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•	Najboljši	športniki	občin	Trebnje	in	Mirna	v	letu	2013	
•	Tudi	Trebanjci	znamo	prisluhniti	in	pomagati.		

Za	Piko	in	Pijo	v	dveh	dneh	zbrali	11.300,00	EUR
•	Zaključena	projektna	sanacija	podružnične	šole	Šentlovrenc
•	Otvoritev	Petrolovega	bencinskega	servisa	Dul
•	Nagradna	križanka

Srečno, uspešno, predvsem pa 
zdravo novo leto 2014! 

Uredništvo glasila občanov



OBVESTILA

št. 89 / december 2013

Uredništvo: Glasilo občanov občine Treb-
nje, Goliev trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, 
Goliev trg 5, 8210 Trebnje
Odgovorna urednica: Mojca Smolič 
Uredniški svet: Jože Grozde, Vida Hočevar, 
Štefan Kamin, Leon Lobe, Gorazd Marin-
ček, Mojca Smolič, Ivanka Višček, Nino 
Zajc
Lektorica: Marjeta Kmetič
Grafična realizacija: Present, d. o. o., Ljub- 
ljana 
Naklada: 3.900 izvodov, ki se razdelijo brez- 
plačno vsem gospodinjstvom in podjetjem 
v občini Trebnje. 
Uredništvo si pridržuje pravico do objave, 
neobjave, delne objave ali krajšanja nena-
ročenih prispevkov v skladu s prostorskimi 
možnostmi in uredniško politiko. Priporo-
čamo, da posamezni prispevki naj ne obse-
gajo več kot 1.000 znakov s presledki ter 
fotografijo v formatu JPG ali podobno. Fo-
tografij, pripetih v programu Word, zaradi 
slabe resolucije ne bomo objavili. Prispevki 
političnih strank in neodvisnih list ne smejo 
presegati 750 znakov s presledki. Prispev-
kov, ki ne bodo podpisani s polnimi imeni 
avtorjev, ne bomo objavili. Uredništvo si 
pridržuje tudi pravico, da neprimerne in 
žaljive vsebine ne objavi. V Glasilu občanov 
se brezplačno objavi osmrtnica ali zahvala 
ob smrti za pokojnimi občankami ali ob-
čani občine Trebnje v obsegu 800 znakov s 
presledki. Spominskih objav ob obletnicah 
smrti se ne objavlja. Poslanih slik za objavo 
ne vračamo! V Glasilu občanov se proti pla-
čilu v skladu s sprejetim 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 objava oglasa za-
vrne. Naročnik oglasa je dolžan spoštovati 
avtorske pravice glede uporabe fotografij in 
tekstov v oglasnih sporočilih. Oglasi niso 
lektorirani. 
Prispevke lahko pošljete po elektronski 
pošti na naslov: glasilo.obcanov@trebnje.
si ali jih v elektronski obliki (CD, DVD, 
USB) oddate v poštni nabiralnik uredništva 
na naslovu: Glasilo občanov, Goliev trg 4, 
8210 Trebnje (prvi vhod desno, za občinsko 
stavbo). 
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo šte-
vilko je četrtek, 09. 01. 2014, izid je petek 
17. 01. 2014. Prispevki, ki bodo prispeli po 
tem datumu, bodo objavljeni v naslednji 
številki, če bodo še aktualni.
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V mesecu decembru, ko se poslavljamo od 
starega leta in v pričakovanju kaj nam bo pri-
neslo novo, potekajo prireditve in srečanja, 
na katerih povzamemo dosedanje delo, str-
nemo ideje za leto, ki prihaja in v prijetnem 
druženju preživimo večer.
V teh vrsticah bi se rada vsem zahvalila za 
sodelovanje in čestitala za aktivno, uspešno 
delovanje in dosežene rezultate v letu 2013.
Želim vam Blagoslovljen Božič in čestitam 
ob Dnevu samostojnosti in enotnosti. Naj 

bodo prazniki čas za družino in nabiranje 
novih moči za nove izzive in obveznosti. Po-
darimo čas tistim, ki so pomembni v našem 
življenju in pomagajmo tistim, ki so v stiski, 
potrebujejo pomoč  ter namenimo drug dru-
gemu lepo besedo. V novem letu  vam že-
lim veliko zdravja, sreče, poguma in moči za 
izzive, ki prihajajo. Naj bo leto , ki prihaja 
uspešno, s pravimi odločitvami. 

Nada Pepelnak, podžupanja

Leto 2013 se počasi izteka in prav je, da po-
gledamo, kako smo bili uspešni. Po poročilih 
vseh oddelkov v občinski upravi lahko rečem, 
da je za nami zelo uspešno leto kljub strahu, 
da bo kriza zelo vplivala na poslovanje Ob-
čine Trebnje.
Največji projekt obnove vodovodnega omrež-
ja v višini 1,2 mio. evrov, ki je bil financiran 
tudi s sredstvi EU, smo zaključili v rekordnem 
času. Zamenjali smo cevi od Šentlovrenca do 
Trebnjega in na odcepu do Knežje vasi. Az-
bestne cevi smo zamenjali z duktil cevmi, ki 
imajo trajnost 100 let ali več. Že se pripravlja-
mo na nov razpis in nove menjave cevi, tokrat 
v vrednosti 900.000 evrov, in upam, da bomo 
tudi tokrat uspešni. Vodovodne sisteme smo 
načrtno obnavljali in v njih v zadnjih letih 
vložili prek 5.000.000 evrov. Poleg tega smo 
uspešno zaključili na vodovodnih omrežjih še 
tri projekte: izgradnjo vodovodnega omrežja 
Stehanja vas v vrednosti 134.874,46 EUR, 
izgradnjo vodovodnega omrežja Medvedjek–
Mekote in izgradnjo vodovodnega omrežja 
Dol pri Trebnjem, na odseku V4. 
Uspešni smo bili tudi pri realizaciji projektov 
na kanalizacijskih omrežjih. Izgradili smo: 
• komunalno čistilno napravo na Bla-

tu, skupna vrednost investicije znaša 
328.724,67 EUR,

• primarni kanalizacijski vod Štefan–Ve-
lika Loka v vrednosti 97.147,18 EUR,

• sekundarno kanalizacijsko omrežje za 
naselje Studenec v vrednosti 83.152,19 
EUR. 

V letu 2013 smo bili uspešni na razpisu Mi-
nistrstva za kmetijstvo in okolje RS, ukrep 
322 – Obnova in razvoj vasi. Uspeli smo s 
projektom Ureditev novega vaškega središča 
Dolenje selce, katerega skupna vrednost zna-
ša 460.840,83 EUR brez DDV. Projekt je 
sofinanciran s strani Ministrstva za kmetij-
stvo in okolje RS in Evropske unije v skupni 
vrednosti 273.646,50 EUR – preostanek pa 
prispeva Občina Trebnje. Z gradnjo bomo 
pričeli v naslednjem letu.

Cestno področje: ureditev odseka lokalne ce-
ste Trebnje–Grmada–Dobrnič, preplastitev 
LC Češnjevek–Lipnik v dolžini cca. 1650 m, 
sanacija cestnega omrežja v naseljih Gorenja 
in Dolenja vas pri Čatežu v skupni dolžini 
cca. 730 m, preplastitev LC skozi naselje 
Škovec v dolžini cca. 340 m, ureditev lokal-
ne ceste Podlipa–Vrbovec, preplastitev ceste 
v mestu Trebnje, preplastitev ceste Nemška 
vas–Jezero, ureditev dela cestne navezave 
Belšinja vas in Breze, preplastitev H1 od tre-
banjskega  gradu  do krožišča pri Mercatorju, 
ravno tako je bilo prenovljenih še na deseti-
ne krajevnih cest v sodelovanju s krajevnimi 
skupnostmi.
V Šentlovrencu obnavljamo šolo. Dela bodo 
v teh dneh že zaključena. Odprtih je še veli-
ko drugih projektov in tudi načrtov ter pri-
jav na razne razpise, a bi bil njihov popis za 
ta uvodnik predolg. Rad bi pohvalil vse, ki 
tvorno sodelujejo pri razvoju naše občine, še 
posebna hvala predsednikom in svetnikom 
krajevnih skupnosti ter vodjem in skrbnikom 
projektov.
Dragi prijatelji, časi res niso rožnati, vendar 
potrebujemo osebni pogum in neuklonljivo 
voljo ter prave cilje. Dovolite, da vas ob izte-
ku leta nagovorim s spodbudnimi besedami.
Kar srce in duša mi velita – to storim. Učim 
se in ljubim. Prav zares verjamem, da si sam 
krojim svojo usodo. Verjamem v tebe in sebe 
ter v cilje in želje, ki jih nosiva v srcu. 
Ob izteku leta si zastavimo nove cilje in 
želje. Udejanjajmo jih strastno ter zagnano, 
brez jeze, žalosti  in strahu. Če želimo žeti 
uspehe in veselje, jih moramo najprej zasejati 
v svoje življenje, nato pa še v življenja drugih. 
Nič ni nemogoče, samo če si upamo, želimo 
in smo za to pripravljeni delati.
Cenjene občanke, spoštovani občani občine 
Trebnje, blagoslovljene božične praznike, vse 
dobro v letu 2014, veliko uresničenih ciljev, 
mnogo zdravja in uspehov.

Alojzij Kastelic, župan 

Cenjene občanke, spoštovani občani 
občine Trebnje!

Spoštovane občanke in občani!
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Upokojila se je 
dolgoletna občinska 
uslužbenka Majda 
Zupan
Sredi prelepe jeseni, ko smo nestrpno lovi-
li zadnje sončne žarke in preštevali sadove 
narave, je dočakala svoj sad tudi naša dol-
goletna sodelavka Majda Zupan – po 38 le-
tih delovne dobe je odšla v zasluženi pokoj. 
Kljub težkemu pričakovanju »velikega« tre-
nutka je na koncu prišel prehitro.
Z delom v Občinski upravi Občine Trebnje 
je zaključila 31. oktobra. Občini Trebnje 
je bila zvesta 35 let, praktično vso delovno 
dobo. Začela je leta 1978 pri takratni Skup-
ščini Občine Trebnje in potem vztrajala, ne 
glede na ime oz. pravnoformalno organizira-
nost te organizacije. Občankam in občanom 
verjetno ni toliko znana občinska uslužben-
ka, saj je bila ves čas zaposlena v podporni 
službi – računovodstvu oz. financah, kakor 
koli je bila ta enota že poimenovana v njeni 
dolgoletni dobi.
Finančna služba oz. računovodstvo pred-
stavlja spremljajočo dejavnost v poslovanju 
Občine Trebnje, ki pa je temeljnega pomena 
za uspešno poslovanje. Usklajene evidence 

terjatev, obveznosti itd., natančno vodena 
glavna knjiga, za kar je vzorno skrbela sode-
lavka Majda, predstavljajo temelj. S svojo ve-
stnostjo, natančnostjo, prizadevnostjo, pošte-
nostjo, zanesljivostjo in zlasti odgovornostjo 
do dela je vsekakor pustila neizbrisen pečat 
v preteklosti in sedanjosti občinske uprave. 
Delu je bila predana z vsem srcem. Večkrat je 
dejala, da je nemalokrat še v sanjah usklaje-
vala terjatve, splošni sklad itd. Kljub splošno 
znanemu dejstvu, da nihče ni nenadomestljiv, 
si upamo trditi, da so eni lažje in drugi težje 
nadomestljivi; med slednjimi je prav gotovo 
naša Majda. Njeno predanost službi je težko 
»kopirati«, kaj šele udejanjiti. 
Poleg vsega naštetega pa je s svojo edin-

stveno osebnostjo predstavljala 
prepoznavni znak občinskega ra-
čunovodstva. Med sodelavci je 
bila znana po tem, da je bila vedno 
pripravljena priskočiti na pomoč; 
navadili smo se, da smo pri Majdi 
vedno dobili vse, kar smo iskali, in 
to takoj. Bila je zelo kolegialna, ne-
konfliktna (upamo si trditi, da se ni 
z nikomer sporekla) in vedno dobre 
volje. S svojo pozitivno energijo, ki 
jo je zelo radodarno razdajala, nam 
je pomagala omiliti marsikatero 
tegobo. Zlasti zadnje čase je svoje 
bogate izkušnje prenašala na naj-
ožje sodelavke in upamo, da bomo 

zmogli zapolniti praznino, ki je nastala z nje-
nim odhodom. 
Ob tej priložnosti se želimo tebi, draga Maj-
da, tudi javno zahvaliti za tvoj velik prispevek 
v naši delovni skupnosti. Ne bi bilo pošteno 
do tebe, če ne bi na koncu zapisali: »Iskre-
na hvala za vse!« Naj bo tvoja jesen življenja 
sončna in vesela, ostani zdrava, nasmejana, 
uživaj v krogu svojih najdražjih; ne pozabi pa 
tudi na nas!
Tvoje »evidence« pa naj sedaj postanejo na-
kazila s ZPIZ-a – ni tako pomembno, koli-
kšna bodo, temveč koliko jih bo – mi ti jih 
želimo čim več.

Župan Alojzij Kastelic s sodelavci občinske uprave

Vesele in praznične dni, naj v letu 2014 sreče živi.
Iz znanja, izkušenj pripravite plan,
da uresničite želje, za jutrišnji dan.

Mnogo zdravja, veselja in osebnega miru
vsem krajanom in krajankam želijo predsedniki in člani svetov:

KS ČATEŽ KS DOBRNIČ KS DOL. NEMŠKA VAS KS KNEŽJA VAS KS RAČJE SELO KS SELA ŠUMBERK
KS SVETINJA KS ŠENTLOVRENC KS ŠTEFAN KS TREBNJE KS VELIKA LOKA KS VELIKI GABER
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Poziv krajanom novega naselja 
Vejar za pisno oddajo mnenj, 
predlogov in pripomb
Na podlagi pobude Romskega društva Romano drom in romskega 
svetnika Matije Hočevarja je Občina Trebnje začela postopek za 
ustanovitev samostojnega naselja z imenom Vejar. 
Postopek za ustanovitev novega naselja v občini je možno izpeljati 
na podlagi določb Zakona o določanju območij ter imenovanju in 
označevanju naselij, ulic in stavb – ZDOIONUS (Uradni list RS, št. 
25/2008, v nadaljevanju ZDOIONUS). 
V skladu s 16. členom ZDOIONUS je potrebno v postopku izlo-
čitve dela naselja in ustanovitve novega naselja opraviti predhodno 

posvetovanje v delih obstoječega naselja, iz katerega bo nastalo 
novo naselje, ki mora trajati najmanj 15 dni.
Javni poziv je objavljen tudi na spletni strani Občine Trebnje, kjer je 
objavljena vsa potrebna dokumentacija, ki je na voljo zainteresirani 
javnosti, ter ostale podrobnosti v zvezi s samim postopkom.
Po končanem javnem posvetovanju bo moral Občinski svet Občine 
Trebnje mnenja, predloge in pripombe obravnavati in se do njih 
opredeliti ter o svojih stališčih obvestiti javnost na spletnih straneh 
Občine Trebnje. 
Vse polnoletne osebe, ki imajo na območju naselja Vejar prijavljeno 
stalno ali začasno bivališče, in pravne osebe zasebnega in javnega 
prava, ki imajo na tem območju svoj sedež, prosimo, da podajo svoja 
mnenja, predloge in pripombe do 7. 1. 2014 na Občino Trebnje, 
Goliev trg 5, 8210 Trebnje, pisno po pošti ali na elektronski naslov: 
obcina.trebnje@trebnje.si, s pripisom: »za predlog Vejar«.

Alojzij Kastelic, župan

Zaključena energetska sanacija 
objekta Podružnične šole v 
Šentlovrencu 
Občina Trebnje je v Šentlovrencu zaključila energetsko sanacijo 
podružnične šole v skupni vrednosti skoraj 300 tisoč evrov. Občina 
je za projekt pridobila 180 tisoč evrov nepovratnih sredstev, nekaj 
manj kot 120 tisoč evrov zagotavlja občina sama. 
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega 
sklada. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa ra-
zvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 
razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prednostne usmeri-
tve »Energetska sanacija javnih stavb«. 
S projektom je bilo opravljeno odlično delo, vzpostavljeni so boljši 
pogoji in zmanjšani so negativni vplivi na okolje.  
Fasada šole je bila v celoti izolirana in zaključena z novim ometom. 
Dodatno je bila izolirana podstreha, tla v pritličju in klet, zamenja-
na so tudi vsa okna. Vgrajene so bile nove svetilke, zamenjani radi-
atorski termostatski ventili, nameščene so prezračevalne naprave in 
razvod za prezračevanje. Vgrajen nov ogrevalni sistem s kotlom na 
lesno bio maso (kombinacija peleti ali sekanci). 
Občina je v sodelovanju z OŠ Trebnje ob izvedbi operacije ener-
getske sanacije izvedla še nujna vzdrževalna dela: zamenjavo vseh 
svetil, ureditev podstrešja, napeljavo toplotne sanitarne vode v vse 

učilnice, brušenje in lakiranje parketov, pleskanje celotne stavbe in 
sanacijo sten, ureditev dostopov v stavbo in saniranje radona v stav-
bi. Ker vzdrževalna dela zaradi slabih vremenskih razmer še niso 
dokončno izvedena, se bodo otroci v nove prostore preselili v začet-
ku naslednjega leta. 

Občina Trebnje
Občinska uprava

Zaključena energetska sanacija 
objekta Podružnične šole v 
Šentlovrencu 
Občina Trebnje je bila sicer uspešna tudi na drugem javnem razpisu 
ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje energet-
ske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti. Za naložbo energetske 
sanacije OŠ Trebnje, ki je skupaj vredna 500 tisoč evrov, je pridobila 
iz Kohezijskega sklada 350 tisoč evrov nepovratnih sredstev. 
Dela se bodo pričela izvajati v letu 2014 in bodo obsegala:   
• izvedbo fasade iz modularnih fasadnih panelov debeline 15 cm,
• zamenjavo oken na lupini stavbe (troslojna zasteklitev z izola-

cijskim steklom),
• zamenjavo vrat na lupini stavbe,
• izvedbo toplotne izolacije podstrešja (strešni sendvič paneli pol-

njeni s kameno volno),
• optimizacijo ogrevalnega sistema (vgradnja termostatskih ven-

tilov),
• vgradnjo sistema za samodejno zbiranje rabe energije (energet-

ski monitoring) in
• izvedbo ostalih GOI del (elektroinstalacije, pripravljalna dela in 

finalizacija objekta).
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega 
sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvo-
ja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, ra-
zvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prednostne usmeritve 
»Energetska sanacija javnih stavb«. 
Namen operacije je izboljšanje energetske učinkovitosti telovadnice 
pri OŠ Trebnje, zaščita okolja ter realizacija možnih prihrankov pri 
izrabi energije.

Občina Trebnje
Občinska uprava
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Zaključen projekt 
Obnova vasi Sela 
pri Šumberku  
Občina Trebnje je s svojimi partnerji (kra-
jevno skupnostjo, gasilskim društvom, 
Osnovno šolo Veliki Gaber in društvom za 
vrednote NOB) zaključila projekt Obnova 
vasi Sela pri Šumberku, katerega vrednost 
znaša skoraj 100 tisoč evrov. Občina je 
za projekt pridobila 72 tisoč evrov nepo-
vratnih sredstev iz sredstev LEADER, 4. 
osi, Evropskega kmetijskega sklada za ra-
zvoj podeželja, 23 tisoč evrov je zagotovila 
sama, ostala sredstva pa so prispevali pro-
jektni partnerji. 
S projektom je bilo opravljeno odlično delo, 
vzpostavljeni so boljši pogoji za življenje na 
vasi in povečani pozitivni vplivi na okolje.  
V središču vasi je novo otroško igrišče, ki 

je opremljeno z modernimi igrali, urejene 
so naslednje luže: na Kremenjaku, kjer so 
bila hkrati obnovljena spominska obeležja 
NOB in postavljene klopi ter mize za prije-
tno druženje in počitek pohodnikov, dve na 
Orlaki, kjer je prijetno urejena tudi okolica, 
in na pašniku v vasi Podšumberk. 
Po zaključenih investicijskih delih so na tem 
prostoru potekale tri prireditve:
1. Junija je potekala v organizaciji KS in OŠ 

slovesnost ob odprtju otroškega igrišča, ki 
je privabila skoraj vse družine iz vasi.

2. ZB za vrednote NOB Velika Loka je juli-
ja organiziralo pohod na Kremenjak pod 
naslovom ŽIVLJENJE JE LEPO, kjer so 
organizirali predavanje o pomenu parti-
zanskega boja v času NOB in ustanovitvi 
II. grupe odredov. Udeležence so seznani-
li tudi z načini orientacije na terenu. 

3. Osnovna šola Veliki Gaber je oktobra ob 
lužah na Orlaki izvedla raziskovalni tabor 
z naslovom Ohranimo življenjski prostor, 

kjer so učenci osnovnih šol raziskovali 
floro in favno v in ob lužah. 

4. Novembra pa so člani prostovoljnega 
gasilskega društva organizirali še zadnjo 
prireditev – Povharija v vasi Sela pri 
Šumberku.  

Vsi zastavljeni cilji projekta so bili doseženi. 
Vas je dobila lepo in moderno urejeno otro-
ško igrišče, ki je prostor za igro in druženje 
vaščanov, prebivalci vasi in okolice so sezna-
njeni o usmerjeni gospodarski rabi vodnih 
virov in pomembnosti varstva ter ohranjanja 
narave, zagotovljeno je redno vzdrževanje luž 
in spomenika, z ureditvijo luž pa so prido-
bljene tudi »učilnice v naravi« za proučevanje 
biotske pestrosti in pomembnosti vodnih vi-
rov. Z izvedbo prireditev je bil dosežen tudi 
cilj ohranjanja naravne in kulturne dediščine 
ter pridobljen nov turistični produkt v vasi.

Občina Trebnje,
občinska uprava

Prireditev ob otvoritvi ceste in 
čistilne naprave
Romsko društvo Romano drom je v petek, 15. novembra 2013, orga-
niziralo prireditev ob otvoritvi ceste in čistilne naprave. Govorniki so 
poudarili, da je cilj vseh dosedanjih investicij prek izboljšanja življenj-
skih pogojev prispevati k socializaciji romske populacije in njeni ena-
kopravni vključitvi v družbo. Kulturni program so popestrili predšolski 
otroci iz Vrtca Mavrica Trebnje, Enote Romano, otroci in mladostniki 
iz Dnevnega centra »Kher šu beši –Hiša za druženje« pod vodstvom 
Centra za socialno delo Trebnje in člani Romskega društva Romano 
drom. 
Prireditev sta omogočila Občina Trebnje in Svet romske skupnosti 
Republike Slovenije.
Več o dogodku si lahko preberete na spletni strani www.hudeje26.si.

Foto in tekst: Vida Hočevar 

Odprli vodovod v Šentlovrencu
V letošnjem letu so v naši občini zamenjali okoli osem kilometrov 
vodovodnih cevi od Gornjih Prapreč do vodohrana v Peklu in na 
suhokrajinskem odcepu do Knežje vasi. Podjetje Komunalne gradnje 
Grosuplje je opravilo vsa dela, končna vrednost naložbe pa znaša 1,2 
milijona evrov (okoli 417 tisoč evrov je bilo pridobljenih iz evropskih 
sredstev). 
»Občina je v zadnjih letih v vodovodne sisteme vložila okoli štiri mi-
lijone evrov, vodne izgube pa so se zmanjšale za tretjino, s čimer je za-
gotovljena zanesljiva oskrba občanov z vodo,« je ob odprtju vodovoda 
poudaril župan Alojzij Kastelic.
Ob tej priložnosti so si udeleženci ogledali še Podružnično šolo Šen-
tlovrenc, kjer se zaključuje energetska sanacija.

Tekst:Darinka Trdina
Foto: Mojca Smolič
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Predvidevamo, da ste do 31. 10. 2013 
vsa kmetijska gospodarstva, ki boste s 1. 
1. 2014 začela voditi računovodstvo, na 
DURS oddala izpolnjen obrazec Priglasi-
tev davčne osnove od dohodka iz osnov-
ne kmetijske dejavnosti na podlagi de-
janskih prihodkov in odhodkov oziroma 
dejanskih prihodkov in normiranih od-
hodkov in določitev nosilca dejavnosti. 
Tisti, ki ste se za leto 2014 odločili za 
ugotavljanje davčne osnove od dohodka 
iz dejavnosti na podlagi dejanskih pri-
hodkov in normiranih odhodkov, morate 

na DURS do 31. 12. 2013 poslati Prijavo 
za vpis dejavnosti fizične osebe v davčni 
register in Izračun predvidene davčne 
osnove, višine akontacije ter obrokov 
akontacije dohodnine od dohodka iz de-
javnosti ob začetku opravljanja dejavno-
sti. 
Tisti, ki boste v letu 2014 davčno osnovo 
od dohodka iz dejavnosti ugotavljali na 
podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih 
odhodkov, pa morate do 31. 12. 2013 na 
DURS poslati Prijavo za vpis dejavnosti 
fizične osebe v davčni register in Davčni 

obračun akontacije dohodnine od dohod 
ka iz dejavnosti za obdobje od 1. 1. 2014 
do 31. 12. 2014. Predvsem pa je potreb-
no čim prej razmisliti, komu boste zau-
pali vodenje poslovnih knjig, saj lahko 
računovodja z dobrim poznavanjem vaše 
dejavnosti pripomore k uspešnosti vaše-
ga poslovanja. S tem, kdo vam bo vodil 
poslovne knjige, morate v Obvestilu o 
načinu vodenja poslovnih knjig DURS 
seznaniti do 31. 12. 2013.  

Mateja Zajc,
KGZS – Zavod Novo mesto

V Uradnem listu št. 96/2012 je bil 14. 12. 
2012 objavljen Zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju 
ZPIZ-2), ki je stopil v veljavo 1. 1. 2013, iz-
vajati pa se bo začel 1. 1. 2014.
Določba 17. člena navaja, da se morajo ob-
vezno zavarovati kmetje, ki so zdravstveno 
sposobni opravljati kmetijske dejavnosti, 
kar ugotavlja služba medicine dela, ki se ne 
šolajo in niso uživalci predčasne, starostne, 
vdovske ali invalidske pokojnine. Ravno tako 
se morajo obvezno zavarovati, če ob vloži-
tvi prijave v zavarovanje dohodek kmetije na 
zavarovanega člana dosega najmanj znesek, 
ki je primerljiv z zneskom 60 % povprečne 
letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, 
preračunane na mesec, in ga določi minister, 
pristojen za kmetijstvo (trenutno 4.894,06 
EUR) (v nadaljevanju cenzus). Dohodek iz 
kmetijske dejavnosti je seštevek dohodka 
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske de-
javnosti, dohodka druge kmetijske dejavnosti 
in dohodka dopolnilne dejavnosti na kmetiji. 
Prvi odstavek 116. člena ZPIZ-2 določa 
ponovni vstop v zavarovanje (reaktivacijo), 
kar pomeni, da uživalec pokojnine, ki začne 
ponovno delati oz. opravljati dejavnost, pri-
dobi lastnost zavarovanca iz 14., 15., 16. in 
17. člena tega zakona in se mu pokojnina v 
tem času ne izplačuje. Uživalcem starostne 
pokojnine pokojnina miruje, medtem ko 
invalidski upokojenci izgubijo pravico do 
pokojnine. Pokojnina se preneha izplačevati 
z dnem ponovne pridobitve lastnosti zavaro-
vanca. Kljub navedenemu uživalec pokojni-
ne pridobi lastnost zavarovanca iz 17. člena 
ZPIZ-2 le v primeru, če je ponovno začel 
opravljati drugo dejavnost ali dopolnilno 

dejavnost na kmetiji in njegov dohodek iz 
te dejavnosti, skupaj z dohodkom osnovne 
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, 
presega cenzus in če je na dan pridobitve la-
stnosti zavarovanca mlajši od 63 let. 

Nekaj primerov:
a) Oseba, starejša od 63 let, se odjavi iz 

obveznega pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja na podlagi opravljanja 
kmetijske dejavnosti, pri tem ne uveljavi 
pravice do pokojnine, po odjavi iz zava-
rovanja pa prijavi opravljanje dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji in s tem dohodkom 
preseže cenzus → vstop v zavarovanje je 
obvezen.

b) Oseba, starejša od 63 let, se odjavi iz ob-
veznega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja na podlagi opravljanja kme-
tijske dejavnosti, pri tem uveljavi pravico 
do pokojnine, po odjavi iz zavarovanja pa 
prijavi opravljanje dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji in s tem dohodkom preseže 
cenzus → vstop v zavarovanje ni obve-
zen.

c) Oseba, mlajša od 63 let, se odjavi iz obve-
znega pokojninskega in invalidskega za-
varovanja na podlagi opravljanja kmetij-
ske dejavnosti, pri tem uveljavi pravico do 
pokojnine, po 1. 1. 2013 pa ponovno zač-
ne opravljati drugo dejavnost ali dopol-
nilno dejavnost na kmetiji, njen dohodek 
iz te dejavnosti pa skupaj z dohodkom iz 
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti presega cenzus → vstop v za-
varovanje je obvezen.

d) Oseba, mlajša ali starejša od 63 let, uve-
ljavi pravico do pokojnine, po upokojitvi 

pa se v poslovni register vpiše kot samo-
stojni podjetnik ali kot oseba, ki opravlja 
drugo dovoljeno dejavnost, ali kot oseba, 
ki je hkrati družbenik in poslovodna ose-
ba gozdarske dejavnosti, hkrati presega 
cenzus → vstop v zavarovanje je obvezen 
v skladu s prednostnim vrstnim redom 
zavarovalnih podlag.

Vsi uživalci pokojnin, ki bodo morali vstopiti 
v zavarovanje, morajo sami vložiti prijavo in 
ji priložiti dokazilo o dohodkih in potrdilo 
službe medicine dela o zdravstveni sposob-
nosti za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki 
ni starejše od treh mesecev. 
Do 31. 12. 2013 se bodo morali uživalci po-
kojnin, ki bodo morali vstopiti v zavarovanje, 
odločiti:
– za vnovičen vstop v obvezno zavarovanje 

in prenehanje izplačila pokojnine ali
– za prenehanje opravljanja dosedanjega 

dela ali dejavnosti ali
– za časovno omejen obseg dosedanjega 

dela ali opravljanja dejavnosti in temu 
primerno zmanjšano izplačilo pokojnine.

 ZPIZ bo vsem, pri katerih obstaja verjetnost 
dvojnega statusa, poslal pisno obvestilo, naj 
se odločijo, kako naprej. Vsem uživalcem po-
kojnine, ki do 31. 12. 2013 svojega statusa ne 
bodo uredili, bo ZPIZ po uradni dolžnosti 
ugotovil, da imajo od 1. 1. 2014 naprej status 
zavarovanca, in jim bo zato prenehal izplače-
vati pokojnino.
Obrtna zbornica Slovenije na svoji spletni 
strani navaja, da je že dobila zagotovilo, da 
bo dveletno prehodno obdobje za ureditev 
statusa upokojenih samostojnih podjetnikov 
uveljavljeno še pred novim letom. 

Mateja Zajc, KGZS – Zavod Novo mesto

OBVESTILO za kmetijska gospodarstva, ki bodo morala  
s 1. januarjem 2014 začeti voditi računovodstvo

Upokojenci in novi zakon ZPIZ-2
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Spremembe pri rabi 
gnojil za boljše 
varovanje pitne vode
V letošnjem januarju je bila sprejeta nova 
Uredba o varstvu voda pred onesnaževa-
njem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur. l. RS, 
5/2013), ki živinorejskim kmetijam med 
drugim prinaša nove časovne in količinske 
omejitve pri razvozu živinskih gnojil. Spre-
menjene zahteve je potrebno upoštevati 
kljub temu, da so v Priročniku za izvajanje 
zahtev navzkrižne skladnosti za kmetijska 

gospodarstva navedene še stare zahteve.  
Poleg spremenjenih prepovedi razvoza je 
bistvena tudi sprememba, ki prepoveduje 
gnojenje z organskimi in mineralnimi gnojili 
na tleh, prekritih s snežno odejo, in sicer ne 
glede na njeno debelino. Seveda pa še vedno 
velja tudi prepoved rabe gnojil na poplavlje-
nih, razmočenih in zamrznjenih tleh. Gno-
jenje strmih zemljišč, kjer obstaja nevarnost 
odtekanja tekočih organskih gnojil, je treba 
omejiti na odmerek, ki ne presega 80 kg 
dušika/ha. To pomeni, da se v enkratnem 
odmerku lahko gnoji z največ 40 m3 goveje 
gnojnice na hektar ali 20 m3 goveje gnojevke 
na hektar ob pogoju, da rastline gnojenje de-
jansko potrebujejo. Pridelava na strmih tere-

nih ob uporabi gnojil bolj ogroža pitno vodo 
in površinske vodotoke, zato je treba izvajati 
še dodatne varnostne ukrepe: njivo razmejiti 
s prečnimi ozelenjenimi pasovi, med njivo 
in vodotokom mora biti najmanj 15 m širok 
pas zemljišča, ki je porasel z zeleno odejo, in 
njiva mora biti prek zime prekrita z zeleno 
odejo.

Nove spremenjene časovne 
omejitve

Medtem ko glede prostorskih omejitev oz. 
prepovedi vnosa gnojil v tla ni sprememb, je 
treba upoštevati nove zahteve na področju 
začasnega shranjevanja uležanega hlevskega 
gnoja, ki se lahko shranjuje na kmetijskem 
zemljišču, a ne dlje kot 2 meseca (do sedaj je 
veljalo pol leta), z obvezno menjavo lokacije 
vsako leto. 
Dokazila na kmetijskih gospodarstvih so po-
trebna, kadar se uporablja kupljena ali dru-
gače pridobljena živinska ali druga organska 
gnojila. Kot dokazila se izkazujejo izpolnjeni 
obrazci o količini prejetih in oddanih živin-
skih gnojil. Dokazila se hranijo najmanj 5 let. 

Mateja Strgulec, 
KGZS – Zavod Novo mesto   

30. november 2013 ni bil povsem običajen dan za svojce padlih v voj-
ni za samostojno Slovenijo, ki jim je leta 1991 z domačega ognjišča 
iztrgala najdražje.
Žalosten spomin in bolečina v srcih sta še vedno prisotna tudi pri 16-
ih družinah, ki so se odzvale povabilu Zveze veteranov 
vojne za Slovenijo, Zveze policijskih veteranskih dru-
štev Sever in Študentske organizacije Univerze v Ma-
riboru na tradicionalno srečanje, ki ga ob koncu leta 
organizirajo vsakič v drugem kraju. Letošnja organiza-
cija prireditve je bila zaupana Območnemu združenju 
veteranov vojne za Slovenijo Trebnje. Prijateljski obje-
mi in stiski rok, tople besede, ki človeku sežejo v srce, 
in prijazni nasmehi – vse to je bilo videti in slišati v 
sobotnem popoldnevu med zbranimi v Domu starejših 
občanov Trebnje. Po nagovoru predsednika OZVVS 
Trebnje Mira Resnika, podžupanje Občine Trebnje 
Nade Pepelnak in predstavnikov veteranskih organiza-
cij je sledilo druženje, ki so ga popestrili recitali, pesmi 
in plesni nastop Društva narodnih noš Domžale.  
Predstavniki Študentske organizacije Univerze v Ma-
riboru kot pobudniki teh srečanj so ob koncu družine 
padlih, tako kot že vrsto let do sedaj, obdarili s sim-
boličnimi darili. Ob slovesu so si zaželeli, da se zopet 
srečajo, ko bo leto naokoli. Z  globokim spoštovanjem 

se spominjamo padlih v vojni, ki so za svobodo in samostojnost do-
movine žrtvovali najdragocenejše, svoja življenja.
Vsem občankam in občanom občin Trebnje, Mirna, Šentrupert in 
Mokronog-Trebelno želimo lepo preživet praznični dan samostoj-
nosti in enotnosti, dnevi božiča in novega leta pa naj vam vsaj za 
kratek čas prinesejo prijaznejši vsakdan. Zdravo, srečno in z uspehi 
napolnjeno prihajajoče novo leto 2014 vam želimo veterani OZVVS 
Trebnje.

Miro Resnik, predsednik OZVVS Trebnje

Trebanjski vojni veterani gostili 
srečanje svojcev padlih v vojni 
za samostojno Slovenijo

Raba gnojil na kmetijskih zemljiščih Časovna prepoved rabe
tekoča organska gnojila na kmetijskih zemljiščih (gnojnica, 
gnojevka, bioplinska gnojevka ali digestat) 15. 11.–15. 2.

tekoča organska gnojila na kmetijskih zemljiščih nad 800 m 
nadmorske višine 15. 11.–1. 3. 

hlevski gnoj za potrebe na njivah, razen če vremenske in talne 
razmere omogočajo zimsko obdelavo in je hlevski gnoj zaoran 
najpozneje v treh dneh

1. 12.–15. 2.

mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik (ne velja za rastlinjake)  15. 11.–1. 3.
mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik, za potrebe ozimin  1. 12.–15. 2.
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Silvester Prpar, po izobrazbi diplomirani 
ekonomist, podžupan Občine Trebnje, bi-
vši predsednik Sveta Krajevne skupnosti 
Dobrnič, na čelu katere je bil 33 let, od leta 
1980, in vodja komerciale Kmetijske zadru-
ge Trebnje.
Ko je prevzel vodenje KS Dobrnič, je bilo 
asfaltirano samo središče Dobrniča, v nje-
govem mandatu pa so asfaltirali vse krajevne 
ceste in večino lokalnih. Pod njegovim vod-
stvom se je izvedla kompletna napeljava te-
lefonskega omrežja s 400 številčno centralo 
(skupni projekt s KS Svetinja in KS Knežja 
vas), prav tako je bil realiziran skupni pro-
jekt treh KS – izgradnja mrliške vežice v 
Dobrniču. Istočasno pa je bila urejena oko-
lica mrliške vežice s pokopališčem.   

Danes opravljate tudi delo podžupana naše 
občine. S čim se lahko pohvalite?
Moje delo, ki ga opravljam kot podžupan, 
je za nekatere skoraj neopazno, ker je sedaj 
že kar nekako samoumevno, da so osnovne 
potrebe ljudi urejene. Nič ne pride samo od 
sebe. Kot podžupan se še posebej ukvarjam s 
področjem komunalne in cestne infrastruk-
ture. 
Za lokalne, državne in krajevne ceste smo 
namenili več kot milijon evrov. Uredili smo 
vodovodno omrežje – krak Suha krajina. 
V velik ponos nam je Vrtec Mavrica Trebnje, 
ki ga je obiskalo že kar nekaj tujih delegacij.  
Velik napredek se je zgodil v romskem nase-
lju Hudeje, saj smo pridobili skoraj milijon 
evrov evropskih sredstev. Dolgoročno načr-
tujemo tu naselje, ki bo podobno ali še boljše  
kot je Pušča.
Ponosen in vesel pa sem, da smo s prihodom 
novih zaposlenih v OU zelo izboljšali odno-
se in delo. Za vsa ta dejanja gre tudi zahvala 
županu g. Alojziju Kastelicu. 
Ker imamo že potrjen občinski proračun za 
leto 2014, se bodo takoj spomladi začela dela 
na razširitvi ceste Bič – Veliki Gaber, izgra-
dnja mostu v Šentlovrencu,  približno 1 km 
ureditev ceste proti Repčam… Seveda bo pa 
potreben tudi rebalans proračuna, katerega 
naj bi opravili v mesecu februarju. 
V njem bo nujno zagotoviti dodatna finanč-
na sredstva za obnovo določenih delov lokal-

nih cest: Repče – Vrhtrebnje, Volčje Jame, 
Trebnje – Grmada in še kaj.
Nujno bo tudi oblikovati tim ljudi v občinski 
upravi, kateri bo skrbel za pripravo projektov, 
da bi čim več sredstev počrpali iz sedemle-
tne finančne perspektive na nivoju države in 
Evropske unije. 

Kakšni spomini vas vežejo na delo v KS Do-
brnič?
Na Dobrnič me ne vežejo samo spomini, ker 
se kot podžupan še vedno ukvarjam z vsemi 
zadevami tudi na področju KS Dobrnič. Za 
župana sem kandidiral z namenom, da moje 
uspešno delovanje in izkušnje na področju 
vodenja KS prenesem na občinsko raven, z 
željo in ciljem, da bi se Občina Trebnje v ce-
loti in na vseh področjih uspešno razvijala. 
Meni ni pomembna politika in pripadnost 
stranki, ampak tisto, s čimer pripomoremo k 
boljšemu življenju ljudi. 
Leta 1980, ko so me krajani in krajanke prvič 
izvolili za predsednika Sveta KS Dobrnič, je 
bila KS zelo slabo razvita. Kljub delavnosti 
in prizadevnosti ljudi, na tem  področju niso 
bile zagotavljanje osnovne življenjske potre-
be. Do takrat občinska uprava in vodstvo ni 
bilo naklonjeno oziroma v Občinski skupčši-
ni, zaradi volilnega sistema, KS Dobrnič, KS 
Svetinja in KS Knežja vas niso imele pred-
stavnika, ki bi uveljavljal potrebe krajanov s 
tega področja. 
V času mojega vodenja KS je bilo dokončano 
vodovodno omrežje v vseh vaseh KS, uredilo 
se je kanalizacijsko odvodnjavanje, hkrati je 
bila urejena vsa infrastruktura.
Vseskozi sem se prizadeval na vseh ravneh: 
občinski, državni in šolski, da prenovimo 
šolo v Dobrniču. Te pridobitve sem najbolj 
vesel, saj omogoča našim šolarjem, da se uči-
jo v sodobni šoli. V prizidku sta še vrtec za 
najmlajše in telovadnica, ki služi za rekreaci-
jo tudi starejšim krajanom. 
Ponosen sem na v celoti prenovljeni Kulturni 
dom Ireneja Friderika Barage, za kar je bilo 
potrebno veliko truda pri pridobivanju sred-
stev, pri načrtovanju in sami obnovi. V veliko 
pomoč pri tem in tudi vseh ostalih projektih 
mi je bil takratni tajnik in sedanji predsednik 
Sveta KS Dobrnič g. Milan Kastelic.
Lahko pa rečem, da sem zelo vesel, ker ima-
mo sedaj tudi dobrega predsednika KS Do-
brnič in dela ter razvoj teče dalje.

Pri vseh projektih so aktivno sodelovali vsi 
člani sveta, vse projekte smo izvajali največ-
krat s 100 % soglasjem vseh svetnikov. Tru-
dili smo se, da je potekal enakomerni razvoj 
po vseh vaseh. Pri vseh delih so aktivno so-
delovali krajani in krajanke, prav zaradi tega, 
smo lahko vse tako uspešno izvedli. Ob tej 
priložnosti se vsem zahvaljujem za sodelova-
nje, za njihovo 33- letno zaupanje in sedanjo 
podporo pri mojih prizadevanjih.

Ste tudi član PGD Dobrnič?
Res je in več let tudi podpredsednik društva. 
Tri mandate sem bil član predsedstva občin-
ske Gasilske zveze Trebnje, en mandat pa 
podpredsednik OGZ Trebnje, sedaj pa sem 
član NO GZ Trebnje. 
Bil sem pobudnik in ustanovni član Kultur-
no-turističnega društva Dobrnič. Sem tudi 
član nadzornega odbora ter član Vinogra-
dniškega društva Lisec. 
Vključujem se v delo tudi vseh ostalih dru-
štev. 

Kaj vam je iz vaše kariere v krajevni skupno-
sti najbolj ostalo v spominu?
Oh, teh anekdot je ogromno, a najbolj rad se 
spomnim sestanka za asfaltiranje in vodovod 
v Koritih, ki je trajal od popoldneva do tretje 
ure zjutraj naslednjega dne.
Včasih ni bilo tako enostavno. Vsak projekt 
je zahteval svoj čas, delo, ljudi. Veliko del 
je bilo opravljeno s prostovoljnim delom 
in pripravljenostjo za sodelovanje, kot jo je 
pokazal naš župnik častiti kanonik Florijan 
Božnar.
Uspehe pa smo želi največkrat z dobrimi od-
nosi in pogovori. 
Moram pa pohvaliti tudi pokojno tov. Maro 
Rupeno, ki je pustila v naši KS velik pečat. 
Za vsak korak, ki smo ga naredili, nam je da-
jala podporo in odpirala vrata, kjer jih sami 
nismo uspeli.
V zahvalo smo uredili in po njej poimenovali 
krak evropske pešpoti  pohodno pot E – 7 
Mare Rupena.

Kako je potekala vaša zaposlitvena kariera?
V Kmetijski zadrugi Trebnje, ki sodi v sam 
vrh po uspešnosti med zadrugami v Slove-
niji, sem zaposlen 29 let, od tega 25 let na 
vodilnem delovnem mestu kot vodja komer-
ciale. Deset let  sem bil zaposlen v podjetju 

Silvester Prpar
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Mercator Dolenjska na delovnem mestu di-
rektor sektorja. Nazadnje sem tam opravljal 
delo komercialnega direktorja.
Ponosen sem, da sem del uspešnega podjetja 
in kolektiva Kmetijske zadruge Trebnje.
Opravil sem tudi šolo za rezervne oficirje, po 
činu sem kapetan, vsa leta sem sodeloval na 
vajah TO. 

Za vaše ustvarjanje in delovanje ste prejeli 
veliko pohval, zahval in priznanj. Prejeli pa 
ste tudi plaketo Občine Trebnje.
Res je. Plaketo Občine Trebnje sem prejel za 
uspešno delo v gospodarstvu in ustvarjalno 
delovanje na področju družbenega življenja.

Ste poročeni, oče dveh hčera in tudi že dedek. 
Kako je družina gledala na vašo kariero? 

Imam dobro ženo, dve čudoviti hčeri, pri-
dnega zeta in tudi že vnukinjo, ki nam zna 
krajšati čas. Moram priznati, da me je žena 
vedno podpirala pri delu in projektih. Veli-
kokrat je tudi ona vtkala svoj del v projekte, 
ki sem jih vodil.

S čim se sproščate?
Imamo vinograd z 900 trtami in prideluje-
mo kakovostno vino, za katerega sem dobil 
kar nekaj medalj. Imam tudi čebele, ovce, 
dve oslički, zelo rad sem v naravi. V zimskem 
času, če mi čas dopušča, pa grem rad na smu-
či. Čas pa mi sedaj zapolni tudi vnukinja, ki 
je pravi sonček v naši sredini.
Velikokrat obiščem svoje sorodnike in pri-
jatelje, radi se družimo in pogovarjamo, kar 
sem rad prenašal vedno tudi v delovno oko-
lje, saj menim, da pogovor druži ljudi. 

Tudi mi se strinjamo z gospodom Silve-
strom, saj že star pregovor pravi, da lepa be-
seda lepo mesto najde.

Mojca Smolič

Veterani iz 
Ljubljane na 
Medvedjeku
Spominski park na Medvedjeku je že nekaj 
časa priljubljena točka širšega kroga obisko-
valcev, saj se ob njem poleg veteranov usta-
vljajo izletniki ter naključni obiskovalci od 
blizu in daleč. Preteklo soboto so ga obiskali 
veterani iz Ljubljane, se zadržali dobro uro, 
nato pa peš odpravili še čez vrh Medvedjeka 
skozi Martinjo vas v Temeniško dolino.
Seveda je bil obisk vnaprej dogovorjen med 
ljubljanskim in trebanjskim združenjem 
veteranov vojne za Slovenijo. Pri spomeni-
ku so Ljubljančane pričakali člani vodstva 
ZVV Trebnje. Najprej so se gostje okrepčali, 
nato pa pozorno poslušali predsednika ZVV 
Trebnje Mira Resnika, ki jim je predstavil, 
kaj se je dogajalo na tem območju leta 1991. 
Goste je predvsem zanimalo, kako je bila ko-
lona bojnih vozil JLA zaustavljena in kako je 
prišlo do oboroženega spopada. Domačini so 

jim tako predstavili tudi takratno doživljanje 
letalskih napadov in bojno delovanja okle-
pnih vozil. Trebanjci so jim kasneje, tik pred 
kosilom, s projekcijo slik še nazorno prikaza-
li dogodke na Medvedjeku ter povojno ure-
sničevanje zamisli in gradnjo spominskega 
parka. 
Izjemno lepo jesensko vreme je omogočilo 
pri sestopu z Medvedjeka čudovit panoram-
ski pogled na dolenjsko krajino ob Temenici 
– od višnjegorskih hribov in razloženih zida-

nic Primskovega do Bajturna in Zaplaza. Na 
dnu doline pa se je vila še nekoliko razlita 
in skrita med jesensko drevje reka Temenica. 
Ko so Trebanjci gostom pogled podprli še s 
pestro in bogato zgodovino okolice, je bilo 
doživetje res popolno.
V Šentlovrencu so se veterani prav prijetno 
in prisrčno družili ter mimogrede izmenjali 
še zahvale, medsebojna priznanja in obljube 
za nova sodelovanja.

Brane Praznik

Mateja Štepec, diplomantka Fakultete za 
arhitekturo, je 3. decembra v Galeriji likov-
nih samorastnikov Trebnje predstavila svojo 
diplomsko nalogo, ki predstavlja idejno pro-
storsko zasnovo prenove mestnega jedra. V  
nalogi je opredelila tudi potrebne nove pro-
grame, ki bodo dopolnili ponudbo mesta v 
smeri bodočega socialnega, ekonomskega in 
okoljskega razvoja. Na podlagi opredelitve 
ustrezne lokacije je predstavila idejno zasno-
vo novega kulturnega centra s pripadajočimi 
parkovnimi površinami, ki v kompleksni 
obliki združuje programe kulturnega doma, 
glasbene šole in regionalnega muzeja. 
Prisotni so ideji prisluhnili z zanimanjem.

A. K.

Predlog ureditve mestnega jedra in idejna 
zasnova kulturnega centra v Trebnjem
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Spoštovani uporabniki komunalnih storitev!

Naj bo med cilji in željami za leto 2014 tudi zmanjšanje 
količin nastalih odpadkov, povečanje ponovne uporabe 
in dosledno ločevanje odloženih odpadkov.

Vsem uporabnikom komunalnih storitev želimo 
blagoslovljene božične praznike, v letu 2014 pa 
predvsem sreče, zdravja, miru in osebnih uspehov.

Tu smo za vas. Že 50 let.

Komunala Trebnje d.o.o.

Komunala Trebnje d.o.o. | Goliev trg 9, 8210 Trebnje
T: 07 348 12 60 | E: uprava@komunala-trebnje.si
www.komunala-trebnje.si

Trajna, zanesljiva in varčna rešitev
za odpadne vode iz gospodinjstva

+ ZNATEN PRIHRANEK
+ ZANESLJIVO DELOVANJE
+ PREVERJENA REŠITEV
+ DELUJE TUDI V VAŠI ODSOTNOSTI
+ ZAJAMČENA KAKOVOST in VARNOST NAKUPA

Zahtevajte ODLIČNOST! Izberite AQUAmax®.Komunala Trebnje d.o.o. kot novost v svoji dejavnosti pod  
ugodnimi plačilnimi pogoji nudi nakup AQUAmax čistilnih naprav.
Z novo ponudbo se želimo še bolj približati našim uporabnikom.  
Le skupaj lahko namreč uspešno doprinesemo k varovanju okolja.
Vabimo vas, da nas pokličete in se prepričate.

Ko kupujete čistilno napravo,
zahtevajte ODLIČNOST!

ZIMSKA SLUŽBA 
Na Komunali Trebnje d.o.o. smo v letu, ki se izteka, prevzeli izvajanje 
rednega vzdrževanja lokalnih cest in dela javnih poti na območju 
občin Trebnje, Mokronog-Trebelno in Mirna ter na območju 
krajevne skupnosti Trebnje. 
Zimska služba je tisti del rednega vzdrževanja cestnega omrežja, ki 
ga uporabniki in uporabnice v zimskem obdobju najbolj občutite, 
zato smo vložili veliko truda v temeljito pripravo na prihajajočo 
zimsko sezono. Zimsko službo bomo izvajali deloma sami, deloma s 
pogodbenimi podizvajalci. 
Če bi prišlo do morebitnih neljubih sprememb v načinu izvajanja na 
posameznem odseku, vas prosimo za strpnost. Ob tem je treba tudi 
vedeti, da je v skladu z zakonskimi normativi prevoznost lokalnih 
cest zagotovljena, če višina snega ne presega 15 cm, promet pa je 
možen z uporabo zimske opreme. 
Vsa vaša opažanja lahko sporočite na telefonsko številko 
dežurne službe 031 609 557, ki je za vas dosegljiva 24 ur na 
dan, vse dni v tednu. V času zimske službe se lahko obrnete 
tudi neposredno na morebitnega pogodbenega izvajalca, ki je 
zadolžen za izvajanje zimske službe na posameznem območju. 
Območja ter podatki o posameznih izvajalcih so objavljeni na 
naši spletni strani www.komunala-trebnje.si. 

NOVOSTI NOVEGA ODLOKA O 
RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI 
Pred kratkim je bil sprejet nov Odlok o ravnanju s komunalnimi 
odpadki, ki bo ob upoštevanju veljavne zakonodaje celovito uredil 
področje ravnanja s komunalnimi odpadki. Odlok prinaša številne 
novosti, bistvene spremembe pa so:
- spremenjen način zbiranja komunalne odpadne embalaže: 
rumene vreče se ukinejo oz. nadomestijo z zabojniki. Uporabniki, ki 
nimate zabojnika za embalažo, si ga morate zagotoviti v roku štirih 
(4) mesecev od uveljavitve odloka.
- poenotenje zabojnikov: za vsako posamezno frakcijo odpadkov je 
določena barva zabojnika oz. pokrova ter ustrezna nalepka, s katero 
mora biti zabojnik opremljen. Uporabniki, ki imate zabojnik, ki ni v 
skladu z odlokom, boste tak zabojnik lahko obdržali v prehodnem 
obdobju petih let, nakar ga bo izvajalec javne službe na lastne 
stroške zamenjal. 
- spremenjen način zbiranja kosovnih odpadkov: ukine se dosedanji 
sistem odvoza po predhodno objavljenem urniku dvakrat letno. Odvoz 
kosovnih odpadkov se bo sedaj izvajal na klic uporabnika. V praksi to 
pomeni, da nas uporabnik obvesti, mi primer evidentiramo in nato 
pred prevzemom obvestimo uporabnika, ki kosovni odpadek odloži 
na posamezno prevzemno mesto. Odvoz kosovnega odpadka enkrat 

letno je za uporabnika brezplačen. Vedno v času obratovanja pa lahko 
kosovne odpadke tudi brezplačno predate na zbirnem centru Globoko.
- izhodišča za uvedbo z veljavno zakonodajo usklajenega obračuna 
storitev. Odlok predvideva spremenjen način obračuna storitev 
ravnanja s komunalnimi odpadki. V skladu z veljavno zakonodajo 
je namreč treba uporabnikom zaračunavati ceno, izraženo v kg, 
sorazmerno glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza. V 
gospodinjstvih je merilo za določitev prostornine zabojnika število 
članov gospodinjstva. Nov način zaračunavanja storitev bo uveden, 
ko bo občinski svet sprejel ustrezen akt o tarifnem sistemu ter 
potrdil elaborat o izračunu cene.  

Več podrobnosti o novostih, ki jih uvaja novi odlok, objavljamo na 
naši spletni strani www.komunala-trebnje.si.

Uporabniki, ki nimate zabojnikov, jih 
lahko dobite pri nas, na sedežu družbe 
Goliev trg 9, Trebnje, in sicer so z 
Odlokom usklajeni zabojniki z ustrezno 
nalepko na voljo po naslednjih cenah: 
- 80 l zabojnik stane 26 EUR z DDV 
- 120 l zabojnik stane 24 EUR z DDV 
- 240 l zabojnik stane 34 EUR z DDV
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Veselo in srečno v letu 2014
vam želi kolektiv

Ker smo v preteklosti že večkrat opozarjali 
na nepravilno odlaganje komunalnih odpad-
kov v naravno okolje, je potrebno poudariti, 
da se stanje na omenjenem področju počasi 
izboljšuje. Vendar se kljub precejšnjemu šte-
vilu obvestil o načinih ločevanja in odlaganja 
odpadkov še zgodi, da občani odložijo od-
padke v naravno okolje. 
Tako je bil pred nedavnim v gozdu v okolici 
Dečje vasi odkrit kup komunalnih odpadkov. 
Po pregledu nepravilno odloženih odpadkov 

in z zbiranjem obvestil je bil povzročitelj 
odkrit. Naloženo mu je bilo, da mora ne-
pravilno odložene odpadke pospraviti in jih 
odstraniti v skladu z veljavnim Odlokom o 
ravnanju s komunalnimi odpadki v občini 
Trebnje. V skladu z Zakonom o prekrških pa 
mu je bilo izrečeno tudi opozorilo. 
Ponovno pozivam vse občane, da upoštevajo 
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpad-
ki v občini Trebnje in da se tisti, ki še niso, 
vključijo v sistem ravnanja s komunalnimi 
odpadki ter da odpadke ločujejo in odlagajo 

na predpisan način. V primeru nespoštovanja 
odloka so predpisane tudi globe.

Vinko Ribič,
 OBČINSKI INŠPEKTOR

Ravnanje z odpadki – obvestilo inšpektorja

Dan požarne 
varnosti na PŠ 
Dolenja Nemška vas
V četrtek, 17. oktobra 2013, je bil šolski dan 
namenjen mesecu požarne varnosti. Pouk 
se je pričel z vajo evakuacije. Ob alarmu za 
nevarnost so se vsi učenci hitro, a mirno od-
pravili iz učilnic na šolsko igrišče in se tako 
naučili, kaj storiti v primeru požara ali druge 
nevarnosti v šoli. 

Zatem je sledil ogled gasilskega doma in 
opreme na Ponikvah za učence 1.–4. razreda. 
Prijazna gasilca Blaž in Zmago sta učencem 

predstavila gasilsko opremo vozila GVC 
16/25 in GVV-1: razne cevi, sredstva za 
gašenje, orodje. Učenci so ju z zanimanjem 
poslušali, marsikateri učenec pa je z veseljem 
dodal, da je tudi sam gasilec. Najbolj pa so 
bili učenci navdušeni, ko so se lahko preiz-
kusili v zadevanju tarče na drevesu z vodo. 
Seveda so se preizkusili tudi v vlogi vozni-
kov obeh vozil. Na koncu so si ogledali še 
gasilski dom in gasilsko cisterno. Za prijetno 
dopoldne so se učenci gasilcema zahvalili z 
majhno pozornostjo.

Tekst in foto: Brigita Praznik Lokar
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Decembrski ŽIV-
ŽAV v Vrtcu 
Sončnica
December je mesec pričakovanj, mnogih do-
godkov in presenečenj. V Vrtcu Sončnica se 
je veseli december pričel s prednovoletnim 
družinskim srečanjem Decembrski ŽIV-
-ŽAV, ki je potekal v sredo, 4. 12. 2013, v 
popoldanskem času. Strokovne delavke smo 
bile zelo vesele številčne udeležbe staršev z 
otroki.
Zbrali smo se pred vrtcem, prižgali svečke 
ter se nato vsi veseli in navdušeni podali na 
pot. Svoj nočni pohod smo si osvetljevali z 
ročno narejenimi lampijončki, ki smo jih 
za otroke pripravile strokovne delavke vrt-

ca. Pot nas je vodila izpred vrtca do Malega 
Gabra in nato do cerkve v Velikem Gabru, 
kjer smo praznično vzdušje podoživeli s pre-
pevanjem zimskih otroških pesmi. Z velikim 
zanimanjem, kaj nas vse še čaka ta večer, smo 
se napotili nazaj proti telovadnici Osnovne 
šole Veliki Gaber, kjer je otroke pričakala 

Hudomušna Pika s svojimi dogodivščinami. 
Ob koncu predstave pa je otroke s svojim 
prihodom razveselil dedek Mraz in jih ob-
daril z bomboni. Po končani predstavi je sle-
dila pogostitev z različnimi vrstami piškotov, 
ki so jih v dneh pred dogodkom pripravili 
otroci s strokovnimi delavkami. Dogajanje 
je popestril Božični bazar, na katerem so bili 
na voljo ročni izdelki izpod ustvarjalnih rok 
zaposlenih v vrtcu. Tako je bilo možno kupiti 
voščilnice, novoletne okraske in ostale drob-
ne pozornosti, s katerimi lahko razveselimo 
svoje najdražje. Sredstva, zbrana s prodajo 
le-teh, so namenjena nakupu električne aku-
stične kitare, ob kateri bodo otroci še po-
gosteje prepevali in se do prednovoletnega 
družinskega srečanja naslednje leto naučili 
še več zimskih pesmic.

Meta Nose 

Krvodajalska akcija 
RK Trimo Trebnje
V ponedeljek, 25. novembra, je RKS – Ob-
močno združenje Trebnje na Centru za 
transfuzijsko dejavnost v Novem mestu že 
drugič organiziralo krvodajalsko akcijo za 
člane Rokometnega kluba Trimo Trebnje. 
Udeležili so se je: 11 igralcev članske ekipe, 

trener Roman Šavrič in pomočnik trenerja 
Marko Mežnaršič. S svojim nesebičnim de-
janjem so pomagali tistim, ki kri potrebuje-
jo. Njihova in naša želja je, da krvodajalska 
akcija Rokometnega kluba Trimo Trebnje 
postane tradicionalna.
V imenu RKS – OZ Trebnje se vsem udele-
žencem zahvaljujemo in jih vabimo na akcijo 
tudi prihodnje leto. 

Tea Radelj, RKS – OZ Trebnje

V nedeljo, 1. decembra, smo v OŠ Veliki Ga-
ber pripravili že tradicionalno srečanje za naše 
starejše krajane. Navzoče so pozdravili župan 
Alojzij Kastelic, podžupanja Nada Pepelnak, 
ravnateljica OŠ Veliki Gaber Barbara Brezi-
gar in predsednica KORK Mojca Smolič.
Za kulturni del dogodka so poskrbeli Matej 
Pevec na harmoniki in Mari ter Zdenka, ki 
sta s skečem privabili smeh in zavrteli čas za 
nekaj let nazaj. 

Tudi letos smo poskrbeli za pogostitev. Ku-
linarične dobrote je za nas pripravil Jure Pe-
kolj. Prijetno druženje smo nadaljevali ob 
zvokih harmonike, za katere je poskrbela 
Sonja Štibernik.
Dan je minil zelo hitro in zadovoljni smo se 
poslovili z želji po ponovnem srečanju.

Tekst in foto:  
Mojca Smolič

Tradicionalno srečanje starostnikov KS Veliki Gaber

Miklavževanje v 
Trebnjem
Trebanjska Karitas je tudi letos orga-
nizirala obdaritev otrok ob godu sv. 
Miklavža. Tako je Miklavž 7. 12. 2013 
ob 15. in 16. uri  res obiskal otroke v 
Trebnjem. Letos mu je pri obdaritvi 
skoraj tristo otrok pomagala štorklja 
Valerija in sam Bog Oče osebno, kajti 
otroške želje so včasih tako velike, da 

presegajo tudi pristojnosti  samega 
sv. Miklavža. 
Prijazno igrico smo priredili po 
besedilu znanega igralca Gregor-
ja Čušina in jo zaigrali v domači 
zasedbi in režiji. Prisrčna zahvala 
vsem igralcem, izdelovalcu mask 
in drugim sodelujočim, še posebej 
pa hvala ge. Zdenki Candellari za 
priredbo, režijo in sceno igre.

KD Trebnje
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Srečanje 
krvodajalcev občine 
Trebnje
RKS – Območno združenje Trebnje je 22. 
11. 2013 v Galaksiji v Trebnjem pripravilo  
srečanje krvodajalcev občine Trebnje. 
Vabljeni so bili dobitniki plaket in priznanj, 
ki so 20-krat ali večkrat darovali kri. Teh je 
bilo v dveh letih kar 74. Največkrat, in to 
že 100-krat, je daroval kri g. Marjan Novak  
iz Dečje vasi, 80-krat pa g. Darko Matko 
iz Rodin. Plakete in priznanja sta podelili 
predsednica RKS – OZ Trebnje ga. Mojca 

Mihevc in podžupanja Občine Trebnje ga. 
Nada Pepelnak.
Za kratek kulturni program in dobro voljo 
so poskrbeli učenci Osnovne šole Trebnje in 
trebanjske mažoretke. 

Iskrena hvala in iskrene čestitke vsem krvo-
dajalcem, ki ste z dolgoletnim darovanjem 
krvi že marsikatero žalostno zgodbo spre-
menili v srečno. 

Tea Radelj, RKS – OZ Trebnje

V nedeljo, 17. novembra 2013, je v prosto-
rih Gostilne Mišič potekalo 3. tradicionalno 
srečanje starostnikov, starih nad 70 let. Ude-
ležilo se ga je 23 krajanov naše krajevne sku-
pnosti. Navzoče sta pozdravila predsednik 
TŠKD Štefan g. Miro Šalehar in predsednik 
KS Štefan g. Anton Strah. Za vse prisotne 

starostnike je bilo organizirano obdarovanje, 
otroci pa so pod vodstvom ga. Irene Višček 
in g. Uroša Primca pripravili kulturni pro-
gram. Po končanem kulturnem programu 
so članice TŠKD Štefan pod vodstvom ga. 
Darinke Podpadec poskrbele za pogostitev. 
Za nadaljevanje prijetnega druženja je ob 
zvokih harmonike poskrbel domačin g. Leo-
pold Klančar. Zadovoljni obrazi naših starej-
ših krajanov so bili za člane in članice TŠKD 
Štefan največja nagrada.

Tekst: Leon Lobe 

V soboto, 23. 11. 2013, je Krajevna organi-
zacija Rdečega križa Velika Loka organizi-
rala tradicionalno srečanje krajanov, starih 
nad 70 let. 
Pri pripravah in organizaciji so sodelovali 
Krajevna skupnost Velika Loka ter kultur-
no in  gasilsko društvo.  
Udeležba na srečanju je bila nad pričakovanji. 
S kratkim kulturnim programom so se 
predstavili in nas razvedrili učenci Podruž- 
nične šole Šentlovrenc. Spodbudne besede 

je navzočim namenila predsednica RKS – 
OZ Trebnje gospa Mojca Mihevc, novosti 
in delo v KS pa nam je predstavil predse-
dnik Rok Saje.  
Dobre volje ni manjkalo. K prijetnemu 
vzdušju je pripomogel tudi humorist Zvo-
ne. Ob klepetu in dobrem prigrizku je so-
botno popoldne kar prehitro minilo.  
Razšli smo se v prepričanju, da se kmalu 
spet srečamo.   

Jožica Smolič, KORK Velika Loka

Ekoprojekt Moje 
drevo pri Lumpkih
Opazovanje narave in okolja, v katerem ži-
vimo, je za otrokov ravoj zelo pomembno. 
Marsikdo si je v otroštvu želel imeti svoje 
drevo ali pa vsaj pustiti na njem svoje ime. 
V skupini Lumpki (Ostržek) smo se s starši 
odločili za ekoprojekt Moje drevo. V pro-
jekt smo vključili tudi bralno značko in prva 
knjiga Franček sadi drevo je že obiskala otro-
ke. Starši so se skupaj z otrokom pogovorili 
o zgodbi in nato s skupnimi močmi posadili 
drevo. Sajenje je dobro potekalo in otroci so 

navdušeni. Tudi v skupini se veli-
ko pogovarjamo in ustvarjamo na 
to temo. Nismo še posadili svojega 
drevesa, smo pa zato izbrali drevo, 
ki ga obiskujemo in na katerem 
opazujemo njegove spremembe. 
Zapojemo mu pesmice in zapleše-
mo. Lumpki ob tem izražajo svoje 
čudenje, razmišljanje in razvijajo 
odnos do narave in samega sebe. 
Ko bo prišla pomlad, bomo tudi mi 
mali Lumpki posadili svoje drevo 
in ga opazovali, kako raste in se 
spreminja kot mi.   

Andrejka Jevnikar

Tradicionalno srečanje starostnikov KS 
Štefan

Srečanje starejših v organizaciji KORK Velika Loka
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Izlet na Kras
V soboto, 16. 11., smo se prostovoljke in 
prostovoljci KORK pod okriljem OZRK 
udeležili izleta na prelepi Kras. Ob izkuše-
nem vodiču Vikiju, ki nam je posredoval obi-
lo zanimivih informacij, je dan minil hitro. 
Pot smo pričeli z ogledom jame Vilenice, v 
katero smo se spustili z vodičko, ki nam je 
najprej predstavila zgodovino jame. Pot smo 
nadaljevali do Pepinega kraškega vrta, ki je 
na hortikulturni razstavi Hampton Court 
Palace Flower Show 2009, ki je drugi naj-

pomembnejši hortikulturni dogodek na sve-
tu, prejel najboljšo oceno in zlato medaljo v 
kategoriji malih vrtov. Avtentični kraški vrt 
prikazuje način ohranjanja in zaščite narav-
ne in kulturne dediščine ter matičnega Krasa 
kot edinstvenega primera kulturne krajine, 
kjer se tradicija enači z visoko mero ume-
tnosti. Nato smo obiskali vas Pliskavico, ki 
ima dobrih 100 hišnih številk in okoli 220 
prebivalcev. Kamen, ki ga na Krasu ne manj-
ka, znajo prav lepo klesati in obdelovati, kar 
smo opazili takoj, ko smo prišli med kamnite 
kraške domačije. Vse lepote in umetnine pa 

nam je pokazal kamnosek Jernej Bortolato. 
Vas se lahko pohvali še s cerkvijo sv. Tomaža, 
lipo pred cerkvijo, vaškim vodnjakom, latni-
kom evropskega prijateljstva in mladinskim 
hotelom. Ustavili smo se še na Turistični 
kmetiji Petelin - Durcik, kjer so nas pogo-
stili. Pliskavico obdajajo prostrani vinogradi 
in iz grozdja znajo pridelati prvovrstno vino 
teran, ki smo ga poleg pršuta in ostalih vin 
poskusili v kraški vinski kleti.
Zadovoljni smo se vrnili domov v poznih 
večernih urah.

Mojca Smolič 

Uspeh dobrodelne 
predstave CIRKUS 
v Trebnjem 
Trebnje, 30. 11. 2013 in 1. 12. 2013 - Ta ko-
nec tedna bi lahko strnili v znane verze To-
neta Pavčka: »Na svetu si, da sam si sonce in 
da s sveta odganjaš – sence.« V soboto smo 
gledališka skupina P.L.I.N. in LEO Klub 
Trebnje v KD Trebnje organizirali dobro-
delno gledališko predstavo Cirkus, zbrana 
sredstva pa namenili 2-letnima dvojčicama 
Piki in Piji Hrastar iz Pluske pri Trebnjem. 
Punčki, ki bosta kmalu praznovali drugi roj-
stni dan, sta res pravi mali borki. Že v času 
nosečnosti so zdravniki ugotovili, da se Pikin 
trebušček ne razvija normalno ter da njen sr-
ček ne bije pravilno. Zaradi zapleta pri poro-
du pa so se zdravstvene težave pojavile tudi 
pri Piji; zdravniki so diagnosticirali hudo 

cerebralno paralizo, epilepsijo, osteoporozo 
in globalni zaostanek v razvoju. Toda s po-
močjo ljubeče družine, ki deklici spremlja 
na vseh terapijah in negah, Pika in Pija lepo 
napredujeta in se razvijata. Žal pa prepotreb-
ne terapije predstavljajo tudi visok finančni 
vložek, zato smo se organizatorji odločili, da 
vsa zbrana sredstva na dobrodelni predsta-
vi namenimo za terapije, ki bodo deklicama 
omogočile lepšo prihodnost. Odziv ljudi je 
bil neverjeten. V soboto smo se zaradi veli-
kega obiska odločili, da predstavo ponovi-

mo dan kasneje. Dvorana kulturnega doma 
Trebnje pa se je za premajhno izkazala tudi 
v nedeljo. Še bolj veseli pa smo bili končnega 
zneska, 11.300 €, ki bo šel v roke malih bork 
in družine Hrastar. K visoki vsoti so znatno 
pripomogli donatorji: Alva d.o.o - Jure Vi-
šček (3.000 €), PGD Kriška vas (1.200 €), 
anonimni donator iz občine Trebnje (800 
€) in Mažorete Trebnje. Velika hvala tudi 
vsem obiskovalcem, ki so dvakrat napolni-
li trebanjsko dvorano in s svojimi prispevki 
doprinesli h končnemu znesku. Ponovno bi 
se radi zahvalili P.L.I.N.-ovcem za izvrstno 
predstavo in pomoč pri organizaciji, vsem 
ostalim nastopajočim, ter vsem medijem in 
posameznikom, ki so brezplačno objavlja-
li vabila na predstavo: Interflash Turizem, 
Mojca Femec ( JSKD Trebnje), Cajtng, Gla-
silo Občanov, Dolenjski list, Radio Krka in 
Miloš Košir (Župnija Trebnje). Še enkrat 
hvala vsem, ki ste nam pomagali odganjati 
sence in omogočili dvema sončicama lepšo 
prihodnost!

KS Knežja vas v letu 
2013
KS Knežja vas je v letu 2013, v skladu s 
sprejetim planom, realizirala del planiranih 
projektov, zaradi planirane in nerealizirane 
izgradnje Večnamenskega doma Dolenje 
selce pa je bil med letom plan korigiran in se 
je del sredstev prenesel na cestno infrastruk-
turo. Svet KS se je sestal na štirih sejah, za-
radi modernih komunikacijskih sredstev pa 
smo del problematike rešili brez sklicevanja 
sestankov. Na sejah smo se seznanili s tekočo 
problematiko pri realizaciji planov, obravna-
vali pobude krajanov, hkrati pa so svetniki 
podajali pobude za izboljšanje delovanja KS 
v dobrobit vseh krajanov.   
Zaradi planirane in nerealizirane gradnje 
Večnamenskega doma Dolenje selce je bil 
v letu 2013 glavni poudarek na cestni in-
frastrukturi. Opravljena so bila sledeča dela: 
preplastitev ceste proti Krušnemu Vrhu v 
dolžini 650 m, predhodna sanacija prepustov 

na isti JP, razširitev dela ceste Knežja vas–
Kamenje, ureditev odvajanja meteornih voda 
v Gor. selcih, ki je delno že bilo predvideno 
v sklopu ureditve večnamenskega doma, in 
hkrati na isti lokaciji dokončanje zemeljskih 
del ter asfaltiranje, razširitev in utrditev dela 
JP za asfaltiranje v vasi Luža, ki je v planu 
za leto 2014. Ni nam uspelo realizirati pro-
jekta razširitve regionalne ceste v Knežji 
vasi (ovinek pri Damjanu Smoliču), ki bi 
ga morali v sodelovanju z Občino Trebnje 
in državo. Dela niso bila opravljena zaradi 
nekooperativnosti oz. neresnosti državnih 
institucij kljub večkratnim posredovanjem s 
strani predstavnikov Občine Trebnje. Upam, 
da bo projekt realiziran v letu 2014. Za vsa-
ko vas smo po sklepu Sveta KS Knežja vas 
financirali pesek, ki ga razporedijo svetniki 
KS oz. pooblaščeni krajani. Organizirali smo 
zimsko pluženje in posipanje v skladu s pla-
nom zimske službe in pravilnikom za zimsko 
službo ter košnjo brežin ob javnih poteh. Na 
predlog KS so bile urejene mulde na LC v 
Selcih in proti Liscu.
Svetnika Anita Barle in Uroš Primc sta konec 

marca organizirala prireditev ob materinskem 
dnevu, ki se je je udeležilo okoli 50 krajank. 
Po prireditvi smo krajanke tudi pogostili. Na-
daljevali smo z obiski in obdaritvami starejših 
krajank ter krajanov, ki so imeli v tem letu 
okrogle jubileje. Najstarejša krajanka Fran-
čiška Koželj s Krušnega Vrha je praznovala 
90 let. 20. 4. smo organizirali čistilno akcijo, 
ki so se je udeležili številni krajani. Ob kon-
cu leta bomo v sodelovanju s sosednjimi KS 
sodelovali pri prireditvi in obdarovanju pred-
šolskih otrok. Tudi v letu 2013 smo sodelovali 
z odborom Rdečega križa. Že tretjo sezono 
zapored organiziramo od oktobra do marca 
košarko v dvorani OŠ Dobrnič.  
24. 6. je na predvečer dneva državnosti po-
tekala v športnorekreacijskem centru Rupa 
prireditev Dan KS Knežja vas. Udeležba je 
bila nad pričakovanji. Prireditve, v okviru 
katere smo organizirali medvaški turnir v 
nogometu, turnir v odbojki na mivki in kre-
sovanje, se je udeležilo več kot 50 % krajanov 
KS. Vse smo pogostili s pijačo in golažem. 
Načrtujemo, da bo prireditev postala tradici-
onalna. Na podlagi vloge KS je bila v sklopu 
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95 let Marije Strajnar
9. 9. 1918 je bil dan, ko je gospa Ma-
rija iz Loga radovedno pokukala na ta 
svet. Otroška leta so bila po svoje lepa, 
nič posebnega, pa vendar zanjo najlep-
ša. Trdo življenje, ki ga narekuje skopa 
suhokrajinska zemlja, jo je oblikovalo 
v trdoživo osebo z dobrohotnim zna-
čajem. Dolga leta je hodila peš na lju-
bljansko tržnico prodajat, kar je zraslo 
na domači zemlji – za davke, obleko in 

kakšno drobno razkošje. Pravijo, da ravno zato, ker je mnogo preho-
dila, v lepem in slabem vremenu, nima težav z žilami.  
Življenje ji je prineslo veliko veselja z otroki in vnuki, ki se sedaj radi 
vračajo k njej na obisk.
Zanjo prizadevno skrbi hči ob pomoči gospe Olge iz Podšumberka. 
Ko smo jo ob prazniku obiskali, nas je bila vesela in besede so kar 
»vrele« iz nje. Sijoče oči so govorile lepo zgodbo.
Na obisku smo bili: Nada Pepelnak, podžupanja Občine Trebnje, 
Ana Travnik, dolgoletna tajnica in blagajničarka v KS Sela pri 
Šumberku, Olga Fortuna, predstavnica upokojencev in Rdečega 
križa, ter Bogdana Brilj, predsednica Sveta KS Sela pri Šumberku.

Bogdana Brilj

OPN spremenjena namembnost površine v 
Rupi iz kmetijske v športnorekreacijsko. 
GVO je nadaljeval z deli na širokopasov-
nem dostopu do interneta, in sicer je v va-
seh Kamenje ter Luža namestil individualne 
priključke. Izvajalec del GVO se je s svojimi 
podizvajalci izkazal kot nezanesljiv partner 
tako pri izvedbi hrbteničnega omrežja kot 
pri izvedbi individualnih priključkov. Dela 
izvajajo nekakovostno, ne držijo se planov in 
samo upamo lahko, da bodo projekt izpeljali 
do konca oz. da bodo krajani lahko upora-
bljali omrežje. S strani KS so bili poslani 3 
uradni dopisi zaradi njihovega nekakovo-
stnega dela, vendar je vse ostalo samo pri 
obljubah oz. so odpravili le del napak.
V okviru projekta Vaško središče Dolenje 

selce dela dobro napredujejo. Projekt obse-
ga izgradnjo centra z dvema stavbama, ko-
šarkarskim igriščem in parkirnimi mesti ter 
ureditev okolice. Po petih letih, ki so pretekla 
od začetka uresničevanja ideje, smo pridobili 
vsa soglasja, gradbeno dovoljenje in konec 
poletja uradno potrditev s strani pristojne-
ga ministrstva, da smo bili izbrani na razpi-
su Ministrstva za kmetijstvo in okolje RS, 
ukrep 322, na podlagi katerega bosta Repu-
blika Slovenija in EU sofinancirala naložbo 
v višini 60 % dejanske vrednosti projekta. 
Trenutno je v zaključni fazi priprava razpi-
sa. Izgradnja središča se bo začela v začetku 
leta 2014 in po razpisnih pogojih mora biti 
zaključena do konca septembra 2014. Za 
krajane KS Knežja vas bo to zelo pomembna 

pridobitev in omenjeni projekt lahko imenu-
jemo projekt naše generacije. 
Za dobro sodelovanje in pomoč pri vseh 
omenjenih projektih se zahvaljujem svetni-
kom KS Knežja vas, krajanom KS, županu g. 
Alojziju Kastelicu, direktorju OU, podžupa-
nu, delavcem občinske uprave in svetnikom 
Občine Trebnje z željo, da bi tako uspešno 
sodelovali tudi v letu 2014. Ker pa se bližata 
božič in novo leto 2014, v imenu Sveta KS 
Knežja vas želim vsem krajanom KS Knežja 
vas in občanom občine Trebnje vesel božič 
ter srečno novo leto 2014.

Predsednik KS Knežja vas
Alojz Špec
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80 let Jožefe Pekolj 
iz Šahovca 
V petek, 6. 11., je svoj 80. rojstni dan pra-
znovala Jožefa Pekolj iz Šahovca, po domače 
Francetova Pepi.
Že vse svoje življenje živi v Šahovcu, saj se 
je tu rodila, spoznala svojega moža in sku-
paj z njim ustvarila prijeten dom za 4 otro-
ke. Hčerka Tončka, sinova Darko in Dušan, 
njuni ženi in otroci jo redno obiskujejo. S 
sinom Štefanom, ki živi doma, sta zelo nave-
zana. Joži opravlja še vsa gospodinjska dela, 
sama pridela vso zelenjavo, ob pomoči sina 
Štefana pa vsako leto zredi tudi enega pra-
šiča. 
Včasih so imeli veliko živine in obdelova-
li so veliko njiv. Vsak dan je pridelke nosi-
la domov v košu, zato ji je hrbtenica zelo 
oslabela. Življenje na kmetiji je bilo vedno 
težko. Da je prišlo kaj denarja k hiši, je mož 

hodil v službo in »cimpral«, tako je morala 
velikokrat sama poprijeti za delo in skrbeti 
za otroke. S svojim zgledom, s skrbnostjo in 
ljubeznijo sta jih vzgojila v pridne in poštene 
ljudi. Vesela je, da so si ustvarili družine, na 
vse je zelo ponosna. Še posebej jo razveselju-
jejo vnuki in pravnuki. Vsi so, tako kot ona, 
vedno pripravljeni pomagati drugim. Spo-
minjajo se, da so včasih za gasilsko veselico v 
krušni peči napekli polno pečenk. 
Povedala nam je, da je s hrano in z vsemi 
ostalimi stvarmi vedno varčevala. Rada se 
spominja tudi svojih mladih let, ko so si šli v 
nedeljo popoldne, če je mati dovolila, v Do-
brnič v kulturni dom ogledat igre. Spominja 
se, da so uprizorili Razvalino življenja, Jezič-
nega dohtarja in še mnoge druge. 
Rada se druži s sosedami, vesela je prav vsa-
kega obiska. Tudi našega. Predsednik Sveta 
KS Dobrnič g. Milan Kastelic in predsednica 
KORK Francka Kužnik sta ji voščila v imenu 
vseh krajanov in ji izročila darilo. 

Gospa Jožica, ostanite še naprej tako prijazni 
in prijetni. Želimo Vam, da bi ostali čili in 
zdravi še mnoga leta v krogu svojih najdraž-
jih.

Lojzka Prpar

Tabuji padajo, 
učimo se dialoga
Pred polno Baragovo dvorano je v petek, 
29. 11. 2013, gospod Jože Dežman, znani 

slovenski zgodovinar, publicist, muzealec, 
arhivist in filozof, tudi predsednik Komisi-
je  Vlade Republike Slovenije za reševanje 
vprašanj prikritih grobišč, v svojem predava-
nju Tabuji padajo, učimo se dialoga opozoril 
na pomembne mejnike slovenske zgodovine, 
vključno na osamosvojitev, na katere bi mo-
gli in morali biti Slovenci ponosni.  Vendar 
se iz prejšnje države vleče v naš čas še vrsta 
nerešenih vprašanj, ki nas obremenjujejo, 
tako v dialogu med različno mislečimi kot v 
demokratičnem procesu. 
Tako pri nas še zmeraj čakajo na ustrezen 
pokop in obravnavo  žrtve komunističnega 
režima po vojni. Do danes še niso bila ustre-
zno preiskana številna grobišča v naši deželi 
in bile opravljene identifikacije žrtev. Spo-
mnimo se Hude jame. 

Smrt je potrebno sprejeti, opraviti žalova-
nje, imeti grob – vsaj na simbolni ravni. Če 
tega ni, je dialog težje vzpostaviti. S temi 
vprašanji se soočajo mnoge države. Če tega 
ni sposobna sedanja generacija, bo to reševala 
naslednja. Takšen je tok zgodovine.
Smo zmagovalci, vendar se še ne zavedamo 
te vloge v polni meri, zato imamo tudi vrsto 
težav na različnih področjih. Z  vztrajnim re-
ševanjem odprtih vprašanj iz preteklosti mo-
ramo nadaljevati v enakopravnem dialogu.
Pred predavanjem so izvedle krajši kulturni 
program kitaristke Lara Valenčič, Katja No-
vak, Špela Grmovšek in Zala Koščak, učenke 
GŠ Trebnje, njihova mentorica je Sara Zajc.

N. Č.

DPM Jurček v letu 
2013
V letošnjem letu je naš Jurček z mesecem 
marcem dobil novo predsednico. Matej Za-
plotnik in Taja Borštnar sva si funkciji pred-
sednika in podpredsednika tako rekoč samo 
zamenjala. Kot vsako leto je bil naš glavni in 
največji projekt Letovanje za otroke iz dru-
žin z manj priložnostmi. Vodila sem ga sku-
paj z »uigrano posadko«, ki so jo sestavljali 
Aleša Draginc, Nina Bevec, Mateja Kozlev-
čar, Lidija Špelič, Matevž Kržan in Jure 
Poljanec. Na letovanje smo peljali 36 otrok 
iz občin Trebnje, Mirna in Mokronog-Tre-
belno. V mesecu marcu sem vodila razpra-
vo medobčinskega otroškega parlamenta v 

sejni sobi Občine Mokronog-Trebelno, Nina 
Bevec pa je skupaj z Alešo, Lidijo in Juretom 
organizirala Igrivega Jurčka v času poletnih 
počitnic na Mirni ter letos prvič tudi v Mo-
kronogu. Igrivi Jurček je popestril poletje kar 
35 otrokom iz obeh občin. Tudi letos smo 
obeležili teden otroka s Kostanjevim pikni-
kom na Mirni, in sicer v TVD Partizanu za-
radi slabega vremena, in v parku v Trebnjem, 
kjer je bil dogodek na sončen dan res dobro 
obiskan. Kot do sedaj ga je organizirala Ale-

ša Draginc. Letošnje leto pa smo zaključili s 
projektom As ti tut notr padu, ki se je odvijal 
novembra v telovadnici OŠ Mirna s tekmo-
vanjem v igri med dvema ognjema za vse 
generacije in promocijo programov društva. 
Z željo po nadaljevanju in novostih se zahva-
ljujem celotni ekipi Jurčkov, ki me podpira in 
marljivo dela skupaj z mano. Hvala tudi vsem 
prostovoljcem, brez katerih naši programi ne 
bi bili tako uspešni in dobro izpeljani, ter ob-
činam Trebnje, Mirna, Mokronog-Trebelno 
in Šentrupert za financiranje programov. In 
hvala vsem otrokom in mladostnikom, ki se 
udeležujete naših programov. Brez vas ni nas. 
Vsem občanom pa želim obilo igrivih in to-
plih decembrskih dni. 

Taja Borštnar, predsednica društva



18 št. 89 / december 2013

DOGODKI

Skupina Eni od 
sedmih milijard 
nastopila na Glasu 
mladih
23. novembra je v Kulturnem domu Čr-
nomelj potekala prireditev Glas mladih za 
pevce od 15 do 30 let in glasbene skupine. 

Namenjena je bila predstavitvi mladih ne-
uveljavljenih glasbenikov. Na festivalu je po 
uspešno opravljeni avdiciji nastopila tudi 
skupina Eni od sedmih milijard (EO7M) z 
avtorsko skladbo Arija, ki ji lahko prisluh-
nete na spletni strani skupine. Občinstvo ji 
je namenilo največ glasov, skupaj s točkami 
strokovne komisije pa je osvojila skupno 
drugo mesto. 
Skupino je zasnoval Aljaž Hrastar, ki je idej-
ni vodja ter glavni pisec besedil, glasbe in 
priredb. Najprej so se mu pridružile sestre 
Maja, Ana in Zala, nekoliko kasneje pa še 
Gregor Gorenčič, Anže Mikulan ter Mateja 
Kralj. EO7M ustvarjajo glasbo z iskrenimi, 
razmišljujočimi besedili. »Veliko je stvari, ki 
jih človek ne more doumeti. To je na primer 
neskončnost vesolja, pa tudi število ljudi na 
naši mali Zemlji. Tudi mi smo le Eni od sed-
mih milijard.« 

Maša Rman

Letni koncert 
Moškega pevskega 
zbora 
vinogradnikov 
Čatež
Na zadnjo novembrsko soboto so se v 
trebanjski avli Centra za izobraževanje 
in kulturo Trebnje predstavili Moški pev-
ski zbor vinogradnikov Čatež, ki deluje 
pod vodstvom zborovodkinje Barbare 
Leben, gostujoča vokalna skupina Črta 
iz Trebnjega, katere umetniška vodja je 
tudi Barbara Leben, ter mlada citrarka 
Nina iz Studenca. Posamični nastopi in 
nekaj skladb, ki so jih zapeli kot združen 
zbor, so ponudili obilo glasbenega užitka. 
V dobri uri glasbenega koncerta, ki ga je 
povezoval Marko Šalehar, so uživali obi-
skovalci iz vrst domačega in sosednjih 
vinogradniških društev ter prijatelji go-
stiteljev in ljubitelji tovrstne glasbe. 

Tekst in foto: Mojc Femc

Verjamem vate
Teden Karitas, ki je letos potekal pod geslom 
»Verjamem vate« od 25. 11. do 1. 12. 2013, je 
za sodelavce in prostovoljce Karitas praznik. V 
tem tednu so se zvrstili različni dogodki na rav-
ni župnijskih in škofijskih Karitas. V ospredju 
sta bila dva glavna dogodka. 
Prvi je bil romanje prostovoljcev in sodelav-
cev Karitas na Slomškovo Ponikvo, kjer smo 
se udeležili svete maše. Največji dogodek na 
ta dan pa je dobrodelni koncert Klic dobrote 
v Celju, letos je potekal že triindvajsetič. Pri-
reditev v dvorano vsako leto privabi številne 
obiskovalce, ki pomagajo Karitas zbrati nujno 
potrebna sredstva za lajšanje stisk najrevnejših 
družin. Z zbranimi sredstvi na koncertu in v 
spremljajočih akcijah Klica dobrote pomoč 
vsako leto prejme več kot 20.000 družin po 
vsej Sloveniji.
UPANJE VEDNO ŽIVI, VERJAMEMO V 
LJUDI! To je sporočilo KARITAS vsem ti-
stim, ki upajo, da bo jutrišnji dan prijaznejši in 
da jih v sivini današnjega dne nismo pozabili.
Kamenček v mozaik dobrodelnosti dodaja s 
svojim več kot dvajsetletnim delovanjem tudi 
Župnijska Karitas Trebnje. S stiskami ljudi se 
srečujemo vsak dan. Sodelavci ŽK odkrivamo 
vse večje stiske ljudi  in ponujamo roko v po-
moč. Sredi vsakdanjega hitenja si vzamemo čas 
za brate in sestre, da bi jih poslušali, jih razu-
meli in jim pomagali, če je potrebno.
Predsednik Slovenske Karitas, upokojeni ko-
prski škof msgr. mag. Metod Pirih, je na leto-
šnjem koncertu dejal: »Dobrota je jezik, ki ga 
razumejo vsi ljudje, verni in neverni, izobra-
ženi in preprosti, je krepost in vrlina. Z njim 
želimo spodbuditi posameznike in družbo, da 
verjamejo v sočloveka, zaupajo vanj in mu po-
magajo.«

Za ŽK Trebnje Emiljana Pavlin

Glasba v oddelku 
Medvedkov
Medvedki tudi letos nadaljujemo s projek-
tom Začutimo glasbo. Otroci so navdušeni 
nad petjem, igranjem na ritmične in melo-
dične instrumente ter poslušanjem glasbe. V 
septembru smo ponovili vse, kar smo spo-
znali v lanskem šolskem letu, letos pa vse to 
samo še nadgrajujemo. V multimedijskem 
prostoru se zadržujemo vsaj enkrat tedensko, 
kjer spoznavamo in igramo na instrumente. 
Otroci so uživali ob igranju na balone, kar je 
razvidno iz slike.

Strokovni delavki Brigita in Katja 

Pohod na Skrovnico
V petek, 18. oktobra 2013, so se učenci 4. ra-
zreda PŠ Dolenja Nemška vas odpravili na 
pohod na bližnji hrib Skrovnica. Pot jih je 
vodila mimo Češnjevka in Jezera ter skozi 
Lukovek. Ves čas pohoda jih je spremljalo 
prijetno jesensko sonce. A cilj učencev ni 
bil le priti na vrh hriba, želeli so tudi nabrati 
kostanj. Po uspešnem vzponu jih je pričakala 
s soncem obsijana in v jesenske barve odeta 
Skrovnica. Najprej so pomalicali, zatem pa 
so se podali v nabiranje kostanja. Zelo hitro 
so ga nabrali štiri šolske nahrbtnike. Dopol-
dne je hitro minilo in vrniti so se morali v 
šolo. Na poti domov so se ustavili še na kme-
tiji Meglič, kjer so si lahko ogledali živali in 
se posladkali z domačimi piškoti.
Ker pa so nabrali veliko kostanja, so s pomo-
čjo učiteljev pripravili pravi kostanjev piknik 
za vse učence OPB. Na šolskem dvorišču so 
ga z navdušenjem pekli in se z njim prav ve-
selo posladkali. 

Tekst in foto: Brigita Praznik Lokar
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Tradicionalni 
slovenski zajtrk
V petek, 15. 11. 2013, smo Tradicio-
nalni slovenski zajtrk izvedli že tretje 
leto zapored in tako učencem v uvo-
dnem delu prve šolske ure ponudili 
zajtrk, sestavljen iz živil slovenskega 
porekla. Tudi tokrat je ta vključeval 
med, maslo, kruh, mleko in jabolko. 
Ker Trebnje z okolico s svojimi narav-
nimi danostmi in bogato kmetijsko 
tradicijo ponuja kakovostno hrano 
domačega izvora, smo za zajtrk naročili mle-
ko s Kmetije Kukenberger, jabolka s Sadjar-
ske kmetije Uhan in med s Čebelarstva Ko-
želj. Tudi preostali dve živili, maslo in kruh, 
sta slovenskega porekla. 
Da je projekt pridobil na širini, smo k sode-

lovanju povabili okoliške kmete, ki so svoje 
dejavnosti predstavili na posameznih šolah. 
V Osnovni šoli Trebnje sta nas obiskala in 
predstavila vsak svojo dejavnost Marjeta 
Uhan s Sadjarske kmetije Uhan in Toni Ku-
kenberger z mlekarske in sirarske  Kmetije  
Kukenberger. V PŠ Dolenja Nemška vas se 

je predstavila nosilka dopolnilne dejav-
nosti na kmetiji Terezija Žnidaršič, ki 
je zbranim spregovorila o peki kruha, 
o pekarstvu in slaščičarstvu. V PŠ Šen-
tlovrenc je Ana Zupančič predstavila 
proizvodnjo kruha in svežega peciva.
Veliko novega in zanimivega o mleku 
in mlečnih izdelkih so se naučili učenci 
v PŠ Dobrnič od Nade Marn s Kmetije 
Marn.
Dobrote s posameznih kmetij so mar-
ljivo postregle kmečke žene iz društva 
podeželskih žena Tavžentroža.
Pri gospodinjskem krožku so učenci 
naredili stenčas, na katerem je prika-

zan pomen zdravega zajtrka v našem življe-
nju. Učenci so tudi zapisali predloge za zdrav 
zajtrk šolarjev.

Nina Dimec Dular

Tečaj igranja na 
orglice
V jeseni sta oče in hči, Marjan Urbanija in 
Urška Urbanija Žun iz Mengša, uspešno iz-

dala prvi slovenski priročnik igranja na ustno 
harmoniko – orglice. To je bil tudi eden iz-
med tehtnih razlogov za organizacijo tečaja 
za ljubitelje, ki se želijo naučiti igranja na to 
malo žepno glasbilo. Tečaj poteka od 30. no-
vembra v Trebnjem na CIK-u v organizaciji 

trebanjske izpostave JSKD. Hkrati pa si pri-
zadeva za organizacijo tečaja tudi Glasbena 
šola Trebnje, saj naj bi izobraževanje mlajših 
pripomoglo tudi k pomlajevanju udeležen-
cev festivala »(ah), TE ORGLICE«.  

Mojca Femec 

inox ograje, nadstreški, varjenje in obdelava 
kovin (inox, aluminij), ostali inox iZdelki
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Raziskovalna anketa
Skupina študentov geografije s Filozofske 
fakultete Ljubljana je pod vodstvom prof. 
dr. Jerneja Zupančiča v petek, 29. novem-
bra 2013, izvedla raziskovalno anketo med 
romsko populacijo in okoliškim prebival-
stvom.
Rezultate raziskovalne ankete bodo po ana-
lizi podatkov javno predstavili in jih pri-
merjali z rezultati ankete, ki je bila že izve-
dena v mesecu aprilu leta 2010. 

Besedilo in slika:  
Vida Hočevar

Srednješolska tržnica 
lepo obiskana
Na OŠ Trebnje smo med novembrskimi 
govorilnimi urami v okviru projekta SKK 

(Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lo-
kalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti 
in spodbujanje socialne vključenosti) organi-
zirali srednješolsko tržnico, ki je bila name-
njena učencem 8. in 9. razreda ter njihovim 
staršem. Na tržnici so svoje šole in programe, 
za katere se lahko učenci pri njih izobrazijo, 

predstavile naslednje srednje šole: Gimnazi-
ja Novo mesto, Srednja šola Josipa Jurčiča, 
Šolski center Novo mesto (Srednja elektro 
šola in tehniška gimnazija, Srednja gradbe-
na in lesarska šola, Srednja strojna šola, Sre-
dnja zdravstvena in kemijska šola, Srednja 
šola Metlika), Ekonomska šola Novo mesto, 
Srednja šola za oblikovanje in fotografijo 
Ljubljana, Kmetijska šola Grm in biotehni-
ška gimnazija, Srednja šola za gostinstvo in 
turizem ter Gimnazija in veterinarska šola 
Ljubljana. Ob sproščenem klepetu z dijaki in 
profesorji srednjih šol so učenci pridobivali 
informacije, ki jim bodo pomagale pri izbiri 
nadaljnjega izobraževanja. Učenci so si lahko 
ogledali nekatere praktične izdelke dijakov, 
iz prve roke dobili informacije o poteku šo-
lanja, na voljo so imeli tudi promocijske ma-
teriale in brošure. 
Tovrstni dogodki so velika pomoč staršem 
in učencem pri sprejemanju pomembne od-
ločitve o nadaljnjem šolanju, zato jih bomo 
načrtovali tudi vnaprej.

M. B.

Presenetili smo …
V petek, 29. 11. 2013, smo učenci, ki smo obiskovali 6. e v lanskem 
šolskem letu, odšli k lanski razredničarki gospe učiteljici Lojzki Pr-
par. Podarili smo ji našo lastno knjigo receptov, ki smo jo naredi-
li v šestem razredu ob naših govornih nastopih pri slovenščini, ki 
smo jih povezali s projektom EKOVRT na OŠ Trebnje, in smo jo 
dokončali do otvoritve razstave. Pri izdelavi naše knjige receptov 
sta sodelovali učiteljica slovenščine Ivanka Višček, ki nam je dala 
idejo, da iz naših govornih nastopov izdelamo knjigo receptov, po-
magala pa nam je tudi pri oblikovanju knjige, ter učiteljica likovne 
umetnosti Marinka Mohorčič, ki je knjigo dopolnila s prekrasnimi 
ilustracijami.  

Teja Majzelj, OŠ Trebnje

Na sliki z leve: Matija Hočevar, prof. dr. Jernej Zupančič, študenti
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Policija svetuje
Policija se vsako leto znova srečuje s poja-
vi množičnega metanja petard in uporabo 
drugih pirotehničnih sredstev. Medtem ko je 
metanje petard nekaterim posameznikom in 
skupinam zabava, za večino državljanov po-
meni neprijetno pokanje. Neprevidna in ne-
premišljena uporaba pirotehničnih sredstev 
pogosto povzroči telesne poškodbe (opekli-
ne, raztrganine rok, poškodbe oči itd.), vzne-
mirja ljudi in živali ter onesnažuje okolje. 
Policisti bodo ukrepali proti vsem, ki bodo 
metali petarde oziroma uporabljali druga pi-
rotehnična sredstva, kjer to ni dovoljeno (v 
šolah, v bližini šol, vrtcev, zdravstvenih do-
mov, bolnišnic, domov za ostarele, športnih 

objektov, cerkvenih objektov in na drugih 
krajih, kjer se zbira večje število ljudi).
Zavedati se moramo, da je neprimerna upo-
raba pirotehničnih sredstev problem vseh, 
zato prosimo vse, predvsem pa starše, skrbni-
ke, učitelje in vzgojitelje, da z opozarjanjem 
na nevarnosti in možne posledice takega 
početja ter s svojim zgledom pripomorete k 
preprečevanju in zmanjšanju posledic. Upo-
raba pirotehničnih sredstev je po zakonu 
dovoljena od 26. 12. 2013 do 2. 1. 2014.

Zima je za udeležence cestnega prometa 
poseben letni čas. Nizke temperature, led 
in sneg niso značilnosti ostalih letnih časov, 
pozimi pa lahko ti dejavniki povzročijo ve-
liko neprijetnosti v cestnem prometu (za-

sneženo vozišče, poledica), zato vse voznike 
opozarjamo na uporabo zimskih pnevmatik, 
ki so obvezne v času od 15. novembra 2013 
do 15. marca 2014 (globa za neopremljeno 
vozilo s predpisano zimsko opremo znaša 40 
EUR). Prav tako opozarjamo, da na motor-
nih in priklopnih vozilih v cestnem prometu 
ne sme biti snega, ledu ali drugih snovi, ki 
bi vplivale na vozne lastnosti vozila. Stekla 
vozila in vzvratna ogledala moramo očistiti, 
da je omogočena normalna vidljivost (globa 
za neočiščeno vozilo je 200 EUR).
V zimskem času, ko so dnevi krajši, vidljivost 
slabša in čas zaznavanja nevarnosti daljši, 
so pešci ena izmed varnostno najbolj izpo-
stavljenih kategorij prometnih udeležencev. 
Opozarjamo, da morajo pešci v cestnem pro-
metu nositi svetla oblačila, kresničko ali iz-
delke z odsevnimi trakovi (predpisana globa 
za pešca, ki ni viden, znaša 40 EUR).

Vodji policijskega 
okoliša

Dejan KAVŠEK in 
Janez MIRTIČ
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V zadnjem tednu novembra smo na Cen-
tru za izobraževanje in kulturo Trebnje 
odprli Center medgeneracijskega učenja 
Trebnje, v sklopu katerega so potekale šte-
vilne aktivnosti na območju občin Trebnje, 
Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno. 
K sodelovanju smo povabili različne insti-
tucije iz lokalnega okolja in posameznike, 
ki predstavljajo različne generacije (vetera-
ne, otroke blaginje, generacijo X, generacijo 
Y in tudi generacijo Z). Organizirali smo 
različne delavnice (ustvarjalne, jezikovne, 
glasbene, plesne, potopisne, računalniške), 
v katerih so udeleženci različnih generacij 
medsebojno izmenjavali znanje in izkušnje.  

Namen projekta, katerega nosilec je Zveza 
ljudskih univerz Slovenije, je namreč po-
vezovanje različnih generacij z vzajemno 

koristnimi aktivnostmi, katerih rezultat bo 
boljše razumevanje in spoštovanje med ge-
neracijami, predvsem pa izmenjava znanja in 
izkušenj v obojestransko korist.
Prepričani smo namreč, da bodo organizira-
ne učne aktivnosti učinkovito povezale raz-
lične generacije in pozitivno vplivale na po-
gosto negativna stališča, ki jih imamo ljudje 
do pripadnikov drugih generacij, še zlasti do 
starejše, in staranja.
Ker pa se leto izteka, vam želimo prijetne 
praznike ter zdravo, uspešno in znanja polno 
novo leto. 

Tekst in foto: Milena Hvastja

Vinogradniki iz Lisca 
praznovali 10 let delovanja
V soboto, 23. 11. 2013, je ob 16. uri v novem gasilskem domu v 
Dobrniču potekal slavnostni dogodek ob praznovanju 10. obletni-
ce delovanja Vinogradniškega društva Lisec iz Dobrniča.
Ob tej priložnosti je bil izdan tudi zbornik vinogradnikov Lisec, v 
katerem je opisana zgodovina vinske gorice in društva. Tako bo-
gat in obsežen zbornik je ob strokovni pomoči domačina mag. 
Dušana Štepica predstavil znani povezovalec prireditev g. Slavko 
Podboj, ki je vodil tudi osrednjo prireditev večera.
Slavnostni govornik na prireditvi je bil predsednik društva g. 
Franc Mulh, ki je vsem prisotnim predstavil zgodovino liških vi-
nogradnikov. Na družabnem večeru je bilo mogoče slišati prvič 
tudi liško himno vinogradnikov, ki jo je zapel Ansambel Diamant. 
Za nadaljnje večerno razpoloženje pa sta poskrbela Moški pev-
ski zbor iz Sel pri Šumberku in domači Ansambel Štrajk. Ob tej 
priložnosti se vinogradniki iz Lisca zahvaljujejo vsem, ki so na 
kakršen koli način prispevali k realizaciji tega dogodka, posebno 
zahvalo pa namenjajo domačim dobrniškim gasilcem in njihove-
mu predsedniku g. Jožetu Kastigarju. 
Dobra volja in kapljica rujnega sta vse prisotne udeležence spre-
mljala še pozno v noč.
Ob tej priložnosti člani in članice Vinogradniškega društva Lisec 
želijo vsem vesel božič ter srečno in zdravo novo leto 2014. Na 
zdravje!

Tekst: Leon Lobe
Foto: Franc Mulh

Na CIK-u Trebnje odprli Center medgeneracijskega učenja 

Športnik leta
V četrtek, 5. 12., je Športna zveza občin Trebnje in Mirna na pri-
reditvi Športnik leta podelila priznanja športnikom iz obeh ob-
čin. Športnica leta 2013 je postala smučarska skakalka Eva Logar, 
športnik leta pa rokometaš Sebastjan Skube.
Med ekipami se je prvega mesta veselila ekipa Badminton kluba 
Mirna.

Športne znake so prejeli: Maja Vtič (smučarski skoki), Žiga Pan-
dur (gorsko kolesarstvo), Žiga Urbič (rokomet), Nina Novak 
(športno balinanje), Janez Prosenik (cestnohitrostni motocikli-
zem). Športne plakete pa so si s svojim predanim delom prislužili: 
Alojzij Fortuna, ustanovitelj Moto kluba Bartog Fortuna Trebnje, 
Rokometni klub Trimo Trebnje in Tomaž Strel za skoke v vodo 
(je tudi ustanovitelj slovenskega pokala, ki se ga je kmalu začela 
udeleževati mednarodna konkurenca). Prireditev je na humoren 
način povezoval Goran Obrez, glasbeno pa so jo popestrili učen-
ci Glasbene šole Trebnje in duo Pusjeben gušt s poezijo Iztoka 
Mlakarja. Skupine klasičnega baleta so s svojo točko prireditev 
obarvale še plesno. 
Podelitve športnih priznanj sta se udeležila tudi generalni sekretar 
OKS Tone Jagodnik in olimpionik Miro Cerar.

Tekst in foto: Mojca Smolič
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Življenje je potica!
DROT je v iztekajočem se letu veliko pozornosti namenil teko-
čim in novim aktivnostim (kmečka in rokodelska tržnica v Treb-
njem, Svetovalnica Srečanje, Šola klasičnega baleta, Družbena 
trgovina Zastonj …), največ pa realizaciji obsežnega evropskega 
projekta DOBROTE DOLENJSKE. Ker smo se to leto resnično 
veliko ukvarjali z lokalnimi dobrotami, naj ob koncu leta z vami 
delimo besede prof. dr. Janeza Bogataja iz pravkar izdane knjige 
Potice iz Slovenije:
»Na grafitu, ki se je pojavil v Ljubljani, je bilo zapisano, da življenje 
ni potica. Res ni potica, ampak je kot potica: pogosto zvito, bolj ali 
manj nadevano, bolj ali manj sladko, včasih tudi zasoljeno, z večjo 
ali manjšo luknjo … Da, življenje je potica!«
Iz srca vam želimo sladke in prijetne praznike, v letu, ki prihaja, 

pa obilo odličnih receptov iz neskončno bogate skrinje DO-
BROT DOLENJSKE! 

»… in zvrhan koš ljubezni. Kajti ni babice, ki ne ve, da potica ne 
vzhaja, če v testo ni vmešane dovolj ljubezni. Pa naj bo recept še 

tako izviren.«

Selekcije NK Trebnje so po končanem jesenskem delu tekmovanja v 
MNZ Ljubljana uspešne tudi v zimskem delu tekmovanja, ko veči-

noma potekajo turnirji. Prvi je bil v Trbovljah, kjer je vsako leto pri-
sotna močna zasedba ekip iz klubov celotne Slovenije. Selekcija U-13 
je na omenjenem turnirju osvojila odlično 3. mesto, medtem ko je 
selekcija U-11 imela malo športne smole, vendar kljub temu osvojila 
zelo dobro 5. mesto med 16 ekipami. Vsaka napaka se kaznuje in tako 
se lahko rezultat tekme spremeni v trenutku. Tudi v selekciji U-10 se 
pripravljajo na turnirsko tekmovanje, medtem ko so v selekciji U-8 
letos aktivni v zimski dolenjski ligi.
NK Trebnje želi vsem članom kluba in občanom občine Trebnje sreč-
no, zdravo in zadovoljno leto 2014.

Športni pozdrav! 
Leon LOBE, NK Trebnje

Pred Miklavževim večerom
Otroci skupin Zajčki in Kužki iz Vrtca Sončnica pri OŠ Veliki 
Gaber smo se skupaj s svojimi vzgojiteljicami v hladnem decem-
brskem dopoldnevu pred prihodom Miklavža  družili s starostniki 
iz našega kraja.
Zbrali smo se v dvorani stavbe KS, ki jo je posebej za nas ogrel 
Boris Praznik, za kar smo mu zelo hvaležni.
S predsednico Društva upokojencev Veliki Gaber gospo Joži Štremp- 
felj smo se dogovorili za veselo, z glasbo in s plesom prepleteno 
medgeneracijsko srečanje.
Otroci so ob zvokih Petrine harmonike, kitare in lončenega basa 
prepevali predvsem slovenske ljudske pesmi, s katerimi so razvese-
lili srca vseh prisotnih.
Otroci in vzgojiteljice pa smo z veseljem prisluhnili petju in plesu 
folkloristov FS Večerna zarja, ki so v narodnih nošah tudi polep-
šali naše srečanje.
Ob koncu druženja smo skupaj zapeli in zaplesali. Izmenjali smo 
si še sladke dobrote in male pozornosti ter si zaželeli lepe praznike 
in vse dobro v naslednjem letu. 
Otroci in kolektiv vrtca se Skupini starih ljudi za samopomoč in 
FS Večerna zarja zahvaljujemo za prijetno preživeto dopoldne in 
se veselimo sodelovanja tudi v prihodnjem letu.
Srečno!

Martina Mole, vzgojiteljica

Selekcije NK Trebnje uspešne 
tudi v zimskem delu 
tekmovanja

VABILO
TŠKD Štefan v sodelovanju s Konjerejskim društvom Trebnje 
vabi vse krajane Krajevne skupnosti Štefan na tradicionalni 
blagoslov konj, ki bo potekal na štefanovo v četrtek, 26. de-
cembra 2013, ob 10. uri pred podružnično cerkvijo v Štefanu 
pri Trebnjem.
Prav tako vabimo vse krajane KS Štefan in ostale občane ob-
čine Trebnje na vsakoletno tradicionalno srečanje krajanov ob 
vstopu v novo leto, ki bo potekalo v sredo, 31. 12. 2013, od 23. 
ure naprej pred Gostilno Mišič v Štefanu.
Vabljeni v čim večjem številu!    
Vsem krajanom KS Štefan in občine Trebnje pa želimo vesel 
božič ter zdravo, zadovoljno in uspešno novo leto 2014.

TŠKD Štefan
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Starejši dečki A in B so si že dva kroga pred 
koncem predtekmovanja zagotovili napre-
dovanje v polfinale, kar pomeni, da so že 
uvrščeni med 16 najboljših ekip v Sloveniji. 
Obe ekipi sta do sedaj doživeli po en poraz. 
Starejši dečki A so v Novem mestu izgubili 
proti gostiteljem, ekipi MRK Krka, kar je bil 
za to selekcijo sploh prvi poraz po skoraj treh 
letih. Lahko bi dejali, da je zaradi takšnega 
niza tekem brez poraza ta selekcija nekakšen 
fenomen v slovenskem prostoru. Starejši 
dečki B pa so na gostovanju v Novem mestu 
proti ekipi MRK Krka prav tako izgubili, in 
sicer za tri gole. Ker pa so jih naši rokometaši 
že pred tem doma premagali za šest zadet-
kov, poraz na gostovanju ni bil usoden. Tako 
ta ekipa zaseda prvo mesto v predtekmovalni 
skupini, kar je glede na lansko sezono, ko so 
jih rokometaši Krke obakrat premagali, odli-
čen rezultat. 

 

David Lipoglavšek

Starejši dečki A in B RK Trimo Trebnje zanesljivo v polfinale

Sobotna šola

V okviru projekta SKK (Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lo-
kalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne 
vključenosti) smo učencem v mesecu novembru ponudili možnost 
udeležbe na dveh sobotnih šolah. Na prvi, Osnove podjetništva, so 
učenci pod mentorstvom Sonje Kukman iz Ekonomske šole Novo 
mesto ustanovili svoje namišljeno ekopodjetje, spoznali opravila v 
podjetju in se ukvarjali z oglaševanjem. Naučili so se tudi, kako ana-
lizirati trg in ustvariti spletni vprašalnik.
Na drugi, delavnici s področja snemanja in montaže filma, ki jo je 

vodila Andreja Petrovič, tudi iz Ekonomske šole Novo mesto, pa so 
učenci izvedeli, kakšne so naloge vseh, ki sodelujejo pri nastajanju fil-
ma, kako izberejo prave igralce, dodelajo filmske vloge, ter se naučili, 
na kaj morajo biti pozorni pri oblikovanju scenarija za film. Opremili 
so se z znanjem, ki ga bodo lahko uporabili pri oblikovanju scenarija, 
s katerim se bodo prijavili na nagradni natečaj, ki ga je razpisala Eko-
nomska šola Novo mesto. 

M. B.
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100 Hz Active motion, DVB-T/C, 2x HDMI, USB, USB snemanje 
in predvajanje

Udarni vrtalnik, Ryobi 
RPD500-G31, moč 500 W, št. vrtljajev v 
prostem teku 0 - 3.000 min., zmogljivost vrtanja 
(beton, kamen, kovina 13 mm, les 25 mm), 
hitrovpenjalna glava 13 mm, teža 1,6 kg

TV LCD LED 
LC32LE145

A
energijski

razred

41 W
povprečna

poraba

59 kWh
letna

poraba

259 99

Redna cena: 279 99 

39 99

Redna cena: 49 99 

Veljavnost kupona od 13. 12. do 18. 12. 2013
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20 % popust na male
gospodinjske aparate
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Popust velja ob predložitvi kupona pri blagajni, Železnina Trebnje, Stari trg 48, v Mercator Centru Trebnje. Akcija/popusti se ne seštevajo. Ne velja za pravne osebe in samostojne podjetnike.

Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana. Cene izdelkov veljajo od 12. 12. do 31. 12. 2013.

Železnina Trebnje
Stari trg 48, v Mercator Centru Trebnje

diagonala 82 cm (32”) +DARILO
31 delni set svedrov 

in nastavkov

Poti do knjige: Mladost med 
knjižnimi policami
Knjižnica Pavla Golie Trebnje je 12. 11. 2013 pripravila tretje vse-
slovensko posvetovanje Poti do knjige, ki je bilo tokrat namenjeno 
spodbujanju branja med mladostniki. Posvetovanja se je udeležilo 
okrog 70 knjižničarjev in drugih strokovnjakov s področja mladin-
ske literature.
Strokovno posvetovanje je udeležencem ponudilo priložnost za iz-
menjavo mnenj in izkušenj o načinih približevanja knjig in branja 
mladostnikom. Dogodek je potekal kot predstavitev dobrih praks, ki 
se izvajajo po knjižnicah cele Slovenije. Referenti so želeli opozoriti 
na upad zanimanja mladostnikov za branje in na težave, s katerimi 
se srečujejo knjižničarji, ko želijo mladostnike privabiti v knjižnico 
oziroma h knjigi. Predstavili so različne projekte, ki so jih zasnovali, 
da bi najstnike, ki so kot otroci radi brali, ponovno pridobili za branje. 
Hkrati pa skušajo navdušiti tudi ostale, ki v branju do sedaj niso uži-
vali. Knjižnica Pavla Golie Trebnje je izpostavila projekt Zgodba za 

na zid, ki je potekal v sodelovanju z Osnovno šolo Trebnje. K pisanju 
kratkih zgodb so povabili učence zadnje triade in jim pripravili tri 
srečanja z različnimi zanimivimi pisateljicami, na sklepni prireditvi 
pa so podelili privlačne nagrade.
Srečanje so s svojimi strokovnimi prispevki obogatile dr. Milena Mile-
va Blažić s Pedagoške fakultete v Ljubljani, ki se znanstveno in peda-
goško ukvarja z mladinsko književnostjo, mag. Tilka Jamnik, ki tudi v 
pokoju še vedno sodeluje z domačimi in mednarodnimi ustanovami, ki 
se ukvarjajo z mladinskim branjem, Neža Miklič z Generalne policij-
ske uprave, ki pri svojem delu kriminalistke uporablja kot pripomoček 
knjigo, ter Tjaša Urankar z Javne agencije za knjigo Republike Sloveni-
je, ki je predstavila projekte, ki jih izvaja in podpira ta agencija.
Na posvetu, ki je potekal v Galaksiji Trebnje, sta zbrane nagovorila 
župan Občine Mirna Dušan Skerbiš ter direktorica Knjižnice Pavla 
Golie Trebnje Tanja Cuder Udovič.
Gostiteljica dogodka je bila Knjižnica Pavla Golie Trebnje, ki je splo-
šna knjižnica in svojo dejavnost opravlja na enotah v Trebnjem, na 
Mirni, v Šentrupertu in Mokronogu. V knjižnico je včlanjenih več 
kot 5.000 uporabnikov, ki jim ponuja okrog 120.000 enot gradiva, 
letno pa organizira prek 250 dogodkov za odrasle in otroke.

Zahvala za pomoč ob požaru

30. 11. 2013 je ob 23.45 zagorela zidanica na Liscu 20, v vinogra-
dniški gori Lisec. Le hitri intervenciji gasilcev se lahko zahvalimo, 
da škode ni bilo še več oz. da se požar ni razširil na sosednje zida-
nice. Zahvaljujem se gasilcem PGD Dobrnič, PGD Vrhe, PGD 
Vrhtrebnje, PGD Trebnje in občinskemu poveljniku Damjanu 
Smoliču za gašenje požara, varovanje pogorišča in pomoč pri od-
stranitvi materiala.

Alojz Špec, st.
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SREČNO 2014

Vstopili smo v čas prednovo-
letnih zaobljub,  kako bomo 
dobri,  lepi in pameti, je bila 
moda preteklih let. Danes so 

zaobljube in želje ljudi postavljene na sanje o dostojnem življe-
nju in ohranitvi vsaj minimalnega standarda za družino - izogniti 
se stradanju in imeti vsaj 10 stopinj celzija v najeti sobici vlažne 
kleti...
Božično-prednovoletni čas je čas, ko lahko opazimo sočloveka. 
Bi morda letos poiskali človeka tudi v sebi. Poiščimo našo dobro 
človeško plat. 
V DSD se bomo še naprej trudili za soljudi in našo skupnost v 
kateri živimo in prepričani smo, da skupaj lahko naredimo še kak  
korak v skupno dobro. S to mislijo vam v objemu božično-novo-
letnih praznikov želimo vse dobro v 2014.

OO DSD Trebnje

Spoštovane občanke in občani,
Vsem vam in vašim dragim želimo vesele Božične praznike,

mir v srcu in nasmeh na obrazu;

čestitke ob 26. decembru, Dnevu samostojnosti in enotnosti;

novo leto 2014 pa naj prinese veliko dobre volje, 
iskrenih prijateljev,

zdravja, osebne sreče in obilo uspehov!

Občinski odbor SDS Trebnje
Nada Pepelnak, predsednica

Voščilo OO SLS Trebnje

Vse želje, ki se letos niso izpolnile,
vse sanje, ki niso sadu obrodile,

v prihodnjem naj letu dobijo polet, 
naj čim prej izpolni se njihov obet!

Vesele in blagoslovljene božične praznike
ter srečno, zdravo  

in zadovoljno novo leto 2014
vam želi

OO SLS Trebnje.

Stranki se iskreno opravičujemo za tiskarsko napako pri njihovem 
prispevku v prejšnji številki.

IZ DRŽAVNEGA ZBORA

Slovenija je v težkem gospodarskem položaju in potrebuje široko 
podporo vseh državljanov za uresničitev potrebnih reform od go-
spodarstva do pravosodnega sistema. Veliko zaskrbljenost izraža 
tudi Evropska ljudska stranka kot najmočnejša politična sila v EU. 
Zaskrbljena je tudi z obsodbo predsednika SDS na sodišču prve 
stopnje in upa, da bo obravnava na drugi stopnji v roku treh mese-
cev, ter opozarja na pravično sojenje, kot eno od temeljnih člove-
kovih pravic. Maja je Evropska komisija Sloveniji  naložila vrsto 
ukrepov, katerih čas se izteka. Pravih ukrepov vlada ni sprejela. Ali 
nam sledi bankrot države in prošnja za pomoč? Namesto da bi 
znižala javno porabo in vzela privilegirancem, z davki pritiska na 
socialno najšibkejše in uničuje podeželje.

Zvonko Lah, poslanec SDS v DZ
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Avtocesta A2 
bogatejša za nov 
Petrolov bencinski 
servis
V torek, 10. decembra je Petrol uradno odprl 
že 468. bencinski servis, ki je najnovejša pri-
dobitev družbe Petrol.
Nahaja se ob avtocesti A2 Ljubljana – 
Obrežje, na počivališču Dul. Bencinski ser-
vis je zgrajen po najnovejših tehnoloških in 
okoljskih standardih in s svojim spremljajo-
čim programom voznikom in ostalim upo-
rabnikom ponuja vse, kar ti potrebujejo na 
poti. 
Razprostira se na 120 m2 in obsega prodajo 
HIP HOP s konceptom Fresh sveže prehra-
ne in peciva na poti, ter kotiček s ponudbo 
Kava na poti. Omogoča hiter nakup trgo-
vskega blaga, izdelkov za avtomobil in vse, 
kar omogoča varno in zanesljivo vožnjo.
Koncept Fresh, ki so ga na Petrolu razvili na 
podlagi raziskav nakupov in navad potrošni-
kov , ter lastnih analiz prodajnega procesa se 
ponaša s svežo, zdravo prehrano, ki omogoča 
vsem, ki živijo mobilno, da tudi na poti zau-
žijejo svežo pripravljeno hrano.
Pri njih je možno kupiti poleg kakovostnih 
naftnih derivatov, ki si jih je možno natočiti 
na petih točilnih otokih tudi  ekološko ute-
kočinjen naftni plin za vozila ( avto plin ). 

Servis je zaščiten s sodobno ekološko in var-
nostno zaščito z zaprtim sistemom točenja 
goriva, ki vključuje vso najnovejšo merilno in 
identifikacijsko opremo. Tako je omogočeno 
pretakanje goriv brez nekontroliranega izpu-
sta hlapov v ozračje. Prizadevanja za zaščito 
in ohranjanje okolja družbe Petrol se kažejo 
tudi v ekološkem skladiščenju odpadkov, ki 
je urejeno tudi na tem servisu. Bencinski ser-
vis na počivališču  Dul bo odprt non stop, vse 
dni v letu. Ima izjemno velik in lično urejen 
parkirni prostor in posebno urejen parkirni 
prostor za avtodome. Prodajalna je nepo-
sredno povezana z lokalom, ki ima zunanjo, 
pokrito teraso.
Ob odprtju bencinskega servisa je družba 
Petrol podarila 1.000 EUR Zdravstvenemu 
domu Trebnje, kjer jih bodo porabili za na-
kup merilnika gleženjskega indeksa za ugo-
tavljanje prekrvavitve ožilja. 

Direktor podjetja Petrol Maloprodaja Slo-
venija, gospod Roman Dobnikar je ob otvo-
ritvi dejal: »Bencinski servisi družbe Petrol že 
dolgo niso več samo postojanke za točenje ben-
cina, ampak počivališča in postajališča, kjer se 
vozniki lahko vmes okrepčajo in nakupijo vse 
nujne potrebščine. Bencinski servis ob AC Lju-
bljana – Obrežje sodi med najbolje opremljene 
in najmodernejše Petrolove bencinske servise, 
ki nam jih zavidajo tudi največje multinacio-
nalke.«
Pridružil se mu je župan, gospod Alojzij Ka-
stelic, ki je ob tej priložnosti povedal: »V ob-
čini Trebnje vedno pozdravljamo takšne prido-
bitve, ki poživijo naše regionalno gospodarstvo 
in dogajanje. Prepričan sem, da bo ponudba no-
vega bencinskega servisa ugodno vplivala ne le 
na našo občino, temveč tudi širšo okolico.«

Tekst in foto: Mojca Smolič
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Obisk vodstva stranke SD
ObO SD Trebnje je tudi letos v zidanici Naceta Sile organiziral že 
tradicionalno srečanje, ki se ga vsako leto udeleži tudi ožje vodstvo 
Socialnih demokratov. Srečanja so se iz vodstvenih struktur udeleži-

li: predsednik stranke dr. Igor Lukšič, vodja poslanske skupine SD 
Matjaž Han, državni sekretar Aljuš Pertinač, Gašper Kos ter tiskovni 
predstavnik SD Denis Sarkič. V tridesetglavi množici članov in sim-
patizerjev je bilo opaziti tudi pomembne lokalne funkcionarje, žu-
pana občine Mokronog-Trebelno Antona Mavra ter župana Mirne 
Dušana Skerbiša. Po začetnem pozdravu gostitelja, ki je predstavil 
trenutno situacijo v občini Trebnje ter problematike, s katerimi se 
srečujemo Trebanjci, so besedo dobili tudi gosti, ki so najprej predsta-
vili delo SD v Državnem zboru RS in Vladi RS. Dotaknili so se tudi 
aktualnih dogodkov ter poudarili, da je nedopustno, da se posamezni 
predsedniki strank vtikajo v delovanje stranke, in da bi morale stranke 
strmeti k skupnim ciljem, ki bi koristili vsem državljanom. Po koncu 
uradnega dela je bilo poskrbljeno za pester zabavni program s krstom 
vina. Vsi udeleženci so lahko izkoristili priložnost in se pogovorili s 
posameznim članom vodstva stranke ter ga seznanili s posamezno in 
skupno problematiko štirih občin, ki jih pokriva ObO SD Trebnje. 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV VELIKI GABER

VABI NA
DOBRODELNI BOŽIČNI KONCERT, KI BO V PETEK,  

27. DECEMBRA, OB 16. URI
V CERKVI SV. URHA V VELIKEM GABRU.

Na koncertu bodo nastopili:
• MePZ Večerna zarja DU Veliki Gaber
• MePZ Sončni žarek DU Šentvid pri Stični
• orgle – Vanja Kresal  
• DUO Glasbene šole Trebnje
• pesnik Tone Kuntner
• Stiški kvartet
• baritonist Jože Černe in harmonikar Janez Goršič
• Program bo povezoval Borut Sever.

Vljudno vabljeni!  
Zbrana sredstva bomo namenili Medgeneracijskemu  

dnevnemu centru Veliki Gaber.

Prireditev je omogočila Občina Trebnje.

INICIATIVA STARŠEV ZA WALDORFSKO ŠOLO 
NA DOLENJSKEM

Waldorfska šola omogoča otroku celovit razvoj. Učno-vzgojni 
proces izhaja iz poznavanja in upoštevanja otrokovega duhovno-
-duševnega in fizičnega razvoja, njegovega povezovanja s svetom 
odraslih in z okoljem, v katerem biva. Skozi proces waldorfske pe-
dagogike otroci zrastejo v odgovorne, ustvarjalne, socialne in zrele 
svobodne osebnosti.
V Sloveniji so waldorfske osnovne šole in vrtci v Ljubljani, na 
Štajerskem in Gorenjskem. Poleg tega so waldorfski vrtci še na 
Primorskem.
Skupina staršev se je odločila, da je nastopil čas, da del waldorfske 
družine postane tudi Dolenjska. Prvi, drobni koraki so narejeni. 
Povsod po svetu pobuda za ustanovitev waldorfske šole ali vrtca 
pride s strani staršev, ki tudi prevzamejo vse aktivnosti do usta-
novitve šole. Ob strani nam bo na vsakem koraku s strokovnimi 
napotki stala Waldorfska šola Ljubljana.
Če ste pripravljeni nekaj svojega prostega časa nameniti aktiv-
nostim pri ustanavljanju waldorfske šole na Dolenjskem, se nam 
pridružite in nas o svoji odločitvi obvestite po e-pošti na naslov 
waldorfdolenjska@gmail.com. 
Veseli bomo vsakega odziva!

Trojke ne bo
Končno smo lahko pomirjeni. Treh finančnih »evropskih  go-
spodov« za zdaj ne bo k nam. Najeti pa smo morali tuje finanč-
ne analitike, da bodo s tako imenovanimi stresnimi testi  ugo-
tovili, kolikšen je primanjkljaj v naših bankah. To delo pa ne bo 
zastonj, obubožana država Slovenija naj bi tujemu podjetju, ki 
to delo opravlja, plačala 21 milijonov evrov.
Neoliberalizem je svet pripeljal v globoko gospodarsko in mo-
ralno krizo. Sedaj pa male, »zapeljane« države poučuje, kako 
morajo reševati svoje probleme. Rešitev iz krize vidi predvsem 
v varčevanju in krčenju javnega sektorja ter v privatizaciji dr-
žavnih podjetij. Naša država je res prezadolžena. Zadolževanje 
pa so nam omogočile evropske finančne elite. EU bi morala 
tekoče spremljati uspeh naložb in finančne tokove svojih čla-
nic. Ker tega ni počela, bi morali upniki prevzeti del krivde za 
finančni zlom nekaterih njenih članic.
Vse kaže, da je naša samostojnost v EU vse bolj vprašljiva. Pre-
malo imamo samozavesti, da bi se kdaj postavili po robu dik-
tatu EU. To bo težko doseči, dokler bo naš parlament politično 
razklan. Zadnja zadolžitev države je tipičen primer neenotnosti  
parlamenta. Vlada se je takoj potem, ko nas je Bruselj malo po-
hvalil, zadolžila na evropskem trgu. Opozicija je takoj temu na-
sprotovala: zadolžitev je predraga, posojilo iz EMS (sklada za 
stabilnost evra) bi bilo cenejše. Kdor poceni posoja denar, ima 
nekaj za bregom. Če pa so posojilni pogoji tega sklada resnično 
ugodni, bi morala opozicija vlado o tem pravočasno prepričati. 
Trojke res ne bo, a naši gospodarski, moralni in pravni krizi 
še ni videti konca. Einstein je dejal, da tista zavest, ki ustvari 
probleme, jih ni sposobna rešiti. Če ta misel drži in velja tudi 
za družbene probleme, potem jih sedanja vladajoča politična in 
finančna elita ne bo rešila. 
Na našem in evropskem političnem obzorju pa se kažejo za-
metki drugačnega, bolj pravičnega sveta. Toda, če temu ne bo 
sledila organizirana vzpostavitev demokratične politične zave-
sti ljudi, bo še ta demokracija, kolikor je imamo, utonila v tota-
litarizmih 21. stoletja, kajti krize rade rojevajo diktature.

Štefan Kamin
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ZAHVALE

»Če imaš nekoga rad,
nikoli ne umre,
samo nekje daleč, daleč je …«

ZAHVALA

V 91. letu starosti nas je zapustila naša 
draga mama, babica, prababica, tašča, sestra 

in teta 

ANA JURŠIČ, 
roj. SLAK, z 
Dol. Dobrave 8, 
Trebnje.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se 
poklonili njenemu spominu, nam izrekli 
sožalje, darovali cvetje, sveče in sv. maše. 
Zahvaljujemo se sorodnikom, znancem, 

sosedom in osebju žilnega oddelka SB Novo 
mesto za lajšanje bolečin. Hvala ga. Joži za lep 

govor ob odprtem grobu.
Hvala tudi g. kaplanu za lepo opravljen obred 

in vsem, ki ste sodelovali pri pogrebnem 
obredu. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo 

še naprej hranite v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni.

Čeprav si odšel,
si še vedno z nami,
v naših mislih, v naših srcih,
kjer boš ostal za vedno.

ZAHVALA 
V 71. letu starosti 
nas je zapustil naš 
dragi 

LUDVIK 
POVHE.
Ob boleči izgubi 
našega dragega 
moža, očija in brata 
se iskreno 
zahvaljujemo

vsem sorodnikom, prijateljem, znancem 
in sosedom za izrečene tolažilne besede, 

podarjeno cvetje ter sveče.
Hvala sosedom in vsem, ki ste ga obiskovali 

v težki bolezni in mu utrjevali upanje.
Neizmerna hvala osebju pljučnega oddelka 

novomeške bolnišnice, ki so tako lepo 
skrbeli zanj in mu lajšali bolečine, ter 
doktorju Humarju in sestri Meliti.

Hvala vsem sodelavcem Kovinoprodaje 
Trebnje in poslovnim partnerjem, 

pogrebnemu zavodu Oklešen, Emiliji 
Špendal in Jožetu Zupančiču za lepe 

poslovilne besede, pevcem za zapete pesmi 
in kaplanu za lepo opravljen obred.

Še enkrat hvala vsem.
Žalujoči: vsi njegovi.

ZAHVALA 

Po težki bolezni sta nas za vedno zapustila ati, stari ata, brat, stric, bratranec Alojzij Zupančič 
in mami, stara mama Stanislava Zupančič.

ALOJZIJ ZUPANČIČ 
Rorčev Lojz iz

Rožnega Vrha 8 pri Trebnjem

StANISLAVA ZUPANČIČ
Rorčeva Slavka iz 

Rožnega Vrha 8 pri Trebnjem

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in vaščanom, sodelavkam in 
sodelavcem podjetja KAAAP iz Novega mesta za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče,  

ter darove za svete maše. Hvala osebju ZD Trebnje, osebni zdravnici dr. Kuster in patronažnim 
sestram, posebno še Mateji Zajc, negovalkama Rozi in Renati, SB Novo mesto, g. župniku 

Milošu za lepo opravljena obreda, gospe Mariji Korbar za lep poslovilni govor, pogrebni službi 
Oklešen in vsem, ki ste ju pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njuni

Če imaš nekoga rad, 
nikoli ne umre, 
samo nekje daleč, daleč je ...

ZAHVALA

V 91. letu starosti nas je zapustila naša draga 
mama, babica, prababica, tašča in teta

ANA 
HRAStAR,
roj. Andoljšek,
s Pluske 10, 
Trebnje.

Iskrena hvala vsem, ki ste se poklonili 
njenemu spominu, nam izrekali sožalja, 

darovali cvetje, sveče in sv. maše. 
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, 
znancem, vaščanom in sodelavcem 

Kmetijsko-gozdarskega zavoda Trebnje 
za podporo, zdravnici Katarini Žirovnik 

Kuster in njenemu osebju ter vsem, ki ste 
jo bodrili v času njene bolezni. Hvala tudi 

g. župniku za lepo opravljen obred in vsem, 
ki ste sodelovali pri pogrebnem obredu. 

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste 
ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni.

Na svetu nimamo ničesar,
kar bi bilo naša last,
vse nam je dano
le za določen čas –
tudi ljudje, ki jih imamo radi.
(M. Klevišar)

ZAHVALA

V 73. letu starosti nas je zapustil dragi mož,  
oče, dedek, brat in stric

LUDOVIK 
LESJAK 
iz Šentlovrenca 29.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, 
vaščanom, sosedom, znancem in 

prijateljem za izrečene besede sožalja, 
podarjeno cvetje in sveče 

ter darove za maše. Zahvaljujemo se 
gospodu župniku za lepo opravljen obred, 

osebju SB Novo mesto ter vsem, ki ste 
pokojnika pospremili na zadnji poti. 

Žalujoči: vsi njegovi.
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4eGenus, d. o. o., je društvu za zaščito živa-
li ANIMAL ANGELS Trebnje nakazalo 
sredstva, ki so omogočila sterilizacije 6-ih 
psičk iz romskega naselja Hudeje. V veliko 
podporo pri naši akciji nam je bila Veteri-
na Mačja hiša iz Ljubljane, ki je sterilizacije 
opravila. 
Preprečevanje nenadzorovanih brejosti teh 
psičk je namreč prvi korak k zmanjševanju 
problematike zavrženih psov, vzporedno s 
tem pa o pravilni skrbi za živali učimo tudi 
njihove skrbnike. 
Skupno smo v društvu od oktobra 2011 do 

danes omogočili sterilizacijo 23 psičkam, kar 
je zelo velik uspeh. Petim psičkam smo našli 
nove, tople domove, ostale pa so bile vrnjene 
njihovim skrbnikom v naselje. 
Delovanje društva je v celoti odvisno od 
donacij posameznikov in podjetij, zato vas 

prosimo za pomoč, vas, ki vam ni vseeno in 
želite širiti glas namesto živali, ki svojega 
glasu nimajo. 
Kontakt: group.animalangels@gmail.com ali 
031/770-979 (Nataša).

Nataša Krese

dOgOdkI

Šola golfa za otroke
Člani Golf & Country Cluba Trebnje ugo-
tavljamo, da postaja golf vedno bolj prilju-
bljen šport tudi med mladimi. V OŠ Trebnje 
in OŠ Veliki Gaber se je v tem letu število 
vpisanih otrok v interesno dejavnost igranja 
golfa praktično podvojilo. Tako na omenje-
nih šolah skupno vadi igranje golfa kar 44 

otrok. Veseli nas, da so šole omogočile izvaja-
nje interesne dejavnosti in tako pripomogle, 
da lahko otroci spoznajo to zanimivo igro. 
Delo z mladimi smo nadgradili s kar nekaj 
novostmi. Uvedli smo malo šolo golfa in s 
tem omogočili najmlajšim, da se z golfom 
seznanijo že v zgodnjem obdobju. Na vseh 
okoliških šolah smo ponudili izvenšolske 
dejavnosti in s tem omogočili tudi ostalim 

otrokom obiskovanje ene izmed dejavnosti, 
ki jih ponujamo na področju otroškega in 
mladinskega golfa. Izvenšolske dejavnosti 
izvajamo na podružničnih šolah Dolenja 
Nemška vas in Dobrnič ter na OŠ Mirna, 
OŠ Šentrupert in OŠ Mokronog. Pričeli 
smo tudi s tekmovanji v zimski otroški ligi 
v golfu, ki se enkrat mesečno odvija v telo-
vadnici OŠ Veliki Gaber. Otroci bodo z ude-
ležbo na vseh 5 tekmah lige zbirali točke, na 
koncu pa bo skupni zmagovalec nagrajen z 
obiskom igrišča na Otočcu v spremstvu uči-
telja golfa. Prva tekma lige je že za nami, že 
na naslednji, ki bo 19. 12. 2013 ob 16. uri, pa 
se nam lahko pridružite. 
V prihajajočem letu pripravljamo kar nekaj 
zanimivih projektov za otroke. V sodelova-
nju z osnovnimi šolami bomo organizirali 
različna tekmovanja, v marcu ali aprilu prvo 
medšolsko ekipno dvoransko tekmovanje, v 
juniju pa šolsko tekmo na vadišču na Blatu v 
sklopu prireditve Iz trebanjskega koša. Do-
datne informacije o tekmovanjih in šoli golfa 
bomo objavljali na naši spletni strani www.
gcc-trebnje.si.
Člani in otroci G & CC Trebnje vam želimo 
srečno, zdravo in uspešno novo leto 2014.

Matjaž Lavrih

Podjetje 4eGenus iz Kopra je financiralo sterilizacije 6-ih psičk iz 
romskega naselja Hudeje
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KRIŽANKA

Želimo vam varno leto 2014.

AVTOR: 
RADOVEDNIK

NEPRIJETEN 
OKUS

EVROPSKI 
VELETOK

REDKO 
MOŠKO IME

OTOČJE 
V TIHEM 
OCEANU

RIMSKA 
PROVINCA 
NA NAŠIH 

TLEH

VZTRAJNOST 
V FIZIKI

ŽENSKA, KI 
JE MECEN

PLIN, 
SPOJINA 

DUŠIKA IN 
VODIKA

DANSKI 
OTOK

FR. PISATELJ 
(JULIEN)

VERSKI 
POGLAVAR 

MUSLI-
MANOV

MUZIKANT  
LOJZE

VERNOV 
KAPITAN

KONEC 
MOLITVE

STARI OČE,  
DED DEL LADJE

BELG.-FR. IZUMITELJ JEAN 
JOSEPH

NEMŠKA 
ZALOŽBA

KRAJGER, 
SL.SLIKAR

NIZOZ. 
ŽENSKO IME

GORA V 
KORDUNU

ZDRAVILIŠČE 
PRI KOPRU

KOTLASTA 
DOLINA

GORA V 
BOLGARIJI OŽINA NA 

MALAKIPREGOVOR

MORŠČAK
TOVORNO 
VOZILO

SPOMINSKO 
ZNAMENJE

DEL VEČJE 
CELOTE

PESNIK MIKAČ
JERMEN PRI 

KONJSKI 
OPREMIGIB, MIG

GESLO
VOJAŠKO: 
ZAKLON V 

ROVU

GENERAL 
AUŠIČ

NOVOZELAN. 
DOMAČINODTENEK

PASMA 
PRITLIKAVIH 

PSOV
PLEN

PREDPIS GLOBOKA 
NEZAVEST IVERNA 

PLOŠČA
ŽGANI 

SLADKOR
OKUS PO 
SLANEMPRIPOMOČEK 

ZA SEJANJE ALPE ADRIA

MESTO V 
VZHODNI 
TURČIJI

POK. DIRKAČ   
F1 AERTON PRITRDIL-

NICA

NEZNANKA V 
MATEMATIKI

JUDOV. IZRAZ 
ZA NEJUDE

DIA, 
DIAPOZITIV

MALOKRV-
NOST

NOSILNI 
HLOD

OKRASNA 
ZAPONKA

BOŽUR, 
ZELIKA ALI 

GRM

PREGRADA
GRUZ. 

SKLADATELJ 
TAKTAKIŠVILI

NESVO-
BODEN 
KMET, 
VČASIH

LOŠČILO, 
EMAJL

ŠP. PISEC 
EUGENIO DE

OTOČJE NA Z 
OBALI IRSKE

HERCEG-
OVEC

LIRSKA 
PESEM

GESLO
MESTECE V 

ITALIJI
IVAN LAH

KIKIRIKI
ZNIŽANA 

GLASBENA 
NOTA C

MORSKI 
OŽIGALKAR

ŽENSKI 
PEVSKI 
GLAS

Pravilna gesla križanke napišite na 
dopisnice in jih pošljite do 9.01.2014 
na:

GLASILO OBČANOV TREBNJE
GOLIEV TRG 5
8210 TREBNJE

NAGRADE:
1. KOSILO ZA DVE OSEBI V 
GOSTILNI PAVLIN
2. KNJIGA
3. CD
4. CD

2014

2014

2014

2014



nAPOVEdnIk

Napovednik dogodkov v občini Trebnje v decembru 2013 in januarju 2014
Datum Ura Prireditev Lokacija
13. 12. 2013 19.00 Za srečo – Sto srčnih Kulturni dom Čatež
13. 12. 2013 21.00 Akustični večer z Žanom Ograjškom Hotel Opara
13.  12. 2013 19.00 Zabava z Ansamblom Dolinarji (vsak  petek v mesecu dec.) Restavracija Galaksija
14. 12. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
14. 12. 2013 19.00 Jure Godler in Tilen Artač (glasbenogledališka predstava) Kulturni dom Trebnje
14. 12. 2013 19.00 Rokometna tekma:   

RK Trimo Trebnje : RK Celje Piv. Laško
Športna dvorana OŠ Trebnje

14. 12. 2013 19.00 Zabava z Ansamblom Dolinarji (vsako  sob. v mesecu dec.) Restavracija Galaksija
14. 12. 2013 v večernih urah Jamm Session Prostori KŠOT-a 
16. 12. 2013 13.00–15.00 Zaposlitveni kotiček Knjižnica Pavla Golie Trebnje
16.–22. 12. 2013 16.00 2. krog zimske lige za otroke v golfu Športna dvorana OŠ Veliki Gaber
16. 12. 2013 19.00 Dr. Janez Bogataj: Najnovejša monografija o poticah Knjižnica Pavla Golie Trebnje
17. 12. 2013 16.00 Tečaj pletenja CIK Trebnje
17. 12. 2013 16.30 Palček Piskalček Jedilnica OŠ Trebnje
18. 12. 2013 19.00 Rokometna tekma : 

RK Trimo Trebnje : RK Ribnica Riko Hiše
Športna dvorana OŠ Trebnje

18. 12. 2013 16.00 Tečaj klekljanja CIK Trebnje
20. 12. 2013 10.00 Delavnica peke kruha pod vodstvom Francija Planinca 

(UTŽO)
CIK Trebnje

20. 12. 2013 20.00 Veseli december v čarobnem parku v Trebnjem (prižig lučk s 
kulturno-zabavnim programom)

Park Trebnje

20. 12. 2013 21.00 Akustični večer z Žanom Ograjškom Hotel Opara
21. 12. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
21. 12. 2013 18.00 Veseli december v  čarobnem parku v Trebnjem (kulturno-

-zabavni program)
Park Trebnje

22. 12. 2013 11.00 Obisk dedka Mraza (KS Dobrnič, Knežja vas, Svetinja) Kulturni dom Dobrnič
22. 12. 2013 14.00 Obisk dedka Mraza (KS Velika Loka in  Štefan) Kulturni dom Velika Loka
25. 12. 2013 18.00 Božični koncert v župnijski cerkvi Župnijska cerkev Marijinega vne-

bovzetja v Trebnjem
26. 12. 2013 9.00 Zimski pohod na Osti vrh Rdeči Kal
26. 12. 2013 11.00 Obisk dedka Mraza (Veliki Gaber) Kulturni dom Veliki Gaber
26. 12. 2013 Štefanov pohod Štefan
26. 12. 2013 14.00 Obisk dedka Mraza (KS Sela pri Šumberku) Gasilski dom Sela pri Šumberku
27. 12. 2013 15.00 

17.00
Obisk dedka Mraza (KS Trebnje in KS Račje selo) Športna dvorana OŠ Trebnje

27. 12. 2013 16.00 Dobrodelni božični koncert Cerkev sv. Urha v Velikem Gabru
27. 12. 2013 18.00 Veseli december v čarobnem parku v Trebnjem (kulturno-

-zabavni program)
Park Trebnje

27. 12. 2013 21.00 Akustični večer z Žanom Ograjškom Hotel Opara
28. 12. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
28. 12. 2013 11.00 Obisk dedka Mraza (KS Dolenja Nemška vas) Športna dvorana PŠ Dolenja 

Nemška vas
28. 12. 2013 16.00 Obisk dedka Mraza  (KS Šentlovrenc in KS Čatež) Kulturni dom Šentlovrenc
28. 12. 2013 18.00 Veseli december v  čarobnem parku v Trebnjem (kulturno-

-zabavni program)
Park Trebnje

29. 12. 2013 18.00 Tradicionalni novoletni koncert Občinskega pihalnega 
orkestra Trebnje in trebanjskih mažoretk

Športna dvorana OŠ Trebnje

7. 1. 2014 9.00 Zdenka Čebašek Travnik: Kratenje pravic starejšim 
(UTŽO)

CIK Trebnje

11. 1. 2014 8.00 11. vinogradniški pohod na gorico Lisec Mala vas – Baragova domačija
14. 1. 2014 9.00 Tone Jesenko: Pot na Kilimandžaro (UTŽO) CIK Trebnje

Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb. Za prejemanje podrobnejših informacij o prireditvah v obliki tedenskega Napovednika dogod-
kov v občini Trebnje pošljite e-sporočilo: OBVEŠČANJE na tic@trebnje.si ali pokličite na tel. št.: 07 34 81 128 (TIC Trebnje). 


