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Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje,  
Goliev trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev trg 
5, 8210 Trebnje
Odgovorna urednica: 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 na
slov: glasilo.obcanov@trebnje.si  ali glasilo.obcanov.
trebnje@gmail.com ali jih v elektronski obliki (CD, 
DVD, USB) oddate v poštni nabiralnik uredništva 
na naslovu: Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 
Trebnje (prvi vhod desno za občinsko stavbo).

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je 
20. avgust 2015, izid pa 14. septembra. Prispevki, ki 
jih bomo v uredništvo prejeli po tem datumu, bodo 
uvrščeni v naslednjo številko, če bodo še aktualni.

AKTUALNO

občanov občine Trebnje

Občinska blagajna je prazna in zadolžena
Navedli smo, da:
 Občina Trebnje že vrsto let posluje z izgubo (stran 8 – prvi odstavek 
podpoglavja PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ do-
kumenta OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČI-
NE TREBNJE ZA LETO 2014),
 se je v lanskem letu dodatno zadolžila za 600.000 evrov (stran 8 – 
prvi odstavek podpoglavja RAČUN FINANCIRANJA dokumen-
ta OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE 
TREBNJE ZA LETO 2014),
 je samo za plačilo obresti v preteklem letu plačala več kot 120.000 
evrov (stran 111 – konto 22002, obresti od dolgoročnih kreditov, in 
konto 22003, obresti od kratkoročnih kreditov, dokumenta OBRA-
ZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE TREBNJE 
ZA LETO 2014),

 je imela konec leta približno 1 milijon evrov neplačanih obveznosti 
(stran 115 – PODATKI O STANJU NEPORAVNANIH OBVE-
ZNOSTI dokumenta OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RA-
ČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2014),
 je zadolžena za približno 5,3 milijona evrov; celotna zadolžitev je 
nastala po letu 2009 (znesek na strani 115 – Viri sredstev, uporabljeni 
za vlaganja v opredmetena osnovna sredstva in dolgoročne finančne 
naložbe dokumenta OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČU-
NA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2014).
S tem dokazujemo, da DROT govori in piše resnico oziroma da ne po
daja neresnice in netočnih podatkov, kot je bil deležen očitka.
Pošten odnos in medsebojno spoštovanje sta temelja za dobro sodelova
nje, vse za dobro naših občank in občanov.

DROT

Seznam nepremičnin za prodajo
V skladu z Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Trebnje za leto 2015, ki je bil sprejet na 6. redni seji OS in usklajen 
na 7. redni seji OS 27. 5. 2015, bo Občina Trebnje ponudila v prodajo 
nekatera službena stanovanja, poslovne prostore in garaže. Za navedene 
nepremičnine teče postopek uradne cenitve. Po prejemu cenilnih poro
čil bo izveden postopek prodaje v skladu z Zakonom o stvarnem pre
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU1G, 50/14, 90/14 – ZDU1l in 14/15 
– ZUUJFO), in sicer v obliki javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb.  

Podatki o stanovanjih, poslovnih prostorih in garažah

zap. št. naslov ID oznaka kvadratura 
v m2

1. Cankarjeva 33 142275339 66,12 stanovanje
2. Gubčeva 18 14224969 46,02 stanovanje
3. Gubčeva 25 1422756201 56,43 stanovanje
4. Gubčeva 25 1422756204 55,02 stanovanje
5. Gubčeva 21 14227568 20,50 poslovni prostor
6. Gubčeva 23 1422756111 9,90 poslovni prostor
7. Gubčeva 21 14227567 15,20 poslovni prostor
8. Gubčeva 23 1422756105 20,80 poslovni prostor
9. Rimska cesta 5 142282414 14,90 garaža
10. Rimska cesta 5 142282438 14,20 garaža
11. Rimska cesta 5 142282437 15,10 garaža

Podatki o zemljiščih
Katastrska občina Parcelna številka Izmera v m2 Namenska raba – vir PISO
1430, Knežja vas 1200/0 64 13 kmetijsko zemljišče
1430, Knežja vas 1269/1 47 81 kmetijsko zemljišče
1430, Knežja vas 1348 59 67 kmetijsko zemljišče
1430, Knežja vas 1345 64 78 kmetijsko zemljišče
1430, Knežja vas 1167 51 97 delno kmetijsko, delno gozdno
1406, Škovec 692 46 40 kmetijsko zemljišče
1433, Sela pri Šumberku 469/2 1 92 22 gozdno zemljišče
1433, Sela pri Šumberku 427/6 1 51 60 gozdno zemljišče
1433, Sela pri Šumberku 669 78 98 delno kmetijsko, delno gozdno
1433, Sela pri Šumberku 671 31 36 delno kmetijsko, delno gozdno
1433, Sela pri Šumberku 659 27 33 delno kmetijsko, delno gozdno
1433, Sela pri Šumberku 661 29 96 delno kmetijsko, delno gozdno
1429, Stehanja vas 534 61 00 kmetijsko zemljišče
1429, Stehanja vas 535 15 65 kmetijsko zemljišče

Občina Trebnje je v letu 2015 postala lastnica 
nekaterih kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki so 
navedena v nadaljevanju. 

Občina Trebnje izraža namero za prodajo teh 
zemljišč in želi zbrati podatke o morebitnih 
zainteresiranih kupcih.

Zainteresirani kupci lahko izrazijo svoj interes 
za odkup: pisno na naslov: Občina Trebnje, 
Goliev trg 5, 8210 Trebnje, po telefonu: 07 348 
1144, Vanda Zadnik, po epošti na naslov: 
vanda.zadnik@trebnje.si.

Podatki o legi in površini zemljišč so javno 
dostopni prek spleta na strani: http://www.ge
oprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=TREB
NJE.
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Pot prijateljstva
V soboto, 27. 6. 2015, se je v Trebnjem ustavila karavana kolesar
jev, ki je letos že trinajstič zapovrstjo potovala pod imenom Pot 
prijateljstva od Vukovarja do Ljubljane. Kolesarjenje organizira 
Hrvaško društvo Ljubljana, katerega predsednik je gospod Petar 
Antunović, v sodelovanju z Zvezo hrvaških društev v Sloveniji, 
vodja samega projekta pa je gospod Milan Pavelić. Letos se je 
karavane, ki simbolizira prijateljstvo obeh držav in se organizira 
v počastitev dneva državnosti, ki ga obe republiki praznujeta 25. 
junija, udeležilo skupno kar 24 kolesarjev iz Slovenije in Hrvaške. 
Med malo več kot polurnim postankom so se osvežili in okrepčali, 
prek kratkega videa izvedeli veliko o Trebnjem, nato pa se napotili 
naprej proti Grosuplju in Ljubljani. 
Karavano je celotno pot spremljala snemalna ekipa pod vodstvom 
gospoda Romana Končarja, slovenskega igralca, producenta, sce
narista in režiserja, od Sevnice do Biča pa jih je spremljalo tudi 9 
domačih kolesarjev KD Gorenje Ponikve. 

Občinska uprava Občine Trebnje

Letni kino v Trebnjem
Tudi v letošnjem poletju Občina Trebnje vabi v letni kino, ki 
bo na lokaciji za Pošto Trebnje v nedeljo, 30. avgusta 2015, ob 
21. uri v sklopu prireditev Slovo poletju. 
Vljudno vabljeni!

OI JSKD Trebnje

Ples v rdečem 
Jerica Steklasa postaja vse bolj uveljavljena sopranistka. Za seboj ima že 
vrsto nastopov v tujini, vendar – če le utegne – se odzove tudi sloven
ski publiki. 14. decembra 2014 je imela koncert z naslovom Iz širnega 
sveta v domačo vas v Grosuplju, kjer je nastopila z baritonistom Mar
kom Finkom, 20. aprila 2015 je sodelovala na recitalu  Mladi mladim v 
okviru Glasbene mladine ljubljanske na Magistratu v Ljubljani.
V Ljubljani je prepevala na koncertu 20. 4. 2015  in  7. julija 2015. Na 
slednjem je nastopila še z dvema sopranistkoma Matejo Šušteršič in 
Katarino Kobal. Jerica  je zapela osem pesmi v različnih jezikih: Ples v 
rdečem, Če na poljane rosa pade, Dekleta iz Kadiza in druge. Na obeh 
zadnjih ljubljanskih nastopih jo je spremljal pianist Tadej Horvat. Ne 
le zaradi talenta tudi zaradi žara, karizme, ki ju obiskovalci ob njenem 
petju občutimo, je vedno deležna dolgih aplavzov. Njeni odmevni nas
topi pa ji prinašajo tudi nagrade in odpirajo nove priložnosti na velikih 
odrih. Med drugim je  prejela 2 prvi nagradi: na tekmovanju Vissi d‘ar
te v Pragi (marca 2015) in na tekmovanju LiedDuo Richard Strauss 
v Sofiji v  Bolgariji (aprila 2015). Zelo prepričljiva je bila na koncertu 
z akademskim simfoničnim orkestrom na Dunaju  aprila 2015, kjer je 
bila solistka v Orffovi kantati Carmina Burana. 
V avgustu 2015 pa  bo pela vlogo Adele v Straussovi opereti Netopir v 
Schlosstheatru na Dunaju.
Jerica, srečno na tvoji umetniški poti!

Ivanka Višček

Jerica Steklasa na koncertu 20. 4. 2015 v Ljubljani; spremljal jo je  pia
nist Tadej Horvat, foto: Goran Antelj

PRODAM 20 arov vinograda, nekaj sadovnjaka in 
opremljeno zidanico, ki je primerna tudi za bivanje. 

Lepa lokacija, lep razgled in le 100 metrov od asfalta. 
Gora Zemljica, Roje pri Čatežu pod Zaplazom. 

Cena in ostalo po dogovoru na tel. štev. 051 691 113.
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GLASBENA ŠOLA TREBNJE

Utrinki pestrega glasbenega 
dogajanja
Junija smo poleg ptičjega petja v Trebnjem in okolici lahko prisluh-
nili tudi zvenečim melodijam, ki so jih iz svojih inštrumentov izva-
bili  učenci Glasbene šole Trebnje. 
Osrednji kulturni dogodek letošnje pozne pomladi je bilo zagotovo od
prtje 48. Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov Trebnje v petek, 
12. junija 2015, kjer se je s pestrim in izvajalsko dovršenim programom 
predstavil Godalni orkester Glasbene šole Trebnje. Poslušalci so tako 
med drugim lahko uživali ob poslušanju Čajkovskega, SaintSaënsa, 
Dvořaka, pa tudi glasbi iz filmov Harry Potter in The Adams Family ter 
iz serije Looney Tunes. Orkester, ki ga vodi profesor Marko Fabiani, je 
ob koncu vsake skladbe požel bučen aplavz, posebno pohvalo pa mu je 
namenila tudi častna gostja večera, ministrica za kulturo Julijana Bizjak 
Mlakar. 
V torek, 16. junija 2015, sta pevce Otroškega pevskega zbora GŠ Treb
nje s svojim obiskom počastila priznana glasbenika Katarina Habe in 
Rok Golob. Poleg številnih nasvetov, s katerimi sta obogatila in še do
datno pripomogla k ubranemu petju zbora, sta si glasbenika vzela čas 
tudi za druženje z mladimi pevci. Slednji so se z druženja vrnili bogatej
ši za novo izkušnjo, pa tudi za Katarinin in Rokov avtogram. 

Glasbena šola Trebnje je s kakovostnim in zanimivim glasbenim pro
gramom popestrila tudi Slavnostno sejo Občinskega sveta Občine 
Trebnje, ki je v petek, 19. junija 2015, potekala v dvorani bivšega DM 
v Trebnjem. Poleg pevcev solopevskega oddelka iz razreda profesorice 
Barbare Lotrič so nastopili tudi pevci Otroškega pevskega zbora GŠ 
Trebnje pod vodstvom profesorice Tatjane Mihelčič Gregorčič, sakso
fonist profesor David Kocijan in priznani jazzovski pianist Blaž Jur
jevčič, ki so dogodek ovili v splet znanih slovenskih ljudskih pesmi v 
jazzovski preobleki. 

V torek, 23. junija 2015, pa so učenci Glasbene šole Trebnje še zadnjič v 
tem šolskem letu popestrili kulturni program svečane podelitve priznanj 
KS Trebnje. Sopranistka Barbara Kek, hornistka Kristina Klančar, flav
tistka Sara Kravcar, saksofonistka Rotija Potrbin, harmonikar Andrej 
Kaferle ter komorna skupina saksofonov so tako zaokrožili bogato in 
kakovostno glasbeno bero šolskega leta 2014/15. Upamo in verjamemo, 
da bo tudi šolsko leto 2015/16 na Glasbeni šoli Trebnje prineslo veliko 
ubranega muziciranja, ki bogati kulturno dogajanje občine Trebnje.

GŠ

Člani OPZ GŠ Trebnje z gostoma Katarino Habe in  Rokom Golo
bom in ravnateljico Tatjano Mihelčič Gregorčič

Pozdrav poletju učencev flavte GŠ Trebnje

Pozdrav poletju učencev violine GŠ Trebnje

Praznovanje 7. praznika občine 
Trebnje
Slavnostna seja trebanjskega občinskega sveta ob 7. prazniku občine 
Trebnje je letos potekala v nekdanjih prostorih DM na Golievem trgu.

Na slavnostni seji so bila podeljena občinska priznanja in plakete. 
Nagrajence in goste so ob prihodu pozdravili člani Občinskega pihalnega 
orkestra Trebnje s sekcijo Trebanjske mažorete. 
Nato so člani Folklorne skupine Nasmeh nagrajence z županom pospre
mili na prireditev, ki je letos potekala ljudsko obarvana po zamisli po
vezovalke Aleksandre Šepec in ob klavirski spremljavi pianista Blaža 
Jurjevčiča. 
Izbor in izvedba glasbenega programa je bilo delo ravnateljice Glasbe
ne šole Trebnje Tatjane Mihelčič Gregorčič z mentorji in učenci šole. 
Nastopili so: saksofonist David Kocijan in solisti: Rok Kocjan, Manca 
Kukenberger, Tjaša Starič in Otroški pevski zbor GŠ Trebnje. 
Župan Alojzij Kastelic je v svojem slavnostnem nagovoru orisal vse bi
stvene uspehe v dejavnosti občine, v katere so bili  vsak na svoj način, vsi 
pa zelo prizadevno, vključeni tudi prejemniki najvišjih občinskih priznanj 
in plaket.
Podelitev občinskih priznanj sta s svojo prisotnostjo počastila tudi župana 
Ivančne Gorice in Mirne, ter številni drugi gostje.
Izvedba programa je bila že šesto leto zaupana Javnemu skladu RS za 
kulturne dejavnosti, Območna izpostava Trebnje.

Priznanja občine Trebnje za leto 2015 so prejeli:
Darinka KREVS je ena od prvih podjetnic v Trebnjem, ki je hkrati dejav
na tudi v širšem družbenem prostoru. Kot članica in predsednica Lions 
kluba Trebnje s svojo pomočjo pri zbiranju finančnih sredstev pomaga 
izpolnjevati človekoljubno poslanstvo kluba. Njeno sodelovanje z go
spodarstvom, politično strukturo, z izobraževalnimi ustanovami in njeno 
tvorno sooblikovanje programov na različnih področjih družbenega in 
javnega življenja, je izjemnega pomena ter je pozitivno vplivalo na mnoge 
generacije v občini Trebnje. Priznanje je prejela za dolgoletno delo in pri
spevek k razvoju odličnosti podjetniškega poslovanja, uspešno večletno 
delovanje v Lions klubu Trebnje ter za prispevek k ugledu občine Trebnje.

Jana ZAJC je dr. medicine, zdravnica specialistka ginekologije in porod
ničarstva, ki svoje delo opravlja kot poslanstvo. Odlikujejo jo vse podrob
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zacijami. Izjemno velik poudarek namenjajo 
izobraževanju gasilske mladine in članstva. 
PGD Veliki Gaber je prejelo priznanje Občine 
Trebnje ob 80letnici uspešnega delovanja ter 
za prizadevno delovanja v lokalnem okolju in 
za prispevku k prepoznavnosti občine Trebnje.

Plakete občine Trebnje so prejeli:
Župnik Florijan BOŽNAR je duhovni vodja 
Župnije Dobrnič. V času od svojega prihoda 
leta 2007 do letos je dosegel izjemen napre
dek na duhovnem in gospodarskem področju 
župnije ter pri obnovah sakralne dediščine. Po
zitivno se je vključil v lokalno okolje in veliko 
prispeval k napredku in razvoju območja. Odli
kuje ga posluh za potrebe vseh občanov, njegov 
pozitiven odnos do vključevanja v delo društev 
ter sodelovanje s krajevnimi skupnostmi Dobr
nič, Svetinja in Knežja vas. Z vodstvom občine 
je aktivo sodeloval pri reševanju prostorske ure
ditve za šolo, vrtec in pri ureditvi prostorov za 
Gasilsko društvo Dobrnič, ter pri razvoju lokal
nega gospodarstva. V času svojega delovanja je 
v Dobrniču opravil veliko dela, ki je pustilo ne
izbrisno sled v širši Dobrniški dolini. Še vedno 
je poln načrtov in idej za nove akcije, za katere 
zna in zmore pritegniti širši krog ljudi. 

Župnik Florijan BOŽNAR je prejel plaketo 
Občine Trebnje za izjemen prispevek k razvo
ju dobrniške župnije, krajev v njej in krajevnih 
skupnosti na območju Dobrniča ter občine 
Trebnje. 

Peter ŠKERL se je kot ilustrator uveljavil že 
pred poldrugim desetletjem, sprva zlasti z ilu
stracijami za otroške knjige in slikanice. Likovne 
rešitve, motivne interpretacije in izbiro formal
nih likovnih postopkov je postopoma prilagajal 
posameznim ilustratorskim izzivom. Pravljič
no domišljijska plat Škerlovega ilustratorske

nosti, ki iz zdravnika naredijo velikega človeka 
Razdaja se za svoje pacientke, ki jim vedno vliva 
upanje in zaupanje, tudi v manj lepih trenutkih. 
Predvsem pa v svojih pacientkah kljub velike
mu številu (kar 6000 jih je) ne vidi zgolj številk. 
Njeno dvajsetletno delo, tudi v organih zdra
vstvenega doma, je primer dobre prakse, ki je 
lahko navdih in zgled vsakemu. Jana ZAJC je 
prejela priznanje za dolgoletno prizadevno delo 
na področju ginekologije, za njen čut za sočlo
veka ter za izjemen prispevek k prepoznavnosti 
občine Trebnje.

Alojz ŠPEC je od leta 2006 predsednik Kra
jevne skupnosti Knežja vas, pred tem pa je bil 
en mandat svetnik v KS. V tem času je s svojo 
dejavnostjo močno zaznamoval utrip krajevne 
skupnosti in vodil številne projekte, pomembne 
za razvoj območja, med katerimi izstopa projekt 
Vaško središče v Dolenjih Selcih. Neumorno 
delo in velika predanost ter posvečanje prostega 
časa za skupno dobro, so zaznamovali njegov 
mandat. Alojz ŠEPEC je prejel  priznanje Ob
čine Trebnje 2015 za vsestransko delovanje na 
področju krajevne skupnosti Knežja vas in za 
prispevek k razvoju občine Trebnje

Gledališka skupina PLIN ČATEŽ – sekcija 
KUD Popotovanja Frana Levstika Čatež de
luje že več kot deset let. Poleg skečev zadnjih 
pet let vsako leto pripravijo tudi celovečerno 
gledališko predstavo. S predstavo Zadnja Slo
venca na svetu so letos zastopali Dolenjsko, 
Belo krajino in Posavje (regijo) na mladinskem 
gledališkem srečanju JSKD Vizije. Poleg tega je 
skupina dejavna še na humanitarnem področju. 
Teksti za njihove igre so delo Luke Bregarja ob 
pomoči ostalih članov skupine: Petra Petročnik, 
Ina Meserko, Nika Benedičič in Aljaž Mlakar.
Gledališka skupina PLIN Čatež  je prejela 
priznanje Občine Trebnje za uspešno kulturno 
ustvarjanje, delovanje na področju humanitar
nosti in velike lokalne pripadnosti ter za prispe
vek k prepoznavnosti občine Trebnje.

Vinogradniško turistično društvo ČATEŽ 
letos praznuje 25 letnico uspešnega delovanja. 
Deluje na področju povezovanja in izobraže
vanja članov. V društvu deluje tudi degustacij
ska sekcija, udeležujejo se društvenih in ostalih 
ocenjevanj vin, ohranjajo kulturno dediščino, 
oblikujejo kulturno življenje v občini Trebnje 
ter aktivno predstavljajo društvo in Občino 
Trebnje na turističnih in strokovnih prireditvah 
po Sloveniji. Vinogradniško turistično društvo 
Čatež je prejela priznanje Občine Trebnje ob 
25letnici uspešnega delovanja, za prispevku k 
razvoju kraja in dvigu kakovosti pridelave vina, 
h kulturi pitja ter prepoznavnosti in ugledu Ča
teža ter občine Trebnje.

Prostovoljno gaslsko društvo  VELIKI GA-
BER neprekinjeno deluje že 80 let. V tem času 
se je društvo izkazalo kot nepogrešljiv dejavnik 
v življenju kraja. Svoje poslanstvo društvo iz
polnjuje v kraju okolici, v vseh dosedanjih ge
neracijah. Društvo je pomemben del lokalne 
skupnosti, ki ustvarjalno sodeluje z Osnovno 
šolo Veliki Gaber, Vrtcem Sončnica, Krajev
no skupnostjo in ostalimi krajevnimi organi

ga opusa je vrhunec dosegel z ilustracijami za 
knjigo Močvirniki (2012) Barbare Simoniti. Za 
ilustracije, izdelane v prepletu slikarskorisarske 
tehnike, ki temelji na postopnem oblikovanju 
motivov z risbo in z več plastmi nanosov barv, je 
prejel obe osrednji domači ilustratorski nagradi 
in s tem utrdil položaj Trebnjega v ilustrator
skem svetu. Po preselitvi iz Ljubljane v Trebnje 
pred več kot desetletjem se je tudi takoj odzval 
lokalnemu prostoru in se vključil v likovno de
javnost Trebnjega ter je soustanovitelj Društva 
likovnikov Trebnje. Peter ŠKERL je  prejel  
plaketo Občine Trebnje za izjemne in vsestran
ske uspehe na področju likovnega ustvarjanja 
ter za širitev likovne kulture ter prepoznavnost 
občine v širšem prostoru. 

GASILSKA ZVEZA TREBNJE nepreki
njeno deluje od  leta 1955 in združuje 28 pro
stovoljnih gasilskih ter industrijsko gasilsko 
društvo na področju štirih občin Temeniške 
in Mirnske doline v katerih je več kot 3000 
članic in članov. Vodstvo zveze in članstvo se 
vseskozi močno zavedajo prostovoljnega in hu
manega  poslanstva, v kar je vtkano ogromno 
število prostovoljnih ur in nesebično ter odgo
vorno delo na organizacijskem in operativnem 
področju. Vedno in dobro so pripravljeni za 
spopad, ne samo z rdečim petelinom, ampak 
tudi za različne druge intervencije. Zaradi šte
vilnih oblik izobraževanja in usposabljanja ter 
organiziranja tekmovanj, so pri svojem delu še 
bolj samozavestni in srčni, zlasti  ko je potreb
no nuditi pomoč sočloveku. GZ TREBNJE je 
prejela plaketo Občine Trebnje  ob 60letnici 
neprekinjenega in uspešnega delovanja v občini 
Trebnje ter zunaj nje ter za izjemne dosežke in 
rezultate prostovoljnih gasilskih društev.

KRESOVANJE
V sklop praznovanja 7. praznika Občine Treb
nje sodi tudi kresovanje v pozdrav prazniku 
občine in državnemu prazniku. Prvi poizkus 
kresovanja po slavnostni seji občinskega svet 
Občine Trebnje je bil preklican zaradi dež
ja. Odločitev organizatorjev zakuriti   kres na 
predvečer državnega praznika, je bila uspešna. 
S strani občine Trebnje je prišel na kresovanje 
direktor občinske uprave gospod Janez Pirc s 
še nekaj sodelavci in dvema članoma občinske
ga sveta, ki so družno prižgali pripravljen kres. 
Nato so se skupaj z obiskovalci in nekaterimi 
vaščani Vrhtrebnjega zadržali pred planinskim 
dom, kjer so člani Planinskega društva Trebnje 
postregli z golažem, ki ga običajno občina na
meni ob prazniku, krajanka Nastja pa je s har
moniko poskrbela za popestritev predpraznič
nega večera.   

V imenu Občine Trebnje in JSKD OI Treb
nje se za pomoč pri izvedbi slavnostne seje 7. 
praznika občine Trebnje zahvaljujemo za CIK 
Trebnje in Galeriji likovnih samorastnikov 
Trebnje, Trebanjskemu mladinskemu svetu, 
vsem nastopajočim in Branetu Prazniku.
Pri izvedbi kresovanja so pomagali Planin
sko društvo Trebnje, PGD Vrhtrebnje, Božo 
Kavšek, Nace Hribar in Nastja Šepic. 

Občina Trebnje in JSKD OI Trebnje
Foto: B. Praznik
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GASILCI

Leto gasilskih jubilejev
Ko se je leta 1955 začel proces združevanja manjših občin v večje in so 
se istočasno oblikovali tako imenovani okraji kot upravna središča, je 
bila med tistimi, ki so se novim razmeram najhitreje prilagodili, gasilska 
organizacija. Bila je tista, ki je svoje oblike povezovanja kot posledico 
preoblikovanja političnega sistema hitro prilagodila na vseh ravneh. Po
vezovanje gasilskih društev – kar lahko povzamemo iz starejših doku
mentov organov in gasilske organizacije – je bilo izjemno pomembno 
in učinkovito.  V sredini petdesetih let, ko so se društva desetletje po 
vojni šele organizacijsko in materialno »pobirala«, sta bila povezovanje 
in usklajena medsebojna pomoč  gasilcev prepotrebna. Novoustanovljena 
Gasilska zveza Trebnje je tedaj z vso odgovornostjo in energijo, ki so jo 
imeli člani in tedanji funkcionarji, stopila na pot utrjevanja društev in 
njihovega povezovanja.
To povezovanje in sodelovanje traja sedaj že šestdeset let. V zadnjih dese
tletjih šteje med najpomembnejše naloge zveze, poleg klasičnih povezo
valnih oblik, še organiziranje in vodenje usposabljanja ter izobraževanja. 
V gasilski organizaciji je poleg osnovnega mota – torej pomoč bližnjemu 
– navzoča še zavest, da je treba poleg humanitarnega poslanstva zaradi 
hitrega tehnološkega razvoja posvečati veliko pozornosti tudi znanju, ki 
mora slediti napredku. 
Gasilska zveza Trebnje danes pod svojo streho združuje 28 prostovoljnih 
gasilskih društev in eno industrijsko gasilsko društvo. Po razdelitvi enovi
te občine na štiri nove je Gasilska zveza Trebnje nadaljevala s svojo potjo 
enako kot pred razdelitvijo. Nekdanja gasilska zveza se je preoblikovala 
samo toliko, da so lahko v novih občinah nastala štiri občinska gasilska 
poveljstva, trebanjsko občinsko gasilsko poveljstvo pa je organiziralo za
radi učinkovitejšega delovanja še štiri sektorje. 
Gasilska zveza je na nedavni občinski slavnostni seji za 60 let nepre
kinjenega in uspešnega delovanja v občini ter zunaj nje in za izjemne 
dosežke ter rezultate prejela najvišje občinsko priznanje – plaketo Občine 
Trebnje. V imenu Gasilske zveze Trebnje sta jo prevzela njen predsednik 
Anton Strah in poveljnik Janez Uhan. 
Poleg gasilske zveze, ki letos torej slavi 60 let delovanja, praznuje v 
občini Trebnje še pet društev.
PGD Trebanjski vrh je bilo ustanovljeno leta 1955, ko so krajani sami in 
takratna oblast spoznali, da tudi v manjših krajih ne gre več brez prosto
voljnih gasilskih društev. Društvo torej praznuje 60 let neprekinjenega 
delovanja. V društvo je vključenih prek 40 članov in članic, ki gasilsko 
službo opravljajo na požarnem območju Trebanjski vrh in Roje. Dru
štvo vodita predsednik Sebastjan Hostnik in poveljnik Jože Smrke. Na 
osnovi kategorizacije gasilskih društev sodi društvo v I. kategorijo.  Ob 
praznovanju društvene 60letnice jim je Gasilska zveza Slovenije podelila 
gasilsko odlikovanje II. stopnje. 
80-letnico delovanja praznujejo tri društva, ki so bila ustanovljena leta 
1935, ko je takratna kraljeva vlada na pobudo tedanjih gasilskih žup ven
darle dovolila ustanovitev novih, prepotrebnih gasilskih čet v naših kra
jih. V  letošnjem letu tako praznujejo 80 let delovanja PGD Veliki Gaber, 
PGD Šentlovrenc in PGD Občine.
PGD Veliki Gaber danes šteje več kot 80 članov, članic, veteranov in ve
terank ter članov gasilske mladine. Društvo vodi aktualno vodstvo, ki mu 
predseduje Jože Praznik, poveljnik je Peter Nose, in uspešno uresničuje 
javno gasilsko službo. Društvo po kategorizaciji sodi v II. kategorijo in 
pokriva požarno območje vasi: Veliki Gaber, Mali Gaber, Cesta, Stra
nje, Žubina, Gline, Medvedjek, Stehanja vas, Male Dole pri Stehanji vasi 
in Gombišče. Svečano praznovanje jubileja so imeli 6. junija letos in so 
ob tej priložnosti izdali jubilejni zbornik. Zelo se zavedajo svojega pos
lanstva in pomembnosti izobraževanja, zato se njihovi operativci redno 
udeležujejo izobraževanj na vseh ravneh gasilske organizacije. Redno 
sodelujejo na tekmovanjih in dosegajo izjemne rezultate. Ob letošnjem 
jubileju društva jim je Občina Trebnje na svečani seji podelila priznanje 
Občine Trebnje, Gasilska zveza Slovenije pa jim je na njihovem prazno
vanju podelila gasilsko odlikovanje I. stopnje. 
PGD Šentlovrenc združuje okoli 90 članic in članov, gasilskih veteranov 
ter članov podmladka. Društvo je razvrščeno v II. kategorijo gasilskih 
društev. Ustanovljeno je bilo leta 1935 kot prostovoljna gasilska četa in 

tako deluje že neprekinjeno 80 let, razen (tako kot ostala društva) med II. 
svetovno vojno,  ko jim je okupator pobral vse orodje in opremo. Društvo 
je vpeto v vse pore družbenega življenja na območju Šentlovrenca. Zgo
dovino in razvojno pot so ob jubileju predstavili v posebni brošuri. Dru
štvo uspešno vodi že več mandatov predsednik Jože Zupančič, enoti pa 
poveljuje poveljnik Aleksander Lavriha. Člani operativnega dela društva 
se redno usposabljajo in udeležujejo najrazličnejših izobraževalnih ob
lik, saj se zavedajo, da je pridobljeno znanje prednost med učinkovitim 
opravljanjem javne gasilske službe. Gasilska zveza Slovenije je društvo 
odlikovala z gasilskim odlikovanjem I. stopnje. 
PGD Občine je kot društvo razvrščeno v I. kategorijo. Šteje okrog 140 
članov in članic ter skrbi za požarno varnost na območju vasi: Breza, 
Grič, Dol. Kamenje, Gor. Kamenje, Knežja vas, Korenitka, Krušni Vrh, 
Luža, Občine, Pluska, Rožempelj, Gor. Selce, Dol. Selce. Društvo pod 
vodstvom predsednika Alojza Novaka in poveljnika Boruta Čeha uspeš
no sodeluje tudi na akcijah GZ Trebnje – od tekmovanj do izobraževanj 
na ravni zveze, regije in GZS. Ob visokem jubileju je Gasilska zveza Slo
venije društvo odlikovala z gasilskim odlikovanjem I. stopnje, ki jim bo 
izročeno na svečanosti 22. avgusta 2015. 
PGD Čatež praznuje že častitljivo 90letnico delovanja. Ustanovljeno je 
bilo v času, ko je bila prometna infrastruktura zelo slaba in kraj odvi
sen v glavnem od lastne pomoči. Društvo sodi v I. kategorijo in na tej 
podlagi, ki jo predpisuje uredba, poteka v društvu tudi opremljanje. Prek 
100članska gasilska družina pod vodstvom predsednika Francija Hrova
tiča in poveljnika Domna Mlakarja uresničuje javno gasilsko službo na 
požarnem območju vasi: Čatež, Razbore, Dolenja vas, Gorenja vas, Za
gorica, Sejenice, Goljek, Križka Reber, Križ. Poleg osnovnega gasilskega 
poslanstva opravljajo člani društva še vrsto družbeno koristnih nalog. 
Vestno skrbijo za gasilski dom, udeležujejo se izobraževanj in tekmo
vanj ter različnih dejavnosti, ki pritičejo humani gasilski organizaciji. Ob 
svečanem praznovanju jubileja 4. julija letos je Gasilska zveza Slovenije 
društvu podelila gasilsko plamenico I. stopnje. 
Tudi uredništvo se pridružuje čestitkam ob visokih jubilejih delovanja. 

bp

Foto: Janko Erjavec iz Stične, leta 1940
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PRIZNANJA KS

1955–2015

60 let

GASILSKA ZVEZA TREBNJE

Praznovanje jubileja  Gasilske zveze Trebnje bo potekalo: 
SLAVNOSTNA AKADEMIJA

v petek, 21. avgusta 2015, ob 19. uri v UKS Mokronog

OSREDNJE SVEČANO PRAZNOVANJE JUBILEJA
v soboto, 29. avgusta 2015, ob 18. uri pri gasilskem domu 

v Trebnjem z veliko parado moštva in vozil

Podeljena priznanja Krajevne 
skupnosti Trebnje za leto 2015
V torek, 23. 6. 2015, je v Trebnjem potekala svečana podelitev 
priznanj KS Trebnje za leto 2015. Skladno s Pravilnikom o pode
ljevanju priznanj KS Trebnje priznanja podeljuje Svet KS, in sicer 
posamezniku, društvu ali organizaciji, ki je s svojim delom po
membno pripomogel k napredku krajevne skupnosti. Pri izboru 
imajo prednost tisti predlagani, ki so v tekočem ali preteklem letu 
izjemno doprinesli k razvoju krajevne skupnosti ali pa so v tem 
času obeležili pomemben jubilej. Svet KS Trebnje je potrdil, da se 
za leto 2015 podeli 3 priznanja mlajšim krajanom in 3 priznanja 
odraslim krajanom. Priznanja je podelil predsednik KS Trebnje 
Dejan Smuk. 

V kategoriji mlajših krajanov so jih prejeli:
Vid Vidmar, učenec 7. razreda Osnovne šole Trebnje, ki je bil že 
kot petošolec na natečaju Župančičeva frulica izbran med najbolj
še deklamatorje na šoli ter se uvrstil na regijski izbor. Na zaključni 
prireditvi Župančičeva frulica 2013 je bil izbran za najboljšega 
osnovnošolskega deklamatorja in je prejel pastirski rog – simbol 
govorništva za leto 2013. Kot deklamator nastopa tako na šolskih 
prireditvah kot tudi na prireditvah v domačem kraju. 
Šola klasičnega baleta v Trebnjem, ki se v Trebnjem izvaja že če
trto leto pod vodstvom mentoric Sabine Selan in Anje Slak ter 
budnim očesom prof. Mateja Selana, vodje aktiva za balet Srednje 
glasbene šole na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana. Ba
letne elemente osvaja okoli 70 učencev baleta iz cele Dolenjske. 
Deklice in deček, v starosti od štirih let dalje, spoznavajo osnove 
klasičnega baleta v petih skupinah, enkrat tedensko. Popestrili so 
že prenekateri kulturni dogodek v našem kraju, tradicionalno pa v 
mesecu maju organizirajo samostojno baletno predstavo, ki vsako 
leto napolni kulturni dom do zadnjega kotička.
Nogometni klub Trebnje je bil ustanovljen septembra 2009 z na
menom, da se omogoči otrokom in mladini v Trebnjem in okolici 
možnost vadbe nogometa. Prvi vpisi so potekali leta 2011, danes 
pa v klubu trenira in tekmuje prek 100 registriranih igralcev in 
igralk Nogometne zveze Slovenije, ki nizajo vidne uspehe. Že tri 
leta NK Trebnje pod okriljem Krajevne skupnosti Trebnje orga
nizira tradicionalne mednarodne zimske turnirje, ki jih je v prete
klosti obiskalo prek 100 ekip iz Slovenije in tujine.
Med starejšimi krajani pa so priznanja prejeli:
Irena Blaznik za njen prispevek k prepoznavnosti in promociji 
mesta Trebnje. Je samostojna kulturna ustvarjalka že od leta 1990 
in izdeluje unikatno keramiko, ki je poznana tako Trebanjcem kot 
tudi po vsej državi in izven naših meja. Njena edinstvena kerami
ka je prepoznavna po rjavi barvi, estetiki in uporabnosti. Izdelki 
mnogokrat nosijo trebanjski grb in logotip Turističnega društva 
Trebnje, v katerem je tudi aktivna članica, in so tako ličen spomi
nek na Trebnje. 

Folklorna skupina Nasmeh za aktivno ohranjanje ljudskih plesov 
in prispevek h kulturnemu življenju v Trebnjem. Skupina deluje v 
okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje Trebnje, ki deluje na 
CIKu Trebnje. V skupini pleše 16 upokojenk, ki jih druži veselje 
do ljudskih plesov. Začele so pred osmimi leti kot čiste začetnice, 
do danes pa so nanizale že prek sto nastopov. Njihov mentor do 
leta 2012 je bil Marjan Podobnikar iz Ljubljane, od leta 2012 pa 
jih vodi Branka Moškon, umetniška vodja Folklornega društva 
Kres iz Novega mesta. 

David Lipoglavšek za izjemno uspešno trenersko delo z vrhun
skimi dosežki v rokometu. David je trener mlajših in starejših 
dečkov v RK Trimo Trebnje ter rokometne ekipe OŠ Trebnje. 
Pod njegovim vodstvom so člani omenjenih ekip v zadnjih petih 
letih dosegli laskave uspehe: 10krat uvrstitev v finale državnega 
prvenstva, 8krat državni prvaki, 2krat državni podprvaki, 4krat 
ekipa OŠ Trebnje državni prvaki, 6krat ekipa RK Trimo Trebnje 
klubski državni prvaki, 2krat ekipa RK Trimo Trebnje klubski 
državni podprvaki.
Prireditev sta povezovala Maša Zarabec in Marko Šalehar, pro
gram pa so popestrili učenci Glasbene šole Trebnje in dobitnik 
priznanja Vid Vidmar s svojim recitalom. Priznanja, ki so jih pre
jeli izbrani, je oblikovala Maja Kastelic. 

Mateja Kozlevčar
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BARAGOV DAN - SPOMINSKI DAN OBČINE TREBNJE

»Zavzemamo se za resnico, za pravico, za 
spravo in pravno državo«
Letos, ko se spominjamo 70letnice konca druge svetovne vojne in najhujšega 
zločina Slovenca nad Slovencem, so se v maju in juniju kar vrstile spominske 
slovesnosti, svete maše in molitve za pokojne. Za nami so razne spominske 
slovesnosti in maše za pomorjene: maša na Brezjah, spominska slovesnost 
na Zaplazu, prvič tudi pred Hudo jamo, vsakoletna spominska slovesnost v 
Kočevskem rogu, blagoslov kapelice v Kamniški Bistrici, molitve in kome
moracija ob Lipi sprave in v Zavodu svetega Stanislava. Posebej pomenljiv 
spomin na vse med vojno in po vojni pomorjene je bil blagoslov 167 križev 
iz naših župnij na Kongresnem trgu v Ljubljani. Križe je blagoslovil g. škof 
Anton Jamnik, ki je povabil k molitvi za spravo in odpuščanje. Pred javnost 
so sorodniki zamolčanih žrtev morije postavili krščanska znamenja trpljenja 
in odrešenja ter tako opozorili na razsežnost prizadetih: 167 župnij ter 14.196 
žrtev komunistične revolucije z nedokončanega seznama.
Med njimi je bila tudi trebanjska župnija, ki je 3. septembra pred dvajsetimi 
leti povrnila ime 146im žrtvam, jim javno priznala človeško dostojanstvo in 
jih simbolno sprejela v župnijsko občestvo. 
Od teh je bilo kar 118 umorjenih po končani vojni, ostali med vojno. Osem 
žrtev ni napisanih, ker sorodniki niso dali potrebnega soglasja. 
Mi smo storili svojo človeško in krščansko dolžnost, saj smo pomorjenim 
vrnili človeško dostojanstvo, ime in čast. Brez sovraštva in misli na povračilo 
še vedno čakamo, da se umorjene dostojno pokoplje in se jim vrne dobro ime. 
Čakamo – kakor je to poudaril ob blagoslovitvi križev na Kongresnem trgu 
predsednik Nove slovenske zaveze g. Peter Sušnik –, »da se iztrgamo iz spon 
prekletstva in vrnemo k civilizaciji, k vladavini prava in pravičnosti. To državo 
smo dobili zaradi prelite nedolžne krvi.« 
Spomin na te tragične dogodke, na vse to, kar se nam je kot narodu zgodilo, 
na strahoten zločin, ki ni bil nikdar obsojen – ta spomin je potreben, ker je 
resničen, ker je del tudi naše sedanjosti in prihodnosti. Krivde preteklosti, 
nezaceljene rane preteklosti ni mogoče preprosto pozabiti. Resnice ni mogoče 
zanikati. Prej ali slej, čeprav z zamiki, se razkrije. Gojimo blagodejen, sočuten 
spomin, ki ostaja živ predvsem v srcu in zavesti sorodnikov, potomcev, družin, 
ki vedo, kaj se je zgodilo, ki vedo za resnico, ki ne morejo živeti v laži in od 
mitov. Zločinov nad tisoči rojakov, mož in žena, deklet in celo otrok, ki so jih 
po koncu vojne morili za to določeni partizani po navodilih Komunistične 
partije, ni več mogoče prikrivati in jih zanikati; trpljenja in strašnih smrti 
številnih nedolžnih po kraških breznih in rudniških jaških ni mogoče več 
zaničevati in blatiti.
Živo se spominjam vstopa v Hudo jamo kmalu po odkritju – enajstih pregrad 
v rovu, številnih mumificiranih trupel, sestopa v jašek, napolnjenega s kostmi 
pokojnih, za katere država še danes ne najde sredstev, da bi jih dostojno po
kopala in jim omogočila pravico do groba. 
Odkritje Hude jame in vedenje o tem, kaj se je tam zgodilo, bi moralo pre
tresti slehernega Slovenca.
Pokojni predsednik SAZU prof. dr. Jože Trontelj je leta 2011 v svojem nago
voru ob evropskem dnevu spomina na žrtve totalitarizmov dejal, da moramo 
spomin na grozljivo deviacijo 20. stoletja sprejeti kot neločljiv del dediščine 
in kot silen etični opomin. 
Naravnost zastrašujoča je brezbrižnost in brezčutnost dela javnosti in misel
nih dedičev komunizma, ki – ne samo da se branijo odgovornosti z zaroto 
molka – še več: brezsramno, brezčutno opravičujejo zločin nad narodom, zav
račajo prizadevanja za spravo in na nizkoten način vzbujajo najnižje človeške 
strasti. 
Vprašajmo se: Kaj lahko in kaj moramo storiti mi danes kot državljani in kot 
kristjani?
Kot državljani se v zvezi s pomorjenimi zavzemamo za resnico, za pravico, za 
spravo in pravno državo. Za pravico do dostojanstva žrtev, do dobrega imena, 
do pravice do groba. 
Spomin na te tragične dogodke nas ne sme več razdvajati, ampak nas mora 
osvobajati polresnic in lažnih mitov.
Kot ljudje in kristjani želimo spoštljivo prisluhniti drug drugemu. Spominjaj
mo se vseh žrtev, obžalujmo sleherno trpljenje, odpirajmo se resnici, izražaj
mo sočutje, usmiljenje in odpuščanje. 
Usmiljenje je krepost, ki premaguje zamero, jezo, brezčutnost, presega sov
raštvo. 
Z odpuščanjem vse mrtve izročamo v roke Božjega usmiljenja in odpuščanja. 
Med njimi je bila večina vernih, ki so videli in vedeli, kaj jih čaka – in so svoji 
žrtvi hoteli že v času umiranja dati duhovni smisel.
Njihova žrtev nosi Kristusov pečat – vključena je v dobro naše mlade države 
in Cerkve na Slovenskem. Človeško je sicer terjati pravico, obžalovanje in 
zadoščenje, toda absolutno popravo krivic verni prepuščamo Bogu. Tako ve
rujemo, da so tudi žrtve trebanjske župnije vključene v moralno in duhovno 
prebujenje, v našo zvestobo Kristusu in Cerkvi. 
(Iz govora Janeza Celarja ob blagoslovu obnovljenega spomenika žrtvam, po
bitim med in po vojni, v Trebnjem, 27. 6. 2015)

Baragov dan v Trebnjem
V soboto, 27. 6. 2015, je bil v organizaciji Kulturnega društva Trebnje 
uspešno izpeljan že 20. Baragov dan – spominski dan občine Trebnje.
Pohod po Baragovi poti  pohodnikom in ostalim Trebanjcem je pred 
odhodom zaigral Občinski pihalni orkester. Pohod sta vodila Pavle Rot 
in Uroš Primc  slednji je predstavil pot, duhovnik Slavko Kimovec pa je 
pohodnike blagoslovil. Pohodniki so se povzpeli na Trebni vrh, se ustavili 
v cerkvici sv. Jakoba na Vrhtrebnjem, kjer je za predstavitev in pogosti
tev poskrbel Janez Smolič. V Šahovcu je pohodnike pogostila ga. Jaklič, 
v Dobrniču pa jih je pričakal župnik Florijan Božnar. Pot jih je vodila 
mimo Vapče vasi in Knežje vasi do rojstne hiše Friderika Ireneja Bara
ge. V Mali vasi je organizator skupaj z družino Lah poskrbel za malico. 
Pohodniki, ki jih je bilo tudi letos več iz drugih krajev, so si ogledali 
Baragovi spominski sobi, nato pa nadaljevali Baragovo krožno pot mimo 
Luže in Griča, kjer je tudi letos poskrbel za okrepčilo g. Jože z domačimi. 
Okrog 15. ure so se zadovoljni pohodniki vrnili v Trebnje. 
Ob 19. uri je bila maša v  trebanjski župnijski cerkvi. Ob somaševanju 
domačega župnika Miloša Koširja, Slavka Kimovca in kanonika Janeza 
Celarja je mašo daroval dr. Anton Jamnik, pomožni ljubljanski škof, ki je 
v pridigi med drugim spomnil na dva velika Trebanjca – Ireneja Friderika 
Barago, ki ga je imenoval enega največjih Slovencev, človeka z neizmerno 
voljo zaradi neprecenljivega in vsestranskega dela za Slovence in Indijan
ce, in dr. Alojzija Šuštarja.
Sledil je blagoslov obnovljene sončne ure in obnovljenega spomenika 
zamolčanim žrtvam, pobitim med in po 2. svetovni vojni. O postavitvi 
spomenika pred 20 leti in o odnosu do posmrtnih ostankov je lepo spre
govoril takratni župnik v Trebnjem kanonik Janez Celar.
Sledila je slavnostna akademija v Baragovi dvorani. V imenu Občine 
Trebnje je zbrane pozdravil podžupan dr. Jože Korbar. Slavnostni govor
nik dr. Janez Ferkolj, župnik z Bleda, je z velikim spoštovanjem do Ba
rage predstavil lanskoletni obisk v Baragovi deželi, v Marquettu, kamor 
sta poromala z dr. Antonom Jamnikom, pomožnim ljubljanskim škofom. 
Udeležila sta se 65. Baragovih dni in blagoslova nove Baragove kapele ob 
tamkajšnji stolnici. Obiskala sta nekatere kraje Baragovega delovanja in 
se – tako kot mnogi – čudila Baragovi neizmerni veri, volji in znanju, s 
čimer je premagoval za običajna človeška merila neizmerne daljave, pre
magoval napore, ustvarjal nekatera temeljna dela (slovar, slovnico, molit
venik) za tamkajšnje Indijance; neštetokrat verjel, da bodo valovi njegov 
mali čolniček ponesli do cilja – do človeka, ki ga je potreboval. Ni poznal 
nam dobro znanih besed NE MOREM in zato puščal sledi, zaradi kate
rih ga še danes poznajo in spoštujejo ne le v Marquettu in v deželi velikih 
jezer, ampak tudi širše.
Dr. France M. Dolinar pa je ob dveh panojih predstavil potek Barago
ve beatifikacije v zadnjih treh letih. Poudaril je, da svetnika ne delajo v 
Rimu, ampak ljudje s svojo molitvijo in priprošnjo, kar lahko pripomore 
tudi k čudežnim ozdravitvam, ki je eden od pogojev, da je oseba, ki ji 
Sveti sedež prizna junaške kreposti, deležna tudi časti oltarja.
Akademijo kakor tudi sveto mašo so s pesmijo obogatile Soreline. 
Aktiv kmečkih žena Tavžentroža pa je poskrbel za zaključno pogostitev.

Ivanka Višček, foto: Andrej Perko dr. Janez Ferkolj
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Luka Bregar – radijski napovedovalec, 
novinar, voditelj različnih prireditev
Ujela sem delček njegovega prostega časa, da sva v pozni pomladi 
poklepetala ob kavi. Luka poznam že dolgo. Bila sem njegova razre
dničarka v zadnjih letih osnovne šole. Nekako sva se skozi naslednja 
leta srečevala in vedno sem bila vesela njegove iskrivosti, neposred
nosti, srčnosti … Je človek z velikim srcem in z  izjemnimi voditelj
skimi sposobnostmi. Že zgodaj je začutil svojo pot in stopa po njej, 
čeprav se tu in tam pojavijo ovire. Že v osnovni šoli je sooblikoval 
in sodeloval pri šolskem radiu, povezoval oz. vodil različne kulturne 
prireditve. Še več tega je bilo v novomeški gimnaziji, kjer se je izka
zal tudi kot igralec. Vsako leto so v gledališki skupini GOGA pod 
mentorstvom profesorice Vladimire Korošec pripravili gledališko 
uprizoritev katerega od knjižnih del, izbranih za maturitetno gradivo. 
Med drugim so se s predstavo Saloma uvrstili v finalni del festivala 
Transgeneracije v ljubljanskem Cankarjevem domu. Danes igralstvo 
uspešno udejanja s P.L.I.N.ovci (o njihovih uspehih smo že pisali).
Pogled nazaj. Koliko sebe, svojih naporov je vložil v pripravo lastnega 
maturantskega plesa in seveda s svojim navdušenjem pridobil ekipo 
sošolcev in sošolk, ki je delala in pripravila izjemen dogodek v ponos 
profesorjem in staršem. Nič ni prepuščal naključju – že takrat.  
Danes je Luka postal nepogrešljiv na »maturancih«, saj mladi želijo 
vodenje prepustiti profesionalcu. Rad je z generacijami srednješolcev, 
zato se trudi, da je maturantski ples njihov, z njimi se večkrat sreča, 
predebatira želje letnika ali generacije. Čeprav se zaveda, da je na 
tržišču osebnosti, želi, da zaključna slovesnost srednješolcev čim bolje 
obeleži njihove ključne dogodke, doživljanje generacije. Pri tem pa 
ugotavlja, da so maturantski plesi na Dolenjskem še najbolj pristni, in 
to želi skozi svoje delo ohranjati, ker je to nekaj, kar šteje. Drugod po 
Sloveniji vse bolj postajajo »maturanci« ena od večjih komercialnih 
prireditev, ki so narejene po istem vzorcu, maturanti pa imajo pre
malo časa, da bi zares pokazali in dokazali, kako so se v minulih letih 
povezali in katere talente skrivajo. 
Vse več je kulturnih in drugih javnih prireditev na Dolenjskem in 
širše v Sloveniji, kjer postaja nepogrešljiv. Prireditve vodi sam, na ne
katerih večjih pa sodeluje s sovoditelji, večkrat tudi z ostalimi člani 
skupine P.L.I.N., s katerimi se pozna že iz otroštva in tako lažje so
delujejo. Kajti – kot pravi Luka – nikoli ne moreš imeti vsega prip
ravljenega, predvidenega in napisanega, zmeraj se lahko pripeti kaj 
nepredvidenega. Res pa je, da se mu v lokalnem okolju pogosteje kot 
na različnih gostovanjih po Sloveniji zgodi, da organizator pričakuje, 
da bo poskrbel za ozvočenje, manjkajoče stole in še kaj. 
Radi pa ga povabijo tudi na zasebne zabave ob raznih obletnicah, ker 
zna s svojim žametnim glasom in humorjem hitro razbiti začetno 
nelagodje. Ljudje se tako razbremenijo in resnično zabavajo.
Poleg vsega naštetega pa je Luka najprej in predvsem član informa
tivnega uredništva Radia Slovenija, kjer pripravlja in bere informa
tivne oddaje (kot sta Druga jutranja kronika in Dogodki in odmevi) 
ter novice na Valu 202. 

Ivanka Višček

Utrinki z letnega koncerta dežele glasbe
Koncert učencev zasebne glasbene šole Dežela glasbe, ateljeja za glas
beno vzgojo otrok z Vrhovega pri Šentlovrencu, je bil izveden 11. 
6. 2015 ob 18. uri. Mlade glasbenike je gostoljubno sprejel Kulturni 
dom v Temenici. Polno so ga napolnili ljubitelji otroškega glasbenega 
poustvarjanja, družine, prijatelji in vrstniki učencev, vsi pa so bili nav
dušeni nad mladimi izvajalci.  

Koncert je bil zamišljen kot letni prikaz glasbenega napredka učen
cev, ki se učijo igranja na različna glasbila, urijo najobčutljivejši in 
nenadomestljivi instrument – glas, igrajo v komornih zasedbah kot 
duo, trio … in pojejo ob glasbeni spremljavi prijatelja ali učitelja.
In prav s solističnim petjem ob klavirju je vse poslušalce najbolj pre
senetila in navdušila  solistka, enajstletna Lucija, ki je muzikalno in 
glasbeno izrazno zapela več pesmi, dve skladbi pa zaigrala tudi na 
klavir.  
Tudi prav mali glasbeniki so navdušili: štiriletna Brina je zapela in na 
kljunasto flavto zaigrala otroško pesem Mama in takoj še v duetu s 
svojim šestletnim bratcem Ožbejem zaigrala  ljudsko Abraham. Tudi 
osemletni kitarist Jan in njegov šestletni bratec Jernej, ki je igral na 
kljunasto flavto, sta navdušila z duetom dveh skladb. Seveda pa so de
kleta in fantje, ki se glasbeno izobražujejo v Deželi glasbe že več let, 
izpod prstov na klavirju, kitari … izvabljali tudi dela Bacha, Mozarta, 
Beethovna in Chopina. Vsi nastopajoči so se prek glasbe doživeto in 
ustvarjalno izražali, poslušalcem pa dali čutiti, da jim glasba, petje in 
igranje inštrumentov zelo veliko pomenijo in da se je z glasbo prijetno 
družiti, ker te neizmerno bogati in osebnostno plemeniti in razvija.

Učence sta za nastop pripravila njihova mentorja: Marta Steklasa, 
prof. glasbe, in Dominik Steklasa, akadem. glasbenik, skladatelj in 
dirigent.
Zvoki učencev Dežele glasbe z Vrhovega pri Šentlovrencu so ves 
večer napolnjevali zadovoljne  poslušalce, v naslednjih dneh pa so 
mnogi izmed učencev polepšali s petjem ali igranjem na instrumente 
tudi zaključne prireditve na svojih OŠ in prav je tako, da kar znaš, 
podarjaš drugim!
V novem šolskem letu pa vabijo medse še nove nadebudneže, ki želijo 
pri njih muzicirati.

Breda  Kramar 
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19. srečanje vasi Selo, Sela, Sele 
Na zadnjo soboto v juniju, 27. 6. 2015, smo se krajani Račjega 
sela že tradicionalno udeležili Srečanja prebivalcev vasi Selo, Sela 
in Sele, ki je potekalo na Selu pri Bledu. Letos se nas je zbralo 20 
vaščanov, ki smo se z avtobusom odpravili na Gorenjsko. Po pri
jetnem sprejemu gostiteljev je sledila predstavitev vasi. Gostitelji 
so pripravili pester program z nastopi folklornih skupin, tekmo
vanjem v športnem mnogoboju in vodenimi izleti v okolici Bleda. 
Dobro vzdušje je nekoliko pokvarila le popoldanska nevihta, ki je 
preprečila dokončno izpeljavo športnega mnogoboja in nekaterih 
izletov. Polni lepih vtisov smo se odpravili domov in sklenili, da se 
bomo srečanja udeležili tudi prihodnje leto. Gostilo nas bo Selo 
pri Ptuju.

T. Majzelj

Izlet KS Račje selo
KS Račje selo je v soboto, 20. junija 2015, organizirala tradicional
ni izlet za svoje krajane. V zgodnjih jutranjih urah smo se odpra
vili proti Primorski. Najprej smo se podali na Slavnik, najbolj obi
skan pohodniški vrh obalnokraške regije. Razgled z vrha je segal 
od morja pa vse do Alp in Snežnika. Nato smo si v Kopru ogledali 
oljarno Lisjak, kjer so degustirali svoja olja, in izvedeli veliko o 
pridobivanju olivnega olja. Pot nas je nato vodila v Sečo, kjer smo 
si ogledali vrt kaktusov, v katerem je več kot 1500 vrst kaktusov, 
med katerimi najstarejši presegajo starost 50 let. Najbolj pogumni 
pa so se tudi kopali v hladnem morju. Na poti domov smo se 
ustavili na turistični kmetiji Smrekova domačija pri Postojni, kjer 
smo se okrepčali po napornem dnevu. Polni lepih vtisov smo se v 
poznih večernih urah vrnili domov. 

Foto: T. Zupančič 
Tekst: M. Višček

Dan KS Knežja vasRupa 2015
KS Knežja vas je v sodelovanju s krajani na predvečer dneva držav
nosti, 24. 6. 2015, organizirala že tradicionalni 3. Dan KS Knežja 
vas v športnorekreacijskem centru Rupa pod zaselkom Kozjak.
Organizirali smo medvaški turnir v nogometu, tekme v odbojki na 
mivki, za mlajše krajane smo pripravili namizni nogomet, namizni 
tenis, vožnjo s konji in na koncu za vse udeležence kresovanje. Letos 
sta se turnir in druženje prvič odvijala pod novimi reflektorji.
Organizatorji so za vse prisotne pripravili golaž, na kraju samem 
so se krajanke izkazale s peko palačink, s seboj so prinesle peciva, 
seveda pa je bilo poskrbljeno tudi za pijačo.
Na medvaškem nogometnem turnirju je sodelovalo 7 ekip vasi KS 
(Kamenje, Roženpelj, Selce, Knežja vas, Luža, Občine) in tako 
imenovana ekipa izseljencev oz. fantov, ki so bili rojeni v naši KS in 
so se odselili iz naših krajev. Z željo po prisotnosti na druženju in 
turnirju pod okriljem KS so še enkrat pokazali, da se radi vračajo 
v domače kraje in da imajo lepe spomine na čas, ki so ga preživeli 
v naših krajih. Turnir se je začel ob 17.00 in se končal ob 23.00. 
Ekipe so bile z žrebom razdeljene v dve skupini, prvi dve ekipi iz 
vsake skupine sta se uvrstili v polfinale, na koncu sta sledili še tekmi 
za tretje in prvo mesto. Tekme so bile izenačene in ni bilo izrazitega 
favorita. V finalu je ekipa iz Luže z 1 : 0 premagala Kamenje, tretje 
mesto pa je osvojila ekipa Knežje vasi. Na koncu smo bili veseli, 
da ni prišlo do resnejših poškodb. Najmlajši nogometaš je štel 12 
let, najstarejši pa 55. Prve tri ekipe so prejele pokale, zmagovalci 
turnirja pa tudi majice. 

Vzporedno z nogometnim turnirjem se je odvijal turnir v odboj
ki na mivki, ki pa je imel netekmovalni značaj. Domače ekipe so 
se organizirale glede na želje posameznikov in na čas, ki je bil na 
razpolago ob odvijanju drugih aktivnosti. V gosteh smo letos imeli 
ekipo KS Štefan in ekipo predstavnikov OU in OS Občine Trebnje 
na čelu z županom g. Kastelicem ter svetniki, go. Smuk, g. Zajcem, 
g. Zakrajškom in predsednikom KS Trebnje g. Smukom. Med KS 
Knežja vas, KS Štefan in predstavniki Občine Trebnje so bile odi
grane medsebojne tekme.  
Ob 22.30 je najstarejši svetnik KS g. Anton Murn ob pomoči po
sameznih krajanov prižgal kres, ki je gorel do jutranjih ur. V veliko 
pomoč so nam bili šotori, ki so bili posebej koristni v poznih urah, 
ko se je ozračje ohladilo. Že tretje leto zapored imamo srečo z vre
menom, saj dežuje tik pred prireditvijo ali takoj po prireditvi. Še 
enkrat se je pokazalo, da je potrebno včasih tudi tvegati, seveda le 
ob dobri organizaciji. Prireditve se je udeležilo zelo veliko krajanov 
in povabljenih gostov. Bilo nas je cca 270 od 430, kolikor šteje KS 
Knežja vas prebivalcev. Dokler bo tako visoka udeležba in priprav
ljenost ljudi, da poskrbijo za organizacijo, ni bojazni, da prireditve 
v prihodnjih letih ne bi bilo.  
V imenu KS Knežja vas se zahvaljujem vsem, ki ste pomagali pri 
organizaciji, postavljanju šotorov, miz, urejanju igrišč in razsvetljave 
ter pripravi hrane in pijače. Dobrodošli na Dnevu KS Knežja vas 
leta 2016.

Predsednik KS Knežja vas Alojz Špec
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Obujanje pomena kresne noči 
v Velikem Gabru
 
DU Veliki Gaber je na predvečer praznika svetega Janeza Krstni
ka organiziralo kresovanje. Zaradi slabega vremena  so kulturni 
program izvedli kar v dvorani krajevne skupnosti. Maloštevilni 
udeleženci so se nasmejali dramski skupini, ki deluje pod okri
ljem DU. V interpretacijah odlomkov pisatelja Ivana Zorca, ki 
je opisoval te kraje, so bili nekateri igralci tako izvirni, da so jim 
gledalci navdušeno ploskali. V kulturnem programu so sodelo
vali tudi učenci  osnovne šole. Za piko na i so poskrbeli gostje, 
Zagriški fantje. Organizator je poskrbel, da se je prijetno druženje 
nadajevalo ob okusni hrani in pijači. Po koncu prireditve smo se 
ogreli ob kresnem ognju, ki je dobro kljuboval močnemu dežju. 

Mirko Gliha

Krtkov pohod na Krtini
TKD Krtina je organiziralo na prvi poletni dan že drugi Krtkov 
pohod, ki je sicer namenjen vsem, korake pa prilagajajo najmlaj
šim. Bilo je zelo živahno in energija je na pohodu kar puhtela. H 
kilometru prehojene poti malih pohodnikov je treba vsekakor do
dati vsaj še pol kilometra prehojene radovednosti. Pohod z dvema 
postankoma traja približno 3 ure. Hrano so pohodniki med potjo 
jemali iz nahrbtnika, na končni postaji pa je organizator poskrbel 
za »močno« okrepčilo in za zabavo najmlajših, ki je trajala vse 
popoldne. Dogodek, ki je vreden posnemanja.

bp

Obvestilo Centra za socialno delo Trebnje
Uveljavljanje pravice do znižanega plačila vrtca

Starši uveljavljajo pravico do znižanega plačila vrtca za otroke v 
mesecu pred vključitvijo otroka v vrtec (npr. če bo otrok vpisan 
v vrtec od 1. 9. 2015 dalje, straši vlogo vložijo na CSD v mesecu 
avgustu 2015). Vlogo se odda z vlogo za uveljavljanje pravic iz jav
nih sredstev osebno na CSD (v času uradnih ur), po pošti ali prek 
eportala. Vlogo vlagatelji najdejo na spletni strani Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter v knjigarnah 
in papirnicah.

Uveljavljanje pravice do državne štipendije za 
šolsko/študijsko leto 2015/2016

Skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev roka 
(ali javnega poziva) za oddajo vloge za uveljavljanje pravice do 
državne štipendije ni več. Zakon določa, da državna štipendija 
upravičencu – državljanu RS – pripada od prvega dne naslednjega 
meseca po vložitvi vloge, o čemer center za socialno delo odloča 
ponovno za vsako novo šolsko/študijsko leto posebej.   
DIJAKI, ki so že upravičeni do državne štipendije, in tisti, ki bodo 
prvič zaprosili za državno štipendijo, lahko vlogo za dodelitev dr
žavne štipendije vložijo v mesecu avgustu, da bodo ob izpolnje
vanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. septembrom. 
ŠTUDENTI, ki so že upravičeni do državne štipendije, in tisti, 
ki bodo prvič zaprosili za državno štipendijo, vlogo za dodelitev 
državne štipendije vložijo v mesecu septembru, da bodo ob izpol
njevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. oktobrom. 
Za MLADOLETNE DIJAKE lahko vlogo za dodelitev državne 
štipendije vložijo le STARŠI oziroma ZAKONITI ZASTOP
NIKI, in sicer na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih 
sredstev, polnoletni dijaki in študentje pa vložijo vlogo za uvelja
vljanje državne štipendije za dijake in študente. Obe vlogi vlaga
telji najdejo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti ter v knjigarnah in papirnicah.

Mateja Kozlevčar, CSD Trebnje

2. kegljaški turnir za pokal mesta Trebnje
Na novomeškem kegljišču Portoval, na katerem trenirajo tre
banjske kegljačice, je odigran turnir za pokal najmlajše slovenske 
občine, v skrajšani disciplini 6 x 60 lučajev mešano, na katerem 
je zmagala ekipa Krke. Trebanjska ekipa brez dveh standardnih 
igralk (Nika Radelj, Rozi Flisar) je osvojila drugo mesto. V ekipi 
je prvič nastopila mlada Vanja Novak. Tretje mesto je pripadlo 
ekipi Brežic. Trebanjka Silva Zupančič je z 279 podrtimi keglji 
dosegla najboljši rezultat srečanja.
Pokale je podelila podpredsednica Turističnega društva Trebnje 
Milka Poljanc.
IZIDI – EKIPNO: 1. KD Krka Novo mesto 1542, 2. KK Trebnje 
1493 (Milena Veber Jarc 258, Katja Šribar 257, Slavica Hribšek 
241, Vanja Novak 206, Barbara Novak 252, Silva Zupančič 279), 
3. KK Brežice 1414.

M.S.
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Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 26/14), 
Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje za pro
gramsko obdobje 2015 – 2020 (Uradni list RS, št. 41/15) ter Odloka o proračunu Obči
ne Trebnje za leto 2015 (Uradni list RS, št. 33/15), Občina Trebnje objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA 
OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V  

OBČINI TREBNJE V LETU 2015

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Občina Trebnje razpisuje nepovratna finančna sredstva za sofinanciranje programov na 
področju kmetijstva v občini Trebnje za leto 2015, ki se dodeljujejo po pravilih o dode
ljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 702/2014 
in 1407/2014.

2. OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v proračunu občine Trebnje za leto 2015 v okvirni višini  
64.290,00 EUR. V primeru, ko se med proračunskim letom občinski svet spremeni 
višino proračunskih sredstev iz postavk tega razpisa, se naročnik in prejemnik pomoči z 
aneksom dogovorita za spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za spremembo 
dinamike plačil.
Ukrepi (po pravilniku):

Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena 
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno 
kmetijsko proizvodnjo
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetij
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

27.000 EUR

Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 2.000 EUR
Ukrep 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih 
in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na 
kmetiji – de minimis

9.000 EUR

Ukrep 7: Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih 
krajev

3.000 EUR

Ukrep 8: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij 5.790 EUR
Ukrep 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in 
razvoja podeželja

17.500 EUR

3. UKREPI
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetij-
skih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Ko
misije (EU) št.702/2014)
Namen ukrepa:
Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z   zmanj
šanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če za
devna naložba presega veljavne standarde Unije;
vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in mo
dernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in iz
boljšanjem zemljišč,oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo;
preprečevanje zaraščanja podeželja;
povečanje lokalne pridelave hrane in samooskrbe občine;
zagotavljanje zdrave (tudi ekološke) hrane lokalnemu prebivalstvu;
povezovanje lokalnih pridelovalcev in predelovalcev kmetijskih izdelkov;
vzpostavljanje kratkih prehranskih verig;
povečanje števila ekoloških in biodinamičnih kmetijskih gospodarstev.
Pomoč se ne dodeli za:
nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
zasaditev letnih rastlin;
dela v zvezi z odvodnjavanjem;
nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 
24 mesecih od začetka njihovega delovanja;
za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno 
s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
davke, razne takse in režijske stroške;
obratna sredstva.

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih 
gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in go
spodarskih poslopij na kmetiji;
stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kme
tiji, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in 
storitev);
stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, razen traktorjev
stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;

stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (proti
točne mreže…);
stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in 
blagovnih znamk;
stroški postavitve večletnih nasadov.
Upravičenci do pomoči so:
kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju 
občine,oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja grad
nje objektov to potrebno;
projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upra
vičeni do sofinanciranja;
za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti 
presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2015.
Intenzivnost pomoči:
do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša 
do 5.000EUR.
Predmet sofinanciranja so investicije do predračunske vrednosti 20.000 EUR brez 
DDV.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.

Podukrep 1. 2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Upravičeni stroški:
 stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, 
pašniki);
 stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
 stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
 stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino;
 stroški urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov za površine nad 0,3 ha.
Upravičenci do pomoči:
 posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v 
skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost…);
 kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na obmo
čju občine,oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine;
Pogoji za pridobitev:
 ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila 
o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
 predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
 kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, 
kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;
 dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;
 fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2015.

Intenzivnost pomoči:
 do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša 
do 5.000EUR.
Predmet sofinanciranja so investicije do predračunske vrednosti 20.000 EUR brez 
DDV.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziro
ma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vklju
čeni v skupno naložbo.

UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 
702/2014)
Namen ukrepa:
Namen sofinanciranja dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z 
namenom kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov: 
naravnih nesreč; 
slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, in 
drugih slabih vremenskih razmer; 
bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah; ter
zaščitenih živali. 
S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da zavarujejo svoje pridelke pred posle
dicami škodnih dogodkov iz prejšnjega odstavka.
Upravičeni stroški:
sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s pripadajočim davkom od pro
meta zavarovalnih poslov.

Upravičenci do pomoči:
kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem na obmo
čju občine in ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki je vključena v sofinan
ciranje po nacionalni uredbi za tekoče leto.
Pogoji za pridobitev:
veljavna zavarovalna polica, z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja;
fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2015.
Intenzivnost pomoči:
skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavaro
vanje primarne kmetijske proizvodnje ne sme preseči 65% stroškov zavarovalne premije.
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UKREP 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvo-
dov˝ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in 
trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kme
tijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in 
živilskih proizvodov, ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvo
dov ter  nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter  
nekmetijske dejavnosti;
promocija
Upravičenci do pomoči:
kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi 
dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
predračune ali račune za nakup strojev ali opreme oz. račune o izvedenih delih;
finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oz. dokončanja le – te;
dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za 
opravljanje dejavnosti;
dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 leti po zaključeni naložbi;
predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja grad
nje objektov to potrebno;  
projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upra
vičeni do sofinanciranja;
fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2015.
Intenzivnost pomoči:
 do 50 % upravičenih stroškov oziroma do 10.000 EUR.

UKREP 7: Pokrivanje operativnih stroškov cestnega  tovornega prometa iz odroč-
nih krajev
Namen ukrepa: 
Namen ukrepa je pokrivati operativne stroške cestnega tovornega prometa na odročnih, 
razpršenih območjih občine. Cilj ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in transportne 
mreže na odročnih, razpršenih območjih občine.
Upravičenci:
subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa.
Splošni pogoji upravičenosti:
upravičenec mora predložiti dokazilo o opravljenem tovornem prometu na odročnih 
območjih, z navedbo lokacij (prog) in razdalj ter seznam kmetij in količino mleka, ki 
ga lete oddajajo.
letno število prevozov;
zagotavljanje ustreznega in kakovostnega tovornega prometa, skladno s področno za
konodajo.
Upravičeni stroški:
operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih. 
Finančne določbe:
bruto intenzivnost pomoči je do 50 % upravičenih operativnih stroškov tovornega tran
sporta. 
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno po
močjo presegli skupni znesek 100.000 EUR/upravičenca oziroma na enotno podjetje v 
kateremkoli obdobju treh poslovnih let, kot je določen za dejavnosti cestnega tovornega 
prometa. 
UKREP 8: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju dijakov in študentov kmetijskih 
programov, ki so predvideni za naslednike kmetij. 
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije;
kopijo zadnjega šolskega spričevala;
potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec prejema);
potrdilo o šolanju;
fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2015.
Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz kme
tijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana.
Upravičenci do pomoči:
udeleženci izobraževanja kmetijskih programov, ki so predvideni za naslednike kmetij.
Finančna določbe:
do 120 EUR/mesec.

UKREP 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja 
podeželja  (106. i člen Zakona o javnih financah, Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje neprofitnih aktivnosti in materialnih stroškov društev 
oz. združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja iz območja občine, ki ne 
predstavljajo državno pomoč ter njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobi
vanje dobička. Cilj ukrepa je omogočanje izvedbe programov dela navedenih društev 
oziroma združenj. 

Upravičeni stroški:
stroški povezani s predstavijo oz. promocijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj 
kmetijstva, gozdarstva in podeželja kot so: stroški udeležbe na  splošnih predavanjih, 
delavnicah, tečajih brez pridobitve certifikata, krožkih, strokovnih ekskurzijah, semi
narjih, udeležbe na posvetih, okrogle mize ipd.; potni stroški, stroški izdaje publikacij, 
najemnine razstavnih prostorov, 
stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti društev oz. združenj, ki 
prispevajo k prepoznavnosti občine kot so: priprava gradiv, zloženk, objave v medijih, 
organizacija samostojnih prireditev ipd.;
stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja 
kulturne in tehnične dediščine kmetijstva in podeželja: prikazi tradicionalnih domačih 
obrti in običajev, prikazi tehnične dediščine, razstave, tekmovanja ipd.;
materialni stroški, povezani z izvedbo programov društev oz. združenj;
stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, 
regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena na prireditvah drugih društev in 
organizacij.
Pogoji za pridobitev pomoči: 
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
finančno in vsebinsko ovrednoten letni program dela društva oz. združenja,
seznam članov.  
Upravičenci do pomoči:
registrirana stanovska društva in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, 
gozdarstva in podeželja na območju občine in imajo sedež na območju občine.
Finančna določbe / intenzivnost pomoči:
do 100% upravičenih stroškov.

4. VSEBINA VLOGE
Vlagatelji izpolnijo in oddajo vloge na sedežu Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 
Trebnje, in sicer obvezno na predpisanem obrazcu »Vloga za sofinanciranje programov 
na področju kmetijstva v občini Trebnje v letu 2015«, ki ga dobijo na Občini Trebnje v 
sprejemni pisarni (soba št. 2), na Oddelku za družbene in gospodarske dejavnosti ali na 
internetni strani http://www.trebnje.si/. 

Izvajalci ali organizatorji razpisanih ukrepov morajo k vlogi priložiti tudi pisno po
nudbo za izvedbo v programu določenih nalog in predvideti višino potrebnih sredstev 
ter vso dokumentacijo, s katero dokažejo izpolnjevanje pogojev za posamezne ukrepe, 
določene v tem razpisu.

5. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE
Vloge na javni razpis morajo biti predložene v sprejemno pisarno občine ali oddane 
na pošti kot priporočene pošiljke do vključno 21. 8. 2015. Za pravočasne se bodo štele 
vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 
8210 Trebnje. Vloge, izpolnjene na razpisanih obrazcih morajo biti z vsemi zahtevanimi 
prilogami dostavljene v zaprti kuverti, s pripisom »VLOGA NA JR  KMETIJSTVO 
2015, ukrep: »_____ » (navedba ukrepa, kot npr.: Ukrep1, Ukrep 3, Ukrep 6…). Če se 
vlagatelj prijavlja na več razpisnih področij, mora navesti vsa področja. Na hrbtni strani 
ovitka mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. 
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravočasne, pravilno izpolnjene in oddane na pred
pisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Razpis in obrazci so objavljeni tudi na 
internetni strani občine Trebnje http://www.trebnje.si/.
Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem 
iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavržene in ne bodo obravnavane v postopku 
dodelitve sredstev. 
O dodelitvi sredstev upravičencem na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s stra
ni župana, odloča pooblaščena oseba. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih 
sredstev za posamezni ukrep. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom se 
uredijo s pogodbo. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi 
zahtevka. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu)
poročila o izvedenih aktivnostih
V primeru, da upravičenec ne bo črpal že odobrena sredstva (brez vložitve zahtevka z 
dokazili), ne more pridobiti sredstev na naslednjih dveh javnih razpisih za dodelitev 
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Trebnje, 
razen v primeru višje sile.
Vlagatelji so seznanjeni z možnostjo uvedbe ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pra
vic porabe do višine 5% skladno z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2015 
(Uradni list RS, št. 33/15).

6. DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak 
delovni dan na telefonski številki 07 348 11 38, enaslovu: obcina.trebnje@trebnje.si, 
ali v prostorih Občinske uprave Občine Trebnje, Oddelek za družbene in gospodarske 
dejavnosti.

7. ROK, DO KATEREGA MORAJO BITI VLOŽENE VLOGE
Vloge morajo biti oddane do 21. 8. 2015, oz. za ukrep 8 najpozneje do 12. 10. 2015.

Številka: 3313/2015  1
Datum: 1. 7. 2015

Po pooblastilu župana
št. 032 1/20153 z dne 22. 6. 2015

dr. Jože Korbar PODŽUPAN
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Renault KADJAR
Osvaja najvišje vrhove. Tako kot vi.

Poraba pri mešanem ciklu 3,8 - 5,8 l/100 km. Emisije CO2 99 - 130 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0155- 0,0536 g/km. 
Emisija trdnih delcev: 0,00007 - 0,00142 g/km. Število delcev (x1011): 0,08 - 14,51. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni 
plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Renault Kadjar s štirikolesnim pogonom*.

Nehaj opazovati. Začni živeti.

*Na voljo pri različicah Xmod in Bose Edition

Renault priporoča

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

avto-vovk.si

Strokovna ekskurzija članov 
Govedorejskega društva Trebnje
Člani Govedorejskega društva Trebnje smo 29. in 30. junija 2015 imeli 
strokovno ekskurzijo po Hrvaški in Bosni. V kraju Lički Osijek smo si 
ogledali živinorejsko kmetijo, ki se ukvarja z rejo krav molznic in prašičev 
pitancev. Po obojestranski izmenjavi izkušenj smo se odpravili proti ro
marskemu središču Medžugorje, poznanem po domnevnem prikazovanju 
Device Marije. Naslednji dan smo namenili ogledu Mostarja, ki je politič
no in upravno središče Hercegovine in eno najlepših balkanskih mest. Z 
lokalnim vodnikom smo se sprehodili po znamenitem kamnitem mostu 
čez reko Neretvo, ki ga je dal leta 1566 zgraditi Mimar Hajrudin in so ga 
med zadnjo balkansko vojno porušili. Danes je most obnovljen, ponovno 
v ponos mestu in pod zaščito Unesca. Ogled smo nadaljevali po slikovi
tem mestnem jedru, ki se ponaša s številnimi džamijami, mostovi, kopališči 
(hamami), cerkvami, čaršijami in drugimi arhitekturnimi objekti, kjer se 
prepletajo orientalski in mediteranski vplivi. Na poti proti domu smo imeli 
v kraju Herceg postanek za pozno kosilo in ogled vinske kleti ter degu
stacijo avtohtonih sort vina – žilavke in blatine. Polni novih doživetij in 
spoznanj smo se v poznih nočnih urah vračali proti domu.  

Ana Moder 

Pevski zbor Vinogradniškega društva »Lisec«
Že dalj časa so imeli nekateri člani društva željo po ustanovitvi 
pevskega zbora. V marcu letos se je zbralo nekaj ljubiteljev petja, 
glavni pobudnik pa je bil član društva Franci Lavrič. KS Knežja 
vas je dala na voljo svoje prostore v novem vaškem domu v Dole
njih Selcah, kjer so pevci vadili enkrat na teden. Na Trebanjskem 
košu 20. 6. 2015 pa so imeli prvi nastop, zapeli so dve pesmi. 
Želimo jim še veliko tako dobrih nastopov.

Anica Maraž
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21. regijsko preverjanje 
usposobljenosti ekip prve 
pomoči v Šentrupertu
V soboto, 13. 6. 2015, je v organizaciji Rdečega križa Slovenije – 
Območnega združenja  Trebnje, Uprave za zaščito in reševanje – 
Izpostave Novo mesto in Občine Šentrupert v Šentrupertu pote
kalo XXI. regijsko preverjanje ekip prve pomoči dolenjske regije. 
Ekipe prve pomoči sestavljajo prostovoljci, ki so usposobljeni za 
nudenje prve pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč. Sode
lovalo je 13 ekip, in sicer: RKS – OZ Novo mesto, 1. ekipa, RKS 
– OZ Novo mesto, 2. ekipa, RKS – OZ Trebnje, CZ Občina Žu
žemberk, CZ Šmarješke Toplice, 1. ekipa, CZ Šmarješke Toplice, 
2. ekipa, RKS – OZ Črnomelj, Krka, tovarna zdravil, CZ Občina 
Mina Peč, Revoz, d. d., CZ Občina Semič, CZ Občina Črnomelj, 
RKS – OZ Metlika in izven konkurence ekipa RKS – OZ Grosu
plje, ki bo Slovenijo zastopala na evropskem preverjanju ekip PP 
– FACE 2015, ki bo septembra v Bukarešti.
Ekipe so pokazale svoje znanje na štirih delovnih mestih. Ta so 
bila nesreča na javni prireditvi, nesreča pri delu – plaz, nesreča na 
kopališču in prometna nesreča. 
Preverjanje usposobljenosti ekip so si poleg župana Občine Šen
trupert Ruperta Goleta ogledali še župan Občine Mirna Dušan 
Skerbiš, župan Občine MokronogTrebelno Anton Maver, župa
nja Občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič in poveljnik CZ 
Trebnje Vinko Ribič.
Ekipe so pokazale veliko znanja in dokazale, da so dobro usposo
bljene. Tretje mesto je zasedla ekipa PP RKS – OZ Trebnje, dru
go mesto ekipa RKS – OZ Novo mesto, 1. ekipa, in prvo mesto 
ekipa CZ Občine Žužemberk, ki se bo 3. oktobra 2015 udeležila 
državnega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči v Murski 
Soboti. Želimo ji veliko uspeha.

Tea Radelj, sekretarka 

Predstavniki OO SDS Trebnje smo na 24. rojstni dan samostojne Slo
venije pri obeležju na Medvedjeku položili cvetje v spomin na ljudi, ki so 
izgubili svoje življenje, da smo uresničili sanje mnogih rodov – ustanovili 
lastno državo.                         

Koncert moškega 
PZ Zagriški fantje
Moški pevski Zagriški fantje, sekcija KUD Marija Kmetova Šen
tlovrenc, ki imajo skupno starost zbora kar visoko, delujejo pod 
vodstvom predsednika Janeza Špendala in  pridno vadijo pod tak
tirko prizadevnega zborovodja Lada Stoparja. Poleg udeležbe na 
območni pevski reviji izvedejo še vrsto nastopov  kot gostje po 
domovih starejših občanov in na raznih drugih prireditvah. Že 
drugo leto jim je ljubi kraj koncerta pri Ravnikarjevi zidanici v 
Goljeku, v prelepem ambientu, obdanim s trto, očesu pa ponu
di prelep razgled. Letošnji koncert so izvedli dan po državnem 
prazniku z gosti Čateškimi m'skvantarji, ki jih vodi Vojko Ma
kovec in povezovalko Teo Lamut. Ob ubrano zapetih pesmih in 
odigranih znanih melodijah harmonikarjev so zbrani obiskovalci 
ob posameznih pesmih tudi zapeli, kar je dalo še bolj bogato noto 
poletnemu kulturnemu večeru, ki ga je prevevala slovenska ljud
ska pesem, ki ji bomo  zagotovo lahko ponovno prisluhnili na 
koncertu Zagriških fantov ob letu osorej. 

Besedilo in foto: OI JSKD Trebnje

    
Na sliki: pevci in harmonikarji ob skupni pesmi

Dan državnosti na Lanšprežu
Tako kot vrsto let smo tudi letos v soboto pred praznikom obeležili dan 
državnosti na Lanšprežu, v organizaciji iste ekipe kot do sedaj, samo da 
se zdaj podpišemo Trebanjskih 21 in ne člani SDS. 
V soboto ob 19. uri je v polni kapeli sv. Petra Pavla Glavarja daroval sv. 
mašo za domovino dr. Janez Gril, ki je znan po svojih pridigah, ki se 
dotaknejo srca.  Večer smo nadaljevali v prijetnem druženju in obujanju 
spominov na dogodke vse od leta 1991 pa do danes.

Trebanjskih 21
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Trebanjski obrtniki na 
Veliki planini
V soboto, 27. junija, smo se trebanjski aktivni in upokojeni obrtni
ki podali na Veliko planino. Organizatorica, Območna obrtno
podjetniška zbornica Trebnje, je poskrbela, da so uživali prav vsi 
udeleženci. Glede na fizično pripravljenost pohodnikov sta bili na 
voljo dve pohodni  poti.  Zahtevnejše se je udeležilo največje šte
vilo udeležencev, predvsem upokojencev. Za varnost sta poskrbela 
izkušena gorska vodnika, Alojz Šalehar in Marjan Pajk. Prisotni 
so dokazali, da so kondicijsko odlično pripravljeni na Evropski 
teden mobilnosti, ki se mu bo letos prvič pridružila tudi občina 
Trebnje.

Ob tej priložnosti se Klub upokojenih obrtnikov iskreno zahva
ljuje Območni obrtnopodjetniški zbornici Trebnje za finančno 
pomoč, predvsem pa je vesel, da ni pozabila na svoje upokojene 
člane.

Tekst: Mirko Gliha
Foto: Marjan Krmelj

Zahvala KOŠ

27. prireditev Iz trebanjskega koša, ki se je v soboto, 20. junija 
2015, odvijala v centru Trebnjega, je za nami. V povorki društev 
se je predstavilo 23 društev iz občine Trebnje, ki so obiskoval
cem tudi letos pokazala, kako skrbijo za kakovost življenja sok
rajanov. Še posebej se zahvaljujemo predstavnikom, ki se niso 
ustrašili slabega vremena. Zahvaljujemo se vsem donatorjem 
in sponzorjem, ki ste omogočili izvedbo te tradicionalne pri
reditve: Turistični zvezi Slovenije, TREMSu, Zdravstvenemu 

domu Trebnje, Trevesu, Dani Mirna in Okvirjanju slik Štefan 
Pepelnak. Za trebanjske koške sta prispevala Sadjarska kmetija 
Uhan in Društvo vinogradnikov Trebnje. Občina Trebnje je 
tudi letos v veliki večini sofinancirala prireditev, kljub temu da 
je svoj delež oklestila kar za tretjino v primerjavi z lanskim. 
Posebej se zahvaljujemo tudi organizacijam in posameznikom, 
ki so prispevali dobitke za srečelov. V kulturnem programu 
so sodelovali tudi glasbeniki Glasbene šole Trebnje in pevci 
Društva vinogradnikov Lisec, ki se jim zahvaljujemo za sode
lovanje. Kljub zmanjšanju sredstev, spremembi datuma prire
ditve in kratkemu 3tedenskemu času za priprave smo člani 
društva tudi tokrat stopili skupaj in izpeljali letošnjo prireditev.

Turistično društvo Trebnje

Turisti radi delamo dobro
V mesecu aprilu je Turistično društvo Trebnje sodelovalo v pro
jektu Radi delamo dobro, ki je potekal pod okriljem Mercatorja. 
Tako ste v Mercator centru Trebnje ob nakupu prejeli žeton, s 
katerim ste lahko glasovali za nas. V ta namen smo imeli cel me
sec postavljeno stojnico, na kateri smo predstavljali znamenitosti 
občine in dogodke, ki smo jih planirali za mesec april. Kot tret

jeuvrščeno društvo smo z 
vašo pomočjo prejeli da
rilno kartico v vrednos
ti 100 evrov. Donacijo 
smo porabili pri izvedbi 
že 27. prireditve Iz tre
banjskega koša. Hvala 
vodstvu Mercator centra 
Trebnje, da nas je izbralo 
za sodelovanje, in hvala 
vsem, ki ste glasovali za 
nas, saj ste s tem podprli 
naše delo in trud.

TD Trebnje
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 Galerijska paleta
Že oseminštiridesetič zapored se je tudi letos v Trebnjem odvijal 
Mednarodni tabor likovnih samorastnikov. Na otvoritvi tabora, 
ki je potekala v soboto, 13. junija 2015, ob 18. uri, se nam je pri
družila ministrica za kulturo Republike Slovenije mag. Julijana 
Bizjak Mlakar.  V svojem govoru je pohvalila dobro delo galerije 
in izpostavila združevalno vlogo tabora, saj povezuje umetnike iz 
vsega sveta. Na prireditvi je prisotne pozdravila direktorica CIK 
Trebnje Patricija Pavlič, Andrejka Vabič Nose pa je predstavila 
umetnike. Župan Občine Mirna Dušan Skerbiš je slavnostno 
otvoril 48. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov.

Na taboru je ustvarjalo devet umetnikov. V Trebnjem so se nam 
pridružili Lourdes de Deus Souza in njen mož Waldomiro iz 
Brazilije, Nataša Knjazovic iz Slovaške, Ana Knjazovic, Desanka 
Petrov Morar in njen sin Vojkan Morar iz Srbije, Mariana Mihut 
iz Romunije in Darja Lovak ter Nataša Prestor iz Slovenije. Med 
ustvarjanjem so umetnike obiskali udeleženci Malega likovnega 
tabora, mnogo skupin učencev osnovnih in srednjih šol ter odrasli, 
ki jih umetnost zanima.

Zaključek 48. Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov in 
predaja del galeriji je potekala v soboto, 20. junija 2015. Prisotne 
sta pozdravila direktorica CIK Trebnje Patricija Pavlič in župan 
Občine Trebnje Alojzij Kastelic, ki je umetnikom tudi podelil di
plome za umetniško ustvarjanje in udeležbo. Dogajanje je pope
stril mešani pevski zbor Slovenskega kulturnega društva Triglav 
Split. Umetniki so zbirko galerije obogatili s 16 deli.

Andrejka Vabič Nose
Foto: Brane Praznik

Mladi likovni ustvarjalci
Dežela kozolcev Šentrupert je letos gostila 16. Mali likovni tabor. 
87 mladih ustvarjalcev iz 19 osnovnih šol je svoj navdih črpalo iz 
motiva kozolca. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, OI Treb
nje je v sodelovanju z občinami Šentrupert, Mirna, Mokronog
Trebelno in Trebnje tudi letos k sodelovanju na malem likovnem 
taboru povabil osnovne šole Dolenjske, Bele krajine in Posavja.
Srečanje se je začelo v Galeriji likovnih samorastnikov, kjer so 
ustvarjali umetniki 48. mednarodnega tabora likovnih samora
stnikov. Mlade ustvarjalce in njihove mentorje sta sprejeli direk
torica CIK Trebnje Patricija Pavlič in kustodinja Andrejka Vabič 
Nose.

V Deželi kozolcev je udeležence 16. Malega likovnega tabora 
sprejel župan Občine Šentrupert Rupert Gole nakar so polni za
nosa začeli z ustvarjanjem. Pri tem jih je vodil ilustrator Peter 
Škerl, večletni sodelavec tabora. Nastali izdelki so bili predstavlje
ni na pregledni razstavi v Deželi kozolcev. Po kratkem kulturnem 
programu, ki ga je na harmoniki izvedel Matic Zoran, učenec 
Glasbene šole Trebnje,  so udeleženci tabora prejeli priznanja in 
tako sklenili svoj obisk v Šentrupertu.
Vsem udeležencem čestitamo za nastala dela in jim želimo še ve
liko ustvarjalnega zanosa tudi v prihodnje!

JSKD OI Trebnje
Fotografiji:  arhiv JSKD
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Dan odprtih vrat Dnevnega 
centra KHER ŠU BEŠI
V petek, 19. 6. 2015, smo v okviru programa Centra za socialno 
delo Trebnje za prebivalce romskega naselja Vejar pripravili dan 
odprtih vrat Dnevnega centra KHER ŠU BEŠI. Obiskalo nas je 
cca 50 »sosedov«. Bilo je veselo in lepo. Ponudili smo jim kavico 
ter prigrizke, pokazali izdelke, slike, se z njimi pogovarjali …
Obiskal nas je tudi starejši par, ki se zaradi bolezni že 10 let ni 
sprehodil po svojem naselju. Naselje kaže sedaj z novo cesto, ploč
niki in razsvetljavo povsem drugo sliko. V naselju Vejar se vidita 
napredek in razvoj.
Konec avgusta bomo v okviru programa Poletni tabor osnovno
šolske otroke peljali na enodnevni izlet na morje. Ob tej prilož
nosti vabimo k sodelovanju vse prostovoljce, ki bi se nam radi 
pridružili (tel. št.: 031/770979). 
Prav tako smo odprli svojo FBstran. Lepo vabljeni, da nas všeč
kate (Dnevni center KHER ŠU BEŠI). Z objavami se želimo 
približati lokalni skupnosti in predstaviti aktivnosti, ki se odvijajo 
v dnevnem centru.
Program dnevnega centra financirata MDDSZ in Občina Trebnje.

Nataša Krese,
Center za socialno delo Trebnje

Kartica drugačnih doživetij – postanite del skupne zgodbe   
Turistična destinacija Dolenjska, Bela krajina in Kočevskoribniško svojim gostom nudi številne naravne in kulturne zanimivosti, ki jih 
ponudniki dnevno bogatijo s svojimi storitvami in izdelki. Resnično najlepših in najbolj avtentičnih doživetij so turisti deležni ravno pri 
ponudnikih, ki goste z veliko mero ljubezni sprejmejo medse.
Z namenom krepitve teh doživetij in za promocijo ponudnikov, ki nudijo storitve in izdelke za turiste (gostinstvo, rekreativne dejavno
sti, turistične nastanitve, domača obrt, kulturna in naravna dediščina …), je razvit turistični produkt Kartica drugačnih doživetij.
Kartica predstavlja promocijsko orodje, s pomočjo katerega bodo tudi v nadaljevanju povezovali pestro ter bogato turistično ponudbo 
regije jugovzhodna Slovenija kot turistične destinacije. Kartico bodo gostje prejeli brezplačno, edini pogoj pa je vsaj ena nočitev pri 
ponudniku nastanitev na Dolenjskem, v Beli krajini in na Kočevskoribniškem.
Trenutno je v Kartico drugačnih doživetij vključenih 32 ponudnikov, nabor pa bodo redno 
dopolnjevali tako na spletni strani www.visitdolenjska.eu kot na brezplačni mobilni aplikaciji. 
Ponudnike s širšega področja turistične dejavnosti (gostinstvo, nastanitve, muzeji, galerije, 
šport, rekreacija, trgovina) vabimo, da se pridružijo ter obogatijo nabor turistične ponudbe 
Kartice drugačnih doživetij.    
Podrobnosti o vključitvi ter elektronska prijavnica so za ponudnike na voljo na spletni stra
ni www.rcnm.si/turizem. Za vse dodatne informacije pa pokličite na telefonsko številko: 
07 337 29 90.

Trebanjski Romi podjetno z 
osebnimi financami
V maju in juniju je na CIKu Trebnje v okviru mentorskega sis
tema MS4ROW potekalo 56urno intenzivno usposabljanje v 
okviru projekta Finančna pismenost za Rome, ki ga je redno obi
skovalo 20 romskih deklet in fantov iz naselja Vejar. 

Kako zaznati vse pogostejše zavajanje in trike prodajalcev, kako 
smotrno načrtovati porabo družinskega proračuna, razlikova
ti med lastnimi željami in potrebami, kako optimizirati naku
povalne navade in privarčevati … – vse to so vsebine, ki so jih 
udeleženci na praktičen način spoznavali na usposabljanju, ki je 
bilo pilotno izvedeno v okviru projekta FINALLY s strani RICa 
Novo mesto.  
Kaj pa pravijo udeleženci?
»Na predavanjih se dobro počutim. Naučil sem se veliko novega in 
upam, da se bom naučil še veliko več. Izvedel sem stvari, za katere 
sploh nisem vedel, da obstajajo. Tudi s predavatelji in sošolci sem zelo 
zadovoljen.« (Klemen)
»Všeč mi je, da na ta tečaj hodim skupaj s partnerjem. Skupaj 
sva se naučila veliko novega in sedaj se bova lažje odločala, kako 
porabiti najin denar.« (Lidija)

Barbara Jerovšek, CIK Trebnje
Izvedbi mentorskega sistema in usposabljanja sta so
financirani s strani Evropske komisije. Vsebina član
ka je izključno odgovornost avtorja in v nobenem 
primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
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ŠPORT IN REKREACIJA

Uspešni karateisti
V nedeljo, 14. 6. 2015, je v Športnem centru Triglav v Ljubljani 
potekal 21. karate pokal osnovnih in srednjih šol ŠZ Ljubljana. 
Tekmovanja se je udeležilo 146 tekmovalcev iz šestnajstih klubov. 
Iz KK Trebnje se je tekmovanja udeležilo 8 tekmovalcev. Odrezali 
so se odlično, saj so osvojili devet medalj. 
1. mesto: Tarik Osmanbašić, Julija Košak, Lara Zidar in Rok 
Breznikar, ki je osvojil dve zlati medalji v dveh kategorijah. Prvo 
mesto je osvojila tudi ekipa, ki so jo sestavljali Julija, Lara in Rok.
2. mesto: Dimitra Škrekovski
3. mesto: Domen Stražišar in Sara Kovačič
5. mesto: Dan Križman
KK Trebnje je skupno osvojil 3. mesto med šestnajstimi klubi.

Zvone Breznikar

Gombiško oko
Konjeniška prireditev na Gombiščah v zadnjih letih slovi po 
domiselnosti, seveda predvsem zaradi izvedbe, in jedeh na žaru, 
da ne govorimo o posebej spečenem odojku, ki ga na prireditvi 
pripravljajo Belokranjci. Letos so prireditev prestavili na ravnico 
blizu povezovalne ceste med Bičem in Žužemberkom. Glede na 
udeležbo je bilo videti, da je bila ideja zelo posrečena. Tekmovanje 
v spretnostnem jahanju za gombiško oko je pravzaprav natikanje 
pomanjšanega znamenja, ki je še vedno na portalu stare hiše v tej 
vasi. Prireditev si je ogledalo izjemno veliko ljudi, za kar sta zaslu
žna lepo vreme in dobra organizacija.

bp

Proseniku zagodlo vreme
Pretekli konec tedna sta se na hrvaškem dirkališču Grobnik odvi
jali že 5. in 6. dirka za prvenstvo AlpeAdria in državno prvenstvo 
Slovenije. 
V petek so bili ves dan na sporedu prosti treningi, ki jih je Prose
nik (AMD Trebnje) izkoristil za pripravo motorja. Zaradi padca 
na zadnji dirki na Madžarskem, na kateri je motor skoraj popol
noma uničil, ga še ni preizkusil, saj je zadnje rezervne dele dobil 
na dan odhoda. 
V soboto je imel pred kvalifikacijami še en trening, na katerem je 
približno uspel nastaviti motor in si tako na kvalifikacijah zagoto
viti 6. startno pozicijo.
Popoldne je bila na vrsti že 1. dirka, ki jo je spremljalo napeto 
ozračje, saj je bilo vreme vsake pol ure drugačno. Malo pred dirko 
se je vlil dež, ki je padal do starta dirke, nato pa se je na startu za
čelo dirkališče takoj sušiti in obetala se je zanimiva dirka. Janezu 
vreme ni šlo v prid, saj je za dirko izbral dežne gume, kar je bila 
napaka, saj je bila proga po 5 krogih popolnoma suha. Tako je 
dirko komaj pripeljal do konca in jo končal na 9. mestu. Prvi je bil 
na koncu Berto Camlek (SLO), drugi Marko Jerman (SLO) in 
tretji Roland Resch (AUT), vodilni v prvenstvu.   
Takoj v nedeljo pa je imel Prosenik možnost izboljšati rezultat. 
Tudi tokrat je startal s 6. mesta, prišel nato na 4. mesto in ga zadr
žal do konca dirke. Prvi je bil Roland Resch, drugi Marko Jerman 
in tretji Lukas Pesek.

Za državno prvenstvo je v soboto povedel Berto Camlek, ki mu 
sledita Marko Jerman in Janez Prosenik. 
V nedeljo je na dirki za državno prvenstvo zmagal Marko Jerman 
pred Janezom Prosenikom in Matejem Kraljičem.
Naslednja dirka za prvenstvo AlpeAdria je čez en mesec na Če
škem v mestu Most.

Povzeto iz poročila Tine Katrašnik.
Foto: spremljevalna ekipa J. Prosenika
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DOGODKI

1. tradicionalni turnir ob 
praznovanju krajevnega 
praznika KS Trebnje
Društvo za razvoj in oživitev Trebnjega (DROT) je v nedeljo, 21. 
6. 2015, v okviru praznovanja krajevnega praznika KS Trebnje, ki 
ga sicer obeležuje 25. junija, organiziralo 1. tradicionalni turnir 
ob praznovanju krajevnega praznika KS Trebnje, ki je bil hkrati 
tudi otvoritveni turnir na novem odbojkarskem igrišču v sklopu 
Športnega parka Trebnje. »Turnirji so potekali v nogometu, ko
šarki in odbojki na mivki. Na slednjega se je prijavilo 15 ekip, 
zmagala pa sta Jazbečarja  David Šenica ter Grega Podvrščak. Na 
košarkarskem turnirju je sodelovalo 6 ekip, zmagala je ekipa BKT, 
katere predstavnik je bil Andraž Marinčič. Na nogometnem tur
nirju je sodelovalo 6 ekip, zmagala pa je ekipa Tyson team, katere 
predstavnik je bil Jožef Jeraj. Skupaj je tako tekmovalo 27 ekip iz 
Trebnjega in okolice, Mokronoga, Novega mesta, Ivančne Gori
ce, Litije, Tihaboja ... Obiskalo nas je okoli 350 ljudi,« je pojas
nil Matevž Smuk, ki je s pomočjo Christopherja Agniča, Patrika 
Horžena, Timoteja Umeka ter Klare Smuk prevzel organizacijo 
dogodka. Poskrbljeno je bilo tudi za glasbo, hrano in pijačo, saj je 
svoja vrata odprl tudi Športni bar, ki bo v času počitnic odprt vsak 
dan med 16. in 22. uro in bo skrbel za urejenost igrišč in rezerva
cijo terminov posameznih igrišč. 

Mateja Kozlevčar

3. otvoritev kopalne sezone
Že 3. leto zaporedoma je bilo izvedeno druženje na trebanjskem 
kopališču in tudi otvoritev kopalne sezone na reki Temenici v cen
tru našega mesta. 24. 6. se je na lokaciji nekdanjega trebanjskega 
bazena zbralo staro in mlado. Udeležba tokrat rekordna. Tekom 
dneva je bila zabeležena udeležba preko 150 ljudi. Za popolno 
presenečenje pa je poskrbela Trebanjska godba, ki je resnično na
redila pravo vzdušje.
Tudi kopalcev je bilo več kot običajno – skoraj deset jih je zapla
valo ali se namočilo v vodo. Visok vodostaj Temenice jih ni motil. 
Še več, bilo je odlično, saj se je lahko zaplavalo tudi na nekaterih 
delih, kjer reka običajno ne teče. Trebanjski otok pa je tako resnič
no zaživel v celoti.

Od povabljencev na otvoritvi nikogar  svetniki in župan tiho, 
še glasu ne. Kot, da se jih reka, ki teče skozi naše mesto ne tiče. 
Izjema je le Gregor Kaplan, ki se je kot vedno do sedaj odločil in 
sejnini namenil za pomoč CIRTu in tako zagotovil brezplačen 
golaž za vse udeležence in pijačo.
CIRT je tudi s tokratno izvedbo kopalne sezone spomnil, da je 
skrb za reko Temenico nujna in mora postati stalnica v občin
skem svetu. Brez vode ni življenja in dolžni smo skrbeti za njeno 
varovanje. Zato je še toliko težje razumeti odločitev 11 svetnikov 
občinskega sveta, ki so ignorirali potrebo o vzorčenju vode in sub
vencioniranju gnojnice. Prvi predlog vzorčenje vode je predpo
goj, da se trebanjsko kopališče končno ponovno resno obudi v ob
liki kot ga Trebnje in občina potrebuje. Drugi predlog – vprašanje 
gnojnice pa bi šel v korist kmetom, občanom, ki bivajo ob travni
kih in gnojenih površinah ter predvsem sami reki in življu v njej. 
Ob tej priložnosti zahvala tudi Naniju Opara, ki je omogočil upo
rabo miz in klopi ter seveda še enkrat Občinskemu pihalnemu 
orkestru Trebnje za njihov nepozabni glasbeni vložek ter seveda 
vsem aktivistom CIRTa.
Za konec le še povabilo, da si kak vroč dan za ohladitev izberete 
tudi trebanjsko kopališče, kjer je kopanje na lastno odgovornost, 
a vsekakor še kako prija v pasji vročini. Označuje ga tudi tabla z 
napisom tako, da ga ne bo težko najti. Pri tem pa vas prosimo, da 
se po travniku ne vozite z avtom ali drugimi prevoznimi sredstvi 
in se do otoka podate ob rečnem bregu.
Princeska, kot jo ljubkovalno imenujemo cirtovci, kar kliče v svoje 
valove  dobrodošli na naši reki Temenici.

Akcijski odbor CIRT
FOTO: Ksenija Starič

Iščem topel dom
Sem Roki, mešanec z belgijskim 
ovčarjem. Star sem približno eno 
leto in pol. Sem zelo prijazen in 
crkljiv psiček. Ker se rad veliko 
gibljem, iščem človeka, ki bo z 
mano hodil na dolge sprehode.  
Če želite o meni izvedeti še več, 
pokličite v času uradnih ur (od 
ponedeljka do petka med 10.00 
in 14.00, v soboto od 8.00 do 12.00) na tel. št.: 041 779 884 
(Dušan), 031 331 336 (oskrbnik) ali pošljite sporočilo na 
elek tronski naslov: meli.center.repce@gmail.com.

M.K.

Prva plavalca letos.
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EKODOGODKI

Z vrta na mizo
Repo, ki smo jo spomladi 2014 posejali na permakulturno gredo 
ekovrta, smo jeseni pobrali, naribali in shranili v kozarce, da je skisala. 
Učenec Juš je pripravil še nalepke za na kozarce. V juniju smo kozarce 
odprli in ugotovili, da je kisla repa zelo dobra. Z učenci smo se pogo
varjali o načinih in pomenu konzerviranja hrane. Iz repe in blitve, ki 
je tudi zrasla na našem vrtu, smo pripravili tri okusne zavitke: jabolč
ni, mesnorepni in skutni zavitek z blitvo. Tako smo spoznali celoten 
proces, ki je potreben za pripravo okusne in zdrave hrane. Pri tem 
smo se povezali s projektom Shema šolskega sadja, ki poteka v okviru 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS.
Učenci so sodelovali v vseh fazah in ugotovili ter preizkusili uporab
nost zelenjave za različne samostojne jedi in priloge. 
Delali so z veseljem in vse, kar so pripravili, s slastjo pojedli.

Lojzka Prpar in Irena Višček, OŠ Trebnje

Fižol s šolskega ekovrta
Permakulturno gredo smo izdelali na naravoslovnem dnevu v aprilu 
2013 pod vodstvom Lojzke Prpar, koordinatorice Ekovrta OŠ Treb
nje. Greda je sestavljena iz več plasti (veje, lubje, ruševje, gnoj in rodna 
zemlja), kar omogoča večletno uspešno rast rastlin, saj zadržuje vodo, 
zato rastline uspešno rastejo tudi v poletni suši brez zalivanja. V apri
lu je bila zemlja pripravljena za sajenje fižola.
V maju smo ga posadili in za oporo poiskali primerne veje. Pri tem 
nam je pomagal učitelj Sašo Kolar, ki je bil z učenci podaljšanega bi
vanja na vrtu. Zemlja je bila dovolj vlažna, da smo posadili še sadike 
feferonov, artičok in suhih rož. Zemlji smo dodali tudi nekaj humusa 
s kupa, kjer sproti nastaja iz plevela. Feferoni in suhe rože so začeli 
lepo rasti, sadike so si opomogle, le artičoke so bolj slabe. Fižol so 
napadle neke živalice, ker so listi fižola načeti, luknjasti. Doma fižol 
poškropimo, nama pa je učiteljica Mojca Bahun svetovala, naj pripra
viva vodo z namočenimi koprivami in ga z njo zalivava. To bo morda 
škodljivce pregnalo.
Zanimivo je, ko primerjava šolski vrt z domačimi vrtovi. Doma imajo 
starši kmetijo, zato veva, kako je treba delati, če hočemo, da je kaj pridelka.

Nastja Starič in Tjaša Ilnikar, 8. c, OŠ Trebnje   

Védenje o zdravilnih rastlinah 
želimo prenašati dalje 
Za sodelujoče mentorice in mentorje pri projektu Ekovrt OŠ 
Trebnje in ostale delavce šole smo organizirali 5 predavanj o 
zdravilnih zeliščih z namenom, da bi se prek učiteljic in učite
ljev starodavna znanja o zdravilnih zeliščih, ki jih poseduje mr. 
ph. gospod Jože Kukman, prenašala na naše učence. Predavatelj g. 
Jože Kukman nam je z veseljem predstavil zdravilna zelišča, čas 
nabiranja, možnosti priprave in načine njihove uporabe.  

Seznanili smo se tako o tistih, ki rastejo v lokalnem okolju, kot 
o tistih, ki rastejo v specifičnih vremenskih in drugih pogojih in 
zato pri presaditvi v drugo okolje ne uspevajo. G. Kukman pou
darja, da se moramo z rastlino seznaniti in jo nabirati – kolikor je 
potrebujemo – v njenem naravnem okolju. Žal pa vse preveč ljudi 
želi imeti vsa zelišča na svojem vrtu in tako so nekatera rastišča 
opustošena. 
Zelišča in zdravilne rastline smo udeleženke spoznale tudi v na
ravi, saj je zadnja delavnica potekala v okolici trebanjskega gradu.
Udeleženke in udeleženci se g. Jožetu Kukmanu iskreno zahvalju
jemo za njegov čas, potrpežljivo odgovarjanje na številna vpraša
nja, predvsem pa za posredovano znanje.
V septembru bomo izvedli še eno delavnico v naravi.

Lojzka Prpar, koordinatorica projekta Ekovrt OŠ Trebnje
Foto: Ivanka Višček

Ekologi brez meja
3. julija obeležujemo mednarodni dan brez plastičnih vrečk. Eko
logi brez meja vseskozi opozarjajo na problematiko pretirane 
uporabe plastičnih vrečk. Slovenci namreč na leto porabimo med 
130 in 150 plastičnih vrečk, ki jih običajno ne uporabljamo dlje 
kot 30 minut. Večina svojo pot konča med mešanimi odpadki, kjer 
se razkrajajo tudi do 1000 let. 

Evropski parlament je aprila sprejel nova pravila na ravni EU za 
zmanjšanje porabe plastičnih vrečk. Predlagali so dva ukrepa: po
stopno zmanjševanje uporabe lahkih plastičnih vrečk ali prepoved 
brezplačnega razdeljevanja teh vrečk. Ekologi brez meja so kot 
rešitev predlagali pralne vrečke za sadje in zelenjavo za večkratno 
uporabo.

Povzeto po članku Katje Sreš, Ekologi brez meja 
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UTRINKI IZ ŠOLSKEGA ŽIVLJENJA OŠ TREBNJE

Utrinki z zaključne prireditve vseh osnovnošolcev ob koncu šol
skega leta, na kateri smo obeležili državni praznik pa tudi dosežke 
učencev na različnih tekmovanjih. In teh je bilo letos res veliko.  
Kulturno prireditev je pripravila Petra Šijanec, povezovala pa Neli 
Bedene.

Foto: Jernej Gabrijel

Sedmošolci na ekskurziji po Primorski – na sliki med počitkom 
na stopnicah piranske stolnice

Foto:  Lojzka Prpar

Šestošolci na orientacijskem pohodu
Foto: Lojzka Prpar

Osmošolci na ekskurziji po Gorenjski – prehodili smo izjemno 
lepo pot skozi Blejski vintgar

Foto: Ivanka Višček

Devetošolci na tehničnem dnevu  ob šoštanjskem jezeru   
Foto: Ivanka Višček
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UTRINKI / NASVETI

PŠ Šenlovrenc se zahvaljuje
Na PŠ Šentlovrenc uspešno zaključujemo šolsko leto. Poleg 
vzgojnoizobraževalnega dela smo se med šolskim letom uspešno 
povezovali z lokalno skupnostjo, različnimi institucijami, društvi 
in zavodi.  Pripravili smo veliko kulturnih prireditev za starše in 
krajane KS Šentlovrenc. Odzvali smo se tudi  povabilu in sodelo
vali na letnem koncertu Zagriških fantov. V goste pa smo povabili 
varovance iz VDC Trebnje in zanje pripravili kulturni program 
in družabno srečanje. Veseli smo, da so bile prireditve lepo spre
jete in obiskane. Prijetno nas je presenetila pobuda s strani čla
nov Sveta KS Šentlovrenc, ki so s člani KUDa Marije Kmetove, 
ŠD Šentlovrenc in PGD Šentlovrenc v mesecu maju organizirali 
in izvedli dobrodelno prireditev Pomagaj migat‘ z nami. Zbrali 
so 2.146 evrov, ki jih bodo namenili nakupu športne opreme in 
ureditvi igrišča. Vsem organizatorjem, izvajalcem, donatorjem in 
posameznikom se za prispevke iskreno zahvaljujemo. Uspešnega 
sodelovanja si želimo tudi v prihodnje. 
Vsem želimo prijetne počitnice.

Strokovni delavci PŠ Šentlovrenc

Gnojenje z digestatom iz bioplinarn
Kmetom iz okolice bioplinskih naprav (BP) se v zadnjih letih po
gosteje ponuja za potrebe gnojenja rastlin ostanek iz bioplinarn – 
digestat. V prispevku želimo osvetliti, kdaj in kako ter pod katerimi 
pogoji je digestat možno uporabiti za gnojenje rastlin. Na območju 
Dolenjske se občasno na trgu pojavlja poltekoč ali tekoč material, 
imenovan digestat ali pregnito blato, kadar gre za gnojilo iz bioplin
skih naprav, ki delujejo po predpisu, ki ureja obdelavo biološko raz
gradljivih odpadkov.    
Kmet, ki se sreča s ponudbo digestata, pogosto vidi predvsem njegovo 
cenovno ustreznost, ko ga primerja z drugimi gnojili ter hranili, ki so 
potrebni za rast kmetijskih rastlin. Manj pa je pozoren na pasti, ki so 
v taki ponudbi po navadi bolj prikrite. Pri takem nakupu je bistveno, 
da je pozoren na ustrezne deklaracije, ki morajo spremljati digestat, 
ki se prodaja. Poznati pa mora tudi potrebno vodenje evidenc na 
kmetiji, ki se s takim nakupom začnejo. Zaradi  zakonodajne zahtev
nosti zato vsakemu potencialnemu uporabniku digestata priporoča
mo predhoden razgovor s kmetijskim svetovalcem, ki kmetu pomaga 
preveriti ustreznost celotne dokumentacije, še preden se izvrši nakup 
digestata ali vnos v tla. 
Kmetijsko gospodarstvo, ki uporablja kupljena ali izven lastnega kme
tijskega gospodarstva pridobljena organska gnojila, bo moralo imeti 
nakup digestata izkazan s pisnim dokazilom, letos do 15. novembra, 
ki ga predstavlja izpolnjen poseben obrazec (B1) v okviru subvencij
ske vloge. V primeru uporabe digestata veljajo zahteve navzkrižne 
skladnosti, torej za vse vlagatelje kmetijskih subvencij. Zahteve izha
jajo iz področja ravnanja z nitrati, saj se digestat obravnava kot tekoče 
organsko gnojilo, za katerega veljajo časovne in količinske omejitve 
pri vnosu v tla.
Ali je digestat primerne kakovosti za vnos v tla, lahko kmet vidi le 
iz deklaracije, ki mora nujno spremljati vsako pošiljko (cisterno) ma
teriala. Kmet mora ta dokument dobiti na vpogled, ga pregledati oz. 
prinesti na vpogled svojemu kmetijskemu svetovalcu. Na kmetijskih 
zemljiščih je dovoljena le uporaba digestata 1. kakovostnega razreda, 
ki je proizvod. Tak status digestat pridobi, če se v bioplinarni upo
rabljajo ustrezne vhodne surovine. Vsak predelovalec je dolžan ob 
prodaji digestata izdati (predložiti) predpisano deklaracijo vsakemu 
uporabniku. Na deklaraciji predelovalec in prevzemnik s podpisom 
potrjujeta oddajo oz. prevzem določene količine digestata. Poleg tega 
pa so navedeni še sledeči podatki: vrste biološko razgradljivih odpad

kov, iz katerih je proizveden digestat, primernost oz. neprimernost za 
ekološko kmetijstvo in največji dovoljeni vnos digestata na kmetijsko 
zemljišče, izvajalec nadzora kakovosti digestata z datumom vzorčenja 
in številko analize ter izvleček pomembnejših parametrov iz analize. 
Podan je tudi delež dušika iz živinskih gnojil, ki se izračuna po pred
pisani enačbi. Brez podpisov deklaracija ni veljavna. 
Naslednji pomemben pogoj za uporabo digestata je stanje v tleh, v 
katera se želi digestat vnesti (se jih želi gnojiti). Ta zemljišča morajo 
biti predhodno pregledana, ali so primerna za vnos digestata. Treba 
je opraviti predhodno analizo, ki temelji na posebnem postopku je
manja vzorcev tal, ki ga izvedejo pooblaščene organizacije. Seznam 
pooblaščenih organizacij je objavljen na spletni strani ARSO: www.
arso.gov.si. Analiziranje tal mora potekati v skladu z metodologijo 
vzorčenja, merjenja in analiziranja po predpisu, ki ureja obratovalni 
monitoring pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla. Tako 
analiziranje je potrebno opraviti vsakih 10 let. 
Šele na podlagi takih analiz in ustreznih deklaracij lahko kmetijski 
svetovalec izdela gnojilne načrte, ki vsebujejo naslednje podatke:
podatke o vsebnosti hranil iz analize tal (celokupni dušik, celotni fos
for, celotni kalij), podatke o vsebnosti hranil in kemijskih onesnaže
val v digestatu iz deklaracije, podatke o kmetijski pridelavi, največji 
dovoljeni letni vnos suhe snovi, ki ne sme presegati 8 t/ha v povpre
čju petih let, če gre za digestat, ki vsebuje več kot 20 % suhe snovi, 
dopustni vnos dušika, da ni presežen največji dovoljeni letni vnos iz 
predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kme
tijskih virov, in dopustni vnos nevarnih snovi v tla, da ni presežen 
največji dovoljeni vnos teh snovi iz uredbe.  
Uporabnik digestata je zavezan, da hrani deklaracije, rezultate analiz 
tal in gnojilne načrte najmanj 10 let. Uporabnik digestata, ki letega 
ne uporablja v skladu z zakonodajo, je lahko kaznovan z globo do 
4100 evrov za prekršek.
Gnojenje z digestatom iz BP, ki se pojavlja na trgu pri nas, še vedno 
predstavlja novost za kmete, ki bi ga želeli uporabiti kot gnojilo. Do
gaja se, da kmetje niti ne poznajo potrebnih pogojev za vnos digestata 
v svoja zemljišča niti niso pozorni, če je digestat ustrezno deklariran 
kot tržno blago. Posledice tega plačujejo ob inšpekcijskih pregledih 
na kmetijah, kar lahko pripelje tudi do zmanjšanja subvencij. Glede 
na ugotovljene probleme pri rabi digestata na kmetijah je zato nujno 
predhodno posvetovanje s kmetijskim svetovalcem, ki bo podrobneje 
predstavil, pod katerimi pogoji je vnos digestata v zemljišče ustrezen. 

Mateja Strgulec, KGZS, Zavod NM

Člani planinskega krožka smo skupaj z mentorji uživali v poho
dih v naravi (na Mirno goro …).      Foto: Ana Grčar
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DOGODKI

Živahen utrip 
trebanjske 
župnije
V župniji Trebnje se kar 
naprej kaj dogaja. Najzani
mivejša   pa so verjetno do
gajanja z otroki. Proti koncu 
šolskega leta – v maju – smo 
imeli šmarnice, letos na novo otroške v Račjem selu. Take kratke, 
ki so se po prebrani zgodbici in kratki molitvi končale z igro pred 
cerkvijo.  

Otroški cerkveni pevski zbor je dan državnosti izbral za izlet na 
Blejski otok. Veselili smo se predvsem vožnje s čolni – pletnami. 
Na otoku je bila slavnostna maša za državo Slovenijo, ki jo je vo
dil nadškof Zore. Po okrepčilu iz nahrbtnika smo si šli ogledat še 
Blejski vintgar. Bogu hvala za zagnane pevce in pevke in seveda 
starše, ki nas podpirajo.

Trebanjski ministranti so se greli in veselili v Čateških toplicah 
26. 6. skupaj z ministranti in duhovniki cele dekanije.
V drugem tednu julija pa teče oratorij. Dogajanja okrog župnišča 
se ne bi dalo nadzorovati, če ne bi za 170 prijavljenih otrok, skrbe
lo kar 40 animatorjev. Letos pod taktirko Mance Kukenberger. 
Igra, igra kar naprej, vmes pa drobne duhovne misli in dogodki iz 
življenja  Dominika Savia, ki navdušujejo za svetost! 

Zdenka Candellari

Oratorij 2015
Letošnji oratorij je bil poseben v večih pogledih. Rekordno število otrok, krasna skupina srčnih animatorjev, lasten ORATORIJ BAND …
Drugi dan je bil na vrsti pohod iz Trebnjega na Ponikve. Zaključek je bil na jasi s sveto mašo, ki smo se je udeležili tudi starši.
Čudovit pogled na množico navdušenih otrok, ki skupaj prepevajo pesmi in tkejo prijateljstva. Naj navdušenje za SVETO traja …

Zdenka Candellari
 

Uspešni tekmovalci PGD Občine
V petek, 12. 6. 2015, je v Gasilski zvezi Trebnje potekalo gasil
sko športno tekmovanje, in sicer pokalno tekmovanje za člane. 
Gasilci so v sklopu tekmovanja menjali več lokacij in na ta na
čin dokazali, da jim mobilnost ni tuja. Naši gasilci so v kategoriji 
člani A v Radohovi vasi tekmovali v vaji z motorno brizgalno in 
pri vaji raznoterosti za tri tekmovalce, v Ajdovcu pa je potekalo 
tekmovanje v spajanju sesalnega voda. Ekipa, ki so jo sestavljali 
Karmen Smolič, Nejc Trlep, Robi Glivar, Katja Čeh, Vesna Smo
lič, Gašper Trlep, Dejan Čeh, Borut Čeh in Blaž Barle, je na obeh 
tekmovanjih dosegla odlično 2. mesto. Naslednji dan, 13. 6. 2015, 
pa je na Ševnici potekalo tekmovanje v gasilski orientaciji Gasil
ske zveze Trebnje. Za naše društvo je nastopilo pet ekip in med 
njimi sta dve dosegli nadpovprečen rezultat. V kategoriji pionirke 
so Katja Anžlovar, Kaja Barle in Katarina Primc dosegle odlično 
prvo mesto in se tako uvrstile na regijsko tekmovanje. Dekleta v 
kategoriji mladinke, Larisa Barle, Patricija Lah in Saša Gorc, pa 
so dosegle prav tako zelo dobro tretje mesto. Iz rezultatov vidimo, 
da je za gasilstvo med mladimi še vedno velik interes in smo lahko 
zato upravičeno zadovoljni. 

Tekst: Leon LOBE, foto: arhiv PGD Občine
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VRTEC / CIK

Dobrodelni Vrtec Mavrica Trebnje
Vrtec Mavrica Trebnje je v okviru projektov Krepimo družine  in Ekošola kot način življenja pripravil 
dobrodelno prireditev z naslovom Delavnice projekta Krepimo družine in ekodobrote. Namen prireditve 
je bil polepšati dan socialno šibkim družinam vrtca in jih odpeljati na morje.
Ob vstopu so obiskovalce pričakale Trebanjske mažorete in jih popeljale na prizorišče dogajanja, kjer je vse 
prisotne pozdravila ravnateljica vrtca Vlasta Starc.
Otroci so skupaj s starši sodelovali na delavnicah in se zabavali. Igrali so nogomet, se preizkusili v gimna
stiki, poskrbeli smo za njihove frizure in jim poslikali obraz. Lahko so se sproščali, naredili naravoslovne 
poizkuse, igrali na male instrumente, prepevali, plesali z mažoretami in iz balonov naredili psičke, sablje 
... Posladkali so se z napitki iz svežega sadja, jedli palačinke in vaflje. Obiskovalci so si ogledali razstavo 
izdelkov vrtčevskih otrok na temo Igrajmo se, ki je še vedno na ogled.
Da smo v Vrtcu Mavrica Trebnje pripravljeni pomagati, smo že dokazali, ko smo dečku iz vrtčevske dru
žine pomagali zbrati veliko oblačil in obutve ter ko smo enemu otroku plačali večmesečno oskrbnino 

za vrtec. S tokratnim 
izkupičkom, 631 evri, 
pa bomo odpeljali na 
morje socialno šibke 
družine našega vrtca. 
Za pomoč pri organi
zaciji in izvedbi prire
ditve se zahvaljujemo: 
Društvu za razvoj obči
ne Trebnje – DROTu, 
fotografu Davidu Sela
nu, vodji gimnastične 
delavnice Renati Cuj
nik, Trebanjskim ma
žoretam in medijem, 
ki so poročali o našem 
dogodku.

Petra Slak

Malčki Vrtca Sončnica 
na pragu nove življenj
ske poti
V torek, 30. junija, so se malčki Vrtca 
Sončnica iz Velikega Gabra poslovili 
od svojih vzgojiteljic. Lara je prinesla s 
seboj kar  simbolično sončnico, ki  jo je 
spekla babica. Skupaj z vzgojiteljicami 
so se posladkali in tako obeležili zadnji 
dan druženja. Iz njihovih obrazov je 
bilo moč razbrati določeno skrb, kako 
bodo utirali nadaljnjo življenjsko pot. 
Brezskrbno otroštvo se za njih končuje. 
Jeseni bodo sedli v prave šolske klopi. 
Želimo jim vse dobro.

Tekst: Mirko Gliha, Foto: Maja Sever

Kako pa se tujci spopadajo s slovenščino?
Zaključka šolskega leta se je razveselilo tudi 29 tujcev iz različnih koncev 
Evrope, ki so od marca do junija pridno obiskovali tečaj slovenščine za 
tujce, ki ga na treh različnih težavnostnih stopnjah izvaja CIK Trebnje. 
O tem, kakšno je življenje v Sloveniji in kako težka je slovenščina, so 
spregovorile udeleženke tečaja slovenščine na najvišji težavnostni stopnji.
Jelena: V primerjavi z življenjem v Srbiji je tu, v Sloveniji, življenje za 70 
% boljše zaradi okolice, ljudi, boljše prihodnosti otrok. Tu sem tri leta. 
Prišla sem zaradi združitve družine, saj so otroci močno pogrešali očeta. 
Jaz pa sem pogrešala podporo moža, kajti težko je bilo vzgajati otroke 
brez prisotnosti očeta. Edina težava v Sloveniji je služba, ki je ne dobim. 
Všeč mi je, da so ljudje zelo prijazni, pomagajo mi, ko česa ne razumem 
ali ne poznam, in ko se sama trudim, opazijo moj trud ter ga spoštujejo. 
Berem dobro, prevajam tudi, največ težav imam z dvojino in slovnico. Je 
pa težko, saj jezika vsaj na začetku nisem razumela. Naj povem anekdoto, 
ki se mi je zgodila pri zdravniku. Ko sem šla na rentgen, mi je zdravnik 
rekel, naj slečem modrček. Nisem ga razumela, zato sem slekla majico. A 
mi je nato dejal, da to ni to. Hočem sleči še hlače. Pa je rekel, da jih ni 
potrebno. Potem mi je pokazal na modrček. Joj, kako mi je bilo nerodno. 
Alida: V Slovenijo sem prišla po poroki iz ljubezni do moža. Pred priho
dom v Slovenijo sem bila brez pričakovanj. Upala sem na boljše življenje, 

upala, da bom našla službo. Leta mi manjka – kot češnja na vrhu torte. 
Na začetku mi je največjo težavo predstavljal jezik, vendar so tu ljudje 
prijazni, pomagali so mi pri sporazumevanju. Na tečaju zelo uživam. Daje 
nam tudi možnost, da spoznamo ljudi, se družimo in govorimo po slo
vensko. Želim si, da bi lahko nadaljevala z izobraževanjem, v prihodnosti 
pa upam, da bom našla službo. 
Marijana: Bila sem zadovoljna z življenjem na Hrvaškem, v Zagrebu. 
Edini razlog za prihod v Slovenijo je bila ljubezen. Imela sem zelo dobro 
službo, je pa res, da Zagreb ni daleč. Edino težavo je predstavljalo pozna
vanje jezika. 
Adelajda: Sem iz Bosne, kjer mi je bilo v redu. Nisem razmišljala, da bi se 
kam preselila, a sem nato spoznala moža. Tu se počutim dobro in upam, 
da bom kmalu našla službo. Sosedje Slovenci so zelo prijazni, radi nam 
pomagajo.
Rahilka: Prihajam iz Makedonije. Tu sem sedem let in mi je zelo všeč. 
Pred tem sva z možem eno leto živela ločeno, jaz v rodni državi, mož pa 
je bil v Sloveniji. Otroka sta bila zelo žalostna. Potem sem v Sloveniji 
zaradi zaposlitve za osem mesecev dobila vizo. Komaj sem čakala, da vi
dim in objamem svoja otroka. Ko sta otroka prišla k nama, je bilo veselje 
nepopisno. Septembra sta začela hodili v šolo. Največ težav nam je pred
stavljal jezik. Prej smo pet let živeli v Ljubljani, kjer sem imela službo, tu, 
v Trebnjem, pa sem brezposelna. Tako si tudi jaz želim službe, saj bi s tem 
povečala finančno varnost družine. 
Arlette: Prihajam iz Nizozemske. V Sloveniji živim že skoraj dvanajst 
let. Življenja sem se že navadila, včasih pa je težko, ker ste Slovenci bolj 
zaprti, kot smo mi, Nizozemci. Imam občutek, da vas včasih s svojo od
prtostjo presenetim, šokiram. Jezik je zelo težak, predvsem zaradi sklo
nov. Nekatere besede sem dolgo časa narobe uporabljala, leta in leta sem 
bila zadovoljena, zdaj vem, da sem zadovoljna. Majhna črka popolnoma 
spremeni pomen – mislim, da besedo poznam, pa vendar pomeni nekaj 
drugega, kot sama menim. Ljudje so zelo prijazni, vedno jih zanima, kako 
je na Nizozemskem, kako se tu počutim, me pohvalijo, ker tako dobro 
govorim slovensko. Težko pa je najti prave prijatelje. Če hočeš zgraditi 
svoje življenje v tuji državi, moraš zagrabiti priložnost, da se brezplačno 
učiš jezika. Jaz sem jo. Z veseljem.

Mateja Zupančič, Barbara Jerovšek
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POLITIČNE STRANKE

Manjkale številne »slike«!
Le v DSD, partnerici ZL, smo sklicali javno razpravo o kulturi. Lo
kalni program kulture do 2018, kot je pripravljen, je milo rečeno ne
primeren – ne zasluži si žiga in podpisa. V naši občini so celo kultur
niki obmolknili – tisti, ki so najbolj pronicljivi in izrazni. Ne upajo 
se niti udeležiti javne razprave. Na 4 oči povedo, kaj vse škriplje …, a 
upanja nimajo. Manjkali so: župan, direktor občinske uprave in skoraj 
vsi svetniki – ki si lahko privoščijo, da se edine javne razprave sploh 
ne udeležijo. Resnično slike!
S takšnim sporočilom nam vse posamezne zvezde v kulturi ne poma
gajo nič, saj le ta v naši občini ni namenjena občanom. V programu 
marsikaj ni zajeto in lažje bi ga bilo spisati na novo. 

OO DSD Trebnje

Izjava ob prevzemu 
funkcije podžupana

Zahvaljujem se županu za izkazano zaupanje in za imenovanje na 
funkcijo podžupana. Prav tako velja moja zahvala članom SLS in 
vodjem svetniških skupin za izraženo podporo. Vse to je rezultat 
dobrega dela svetniške skupine SLS v zadnjih mandatih občinske
ga sveta, ko smo s pobudami in odločanjem pomembno prispevali 
k nemotenemu delovanju občine in k realizaciji razvojnih projektov.
Kot podžupan pričakujem konstruktivno sodelovanje tako z župa
nom kot s svetniki ter z direktorjem in s celotno občinsko upravo.
Upam, da bo v kratkem prišlo do še enega imenovanja in bo zapol
njeno tudi drugo podžupansko mesto. Na ta način bodo vzpostavljeni 
vsi vzvodi, ki jih ima občina za delovanje. Izzivov pred nami je dovolj, 
priložnosti za izkazovanje, kaj kdo zmore in hoče, pa tudi. 
OO SLS Trebnje,

dr. Jože Korbar, podžupan

   SDS z novim vodstvom 

V petek, 19. 6. 2015, je na Izletniški kmetiji Kazina potekala izredna 
volilna konferenca Občinskega odbora SDS Trebnje. Udeležba je bila 
odlična, saj se je zbralo 36 članov. Za predsednika je bil imenovan 
Franci Kepa, podpredsednika Boštjan Koncilja in tajnika Igor Sinur. 
Odbor je med tem že izpeljal prvo sejo in kres na Megleniku.  De
legacija članov SDS je na Medvedjeku položila cvetje v spomin na 
nastanek nove države pred 24 leti. 

Občinski odbor SDS Trebnje 

       NSi predlaga pet  
   ukrepov za nižje davke
Nova Slovenija je, čeprav je opozicijska stranka, poslala v javno raz
pravo pet ukrepov za nižje davke. To so ukrepi, ki po prepričanju NSi 
lahko zagotovijo trajno gospodarsko rast, ki je najboljše zagotovilo, da 
bodo ljudje v Sloveniji z dostojnim plačilom za opravljeno delo prišli 
do višjega življenjskega standarda. V primeru, da bi bili ukrepi spreje
ti, bi se plača na zaposlenega v povprečju zvišala za več kot 50 evrov, 
medtem ko bi podjetja, ki zaposlujejo vrhunsko usposobljene delavce, 
privarčevala okoli 870 evrov. Z ukrepi bi zvišali dohodke tistim, ki 
imajo najnižje plače, in razbremenili najbolj kakovostna delovna mes
ta v podjetjih, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost. Delo v Sloveniji 
je namreč nadpovprečno obdavčeno. Največja ovira za uvedbo nižjih 
davkov pa bo najverjetneje pomanjkanje političnega poguma.

OO NSi Trebnje

Želimo vam lepe, brezskrbne in doživete poletne počitnice!

Minilo je dobrega pol leta, odkar je stranka SMC s svojima svetnikoma 
aktivna v Občinskem svetu Občine Trebnje. Trudimo se, da bi postopno 
uresničili svoj program, in prepričani smo, da nam bo uspelo. 
V zadnjih mesecih je bilo naše prizadevanje posvečeno predvsem zače
tnim aktivnostim za pridobitev podpore in vzpostavitev dialoga tako na 
občinski kot na državni ravni, da bi se v Trebnjem zgradil nov kulturni 
dom oziroma kulturni center. Razvijajoča občina Trebnje potrebuje sodo
ben kulturni center, ki bo povezal kulturne ustvarjalce in ustvarjal pogoje 
za dvig kakovosti izobraževanja v kulturi ter promocijo kulture v pove
zovanju z drugimi dejavnostmi občank in občanov. Kulturni center bi 
razvoju občine Trebnje dal nov utrip in ustvaril pogoje za novo mestno 
jedro, to pa pomeni nadaljnji razvoj prostora v mestu.
Ugotavljamo, da imajo stranke sicer različna stališča do zagotavljanja 
ustreznih prostorov za prireditve, gradnjo novega kulturnega doma pa 
podpirajo prav vsi.
Vsem občankam in občanom želimo lepo poletje, polno zanimivih doži
vetij in prijateljskega druženja.

»Kultura usposablja za mišljenje. Prav ona nas naredi specifič
no človeška, razumna bitja, obdarjena s kritično presojo in ču
tom moralne obveznosti. Po zaslugi kulture odkrivamo vrednote 
in se odločamo. Po njeni zaslugi se ljudje izražajo, se zavedajo 
sebe, spoznavajo svojo nepopolnost, postavljajo pod vprašaj svoje 
lastne dosežke, neutrudno iščejo nove pomene in ustvarjajo dela, 
s katerimi presegajo svoje omejenosti.« (Unescova definicija, po 
Gallagher 2003: 210).   
In koliko kulture (umetniškega izražanja) je v naši občini? Veliko. 
Čestitke vsem ustvarjalcem, ki v vaških okoljih pripravljajo prijet
ne kulturne dogodke, in tistim, ki se uveljavljajo na mednarodnem 
področju.

Naj kultura bogati vaše poletje! 
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ZDRAVNIK SVETUJE

 

www.matrika.si

Z vami že 15 let 

m.: 041 711 193 

Geodetske storitve Projektantske storitve 
INŽENIRSKA GEODEZIJA

� zakoličenje objektov 
� zakoličenje komunalnih vodov 
� izdelava geodetskih načrtov 
� geodetski nadzor in  
� spremljanje gradnje objektov 
� posnetki obstoječega stanja objekta 

 
KATASTER STAVB 

� vpis stavbe v kataster stavb 
 
REGISTER PROSTORSKIH ENOT 

� določ itev hišne številke 
 

GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA (GJI) 

� vpis GJI v zbirni kataster GJI (izvedba meritev, vpis) 
� vpis spremembe podatkov GJI v katastru GJI 

 
ZEMLJIŠKI KATASTER 

� ureditev meje 
� izravnava meje 
� parcelacija – združitev ali delitev parcele 
� označ itev (obnova) meje v naravi 
� sprememba bonitete zemljišč 
 

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

� načrti za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za vse vrste objektov 
npr.: garaže, drvarnice, nadstreške, 
podporne zidove, ograje, kozolce, 
kmečke lope, kašče, silose, obore, 
stanovanjske hiše, delavnice, proizvodnje 
hale … 

� legalizacija črnih gradenj 
 

IZDELAVA ENERGETSKIH IZKAZNIC 

Storitev za vas opravimo celostno, na podlagi 15‐letnih 
izkušenj. Za vas poleg izdelave projekta speljemo celoten 
upravni postopek, vključno s pridobivanjem soglasij in 
pridobitvijo gradbenega dovoljenja. 

 

Ob hkratnem naroč i lu  dveh a l i  več  
s tor i tev  pr iznamo popust !  

 

www.matrika.si

Z vami že 15 let 

m.: 041 711 193 

Geodetske storitve Projektantske storitve 
INŽENIRSKA GEODEZIJA

� zakoličenje objektov 
� zakoličenje komunalnih vodov 
� izdelava geodetskih načrtov 
� geodetski nadzor in  
� spremljanje gradnje objektov 
� posnetki obstoječega stanja objekta 
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GEODETSKE STORITVE

INŽENIRSKA GEODEZIJA
zakoličenje objektov * zakoličenje komunalnih vodov * izdelava geodetskih načrtov 
* geodetski nadzor in spremljanje gradnje objektov * posnetki obstoječega stanja objekta

KATASTER STAVB  REGISTER PROSTORSKIH ENOT 
vpis stavbe v kataster stavb določitev hišne številke  

GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA (GJI)
vpis GJI v zbirni kataster GJI (izvedba meritev, vpis) * vpis spremembe podatkov GJI v katastru GJI

ZEMLJIŠKI KATASTER
ureditev meje * izravnava meje * parcelacija – združitev ali delitev parcele * označitev (obnova) 
meje v naravi * sprememba bonitete zemljišč

PROJEKTANTSKE STORITVE

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
načrti za pridobitev gradbenega dovoljenja za vse vrste 
objektov, npr.: garaže, drvarnice, nadstreške, podporne zi-
dove, ograje, kozolce, kmečke lope, kašče, silose, obore, sta-
novanjske hiše, delavnice, proizvodnje hale … * legalizacija 
črnih gradenj

IZDELAVA ENERGETSKIH IZKAZNIC
Storitev za vas opravimo celostno, na podlagi 15-letnih 
izkušenj. Za vas poleg izdelave projekta speljemo celoten 
upravni postopek, vključno s pridobivanjem soglasij in pri-
dobitvijo gradbenega dovoljenja.

V program Svit bomo odslej 
vabili prebivalce do 74. leta
V Program Svit, državni program presejanja in zgodnjega od
krivanja raka na debelem črevesu in danki, bodo od 1. julija 
2015 dalje vabljene osebe med 50. in 74. letom starosti. V 
posameznem ciklu bo tako presejanih 110.000 oseb več kot 
doslej, to je 55.000 oseb več letno. V Program Svit, ki ga vodi 
in upravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje ter v Sloveniji 
poteka že od leta 2009, so bile doslej vabljeni vsi prebivalci 
Slovenije, stari med 50 in 69 let in z urejenim osnovnim zdra
vstvenim zavarovanjem. 
Marca 2015 je bila v Uradnem listu objavljena sprememba 
Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na 
primarni ravni, ki je omogočila vključitev populacije do vključ
no 74 let. 
»Z dvigom starostne meje za sodelovanju v Programu Svit smo 
dosegli cilj, za katerega smo si dolgo prizadevali. Ta dogovor je ve-
lik uspeh in veseli smo, da smo ga dosegli, saj bo podaljšanje obdobja 
testiranja na prikrito kri v blatu pomembno pripomoglo k  še uspe-
šnejšemu in učinkovitejšemu odkrivanju predrakavih sprememb 
in zgodnjih oblik raka na debelem črevesu in danki. Pri starejši 
populaciji je namreč predrakavih sprememb in raka še več. S tem 
smo dosegli standard, ki ga priporočajo Evropske smernice za ka-
kovost presejanja raka na debelem črevesu in danki,« je povedala 
vodja Programa Svit Jožica Maučec Zakotnik, dr. med. spec., 
z Nacionalnega inštituta za javno zdravje

Nacionalni inštitut za javno zdravje – povzela Ivanka Višček

RAK DOJK
Karcinom dojke je najpogostejša oblika raka pri ženskah in samo 
v Sloveniji za to bolezen letno zboli več kot 1200 žensk. Vsak peti 
na novo odkriti primer raka pri ženskah je rak dojke, pri čemer je 
vse več mladih žensk, ki zbolijo pred 40. letom starosti. 

Za rakom dojke lahko zboli vsaka ženska, pri čemer niso izključe
ne niti nosečnice ali doječe mamice. Kljub visoko rizični bolezni je 
danes zelo velika možnost ozdravitve, še posebej v primeru, ko se 
bolezen odkrije v zgodnji fazi razvoja. Ključno vlogo pri tem ima 
prav ženska sama, saj je večina rakastih zatrdlin odkrita zahvalju
joč rednemu mesečnemu samopregledovanju. Samopregledovanje 
se priporoča vsak mesec, 7.–10. dan po končani menstruaciji. Tudi 
če ste v menopavzi, za samopregled izberite vedno isti dan v me
secu. Kljub velikemu napredku medicine točnega vzroka za na
stanek raka dojke na žalost še ne poznamo. Standardni postopki 
zdravljenja najpogosteje vključujejo kirurško zdravljenje, kemote
rapijo, obsevanje, hormonsko terapijo in biološko zdravljenje ter 
so odvisni od bioloških lastnosti tumorja, razširjenosti bolezni in 
starosti. Kompleksnost zdravljenja, številne posledice, ki jih bo
lezen pušča, in velik pomen osveščanja o preventivi in zgodnjem 
odkrivanju te hude bolezni so vplivali na pobudo, da so se zdrave 
ženske, bolnice, ozdravljenke, posamezniki in organizacije pove
zali med seboj in stopili skupaj v boj proti tej zahrbtni bolezni. 

Tako je nastala samostojna, neprofitna organizacija Europa 
Donna, ki ima sedež v Milanu in danes šteje 46 držav članic. 
Slovenija je ena izmed njih že od samega začetka. Glavni cilj slo
venskega združenja Europa Donna je vsem ženskam v Sloveniji 
zagotoviti enake možnosti za zgodnje odkritje bolezni, takojšnje 
in učinkovito zdravljenje ter rehabilitacijo. Danes ima ED Slo
venije tudi sekcijo mladih bolnic, ki je nastala zaradi vse večje
ga števila mlajših bolnic s specifično problematiko, ki vključuje 
odsotnost z dela na vrhuncu kariere, prizadeto samopodobo in v 
zadnjem času tudi finančno stisko. ED vsako leto pripravlja šte
vilne projekte s ciljem osveščanja širše populacije o raku dojke. 
Leta 2014 smo članice pripravile poseben projekt pod naslovom 
Lep je dan, s katerim smo hotele poudariti, da je po bolezni še 
vedno mogoče živeti lepo in kakovostno. V sklopu projekta je nas
tal video spot na pesem Anje Rupel »Lep je dan«, v katerem je 
zaplesalo 40 ozdravljenk različnih starosti. Za koreografijo smo 
hvaležne Matevžu Česnu in njegovi sodelavki Živi Laterner iz 
plesne šole Bolero v Ljubljani. Snemanje in režijo nam je omogo
čil Žiga Zupančič in njegova ekipa iz studia Blueroom. Hkrati so 

nastale tudi fotografije bolnic in ozdravljenk, za katere je poskrbel 
Tomaž Levstek. 

Potujoča razstava fotografij ozdravljenk se bo septembra usta
vila tudi v našem kraju. Prisrčno vabljeni, da se nam v petek, 4. 
septembra, ob 17. uri pridružite v Zdravstvenem domu Trebnje 
na okrogli mizi, na kateri bodo sodelovale predsednica združenja 
ED Slovenije prim. dr. Mojca Senčar in ozdravljenke s svojimi 
izkušnjami z boleznijo in zdravljenjem. Po slovesni otvoritvi raz
stave vas vabimo na prijetno druženje in klepet ob glasbi v avlo 
Zdravstvenega doma Trebnje.

Ines Milošev, dr. dent. med.
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ZAHVALE

»Ni smrt tisto, kar nas loči. 
So vezi močnejše. Brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas.«  
(M. Kačič) 

  ZAHVALA

V 96. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babi in 
prababi JOŽEFA BANDELJ iz Dolnjih Prapreč pri Šent
lovrencu. 
Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem, ki ste bili ob njej 
predvsem v zadnjem, težjem obdobju njenega življenja in ji 
nudili kakršno koli pomoč. Iskrena hvala vsem sorodnikom, 
prijateljem, vaščanom in znancem za izrečena sožalja, daro
vano cvetje, sveče in svete maše ter vsem, ki ste jo pospremili 
na njeni zadnji poti. 

Vsi njeni

Tiho teče našega življenja reka,
tiho teče solza lepega spomina,
umre srce, a ostane bolečina.
Za dobroto tvojih rok
ostala je beseda HVALA,
ki v srcih naših za vedno bo ostala!

  ZAHVALA

16. maja nas je v 69. letu starosti za vedno zapustil naš ljubljeni mož, dra
gi oči, dedi, brat, tast, stric in svak JOŽE VEBLE iz Maistrove ulice 11, 
Trebnje.
Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sose
dom iz Maistrove ulice, ki ste nam stali ob strani, nam darovali sveče, cvetje 
in ste bili z nami, ko nam je bilo težko. Iskrena hvala sodelavcem Akripola, 
podjetjema Chemass Ljubljana in Avto Slak Trebnje. Posebno zahvalo iz
rekamo govorniku g. Ivanu, mešanemu pevskemu zboru iz Kapel, Juretu 
za zaigrano žalostinko, pogrebni službi Žičkar iz Brežic za organizacijo 
pogreba ter vsem vaščanom in prijateljem iz Kapel. Hvala tudi dr. Humarju 
iz ZD Trebnje, SB Novo mesto, Onkološkemu inštitutu in DSO Trebnje.
Vsem in vsakemu posebej hvala za tople stiske rok, tolažilne besede ter 
hvala, ker ste se z lepo mislijo in spominom od našega očija poslovili v tako 
velikem številu.

Vsi, ki smo ga imeli radi!

Znal si svetovati in z lesom prav ravnati. 
Kadar spet se zberemo in kakšno pravo rečemo,
beseda nam zastane, zastavi se vprašanje:
»Kaj storil bi vrhuški ata?«

  ZAHVALA

12. aprila 2015 nas je v 95. letu starosti zapustil ata, dedek, pradedek in brat
FRANC TRAVNIK (vrhuški ata) iz Sel pri Šumberku 25, Žužemberk, ki 
je bil 40 let cerkveni ključar v cerkvi sv. Janeza Krstnika v Selih pri Šum
berku.
Ob boleči izgubi se zahvaljujemo sorodnikom, znancem za izrečena soža
lja, podarjeno cvetje, darovane sveče, svete maše in vso podporo. Posebej pa 
hvala dr. Katarini Kustel iz ZD Trebnje, patronažnima sestrama, Mateji in 
Renati, ter vsem ostalim iz DSO. Hvala Internemu oddelku SB Novo mes
to, duhovnikoma, Ivanu Jagodicu in sedanjemu župniku Janezu Jeromenu, 
za opravljeni pogrebni obred.  Hvala tudi vsem neimenovanim, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti in se ga še spominjate.   

Vsi njegovi

Zahvala
Kadar imaš nekoga rad,
nikoli ne umre,
samo daleč, daleč je …

  ZAHVALA

V 54. letu starosti nas je za vedno zapustila 
naša draga mami, žena, babica, tašča in teta 
ANICA MARKOVIČ z Gorenjega Vrha pri Dobrniču.
Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sode
lavcem, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, 
sveče in maše. Hvala duhovnikoma, dr. Romanu Globokarju in Flor
janu Božnarju, za lepo opravljen obred, hvala PGD Trebnje, pogrebni 
službi Saša Novaka, praporščakom, pevcem in izvajalcu Tišine.
Hvala Internemu oddelku SB Novo mesto za vso skrb in nego, 
hvala PBS Trebnje, podjetjem Neuroth, Belimed in Akripol. Po
sebna hvala pa družinama Lavrič in Rojec za vso pomoč. Še enkrat 
iskrena hvala vsem in vsakemu posebej.

Vsi njeni

Vsi smo ga občudovali,
kako se je vsako jutro prebudil v dan,
obdan s polno optimizma in trdne volje v upanju, 
da bo zmagal v bitki z neozdravljivo boleznijo. 
Le-ta ga je po dolgotrajnem boju premagala
in ga iztrgala iz naše sredine.
Ostal bo v naših srcih.

  ZAHVALA

Po vztrajnem boju s hudo boleznijo nas je mnogo prezgodaj v 56. letu 
starosti zapustil naš ANTON HROVAT iz Gorenjega Kamenja 9 a pri 
Novem mestu.
Za večletno prizadevanje in potrpežljivost ob njegovem zdravljenju, še 
posebej v zadnjem obdobju, se iskreno zahvaljujemo zdravstvenim usta
novam – zdravnikom in ostalemu osebju Splošne bolnišnice Novo mes
to, Zdravstvenega doma Trebnje, še posebej dr. Humarju, Zdravstvenega 
doma Novo mesto, Onkološkega inštituta in Kliničnega centra Ljubljana.  
Hvala vsem, ki ste Antona obiskovali in mu kakor koli pomagali, hvala 
sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste nam izkazovali svojo pomoč, 
ter vsem ostalim, ki ste nam ob njegovi izgubi izrekli sožalje ter se od njega 
poslovili na njegovi zadnji poti. Iskrena hvala sosedom, še posebej družini 
Klemenčič, ki nam je nudila svojo pomoč v najtežjih trenutkih.  
Zahvaljujemo se Mariji Novak, s. p., iz Žužemberka za organizacijo lepo 
opravljenega pogreba, Komunali Trebnje, obema duhovnikoma iz trebanj
ske župnije in vsem, ki ste bili vpeti v proces slovesa 1. julija 2015 na po
kopališču v Trebnjem.
Še enkrat hvala vsakemu posebej.

Vsi njegovi

Nageljni gospe Ravnikar, foto: M. Femec
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KRIŽANKA

Geslo križanke in svoj naslov pošljite na Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali na 
naš enaslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com do 2. 7. 2015

Nagrade:
1. 6mesečno kavno potovanje s kafetiero Bialetti,
v vrednosti 29 €
2. 3mesečno kavno potovanje, v vrednosti 15 €
3. 1mesečno kavno potovanje, v vrednosti 10 €

Vonj po odlični kavi je naša strast, zato že 25 let skrbno 
pražimo in združujemo najboljša kavna zrna s celega 
sveta v edinstvene kavne mešanice. V naši spletni trgo
vini www.nanni.si boste našli izbor sveže praženih kavic 
s celega sveta. Samo sveže pražena kava namreč obdrži 
polnost arom in okusa.
Pa naj vam vsak dan polepša odlična kava ...

Pravilno geslo junijske številke VR
TNARČEK SOLITER nam je po 
klasični in elektronski pošti poslalo 53 
reševalcev. Izžrebali smo: 
1. nagrado – izdelki v vrednosti 25 € 
prejme Špela Pust, Hudeje 19, 8210 
Trebnje, 2. nagrado –  izdelki v vred
nosti 15 € prejme Nikita Zinoviev, 
Gomila 11, 8233 Mirna, 3. nagrado –  
izdelki v vrednosti 10 € prejme Hana 
Knez, Studenec 33, 8210 Trebnje. 

Nagrade vas čakajo v trgovini Tika.
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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

18. 7. 2015 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

18. 7. 2015 Pohod in slovesnost v Podšumberku v spomin 
na smrt treh padlih poveljnikov 15. divizije Podšumberk

18. 7. 2015 19.00 Gasilska veselica z Ansamblom Nemir Gasilski dom Velika Loka
20. 7. 2015 9.00 Ustvarjalne delavnice Knjižnica Pavla Golie Trebnje

24. 7. 2015 9.00 Ustvarjalne delavnice Knjižnica Ivana Zorca  
Veliki Gaber

25. 7. 2015 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
25. 7. 2015 13.00 11. srečanje konjenikov Krtina Krtina
25. 7. 2015 19.00 Gasilska veselica z Ansamblom Jurčki Gasilski dom Gorenji Vrh
31. 7.2015 20.30 Gasilska veselica z Ansamblom Naveza Gasilski dom Sela pri Šumberku
1. 8. 2015 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

7. 8. 2015 20.00 Gasilska veselica z Ansamblom Fantje izpod 
Lisce Gasilski dom Zagorica

8. 8. 2015 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

8. 8. 2015 20.00 Gasilska veselica z  
Ansamblom Modrijani Gasilski dom Lukovek

9. 8. 2015 9.00 8. Žefranov pohod na Primskovo Stranje pri Velikem Gabru
15. 8. 2015 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
22. 8. 2015 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
29. 8. 2015 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
vsak dan do  31. 8. 
2015 8.00–22.00 Poletni športni dnevi Športni park Trebnje  

(pri CIKu)
5. 9. 2015 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
5. 9. 2015 8.30 6. Ekopohod Krampljevec Stranje pri Velikem Gabru

Napovednik dogodkov v občini Trebnje v juliju, avgustu in septembru 2015

NAPOVEDNIK

Vsako soboto
od 8.00 -12.00
v mestnem parku

KUPUJ SVEŽE - LOKALNO - TRADICIONALNO

Občina
TREBNJE


