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Čestitke vsem občanom in 
občankam ob 27. aprilu, dnevu 
upora proti okupatorju, 
   in 1. maju, 
   prazniku dela!

Uredniški svet 
Glasila občanov

Alen Štritof, evropski 
prvak v borilnih veščinah, 
foto: Mitja Mladkovič   

Osnovnošolci Veliki Gaber na ZOOM filmskem festivalu

Blaž Avbar – 
član trobilnega 
kvinteta Contrast

Naj zdravnikI  na podelitvi Vive – 
dr. Tomislav Mlinar in dr. Jana Zajc (v sredini), foto: Tilen Kreft

Rokometaši trebanjske OŠ – državni prvaki

Svečana podelitev činov gasilcem



občanov občine Trebnje

št. 104 / april 20152

Poročilo pete redne in prve izredne seje 
Občinskega sveta Občine Trebnje
Občinski svet Občine Trebnje se je v torek, 24. 3. 2015, sestal na 5. redni 
seji, ki je potekala od 16.00 do 17.20 v veliki sejni sobi Občine Treb
nje. Prisotnih je bilo vseh 21 članic in članov Občinskega sveta Občine 
Trebnje. 
Na dnevnem redu je bilo predvidenih 15 točk, od katerih so točke Pre
gled in potrditev zapisnika prejšnje seje, Odgovori na svetniška vprašanja, 
Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles občinskega sveta in svetov zavo
dov ter Vprašanja in pobude članov sveta stalne. 
Pred začetkom seje sta predstavnika Civilne iniciative, g. Danijel Ocepek 
in ga. Karmen Starič, županu Občine Trebnje g. Alojziju Kastelicu pre
dala podpise občank in občanov proti ukinitvi nujne medicinske pomoči 
v Trebnjem.
V nadaljevanju je župan v skladu s Poslovnikom predlagal umik točke 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje – 1. obravnava, hkrati pa 
predlagal dopolnitev dnevnega reda s točko Predlog pooblastila za potr
ditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za Inve
sticijsko vzdrževanje lokalnih cest v letu 2015, kar so svetnice in svetniki 
s svojimi glasovi tudi potrdili. Nadalje je tudi g. Gregor Kaplan predlagal 
dopolnitev dnevnega reda, in sicer s točko Sodelovanje javnosti – vpraša
nja, predlogi, pobude, vendar te točke svetnice in svetniki s svojimi glaso
vi niso uvrstili na dnevni red. 
G. Pirc, direktor občinske uprave, je podal podrobno obrazložitev dopol
njenega predloga Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2015 in za 
leto 2016, svetnice in svetniki pa predloga s svojimi glasovi niso potrdili. 
Glede na dejstvo, da proračun ni bil sprejet, se točke Predlog Načrta rav
nanja z nepremičnim premoženjem za leti 2015 in 2016, Predlog dolo
čitve števila in vrste delovnih mest, vezanih na osebno zaupanje funkci
onarja – župana Občine Trebnje, in Predlog kadrovskega načrta Občine 
Trebnje za leti 2015 in 2016, Predlog pooblastila za potrditev Dokumenta 
identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za Investicijsko vzdrževanje 
lokalnih cest v letu 2015 in Letni programi kulture, mladinske dejavnosti, 
športa in sociale v Občini Trebnje v letih 2015 in 2016 niso obravnavale.
V Svet Dolenjskih lekarn Novo mesto je Občinski svet Občine Trebnje 
kot predstavnico lokalne skupnosti imenoval go. Vero Rozman, direkto
rico ZD Trebnje, v posebno delovno telo za spremljanje položaja romske 
skupnosti pa Vido Hočevar in Srečka Breznika kot pripadnika romske 
skupnosti, Matijo Hočevarja, Alojza Špeca in Špelo Smuk kot člane 
Občinskega sveta Občine Trebnje in Darka Pekolja kot predstavnika KS 
Račje selo. 
Med drugim so se svetnice in svetniki tudi seznanili s poročili o volilni 
kampanji za lokalne volitve leta 2014 ter podali pozitivno mnenje kandi
datki ge. Vlasti Starc za ravnateljico Vrtca Mavrica Trebnje. 
Občinski svet je potrdil tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Od
loka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje – skrajšani posto

pek in se seznanil s projektno dokumentacijo idejne zasnove daljinskega 
ogrevanja na lesno biomaso – DOLB Trebnje. Prav tako je bil sprejet 
sklep, da veljavne cene programov v javnih vrtcih Občine Trebnje po 
sklepu o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje z 9. 10. 
2013 (Uradni list RS, št. 85/13) ostanejo enake.
1. izredna seja Občinskega sveta Občine Trebnje je nato potekala že v 
ponedeljek, 30. 3. 2015, ob 16.00 v veliki sejni sobi Občine Trebnje in ob
segala samo eno točko dnevnega reda, in sicer Predlog Sklepa o začasnem 
financiranju Občine Trebnje v obdobju april–junij 2015. 
Občinski svet je s svojimi glasovi potrdil sklep o začasnem financiranju 
za drugo trimesečje in tako omogočil nemoteno izvajanje nujnih nalog in 
drugih s predpisi določenih namenov občine v obdobju april–junij 2015 
oziroma do sprejema proračuna. 

Za informacije glede sklica naslednje seje Občinskega sveta Občine 
Trebnje spremljajte spletno stran Občine Trebnje, http://www.trebnje.si, 
kjer si lahko ogledate in preberete tudi gradiva in zapisnike preteklih sej. 

Občinska uprava Občine Trebnje

Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje,  
Goliev trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev trg 
5, 8210 Trebnje
Odgovorna urednica: Ivanka Višček
Uredniški svet: Bogdana Brilj, Zdenka Candellari, 
Mirko Gliha, Vida Hočevar, Mateja Kozlevčar, Da
rinka Krevs, Leon Lobe, Marija Mežnaršič, Franc 
Brane Praznik, Mateja Zupančič
Lektorica: Marjeta Kmetič
Grafična realizacija: Tiskarna Januš, Ljubljana
Naklada: 4200 izvodov, ki se razdelijo brezplačno 
vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobjave, 
delne objave ali krajšanja nenaročenih prispevkov 
v skladu s prostorskimi možnostmi in uredniško 
politiko. Priporočamo, da posamezni prispevki ne 
obsegajo več kot 1000 znakov s presledki ter foto
grafijo v formatu JPG ali podobno.  Fotografij, pri
petih v programu Word, zaradi slabe resolucije ne 
bomo objavili. Prispevki političnih strank in neod
visnih list ne smejo presegati 750 znakov s presledki. 
Prispevkov, ki ne bodo podpisani s polnimi imeni 
avtorjev, ne bomo objavili. Uredništvo si pridržuje 
pravico, da neprimerne in žaljive vsebine ne objavi.

V Glasilu občanov se brezplačno objavi osmrtnica 
ali zahvala ob smrti pokojnih občank ali občanov 
občine Trebnje v obsegu 800 znakov s presledki. 
Spominskih objav ob obletnicah smrti se ne objav
lja. Poslanih slik za objavo ne vračamo.

V Glasilu občanov se proti plačilu  v skladu s spreje
tim cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so  pripravlje
ni za tisk, torej oblikovani in v primernih formatih: 
PDF v kakovosti za tisk in CMYKformatu. Če 
kakovost ni ustrezna, se objavo oglasa zavrne. Na
ročnik oglasa je dolžan spoštovati avtorske pravice 
glede uporabe fotografij in tekstov v oglasnih spo
ročilih. Oglasi niso lektorirani.

Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na 
naslova: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com ALI 
glasilo.obcanov@trebnje.si ali jih v elektronski ob
liki (CD, DVD, USB) oddate v poštni nabiralnik 
uredništva na naslovu: Glasilo občanov, Goliev trg 4, 
8210 Trebnje (prvi vhod desno za občinsko stavbo).

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko 
je 6. MAJ 2015, izid pa 14. maja. Prispevki, ki jih 
bomo v uredništvo prejeli po tem datumu, bodo uvr
ščeni v naslednjo številko, če bodo še aktualni.

AKTUALNO IZ OBČINSKE UPRAVE

občanov občine Trebnje

Obvestilo o nameri objave razpisa za 
dodelitev koncesije za vrtce
V primeru, da bo za šolsko leto 2015/16 število vlog za vrtec prese
galo prostorske zmogljivosti Vrtca Mavrica Trebnje oziroma občina 
ne bo mogla zagotoviti prostorov za odprtje dodatnih oddelkov, bo 
Občina Trebnje objavila razpis za dodelitev koncesije za vrtce. 
Dodelitev koncesije za vrtce ureja 73. člen Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,40/12 – ZUJF in 
57/12 – ZPCP2D), ki pravi: »Za opravljanje javne službe v vzgoji 
in izobraževanju se lahko dodeli koncesija zasebnemu vrtcu oziroma 
šoli, če to omogoča program, in tudi zasebniku, ki izpolnjuje pogo
je, določene za izvajanje javno veljavnih programov. Za opravljanje 
dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje dejavnosti vzgoje in izo
braževanja, se koncesija lahko dodeli tudi drugim zavodom, gospo
darskim družbam in drugim pravnim ali fizičnim osebam.«  
V primeru, da bodo kvote dosežene, bo razpis objavljen predvidoma 
v mesecu juliju 2015 na spletni strani Občine Trebnje. Vse zainteresi
rane vabimo, da oddajo namero o prijavi na razpis na naslov Občina 
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, Oddelek za družbene in gospo
darske dejavnosti, po epošti na naslov obcina.trebnje@trebnje.si ali 
se oglasijo osebno pri Darinki Trdina, vodji oddelka, II. nadstropje, 
soba št. 25, tel. št.: 07 348 11 24.

Občinska uprava Občine Trebnje
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                                            POLICIJA SVETUJE  
Prometna varnost 

MOTORISTI 
 
 
 

 

 Pred vožnjo preverite zračni tlak v pnevmatikah in jih v prvih kilometrih vožnje primerno ogrejte.  
 Motoristično čelado si pravilno zapnite. Čist vizir vam omogoča potrebno vidljivost. Ne pozabite na 

oblačila s ščitniki.  
 Motorno kolo je ozko, zato vas pri večji hitrosti drugi udeleženci v prometu lahko hitro spregledajo. 

Naj bo vaša hitrost primerna okoliščinam, da vas bodo drugi pravočasno opazili, pa tudi vi njih.  
 Pri vožnji skozi levi ovinek se odmaknite od ločilne črte na sredini vozišča, sicer bo vaša glava brzela 

tudi meter globoko po smernem vozišču za nasprotni promet.  
 Ko prične padati dež, hitrost in način vožnje še posebej prilagodite v prvih minutah.  
 Če vaše motorno kolo nima zavornega sistema ABS, v dežju ali na spolzkem vozišču ne zavirajte na 

talnih označbah.  
 Izogibajte se asfaltnim površinam, po katerih je posut pesek, razlito olje ali podobno (predvsem v 

ovinku).  
 Reakcijski čas v idealnih pogojih je 0,6–0,8 sekunde, v cestnem prometu v povprečju 1 sekundo, pri 

nezbranem ali utrujenem vozniku pa že 2 sekundi ali več.  
 Zavorna pot do ustavitve je pri hitrosti 100 km/h 40 metrov. Pot ustavljanja je seštevek reakcijske in 

zavorne poti.   
 Ne vozite, če ste uživali alkohol, mamila, psihoaktivna zdravila ali ste utrujeni. To lahko hitro postane 

vaša zadnja vožnja.   
  

VESELO NA KOLO 
Zdravo, aktivno, prijetno, a varno! 

 
Kolesarji so poleg pešcev najbolj ogrožena in izpostavljena skupina prometnih udeležencev! 

STAREJŠI NA KOLESU 
 V prometnih nesrečah so najpogosteje udeleženi starejši kolesarji, še zlasti starejši od 65 let.  
 Premalo so pozorni na vozila, ki jih prehitevajo, slabše slišijo, vidijo in počasneje ustrezno reagirajo.  
 Pred spremembo smeri vožnje večkrat poglejte, kaj se dogaja za vami, in pravočasno odločno nakažite 

svoje namene.  
 
Kje vozimo?  

 Po kolesarski stezi in kolesarskem pasu,   
 ob desnem robu vozišča, če ni kolesarske steze oziroma pasu.  

Kako vozimo?  
 Promet skrbno opazujte, predvidite ravnanje drugih udeležencev in poskrbite za svojo varnost.   
 Še posebej bodite pozorni na vozila, ki vas dohitevajo in prehitevajo.  
 V križiščih bodite previdni, z roko odločno nakažite smer in se prepričajte, ali so vas opazili. Če je 

situacija nejasna, raje stopite s kolesa in pojdite skozi križišče peš.  
 Da vas pešci in vozniki opazijo, uporabljajte tudi zvonec.  
 Ponoči poskrbite, da ste še bolj opazni (luči, odsevniki, svetla oblačila).  
 Prtljago vozite v zato namenjeni košarici ali pritrjeno na prtljažniku. Roke imejte proste za krmilo in 

nakazovanje smeri. 
 

ZAKAJ MORAMO MED VOŽNJO NOSITI ČELADO? 
Skoraj deset odstotkov mrtvih in poškodovanih v nesrečah je kolesarjev. 

Največkrat si poškodujejo glavo. 
 Projekt Sožitje v 

Trebnjem
Da bi se starejši vozniki in voznice 
na naših cestah čim dlje počutili 
varne in čim dlje ostali mobilni, 
so na Javni agenciji RS za varnost 
prometa v sodelovanju z Ministr
stvom za infrastrukturo RS, Poli
cijo, DARSom in Zvezo društev 
upokojencev Slovenije pripravili 
projekt Sožitje, s katerim želijo 
izobraževati in usposabljati sta
rejše voznike in voznice po vsej 
Sloveniji. 19. marca so predavate
lji v prostorih DU Trebnje izvedli 
svetovanje za upokojence iz Treb
njega in bližnje okolice. Ob koncu 
predstavitve projekta so udeležen
ce opremili z ustrezno literaturo o 
prometni varnosti in svetlobnimi 
znaki za večjo varnost.
Projekt je podprla tudi Občina 
Trebnje. 

Ivanka Lazar, DU Trebnje

Ob dnevu voda v Trebnjem organizirali 
čistilno akcijo 
Čistilna akcija, ki jo vsako leto organizira CIRT (Civilna iniciativa za rešitev reke Temenice), 
postaja v Trebnjem že tradicionalna. Letos je potekala 21. 3., neposredno pred dnevom voda. Kot 
soorganizatorji so se CIRTu pridružili trebanjski taborniki – rod Sivih jelš in KŠOT. Naklonje
nost čistilni akciji je pokazala tudi Komunala Trebnje. Udeleženci, ki se jih je zbralo skoraj 30, 
največ do sedaj, so očistili reko in njene bregove. 

Ob zaključku akcije se je na 
zbirnem mestu nabralo prek 
40 polnih vreč smeti ter veliko 
kosovnih odpadkov. Nizek vo
dostaj je razkril, da je v strugi 
precej več odpadkov, kot so or
ganizatorji predvidevali, zlasti 
tam, kjer jih voda odlaga. Za
skrbljujoče je, da je v reki ved
no več pločevink in plastenk, 
polivinila za kmetijske namene, 
najde se tudi kakšen odslužen 
kavč, stara guma, žoga, skiro, 
del kolesa in drugo, kar v reko 
in na njen breg ne sodi.

Akcijski odbor CIRTa
Foto: Danijel Ocepek

Hitrost – 
počasneje 
je varneje
Število smrtnih žrtev 
spet narašča.  Ali si že
limo še ostrejše zakono
daje. Ne! Da  do tega ne 
pride, lahko pripomore 
prav vsak udeleženec  v 
prometu. Zato poziva
mo vse od najmlajših do tistih najstarejših, vozimo po
časneje. Če imate v avtu navigacijsko napravo, se lahko 
sami prepričate, kako   majhna je razlika med varno in 
hitro vožnjo, da dosežete zastavljeni cilj. Bistvena je!  Z  
varno vožnjo zagotovo dosežete namen potovanja. S hit
ro je pa zelo vprašljivo, ali boste sploh prišli. Starši, vi ste 
prvi in najodgovornejši, da  se vaši otroci vrnejo zdravi 
iz šole. Vaš zgled bo pomenil največ. Torej če boste v teh 
dneh naleteli na  ostro oko, ki bo gledalo skozi radarsko 
napravo, se ne jezite. Vozite previdno in varno in vaš cilj 
bo dosežen.   To velja tudi za soudeležence v prometu, 
ki nikakor ne dovolijo vozniku, da bi se vzvratno vrnil v 
prometni tok iz trebanjskih parkirišč na Golievem trgu. 
Uporaba zvočnega signala ne bo pospešila hitrejšega pre
toka, ampak primerna hitrost in strpnost. 

Srečno v prometu in malo več kulture ne bo škodilo.

V imenu SPV Trebnje Mirko Gliha
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Kolesarji so poleg pešcev najbolj ogrožena in izpostavljena skupina prometnih udeležencev! 
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ZAKAJ MORAMO MED VOŽNJO NOSITI ČELADO? 
Skoraj deset odstotkov mrtvih in poškodovanih v nesrečah je kolesarjev. 

Največkrat si poškodujejo glavo. 
 

Policija svetuje
Prometna varnost motoristov

• Pred vožnjo preverite zračni tlak v pnevmatikah in jih v prvih kilometrih 
 vožnje primerno ogrejte. 
• Motoristično čelado si pravilno zapnite. Čist vizir vam omogoča 
 potrebno vidljivost. Ne pozabite na oblačila s ščitniki. 
• Motorno kolo je ozko, zato vas pri večji hitrosti drugi udeleženci v 
 prometu lahko hitro spregledajo. Naj bo vaša hitrost primerna 
 okoliščinam, da vas bodo drugi pravočasno opazili, pa tudi vi njih. 
• Pri vožnji skozi levi ovinek se odmaknite od ločilne črte na sredini 
 vozišča, sicer bo vaša glava brzela tudi meter globoko po smernem 
 vozišču za nasprotni promet. 
• Ko prične padati dež, hitrost in način vožnje še posebej prilagodite v 
 prvih minutah. 
• Če vaše motorno kolo nima zavornega sistema ABS, v dežju ali na 
 spolzkem vozišču ne zavirajte na talnih označbah. 
• Izogibajte se asfaltnim površinam, po katerih je posut pesek, razlito olje 
 ali podobno (predvsem v ovinku). 
• Reakcijski čas v idealnih pogojih je 0,6–0,8 sekunde, v cestnem prometu 
 v povprečju 1 sekundo, pri nezbranem ali utrujenem vozniku pa že 
 2 sekundi ali več. 
• Zavorna pot do ustavitve je pri hitrosti 100 km/h 40 metrov. 
 Pot ustavljanja je seštevek reakcijske in zavorne poti.  
• Ne vozite, če ste uživali alkohol, mamila, psihoaktivna zdravila ali ste 
 utrujeni. To lahko hitro postane vaša zadnja vožnja.
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Spomladanska čistilna akcija mesta Trebnje

Drage krajanke in krajani!
Turistično društvo Trebnje vas ob svetovnem dnevu Zemlje 
vabi na spomladansko čistilno akcijo mesta Trebnje, ki bo 
potekala v sredo, 22. aprila 2015. Dobimo se ob 17. uri na 
avtobusni postaji.

Poročilo o oskrbi s pitno vodo v 
občini Trebnje v letu 2014
V letu 2014 je Komunala Trebnje, d. o. o., na območju občine 
Trebnje skrbela za tri sisteme oskrbe s pitno vodo, in sicer Trebnje, 
Čatež in Studenci.
Sistem oskrbe s pitno vodo Trebnje obsega prek 221.000 m cevo
vodov, 20 vodohranov s skupno kapaciteto 2680 m3, 17 črpališč in 
prečrpališč, 577 hidrantov in zagotavlja pitno vodo 113 naseljem 
oziroma prek 9.500 uporabnikom. 
Sistem oskrbe s pitno vodo Čatež je bistveno manjši in obsega oko
li 37.000 m cevovodov, 3 vodohrane s skupno kapaciteto 470 m3, 
4 črpališča in prečrpališča, 97 hidrantov in zagotavlja pitno vodo 
26 naseljem oziroma okoli 850 uporabnikom.
Komunala Trebnje, d. o. o., ima uveden sistem HACCP na vseh 
omenjenih vodovodnih sistemih. Sistem HACCP je preventivni 
sistem za zagotavljanje varnosti in zdravstvene ustreznosti živil, 
kamor sodi tudi pitna voda. Z vrsto predpisanih dokumentov in 
aktivnosti v podjetju v vsakem trenutku omogoča prepoznavanje 
dejavnikov tveganja za zdravje ljudi in na ta način omogoča stalni 
nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode. 
Za zagotovitev zdravstvene ustreznosti pitne vode se izvaja nas
lednje vrste nadzora:
 notranji nadzor, ki ga izvajamo sami v sodelovanju z 
 Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano in je 
 skladen s Pravilnikom o pitni vodi,
 zunanji nadzor, ki ga predstavlja uradni inšpekcijski nadzor 
 nad oskrbo s pitno vodo in ga izvaja zdravstveni inšpektorat,
 državni monitoring, ki predstavlja spremljanje kakovosti pitne 
 vode in ga izvaja država.
V okviru notranjega nadzora je javnozdravstveni nadzor izva
jal NLZOH Novo mesto. Iz rezultatov preizkušanj, ki so bila 
opravljena v okviru tega nadzora in so prikazana spodaj, je raz
vidno, da je bila voda v letu 2014 po pripravi skladna s predpisi.
Vodovod Trebnje
Za mikrobiologijo je bilo odvzetih 36 vzorcev in vsi so bili ustre
zni. Za kemijo je bilo odvzetih 13 vzorcev in vsi so bili ustrezni. 
Dodatni nadzor je bil izveden še na prisotnost desetilatrazina in 
atrazina. Odvzeti so bili 3 vzorci in vsi so bili ustrezni.
Vodovod Čatež
Za mikrobiologijo je bilo odvzetih 10 vzorcev in vsi so bili ustre
zni. Za kemijo so bili odvzeti 4 vzorci in vsi so bili ustrezni.
Vse podrobne informacije lahko dobite na Komunali Treb
nje, d. o. o., v sektorju vodooskrba in na spletni strani podjetja  
www.komunalatrebnje.si.

Direktor: Stanko Tomšič

OZARA Slovenija v Trebnjem odprla 
pisarno za informiranje in svetovanje
Društvo OZARA Slovenija – Nacionalno združenje za kakovost 
življenja je nevladna humanitarna organizacija, ki deluje v javnem 
interesu na področju socialnega varstva. V lokalnem okolju lju
dem v stiski in s težavami v duševnem zdravju, kot tudi njihovim 
družinskim članom, ponuja z individualnim pristopom pomoč in 
podporo pri krepitvi notranjih moči, znanj in kompetenc, pomoč 
pri reševanju osebnih in socialnih stisk, vzdrževanju socialnih 
stikov, aktivnem preživljanju prostega časa in skrbi za izvajanje 
dnevnih aktivnosti. Soustvarjamo dvig kakovosti in samostojno
sti življenja uporabnikov z upoštevanjem njihovih zmožnosti in 
priložnosti. Temeljni princip dela je krepitev moči uporabnikov 
in spoštovanje njihovih pravic pri odločanju o njihovem življenju. 
Skupno načrtovanje jim omogoča vnovično vključitev v družbeno 
in poklicno okolje. 
V Trebnjem želimo ponuditi kar največ dejavnosti, v katere bi se 
lahko vključevali naši uporabniki. Poleg že delujoče skupine za 
samopomoč, ki omogoča ljudem izmenjavo izkušenj in iskanje 
lastnih poti za reševanje aktualnih težav, bomo skladno z željami 
in potrebami uporabnikov organizirali izobraževalne in ustvarjal
ne delavnice, družabne, kulturne in športne aktivnosti ter izlete.

Vključitev posameznikov v program je brezplačna. Pomembno je 
le, da ima posameznik izkušnjo težave v duševnem zdravju ozi
roma je v duševni stiski ali je svojec posameznika s težavami v 
duševnem zdravju. 
Celotna ponudba nosilnih in spremljevalnih programov društva 
vam je na voljo na spletni strani www.ozara.org, z vprašanji se 
lahko oglasite tudi v Pisarni za informiranje in svetovanje v Treb
njem, ki deluje na naslovu Goliev trg 4 (nekdanja menza za ob
činsko stavbo), nam pišete na elektronski naslov ozara.trebnje@
gmail.com ali pokličite na telefonsko številko 031/743929 od 
ponedeljka do petka med 8.00 in 14.00. 

Boža ZUPANČIČ,
mentorica v pisarni za informiranje 

in svetovanje OZARA Trebnje

Čisto veselje
Akcija Čisto veselje, ki je letos potekala prvič, je zaključena. 
Veseli smo, da smo aktivirali ljudi iz vse Slovenije, ki so nam 
pomagali tlakovati pot do uresničitve želja premnogih otrok 
s čustvenimi in vedenjskimi motnjami iz družin v stiski.
Količine zbranih materialov za zbirno mesto Trebnje:
jekleni odpad: 11 t 317 kg
barvne kovine: 2 t 505  kg
papir: 8 t 410 kg
odpadna električna in elektronska oprema: 8 t 990 kg
skupaj: 31 t 222 kg

Maruša Kaučič

Vabilo
Vabimo vas na kresovanje na Vrhtrebnje, ki bo v četrtek, 30. 
4. 2015, ob 21. uri pri planinskem domu. Ob 19.30 je organi
ziran pohod s trebanjske avtobusne postaje. Hoja je na lastno 
odgovornost.

Vabijo: TD Trebnje, PD Trebnje in KŠOT.
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Zahvala za pomoč pri obnovi 
pogorelelega stanovanja
V januarju me je doletela nesreča, kajti pogorelo mi je stano
vanje. Najlepše se zahvaljujem vsem, ki ste mi priskočili na 
pomoč pri obnovi stanovanja. Zahvaljujem se Občini Trebnje, 
Rdečemu križu Trebnje, Rdečemu križu Ljubljana, Centru za 
socialno delo Trebnje, Društvu tajnic in pisarniških referentov 
Trebnjega in okolice, Turističnemu društvu Trebnje, Komuna
li Trebnje, vsem sosedom, sodelavcem, Martini Kastelic, Slavi 
Majer, Lenčki Holcinger in vsem, ki ste mi kakor koli pomagali.

Še enkrat iskrena hvala za pomoč. Rozi Juvanc

Zbrani podpisi proti ukinitvi nujne 
medicinske pomoči v Trebnjem
Pretekli teden so predstavniki Civilne iniciative obiskali 
direktorico Zdravstvenega doma Trebnje ter jo seznanili s 
potekom zbiranja 6700 protestnih podpisov proti ukinitvi 
nujne medicinske pomoči v Trebnjem, ki so jih zbrali do 
drugega aprila. Direktorica Vera Rozman je bila podpore 
vesela, vendar je dodala, da je razvoj dogodkov odvisen od 
načrtovane reorganizacije tega področja. S protestom proti 
ukinitvi NMP bodo člani Civilne iniciative seznanili tudi 
pristojne organe na višjih ravneh.

V Dobrniču veliko zanimanje 
za tečaj o uporabi avtomatskega 
defibrilatorja
K projektu MILIJON SRČNIH TOČK, ki ga koordinira Zden
ko Šalda, dr. med., iz ZD Trebnje, so pristopili tudi v KS Dobrnič 
s sofinanciranjem 60 % vrednosti nakupa avtomatskega defibrila
torja (AED).
AED je nameščen na Kulturnem domu Dobrnič in je dostopen 
vsem 24 ur na dan. Za namestitev in koordinacijo tečajev je zaslu
žen prejšnji predsednik Sveta KS Dobrnič Milan Kastelic.
V KS Dobrnič je bilo veliko zanimanje krajanov za izobraževa
nje o pravilni uporabi aparata. Usposabljanje je vodil dr. Zdenko 
Šalda ob pomoči diplomirane medicinske sestre Mojce Mihevc, 
predavateljice prve pomoči pri RK. Tečaji so potekali 16. 2., 2. 3. 
in 9. 3. 2015. Skupaj se jih je udeležilo 48 krajanov.
Vsi tečajniki so se usposobili za PRVEGA POMAGALCA za 
reševanje življenja ob srčnem zastoju z uporabo avtomatskega de
fibrilatorja. 
Koordinatorju projekta Zdenku Šaldi in Mojci Mihevc se zah
valjujemo za njuno skrb za ljudi in posredovano znanje na tečaju, 
Milanu Kastelicu pa hvala za koordinacijo.

Lojzka Prpar, KS Dobrnič

Tečaj za uporabo AED tudi v Trebnjem
V okviru projekta MILIJON SRČNIH TOČK potekajo tečaji, 
na katerih učimo temeljnih postopkov oživljanja z uporabo av
tomatskega defibrilatorja (AED). Po postavitvi številnih javno 
dostopnih AED v občini Trebnje v letu 2014 smo imeli tečaje v 
vseh krajih, kjer so dobili AED: v Dolenjih selcih, Selih Šumberk, 
Dolenji Nemški vasi, Štefanu, Šentlovrencu, na Veliki Loki, Ra
čjem selu in v Dobrniču. Dva tečaja sta bila organizirana tudi v 
Paradižu v Trebnjem.
V četrtek, 23. aprila, ob 18. uri bo tečaj potekal v Zdravstvenem 
domu Trebnje. Namenjen je vsem občanom, ki se želijo usposobiti 
za uporabo avtomatskega defibrilatorja in s tem reševati življenja 
ob srčnem zastoju. Uporaba avtomatskega defibrilatorja je izred
no enostavna, zato se lahko tečaja udeležijo občani vseh starosti, 
tudi tisti, ki so morda zaradi slabšega zdravja nekoliko gibalno 
ovirani. Tečaj bo potekal približno dve uri in je brezplačen. Ker je 
število mest omejeno, je obvezna predhodna prijava pri koordi
natorju MILIJONA SRČNIH TOČK na elektronskem naslovu: 
salda.zdenko@zdtr.si ali po telefonu: 073481776.

Zdenko Šalda, dr. med., koordinator 
MILIJONA SRČNIH TOČK, Zdravstveni dom Trebnje

Prireditev v Vejarju 
Romsko društvo Romano drom je v sredo, 8. aprila 2015, ob 14. 
uri v romskem naselju Vejar organiziralo prireditev ob svetovnem 
dnevu Romov in 10. obletnici delovanja društva.

Tega dne je leta 1971 v Londonu potekal prvi kongres, na kate
rem so se Romi v svetovnem merilu organizirali in sprejeli svojo 
ustavo in himno ter določili uradni naziv ljudstva. Romski narod 
širom celega sveta ima svojo zgodovino, kulturo, običaje, jezik in 
domovino. Tudi Slovenija je domovina romskega naroda in kot 
je bilo povedano na prireditvi, je prav, da se učimo živeti drug ob 
drugem. 
Slavnostni govornik gospod Alojzij Kastelic, župan Občine Treb
nje, je poudaril pomen sobivanja Romov z večinskim prebival
stvom in pomen izobraževanja in zaposlovanja Romov. 

Romsko društvo Romano drom je za svoje delovanje prejelo pri
znanje Zveze za razvoj romske manjšine – Preporod. 

Besedilo in foto: Vida Hočevar

Društvo za napredek Hribovec Rihpovec
Kot vsako leto je tudi letos v soboto, 28. 3. 2015, potekal redni 
občni zbor Društva za napredek Hribovec Rihpovec. V kul
turnem programu je najprej nastopil Tone s harmoniko, nato 
je sledil nastop naših mlajših članov, prekrasen nastop mažo
retke Lare in Arnesa, ki nam je tudi recitiral pesmice. Sledilo 
je zdravstveno predavanje o srčni in možganski kapi doktorice 
Irene Vester. 
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Salamijada 2015
V soboto, 7. marca, so se v Gostilni Meg
lič že tradicionalno zbrali vsi Dolenjci, ki 
vedo, kaj mora vsebovati dobra domača 
salama. To pot so tekmovalci od blizu in 
daleč prinesli 31  vzorcev. Tekmovanje je 
bilo zelo razburljivo, saj so bile razlike v 
točkah minimalne. Najvišje priznanje je 
prejel Darko Sladič z Mirne. Prireditev je s 
svojo prisotnostjo popestrila tudi cvičkova 
princesa Marija Žibert. Za dobro vzdušje 
je poskrbel še Trio Hvar, ki je pričaral vonj 
po Jadranskem morju. Piko na i so dodali 
Zagriški fantje, ki so dokazali, da jim dal
matinske pesmi niso tuje. Tudi tokrat je za 
odlično organizacijo poskrbel neumorni 
Tine, ki je ob dnevu žena vsem obiskoval
kam podaril rožico. 

Šentlovrenški krog
Na sredini malo več kot 16 km dolge 
poti so na velikonočni ponedeljek na 7. 
Šentlovrenškem krogu našteli natančno 
117 pohodnikov. Pohod vsako leto 
dvakrat (enkrat tudi pozimi) organizi
ra Turističnokonjeniško društvo Krtina. 
Pohod je lepo organiziran, na kar kaže od
ziv pohodnikov, obenem pa ne gre samo za 
rekreacijsko hojo, temveč tudi za prijetno 
druženje. TKD Krtina organizira pohod 
po zelo dobro označeni poti, tako da start
nine ni. Udeleženci so letos dobili spo 

minsko kapo, na poti so se ob postankih 
okrepčali in prisluhnili pripovedim o kra
jih in njihovi pestri zgodovini. Na kon
cu poti jih je na Krtini pričakal še golaž. 
Pohodnike je že na startu in nato vseskozi 
spremljalo prijetno sončno vreme, prav na 
koncu pa jih je zajel kratkotrajen snežni 
metež, ki je bil bolj zanimiv kot pa nad
ležen. Med udeleženci pohoda so številni, 
ki se vračajo vsako leto, in vsako leto se jim 
pridruži nekaj novih pohodnikov, saj »do
ber glas seže v deveto vas«.

VABILO 
Sklad vrtca letos praznuje 10 let. V tem 
času se je na naši izkaznici zbralo že preko 
30.000 €, ki smo jih namenili za izboljša
nje pogojev bivanja naših otrok v Vrtcu 
Trebnje. Vsakodnevne razmere pa so od 
nas zahtevale, da smo poleg tehničnih 
pridobitev, pomagal in igral veliko ener
gije posvetili tudi reševanju socialne pro
blematike, zlasti preko zagotavljanja dela 
sredstev za udeležbo otrok na letovanju in 
plavalnem opismenjevanju.
Letos se bomo ob naši prvi okrogli oblet
nici predstavili 23. aprila 2015 ob 17. uri v 
športni dvorani v Trebnjem.
Letošnja dobrodelna prireditev bo pos
večena namenskemu zbiranju sredstev za 
nakup otroških igral.
Tudi letos kot že vse preteklo desetletje, 
upamo na vašo nesebično pomoč. Vaš fi
nančni prispevek v dobrobit Sklada Vrtca 
Trebnje lahko posredujete na račun Skla
da Vrtca Mavrica Trebnje, ki je odprt pri 
UJP Novo mesto. Št. TRR: SI56 01330
6030642596 in sklic 00 04 2015 s pripi
som: dobrodelna prireditev. 
Najlepša hvala za vaše zaupanje, brez Vas 
tudi nam ne more uspeti naslednji korak.

Gregor Kaplan, 
predsednik Sklada Vrtca Mavrica Trebnje

Zlata plaketa za cviček
Marjan Koželj, član Trebanjskih 21 ter tudi član 
vinogradniškega društva Lisec, je prejel Zlato 
plaketo za Cviček.

Ob tem uspehu mu člani Trebanjskih 21 iskreno 
čestitamo in upamo, da nas povabi na kozarček 
nagrajenega cvička.

Za Trebanjskih 21 Jože Grozde
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Športni park Trebnje
Jeseni preteklega leta smo Trebanjci končno dobili urejeno no
gometno igrišče, na katerem vsak dan od štirih popoldne do ve
černih ur potekajo treningi različnih selekcij Nogometnega kluba 
Trebnje, ki jih sedaj obiskuje že prek 100 mladih nogometašev in 
nogometašic. Z veseljem opažamo, kako tudi ostale ideje in načrti 
v zvezi z oživitvijo »šolskega« igrišča, sedaj že imenovanega Špor
tni park Trebnje, postajajo resničnost.
Trenutno se ureja kanalizacijo in električni priključek, ki sta pot
rebna za ureditev sanitarij in prostora za redehidracijo in počitek 
po športnih aktivnostih. V naslednjih tednih bo tudi tlakovan 
prostor za zahodnim golom, kjer bodo stali novi objekti. Če bo na 
voljo dovolj finančnih sredstev, v KS Trebnje željo letos urediti še 
igrišče za odbojko na mivki in rokomet. V načrtu je tudi poveča
nje igrišča za košarko do pravih dimenzij, saj je sedaj manjše, ker 
je postavljeno na odbojkarskem igrišču. Tako bo poleg nogometa 
kmalu možno igrati tudi košarko, odbojko na mivki in rokomet. 
Do konca leta naj bi Občina Trebnje uredila atletsko stezo, tako 
da lahko upravičeno pričakujemo, da bo še letos Športni park 
Trebnje kazal novo podobo in omogočal kakovostno vadbo tako 
najmlajšim kakor tudi bolj resnim športnikom in starejši genera
ciji.    
V sodelovanju z Občino Trebnje, CIKom Trebnje, Vrtcem 
Mavrica in OŠ Trebnje se načrtuje postavitev nove ograje okrog 
igrišča in ureditev pešpoti na severni strani igrišča, da bo kraja
nom omogočen lažji prehod v tem delu. V načrtu je tudi uredi
tev parkirišča pri CIKu Trebnje, kar bo omogočilo bolj urejeno 
parkiranje, predvsem pa bolj varno uporabo tega dela za pešce, 
uporabnike storitev Športnega parka Trebnje, CIKa in vrtca. 

Mateja Kozlevčar

Sadno drevje na javnih 
površinah
Uresničili so idejo.
Lanskega decembra je dopisnik Gregor Kaplan, sicer tudi predse
dnik stranke DSD v Trebnjem, v kolumni v enem izmed lokalnih 
časopisov predstavil idejo o sajenju sadnega drevja po Trebnjem 
na javnih površinah. Naštel je številne razloge in predstavil pomen 
takšnega sajenja

Vsekakor je ideja sama, še bolj pa realizacija lete, izjemna. Neka
teri krajani se še spomnijo, da je že pred stoletjem »oblast« zasa
jala jablane ob javnih površinah. Eden najbolj znanih »jabolčnih 
drevoredov« je rastel ob Veliki cesti, kakor so imenovali glavno 
cestno (makadamsko) povezavo med Ljubljano in Novim mes
tom, ki je šla tudi skozi Trebnje. Jablane, največ tako imenovanih 
kosmačkov, so rastle ob stari cesti tudi še ob dograditvi avtocestne 
povezave, dokler jih ni uničil zob časa. Takšnih drevoredov kas
neje niso obnavljali. 

Vsekakor je danes še zelo veliko javnih površin, ki so neobdelane 
in neizrabljene ter bi jih bilo mogoče zasaditi.
Na minulo cvetno soboto, 28. 3., se je v Trebnjem ideja o javnem 
sadovnjaku uresničila. Na grebenu blizu Osnovne šole Trebnje, 
torej na javnem prostoru, se je v popoldanskih urah zbrala skupina 
zagnancev in posadila prve sadike starih jablan, ki jih je kupila na 
Grmu v Novem mestu (v Centru biotehnike in turizma).
Upamo, da bodo z aktivnostmi nadaljevali tudi v prihodnosti in 
da se jim bo pridružil še kakšen navdušenec.

Brane Praznik

Iščem topel dom
Sem nemška ovčarka, stara prib
ližno eno leto in pol. Pravijo, 
da sem zelo prijazna in crkljiva 
psička.  Razumem se z vsemi 
kužki in sem tudi čista. Najdena 
sem bila lani v okolici Šentjer
neja, tako da si že močno želim v 
svoj čisto pravi dom. Če želite o 
meni še več informacij, pokličite 
v času uradnih ur (od ponedeljka 
do petka: 10.00–14.00, v soboto: 
8.00–12.00) na telefonski številki: 041 779 884 (Dušan), 031 
331 336 (oskrbnik).

Osnovnošolci OŠ Veliki Gaber 
uspešno na ZOOM.9 
Ljubljanski Pionirski dom – Center za kulturo mladih je leta 2007 
zasnoval prvi Filmski festival ZOOM, ki se je v prihajajočih letih 
razvil v vseslovenski filmski festival osnovnih in srednjih šol. Že 
od samih začetkov festivala pa na njem sodeluje tudi  Osnovna 
šola Veliki Gaber s svojimi učenci in mentorico, in ob tem dosega 
lepe uspehe. Sodelovanje na festivalu pa jim v okviru dodatnih 
programov v osnovnih šolah omogoča Občina Trebnje.
Letošnji ZOOM.9 je potekal 26. in 27. marca v Pionirskem domu 
– Centru za kulturo mladih v Ljubljani. Osnovnošolci OŠ Veli
ki Gaber so pod mentorstvom Justine Zupančič sodelovali s kar 
tremi filmi, in sicer z dokumentarnim  filmom CA MA APP re
žiserk Lane Trlep Kotar in Katje Lavš ter igranima filmoma Za 
kratek čas režiserke Nastje Sirk in Iskanja režiserke Zale Predalič, 
ki je dosegel odlično 4. mesto. 

Vsi osnovnošolci, ki 
so sodelovali pri nas
tajanju teh treh fil
mov, so se nato udele
žili tudi delavnic, ki so 
potekale 27. marca.
  

Občinska uprava 
Občine Trebnje
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Materinski dan tudi kot 
krepitev vezi med krajani
Gasilke PGD Šentlovrenc so letos že desetič zapored organizirale 
materinski dan za vse krajane v domačem kulturnem domu in 
znova pokazale svoje organizacijske sposobnosti.
Posebnost njihove prireditve, ki jo posvetijo vsem materam, je v 
pripravi kulturnega programa in pogostitvi. Vsako leto je namreč 
program drugačen in vedno znova in znova gostijo predvsem raz
lične, že uveljavljene kulturne ustvarjalce iz bolj oddaljenih krajev, 
ki jih domačini še ne poznajo. Seveda sodelujejo tudi z domačimi 
ustvarjalci, ki jim radi ponudijo pomoč.
V prijetnem in predvsem pestrem kulturnem programu, ki ga je 
povezovala domačinka Špela Razdrh, tudi aktivna gasilka društva, 
so sodelovali: odlična vokalna skupina Magari iz Trebelnega, har
monikarji VTD, ki prav tako prihajajo iz Trebelnega, domači 
Zagriški fantje, MPZ vinogradnikov Čatež pod Zaplazom ter 
voditeljica Špela v vlogi vokalistke, ki jo je na harmoniki spremljal 
Matej.
Posebnost dogodka je pogostitev po prireditvi, ki presega vse slašči
čarske ter delikatesne sposobnosti širše poklicne okolice. Mize so se 
dobesedno šibile pod dobrotami, ki so jih gasilke pripravile za sok
rajane. Seveda sta poleg sodila še kozarček rujnega in dobra glasba. 
Ob koncu lahko zapišemo, da je bil dogodek podarjen materam 
res iz srca, hkrati pa se krajani in gasilci na ta način povezujejo ter 
krepijo prijateljske vezi. 

Brane Praznik

Materinski dan v Trebnjem
Kulturno društvo Trebnje je letos že 24. leto organiziralo priredi
tev ob materinskem dnevu.

Za uvod so poskrbeli Poskokci iz Vrtca Trebnje, ki sta jih pripra
vili in spremljali vzgojiteljici Marta in Bojana. 
Nato pa smo obiskovalci prisluhnili Gregorju Čušinu in njegovi 
avtorski monodrami Vera levega razbojnika, s katero je znani slo
venski igralec na svoj p/oseben način osvetlil in gledalcem prib
ližal svetopisemske dogodke in osebe, povezane z velikonočnim 
časom, izpred dva tisoč let. Hkrati pa smo ves čas čutili, kako zelo 
so vprašanja medsebojnih odnosov, sprejemanja in odpuščanja ak
tualna še danes.
Sledilo je druženje ob domačih dobrotah, za katere so tudi letos 
poskrbele gospodinje, za kar se jim KD Trebnje zahvaljuje.

Ivanka Višček, KD TrebnjeProslava v  vaškem središču 
Dolenje Selce
V mesecu marcu praznujemo dan žena, dan mučenikov in mate
rinski dan. KS Knežja vas je počastila vse praznike in v ta namen 
organizirala prireditev ter na njo povabila tako ženske kot moške. 
Pod vodstvom Uroša Primca, so otroci pripravili bogat kulturni 
program. K sodelovanju smo povabili gledališko skupino P.L.I.N. 
iz Čateža, katera nas je nasmejala do solz. Otroci so ob spremljavi 
kitare zapeli tri pesmice, recitirali pesmi o mami, očetu in kako se 
kuha mula. Jurij, Patrik, Glorija in Rebeka pa so zaigrali še na svo
je inštrumente.  Vse navzoče je pozdravil predsednik KS Knežja 
vas, g. Alojz Špec. Izrazil je zadovoljstvo ob visoki udeležbi  in 
željo, da bi se čim večkrat družili ob podobnih dogodkih.
Na koncu smo ob skromnem prigrizku izmenjali nekaj besed, že
nam podarili cvetje in se z lepimi spomini odpravili domov. 

Anita Barle

Zate nocoj
Pod tem naslovom je Krajevna skupnost Trebnje poklonila krajankam 
čudovit večer pred mednarodnim praznikom dneva žena.
Z nami je bil Ingenium ensemble – vokalna skupina, v kateri po
jejo vsi štirje Strmoletovi otroci iz Trebnjega, Blaž (tenor), Mir
jam (sopran), Matjaž   (bariton) in Zala (sopran). Poleg njih pa 
prepevata še Jan Kuhar (bas) in Domen Anžlovar (tenor).
Za plesni predah so s prisrčnim nastopom poskrbele male bale
rine Šole klasičnega baleta v Trebnjem, ki so prvič občutile soj 
odrskih luči. Povezovalca večera sta bila Maša Zarabec in Marko 
Šalehar. Obiskovalce, ki smo povsem napolnili kulturni dom, je 
večer navdušil.

Ivanka Višček
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Franc Koželj je praznoval 90 let
Na Revi pri Dobrniču se je 9. 3. 1925 mami Mariji in očetu Fran
cu rodil sin Franc, ki je te dni dopolnil 90 let. Imel je dve sestri. 
Njegovo življenje je kruto zaznamovala druga svetovna vojna, saj 
je eden redkih, ki se je vrnil iz Teharij. Grozot, ki jih je doživljal 
tam, ne more pozabiti.
Leta 1951 se je poročil z Marijo Pekolj iz bližnje Artmanje vasi. 
Varen in topel dom sta ustvarila za kar 6 otrok. Po tradiciji je prva 
hčerka dobila ime Marija in prvi sin je Franc, ki je tudi prevzel 
kmetijo in skrb za starša. Ko so zgradili novo hišo, sta se z ženo 
preselila, a le za dva meseca. Vrnila sta se v svoj dom, ob svoje to
plo ognjišče, kamor se radi vračajo tudi ostali otroci, Jože, Mihela, 
Slavka in Andrej. Peti otrok Andrej je zaradi zlatenice umrl že pri 
šestih mesecih. Žal mu je žena pred 11 leti umrla. 
Vesel in hvaležen je, da njegov najstarejši sin in njegova žena Pol
dka že zjutraj poskrbita, da ima vse pri roki, in mu pomagata ob 
bolezni in pri stvareh, ki jih več ne zmore. 

Ponosen je na vse svoje otroke, ki so sledili njegovemu zgledu. Z 
delavnostjo in poštenostjo so si ustvarili prijetne družine. Ponosen 
je tudi na svojih 13 vnukov in vnukinj in na 9 pravnukov in prav
nukinj, ki ga velikokrat obiščejo.
Franc je naš znan pletarski mojster. Košare je začel plesti že zelo 
zgodaj, saj takrat ni bilo drugih posod za shranjevanje, prenašanje 
in prevažanje živil. To je bila nuja, da je vsaj eden pri hiši znal 
kaj uporabnega narediti. Franc ima za to veliko smisla in talenta. 
Njegovi izdelki so postali promocijski material občine Trebnje. 
Svojo dejavnost je predstavil na turističnih sejmih, sodeloval je 
na prireditvi Kaj dela Dolenc, na sejmu v Ribnici in na proslavah 
AFŽ v Dobrniču. Zelo pomembno je, da je svoje znanje prenašal 
na mlade, ki so v okviru krožka na PŠ Dobrnič spoznavali umet
nost ustvarjanja iz kovc in šibja. Včasih je s prodajo svojih izdelkov 
tudi kaj malega zaslužil.
Sedaj ne more več plesti tako, kot je včasih, spomini pa so kristal
no jasni. Je najstarejši moški v KS Dobrnič. Trpljenje med vojno 
in trdo kmečko delo sta ga izoblikovala v trdnega in odločnega 
moža, v katerem se skrivata toplina in prijaznost.  
Na ta slovesni dan so se pri njem zbrali njegovi najdražji. Voščilu 
ob tem častitljivem jubileju so se pridružili še predsednik Sveta 
KS Dobrnič Darko Glivar, predsednik Nadzornega odbora Milan 
Kastelic in članica sveta Melita Jarc in mu v imenu vseh krajanov 
in krajank voščili ter izročili darilo. Francka Kužnik pa mu je vo
ščila in izročila darilo v imenu KORK Dobrnič.
G. Franc, še enkrat Vam voščimo vse najboljše, veliko zdravja in še 
na mnoga leta v krogu Vaših najdražjih. 

Lojzka Prpar, KS Dobrnič

V Šahovcu so prvi začeli z obnavljanjem 
vodnih virov v KS Dobrnič
Vaščani Šahovca so se prvi zavedli, kako pomembni so voda, »štir
ne« in luže. Na pobudo peščice vaščanov, Adolfa, Staneta in Jožeta 
Longarja ter Janeza Jakliča in Boruta Porleta, so pričeli z delom 
že leta 2002. K delu so zavzeto pristopili še vsi ostali vaščani, tudi, 
žal, že pokojni Anton Čeh. Ker sta bila vodnjak in luža v celo
ti zasuta, so ju morali odkopati in očistiti, postavili so nov okvir 
vodnjaka in namestili črpalko. Vaščani so opravili veliko ur pro
stovoljnega dela. Vodnjak je posebnega pomena, saj voda v njem 
izvira in je pitna. Globok je 10 m. Poleg tega so v dolini uredili 
še športno igrišče in prijeten prostor za druženje.  Predstavnikom 
KS Dobrnič in Občini Trebnje se zahvaljujejo za pomoč. V po
nedeljek, 6. aprila 2015, je bila slovesna otvoritev obnovljenega 
vodnjaka, luže in igrišča v Logu v Šahovcu. 

Na prireditvi je predsednik Sveta KS Dobrnič Darko Glivar po
delil Stanetu Longarju, ki se je najbolj prizadeval za obnovo in 
vložil največ dela, Zahvalo KS Dobrnič za sodelovanje pri obnovi 
luže in vodnjaka ter ureditev igrišča v Šahovcu. Vaščani in va
ščanke Šahovca so prejeli Zahvalo KS Dobrnič za njihovo delo 
in trud pri obnovi luže in vodnjaka ter ureditev igrišča v Šahovcu. 
Ob tej priložnosti so jih pozdravili in jim za doseženo čestitali 
bivša predsednika KS Dobrnič Silvester Prpar in Milan Kastelic 
ter župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic. 
Stane Longar, Adolf Longar, župan Alojzij Kastelic in predsednik 
Sveta KS Dobrnič Darko Glivar so s prerezom traku slovesno 
predali lužo, vodnjak in igrišče svojemu namenu.
Vse potrebno za ta slovesen trenutek in pogostitev so pripravili 
vaščani in vaščanke. 
Na prireditvi so nastopile pevke KTD Dobrnič pod vodstvom 
Mateje Glivar, delo vaščanov in vaščank je predstavil Borut Porle, 
Nastja Smolič je zaigrala na violino, Nina in Nika Longar pa sta 
zaigrali na harmoniko. O bogati zgodovini Šahovca je spregovoril 
predsednik KTD Dobrnič dr. Anton Perpar. Prireditev je vodil 
Jernej Pekolj. 
Na prireditvi se je zbralo okrog 150 ljudi (vaščani in vaščanke Ša
hovca in ostali pohodniki 2. Pohoda po poteh po Dobrniški dolini 
na velikonočni ponedeljek).
Hvala vaščanom in vaščankam Šahovca za prijazen sprejem in 
pogostitev ter iskrene čestitke za obnovo in složnost.

Lojzka Prpar, KS Dobrnič

Vaščani in vaščanke Šahovca, ki sodelovali pri obnovi luže, 
vodnjaka in ureditvi igrišča.
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2. pohod po poteh po 
Dobrniški dolini
Na velikonočni ponedeljek, 6. aprila 2015, se je izpred Kulturnega doma 
Ireneja Friderika Barage v Dobrniču ob 13. uri odpravilo na pohod kar 85 
pohodnikov.

Odšli smo po poti D 3, ki vodi skozi Gorenjo vas, Vavpčo vas do izvira 
Žibrščice v Stranjah pri Dobrniču, v katerem živijo človeške ribice. Po kraj
šem postanku in ogledu več kot 100 let stare »štirne«, smo pot nadaljevali 
proti Marnicam. V Šahovec smo prispeli prej, kot smo načrtovali. 
Zelo je prijal topel domač bezgov čaj, ki ga je skuhala Ivana Por
le, ki je sama spekla kar 12 hlebcev kruha za to priložnost, in pe
civo, ki so ga pripravile šahovske žene: Damjana Čeh, Rezka No
vak, Vera Pekolj, Marjana Porle, Antonija Bingo, Tanja Longar, Dani  
Jakljič, Darinka Blatnik.

Na poti so postregli s pijačo in pecivom Karličevi iz Stranj in Albina in 
Lojze Blatnik iz Dobrniča.

Koncert 
Nine Pušlar 
28. 3. 2015 je Društvo za 
razvoj in oživitev Trebnjega 
(DROT) zopet poskrbelo 
za lep večer v trebanjskem 
kulturnem domu. V goste je 
povabilo simpatično in odlič
no pevko Nino Pušlar, ki je s 
svojo skupino v okviru kon
certne serije, poimenovane ... 
malo drugače, obiskovalcem 
pričarala nepozaben koncer
tni večer. 
Nina o svoji aktualni koncer
tni turneji pravi, da »gre za 
zgodbo, s katero začenja de
seto obletnico svoje glasbene 
kariere, in za zelo intimno 

rearanžirane in v zgodbo povezane pesmi, ki so krojile njenih prvih deset 
let«. In res smo lahko slišali tako njene največje uspešnice, kot so Ni ona, 
Rok trajanja, Bilo lepo bi, Kdo še verjame, kot tudi aktualne pesmi z njenega 
zadnjega albuma Nekje vmes, ki jih je s svojo skupino povsem »obrnila na 
glavo«, kot se je izrazila sama. 
Med koncertom je poudarila tudi, da ima na Trebnje zelo lepe spomine, saj 
je tukaj preživela kar nekaj časa v svojih najstniških letih, in sicer ravno na 
začetku glasbene poti, ko je tekmovala v oddaji Bitka talentov. Takrat smo 
Trebanjci nadobudno in vedno nasmejano Nino, ki je že takrat nakazala, da 
bo zasedla vidno mesto na slovenski glasbeni sceni, lahko videvali v Špor
tnem centru Vita. Nina se našega spodbujanja, lepih besed in držanja pesti 
zelo dobro spomni in se k nam vedno z veseljem vrača. 
Po koncertu je sledil »after party« v Hotelu Opara, kjer so se obiskovalci 
lahko z Nino slikali in si v njeni družbi še podaljšali lep večer. 

Mateja Kozlevčar
Foto: Matej Žener 

Turistke presenetile 
mučenike
V Turističnem društvu Trebnje so moški iskani – le 4 
imamo. Zato smo se letos turistke odločile, da se jih 
bomo spomnile ob njihovem dnevu, dnevu mučenikov. 
Ker pa vedno pogledamo še po našem mestu, smo na
redile akcijo in 10. marca že navsezgodaj dopoldne pre
senetile nekaj 10 gospodov. V centru Trebnjega je bilo 
naključno mimoidočih prav malo, zato smo jih morale 
poiskati na njihovem delovnem mestu. Morda pa smo 
le preverjale, ali so že polno zaposleni, in ne boste ver
jeli, bili so. Na občini, policiji, v kmetijski zadrugi, kra
jevni skupnosti, gostilni in ribarnici so bili veseli sim
boličnega darila  trnja in suhih sliv, še bolj pa morda 
pozornosti turistk. Ohranjanje tradicije in pozornost 
do krajanov nas je ponovno navdihnila, da bomo svoj 
prosti čas še naprej posvečali društvu in poskrbeli za 
lepši jutri v Trebnjem.

TD Trebnje

V Šahovcu smo prisostvovali  prireditvi ob otvorit
vi obnovljene luže in vodnjaka in ureditvi igrišča. Po 
prireditvi smo se podkrepili še z okus nim golažem in 
pijačo in najbolj vztrajni pot zaključili v Dobrniču.  
Pohod je bil organiziran v sodelovanju KS Dobrnič in KTD  
Dobrnič. Hvala vsem, ki ste prišli in hvala vsem, ki ste 
sodelovali pri izvedbi. Prihodnje leto bomo odšli proti 
našemu Liscu.

Lojzka Prpar, KS Dobrnič
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Cvete dekletu rožmarin
Franji Tomšič, materi Rudolfa Maistra

Nas, prebivalce občine Trebnje, združuje ljubezen do Trebnjega, 
do mesta in do njegove idilične okolice, ki občinsko središče ob 
Temenici napaja s prepotrebno polnokrvnostjo. Identiteto svoje 
družine, vasi ali mesta odkrivamo skozi skrivnostni zgodovinski 
mozaik in edinstvenost posameznih dogodkov, svetlih in manj 
svetlih. Čutiti je, da vsi skupaj vedno bolj iščemo lastne korenine 
in hkrati odstiramo osrčje mesta; mesta, ki leži na ključni točki 
med Savo in Krko, na duhovnem in energijskem vrelcu Slovenije, 
na križišču poti, na presečišču zgodovine. Iščemo dušo Trebnjega. 
Odkriva se nam v izjemnih sporočilih tako kraja kot širšega ob
močja, ki se iz preteklosti pretakajo v sedanjost kot neusahljivi 
izviri srčnosti. V Trebnje in njegovo okolico je zgodovina posejala 
mnogo častitljivih zgodb. Eno takšnih predstavljamo v nadalje
vanju.
V Trebnjem, na današnji Rimski cesti 19, kjer stoji mogočna 
Tomšičeva domačija, se je v spoštovani in zavedni slovenski druži
ni pred 181 leti, 11. januarja 1834, rodila Franja (Frančiška) Tom
šič, poročena Maister, mati generala Rudolfa Maistra. Njegov oče, 
Franc Maister, rojen leta 1826 na Ptuju, je kot finančni uslužbenec 
deloval na Štajerskem, Koroškem in Notranjskem. Ko so ga pre
mestili na Dolenjsko, je tukaj spoznal brhko Franjo, hčer Matije 
Tomšiča (1783–1850), uglednega trebanjskega učitelja, organista, 
ljudskega pesnika in gostilničarja. Poročila sta se 6. maja 1867. Sin 
Rudolf Maister, po materi Dolenjec, po očetu Štajerec, se jima je 
rodil 29. marca 1874 na Gorenjskem, v Kamniku.
Na simbolni dan, 6. maja 2009, na dan Franjine poroke s Francem 
Maistrom, smo v Trebnjem ustanovili Dolenjsko društvo gene
rala Maistra. Društvo je izrazito domoljubnega značaja, želimo 

delovati vključevalno, po
vezovalno, raziskovalno in 
promocijsko. V tem času 
pozornost posvečamo 
zgodovinski vlogi družine 
Tomšič in njihovega po
tomca Rudolfa.
Letos, 6. maja zvečer, na 
dan, ko sta se poročila 
Maistrova starša Franja in 
Franc, bomo na Tomšiče
vi hiši v Trebnjem odkrili 
spominsko obeležje Franji 
Maister. Prireditev z nas
lovom CVETE DEKLE
TU ROŽMARIN prip
ravljamo v partnerstvu s 
Krajevno skupnostjo Treb
nje, ki projekt tudi finančno in logistično podpira. Praznični kul
turni program bodo sooblikovali: Osnovna šola Trebnje, Glasbena 
šola Trebnje, Šola klasičnega baleta Trebnje, Maistrova ulica iz 
Trebnjega, Župnija Trebnje, Območno združenje veteranov vojne 
za Slovenijo Trebnje, Slovenska vojska, vokalni kvintet Završki 
fantje iz Lenarta v Slovenskih goricah, Zveza društev »general 
Maister« Ljubljana in slovenski kraji, ki so najtesneje povezani z 
družino Maister.
Po končani prireditvi na Tomšičevi domačiji bo v prijetnem maj
skem večeru – ob rujni dolenjski kapljici in kakšni okusni svato
vski jedi iz časov Franjine poroke – čas za druženje vseh obisko
valcev in ustvarjalcev programa.
Naj nas zgodba družine Maister povezuje in navdihuje. 

Maja Kos

Franc in Anton Nadrih v prvi 
svetovni vojni
V okviru OŠ Trebnje deluje zgodovinski krožek, ki ga obiskuje 
osem učenk 9. razreda, naša mentorica pa je Nataša Hribar. Letos 
je naša naloga poiskati sledi prve svetovne vojne v Trebnjem in 
njegovi okolici. Pri tem nam je v pomoč tudi Alojz Nadrih, ki je 
sam raziskoval, kako sta vojno doživela njegov oče in stric. Gos
pod Alojz nas je v sredo, 14. 1. 2015, obiskal pri zgodovinskem 
krožku in nam zaupal družinsko zgodbo. Usodo očeta Franca in 
strica Antona je raziskal na podlagi ohranjenih fotografij in dveh 
vojaških kovčkov, pri tem pa so mu pomagali tudi strokovnjaki. 
Gospod Alojz je najmlajši sin Franca Nadriha.

Franc Nadrih (1893–1962) in njegov brat Anton Nadrih (1891–
1918) sta bila rojena v Dolenjem Medvedjem selu pri Trebnjem. 
Vojna vihra je oba poslala na bojišče in jima zaznamovala življenje. 
Ko je izbruhnila vojna, so brata Nadrih poslali na vzhodno fronto. 
Franc je bil kasneje poslan tudi na soško fronto.
Franc Nadrih se je ob koncu vojne srečno vrnil domov ter kot 
edini preživeli sin prevzel domačijo. Aktivno je sodeloval pri telo
vadnem društvu Orel, saj je bil leta 1912 tudi njegov soustanovi
telj. Veliko je pomagal pri gradnji trebanjskega kulturnega doma, 
v katerem je pozneje igral v različnih igrah, večkrat tudi glavno 
vlogo. Zelo se je trudil za postavitev spomenika padlim in pogre
šanim v prvi svetovni vojni, ki so ga leta 1933 postavili ob farni 
cerkvi. Leta 1934 se je poročil z Julijano Hrastar z Jezera. Rodilo 
se jima je osem otrok, od tega jih šest še živi. Leta 1962 sta Franc 
in Julijana Nadrih umrla.
Franc se je zelo angažiral za postavitev spomenika žrtvam prve 
svetovne vojne, tudi zato, ker je bil njegov brat Anton Nadrih 
eden izmed padlih, saj je 5. maja 1918 umrl v vojni bolnišnici 
v Krakowu, le vojaški kovček, ki ni bil del bojne opreme in so v 
njem vojaki hranili civilno obleko, domače danes spominja nanj. 
Kovček je gospod Alojz podaril Dolenjskemu muzeju Novo mes
to in je bil vključen v razstavo Oj, zdaj gremo! Odhod Dolenjcev 
na veliko vojno, ki je bila v muzeju na ogled od septembra do 
decembra 2014.
Srečanje z gospodom Alojzem je bilo zelo zanimivo, saj nam je ob 
pripovedovanju pokazal ohranjene fotografije, s seboj pa je prine
sel tudi očetov vojaški kovček in sabljo.
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MOJ ZDRAVNIK 2015

V okviru akcije Moj zdravnik 2015 revije Viva 
je bilo razpisano glasovanje za mojega družin
skega zdravnika, ginekologa, pediatra, specia
lista in zobozdravnika. 

Kar dva naslova sta pripadla doktorjema, za
poslenima v trebanjskem zdravstvenem domu. 
Dr. Jana Zajc je z največ glasovi postala naj 
zdravnica leta. Naj pediater pa je dr. Tomis
lav Mlinar, prav tako zaposlen v  ZD Trebnje. 
Prosila sem ju za krajši pogovor.

Medicinski sestri sta mi v 
veliko pomoč
Moja  zdravnica – Trebanjka, dr. Jana Zajc
Najprej čestitke za vaš naslov! Bralci Vive so 
izbirali in vam poklonili laskavi naslov Moja 
zdravnica 2015. Presenečeni?
Seveda sem presenečena pa tudi počaščena. Nisem 
si mislila, da bodo pacientke v Trebnjem in v Ko-
čevju, kjer tudi delam, tako pridno glasovale.
Kdaj ste se odločili za študij medicine in kdaj 
za specializacijo iz ginekologije in porod
ništva?
Že od nekdaj me je zanimala narava in naravo-
slovje, nikoli me ni bilo strah krvi, vedno sem rada 
kaj/ koga “popravila”. Šolske svetovalke so ugota-
vljale, da imam smisel za delo z ljudmi in študij 
medicine je bil tako naravna izbira. Če pa ne bi 
naredila sprejemnih izpitov, bi pa verjetno študi-
rala biologijo ali zgodovino. 
Kot strokovnjakinja ste se vrnili v domači kraj. 
Ves čas študija sem si želela vrniti v domači kraj 
in skrbeti za zdravje sokrajanov. Specializacija iz 
ginekologije pa se je ravno ponudila v Trebnjem 
po koncu mojega študija, ko se je bilo treba odločiti, 
kam naprej.
Petnajst let ste v tem poklicu – vam je skozi leta 
izkušenj lažje ali težje?

Morda  skozi leta lažje razmejim delo in prosti čas. 
Še vedno pa me kak primer spremlja, da o njem 
veliko premišljam. 
Težko si predstavljam, da ste kot ginekologi
nja zadolženi za   preko 6000 pacientk.   Ni to 
bistveno preveč?
Število pacientk se tudi meni zdi  preveli-
ko, ampak take so zahteve zavarovalnice. Pa 
tudi ni videti, da bi se to kmalu spremenilo. 
Ali so pri vašem delu  še posebej pa pri tako 
velikem številu pacientk  pomembni še drugi 
pogoji: prostor, pripomočki, organizacija dela; 
verjetno pa še posebej osebje  medicinske 
sestre, ki delajo z vami?
Seveda so delovni pogoji pomembni (imam dobro 
opremljeno ambulanto), ampak bolj pomembna se 
mi zdi ekipa. Imam srečo, da se z najožjima sode-
lavkama ujamemo. 
Torej lahko ob tem zapišem pohvalo tudi me
dicinskima sestrama Kristini Novak in Marti 
Orešnik?
Seveda. Oni dve sta prvi stik s pacientkami. Po-
membna je tudi prilagodljivost pri medsebojnih 
odnosih, pri naročanju, pri delu s pacienti ... Če si 
prevelik individualist, boš težko delal v kolektivu.
Pri svojem delu se pogosto srečujete s človeško 
ranljivostjo. Kateri trenutki so v vašem delu 
najtežji?
Vedno je težko, ko moraš povedati slabo novico, 
zlasti pa, če se to tiče nosečnosti ... Na srečo pa je 
veliko tudi lepih trenutkov, spominov, ko na pri-
mer z mamico pride otrok in se spomnim, ko sem 
ga preko ultrazvoka spremljala v materinem tre-
buhu.
Slovesna podelitev naslova je mimo. Številne 
čestitke še prihajajo, hkrati pa se vrstijo delov
niki  ko ste na razpolago svojim številnim pa
cientkam, ki potrebujejo nasvet, pomoč, mor
da tudi pogovor … Je kaj drugače?
Imam več energije za delo, ki pa seveda teče s polno 
paro naprej.
Bi še kaj želeli sporočiti  bralkam in bralcem 
Glasila občanov?
Bralcem  sporočam, naj še naprej skrbijo za svoje 
zdravje in pozitivno gledajo na življenje.

Ivanka Višček

Kolektiv ZD Trebnje je 
fenomenalen!
Tomislav Mlinar, doktor medicine in specia-
lizant pediatrije, iskrene čestitke za naziv naj 
pediater 2014! Zaposleni ste  v Zdravstvenem 
domu Trebnje, delujete  pa tudi v Zdravstve
nem domu Novo mesto, vsak dan se v službo 
vozite iz Rakitne. Ni ravno blizu, vas to ovira?
Prevoz mi seveda vzame določen čas. Zanimal sem 
se za prevoz z vlakom – pa železnica nima poslu-
ha. Kljub temu da so ceste čedalje bolj polne, da bi 
se marsikdo – tako kot jaz – raje peljal z vlakom in 
bi tako čas prihoda in odhoda z dela izkoristil za 
počitek, bi porabil več časa, če bi se  vozil z vlakom.
Kako ste zadovoljni z delom, z delovnimi po
goji, kolektivom?
Delo v trebanjskem zdravstvenem domu je su-
per. Kolektiv je fenomenalen. Medicinska sestra 
Albina Laznik mi je v veliko pomoč. Zelo mi je  

pomagala pri sami administraciji, kar je posebej 
pomembno na začetku zdravnikove prakse. Je zelo 
dobro organizirana, spozna se tudi na kirurgijo, 
ker je prej leta delala na kirurškem oddelku, tako 
da manjše posege opraviva kar v ambulanti.
Kaj pa Trebnje kot kraj, kako se tu počutite?
Včasih – kadar delam popoldne in nato naslednji 
dan zjutraj – tukaj prespim. Trebnje samo je precej 
dolgočasno mesto. Zvečer nimaš kaj početi. Sicer pa 
moje korenine segajo v Trebnje, saj je bila praba-
bica (pisala se je Leban) doma iz Trebnjega. Tri 
sestre so bile doma blizu sedanje šole, a so se še pred 
drugo svetovno vojno odselile iz Trebnjega.
Torej ste Dolenjec, malo celo Trebanjec, 
čeprav niste tu odraščali?
Tudi ded je bil Dolenjec, doma iz Novega mesta in  
zelo navezan na Dolenjsko. Velikokrat je obisko-
val bratranca Božidarja Jakca, tako so me ti kraji 
spremljali iz otroštva. Živel pa sem do nedavna v 
centru Ljub ljane.
Iz mestnega vrveža, kjer je vse pri roki, kot 
radi pravimo, ste šli živet v naravo, v nekoliko 
odročno Rakitno, kjer ste zelo aktivni pri ob
novi in urejanju svojega doma.
Ženini starši so od tam.  Bila je možnost, da si ure-
dimo dom v naravi, v miru, kar pomeni v marsi-
čem prednost. Sicer pa v svojem prostem času kar 
sam postorim večina hišnih opravil, ki so potrebna 
pri prenovi doma.
Kaj menite o vaših malih pacientih, ki jih po
gosto spremljajo njihovi starši? Do kdaj naj 
otrok pride k zdravniku s staršem?
Rad delam z otroki. Imam pretežno šolsko po-
pulacijo, kar je nekoliko lažje kot pri najmlajših 
pacientih, ki ne znajo še sami povedati, kako se po-
čutijo. Motijo me le preveč liberalni starši, ki se z 
otrokom pogajajo. Otroku je treba povedati resnico, 
tudi kadar je boleče oz. neprijetno. Spremstvo star-
šev je smiselno, dokler ni otrok dovolj samostojen; 
to pa je zelo različno.

Hvala za pogovor.
Ivanka Višček

Moj pediater – dr. Tomislav Mlinar v ordinaciji.  
Foto: Ivanka Višček 

Foto: Moja zdravnica dr. Jana Zajc z medi
cinskima sestrama Kristino Novak in Marto 
Orešnik na slovesni podelitvi  Foto: Tilen Kreft
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Lions klub Trebnje 
v Vukovarju
Lions klub Trebnje se je vključil v mednarodni 
projekt Aleja LIONS v Vukovarju. Lions klubi iz 
Hrvaške, Makedonije in Slovenije so zbrali sredstva za posaditev 
lipovega drevoreda. Na zaključni prireditvi, ki je potekala 29. mar
ca, smo se zbrali lionsi iz vseh treh držav. Prireditev se je začela 
s svečano povorko do kraja simbolične posaditve treh lip, ki so 
predstavljale tri države udeleženke. Povorko so vodile vukovarske 
mažoretke z državnimi zastavami. Zelo so spominjale na trebanj
ske mažoretke in dokazale, da, tako kot v Trebnjem, brez mažo
retk na takih prireditvah enostavno ne gre. Kasneje so vukovarske 
mažoretke, tudi evropske podprvakinje, navdušile z modernim 
plesnim nastopom. Gostitelji so nas peljali v memorialni park 
žrtev vojne. Vukovar je bil leta 1991 popolnoma porušen. Rane 
še zdaleč niso zaceljene – vidne so na nekaterih stavbah, čutiti pa 
jih je tudi v dušah Vukovarčanov. Druženje smo nadaljevali na 
skupnem kosilu, ki je potekalo v izredno prijetnem in sproščenem 
vzdušju. Navezali smo številne stike tako s slovenskimi kot hrva
škimi in makedonskimi lionsi.

Zdenko Šalda, Lions klub Trebnje

Pionirke PGD Občine na 
državnem kvizu gasilske mladine
V soboto, 28. 2. 2015, je potekal 10. kviz gasilske mladine Gasil
ske zveze Trebnje. Udeležile so se ga tudi pionirke iz PGD Obči
ne: Kaja Barle, Katarina Primc in Katja Anžlovar. 
Dekleta so se na tekmovanje pripravljale več tednov. Poleg znanja 
o prvi pomoči, zgodovini gasilstva, požarni preventivi in požarni 
varnosti so dekleta tekmovala tudi v štafetnem vezanju vozlov in 
v gasilskih spretnostih. Znanje in spretnosti so pridno pridobivale 
na vajah, ki so se jih rade udeleževale.
Osvojile so drugo mesto in se tako uvrstile na regijsko tekmovanje 
dolenjske regije, ki je potekalo v soboto, 14. 3. 2015, v Šentjerneju. 
Ekipa je zopet osvojila drugo mesto in si tako priborila možnost 
sodelovanja na državnem tekmovanju. 
V soboto, 28. marca 2015, je v Kranju potekal 14. državni kviz 
gasilske mladine Slovenije. Priprave nanj so bile dolge in naporne. 
Tako tekmovalke kot tudi mentorja so žrtvovali kar nekaj truda, 
časa in energije, da so se temeljito pripravili ter dosegli odlično 
18. mesto v konkurenci 39. najboljših ekip iz cele države. Ekipi 
iskreno čestitamo za odlično uvrstitev.
Mentorja:  Barbara in Uroš Primc, PGD Občine Foto: Arhiv PGD Občine

Medgeneracijsko povezovanje 
in uživanje v ljudskem plesu
Veliko dopoldanskih uric  smo preplesali skupaj s folklorno sku
pino Nasmeh. Otroci iz oddelka Balončki in Morski konjički smo 
pri tem prav uživali in se sproščali ob ljudskem plesu in pesmi.
Spoznali smo njihove plese, s katerimi so nam približali in predali 
naprej ljudsko izročilo, ki se bo ohranjalo tudi pri mlajših genera
cijah. Mlajši otroci so plesali ljudski ples Abraham, medtem ko so 
se starejši naučili ljudski ples Šotiš. 

Medgeneracijsko povezovanje nam uspeva, skupaj se učimo drug 
od drugega in upamo, da nam bo uspelo skupaj zaplesati in zapeti 
na zaključni prireditvi. Imamo željo, da nadaljujemo z druženjem 
tudi naslednje šolsko leto.

Strokovni delavki Brigita in Katja

Obiskala nas je 
V oddelku Balončki se vedno kaj dogaja. Imamo ustvarjalno Nini
no babico, ki nas vedno navduši z novimi idejami. 
V torek, 24. 3. 2015, ob 9. uri je potrkala na vrata s polnimi vreča
mi materiala za izdelovanje servet tehnike. Babici smo prisluhnili 
in že smo pripravljali prostor in potreben material za izdelavo. 
Otroci so aktivno sodelovali, spraševali babico, se pogovarjali z njo 
in prav vsi so naredili svoj izdelek.
Babici se ob tej priliki zahvaljujemo za obisk.

Strokovni delavki Brigita in Katja
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Klekljanje v Trebnjem
Klekljamo? Da, tudi v Trebnjem klekljamo. Znanje klekljanja je 
zaklad, ki ga človeštvo že stoletja občuduje in se nad njim nav
dušuje, prav poseben užitek pa je, če ta lepota nastaja pod našimi 
prsti. 
Najbolj očitno je znanje klekljanja prinesla med učence učiteljica 
Maja Javornik. Nekje od leta 2009 je vodila interesno dejavnost 
klekljanje, ki jo je obiskovalo kar precej učencev. V šolo so nosili 
bule s kleklji in vztrajali ob drobnem ročnem delu, vse dokler ga. 
Maja ni zamenjala delovnega mesta in zapustila Trebnjega.

Svoj davni sen, da bo nekoč klekljala, je začela uresničevati tudi 
gospa Martina Korošec. Prijateljica ji je podarila bulo s kleklji in 
ji za začetek pokazala nekaj osnov. Gospa Martina je začela in vse 
nadaljnje znanje črpala iz knjig kot pravi samouk. V tem znanju je 
tako napredovala, da je začela poučevati druge. Od leta 2010 vodi 
na CIKu Trebnje tečaje klekljanja, ki jih obiskujejo večinoma 
članice Univerze za tretje življenjsko obdobje. Kot pravi, se je te
čajev udeležilo že 33 tečajnic. Vmes se je še dodatno izobraževala 
na tečaju idrijske čipke v Ljubljani.  
Med tečajnicami je bila tudi ga. Marija Prosenik. Nastajanje čip
ke pod prsti jo je tako prevzelo, da si je želela nadaljevanja in 
predvsem širjenja znanja. Da bi se ta lepa umetnost pomnožila še 
pod drugimi prsti, je povabila bivše sotečajnice, da bi se srečevale 
naprej, skupaj klekljale in se učile.
Tako klekljajo sedaj že drugo leto. Združile so se v klekljarsko 
skupino Žnurce. Napredujejo s pomočjo knjig in medsebojnega 
poučevanja, s svojim znanjem pa jim priskoči na pomoč tudi ga. 
Vesna iz Ljubljane. Vesele bodo, če se jim pridružite, tudi začetni
ki in otroci, saj vas bodo z veseljem poučile o tej umetnosti in pri 
delu spodbujale. 
19. marca so klekljale v Knjižnici Pavla Golie Trebnje, kjer je bila 
čudovita in bogata razstava čipk na ogled do 15. aprila. 

Zdenka Candellari

Zeleno kolo
V soboto, 11. 4. 2015, smo se trebanjski šestošolci in učitelji z 
dvema avtobusoma odpravili v slovensko kinoteko. Petinštiride
set minut vožnje v Ljubljano je minilo hitro, saj smo si vsi želeli 
ogledati film Zeleno kolo. Ko smo vstopili v kinoteko, smo bili 
kar presenečeni, saj je kinodvorana majhna. Prišla je moderatorka 
Barbara Kelbl in nam predstavila dejavnost kinoteke oz. Kinod
vora in Savdsko Arabijo, od koder prihaja film Zeleno kolo, ki 
smo ga že težko pričakovali. Bil je zelo zanimiv in z veseljem smo 
si ga ogledali.  Čeprav je tam zelo drugačno življenje, predvsem v 
odnosu do žensk, smo v pogovoru in delu v zabavnih delavnicah 
ugotovili, da je za vsako spremembo potreben pogum posamezni
ka. To pa velja v vsaki družbi. Sledil je kratek postanek pri spome
niku Rudolfa Maistra, kjer je nastal naš posnetek, pa odhod nazaj 
v šolo in delovne sobote je bilo konec.

Manca Rajnar, OŠ Trebnje

Tehniški dan v Novem mestu
19. marca smo imeli učenci 7. razreda OŠ Trebnje tehniški dan. 
Z avtobusoma smo se odpeljali do Šolskega centra Novo mesto. 
Po prijaznem sprejemu so nam najprej predstavili to veliko šolo, 
predvsem potek šolanja na Srednji strojni šoli ter Srednji gradbe
ni in lesarski šoli. Ti dve šoli sta pripravili učne delavnice za nas, 
radovedne sedmarje.
Vsak učenec je sodeloval v 4 delavnicah, skupine pa so se kro
žno menjavale. Srednješolski mentorji so nam predstavili varjenje, 
različne poklice za popravilo in vzdrževanje avtomobilov ter delo 
učencev v delavnicah. Nam so bili zanimivi tudi sami prostori z 
avtomobili, različni motorji in video prikaz modernih poslikav 
prevoznih sredstev. Na kovinsko ploščico smo si sami s sprejem 
naslikali izbrani model. Profesor nam je zanimivo predstavil še 
računalniško vodeni stroj CNC. Ko smo izbrali aplikacijo in na
pis, je stroj to vgraviral v ploščice, ki so nam ostale kot spomin na 
tehniški dan.
Drugi skupini učencev pa so prav tako zanimivo in praktično 
predstavili lesarske delavnice. Izdelali so tudi nekaj izdelkov iz 
lesa.

Zahvaljujemo se dijakom in mentorjem za zanimive in poučne 
predstavitve. 

Maja Makovec, 7. c  OŠ Trebnje
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Oživljanje bogatega dolenjskega 
izročila

V okviru Kmečke in rokodelske tržnice, ki jo že dvanajst let orga
nizira Društvo za razvoj in oživitev Trebnjega (DROT), je bilo na 
cvetno soboto, 28. 3. 2015, še posebej pestro in živahno. Mestni 
park je bil poln mladine, zelenja in pisanih trakov ter je kar pre
kipeval od energije. Pridne roke trebanjskih birmancev so namreč 
izdelovale butarice. In sicer tiste prave, tradicionalne cvetnone
deljske pušlje, značilne za dolenjsko regijo. Z leskovimi šibami, 
različnim zelenjem, barvnimi trakovi in ostalimi simboli je vsak 
pušelj obudil bogato dolenjsko izročilo. Birmanski animatorji in 
mojstra, g. Lojz Rogelj in g. Anton Zakrajšek, so s predajanjem 
svojega znanja poskrbeli, da se bo tradicija izdelovanja butaric oh
ranila, mladi pa so naslednji dan svoje zajetne, visoke in nekateri 
tudi tako težke pušlje, da so jih morali oprtati na rame z naramni
cami, lahko ponosno odnesli »požegnat«. 
Butarice, ki so jih izdelovali, so bile občanom na voljo tudi na 
cvetno nedeljo pred vsako mašo na stojnicah pred cerkvijo. Zbrani 
denar od prodaje bodo birmanci namenili nakupu Svetih pisem.

Mateja Kozlevčar

Contrast

Trobilni kvintet Contrast vedno bolj uspešno nastopa v tujini in 
doma. Sestavljajo ga akademski glasbeniki, eden izmed njih pa je 
tudi Trebanjec Blaž Avbar, ki je bil pobudnik za njegov nastanek. 
Glasbeniki, ki jih je Blaž povabil k sodelovanju, so: Gregor Turk 
(solo trobentač SNG Opera Ljubljana), Jože Rošer (solo hornist 
Slovenske filharmonije), Žan Tkalec (pozavnist Slovenske filhar
monije) in Uroš Vegelj (profesor na Glasbeni šoli Idrija). 
Kvintet deluje od leta 2012. Koncertirajo na številnih prireditvah po 
Sloveniji in sodelujejo na številnih festivalih (Festival Lent, Festival 
Ljubljana, Imago Slovenia, Glasbena mladina Slovenije).
Njihov repertoar obsega skladbe renesanse, baroka, romantike, pa 
tudi ragtima in sodobno glasbo. Na Tekmovanju mladih sloven
skih glasbenikov TEMSIG 2013 so osvojili zlato plaketo in prvo 
nagrado. Na mednarodnem tekmovanju SVIREL 2014 so postali 
absolutni zmagovalci v kategoriji komornih zasedb. 
Nazadnje so se  udeležili  mednarodnega tekmovanja JAN KO
ETSIER v Münchnu, ki je  najzahtevnejše tekmovanje za trobilne 
kvintete. Sodelovali so kvinteti iz Belgije, Danske Nemčije, Anglije, 
Avstrije, Španije, Madžarske in Slovenije. Trobilni kvintet Contrast 
je Slovenijo izvrstno zastopal, saj mu je strokovna komisija, ki so 
jo sestavljali priznani trobilci in skladatelji, podelila prvo nagrado. 
Prav tako je Contrast prejel posebno nagrado – snemanje za Ba
varski radio. 
V nedeljo, 8. marca, so s koncertom navdušili poslušalce na priredi
tvi Glasbene nedelje v Unionu. Po koncertu je pogovor s člani vodil 
priznani glasbenik Tomaž Lorenz, ki je Contrast označil kot enega 
najperspektivnejših trobilnih kvintetov. Še posebej je izpostavil nji
hovo posebnost, da skoraj vse skladbe igrajo brez not. 
Blažu čestitamo za dobro idejo, Contrastu pa želimo še veliko uspe
hov.

70 let osvoboditve
Združenje borcev za vrednote NOB Trebnje in OO borcev za 
vrednote NOB MokronogTrebelno bosta v sodelovanju z Ob
čino Mokronog ter OŠ Mokronog v petek, 8. 5. 2015, ob 10. uri 
v avli Upravnokulturnega središča v Mokronogu odprla razstavo 
v počastitev 70. obletnice zmage nad nacizmom in fašizmom ter 
se tako pridružila množičnemu praznovanju te obletnice po celi 
državi. Razstava bo na ogled do 15. 5. 2015, ko bo predvajan še 
slovenski celovečerni film V DOLINI MIRU, katerega glasbo je 
napisal Novomeščan Marjan Kozina.
Razstava bo v mesecu maju in juniju na ogled tudi v drugih obči
nah Mirnske in Temeniške doline.

Osrednja prireditev na Medvedjeku
ZB za vrednote NOB Trebnje organizira svečanost v počastitev 
73. obletnice bitke na Medvedjeku in ob 70. obletnici zmage nad 
nacizmom in fašizmom, ki bo v soboto, 18. aprila 2015, ob 11. uri 
na prireditvenem prostoru pred spomenikom Partizan na Med
vedjeku.
Slavnostni govorec bo predsednik ZZB za vrednote NOB Slo
venije tov. Tit TURNŠEK. V kulturnem programu bodo sode
lovali učenci OŠ Veliki Gaber, Občinski pihalni orkester Trebnje 
in Ženski pevski zbor Šentrupert. Program bo povezoval Brane 
Praznik.

Svečana podelitev činov
V preteklem letu so gasilke in gasilci v organizaciji Gasilske zveze 
Trebnje obiskovali tečaj za vodjo enote. 22 tečajnikov ga je us
pešno zaključilo in so jim bili 21. marca 2015 v dvorani PGD 
Trebnje svečano podeljeni čini. Tečaj za vodjo enote je obsežno 
izobraževanje, tako po številu predavanj kot praktičnih vajah, ki 
so jih v večji meri izvedli v sodelovanju z gasilskimi inštruktorji 
PGD Trebnje, en dan pa so vaje potekale v Izobraževalnem cen
tru Ig pri Ljubljani. 
Novi gasilski častniki iz trinajstih prostovoljnih gasilskih društev 
trebanjske zveze bodo pridobljeno znanje prenašali na sotovari
še in mlajše člane v matičnih društvih, kar bo prispevalo k boljši 
operativni pripravljenosti in uspešnemu ukrepanju ob morebitni 
intervenciji.  

GZ Trebnje
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Območna srečanja se vrstijo
V marcu je bila Območna izpostava JSKD Trebnje organizatorica 
kar nekaj območnih srečanj s področja gledališča in glasbe. 
18. marca so v Dobrniču na Območnem srečanju otroških gleda
liških skupin sodelovale: dramska skupina PŠ Dobrnič pod men
torstvom Klavdije Livk, gledališka skupina OŠ dr. Pavla Lunačka 
Šentrupert pod mentorstvom Martine Gorenc, gledališka skupi
na OŠ Veliki Gaber z mentorico Justino Zupančič in gledališka 
skupina Podružnične šole Trebelno (OŠ Mokronog) z mentorico 
Janjo Cajner. 
Na območju trebanjske izpostave sta v tej sezoni pripravili 
predstavo tudi lutkovni skupini iz OŠ Veliki Gaber pod mentor
stvom Justine Zupančič in lutkovna skupina OŠ Trebnje z men
toricama Tadejo D. Rogelj in Ariano Novak, ki se je uvrstila na 
regijsko srečanje lutkovnih skupin, ki bo potekalo 17. aprila 2015 
v Metliki.
Na zadnjo nedeljo v marcu je v okviru območnega srečanja mla
dinskih skupin z naslovom Festival Vizije 2015 v Kulturnem 
domu Dobrnič ob strokovnem spremljanju igralke Simone Zorc 
Ramovš nastopila priznana gledališka skupina P.L.I.N., sekci
ja KUD Popotovanje Frana Levstika Čatež, z  avtorskim delom 
Luke Bregarja Zadnja Slovenca na svetu. Uvrstila se je na regijsko 
srečanje mladinskih skupin.

Tudi gledališka skupina KUD Ivan Cankar Velika Loka je na odr
ske deske postavila novo predstavo Županova gostilna, avtorsko 
delo Melite Pangerc. Predstavo je režiral Tone Štrekelj. 
Iskreno se zahvaljujemo vsem ustvarjalcem gledališke zgodbe ter 
njihovim mentorjem in režiserjem.  Zahvala velja tudi vodstvu šol 
in društvom, ki podpirajo gledališko dejavnost ter njeno tradicijo. 

OI JSKD Trebnje

        
        
  
Pomladna ladja
Letošnja POMLADNA LADJA je potekala 20. marca v Šen
trupertu, v galeriji tamkajšnje Osnovne šole dr. Pavla Lunačka. 
Predstavilo se je 13 pevskih zborov vrtcev in osnovnih šol Teme
niške in Mirnske doline. Pevske nastope skoraj 400 mladih pevk 
in pevcev je strokovno spremljala priznana zborovodkinja Majda 
Hauptman. Prepevali so: Predšolski PZ Cici muzikalčki Vrtca pri 
OŠ dr. P. L. Šentrupert pod vodstvom zborovodkinje Antonije 
Berk Nemec; Škratov pevski zborček Vrtca Mokronožci Mokro
nog pod vodstvom Barbare Dolenc; Predšolski PZ Sončki Vrtca 
Sončnica Veliki Gaber pod vodstvom zborovodkinje Tanje No
vak; Predšolski PZ Mavrica Vrtca Mavrica Trebnje pod vodstvom 
zborovodkinje Brigite Borak; Otroški in mladinski PZ OŠ Veliki 
Gaber pod vodstvom zborovodkinje Mance Černe; Dekliška vo

Z dobrodelnostjo do novih 
pridobitev
V petek, 27. 3. 2015, se je v telovadnici PŠ Dolenja Nemška vas 
odvijal 4. dobrodelni koncert z naslovom Z dobrodelnostjo do 
novih pridobitev. 

Vsakoletna prireditev je namenjena zbiranju sredstev za nakup 
klimatske naprave za šolsko telovadnico. Tudi letos so nastopili 
pevci, instrumentalisti in plesalci naše šole. Poleg njih so se na
šemu povabilu odzvali še Zidaniški kvintet, Klavdija Tahan in 
Maja Križman, Zasedba »5K«, Relja Turudič, Soreline, Poljanski 
orgličarji, Mitja Drčar in Robi Petan, Kvatropirci in Ognjeni mu
zikanti. Dvorana je bila tudi letos polna. S štirimi dobrodelnimi 
koncerti smo zbrali 10.000 €, preostanek, ki bo potreben za nakup 
in montažo klime, pa bo prispevala Občina Trebnje. 

Zahvaljujemo se vsem našim sponzorjem, saj so se kljub težkim 
časom odzvali na našo prošnjo. Z njihovo pomočjo smo se lahko 
vsaj malo oddolžili našim nastopajočim. 

Velika zahvala gre tudi vsem zaposlenim, ki so v času priprav na 
veliki dogodek pokazali veliko mero pripravljenosti in strpnosti 
ter vložili veliko truda in energije, da je dogodek uspel. Trud, skrbi 
in odrekanja ob pripravi so bili poplačani, ko smo uzrli zadovolj
ne in nasmejane obraze publike in se zahvaljevali za čestitke po 
končani prireditvi. 

Nevenka Grebenc,
vodja PŠ Dolenja Nemška vas

kalna skupina OŠ Trebnje pod vodstvom Jožice Stanič;  Otroški 
PZ PŠ Dobrnič pod vodstvom zborovodkinje Bojane Kastigar in 
Otroški PZ PŠ Dolenja Nemška vas pod vodstvom zborovodki
nje Ive Sajovic; Otroški in mladinski pevski zbor OŠ Mokronog 
pod vodstvom zborovodkinje Jelke Gregorčič Pintar; Otroški PZ 
OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert pod vodstvom zborovodkinje 
Nataše Dragar in Mladinski PZ OŠ dr. Pavla Lunačka Šentru
pert pod vodstvom zborovodkinje Mance Černe. Korepetitorji ob 
klavirju in drugih instrumentih so bili: Tilen Bajec, Damjan Br
car, Karmen Maver, Brigita Mlakar, Jelka Gregorčič Pintar, Urška 
Mitrović, Petra Pograjc, Blanka Blatnik, Teja Avguštin in Helena 
Urbančič.
V imenu organizatorja izrekamo zahvalo vsem nastopajočim, 
zborovodkinjam in korepetitorjem, vodstvu šol, staršem in kolek
tivu šole gostiteljice. 

OI JSKD Trebnje
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Prosenik 
že na poti v 
Le Mans na 
1. dirko
za World 
Endurance 
Championship

Prihajajoči konec tedna se bo v Franciji na znanem dir
kališču Le Mans odvijala prva 24urna dirka za World 
Endurance Championship. Tudi v sezoni 2015 bo Janez 
Prosenik (AMD Trebnje) vozil za francosko ekipo Team 
Flembbo na Kawasakiju pod štartno številko 46. Ekipa 
bo enaka kot lansko sezono, njegova sovoznika sta Italijan 
Emiliano Belluci in Francoz Laurent Derine.

Treningi  se za tekmovalce začnejo že v torek, prve kva
lifikacije so v četrtek in petek, start tekme pa je v soboto, 
18. 4. 2015, ob 15. uri, cilj pa v nedeljo, 19. 4. 2015, ob 
15. uri. 

Letos boste vsi ljubitelji tega športa prenos v živo lahko 
spremljali na Evrosportu in na livetimingu. Janeza boste 
lahko spremljali tudi na njegovi FB strani, kjer bomo pos
krbeli za vedno sveže novice.

www.avto-vovk.si

0% OBRESTNA MERA*

PORABA PRI MEŠANEM CIKLU 3,5 - 6,8 l/100 km. EMISIJE CO
2
 90 - 155 g/km.

Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM

10
 in PM

2,5
, ter dušikovih oksidov.  

*  Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za fi nanciranje do 48 mesecev, za omejene vrednosti fi nanciranja, odvisno od modela. Akcija za model Megane Generation 
velja za vozila iz zaloge.  Več informacij na www.renault.si.

** 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4. in 5. leto ali 100 000 km, karkoli se zgodi prej in velja ob nakupu z Renault Financiranjem.

0% OBRESTNA MERA*

5 LET JAMSTVA**

PODJETNIŠKA ULICA 7, 8210 TREBNJE, TEL: 07 34 81 722, info@avto-vovk.si
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 08.00 DO 17.00, SOBOTA OD 08.00 DO 12.00

OŠ Trebnje četrto leto zapored državni prvak!
V četrtek, 9. 4. 2015, je v športni dvorani OŠ Trebnje potekal finale v rokometu za osnov
ne šole v kategoriji starejši dečki (letnik 2000 in mlajši).
Prvo tekmo so rokometaši OŠ Trebnje odigrali proti ekipi OŠ Petrovče. Trebanjci so vo
dili od prve do zadnje minute ter zasluženo zmagali s prednostjo desetih zadetkov. Drugo 
tekmo sta odigrali ekipi OŠ Petrovče in OŠ Ivana Groharja iz Škofje Loke, v napeti 
končnici pa so za en gol zmagali rokometaši OŠ Petrovče. Glede na ta rezultat bi lahko 
Trebanjci zadnjo tekmo tudi izgubili za 5 zadetkov in vseeno osvojili naslov državnih 
prvakov. Kljub temu pa so v zadnji tekmi, ko so igrali proti ekipi OŠ Ivana Groharja, po
kazali, kdo je gospodar na igrišču. Celotno tekmo so vodili tudi za 5 golov, na koncu pa so 
se že videli na zmagovalni stopnički in v dramatični končnici zmagali z golom prednosti.
OŠ Trebnje je tako zasluženo že četrto leto zapored osvojila 1. mesto v državi ter se zno
va zapisala v zgodovino slovenskega rokometa za osnovne šole. Do sedaj namreč tega la
skavega naslova ni uspelo osvojiti še nobeni osnovnošolski ekipi več kot dvakrat zapored. 
Osvojitev osnovnošolske »rokometne krone« je izjemen dosežek. V zgodovini samostojne 
države Republike Slovenije so ekipe trebanjske osnovne šole kar šestkrat osvojile naslov 
državnih prvakov, kar do sedaj ni uspelo še nobeni drugi. V 8 nastopih v finalu so roko
metaši OŠ Trebnje poleg 6 lovorik osvojili še eno drugo in eno tretje mesto.  
Uspeh je še toliko večji dokaz, da se v Trebnjem odlično dela z mladimi, za kar ima veliko 
zaslug Rokometni klub Trimo Trebnje, saj so prav vsi učenci tudi člani RK Trimo Trebnje.
Za najboljšega igralca turnirja so razglasili Trebanjca Timoteja Majzlja, najboljši strelec 
je postal Amadej Jerlah, v najboljši sedmerici pa je bil poleg njiju še Jan Redek.
Igralci OŠ Trebnje: T. Gabrijel, A. Jerlah, L. Kmet, T. Kraševec, A. Kukenberger, T. Maj
zelj, M. Marinčič, J. Murn, U. Pangerc, T. Pangerc, J. Redek, T. Rezelj, L. Višček, M. Rajk, 
T. Povše, T. Špelič.
Tekmovalni program je s svojimi nastopi popestrila skupina trebanjskih mažoretk. Velika 
zahvala velja sponzorjem: EPRU, d. o. o., DANI, d. o. o., in ALVI, d. o. o.

REZULTATI FINALNEGA TURNIRJA  
1. tekma: OŠ TREBNJE : OŠ PETROVČE – 25 : 15 (12 : 7)
2. tekma: OŠ IVANA GROHARJA : OŠ PETROVČE – 19 : 20 (6 : 11)
3. tekma: OŠ IVANA GROHARJA : OŠ TREBNJE – 27 : 28 (14 : 15)

KONČNI VRSTNI RED FINALNEGA TURNIRJA ZA OSNOVNE ŠOLE
1. mesto: OŠ Trebnje
2. mesto: OŠ Petrovče Celje
3. mesto: OŠ Ivana Groharja Škofja Loka

D. L.
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V DU Veliki Gaber tudi 
kegljanje s kroglo na vrvici
Gabrovski upokojenci so v teh dneh v svojih prizadevanjih za lep
še tretje življenjsko obdobje, še enkrat zmagali. V soboto so prvič 
preskusili kegljišče za kegljanje s kroglo na vrvici, ki so ga postavili 
na dvorišču Bara pri Marini Klemenčič (v rabi tudi ime Pri Jane
zu), nasproti Kulturnega doma, kjer ima sicer DU svoj sedež in 
med drugim tudi balinišče.

Brane Praznik

      
    PRORAČUN

Na zadnji seji OS Nova Slovenija ni podprla dopolnjenega predloga 
proračuna za leti 2015 in 2016, ker župan ni upošteval sklepov delovnih 
teles OS, pri katerih so sodelovali in odločali predstavniki vseh strank.
Naj jih naštejemo le nekaj: ni upošteval višine faktorja G90, ki zago
tavlja krajevnim skupnostim več sredstev, subvencije za male čistilne 
naprave, izgradnje rondoja pri Kmetijski zadrugi, svetlobne signalizacije 
železniškega prehoda Velika Loka, preplastitve ceste v Rodine, pločnika 
Dol. Nemška vas–Ponikve, dokončanja ceste Bič–Veliki Gaber in asfal
tiranja parkirišča pri igrišču Podružnične šole Dol. Nemška vas. Odloč
no nasprotujemo tudi predlogu o dodatni zaposlitvi v občinski upravi.
V OO NSi Trebnje delamo za dobro vseh občanov in za vsestranski 
razvoj občine. Tako smo obljubili občanom na volitvah. Naša BESEDA 
VELJA! 

OO NSi Trebnje

SPOROČILO ZA JAVNOST

Svetniki iz vrst DROT, NSi, SD, SDS in DSD/ZL vas obveščamo, da smo v dobro 
naših občank in občanov dosegli, da nista bila sprejeta proračuna za leti 2015 in 2016, 
ker niso bili upoštevani sklepi delovnih teles, ki so bili potrjeni ob njihovi obravnavi. 
Glavni razlogi, da večina svetnikov ni odobravala županovih predlogov, so: 
‒ občutno se znižujejo sredstva, namenjena financiranju 
 krajevnih skupnosti,
‒ niso bili upoštevani sklepi delovnih teles,
‒ zvišujejo se stroški občinske uprave,
‒ predvideno je dodatno zaposlovanje v kabinetu župana za 
 opravljanje protokolarnih zadev,
‒ proračuna nista vključevala izgradnje nujno potrebnih 
 pločnikov in sanacij železniških prehodov na življenjsko 
 nevarnih odsekih ter obnove določenih odsekov cest,
‒ ni spodbud za ekološko kmetijstvo, 
‒ zniževanje sredstev onemogoča opravljanje osnovnih dejavnosti 
 nekaterih javnih zavodov,
‒ župan v roku dveh let načrtuje razprodajo celotnega občinskega 
 nepremičnega premoženja, vključno s stanovanji,
‒ predvidena je odprodaja zemljišč v Vejarju, kar bi povzročilo 
 nenadzorovano priseljevanje Romov.

Ob tem nas skrbi tudi dejstvo, na katero občinski svet žal ne more vplivati, in sicer da 
proračuna v naslednjih dveh letih ne predvidevata nobenih prihodkov nepovratnih 
sredstev državnih in evropskih skladov iz finančne perspektive 2014–2020.

Ljudje smo polni negotovosti, ko zremo v prihodnost. Sprašujemo 
se, ali bomo uspešni v šoli, pri študiju, na delu, zadovoljni doma in v 
naši državi. 
Občinski politiki ne gre najbolje. Da bi se vsem uresničile želje in 
hotenja, ne bo nikoli možno. Očiten problem pa je priti do pravega 
kompromisa, kar se je pokazalo pri sprejemanju občinskega prora
čuna, ki ni bil potrjen. Zato se nove investicije ne izvajajo, nekatere 
priložnosti bodo v letošnjem letu zamujene. Čas bo pokazal, ali smo 
zmožni tvorno sodelovati in se skupaj dogovarjati, ne glede na to, kdo 
zmaga na volitvah in kdo je župan. Volivci delo spremljajo in rezultati 
bodo odločali o izidu naslednjih volitev. Bodimo strpni, saj se trudi
mo vsi za isti cilj – za boljše življenje vseh krajanov. 
Za ta cilj so si prizadevali naši predniki, ki so nam izborili pravico do 
plačanega dela, dopusta, regresa, bolniške …
Vsem prebivalcem občine Trebnje čestitamo ob prazniku dela in že
limo lepe prvomajske praznike.

Trebanjec Alen Štritof osvojil 
naziv evropskega prvaka
V nedeljo, 29. 3. 2015, je v Trstu v dvorani Palasport di Chiarbola 
potekala borba (TBK Brežice, pod vodstvom trenerja Rožleta Jaz
binška) za K1 titulo evropskega prvaka po verziji MTA do 72 kg. 
Nasprotnik našega borca Alena Štritofa je bil tokrat Italijan Mi
chele Leonzio, izkušen borec tako v K1 kot tudi klasičnem boksu. 
Borba za naslov evropskega prvaka je potekala v 5 rundah po 3 
minute. Za komentar smo prosili tudi novega evropskega prvaka 
Alena Štritofa, ki je povedal naslednje: »Glede na težke pripra
ve sem s svojo borbo zadovoljen. Zelo sem vesel, da sem osvojil 
naslov, vem pa, da sem v naslednjih borbah sposoben pokazati še 
veliko več. Priprave res niso bile idealne, saj sem treniral z zvitim 
zapestjem, tako da en mesec in pol pred borbo sploh nisem boksal 
z desno roko, kaj šele spariral.« Prav tako je še dodal: »Nasprotnik 
je bil čvrst in dokaj neugoden. Ni se hotel spuščati v odprto bor
bo, ampak je skozi celoten dvoboj čakal dobro pokrit in poskušal 
kontrirati mojim udarcem. Borbo sem skozi vseh 5 rund dobro 
nadzoroval, stopnjeval sem tempo in na koncu zasluženo zmagal 
s sodniško odločitvijo. Zmaga mi je prinesla naslov evropskega 
MTA prvaka do 72 kg, kar je do sedaj tudi moj najvišji dosežek. 
Prepričan pa sem, da se mi v prihodnosti z bolj 'idealnimi' pripra
vami odpirajo možnosti za še višje naslove in še boljše borbe.« Naj 
na koncu povemo, da ima Alen svoj klub borilnih veščin Fearless 
Fighters in trenutno ne počiva na lovorikah, saj ima naslednjo 
borbo že v petek, 24. 4. 2015, v Krškem, kjer se bodo borili tudi 
njegovi varovanci in člani domačega kluba. 

Tekst: Leon LOBE
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Javna razprava – zavrnitev proračuna
 
Edini smo 13. 3. javno obravnavali proračun Občine Trebnje 2015/2016. Ja
dranka Vesel, soustanoviteljica Razvojnega inšt. za soc. ekonomijo in ekspert
ka soc. podjetništva, je opozorila, da je proračun »zavidljivo« nejasen. 
Glede na mnenja občanov smo predlagali: podaljšanje javne razprave, pri
pravo konkretnih obrazložitev, upoštevanje prioritet, vzpostavitev kontrolnih 
mehanizmov, pridobivanje evropskih sredstev, upoštevanje predšolske vzgo
je, izboljšave za ekološko kmetovanje, subvencijo za nakup aditiva za razkroj 
gnojnice, analizo kopalnih voda v Temenici, izpeljavo projekta Trebanjsko 
kopališče. Smo proti nižanju sredstev za KS in razprodaji občinskega premo
ženja ter dodatnim zaposlitvam.
Predloge smo finančno uravnotežili. Ker so bili vsi predlogi zavrnjeni, prora
čuna nismo podprli.

OO DSD Trebnje

       Poročilo letne skupščine  
              DeSUSa  
 
V stranki DeSUS so v preteklem obdobju dosegli vse volilne cilje, 
tako na evropskih volitvah, državnozborskih kot lokalnih. Ker se je na 
občinski ravni število članov pod vodstvom g. Staneta Peruše močno 
povečalo, je dobil večinsko podporo za vodenje stranke še v nasled
njem mandatu. Za podpredsednika stranke je bil izvoljen g. Božidar 
Groznik, ki je hkrati tudi član sveta stranke. 
Občinski odbor DeSUSa je tudi proti nameri, da bi se nujna me
dicinska pomoč v Zdravstvenem domu Trebnje ukinila. Za stranko 
DeSUS, ki zastopa najšibkejši člen naše družbe, je to popolnoma 
nesprejemljivo. Zato podpira vsa prizadevanja vseh, ki se zavzemajo 
za ohranitev nujne medicinske pomoči.  Stranka DeSUS je svetnika 
OS Mirka Gliho pooblastila, da vodstvu stranke poroča o nadaljnjih 
dogajanjih in se odločno zavzame za dobronamerne predloge v ob
činskem svetu. 

Občinski odbor DeSUS Trebnje

Proračun in visoki davek
Prvo obdobje delovanja občinskega sveta so zaznamovale razpra
ve o proračunu in nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. 
Občine Trebnje žal ne najdemo pri regijskih projektih, ki bi lahko 
bili financirani z evropskimi razvojnimi sredstvi. V stranki DROT 
smo proti višanju davkov in veseli nas, da smo vse dosedanje poiz
kuse višanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča uspešno 
preprečili. Opozorili smo tudi na napačen način obremenjevanja 
fizičnih in pravnih oseb na Cvibljah in v obrtni coni v Trebnjem, 
ki ga v Občini Trebnje nezakonito uporabljajo pri odmeri nado
mestila za nepozidana stavbna zemljišča. Na nepravilnosti smo in 
še bomo strokovno opozarjali z namenom, da se zagotovi spošto
vanje načel enakosti pred zakonom, pravičnosti in sorazmernosti. 

Proračuna za leti 
2015 in 2016

Na 5. redni seji žal nista bila sprejeta proračuna za leti 2015 
in 2016, kar bi omogočilo hitrejši začetek izvajanja razvojnih 
in ostalih nujno potrebnih opravil in projektov. Svetniki SLS 
smo z županom aktivno sodelovali pri pripravi kompromisne
ga predloga dopolnitve proračunov, ki bi upoštevajoč finančno 
situacijo v največji meri omogočil normalno delovanje občine.
Žal je tako pripravljen amandma skromna večina svetnikov 
brez razprave zavrnila, pri čemer sami niso pripravili ni
kakršnega alternativnega predloga. Izvajanje vseh aktivnosti 
v občini je tako do nadaljnjega omejeno in se izvaja v okviru 
zakonsko predpisanega začasnega financiranja. 

Matija Miklič,
podpredsednik OO SLS Trebnje

  Proračun za leti 
  2015 in 2016 

Na zadnji občinski seji v mesecu marcu smo zavrnili proračun za l. 2015 
in l. 2016. Dopolnjeni proračun (z amandmaji župana) je bil boljši, vendar 
še vedno ni upošteval večine predlogov odborov. Upoštevani niso bili tako 
predlogi odbora, ki ga vodi naša stranka (okolje in prostor), kakor tudi  
konstruktivne pripombe ostalih odborov in teles. 
Želimo si in upamo, da bodo predlogi na naslednji seji bolj upoštevani in 
bomo sprejeli proračun, ki bo odraz želja vseh strank in tudi posamezni
kov ter bo omogočal učinkovitejši razvoj občine. Biti mora uravnotežen 
in v okviru finančnih zmožnosti.
Še enkrat se vam zahvaljujemo za dober obisk tribune z g. Janezom Janšo, 
ki je potekala v kulturnem domu 17. marca. Upamo, da je bila predsta
vitev njegovih knjig zanimiva, prav tako pa tudi kasnejši pogovori, veza
ni na politične razmere v državi. Nimamo prav velikokrat možnosti, da 
gostimo v našem kraju tako visokega gosta, ki je obenem tudi predsednik 
naše stranke.            

OO SDS Trebnje

Proračun je začasen
Svetniki iz vrst DROT, NSi, SD, SDS in 
DSD/ZL v dobro občank in občanov niso 
podprli proračunov za leti 2015 in 2016, ker 
niso bili upoštevani sprejeti sklepi delovnih 
teles, ki so jih potrdili ob njuni obravnavi. 
Glavni razlogi so bili objavljeni v skupni izjavi za javnost in se tu 
ne ponavljamo. Občina Trebnje se v drugem trimesečju financira po 
začasnem proračunu v okviru lanske porabe.
Socialni demokrati pričakujemo, da bo župan pripravil uravnotežen 
predlog proračuna, v katerem:
• bodo spoštovani sklepi delovnih teles, ki so se izrekli o 
 proračunu,
• bo videti, da se bo občina enakomerno razvijala in ne bodo 
 posamezni kraji priviligirani na račun drugih,
• bo javni interes prevladal nad osebnim, zasebnim in 
 posebnim interesom.
Samo dober proračun, to je proračun za občane in občanke, bomo 
lahko podprli.
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NEKROLOG / ZAHVALA

IGNORANTIA IURIS     OCET 

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

ZAHVALA

V 84. letu starosti se je od nas poslovila 
draga mama, babica in prababica 
MARIJA FINK  iz Sel pri Šumberku, nazadnje oskrbovan
ka Doma starejših občanov Trebnje.
Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sode
lavcem, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarje
no cvetje in sveče.
Posebej se zahvaljujemo Domu starejših občanov Trebnje, 
dr. Elizabeti Žlajpah, pogrebni službi Marije Novak in g. 
župniku za lepo opravljen obred.

Vsi njeni

Slovo od upokojenega veterinarja Ivana Vraničarja

Dragi Ivan!

Vse nas je pretresla žalostna novica o tvojem nepričakovanem in do
končnem slovesu. Hčerka je izgubila ljubečega očeta, sestra edinega 
še živečega brata, sorodniki strica in znanci iskrivega sogovornika in 
dobrega prijatelja. 
Rodil si se kot četrti od šestih otrok v slikoviti belokranjski vasici 
Slamni vasi, kamor si vedno rad zahajal. Tvoja svakinja in nečak Mili 
s svojo mlado družino so te bili vedno veseli. Po končani nižji gim
naziji v Metliki si se odpravil v Srednjo veterinarsko šolo v Ljubljani 
in se po končani šolo zaposlil v Lenartu na Štajerskem. Pridno si 
hranil denar, kar ti je omogočilo uresničiti svoje sanje in v Zagrebu 
dokončati študij veterine.  Tam si spoznal svojo bodočo ženo Marijo, 
s katero sta si ustvarila dom v Trebnjem. Tudi hči Anita je šla po tvoji 
poti in se odločila za veterino. Na žalost je minilo že dvajset let od že
nine tragične smrti v ljubljeni Kolpi. Zate je dejala, da si odšel iz Bele 
krajine, a Bela krajina iz tebe nikoli. Ko si se leta 1998 upokojil, si se 
vrnil v Belo krajino in na Svržakih užival zasluženo jesen življenja.
Nihče ne ve kdaj, kje, niti kako se bo končala njegova življenjska pot, 
a ta trenutek pride vedno prekmalu. Slavni angleški dramatik je člo
vekovo življenje razdelil na sedem obdobij. Kot dojenček se sliniš v 
maminem naročju, popolnoma odvisen od drugih. Enako je v tistem 
zadnjem in najbolj žalostnem obdobju življenja, ko človek ostane 
brez zob, brez spomina, brez vsega, popolnoma odvisen od drugih. 
Dragi Ivan, tem tegobam visoke starosti, ki se jih vsi bojimo, si se izo
gnil, kar je tvojim dragim lahko v tolažbo. V nekem romanu sem brala 
o umirajočem dekletu, ki tolaži užaloščene svojce, da ni tako tragično, 
če prvi odideš od obložene mize. Če bi naslednji dan vprašal, kaj se je 
zgodilo po tvojem odhodu, bi uvidel, da nisi veliko zamudil.    

V resnici se po smrti ne razblinimo v nič, ampak obstajamo dalje v 
spominu svojcev in prijateljev. Če smo bili dobri ljudje, so ti spomini 
topli in lepi. In, Ivan, ti si bil tak človek, s katerim so se ljudje radi 
družili in se bogatili ob tvoji modrosti, humorju in veri v dobro. 
Počival boš blizu svojega drugega doma na Svržakih in morda bo v 
cvetoči pomladi veter prinesel na tvoj grob cvet s tvojega vrta. Počivaj 
v miru v ljubljeni belokranjski zemlji.

Gabrijela Vidic Mihelčič
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KRIŽANKA

SLO-
VENSKI
PEVEC

(DOMEN)

KRAJ NA
KOČEV-

SKEM

REVOL-
VER, SA-
MOKRES

GORSKE
REŠEVAL-
NE SANI,

AKIJA

TRAVI
PODOBNA
RASTLINA,

LOČ

PREMI-
KANJE,

GIBANJE

PREBI-
VALEC

ANKARE

ŽENSKA,
KI SE KOPA

MITO-
LOŠKA
ŽIVAL,

ENOROG,
SAMOROG

MAJHEN
MEH
DEL

SKOKA Z
BRADLJE

PRAH IZ
PRAŽENIH

SEMEN
KAKA-
VOVCA

OKOVJE POTEG Z
REZILOM

NAPRAVA, KATERE
PREMIKANJE DOLOČA
SMER GIBANJA VOZILA

OPERNA
PEVKA

(ONDINA)
KLASINC

PENEČE
SE VINO

TEKOČINA
V ŽILAH

7. GRŠKA
ČRKA

SLOVENSKA
BALERINA

(LANE)

PLUTO-
VINA

RUMENO
RJAVA

BARVA,
OKRA

NAGRADA
ZA FILMSKE

DOSEŽKE
MENJA-

ČICA

ANGLO-
AMERIŠKA
PLOŠČIN-

SKA MERA

TRSNO
STEBLO
TELEVI-

ZIJKA
ŽNIDARŠIČ

NIZEK
ŽENSKI

GLAS
ANEMIČEN

ČLOVEK

NIKOLAJ
ČERKASOV

SMER V
ANGLEŠKI

LIRIKI

GESLO

ALEŠ
VALIČ

RIM. BOGI-
NJA JEZE
ANTIČNO
MESTO,
ŠPARTA

OSEBNI
ZAIMEK
PRIVR-
ŽENEC

ILIRIZMA

KONEC
MOLITVE

ALOPATSKI
ZDRAVILEC

VISLICE

NAČIN
UREJANJA

CVETLIC
VOJAK

ALPINEC

ŠVEDSKA
IGRALKA
EKBERG

ŠPANSKI
TENIŠKI
IGRALEC
(RAFAEL)

VRH NA
AVSTRIJ-

SKEM KO-
ROŠKEM

POKALNO
TEKMO-
VANJE
SINEK,
SINKO

MERILNIK
KOLIČINE

ALKOHOLA
V VINU

NABIRANJE

ČEBELI
PODOBNA
ŽUŽELKA

DOKAZ
ODSOT-
NOSTI
NATE-

GOVANJE

DEDNA
POSEST

PO OČETU

UMETNOST

GOSTIL-
NIČAR,

KRČMAR

DESTI-
LACIJA

KEMIJSKI
ZNAK ZA

RENIJ

STAVBNA
STENA

KLEMEN
RAMOVŠ

NAS-
PROTJE
EKSTE-
RIERJA

PIRO-
TEHNIČNI

IZSTRELEK

REAGI-
RANJE STRMINA

Pravilno rešitev pretekle križanke 
VRTNI CENTER TIKA nam je po 
klasični in elektronski pošti poslalo 
74 reševalcev. 
Srečni nagrajenci so: 1. nagrado – sa
dike v vrednosti 25 € – prejme Marje
ta Kotar, Šentlovrenc 49, 8212 Velika 
Loka; 2. nagrado – sadike v vrednosti 
15 € – prejme Jožica Bregar, Pehani
jeva ulica 7, 8210 Trebnje in 3. nagra
do – sadike v vrednosti 10 € – prejme 
Matjaž Ambrožič, Hudeje 5, 8210 
Trebnje. 
Nagrajencem čestitamo! Nagrado lah 
ko dvignete osebno v trgovini Tika.

Geslo križanke pošljite na: Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali na naš elek
tronski naslov glasilo.obcanov@trebnje.si ali glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com do 6. 
maja 2015.

Izžrebani boste lahko koristili katero od predstavljenih dejavnosti Marije Jevnikar s.p.: 
1. nagrada v vrednosti 25 €, 2. nagrada v vrednosti 15 € in 3. nagrada v vrednosti 10 €.



Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.
Za prejemanje podrobnejših informacij o prireditvah v obliki tedenskega Napovednika dogodkov v občini Trebnje pošljite esporočilo: 
OBVEŠČANJE na tic@trebnje.si ali pokličite po telefonu na št. 07 34 81 128 (TIC Trebnje). 

Datum Ura Prireditev Lokacija

16. 4. 2015 16.00 Brezplačno predavanje o učinkoviti rabi energije upravna stavba Občine Trebnje,  
velika sejna soba (pritličje levo)

16. 4. 2015 19.30 Monokomedija Moška copata Mokronog – UKS
17. 4.–11. 5. 2015 Razstava Barbare Fortuna: Naravna kozmetika Knjižnica Pavla Golie Trebnje

17. 4. 2015 9.00 Regijsko srečanje lutkovnih skupin  
(sodeluje LS OŠ Trebnje) Metlika – kulturni dom

17. 4. 2015 19.30 ZAPOJ IN ZAPLEŠI Z MENOJ (glasbenofolklorni 
večer v izvedbi DU Veliki Gaber in gostov) Kulturni dom Trebnje 

18. 4. 2015 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

18. 4. 2015 11.00 Svečanost v počastitev velikih bitk med partizani in 
okupatorjem

pri spomeniku Partizan na  
Medvedjeku

18. 4. 2015 20.00 Rokometna tekma –  
RK Trimo Trebnje : RK Celje Pivovarna Laško športna dvorana OŠ Trebnje

20. 4. 2015 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje
22. 4. 2015 15.00 Ura pravljic Knjižnica Ivana Zorca Veliki Gaber
22. 4. 2015 17.00–19.00 Čistilna akcija mesta Trebnje avtobusna postaja Trebnje
23. 4. 2015 17.00 Dobrodelna prireditev Sklada Vrtca Mavrica Trebnje športna dvorana OŠ Trebnje

23. 4. 2015 18.00 Noč knjige: literarna delavnica s Špelo Brajer, izhodišče 
bo knjiga Poredni Petit Knjižnica Pavla Golie Trebnje

23. 4. 2015 20.00 Ne reži kuri peruti (lutkovna predstava za odrasle), LS 
Mokre tačke – KUD Emil Adamič Mokronog nekdanji DM

24. 4. 2015 15.30 Regijsko srečanje mlade literature – Urška 2015 Šentrupert – osnovna šola

24. 4. 2015 16.00 Nastop folklorne skupine KUD Sveti Sava Kać in 
lokalnih folklornih skupin Trebnje – mestni park

25. 4. 2015 Območno srečanje folklornih skupin: sodelujeta FS 
Nasmeh Trebnje in FS Večerna zarja DU Veliki Gaber Semič – kulturni center

25. 4. 2015 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

28.–30. 4. 2015 9.00–12.00 Delavnica STRIP! Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje

30. 4. 2015 20.00 Pohod in kresovanje na Vrhtrebnjem avtobusna postaja Trebnje–Vrhtrebnje
2. 5. 2015 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje
4. in 5. 5. 2015 7.00–14.00 Krvodajalska akcija Galaksija Trebnje
5. 5. 2015 17.00 Zaključek pravljic telovadnica PŠ Dolenja Nemška vas
6. 5. 2015 20.00 Rokometna tekma – RK Trimo Trebnje : RD Slovan športna dvorana OŠ Trebnje

16. 4. 2015 16.00 Brezplačno predavanje o učinkoviti rabi energije upravna stavba Občine Trebnje,  
velika sejna soba (pritličje levo)

9. 5. 2015 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje
9. 5. 2015 20.00 1. koncert Območne revije pevskih zborov Mokronog – UKS

11. 5. 2015 19.00 Predavanje in predstavitev knjige z naslovom  
Skrivnosti lepote 2 Knjižnica Pavla Golie Trebnje

12. 5. 2015 17.10–18.10 Potujoča knjižnica Dobrnič
16. 5. 2015 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje
16. 5. 2015 20.00 2. koncert Območne revije pevskih zborov Mokronog – UKS
19. 5. 2015 20.00 KO KO KOMEDIJA Trebnje – kulturni dom

Napovednik dogodkov v občini Trebnje v aprilu in maju 2015

NAPOVEDNIK


