sicer 22., 23., 29. in 31. 
Stjepan Ivanec, Hrvaška
Slikar Stjepan Ivanec je bil rojen 1953. Intenzivneje je pričel slika-
ti v začetku 70. let 20. stoletja, leta 1972 pa je že prvič razstavljal. 
Samostojno in skupinsko se je predstavljal na Hrvaškem, v Avstriji, 
Švici, Italiji, Franciji in ZDA. Njegova dela se nahajajo v zbirki Musee 
International d'Art Naif Anatole-Jakovsky v Nici. Na Mednarodnem 
taboru likovnih samorastnikov je prvič sodeloval že leta 1973, za tem 
pa se je udeležil še devetnajstih taborov, zadnjič je bil udeleženec na 
46. taboru leta 2013.
Jaroslav kovanda, Češka
Jaroslav Kovanda se je rodil leta 1941 v Zlinu na Češkem. Diplomiral 
je iz umetnostne šole v Uherske Hradiste. Deset let je bil urednik 
revije za sodobno poezijo Dog vina. Poleg pisanja se ukvarja še s sli-
kanjem in kiparjenjem. Večkrat je že razstavljal samostojno. Na Med-
narodnem taboru likovnih samorastnikov sodeluje prvič.
Darja Lobnikar Lovak, Slovenija
Rojena je bila 1948 v Ljubljani. Izobrazila se je za aranžerko– dekora-
terko in dolga leta je delala na tem področju. S slikarstvom se je zače-
la ukvarjati leta 1978, s kiparstvom pa deset let kasneje. Kot strastna 
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zbiralka starin se je izpopolnjevala na področju slikarstva, kiparstva 
in keramičarstva ter tapiserij, dejavna je tudi na področju knjižne 
ilustracije. Sodelovala je na skupinskih in samostojnih razstavah v 
Ljubljani, Zagrebu, Parizu, Ženevi in je prejela številna priznanja. Na 
mednarodnih taborih je sodelovala že devetnajstkrat, zadnjič leta 
2015 na 48. taboru.
Janoš Mesaroš, Srbija
Slikar Janoš Mesaroš se je rodil leta 1943 v Srbiji. S slikarstvom se je 
resneje začel ukvarjati leta 1970, ko se je pridružil skupini »Selo«. 
Po svetu je imel več kot 170 razstav. Leta 1992 so bila njegova dela 
vključena tudi v razstavo ob 25-letnici mednarodnega tabora v Can-
karjevem domu v Ljubljani.  V zadnjih letih je razstavljal v Srbiji in 
na Kitajskem. Udeležil se je še štirinajstih taborov likovnih samora-
stnikov, zadnjič je bil udeleženec  38. Mednarodnega tabora likovnih 
samorastnikov leta 2005.
Dobrosav Milojević, Srbija
Rojen je bil leta 1948 v Srbiji. Po poklicu je slikar, s slikanjem se 
ukvarja od leta 1970. Prvo samostojno razstavo je imel leta 1973 v 
Zagrebu. Razstavljal je samostojno in na skupinskih razstavah v do-
movini in po svetu. Tudi njegova dela so bila vključena v razstavo ob 
25-letnici mednarodnega tabora v Cankarjevem domu v Ljubljani. V 
zadnjih letih je razstavljal v Srbiji, Franciji in Belgiji. Udeležil se je že 
petnajstih taborov likovnih samorastnikov, zadnjič je bil udeleženec 
leta 2013 na 46. Mednarodnem taboru. Je imetnik zlatega priznanja 
Tabora likovnih samorastnikov v Trebnjem.
Franco Mora, Italija
Slikar Franco Mora je bil rojen leta 1949 v Italiji. Resneje je pričel sli-
kati leta 1973, leta 1979 pa je celo ustanovil skupino potujočih ume-
tnikov naivcev, ki so slikali stenske slike (Gruppo Itinerante Murales 
Naif). Veliko časa posveča tudi delu z otroki, še posebej bolnim, zato 
lahko njegove stenske poslikave najdemo v več bolnišnicah po Italiji. 
Sodeloval je na več skupinskih razstavah, dela pa je predstavljal tudi 
na samostojnih. Leta 2002 je prejel medaljo predsednika Republi-
ke Italije, leta 2004 pa je postal zaslužni vitez Republike Italije. Na 
Mednarodnem taboru likovnih samorastnikov sodeluje letos četrtič.
Irena Polanec, Slovenija
Rojena je bila leta 1948 v Mariboru v Sloveniji. Po končani srednji 
šoli se je podala v Pariz, kjer je leta 1975 strokovna žirija uvrstila nje-
na dela na XVI. Internacionalni Pariški likovni salon. Razstavljala je s 
slikarji iz 45 držav in dobila priznanje strokovne žirije. Pomembnejše 
razstave je imela v pariški galeriji Mona Lisa, v Italiji, Monte Carlu, 
na Japonskem.  Njena dela se nahajajo v zbirki Musée International 
D’Art Naïf v mestu Vicq v Franciji. Leta 1997 je prejela tudi naziv Slo-
venka leta. Udeležila se je kar osemnajstih taborov likovnih samora-
stnikov. Zadnjič je bila udeleženka leta 2012 na 45. Mednarodnem 
taboru.
Igor Simonović, Srbija  
Umetnik Igor Simonović se je rodil leta 1972 v Beogradu v Srbiji. S 
slikarstvom se aktivneje ukvarja od leta 2006. Je član skupine Igraši, 
s katerimi razstavlja od leta 2013 naprej. Razstavljal je na samostoj-
nih razstavah doma v Srbiji in skupinskih razstavah v Srbiji, Črni gori, 
Slovaški, Franciji, Malti. Je prejemnik nagrade za razstavljena dela na 
15. Bienalu naivne i marginalne umetnosti v Jagodini. Prvič se je na 
Mednarodnem  taboru likovnih samorastnikov predstavil lani. 
Program:
12. junija 2017 ob 10. uri: Srečanje ob jutranji kavi, pogovor z ume-
tniki
17. junija 2017 ob 10. uri: Predaja likovnih del galeriji, premiera fil-
ma o zgodovini tabora in galerije in razstava podarjenih del
17. junija 2017 od 10. do 24. ure: Dan odprtih vrat ob Poletni muzej-
ski noči z bogatim spremljevalnim programom
17. junija 2017 od 15. do 19. ure: Koncerti učencev in profesorjev 
Glasbene šole Trebnje
Na 49. Mednarodnem taboru leta 2015 je bilo zelo živahno, na leto-
šnjem jubilejnem 50. bo zagotovo še bolj.

Andrejka Vabič Nose, Simona Slak

KULTURA

Dobrodelni koncert ob 
25-letnici župnijske Karitas
V soboto, 22. aprila 2017, je bil ob 20. uri v KD Trebnje  dobrodelni 
koncert župnijske Karitas ob 25-letnici delovanja. Zbirali smo pro-
stovoljne prispevke za nakup bolniške postelje.
Zahvaljujemo se vsem dobrotnikom in vsem nastopajočim na  kon-
certu:  Klavdji Tahan, Zdenki Candellari,  Raglam, Oktetu LIPA, An-
samblu VRISKU, Mateji Kralj, Stratumu, Folklorni skupini Nasmeh, 
Simoni Koščak in Urošu Primcu, ki sta  povezovala program, Mojci 
Femec za tiskanje vabila in nasvete glede izvedbe koncerta, Meti 
Gabrijel za grafično podobo, Boštjanu Roglju, Christu  Agniču, Mar-
tinu Slaku in Janu Kralju za tehnično pomoč pri izpeljavi koncerta, 
medijem:  Dolenjskemu  listu, Glasilu občanov, Radiu Ognjišče in 
Družini in Cvetličarni TIKA za rože.
Vsi sodelujoči so se odrekli honorarju. Zbrali smo 733,80 eur za 
nakup bolniške postelje.

Hvala vsem obiskovalcem koncerta in hvala vsem, ki imate odprto 
srce za pomoč ljudem v stiski.
       

Župnijska Karitas Trebnje
Anica Nahtigal

Za nakup bolniške postelje še vedno zbiramo prostovoljne pri-
spevke na TTR karitas: 0297 1009 0879 125
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IZOBRAŽEVANJE

Na CIK Trebnje 
brezplačno 
svetovanje in 
izobraževanje
Na Centru za izobraževanje in kulturo 
(CIK) Trebnje vam brezplačno svetujemo 
o možnostih izobraževanja in usposablja-
nja za pridobitev drugega poklica/poklic-
ne usposobljenosti (vzgojitelj predšolskih 
otrok, ekonomski tehnik, kuhar, natakar, 
čistilec …), jezikovnega in računalniško-di-
gitalnega izobraževanja, nacionalnih poklic-
nih kvalifikacijah (socialni oskrbovalec na 
domu, varuh predšolskih otrok, pomočnik 
kuharja … ) in drugih certifikatih (Sloven-
ščina kot drugi in tuji jezik, Začetna inte-
gracija priseljencev). Pomagamo vam lahko 
pri odločanju za izobraževanje, organizaciji 
in poteku učenja ter načrtovanju nadaljnje 
izobraževalne poti. Lahko se vključite tudi 
v postopek ugotavljanja in vrednotenja ne-
formalno pridobljenega znanja, kjer skozi 
svetovalni pogovor in s pomočjo različnih 
svetovalnih pripomočkov ovrednotimo 

vaša »skrita« znanja in spretnosti. »Glede 
na prvotno odločitev, ki bi bila z moje strani 
zmotna, so mi informacije odprle pogled in 
na podlagi tega sem naredila analizo, zakaj 
ne in zakaj da, tako sem se odločila za pro-
gram, ki mi ustreza glede na voljo, izkušnje 
in uporabnost pri moji dejavnosti.« je pove-
dala gospa Andreja D., starost 44 let.

Projekt »Dejavnost informiranja in svetova-
nja za zaposlene osrednja JV regija 2016–
2022« sofinancirata Republika Slovenija 
in Evropska unija iz Evropskega socialnega 
sklada. Do konca novembra 2017 pa Mini-
strstvo za izobraževanje, znanost in šport 
financira še dejavnost informiranja in sve-
tovanja v izobraževanju odraslih (ISIO), ki je 
namenjeno vsem odraslim, ki niso zaposle-
ni.

CIK Trebnje je bil uspešen tudi na javnem 
razpisu Ministrstva za izobraževanje, zna-
nost in šport za izvajanje programov za 
brezposelne v letu 2017. Za brezposelne, ki 
jih bo v izobraževanje napotil Zavod RS za 
zaposlovanje, Območna služba Novo me-
sto, bomo izvedli naslednje programe:
• Računalniška pismenost za odrasle, 60 

ur (ena skupina)
• Word nadaljevalni, 30 ur, (ena skupina)
• Program priprave na strokovni izpit iz 

upravnega postopka, 25 ur, (ena sku-
pina)

Več o izobraževalni ponudbi na 
www.ciktrebnje.si ali na tel. št. 07 34 82 100. 
Spremljajte nas tudi na FB-stani CIK Trebnje.

Kristina Jerič, CIK Trebnje

Foto (K.J.): Računalniško – digitalno izobraževanje

Ogled ribnika Blato
V mesecu aprilu naši otroci ob knjigah, sli-
kah in filmih spoznavajo življenje v ribniku 
in ob njem. V igralnici Zajčki smo postavili 
maketo ribnika z živalmi in rastlinami, ki so 
značilne za to področje. 
Ves čas je bila naša želja, da bi videli pra-
vi ribnik v naravnem okolju. Tako smo se 
otroci in vzgojiteljice skupin Mucke in Zajč-
ki iz vrtca Sončnica pri OŠ Veliki Gaber v 
torek, 19. 4. 2017, z avtobusom odpeljali 
do naselja Blato pri Trebnjem, kjer je bil 
naš cilj ribnik Blato, ki se nahaja v idiličnem 
okolju dolenjskih gričev. Zanj skrbijo člani 
Ribiške družine Novo mesto. 

Ob prihodu nas je prijazno pozdravil pred-
sednik ribiške družine gospod Bojan Arih s 
svojima ribiškima kolegoma. Ribiči so nam 
predstavili svojo dejavnost in ribiško opre-
mo. Izvedeli smo, katere vrste rib živijo v 
njihovem ribniku (krapi, linji, ploščiči, smu-

či) in kako je ribnik nastal. Spoznali smo 
tudi dva načina ribarjenja. Sprehodili smo 
se ob ribniku in opazovali obvodno rastlinje 
ter upali, da zagledamo kakšno ribo, želvo 
ali račko. Ribiči so imeli ta dan srečo, saj 
je eden ujel krapa, ki ga je seveda spustil 
nazaj v vodo. Tudi nekaterim otrokom so 

ribe prijele za vabo. Ker pa je bil to šport ni 
ribolov, smo vse vrnili  v ribnik. 
Ribičem se najlepše zahvaljujemo za prele-
pi dve urici druženja in jim želimo DOBER 
PRIJEM!

otroci in vzgojiteljice 
vrtca Sončnica pri  OŠ Veliki Gaber
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4. pohod 
planinskega krožka 
OŠ Trebnje na Lisco
Sobota, 22. 4. 2017, se je za mnoge učence 
Osnovne šole Trebnje izkazala za prav pose-
ben dan. Nekateri so se udeležili državnega 
tekmovanja za Zlato Vegovo priznanje, ki 
je letos potekalo prav na naši osnovni šoli, 
drugi pa so se odpravili še na zadnji letošnji 
planinski pohod planinskega krožka.
Bil je prelep, topel, sončen dan. Končno. Po 
dveh neuspelih poskusih, ko smo morali za-
radi slabega vremena v zadnjem trenutku 
odpovedati pohod na Lisco pri Sevnici, nam 
je svetovni dan Zemlje postregel z vreme-
nom, ki smo si ga lahko le želeli. Pravo dari-
lo za zaključni pohod.
Pohod na Lisco se je izkazal za enega od 
najlepših v tem šolskem letu. Lepo vreme, 
prelep pogled na okoliške hribe (tudi na 
Kum, ki je bil destinacija našega prejšnjega 
pohoda) in reko Savo ter nenazadnje pester 
izbor odličnih palačink v Tončkovem domu 
na Lisci. Nekateri učenci so si privoščili tudi 

palačinke Melanija, ki so poimenovane po 
nekdanji sevniški domačinki, današnji ženi 
predsednika Združenih držav Amerike Do-
nalda Trumpa. Pravijo, da so bile odlične. 
Predlagamo, da se o tem prepričate sami. 
Še pred tem pa si privoščite sprehod po eni 

od markiranih poti ali pa se celo preizkusite 
v plezanju. 
Vse to vam ponuja Lisca. Dolgo smo ča-
kali na pohod na Lisco, a sta se čakanje in 
vztrajnost še kako izplačala.

A. Kastigar in Z. Simeunić
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Zbiralna akcija 
papirja
Vsako leto na OŠ Trebnje proti koncu me-
seca aprila izvedemo zbiralno akcijo pa-
pirja. Tudi tokrat je bil odziv zelo lep, saj 
smo v dveh dneh zbrali 39.785 kg. V dveh 
akcijah smo v tem šolskem letu nabrali kar 
85.931 kg papirja. Tudi tokrat je organiza-
torjem uspel nov šolski rekord, saj so v eni 
akciji prinesli kar 11.322 kg in za 500 kg 
presegli prejšnjega. 

Poleg zbiralne akcije papirja smo zbira-
li tudi odpadno električno in elektronsko 
opremo, plastenke, plastične zamaške, ba-
terije, akumulatorje, sijalke, tonerje ... 

Tudi na naši šoli želimo ozavestiti ljudi, da 
odpadki ne spadajo v naravo, ampak se jih 
lahko odloži na mesta, ki so posebej name-
njena le-tem. S tem, ko jih recikliramo, po-
magamo naravi in hkrati tudi sebi.

Smiljan Pristavnik

Obisk enote Kekec
V vrtec Romano je prispelo vljudno povabi-
lo na druženje z otroki iz oddelka ''Baloni''. 
Tega dne so se otroci zelo veselili. V veli-
kem številu smo se z avtobusom odpravili 
v enoto Kekec. Vzgojiteljici in otroci so nas 
vljudno sprejeli in pogostili. Zapeli smo 
nekaj pesmic in zaplesali ter se skupaj od-
pravili v Kulturni dom, kjer smo si ogledali 
predstavo Čebelica Debelica. Preživeli smo 
prijetno dopoldne. 

Strokovne delavke enote Romano

V Trebnje prihaja 
Jaka Bitenc
V sredo, 24. maja 2017, bo Trebnje obiskal 
Jaka Bitenc, znani borec za legalizacijo in-
dijske konoplje in predsednik Slovenskega 
konopljinega socialnega kluba (SkSk).

Kljub temu, da medicina čedalje bolj napre-
duje, je čedalje več ljudi bolnih. Iz tega gre 
sklepati, da ljudje živimo napačno (se naro-
be prehranjujemo, premalo gibamo, živimo 
preveč v stresu ...). Ko zbolimo, pa se zdra-
vimo (marsikdaj tudi) z napačnimi zdravili.
Jaka Bitenc bo predstavil zdravilne učinke 
konoplje in konopljo kot rastlino, s katero 
je pomagal ozdraveti že številnim po Slove-
niji in v državah nekdanje Jugoslavije in tudi 
Evrope.
Konoplja pomaga dokazano (tudi iz iz-
kušenj) pri zdravljenju multiple skleroze, 
Chronove bolezni, visokega pritiska, raka, 
prostate, vseh avtoimunih bolezni itd. Ko-
noplja deluje protibolečinsko, protivnetno, 
protibakterijsko ... "Ni, da ni," rad reče Jaka.

POLETNE DELAVNICE

  VESELA  
angleščina

  eksperimentalnice  
  ustvarjalnice  
  gibalno-plesne  

delavnice

ZA OSNOVNOŠOLCE

26.6.-30.6.2017
3.7.-7.7.2017
21.8.-25.8.2017
od ponedeljka do petka,  
vsak dan od 7.00 do 16.30 ure

INFORMACIJE IN PRIJAVE 
www.ciktrebnje.si  CIK Trebnje   
07/34 82 100  info@ciktrebnje.si OBČINA  

MIRNA

OBČINA  
TREBNJE

OBČINA  
MOKRONOG 
-TREBELNO

OBČINA 
ŠENTRUPERT

CIKoletje_PLAKAT_50x70cm_02-2017.indd   1 28. 03. 2017   13:01:34

Dobrodelna prireditev 
vrtca Mavrica Trebnje
Sklad Vrtca Mavrica Trebnje je v sredo, 19. 4. 2017, v Kul-
turnem domu Trebnje priredil že  11. dobrodelno prire-
ditev in ponovno navdušil publiko s pestrim programom, 
ki so ga pripravili otroci vrtca Trebnje skupaj s strokovni-
mi delavci, Trebanjske mažoretke z mentoricama Branko 
in Ines ter otroški in odrasli pevski zbor vrtca Trebnje. 
Program je povezovala gledališka skupina P.L.I.N.  Obi-
skovalci so dvorano napolnili do zadnjega kotička. Z 
zbranimi prispevki bomo pomagali otrokom iz socialno 
šibkih družin  in financirali stroške izleta za 4- in 5-letne 
otroke.

Slavica Cesar

Vabljeni na druženje z Jakom Bitencem 
v sredo, 24. maja 2017, ob 18. uri v Dvo-
rano Stik (bivši DM oz. prostori Dolenjke). 
Jaka bo na voljo tudi za vaša vprašanja.

Nino Zajc
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Veliki Gaber 
dobil novopečene 
kolesarje 
Na tukajšnji OŠ so učenci višjih razredov 
tudi letos opravljali preizkus znanja za pri-
dobitev kolesarskih izpitov. Zadeva ni bila 
tako enostavna, kot so si jo zamislili neka-
teri udeleženci. Po teoretičnem preizkusu 
znanja so morali pokazati tudi praktično 
znanje. Za Veliki Gaber je značilno, da ima 
črno točko, kar dokazuje tudi slika. Križišče, 
ki so ga organizatorji uporabili za poligon 
znanja, je že dalj časa neustrezno. Zaskr-
bljujoče je to, da se nahaja v neposredni 
bližini šole, zato ga učenci pogosto upo-
rabljajo. Po izjavah g. župana naj bi tako 
stanje trajalo do polnoletnosti kandidatov. 
Žalostno, a vse kaže, da resnično. 

Mirko Gliha 
predsednik SPVCP Občine Trebnje

Teden 
vseživljenskega 
učenja na  
Cik Trebnje
»Slovenija, učeča se dežela« je uradni slo-
gan projekta Teden vseživljenjskega učenja  
(TVU), ki poteka že od leta 1996. Projekt 
usklajuje Andragoški center Slovenije v 
sodelovanju z vrsto ustanov v Sloveniji 
in tudi onkraj naših meja. Ker se na CIK-u 
zavedamo pomembnosti učenja v vseh ži-
vljenjskih obdobjih in se uradnega slogana 
projekta poslužujemo pri svojem delu, tudi 
mi že vrsto let sodelujemo v tem projektu. 
Teden vseživljenjskega učenja bo potekal 
od 12. do 21. maja 2017 (razširjen termin 
od 12. maja do 30. junija 2017), za vas smo 
pripravili kar 32 dogodkov, na katerih se 
nam lahko pridružite. Pridružite se nam 
lahko na področju izobraževanja, športnih 

aktivnosti, na področju umetnosti v galeri-
ji. Verjamemo, da se bo med dogodki našlo 
nekaj za vsakega občana. Več o dogodkih 
si lahko preberete na naši spletni stra-
ni www.ciktrebnje.si ali nas pokličete na 
07/3482100.

Tanja Vrčkovnik, koordinatorka
izobraževanja

Učenke OŠ Trebnje 
najboljše nogome-
tašice v državi
Tamara Pate, Manca Udovič, Tinkara Vrho-
vec, Lara Lobe, Tjaša Lončar, Adelina Osma-
noska, Zoja Redek, Ana Hostnik, Janja Kic in 
Ema Erman so zasluženo postale državne 
prvakinje osnovnih šol v dvoranskem nogo-
metu 2016/17.
V petek, 5. 5. 2107, smo na OŠ Trebnje orga-
nizirali finalni turnir državnega osnovnošol-
skega prvenstva v nogometu za dekleta. Na 
turnir so se uvrstile zmagovalke štirih polfi-
nalnih skupin. To so bile: OŠ Toneta Čufarja 
Maribor, OŠ Solkan, OŠ Vojnik in OŠ Trebnje.
Tekmovanje v finalu poteka drugače kot v 
polfinalu, saj se najprej izžrebata dva polfi-
nalna para, nato pa zmagovalca obeh tekem 
igrata za naslov državnih prvakov, poraženca 
pa za tretje mesto.
Na prvi polfinalni tekmi je favorizirana ekipa 
OŠ Toneta Čufarja Maribor brez težav pre-

magala OŠ Vojnik s 4 : 0. Na drugi polfinalni 
tekmi proti OŠ Solkan so naše učenke čutile 
kar nekaj pritiska, saj je zmaga pomenila naj-
manj 2. mesto. Od prve minute smo pritiskali 
na nasprotnice in jih ovirali pri organizaciji 
napadov. Pri gostjah se je vse vrtelo okoli ene 
učenke, ki je na začetku povzročala kar nekaj 
preglavic naši obrambi. V prvem polčasu so 
si gostje priigrale eno priložnost, naše učen-
ke pa dve. Drugi polčas se je začel enako kot 
prvi. Pritiskali smo na njihovo obrambo in 
čakali na svoje priložnosti. Dočakali smo svoj 
trenutek, ko je po lepi kombinaciji iz kota za-
dela Lara Lobe. Od takrat naprej je bilo dosti 
lažje, saj so gostje poskušale preskakovati 
igro z dolgimi žogami na njihovo najboljšo 
igralko, ki smo jo popolnoma zaustavili. Ko je 
še drugič po akciji iz kota zadela Lara Lobe, 
smo se lahko veselili uvrstitve v finale.
V boju za tretje mesto je OŠ Solkan premaga-
la po izvajanju kazenskih strelov OŠ Vojnik s 
4 : 3. Redni del se je končal 2 : 2.
Ob glasnem navijanju in pred polnimi tribu-
nami naše telovadnice se je pričela finalna 
tekma med OŠ Toneta Čufarja Maribor in OŠ 
Trebnje. Pred tekmo smo se dogovorili, da je 
potrebno izvajati pritisk na obrambne igralke, 
saj smo se zavedali, da so gostje individualno 
zelo močne in tudi tehnično dobro podkova-
ne. Z našim nenehnim pritiskom smo gostje 
spravljali ob živce, kar se je poznalo tudi v nji-
hovi zelo grobi igri. Prislužile so si kar 3 izklju-
čitve. Mrežo je že v prvem polčasu načela iz 
prostega strela Lara Lobe in nam odprla vrata 
do naslova državnih prvakinj. Po golu se je 
nervoza na gostujoči strani samo še stopnje-
vala. Uspevalo jim ni prav nič, kar se je odra-

zilo še v dveh izključitvah. Zadnjo izključitev 
smo zelo dobro izkoristili, saj je ob igralki več 
zadela Tamara Pate. Gostje so le enkrat ne-
varno streljale v okvir vrat, pa še takrat je strel 
brez težav ubranila naša vratarka. 
Naše učenke so zasluženo postale državne 
prvakinje. Uspeh je toliko večji, saj smo de-
kliško nogometno ekipo na naši osnovni šoli 
osnovali šele pred tremi leti. Najboljša strel-
ka finalnega turnirja je bila Lara Lobe, naj-
boljša vratarka Tinkara Vrhovec in najboljša 
igralka Nina Kajzba (OŠ Vojnik). V najboljšo 
(idealno) postavo finalnega turnirja so bile iz-
brane Nina Kajzba (OŠ Vojnik), Sara Adam (OŠ 
Toneta Čufarja Maribor), Denisa Mujanovič 
(OŠ Solkan), Lara Lobe (OŠ Trebnje) in Tinkara 
Vrhovec (OŠ Trebnje).

Na koncu se zahvaljujemo še sponzorjem: 
Bartog d.o.o. za denarno pomoč, Hotelu Opa-
ra za nagrade in podjetju Impulz iz Domžal za 
donacijo testenin. Iskrena hvala tudi vsem, ki 
ste kakorkoli pomagali pri izvedbi finala.
     

Smiljan Pristavnik, prof., OŠ TrebnjeFoto: Jernej Gabrijel, OŠ Trebnje



št. 127 / maj 2017 17

ŠPORT / DRUŠTVA

NK Bartog Trebnje 
na mednarodnem 
turnirju v 
Grosupljem
Dve ekipi U-8 sta se 22. 4. 2017 udeležili 
mednarodnega turnirja Grosuplje open. Na 
turnirju je sodelovalo 40 ekip iz Slovenije in 
Hrvaške. 
Ekipa Trebnje 1 se je v prvem delu (skupin-

skem delu) pomerila z ekipami iz Jesenic, 
Kamnika, Medvod in Črnega Grabna. Ekipa 
Trebnje 2 pa z ekipami iz Cerknice, Slovana 
iz Ljubljane, Vira in Brinja 1.
Po kosilu je nastopil drugi del (razigrava-
nje), v katerem je Trebnje 1 igral z ekipami 
iz Ivančne Gorice, Brinje 2 in Doba, Trebnje 
2 pa z ekipami iz Brinja 3, Drena in Brinja 5.
Naši mladi nogometaši so se odrezali dobro 
in za svoje sodelovanje bili tudi nagrajeni.
Trenerja Mladen in Boris sva bila na najine 
nogometaše zelo ponosna.

Trener Mladen Šiška

Obisk plezalnega 
centra
Plezalna sekcija Športnega društva Šentlo-
vrenc je zaključila plezalno sezono z obiskom 
Plezalnega centra v Ljubljani. V nedeljo, 7. 5. 
2017, se je 28 otrok v spremstvu devetih in-
štruktorjev preizkusilo na različno visokih in 
težavnostnih smereh. Svoje znanje so upo-
rabili na balvanih, v mali in veliki dvorani, 
kjer so smeri visoke do dvajset metrov. Vi-
den je očiten napredek naših šentlovrenskih 
pajkov. Vsi plezalci so osvojili osnove varne-

ga plezanja in samozavestno plezali na vrh 
dvajsetmetrskih sten s težavnostno stopnjo 
do 6a. Zadovoljni in nasmejani so nam ma-
hali izpod stropa plezalnega centra. Zelo so 
uživali v balvanski sobi, v kateri lahko pleza-
jo brez varovanja in po svojih zmožnostih. V 
naših mladih plezalcih vidimo veliko talenta 
in volje, zato jim bomo poskusili narediti bal-
vansko steno tudi v Šentlovrencu.
Plezanje je sedaj olimpijska disciplina. Danes 
smo z avtobusom peljali otroke v Ljubljano, 
v prihodnosti pa morda peljemo starše navi-
jat na olimpijske igre!

Sabina Lovšin

Očistimo Dobrniško 
dolino 2017
Pod tem geslom je v soboto, 22. aprila 
2017, od 9. do 12. ure potekala tradicional-
na okoljska akcija KS Dobrnič. Udeležile so 
se je ekipe iz vseh vasi KS Dobrnič in pred-
stavniki vseh društev v kraju ter učenci PŠ 
Dobrnič  Vseh udeležencev je bilo več kot 
90. Najštevilčnejši so bili zopet člani LD Do-

brnič in PGD Dobrnič.
Akcijo je vodil predsednik Sveta KS Dobrnič 
Darko Glivar, ki je skupaj s sodelavci poskr-
bel za organizacijo, nemoten potek in tudi 
za prijeten zaključek pri gasilskem domu. 
Vsem udeležencem se je zahvalil za sode-
lovanje. Pohvalil je njihova prizadevanja in 
vsakodnevno skrb za zdravo, čisto in prija-
zno okolje. Za naslednje leto vabi tudi tiste, 
ki mečejo smeti v naravo.

L. P.

Taborniška stojnica
V letošnjem letu se bomo taborniki iz tre-
banjskega RSJ udeležili ZLET-a, nacionalne-
ga taborjenja za mlade, ki poteka vsake štiri 
leta. Odločili smo se, da bomo del denarja 
za tabornine zbrali tudi s pomočjo taborni-
ške stojnice, ki jo boste lahko v trebanjskem 
parku našli v soboto, 20. in 27. maja, ter 3. 
junija 2017. Na stojnici bomo udeleženci 
ZLET-a zbirali prostovoljne prispevke, v za-
meno pa bomo ponujali različne izdelke: 
odlične domače piškote, preživetvene za-

pestnice, vodoodporne vžigalice, verižice. 
Z vašim prispevkom nam boste pomagali 
uresničiti naše sanje, mi pa se že veselimo 
vašega obiska.
Taborniki bomo sodelovali tudi na Dnevu 
Keltov in Rimljanov, ki bo potekal 17. 6. 
2017 v sklopu 29. prireditve 'Iz trebanjske-
ga koša'. Tam se bomo predstavili in za vas 
pripravili zabavne aktivnosti, ki bodo pope-
strile ta dogodek. Vljudno vabljeni!
Z naravo k boljšemu človeku!

Trebanjska odprava na Zlet
Jan Čibej
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Očistili smo KS 
Knežja vas
V soboto, 22.4.2017, smo imeli čistilno ak-
cijo v naši krajevni skupnosti, in sicer na po-
seben dan, ko obeležujemo DAN ZEMLJE.
Vodje smo se zbrali pred Vaškim središčem, 
da smo dobili zaščitne rokavice in vrečke za 
smeti. Skupaj s skupino smo se odpravili po 
poteh po celem območju. Smeti smo pobi-
rali in jih ločevali po že znanem ločevalnem 
sistemu. Čeprav je trava že kar visoka, se 
smeti vseeno vidijo. Največ smeti ostane 
tam, kjer cesto ali pot obdajata gozd in gr-
mičevje. Več smeti je tudi ob poteh izven 

vasi. Pobiranje smeti organiziramo že več 
let vsako leto.  Zbere se več kot 50 vašča-
nov. Od tega je veliko otrok, kar dobro 
deluje na ozaveščenost o odlaganju od-
padkov. Vaščan Nace se letos  ni udeležil 
čistilne akcije, saj vse leto pobira smeti, 
ko se s kolesom odpravlja na pot. Zasluži 
si vse pohvale. Ta dogodek je prijeten tudi 
za medsebojno druženje, za kar je sicer ob 
tako hitrem tempu vsakdanjika premalo 
časa.
Pobiranje smeti smo zaključili pri Vaškem 
središču v Selcah, kjer smo se okrepčali in 
naredili skupinsko sliko. Otroci pa so uživali 
na igrišču ob igranju nogometa.

Za KS Knežja vas
Anita Barle

Tradicionalno 
prvomajsko 
srečanje na 
Debencu
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je 
skupaj z ROZS OO Dolenjske, Bele krajine 
in Posavja tudi letos organizirala že 36. pr-
vomajsko srečanje na Debencu pri Mirni, ki 
se je pričelo s kulturnim programom ob 11. 
uri. Nastopili so Občinski pihalni orkester 
Trebnje z mažoretkami, učenci Osnovne 
šole Mirna in Glasbene šole Trebnje. Vse 
prisotne je v imenu Občine Mirne nagovo-
rila podžupanja Barica Kraljevski. Več tisoč 
glavo množico ljudi je nagovoril sekretar 
Sindikata poklicnih gasilcev Slovenije Da-
vid Švarc. Obenem so na srečanju podelili 
tudi priznanja zaslužnim članom sindikata 
za dolgoletno delo v sindikalni organizaciji 
in posebno zahvalo učenki glasbene šole v 
Trebnjem Vanji Vidmar za dolgoletno aktiv-
no sodelovanje. Za dobro voljo na omenje-
nem tradicionalnem srečanju so poskrbeli 
člani ansambla Večerni Zvon, za pogostitev 
pa upravitelji Koče na Debencu.

Delavski pozdrav do naslednjega leta!

Leon Lobe,
predsednik OOS ZPKZ Dob pri Mirni

Delovanje KS 
Dolenja Nemška 
vas v letu 2016
Svetniki Krajevne skupnosti Dolenja Nem-
ška vas smo si zadali nalogo, da skupaj s 
krajani skrbimo za razvoj in kvalitetne bi-
valne pogoje na našem območju. Vseskozi 
se trudimo, da zadovoljujemo skupne po-
trebe krajanov v okviru svojih omejenih 
možnosti. Žal se pogosto zgodi, da želje 
presegajo naše kompetence in možnosti.
V letu 2016 smo uspešno dokončali večino 
zastavljenih ciljev in projektov 
Krajevna skupnost Dolenja Nemška vas je 
v letu 2016 pridobila 156.048 EUR prihod-
kov, in sicer 127.472 od Občine Trebnje, ne-
kaj več kot 28.500 EUR so kot soudeležbo 
pri posameznih projektih prispevali krajani 
(vaščani Gradišča, uporabniki Gajeve ulice).
V KS Dolenja Nemška vas smo v letu 2016 
uspešno zaključili z investicijami, ki so bile 
predvidene v finančnem načrtu in za te 
namene porabila 133.497 EUR. Največji de-
lež odpade na vzdrževanje cest, in sicer za 
pluženje in posipavanje okoli 12.000 EUR, 
preko 93.000 EUR je bilo porabljenih za in-
vesticijsko vzdrževanje cest. V ta sklop so-
dijo globinske sanacije na vozišču Rihpovec, 
Meglenik, Gradišče, Studenec, asfaltiranje 
ceste v Stari Gori (Gajeva ulica), preplasti-
tev ceste v Gradišču do cerkve Sv. Jože-
fa ter asfaltiranje parkirišča pri gasilnem 
domu na Ponikvah. V sklopu vzdrževalnih 
del smo na Rihpovcu na nevarnem odseku 
postavili odbojno ograjo, ki omogoča večjo 
varnost udeležencev v prometu. Sofinanci-
rali smo projekt postavitve opornega zidu v 
Rodinah. Gasilskemu društvu Lukovek smo 
pomagali pri izvedbi betonskih tlakov v ga-
silnem domu. Na nogometnem igrišču pri 

šoli v Dolenji Nemški vasi smo izvedli raz-
svetljavo ter uredili igrišče za odbojko na 
mivki, za kar smo porabili cca 10.000 evrov. 
Igrišče bo dokončano v letu 2017. Pri mrli-
ški vežici smo zamenjali dotrajana vrata ter 
oglasno tablo. Nadaljevali smo z zamenjavo 
hidrantnih omaric in iztrošene opreme. Za 
osnovno šolo v Dolenji Nemški smo nabavi-
li dve klimatski napravi. Finančno smo so-
delovali pri obdarovanju otrok v KS DNV ter 
pomagali ostalim društvom v KS. 
Razlika med prihodki in odhodki prestavlja-
jo sredstva, ki jih bomo porabili v letu 2017.
Tudi za v bodoče si bomo člani Sveta KS Do-
lenja Nemška vas prizadevali za racionalno, 
pregledno in učinkovito delo. Svetniki svoje 
delo opravljamo neprofesionalno, zato pri 
izvedbah vseh projektov pričakujemo tvor-
no sodelovanje zainteresiranih krajanov. 
Krajani lahko svoje pisne predloge za so-
delovanje in za financiranje projektov po-
sredujete po pošti na naslov KS Dolenja 
Nemška vas, Gorenje Ponikve 24, Trebnje. 
Svoje predloge oddate v nabiralnik KS, ki se 
nahaja na gasilskem domu Ponikve ali piši-
te na e-naslov sasagognjavec@gmail.com. 
Svet KS bo obravnaval samo pisne predloge 
krajanov. Na prednostno listo za realizacijo 
se bodo uvrstili tisti projekt, ki so skladni 
z našim kompetencami in zakonodajo, ki 
bodo imeli vpliv na čim širši krog krajanov, 
bodo vodeni v skladu z zahtevami in po po-
trebi ustrezno sofinancirani s strani zainte-
resiranih krajanov. 

Kvalitetno življenje in delo v KS je možno 
samo z vključevanjem krajanov. Samo s 
združenimi močmi bomo dosegali zasta-
vljene cilje in se veselili naših skupnih uspe-
hov.

Vera Rozman in Miha Sever
KS DNV
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62. skupščina 
Gasilske zveze 
Trebnje (GZT)
V mirnskem Kulturnem domu Partizan je 
Občina Mirna omogočila izvedbo 62. skup-
ščine GZT, ker je mirnskemu  gasilskemu 
poveljstvu občine (GPO) po krožnem pravilu 
pripadlo gostiteljstvo skupščine GZT. Ude-
ležba delegatov iz 28 prostovoljnih gasilskih 
društev (PGD) je bila 91 %. 
Na skupščini, ki jo je po himni s harmoni-
karskim glasbenim vložkom obogatil Matej 
Dragan iz PGD Štatenberk, so se z minuto 
molka poklonili preminulim v preteklem 
letu:  častnemu poveljniku tov. Ivanu Repo-
vžu, vsem gasilcem in častnemu predsedni-
ku Gasilske zveze Slovenije (GZS), tov. Erne-
stu Eöriju. 
Poleg delegatov so se skupščine udeležili 
tudi vabljeni gosti: član predsedstva GZS in  
predsednik Regijskega sveta dolenjske regi-
je Marjan Šmalc, član poveljstva in poveljnik 
dolenjske regije Janez Bregant, župan Obči-
ne Trebnje Alojzij Kastelic, podžupan Občine 
Mokronog-Trebelno Franc Glušič, podžupa-
nja Občine Mirna se je zaradi nepredvidene-
ga dogodka tik pred sejo skupščine osebno 
opravičila, predstavnik URSZR Novo mesto 
g. Borut Kolenc,  predstavniki sosednjih ga-
silskih zvez in zvez belokranjske regije ter 
predstavniki pobratene  Vatrogasne zaje-
dnice grada Velika Gorica. 
Svoja poročila so podali: predsednik  in po-
veljnik GZT Anton Strah in Janez Uhan ter 
predsedniki posameznih komisij ter nadzor-
nega odbora in verifikacijske komisije. 
Brez večjih razprav so delegati poročila po-
trdili in prav tako po predstavitvi soglasno 
potrdili program in finančni plan za tekoče 
leto. 
Prihodnje leto je v gasilstvu kongresno in 
hkrati volilno leto. V ta namen so za skupšči-
no pripravili spremembe Statuta GZT, ki jih 
je pred tem že obravnaval in potrdil Uprav-
ni odbor GZT, na petkovi skupščini pa so jih 
tudi delegati soglasno potrdili.   Prav tako so 
na skupščini sprejeli sklep o izbrisu Prosto-
voljnega industrijskega gasilskega društva 
(PIGD) Akripol Trebnje iz članstva GZ Treb-
nje. 
Poleg gostov –  predstavnikov predsedstva 
in poveljstva GZS ter predstavnikov Regij-
skega sveta dolenjske regije, predstavnikov 
sosednjih in belokranjskih gasilskih zvez ter 
pobratene gasilske zveze iz sosednje Hr-
vaške, predstavnika Uprava RS za zaščito 
in reševanje, Izpostava Novo mesto – sta  
župan Alojzij Kastelic in podžupan Občine 
Mokronog-Trebelno Franc Glušič v svojih 
nagovorih izrazila zadovoljstvo z delom 

ter poudarila srčnost gasilcev pri njihovem 
delu, visoko strokovnost, do katere vodijo 
le permanentna različna gasilska izobraže-
vanja in vaje v okviru Zveze, regije in Gasil-
ske zveze Slovenije. Oba sta podprla nabavo 
nove avtolestve in tako zamenjavo sedanje-
ga vozila Bronto, s katerim je bilo že nemalo 
težav in stroškov zaradi nenehnih okvar in 
zato tudi manj zaupanja v varno delo z njim. 
Tako vozilo je potrebno za celotno Mirnsko 
in Temeniško, zato sta oba izrazila močno 
podporo za nabavo s sredstvi, ki jih imajo 
občine rezervirane v svojih proračunih za ta 
namen.
Dolgoletni predsednik GZ Ivančna Gorica, 
tov. Lojze Ljubič, ki je v gasilski organizaciji 
že več kot 60 let in je letos po 46 letih za-
pustil tudi mesto predsednika Zveze, je ob 
tej priložnosti skupaj z bivšim poveljnikom 
Lovrom Markovičem podelil spominska pri-
znanja, ki so jih prejeli: Anton Strah, Anton 
Bajc, Janez Bregant, Janez Uhan in Mojca 
Femec ter PGD Mirna. Na letošnji skupščini 
so bila podeljena tudi priznanja društvom, 
ki so jih osvojila na podlagi najvišje zbranih 
točk pri ocenjevanju PGD v letu 2016: 1. me-
sto PGD Trebnje, 2. mesto PGD Štatenberk 
in 3. mesto PGD Veliki Gaber. Na tekmova-
nju Fire combat sta ponovno v preteklem 
letu postali državni podprvakinji Marjanca 
Kužnik iz PGD Dobrnič in Mateja Filipič iz 
PGD Žužemberk. Zaradi njune službene za-
držanosti je nagrado v njunem imenu pre-
vzel poveljnik PGD Dobrnič Matjaž Vovko. 
     

GZ Trebnje

Nordijska hoja
V začetku študijskega leta 2014/2015 smo 
se v okviru Univerze za tretje življenjsko 
obdobje (UTŽO) Trebnje, ki jo sofinancirajo 
Občina Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mo-
kronog-Trebelno,  odločili ustanoviti štu-
dijski krožek nordijske hoje, v katerega se 
ja vključilo 22 udeležencev. Obnovili smo 
osnovno znanje pod vodstvom mentorice 
Branke Glivar, ki je predvsem novincem 
prikazala pravilnost nordijske hoje, z njo 
smo tudi opravili nekaj pohodov. Po konča-
nem usposabljanju smo se z nordijsko hojo 
ukvarjali sami v manjšem številu. Srečuje-
mo se vsak torek ob 15. uri. Dobivamo se 
pred Centrom za izobraževanje in kulturo 
(CIK) Trebnje ter hodimo po okoliških poteh 
približno eno uro. Občasno hodimo tudi po 
igrišču, da ob nadzoru mentorja obnovi-
mo svoje znanje ali pa popravimo napake, 
ki jih delamo med hojo, saj nordijska hoja 
poteka po določenih pravilih, da je dovolj 
učinkovita.  

Nordijska hoja je posebna oblika hoje, ki 
je zadnja leta zelo popularna. Gre za hojo 
s pomočjo posebnih palic, ki so podob-
ne palicam za nordijsko smučanje (tek na 
smučeh), le da so prilagojene različnim po-
vršinam. Tovrstna vadba predstavlja vadbo 
celotnega telesa, saj h gibanju poleg nog 
pripomorejo tudi roke in ramenski obroč. 
Primerna je za vse starostne skupine in vse 
vrste rekreativcev.

Poleg naštetih dejavnikov je pomembno 
tudi druženje s podobno mislečimi ljudmi. 
Med hojo spoznavamo bližnjo okolico 
Trebnjega. Marsikdo, ki živi v Trebnjem, 
ne pozna vseh čudovitih sprehajalnih poti 
v okolici našega mesta, ki pa jih je vredno 
spoznati.
Vabimo vse ljubitelje hoje v naravi, da se 
nam pri tem spoznavanju pridružite. 

 Martin Hočevar

(Foto: A.B.)
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Strelsko društvo 
Trebnje v sezoni 
2016/17
Strelsko društvo Trebnje je ponovno dose-
glo zelo dobre uspehe. Članom Strelskega 
društva Trebnje čestitamo za odlične re-
zultate. Zahvala staršem za pomoč pri pre-
vozih na tekmovanja, posebna zahvala g. 
Cuglju, ki več kot 47 let skrbi za mlade in 
malce starejše strelce, ter vztraja, da tradi-
cija streljanja z zračnim orožjem v Trebnjem 
ne zamre.

V pionirski ligi JV regije strelskih društev je 
bilo drugo po številu nastopajočih v strelja-
nju s serijsko zračno puško s sledečimi re-
zultati: 

Cicibani ekipno: 2. mesto; posamično: Mi-
helič Lan 4., Ratajc Jan 6.,  Kravcar Nejc 8. 

Mlajši pionirji ekipno: 3. mesto; posamično: 
4. Stražišar Domen, 5. Slak Nik, 12. Vencelj 
Žan, 15. Urbič Domen, 19. Kranjc Urban. 

Mlajše pionirke ekipno: 3. mesto; posamič-
no: 3. Kepa Zoja, 5. Omahen Eva. 

Pionirji ekipno: 3 mesto; posamično: 7. 
Lončar Mark, 8. Novak Miha, 10. Klančar 
Patrik, 14. Peskar Lenart, 15. Slak Jan, 17. 
Trlep Mark Neo. 

40. dopisna strelska liga Slovenije; ekipno 
peti. V kategoriji zračna puška 10 m je kadet 
Verščaj Luka osvojil 6. mesto. V streljanju s 
serijsko zračno puško na 10 m z naslonom 
CICIBANI posamezno Ratajc Jan 7. in Krav-
car Nejc 9. SD Trebnje je v skupini MLAJŠI 
PIONIRJI doseglo 5. mesto; posamično Stra-
žišar Domen 5. in Slak Nik 8. Ekipno PIO-
NIRJI serijska zračna puška 10 m,  odlično 
2. mesto. Posamično pionirji: Klančar Patrik 
5., Lončar Mark 9. in  Novak Miha 10. ČLANI 
ekipno drugi; posamično člani:  Novak An-
drej 4., Rajkovič Marjan 6., Ostanek Bojan 
7. VETERANI ekipno 2. mesto; posamično 
veterani 50–60 let; 3. mesto Progar Franc, 
4.  Ostanek Bojan, veterani 60–70 let  Cu-
gelj Franc odlično 1. mesto. V INVALIDSKI 
dopisni strelski ligi posamično je g. Cugelj 
zasedel 3. mesto. Na državnem prvenstvu 
invalidov v streljanju z zračnim orožjem je 
s 4. mestom SD Trebnje zastopal Franc Cu-
gelj. Državno prvenstvo veteranov in vete-
rank v streljanju s serijsko zračno puško je 
aprila potekalo v Ljubljani, kjer sta Progar 
Franc z 12. in Ostanek Bojan z 18. mestom 

zastopala veterane nad 50 let. V skupini ve-
terani nad 60 let je bil Cugelj Franc 2. ter 
Žurga Janez 18. Ekipno so veterani osvojili 
3 mesto. 

POZIV KS TREBNJE
Krajevna skupnost Trebnje poziva vse 
lastnike živih mej, drevja in ostalega 
zelenja, ki omejuje prosti profil ploč-

nikov, ulic in ostalih površin, da zaradi 
varnosti v prometu, varnega gibanja 

in vožnje krajanov nemudoma izvršijo 
obrez le-teh. 

Realizacijo obreza bo spremljala Komu-
nala Trebnje v sodelovanju z medobčin-

skim inšpektoratom.

Krajevna skupnost Trebnje
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4. pohod Po poteh
Dobrniške doline 
Že četrto leto zapored smo se ljubitelji 
narave in Dobrniške doline na velikonočni 
ponedeljek odpravili na pohod. Izpred Kul-
turnega doma Ireneja Friderika Barage v 
Dobrniču smo ob 13.30 odšli proti točkam 
na poti: Dobrnič-T1 – Lokve-T-11 – Šahovec-
T10 – Artmanja vas-T9 – Dobrnič-T1. Tokrat 
nas je spremljalo toplo sončno vreme. 
Vzdušje je bilo izjemno prijetno. V Lokvah 
smo šli mimo Gazvodove hiše, v kateri je 
bila prva pošta. V Šahovcu smo si ogledali 
obnovljeno lužo, vodnjak, igrišče in cerkev 
Sv. Duha, ki jo vaščani s prostovoljnim de-
lom obnavljajo. V Šahovcu, ki je arheološko 
najdišče, je Janez Jaklič naključno našel dve 
dragoceni hišasti žari iz keltskega obdobja, 
ki sta shranjeni v Dolenjskem muzeju poleg 
vseh številnih drugih najdb s tega območja.
Porletovi so nam postregli s pijačo in pot 
smo po gozdu nadaljevali proti Vrbovcu. 
Mimo Vrbovca in Korit smo prispeli v Art-

manjo vas. Ustavili smo se ob obnovljenem 
studencu in luži v Logu. Vsi vaščani so vložili 
veliko truda in prostovoljnih ur dela, da se 
je izvir ohranil. Največ so prispevali Ivan in 
Jure Pekolj, ki sta lastnika dela zemljišča, na 
katerem sta izvir in luža, ter Marjan Žabkar, 
ki je sodeloval pri vseh delih in skonstrui-
ral lesen mostiček čez lužo. Iz izvira so med 
2. svetovno vojno hoteli Italijani napeljati 
vodovod v vas. Zgradili so le zadrževalnik 
vode in položili nekaj cevi. Artmanja vas 
ima prav posebno ime, ki izhaja iz časov, 
ko so po naši deželi hodili in se vojskovali  
Longobardi. Po zapisu iz Zupančeve kroni-
ke je bil Ariman Longobardski plemič. Vas 
je bila nekaj časa last goriških grofov. Nad 
vasjo je bogato arheološko najdišče Reva, 
mimo vasi teče Žibrščica, na polju je ohra-
njena rupa.

V Artmanji vasi smo naredili kar daljši po-
stanek, da smo si vse ogledali. Pohodnikom 
so se pridružili vaščani. Zbrane je nagovoril 
predsednik Sveta KS Dobrnič Darko Glivar 
in nas povabil na okrepčilo s hrano in pija-

čo, ki so jo pripravili Jure, Ivan, Marjan in 
Vine (vse je bilo res izjemno okusno in lepo 
pripravljeno). V prijetni družbi smo zaklju-
čili pohod.

Pohod je bil organiziran v sodelovanju KS 
Dobrnič in KTD Dobrnič. Hvala vsem, ki ste 
prišli, in hvala vsem, ki ste sodelovali pri 
izvedbi. Prihodnje leto pa spet nasvidenje.

Lojzka Prpar, 
KS Dobrnič

Ocenjevanje vin na 
Stari gori 
Od  4. 4. do 6. 4. 2017 je potekalo ocenje-
vanje vin v sklopu 45. Tedna cvička. 1106 
vzorcev iz 32 društev, ki so vključena v 
Zveze društev vinogradnikov Dolenjske, 
so ocenjevale 4 komisije po 5 članov vse 
tri dni. Zadnji dan je bil tudi znan najboljši 
cviček, ki ga je pridelal Gregor Štemberger 
iz občine  Šentjernej. Za kralja cvička bo 
okronan 26. 5. 2017 na prireditvi 45. Tedna 
cvička v Trebnjem. Da je ocenjevanje pote-
kalo nemoteno, je poskrbela ekipa Društva 
vinogradnikov Trebnje in Društva vinogra-
dnikov »Lisec« Dobrnič.

Anica Maraž
Foto: Stane Murn

12. redna seja 
SPVCP Občine 
Trebnje
SPVCP Občine Trebnje ni vseeno, kaj se 
dogaja na naših cestah, zato je predsednik 
sklical  sejo v razširjeni sestavi. K sodelo-
vanju je povabil predstavnike kolesarjev in 
motoristov, ki organizirano delujejo v ob-
čini Trebnje, ter predsednika motoklubov 
Slovenije. Svet si je za leto 2017 zadal zelo 
težko nalogo, in sicer prepoloviti število 
smrtnih žrtev. Če bo uspela, je odvisno prav 
od vsakega udeleženca v prometu. Za leto 
2016 lahko rečemo, da je bilo  pozitivno.  V 
preteklem letu se je v Sloveniji drastično 
povečalo število mrtvih, toda za  občino 
Trebnje lahko rečemo, da smo uspeli zadr-
žati raven iz leta 2015. Na seji je bilo čutiti 
nekatere pozitivne premike. V sejemskem 
žargonu rečeno, se obetajo nekateri posli 
med OŠ Trebnje in motoklubom Kamerad. 
Zavedamo se, da ni mladeniča, ki ga motor 
ne bi zanimal. Toda potrebno je pokazati 
tudi drugo manj svetlo sliko, ki je povezana 
z motorji  in s kolesarji. Ti udeleženci so naj-
bolj ranljivi v našem prostoru. 

SPVCP
Občine Trebnje

Delovna akcija na 
Liscu
Društvo vinogradnikov »Lisec« Dobrnič je 
pridobilo v najem staro zidanico z zemlji-
ščem od župnije Dobrnič. Zidanica je bila 
tako zaraščena z grmovjem, da niti ni bilo 
dostopna. Tudi parcela je bila zaraščena z 
grmovjem. Vse to smo člani društva v veči-
ni očistili  v nedeljo, 2.4.2017, ko smo imeli 
delovno akcijo. Udeležilo se je preko 30 čla-
nov društva. S tem smo dokazali zanimanje 
in že načrtujemo delo naprej.

Anica Maraž
Foto: Majda Gazvoda
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Zdaj v tisti rajski dolini
med večnimi spomini
tiho sanjaš svoj mir.

Z A H V A L A
V 55. letu starosti je prestopil prag večnosti naš dragi

FRANc SMRkE
iz Trebanjskega Vrha 15

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, pri-
jateljem 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. Zahvaljujemo se za lepo or-
ganiziran in opravljen obred slovesa pogrebni službi Novak ter g. žu-
pniku Marku Japlju.
Hvala tudi vsem, ki ste ga pospremili na zadnjo pot. 

Žalujoči: Vsi njegovi.

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

Z A H V A L A
Po hudi bolezni nas je v 82. letu starosti zapustila draga mama, stara 
mama, sestra in teta 

TEREZIJA GRM 
iz Dečje vasi pri Trebnjem.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in 
znancem.
Hvala za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sv. maše.
Zahvala tudi gospodu Slavku in gospodu Sašu za lepo opravljen obred.
Hvala tudi pogrebni službi Novak iz Žužemberka in vsem, ki ste jo v 
tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: Vsi njeni

In pride dan, 
ko se končajo zadnje 
upajoče sanje …
Razum nam pravi,
da je odrešitev …
Srce pa ne razume in boli …

Z A H V A L A
V 86. letu starosti nas je zapustil in odšel k večnemu počitku naš dragi 
stric, brat in prijatelj

JOŽE MIkLIČ
iz Lokev pri Dobrniču 5.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sose-
dom (še posebej Avguštinčičevim) in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih 
stali ob strani, nam izrekli sožalje, podarili cvetje, sveče in svete maše.
Posebna zahvala zdravstvenemu osebju Oddelka za travmatologijo, UKC Lju-
bljana, kjer so mu lajšali trpljenje v zadnjih dneh.  
Iskreno se zahvaljujemo tudi Pogrebni službi Novak, pevcem, gasilcem (zlasti 
PGD Dobrnič), govorniku gospodu Prparju, gospodu župniku za lepo organiza-
cijo pogreba in vsem, ki ste se od njega poslovili ter ga pospremili k večnemu 
počitku.

Žalujoči: Vsi njegovi.

Pojdem, ko pride moj maj. 
Pojdem na rožne poljane,
kjer najdem vse svoje zbrane 
od včeraj in kdo ve od kdaj.
Pojdem v kraj vseh krajev,
pojdem v maj vseh majev …
Ne kličite me nazaj!

Z A H V A L A
V 51. letu nas je zapustila naša draga mama,

sestra, žena, sorodnica in prijateljica
dr. DARJA kEk MERL, rojena KEK iz Pluske, stanujoča Hraše pri Smledniku.

Skupaj smo odraščali na kmetiji na Pluski, prezgodaj je kruta usoda potrkala na naša vrata in 
nam vzela očeta, tebi je bilo takrat komaj 10 let. Pa se nismo dali, tudi če je bilo pomanjkanje 
in nas je spremljalo trdo delo, smo pogumno držali skupaj in si pomagali, živeli po načelih po-
štenosti. Vedno si bila vzgled pridnosti, vztrajnosti, poguma in odličnosti. Dosegla si veliko, po 
zaključenem študiju kemijske tehnologije si bila uspešna raziskovalka, sprva magistrica, nato 
doktorica kemijskih znanosti. Po opravljenih raziskovalnih projektih v Ameriki, na Danskem 
in v Nemčiji si službovala na Kemijskem inštitutu v Ljubljani, zadnja leta pa na Inštitutu Jožef 
Štefan. Skupaj s sodelavci si prispevala k ugledu slovenske znanosti. Tvoja vztrajnost in pogum 
sta se kazali tudi pri borbi s teško boleznijo, ki si jo dolgo in pokončno poskušala premagati, pa 
je bila usoda taka, da si nas veliko prezgodaj za vedno zapustila. 
Draga Darja, ostala boš v naših srcih in naših spominih za večno. Zahvaljujemo se Bogu, da 
nam je dal priložnost biti s tabo, deliti s tabo neprecenljive trenutke življenja. 
Iskrena in velika hvala vsem, ki ste ji stali ob strani v času preizkušenj in bolezni, hvala vsem za 
izrečene besede sožalja in darove v njen spomin. 
Počivaj v miru. 

Žalujoči: Vsi tvoji!

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

Z A H V A L A

V 87. letu starosti nas je zapustila mama, stara mama in prababica

ANA ZUPANČIČ
iz Gorenje Nemške vasi 13, Trebnje.

Zahvala vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za po-
darjene sveče, izrečena sožalja, stiske rok in svete maše. 
Posebna zahvala negovalkam DSO Trebnje, patronaži ZD Trebnje, sode-
lavcem Občine Trebnje in vsem ostalim, zahvala Nataši Femec za govor 
ob grobu, gospodu Slavku za obiske, pevcem za zapete pesmi, pogreb-
ni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže. 
Vsem, če tudi niste imenovani, iskrena hvala. 

Žalujoči: Vsi njeni!

Z A H V A L A
V 79. letu nas je zapustila naša draga žena, mama, sestra in teta

AMALIJA SMOLIČ
Iz Pristave 15, Trebnje

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za 
izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Posebna zahvala Gineko-
loškemu odd. SB Novo mesto za vso skrb in nego ter g. župniku Milošu 
Koširju za lepo opravljen obred. Hvala Pogrebni službi Marija Novak, 
pevcem in vsem, ki ste jo imeli radi in jo pospremili k večnemu počitku.
 

Žalujoči: Vsi njeni!

ZAHVALE
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JUBILEJI / STRANKE

Jubilej
V mesecu aprilu je častitljivi 90. rojstni dan praznovala Ana Strniša 
iz Gorenjega Vrha. Gospa Ana sedaj biva v Domu starejših občanov 
Trebnje in je tudi pri devetdesetih letih še vedno vitalna.
V četrtek, 27. 4. 2017, so jo obiskali predsednica KORK Svetinja Ani-
ca Makše in članica Anica Šuštaršič, podpredsednik KS Svetinja Ta-
dej Božič ter predsednica Območnega združenja RK Trebnje Mojca 
Mihevc. 
Ob obisku smo ji prinesli skromno darilce, veliko nam je pomenil 
njen nasmeh in dobra volja ob našem obisku.
Želimo ji še veliko zdravja in obilo let!

KORK Svetinja
Manca Lipoglavšek

101. leto Kristine Lavrič
Na lepo sončno sredo, 12. aprila, je mama, babica in prababica 
Kristina Lavrič iz Vrbovca pri Dobrniču praznovala 101. rojstni dan.
Vesela in nasmejana je prišla iz svoje sobe, ko smo pri njej potrkale 
predstavnice Krajevne organizacije Rdečega križa Dobrnič Anica, 
Milena in Francka ter ji zaželele zdravja in sreče še v naslednjih 
letih. 

V prijetnem druženju z njo, njenim sinom, hčerkami in drugimi so-
rodniki smo spoznale, da je kljub častitljivim letom še vedno iskri-
vega duha in dokaj dobrega zdravja. K tako visoki starosti je gotovo 
pripomogla ljubezen njenih najbližjih, nenazadnje pa zdravo okolje 
in čisti zrak naše Dobrniške doline, saj gre še vedno rada na kratek 
sprehod po bližnji okolici.
Ob poslušanju njenih spominov je čas hitro mineval, številki na tor-
ti sta bili enaki z leve in desne strani ─  101 ─  na vsaki pa svečka, ki 
jih je brez težav upihnila.
Draga mama Kristina, glede na vaše počutje v stoprvem letu upam, 
da se naslednje leto spet srečamo, do takrat pa vam želimo vsega 
lepega ob vaših najdražjih!

Francka Kužnik

TRISTEBRNI POkOJNIN-
SkI SISTEM ZA DOSTOJ-

NE IN VZDRŽNE 
POkOJNINE  

Naš pokojninski sistem drvi v prepad in narediti moramo vse, 
da to zaustavimo. Sedanji pokojninski sistem je izjemno odvi-
sen od razmerja zaposleni upokojenec. Danes za 100 upoko-
jencev dela le 137 zaposlenih. NSi predlaga tristebrni sistem, 
ki za vse upokojence zagotavlja dostojne pokojnine, je izrazito 
dolgoročno vzdržen in zaradi finančne varnosti privlačen tudi 
za mlajšo generacijo.     
Ko se bo oseba s povprečno plačo upokojila, bo imela na svo-
jem pokojninskem računu 204.190 evrov. Če to razdelimo na 
pokojnino v višini 617 evrov, dobimo vzdržnost tega sistema 
do dopolnjenega 92. leta starosti. V NSi ne delamo tega, kar se 
splača, ampak to, kar je dobro za državljane. Delamo korake, 
da končno pridemo do normalne Slovenije. 

Občinski odbor NSi Trebnje

 
 

   vabi na dobrodelno prireditev 

 KREPIMO 
DRUŽINE Z EKO 
POGOSTITVIJO 

v četrtek, 1. 6. 2017 
OD 14. DO 18. URE,   
v Vrtcu Mavrica Trebnje 

S PRISPEVKI ZBRANIMI NA PRIREDITVI 
BOMO POMAGALI DRUŽINAM V STISKI 

DELAVNICE: 
Poslikava obraza, Naravoslovna delavnica, Urškina vadba,  

Mažoretna delavnica, Sprostitvena delavnica,  
Glasbena delavnica, Delavnica z baloni, 

Delavnica s slanim testom,  Frizerska delavnica, 
Nogometna delavnica, Izdelovanje papirnatih zmajev, 

Izdelovanje verižic iz slamic. 
 
Razstava izdelkov otrok: 
         VELIKI IN MALI  
          RADOVEDNEŽI 
                                              Na prireditvi bodo sodelovali 
                                          lokalni pridelovalci  
                                                          z domačo hrano. 
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STRANKE

Izjemno smo ponosni, da 
smo kot uvod v prireditev 
Teden cvička uspeli v gosto-
vanje privabiti paraolimpij-
sko žensko reprezentanco 

odbojke. Pomirila se bo s finalistkami miss Slovenije, reprezentanco 
Občine Trebnje in reprezentanco legendarne zlate selekcije. Spre-
mljanje iger paraolimpijske ženske reprezantance vse nas navdaja z 
občutkom, da tudi mi zmoremo tisto, kar se nam včasih zdi nemo-
goče. Drage reprezentantke, čestitamo!
Tudi v letošnjem letu se bo v Trebnjem odvijala prireditev Teden 
cvička. Prireditev med drugim dokazuje, da je cviček v zadnjem ob-
dobju res pridobil na popularnosti, predvsem na račun dviga kvali-
tete vseh ljubiteljev in pridelovalcev te avtohtone vrste vina. Naša 
občina tudi na račun cvička in prireditve Teden cvička postaja pre-
poznavna in privlačna za obiskovalce bližnje in daljne okolice. Veli-
ko dela vloženega v obdelovanje vinogradov ohranja našo kulturno 
krajino s prepoznavnostjo marljivega dolenjskega človeka. Brez vi-
nogradnikov bi bile naše vinske gorice prostrana gozdna območja. 
  Stranka modernega centra SMC

V letošnjem letu SLS praznuje 
29. obletnico ustanovitve Slo-
venske kmečke zveze, dana-
šnje Slovenske ljudske stran-
ke. Omenjena slovesnost je 

potekala v naši neposredni bližini, in sicer na gradu Sevnica. Ob 
tem dogodku ne smemo nikakor pozabiti na pomen ustanovi-
teljev in predstavnikov SKZ tako v zgodovini Slovenske ljudske 
stranke kot še posebej v procesu demokratizacije Slovenije in 
slovenske osamosvojitve, saj so bili ravno slovenski kmetje ti-
sti, ki so se znali organizirati tudi v težkih časih. Podeželje se 
je pred 29 leti znalo spraviti skupaj in poleg stanovskih zahtev 
zahtevati samostojnost slovenske države, demokracijo ter spo-
štovanje človekovih pravic. Temeljni vrednoti, ki krasita SLS, 
sta delavnost in poštenost. Tovrstne vrednote bodo morale 
biti danes vse bolj spoštovane in cenjene ter upoštevane v pri-
hodnosti Slovenije. 

Leon Lobe, OO SLS Trebnje

Mesec dni po sprejetju
proračuna že rebalans

Uresničuje se to, kar smo napovedali 
pri sprejetju proračuna meseca marca. 
V prihodnjih mesecih se bo zvrstilo še 
nekaj rebalansov proračuna, saj je pro-

račun še posebej za leto 2017 neuravnotežen. Naš svetnik Nino Zajc je na seji 
opozoril na to dejstvo z besedami »Učili so me, da lahko zapravim toliko, koli-
kor imam«, a žal to ne velja za občino Trebnje, ki upravlja z davkoplačevalskim 
denarjem. V letu 2017 sprejeti proračun predvideva 12 milijonov evrov pri-
hodkov in 15 milijonov evrov odhodkov. Nekje bo potrebno dobiti 3 milijone 
evrov razlike ali pa se odpovedati in prestaviti določene projekte na naslednjo 
dveletno obdobje (po volitvah). 
Socialni demokrati Trebnje se bojimo, da se bodo zaradi nerealnega načrto-
vanja proračuna Občine Trebnje iz načrta razvojih programov črtali oziroma 
prestavili nujni projekti, ki se dotikajo predšolske vzgoje (vrtec v Šentlovrencu 
in Velikem Gabru), postavitev mrliške vežice v Selah pri Šumberku, pločnik v 
Štefanu in celo projekt kulturnega doma.
Neuravnoteženih in napihnjenih proračunov Socialni demokrati ne mislimo 
podpirati, saj smo mnenja, da je potrebno biti do občanov odkrit, ne pa da 
zaradi cene političnega miru pred volitvami v programih načrtuješ projekte, 
ki ne zdržijo finančne konstrukcije Občine Trebnje.
Občinski odbor Socialnih demokratov Trebnje

Predkongresna
konferenca

V mesecu aprilu smo se zbrali na predkongresni konferenci 
stranke SDS Trebnje.
Konferenci sta prisostvovala ugledna gosta regijski predsednik 
g. Albert Pavlič in poslanka ga. Anja Bah Žibert.
Analizirali smo delovanje  stranke v preteklem letu in podali 
smernice za kongres in nadaljnje delovanje stranke v Trebnjem.

Občinski odbor
Slovenske demokratske stranke

Trebnje

Stranka  DeSUS
 
Izvršilni odbor stranke De-
SUS  Trebnje je  na zadnji seji 

ugotovil, da gre delo Občine v pravo smer. Naš 
svetnik je opozoril, da je čutiti malo preveč za-
letavosti v določeni projekt, ki ostane nedokon-
čan.  Glavna tema seje  je bila iskanje novega čim 
boljšega mladega kandidata, ki bi zastopal barve 
stranke v OS v prihodnjem mandatu. Svetniku je 
bilo postavljenih kar nekaj vprašanj, za katere bo 
moral dobiti odgovor od pristojnih. Člani IO pa so 
dobili nalogo, da vsak na svojem področju iščejo 
čim boljši kader za člana v OS.

Prvi maj – čas za razmislek
V ZL-DSD smo prepričani, da pošteno delo 
zasluži pošteno plačilo, ki mora biti takšno, 
da zaposlenemu in njegovi družini omogoča 
dostojno življenje. Pri tem smo edini, ki zago-
varjamo, da mora biti plačilo takšno, da na 
stara leta ob polni delovni dobi pokojnina ne 

pade pod prag revščine, kar je danes praksa.

Odnos, ki se danes gradi med lastnikom kapitala do delavcev je doka-
zal, da gre za novodobno suženjstvo, ki srednji ter nižji sloj spreminja-
ta v hlapce. Le-ti morajo v novodobnem  sužnjelastniškem odnosu,  ki 
se odraža s prekomernim delom, delom za določen čas, agencijskim 
zaposlovanjem itd.,  služiti gospodarjem in so opeharjeni za nešteto 
delavskih pravic, ki so bile z veliko težavo priborjene skozi desetletja.

Delu čast in oblast! Morda je čas, da za naslednji 1. maj namesto »za 
roštil«j stopimo na ulico. 

ZL–DSD Trebnje
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Intervju z g. 
Markom Gorjupom 

Mag. Marko Gorjup je del TPV-jeve zgodbe 
je že od leta 1994. Od leta 2006 do 2016 je 
bil član uprave TPV d. d. nato pa je nastopil 
trenutno funkcijo direktorja – predsedni-
ka poslovodstva TPV d. o. o.

krajani kS Velika Loka vas in TPV poznajo. 
Se lahko predstavite tudi širši občini Treb-
nje? 
Skupina TPV je eden vodilnih razvojnih do-
baviteljev avtomobilske industrije. Naši pro-
duktni programi so povezani v 3 poslovnih 
divizijah; V sklopu osrednje divizije AvtoIN 
razvijamo in proizvajamo različne sestavne 
dele za avtomobilsko industrijo, kot so sklo-
pi karoserije ter podvozja, komponente in 
elementi avtomobilskih sedežev ter tesnila 
motorjev. Našim razvojnim kompetencam 
zaupajo najzahtevnejši proizvajalci vozil za 
svoje blagovne znamke BMW, Mercedez 
Benz, Rolls Royce, Jaguar, Renault, Volvo idr. 
Zanje razvijamo produkte, ki pomembno 
vplivajo na vozno dinamiko, varnost, ekolo-
škost in udobje pri vožnji. Ob tem razvija-
mo in ponujamo celovite rešitve za potrebe 

upravljanja proizvodne logistike z avtomat-
sko vodenimi vozili (lastni razvoj). Divizija 
Vozila povezuje program prodaje novih in 
rabljenih vozil, lahkih tovornih prikolic ter 
celovitih storitev za uporabnike vozil. V okvi-
ru divizije Prikolice razvijamo in proizvajamo 
lahke tovorne prikolice. 

Skupina TPV je prisotna na 5 lokacijah v 
Sloveniji in na eni v tujini. kaj vas je vodilo, 
da ste se odločili postaviti visoko tehnološki 
proizvodno logistični center na Veliki Loki?
Na poslovni enoti Velika Loka spajamo-va-
rimo posamezne dele, ki jih proizvajamo 
na ostalih poslovnih enotah in dobaviteljih. 
Spojene sklope nato tu  kataforezno lakira-
mo. Ti sklopi so običajno naši končni izdelki, 
zato je na lokaciji Velika Loka logistični cen-
ter izjemnega pomena.

kaj vam kot skupini TPV pomeni pričetek 
gradnje pri Veliki Loki?
Za zadovoljevanje potreb kupcev je poleg iz-
jemnih razvojnih kompetenc potreben tudi 
razvoj učinkovitih proizvodnih in logističnih 
procesov. Ti bodo povezani v sodobnem 
digitaliziranem proizvodno-logističnem cen-
tru, ki bo zgrajen po principu pametne tovar-
ne. TPV, ki je že sicer visokotehnološko pod-
jetje, se s tem še odločneje pomika v smeri 
pametnih tovarn.

kako velik objekt se bo zgradil na izbrani lo-
kaciji, kdaj bo zaživel in koliko je ocenjena 
vrednost investicije?
Novi visoko tehnološki proizvodno-logistični 
center bo v celoti obsegal 7.300 m2 uporab-
ne površine. Skupna vrednost investicije v 
obdobju 2017 do 2020 je ocenjena na 20,3 
mio EUR. Objekt bo zaživel že konec leto-
šnjega leta (1. faza). 

koliko novih delovnih mest predvidevate v 
okviru digitaliziranega proizvodno-logistič-
nega centra na Veliki Loki? Ali načrtujete 
zaposlovanje tudi v naslednjih letih? 
V sklopu nove investicije do leta 2020 na Ve-
liki Loki predvidevamo 110 novih zaposlitev 
različnih stopenj izobrazbe, profilov in znanj. 
Potrebovali bomo več strokovno usposoblje-
nega kadra: operaterjev, vzdrževalcev, inže-
nirjev, kakovostnikov, nabavnikov, analitikov 
logistike, planerjev proizvodnje ter projek-
tnih vodij.

kakšen je  vaš odnos do okolja?
V skupini TPV se zavedamo pomena trajno-
stnega razvoja in naše odgovornosti do oko-
lja, zato skrbimo za nenehno zmanjševanje 
vplivov na okolje. Stalno si prizadevamo tudi 
za zmanjševanje emisij v okolje (odpadne 
vode, odpadki, hrup, emisije v zrak). Z raz-
ličnimi ukrepi za učinkovito rabo energije 
zmanjšujemo porabo električne energije. 
Redno uspešno obnavljamo veljavnost cer-
tifikata za ravnanje z okoljem.

Ali je mišljena zaradi oteženega dovoza to-
vora skozi center Trebnjega do tovarne na 
Veliki Loki kakšna bližnjica za navezavo do 
avtoceste?
Trenutna prometna ureditev za naše potre-
be že dolgo ni več ustrezna, predvsem pa 
bremeni mestno jedro in ogroža prebivalce. 
Zato si prizadevamo, da bi v bližini zahodne-
ga avtocestnega priključka za Trebnje med 
državnima cestama zgradili povezovalno ce-
sto z nadvozom nad Temenico in železnico, 
po kateri bi bil promet bistveno varnejši.

Sogovorniku g. Gorjupu se lepo zahvalju-
jem za intervju in mu želim veliko poslovnih 
uspehov tudi v bodoče.

Mateja Grebenc Kepa

INTERVJU
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Sporočilo krajanom KS Veliki Gaber

Energetsko varčna 
razsvetljava
Že nekaj časa se na tržišču pojavlja LED tehnologi-
ja, ki se močno razlikuje od prej poznanih svetlob-
nih virov. 
Naše razumevanje razsvetljave v veliki meri teme-
lji na navadnih žarnicah, ki jih poznamo od Edisona 
dalje. Žarnice z velikim navojem, strokovno mu re-
čemo E27 in z malim navojem E14, so celo poime-
novane po velikem izumitelju – E v imenu pomeni 
Edison, številka pa premer navoja v milimetrih. Vse 
žarnice vsebujejo žarilno nitko, ki pod vplivom ele-
ktričnega toka, ki teče skoznjo, od vročine zažari. 
Primarno se na tak način sprošča toplota, le okoli 
5 % energije se pretvori v svetlobo. Zaradi slabe 
učinkovitosti smo v EU ta svetlobni vir postopoma 
prepovedali, razen za posebne aplikacije, kjer dru-
gi svetlobni viri iz različnih razlogov niso uporabni.
Navadno žarnico  lahko seveda izboljšamo, tako 
nastane halogenska žarnica. Tudi v tem primeru 
gre za žarilno nitko, ki pa je nameščena v majhnem 
steklenem balonu iz kvarčnega stekla, polnjenem 
z mešanico halogenskih plinov. Ti podaljšajo ži-
vljenjsko dobo nitke in tudi električni tok se lahko 
zviša, zato žarnica pri isti moči izseva več svetlo-
be, ki je bolj bela – ima višjo barvno temperatu-
ro. Kvarčno steklo je zelo prozorno in občutljivo, 
že če se ga dotaknemo z golimi rokami, ga lahko 
uničimo. Vlaga in maščoba, ki ju pustimo s prstni-
mi odtisi na steklu, ob segrevanju zaradi delovanja 
žarnice namreč povzročita, da balon poči, žarnica 
pa je uničena. Golih halogenskih žarnic se smemo 
dotikati le z rokavicami, izberemo pa lahko tudi 
žarnice, ki imajo kvarčni balon zaščiten s kovinskim 
reflektorjem ali dodatnim zaščitnim steklom. Sle-
dnje ponavadi izgledajo kot navadne žarnice, kar je 
posebej primerno za hitro zamenjavo v obstoječih 
svetilkah.
V obeh primerih je barva svetlobe vseh žarnic ena-
ko rumena, barvna temperatura znaša pri nava-
dnih žarnicah 2700K, pri halogenskih žarnicah pa 
3000K.  Pri enakih vatih je količina svetlobe vedno 
enaka.
Povsem drugačna je tehnologija tako imenovanih 
,,varčnih žarnic”, kot pogovorno pravimo kompak-
tnim fluorescenčnim sijalkam z integrirano pred-
stikalno napravo. V tem primeru imamo stekleno 
cevko, polnjeno z mešanico plinov, ki zaradi elek-
tirčnega toka sevajo svetlobo. Mešanice plinov 
so različne, saj različni plini sevajo različno barvo 
svetlobe, predvsem UV, nanos mešanice fosforjev 
na notranji strani steklene cevke pa valovne dol-
žine prestavi v območje vidne svetlobe. Pri vseh 
fluorescenčnih sijalkah (po domače jih imenujemo 
tudi neonke, čeprav ravno neona ne vsebujejo) 
je možno doseči različne barve bele svetlobe, od 
zelo tople rumene do zelo hladne, modrikaste. 
Količina izsevane svetlobe je pri enakih dimenzijah 
sijalk primerljiva. Fluorescenčne sijalke potrebu-
jejo določen čas, da zasijejo s polno močjo, saj se 
mora plin segreti, da učinkovito deluje. Če se upo-
rabljajo slabše predstikalne naprave, te poskrbijo 
za začetni napetostni sunek, ki sproži svetlobno 
reakcijo, pa moramo čakati celo na sam zagon sve-
tilke. Zaradi vsebnosti strupenega živega srebra je 
reciklaža flourescenčnih sijalk težja, saj sodijo med 
nevarne odpadke.

LED tehnologija uporablja za proizvodnjo sve-
tlobe polprevodnike, ki sevajo svetlobo brez 
toplote. Do segrevanja prihaja le na vezju, skozi 
katerega teče električni tok. Ker diode ne mara-
jo toplote, je bistveno, da ima sijalka ali svetilka 
ustrezen hladilnik – dovolj veliko ohišje ali hladil-
na rebra, ki poskrbijo za ohlajanje vezja. Pregre-
te diode imajo bistveno krajšo življenjsko dobo, 
tudi svetlobni tok se hitreje zmanjša. Pri LED 
tehnologiji lahko izbiramo med različnimi odten-
ki bele svetlobe, izberemo lahko tudi barvne di-
ode, ki svetijo, modro, zeleno, rdeče, rumeno …  
Z mešanjem osnovnih treh barv (R – rdeča, G – ze-
lena in B – modra) nastanejo vse barvne nianse. 
“LED” so bile ravno zaradi enostavnega regulira-
nja v začetku bolj uporabne kot dekorativna raz-
svetljava, vendar so sedaj popolnoma ustrezne 
tudi za splošno osvetlitev prostorov. Seveda pa pri 
“LED” ne moremo več meriti svetlobe z vati, saj so 
različne diode različno učinkovite in iz enega vata 
pridelajo različne količine svetlobe. Uporabiti mo-
ramo lumne – to je merska količina za svetlobni 
tok. “LED” so dostopne v obliki sijalk s standardni-
mi navoji, te lahko uporabljamo na enak način kot 
doslej žarnice, vendar pa so slabše učinkovite.
Najnovejše diode proizvedejo že preko 160 lm/W, 
pri sijalkah boste našli najboljše z izkoristki okoli 
100lm/W. Za primerjavo ima navadna žarnica sve-
tilnost 12lm/W – za hiter izračun je 100 lm malo 
manj kot 10-vatna žarnica. Ali drugače: če smo 
prej uporabljali 60 W žarnico, sedaj potrebujemo 

720 lm. To pa lahko dosežemo s 7 W, 10 W ali 13 W 
LED sijalko – odvisno od njene učinkovitosti. 
Alternativno so na trgu LED svetilke – svetilke ima-
jo vgrajene diode v različnih oblikah, vendar pra-
viloma tako, da se jih ne da zamenjati. Po preteku 
življenjske dobe diod je potrebno zamenjati celo 
svetilko. Prednosti LED svetilk so daljša življenjska 
doba kot pri sijalkah in večja svetilnost, saj se za 
namestitev diod lahko uporabi večja površina in je 
hlajenje vezja bolje rešeno. Zaradi majhnih dimen-
zij diod so možne tudi inovativne oblike svetilk, kar 
pride posebej do izraza pri modernih lestencih. 
LED svetloba ima zvezni spekter, kar pomeni, da 
so vse barve vidne in razpoznavne, seveda pa so 
pri hladni beli svetlobi bolj izrazite modre barve, 
pri toplo beli svetlobi pa rdeče in rumene barve. 
LED sijalke se prižgejo takoj s polno močjo, pogo-
sto prižiganje in ugašanje diodam ne škoduje. Ker 
so cene LED sijalk že primerljive s cenami ,,varčnih 
žarnic,, odločitev ni težka, saj so LED sijalke v vseh 
pogledih boljše. 
Za podrobnejše informacije se lahko oglasite tudi 
v brezplačni energetsko svetovalni pisarni mreže 
Ensvet v Trebnjem na Golievem trgu 5 (občinska 
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. 

Pogosto dobivava vprašanja: »Kaj je z vrtcem, 
kaj je z nadaljevanjem rekonstrukcije ceste  
Bič─Veliki Gaber, kaj je s šolo«? V proračunu so 
zagotovljena sredstva za vse te investicije. Po 
besedah g. župna naj bi bilo zemljišče za posta-
vitev   vrtca odkupljeno. Zaskrbljujoče je to, da ni 
na obzorju videti zagotovljenih sredstev tudi za 
njegovo izgradnjo. Za nemoteno delovanje šole 
je zagotovljenih preko 30.000 €.  Pohvala  g. žu-
panu, da je uspel, kar ni uspelo predsedniku KS, 
svetnikoma niti g. župniku, ki se mu zahvaljujemo 
za pomoč. Presekal  je gordijski vozel med kraja-
nom in investitorjem glede prestavitve električ-
nega kabla. Ta spor je bil vzrok, da je KS izgubi-
la naložbo v cestno  infrastrukturo 120.000 € v 

obdobju 2015─2016.  Po besedah g. župana ni 
več prepreke za izvedbo druge etape, prenove 
dotrajanega cestišča. Sredstva so zagotovljena.  
Na oddelku za  OP zatrjujejo, da naj bi zarohneli 
stroji še to jesen. Zadnja  tretjina je v hokeju naj-
bolj razburljiva. Nekaj podobnega se obeta tudi 
v tem projektu. Povezava s krožiščem bo  ostala 
kost za glodanje novim svetnikom.  Gospodarsko 
gledano se kraj razvija v pozitivno smer. Eurotek 
in Treves sta drevesi tega kraja, ki imata veliko 
močnih vej. Zato bo morala v bodoče Občina bolj 
prisluhniti glasu vpijočega v puščavi, ki nosi ime 
Veliki Gaber.

Štefanija Gliha NSi
Mirko Gliha DeSUS

NE-varna šolska pot



št. 127 / maj 201728

NOVICE IN VPRAŠANJA

Občinskim SPV! 
Spoštovani, 
v času od 17. 4. 2017 do 30. 4. 2017 je po-
tekal prvi del nacionalne preventivne akcije 
"Hitrost". Drugi del bo potekal od 26. 6. do 
2. 7. in  od 21.8. do 27.8. V okviru akcije smo 
zagotovili preventivna gradiva (plakate in 
kolutke). Gradivo lahko naročite preko sple-
tnega mesta http://www.avp-spv.si/ (Portal 
SPV). Naročilo gradiva je omogočeno le re-
gistriranim uporabnikom. V povezavi z akci-
jo boste kasneje na naših spletnih straneh 
našli druge dokumente in spote. 
Ob tem vas obveščamo, da, v kolikor vam 
naročeno gradivo za »Kolesar« še nismo po-
sredovali, bo le-to potekalo skupaj z gradi-
vom "Hitrost". O konkretnem prevzemu na 
izpitnih centrih vas bomo sproti obveščali. 
Vljudno vas tudi vabimo, da na portalu SPV 
med svojimi dokumenti objavite poročilo 
SPV za preteklo leto, vnesete preventivne 
akcije, ki ste jih izvedli tudi na podlagi preje-
tega gradiva, morebitne zanimive novice ... 

Lepo pozdravljeni! 
Javna agencija Republike Slovenija za varnost prome-
ta, Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prome-
tu, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, 
Tel.: 01/478-88-68, E-mail: spv@avp-rs.si 

Zahodno Dolenjski 
krog – ZDK  
za ljubitelje 
kolesarjenja
Kolesarsko društvo Grosuplje je letos pri-
pravilo 3. izvedbo kolesarske akcije z na-
slovom Zahodno dolenjski krog. Akcija je 
namenjena vsem kolesarjem. Začela se je 
1. 4. 2017 in bo trajala do 17. 9. 2017.
V akciji lahko sodelujete tudi vi. Prijavite 
se lahko na vseh evidnečnih točkah  ali v 
Kolesarskem društvu Grosuplje (vsak petek 
med 20.00. in 22.00. uro).

Ob prijavnini 10 € prejmete evidenčni kar-
tonček in zloženko z zemljevidom in opi-
som točk.
V akciji sodelujejo:
Turistična kmetija GIOAHIN na Peči
Izletniška kmetija PR*JAKOPC na Malem Li-
poglavu
Okrepčevalnica in pizzeria ROZIKA na Tur-
jaku
Gostišče KRKA na Krki – Gabrovčec
Gostilna in pizzeria PRI GRADU v Žužemberku

Bistro BRIGITA v Selih pri Šumberku
Gostilna RAVNIKAR na Čatežu pri Trebnjem
Žeja BAR na Vratih pri Bogenšperku
Kantina na postaji v Šentvidu pri pri Stični
Gostilna JELENOV ROG na Peščeniku nad 
Višnjo goro
Okrepčevalnica pri Petru v Strugah

Ob obisku vsake kontrolne točke prejmete 
žig v evidenčni kartonček. Obisk lokacije vam 
prinese le en žig na dan in jih izbirate po želji.
Evidenčne kartončke bomo zbirali do 17. 9. 
2017. Oddate ga na eni od kontrolnih točk. 
Zaključek akcije bo v soboto, 23. 9. 2017, ob 
16. uri na Turjaku v gostišču Rozika. Istega 
dne bo vožnja na čas (kronometer) na trasi 
od Želimelj do Turjaka ter podelitev nagrad 
in priznanj.

Nagrade:
Zlata medalja za 60 žigov
Srebrna medalja za 40 žigov 
Bronasta medalja za 20 žigov 
Posebna nagrada za obisk vseh evidenčnih 
točk - vsaj trikrat
Več informacij dobite na:
www.kolesarsko-drustvo-grosuplje.si.

Kolesarski pozdrav!

Po stopinjah dediščine 
in cvička v Trebnjem  

TRIDNEVNA OSREDNJA PRIREDITEV

   Petek, 26. maj 2017   

  17.30 povorka vinogradniških društev Dolenjske 

 19.00 SVEČANA OTVORITEV 45. TEDNA CVIČKA 

 20.00 zabavni program z ansamblom SAŠA AVSENIKA

 21.00 razglasitev Kralja cvička in Ambasadorja cvička

   Sobota, 27. maj 2017   

 14.00 VINOGRADNIŠKI POHOD po vinski gorici Gradišče

 14.00 tekmovanje ekip vinogradniških društev v kuhanju golaža

 16.00 glasbena skupina Extra kvintet  
(zmagovalna ženska zasedba na festivalu v Gadovi peči 2016)

 18.00 sprejem Vinske kraljice Slovenije in aktualnih lokalnih 
vinskih kraljic Slovenije pri županu Občine Trebnje in predsedniku ZDVD

 20.00 zabavni večer - DEJAN VUNJAK  
in ansambel Brendijeve barabe

 20.30 predstavitev lokalnih vinskih kraljic Slovenije,  
 21.00 izbor in razglasitev 19. cvičkove princese in  

pozdrav Vinske kraljice Slovenije

   Nedelja, 28. maj 2017   

  14.00 - 17.00 nastopi glasbenih skupin vinogradniških društev

  14.30 - 15.00 prihod in sprejem Cvičkovega vlaka iz Ljubljane 

 17.00 zabavni program z ansamblom VESELI DOLENJCI

 17.30 podelitev priznanj Šampiona ocenjevanja  
in velikih zlatih medalj

SPREMLJAJOČE PRIREDITVE

  29. 4. Slikarska delavnica – EKS TEMPORE – Dediščina na Liscu 
  6. 5. Pohod po Slakovi poti – Trška gora (organizator DV Trška gora)
  7. 5.  Cviček v srcu - Dežela kozolcev Šentrupert – dobrodelna prireditev  

  18. cvičkove princese
  12. 5. Srečanje vinogradniških pevskih zborov v KD Trebnje
  22. 5. Akademija cvičkovega turizma v Državnem svetu RS Ljubljana
  22. 5.  Cviček v Slovenski kinoteki Ljubljana, predstavitev projekta 45. Teden cvička  

  in film iz leta 1952 – Svet na Kajžerju, režiserja Franca Štiglica.
  23. 5. Predstavitev zbornika 45. tedna cvička »Cviček in svet« - Galerija likovnih  

  samorastnikov Trebnje
  8. 6. Festival modre frankinje v Sevnici

V ČASU PRIREDITVE: DEGUSTACIJA NAGRAJENIH VIN NA GOLIEVEM TRGU 7. 
Več na www.zdvd.si, www.facebook.com/tedencvicka/ in www.facebook.com/obcina.trebnje/.

Dodatne informacije: Tic Trebnje 07 348 11 28

 Ogled galerije likovnih samorastnikov Trebnje  
 (27. – 28. 5. od 14. do 19. ure; 07 348 21 06)

 Obisk prodajalne in proizvodnje Dobrote Dolenjske – Evropske  
 destinacije odličnosti EDEN »2015 Runner up« v Trebnjem 
 (26. – 27. 5. od 8. do 22. ure, 28. 5. od 12. do 18. ure; 05 997 17 38)

 Ogled ribnika Blato (27. – 28. 5. od 14. do 19. ure; 041 315 135)

 Ogled etnološke zbirke v toplarju Florijan na Blatu 
 (27. – 28. 5. od 14. do 19. ure; 031 304 206)

 Doživetje v muzeju na prostem – Jurjeva domačija na Občinah  
 (27. 5. od 8. do 12. ure; 031 520 721)

 Ogled osrednje romarske cerkve Matere Božje na Dolenjskem –  
 Čatež na Zaplazu (26. – 28. 5. od 9. do 19. ure; 031 326 403)

 Degustacija in ogled vinske kleti Stopar na Čatežu  
 (26. 5. od 9. do 18. ure; 040 844 091)

 Degustacija in ogled vinske kleti Kresal – kraljice cvička 2004 v Veliki  
 Ševnici – zaselek Črni potok (27. 5. od 9. do 14. ure; 041 597 410)

 Degustacija cvička na izletniški kmetiji Obolnar v Dolenji vasi pri  
 Čatežu (28. 5. od 10. do 16. ure; 041 622 934)

 Ogled vinske kleti Kozlevčar v Gorici na Medvedjeku  
  (28. 5. od 12. do 16. ure; 031 388 388)

 Vinogradniški dom Čatež – ogled lastnega laboratorija in  
 degustacija cvička (26. – 28. 5. od 13. do 16. ure; 031 614 699)
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Nujna medicinska 
pomoč (NMP)  
in dežurna služba  
v ZD Trebnje
ZD Trebnje je javni zavod, ki izvaja sto-
ritve osnovnega zdravstvenega varstva 
na področju štirih občin: Trebnje, Mirna, 
Šentrupert in Mokronog-Trebelno, kamor 
sodi tudi izvajanje dežurne službe in služ-
be nujne medicinske pomoči za odrasle 
in otroke na področju štirih občin. Ver-
jamemo, da bi si tudi v bodoče želeli, da 
služba NMP ostane v ZD Trebnje, zato je 
zelo pomembno, da je naše sodelovanje 
čim boljše.

Služba nujne medicinske pomoči v ZD 
Trebnje deluje 24 ur, tj. vse dni v tednu, 
dežurna služba pa med tednom od 20.00. 
ure zvečer do 7.00. ure zjutraj ter od sobo-
te zjutraj do ponedeljka zjutraj. 
Nujna medicinska pomoč pomeni izvaja-
nje nujnih ukrepov zdravnika in njegove 
ekipe pri osebi, ki je zaradi bolezni ali po-
škodbe neposredno življenjsko ogrožena, 
oz. pri kateri bi glede na bolezenske zna-
ke v kratkem času lahko prišlo do takšne 
ogroženosti. 
Dežurna služba, ki se v ZD Trebnje delo-
ma prepleta s službo NMP, je namenjena 
obravnavi akutnih bolezenskih stanj oz. 
poslabšanj kroničnih bolezenskih stanj ter 
svežih poškodb, ko bi čakanje na obisk v 
redni ambulanti osebnega zdravnika lahko 
poslabšalo zdravstveno stanje ali ogrozilo 
bolnikovo življenje.
Z uvajanjem urgentnih centrov, kot ga 
imamo na Dolenjskem v Novem mestu, 

se tako med strokovno javnostjo, posebno 
pa med bolniki postavlja nekaj vprašanj, 
povezanih z novim načinom organizacije 
službe NMP. Najpogostejša vprašanja, ki 
se pojavljajo, in odgovori nanje so nasle-
dnji:  

1. kje naj poiščem pomoč, če akutno zbo-
lim ali akutno zboli moj otrok in prebivam 
na teritoriju zgoraj omenjenih štirih občin: 
v ZD Trebnje ali v urgentnem centru Novo 
mesto?
Pomoč poiščite v ambulanti NMP v ZD 
Trebnje. Priporočljivo je, da pred name-
ravanim prihodom pokličete v ZD Trebnje 
(07 348 17 40), kjer vam bo zdravstveni 
delavec podal navodila za ukrepanje  ozi-
roma svetoval obisk v ambulanti ali pre-
dlagal obisk zdravnika na domu.
V urgentni center vas bo napotil šele 
zdravnik enote NMP ZD Trebnje z napo-
tnico in izvidom pregleda v primeru, ko 
bo menil, da je vaše zdravstveno stanje 
takšno, da potrebujete nujno zdravljenje, 
ki ga v okviru ambulante ne moremo za-
gotoviti.

2. kako naj ukrepam v primeru neposre-
dne življenjske ogroženosti?
V primeru neposredne življenjske ogrože-
nosti pokličite na številko 112 (dispečerski 
center), ki bo nato vaš klic usmeril v naj-
bližjo enoto NMP.
Stanja, ki lahko predstavljajo neposredno 
življenjsko ogroženost, so naslednja: 
• če me duši, močno boli v prsih ali izgu-

bljam zavest;
• če mi nenadoma ohromi del telesa;
• če nenadoma dobim hud glavobol z 

bruhanjem, motnjami vida, govora, 
spomina z ali brez pridružene visoke 
temperature; 

• če bruham, izkašljujem ali odvajam kri 
ali črno, smrdeče, mazavo blato; 

• če nenadoma dobim hude bolečine v 
trebuhu in imam trd trebuh; 

• če imam novonastale motnje srčnega 
ritma (prepočasen utrip-pod 50, pre-
hiter-nad 150 ali popolnoma nereden 
utrip);

• če imam visoko temperaturo in sem 
ob tem omotičen, oslabel, bled, po-
ten, težko diham in/ali imam neobi-
čajno nizek krvni tlak (npr. zgornji pod 
100mmHg)

• če imam zelo visok krvni tlak (>180/110 
mm Hg) in ob tem prisoten hud glavo-
bol, bruhanje ali tiščanje v prsih; 

• če se mi je pojavila alergijska reakcija s 
koprivnico, oteklino obraza, težavami z 
dihanjem in/ali nizkim krvnim tlakom; 

• ob poškodbah, npr. z možnostjo zloma 
kosti, odprto rano, udarninami različ-
nih delov telesa. 

POZOR! Navedeni so nekateri pogostejši 
primeri, gotovo pa ne vsa stanja, ki po-
trebujejo nujno medicinsko pomoč. Kadar 
ste v dvomu, pokličite ali 112 (dispečerski 
center) ali 07/3481740, kjer se vam bo 
javilo zdravstveno osebje v ZD Trebnje in 
vam svetovalo o nadaljnjem ukrepanju.

V želji po nadaljnjem dobrem sodelovanju 
vas prosimo, da:
• se držite priporočil, ki narekujejo, v 

katerih primerih je potrebno obiska-
ti dežurno službo oz. službo NMP, ker 
samo tako lahko omogočite, da tisti, ki 
pomoč potrebujejo le-to dobijo pravo-
časno in kakovostno; 

• vprimeru potrebe po obravnavi v de-
žurni službi oz. službi NMP pa le-to ko-
ristite  v  ZD Trebnje in brez napotnice 
zdravnika ne odhajate v urgentni cen-
ter Novo mesto. Lahko se vam zgodi, 
da vas bodo iz urgentnega centra po-
slali nazaj v ZD Trebnje; 

• ste strpni: ker bolnikov v dežurni službi 
ne naročamo, čas čakanja v čakalnici, 
za katerega se trudimo, da bi bil čim 
krajši, določa stopnja nujnosti obrav-
nave, ki jo oceni zdravstveni delavec in 
ne čas prihoda;

• obiščete lekarno v ZD Trebnje, kjer 
dobite nujna zdravila ob sobotah, ne-
deljah in praznikih med 8.00. in 13.00. 
uro, v ostalem času pa v dežurni lekar-
ni v Novem mestu (nasproti ZD Novo 
mesto).

Prim. izr. prof. dr. Marija Petek Šter,
dr. med. spec. družinske medicine

Strokovna vodja ZD Trebnje 





št. 127 / maj 2017 31

RAZVEDRILO

Tokratni sponzor križanke je Trgovina Veteks 
Barbara Veselič s.p. Gubčeva cesta 7a, 8210 
Trebnje. Za vas so pripravili nagrade, in sicer:
  
1. nagrada: prešita odeja
2. nagrada: posteljna garnitura
3. nagrada: set brisač

Prodajalna hišnega tekstila Veteks na Gubčevi c. 7a v Trebnjem v mesecu maju in juniju nudi 
ugodne nakupe prešitih odej in vzglavnikov ter posteljnine po akcijskih cenah. Naš program 
zajema kvalitetne slovenske blagovne znamke, kot so Odeja Škofja Loka, Svilanit, Meblo jogi in 
druge. Pričakujemo vas vsak dan od 9.00. do 
17.00. ure ter ob sobotah od 8.00. do 12.00 ure.
Vabljeni!

Geslo križanke in svoj naslov pošljite na Glasilo občanov, Goliev  trg 4, 8210 Trebnje ali na elek-
tronski naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com najkasneje do torka, 5. 6. 2017. 

Geslo križanke in svoj naslov pošljite na Glasilo 
občanov, Goliev  trg 4, 8210 Trebnje ali na elek-
tronski naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.
com najkasneje do torka, 5. 6. 2017. 

Pravilno geslo križanke iz aprilske številke Gla-
sila je: Trgovina koš.
Prejeli smi 15 pravilnih rešitev in 2 nepravilni. 
Na seji 9. 5. 2017 smo izžrebali 3 nagrajence:
1. nagrajena: Rebeka Zaletelj, Roženpelj 8, 

8211 Dobrnič ;
2. nagrajena: Jožica Borin, Rimska cesta 14, 

8210 Trebnje
3. nagrajena: Milanka Mrzel, Stari trg 34, 

8210 Trebnje

Za dvig nagrad se oglasite v Trgovini Koš na  
Kresni ulici 12, 8210 Trebnje



Napovednik dogodkov v občini Trebnje v maju in juniju 2017

NAPOVEDNIK

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

Datum Ura Prireditev Lokacija
17. 5. 2017 12.00─13.00 Povem po angleško CIK Trebnje

17. 5. 2017 16.00─18.00 Priprava in izpolnjevanje vlog za prijavo na 1. javni poziv  
LAS STIK v letu 2017 CIK Trebnje

17. 5. 2017 17.00─19.00 Računalništvo Krajevna knjižnica Veliki Gaber
17. 5. 2017 19.15─20.15 Balet za odrasle CIK Trebnje
18. 5. 2017 10.00─18.00 Dan odprtih vrat ob Mednarodnem muzejskem dnevu Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
18. 5. 2017 12.00─13.00 Veselimo se poletja CIK Trebnje
18. 5. 2017 13.30─15.00 Mavrica se predstavi CIK Trebnje
18. 5. 2017 17.00─18.00 Zdrava rekreacija CIK Trebnje
18. 5. 2017 18.00 Odprtje razstave Biseri iz galerija Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
19. 5. 2017 8.00─9.30 Digitalna doba, naš izziv CIK Trebnje
19. 5. 2017 12.00─13.00 Zabavna matematika CIK Trebnje
19. 5. 2017 15.30 2. krog Prve slovenske Pich&Putt lige Igrišče Blato
19. 5. 2017 16.00─17.00 Beremo s tačkami Knjižnica osnovne šole Trebnje
19. 5. 2017 20.00 RK Trimo Trebnje: RK Jeruzalem Ormož Športna dvorana OŠ Trebnje
20. 5. 2017 8.00─12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje
20. 5. 2017 8.30─12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje
22. 5. 2017 15.00─16.00 Nordijska hoja CIK Trebnje
22. 5. 2017 19.00 Mobing – pojav sodobne družbe? Knjižnica Pavla Golie Trebnje
23. 5. 2017 Predstavitev zbornika 45. Tedna cvička »Cviček in svet« Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
24. 5. 2017 9.25─10.10 Nasmeh se predstavi CIK Trebnje
24. 5. 2017 15.00─19.00 Brezplačno energetska svetovalna pisarna ENSVET Prostori Občine Trebnje
24. 5. 2017 18.00 Predavanje o zdravih učinkih konoplje Dvorana Stik (bivši DM)
24. 5. 2017 19.15─20.15 Balet za odrasle CIK Trebnje
25. 5. 2017 17.00─18.00 Zdrava rekreacija CIK Trebnje
25. 5. 2017 18.00 Glasbeni recital – klarinetist Jernej Korbar in tolkalec Jan Čibej Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
26. 5. 2017 8.00─9.30 Digitalna doba, naš izziv CIK Trebnje
26.–28. 5. 2017 45. Teden cvička Center Trebnjega
27. 5. 2017 8.00─12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje
27. 5. 2017 8.30─12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje
29. 5. 2017 15.00─16.00 Nordijska hoja CIK Trebnje
31. 5. 2017 15.00─19.00 Brezplačno energetska svetovalna pisarna ENSVET Prostori občine trebnje
31. 5. 2017 19.15-20.15 Balet za odrasle CIK Trebnje
31. 5. 2017 20.00 RK Trimo Trebnje: RK Dol Hrastnik Športna dvorana OŠ Trebnje
1. 6. 2017 8.30 Nadškof Šuštar v spominu Slovencev ob 10-letnici njegove smrti Baragova dvorana
1. 6. 2017 14.00─18.00 Krepimo družine z eko pogostitivijo Vrtec Mavrica Trebnje
2. 6. 2017 8.00─9.30 Digitalna doba, naš izziv CIK Trebnje
2. 6. 2017 18.00 Srečanje krajanov KS Svetinje Nogometno igrišče Svetinje
3. 6. 2017 8.00─12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje
3. 6. 2017 8.30─12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje
3. 6. 2017 16.00─20.00 10 krogov za 10 nasmehov Športni park Trebnje
3. 6. 2017 19.00 Dobrodelni glasbeni koncert Dvorana Stik (bivši DM)
4. 6. 2017 16.00 Košnja Jurjevega vrta Jurjeva domačija, Občine 11
7. 6. 2017 15.00─19.00 Brezplačno energetska svetovalna pisarna ENSVET Prostori Občine Trebnje
7. 6. 2017 17.00─19.00 Račulnaništvo Krajevna knjižnica Veliki Gaber
9. 6. 2017 8.00─9.30 Digitalna doba, naš izziv CIK Trebnje
10. 6. 2017 8.00─12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje
10. 6. 2017 8.30─12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje
10. 6. 2017 18.00 Odprtje 50. Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
10.– 7. 6. 2017 50. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
10. 6. 2017 20.00 Gasilska veselica Bistro Lavš, Zagorica pri Velikem Gabru

12.–16. 6. 2017 9.00─12.00, 
14.00─19.00 Ustvarjanje v galeriji Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

13. 6. 2017 8.30 18. mali tabor likovnih ustvarjalcev OŠ Dolenjske,  
Posavja in Bele krajine

Pred Knjižnico Pavla Golie Trebnje,  
v primeru slabega dežja v avli CIK Trebnje

16.–18. 6. 2017 29. prireditev »Iz Trebanjskega koša« Center Trebnjega 


