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•	6.	PRAZNIK	OBČINE	TREBNJE
•	PRAZNOVANJE	BARAGOVEGA	SPOMINSKEGA	

DNEVA	V	OBČINI	TREBNJE
•	TRADICIONALNA	PRIREDITEV	»IZ	TREBANJSKEGA	

KOŠA«	od	14.	junija	do	15.	junija

130	LET	PGD	TREBNJE

PORTRET	MESECA:	BORIS	PRAZNIK

KADETI	RK	TRIMO	TREBNJE	POSTALI	DRŽAVNI	
PRVAKI

KARATEISTI	OSVOJILI	BRONASTI	MEDALJI

MAŽORETE	POSTALE	DRŽAVNE	PRVAKINJE

Ob taboru se bo odvijal tudi spremljevalni program:

15. junija 2014,  
ob 9. uri: brezplačna delavnica Slikanje z akrilom pred galerijo; 

ob 10. uri: Srečanje ob jutranji kavi, pogovor z umetnicami; 
ob 17. uri: brezplačna delavnica Slikanje z akvarelom pred galerijo;

17. junija 2014,  
ob 8.30 uri: obisk udeležencev Malega likovnega tabora v galeriji;

21. junija 2014,  
ob 10. uri: predaja likovnih del galeriji in zaključek tabora; 

ob 19. uri: Mladi se predstavijo, nastopali bodo učenci Osnovne šole Trebnje; 
od 10. do 19. ure: Poletna muzejska noč.

Veseli bomo vašega obiska in pozornosti!
V času tabora je obisk galerije in spremljevalnega programa  

za obiskovalce brezplačen.

M e d n a r o d n i  
t a b o r      l i k o v n i h  
s a m o r a s t n i k o v  
T r e b n j e  
od 14. do 21. junija 2014 
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Uredništvo: Glasilo občanov občine Trebnje, Goliev trg 4, 
8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 
Trebnje
Odgovorna urednica: Mojca Smolič 
Uredniški svet: Jože Grozde, Vida Hočevar, Štefan Kamin, 
Leon Lobe, Gorazd Marinček, Mojca Smolič, Majda Šale-
har, Ivanka Višček, Nino Zajc

Lektorica: Marjeta Kmetič
Grafična realizacija: Present, d. o. o., Ljubljana 
Naklada: 3.900 izvodov, ki se razdelijo brezplačno vsem gos- 
podinjstvom in podjetjem v občini Trebnje. 
Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobjave, delne 
objave ali krajšanja nenaročenih prispevkov v skladu s pro-
storskimi možnostmi in uredniško politiko. Priporočamo, da 
posamezni prispevki naj ne obsegajo več kot 1.000 znakov s 
presledki ter fotografijo v formatu JPG ali podobno. Foto-
grafij, pripetih v programu Word, zaradi slabe resolucije ne 
bomo objavili. Prispevki političnih strank in neodvisnih list 
ne smejo presegati 750 znakov s presledki. Prispevkov, ki ne 
bodo podpisani s polnimi imeni avtorjev, ne bomo objavili. 
Uredništvo si pridržuje tudi pravico, da neprimerne in žalji-
ve vsebine ne objavi. V Glasilu občanov se brezplačno objavi 
osmrtnica ali zahvala ob smrti za pokojnimi občankami ali 
občani občine Trebnje v obsegu 800 znakov s presledki. Spo-

minskih objav ob obletnicah smrti se ne objavlja. Poslanih 
slik za objavo ne vračamo! V Glasilu občanov se proti pla-
čilu v skladu s sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so 
pripravljeni za tisk, torej oblikovani in v primernih formatih: 
PDF v kakovosti za tisk in CMYK-formatu. Če kakovost ni 
ustrezna, se objava oglasa zavrne. Naročnik oglasa je dolžan 
spoštovati avtorske pravice glede uporabe fotografij in teks-
tov v oglasnih sporočilih. Oglasi niso lektorirani. 
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na naslov: glasi-
lo.obcanov@trebnje.si ali jih v elektronski obliki (CD, DVD, 
USB) oddate v poštni nabiralnik uredništva na naslovu: Gla-
silo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod desno, za 
občinsko stavbo). 
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je četrtek,  
10. 7. 2014, izid je petek 18. 7. 2014. Prispevki, ki bodo pris-
peli po tem datumu, bodo objavljeni v naslednji številki, če 
bodo še aktualni.

občanov občine Trebnje  

Program mladinske 
dejavnosti za obdobje  
2014-2016 
Ker Občina Trebnje na področju urejanja mladinske dejavnosti 
do sedaj ni imela izdelanih programskih dokumentov, je na pod-
lagi potreb mladih že pred časom pristopila k pripravi predpisov, 
ki bodo celovito urejali to področje. 
Komisija za mladinska vprašanja Občine Trebnje je v sodelo-
vanju z Oddelkom za družbene in gospodarske dejavnosti Ob-
čine Trebnje, v skladu z Odlokom o mladini v Občini Trebnje 
(Uradni list RS, št. 87/13), Zakonom o javnem interesu v mla-
dinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) in Zakonom o mla-
dinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10), pripravila 
Program mladinske dejavnosti za obdobje 2014-2016, ki ga je 
Občinski svet Občine Trebnje sprejel in potrdil na 27. redni seji, 
28. maja 2014. Celoten dokument si lahko prebere na spletni 
strani občine. 

Občina Trebnje
Občinska uprava 

Strategija reševanja romskega 
vprašanja v Občini Trebnje 
za obdobje 2014 – 2020
Komisija Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnos-
ti je pozvala vse občine, kjer tradicionalno živi romsko prebi-
valstvo, naj skladno z drugim odstavkom šestega člena Zakona 
o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 
33/07) in sprejetim Nacionalnim programom ukrepov Vlade 
RS za Rome za obdobje 2010-2015 sprejmejo čim bolj celovi-
te, podrobne področne strategije za realizacijo ciljev iz NPUR 
2010-2015. Občina Trebnje je v sodelovanju z javnimi zavodi, 
Policijsko postajo Trebnje, Policijsko upravo Novo mesto in 
Romskim društvom Romano drom pripravila zgoraj omenjeno 
strategijo, ki jo je Občinski svet Občine Trebnje sprejel in potr-
dil na 27. redni seji, 28. maja 2014. Celotno strategijo in v njej 
opredeljene ukrepe na področju reševanja romskega vprašanja si 
lahko preberete na spletni strani Občine Trebnje. 

Občina Trebnje
Občinska uprava 

Pričetek sanacije in 
razširitve mostu čez 
Temenico v 
Šentlovrencu 
V prvem tednu junija je z javnim razpisom 
izbrani najugodnejši izvajalec MARKO-
MARK d.o.o. iz Vidma pri Ptuju pričel z 
deli na mostu čez Temenico v Šentlovren-
cu. Predvidena je razširitev  mostu na širino 
6,0 m, ki bo omogočala normalno odvijanje 
dvosmernega prometa; izvedel se bo hodnik 
za pešce na levi strani v širini 1,5 m + 0,25 
m ter nov venec na dolvodni strani mostu 
(desna stran mostu, gledano v smeri Šentlo-
vrenca) v širini 0,95 m + 0,2 m. Na obstoječi 
konstrukciji se bo izvedla sanacija prekladne 

konstrukcije – nova hidroizolacija. V času 
izvajanja del je predvidena polovična zapora 
ceste. 
Vse udeležence v prometu prosimo za razu-
mevanje in dosledno upoštevanje spreme-
njene prometne signalizacije v času izvajanja 
del.

Občinska uprava Občine Trebnje 
Oddelek za okolje in prostor 

Darja Štraus
svetovalka III 

Preplastitev javne 
poti skozi Gradišče 
Izvajalec CGP, d.d. Novo mesto je pričel s 
preplastitvijo javne poti 926841 Rodine-A-

renberk skozi Gradišče, katero sofinancirata 
Občina Trebnje ter KS Dolenja Nemška vas. 
Dela zajemajo preplastitev poti v dolžini cca 
1.900m ter mestoma izdelavo muld za od-
vodnjavanje meteornih voda; vrednost inve-
sticije je cca 107.000,00 EUR. Dela morajo 
biti skladno z gradbeno pogodbo zaključena 
do 20. 6. 2014, saj 28. junija Gradišče v naši 
občini prireja tradicionalno »Srečanje Gra-
dišč«. 
Kljub kratkotrajnosti izvajanja del vse udele-
žence v prometu prosimo za razumevanje in 
dosledno upoštevanje spremenjene prome-
tne signalizacije v času izvajanja del.

Občinska uprava Občine Trebnje 
Oddelek za okolje in prostor 

Darja Štraus
svetovalka III 
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CŠOD Čebelica v sodelovanju z Občino 
Trebnje in KS Čatež organizira interdisci-
plinarni in medgeneracijski raziskovalni ta-
bor Varstvo okolja Trebnje 2014 (RT VOT 
2014) z delovnim naslovom SONARAVNO 
IGRIŠČE – IZVEDBENI DEL I. Razisko-
valni tabor Varstvo okolja Trebnje 2014 bo 
potekal od 12. 7. do 19. 7. 2014, udeleženci 
pa bodo nastanjeni v Domu CŠOD Čebe-
lica, Dolenja vas pri Čatežu 19, 8212 Velika 
Loka.   
V raziskovalnih dneh poletja 2013 so udele-
ženci naredili idejni načrt SONARAVNE-
GA IGRIŠČA kot učilnice na prostem, ki ga 
bodo letošnji udeleženci v prihajajočem raz-
iskovalnem taboru meseca julija 2014 začeli 
graditi. NAMEN RT VOT 2014 je v naravi 
v Sonaravnem igrišču postaviti in oblikovati 
posamezne elemente, in sicer: tridimenzio-
nalno postavitev Sonaravnega igrišča, bio-
dinamično-permakulturni vrt, igralno-čutni 
vrt, vodni vir s samočistilnim sistemom, de-
monstracijski primer pridobivanja energije iz 
naravnih virov in drugo. Delovnoraziskovalni 
prostor se nahaja neposredno v bližini Doma 
CŠOD Čebelica, kjer bodo po oblikovanem 
poteku dela oz. načrtu v posamezni medge-
neracijski raziskovalni skupini izdelali nalogo 
na temeljih trajnostnega razvoja in inovativ-
nega pristopa k učenju ter z delom umestili 
elemente v prostor Sonaravnega igrišča. SO-
NARAVNO IGRIŠČE bo novo učno okolje 
za učenje in igro različnih starostnih skupin, 
za ustvarjalen način razmišljanja in idealen 
prostor za igro, druženje ter sprostitev.

CILJI raziskovalnih skupin RT VOT 2014:
*  NARAVNE GRADNJE – izdelava tridi-

menzionalne oblike Sonaravnega igrišča 
iz naravnih materialov;

*  EKOREMEDIACIJE – postavitev vo-
dnega vira s samočistilno sposobnostjo in 
drugih oblik ekoremediacij v Sonaravnem 
igrišču; 

*  UREJANJE VZORČNEGA VRTA – 
postavitev vzorčnega vrta na temeljih per-
makulture in biodinamike;

*   ENERGIJA NARAVNIH VIROV – iz-
delava demonstracijskega primera prido-
bivanja energije iz naravnih virov – sonce, 
zrak, voda, zemlja;

*   INOVATIVNOST UČNEGA OKO-
LJA – postavitev igralno-čutnega igrišča.

STROKOVNA EKSKURZIJA – vsi ude-
leženci bodo v času raziskovalnega tabora 
obiskali vzhodno Slovenijo in si ogledali za-
nimive vzorčne primere naravne gradnje in 
vrtov.
Delo udeležencev raziskovalnega tabora bo 
obsegalo aktivno sodelovanje. Sodelovali 
bodo v delovni akciji, v kateri bodo postavili 
posamezni element v prostor Sonaravnega 
igrišča, delavnicah, na predavanjih, pri obli-
kovanju strokovnega dela članka in promo-
cijskem delu raziskovalnega tabora, na kon-
cu pa bodo aktivno sodelovali pri zaključni 
predstavitvi. Vsi udeleženci so s prijavo za-
vezani k aktivnemu sodelovanju na razisko-
valnem taboru VOT 2014. Njihovo delo bo 
ostalo v lasti CŠOD-ja.
Vse zainteresirane VABIMO k sodelova-

nju v RT VOT 2014, kjer boste v tednu dni 
na ustvarjalen, timski, interdisciplinaren in 
medgeneracijski način dela izdelovali ele-
mente Sonaravnega igrišča, pridobivali izku-
šnje, znanje, ideje in sooblikovali trajnostno 
inovativen projekt. Delo bodo vodili priznani 
profesorji slovenskih univerz in njihovi sode-
lavci.
Udeležba v RT VOT 2014 je brezplačna. 
Vključuje delo v raziskovalnih skupinah, sku-
pinskih delavnicah, sodelovanje na plenarnih 
predavanjih in interaktivnih pogovorih, pi-
sanje članka, večerne aktivnosti in zaključno 
predstavitev. Na zaključni prireditvi razisko-
valnega tabora Varstvo okolja Trebnje 2014, 
ki bo v soboto, 19. julija 2014, ob 11. uri v 
Domu CŠOD Čebelica, Čatež nad Treb-
njem, bo vsak udeleženec prejel potrdilo za 
aktivno sodelovanje.
Za prijavnico in dodatne informacije pišite 
vodji Doma CŠOD Čebelica Andreji To-
mažin: andreja.tomazin@csod.si/cebelica@
csod.si, pokličete lahko tudi na tel. št.: 07-
3489012 oz. 031-607-570. Število mest je 
omejeno, zato pohitite s prijavo. Prednost pri 
udeležbi imajo udeleženci in udeleženke iz 
občine Trebnje. 
Veselimo se vašega sodelovanja. Vljudno va-
bljeni in DOBRODOŠLI.

Vodja CŠOD Čebelica in RT VOT 2014,  
Andreja Tomažin

Občina Trebnje, župan, Alojzij Kastelic

Direktorica CŠOD, Alenka Kovšca

Program poteka RT VOT 2014:  SONARAVNO IGRIŠČE – IZVEDBENI DEL I.

Sobota, 
12. 7. 2014

Otvoritev Raziskovalnega tabora 
VOT 2014ob 11.00 v Domu 
CŠOD Čebelica 

Uvodni pozdravi organizatorjev raziskovalnega tabora in vodje projekta.
Predavanja nosilcev in mentorjev raziskovalnih skupin, predstavitev dela skupin, obli-
kovanje raziskovalnih skupin in organizacija raziskovanja v skupini.
(Predavanja so odprta za javnost!)

Ogled kraja Čatež in 
spoznavno družabni večer.

Nedelja,
13. 7. 2014

Strokovna ekskurzija v vzhodno 
Slovenijo

Obisk in ogled zelo zanimivih vzorčnih primerov naravne gradnje in vrtov. Večerna aktivnost –
sprostitvena delavnica.

Ponedeljek,
14. 7. 2014

Organizacija dela  v raziskovalnih 
skupinah in delovnoraziskovalna 
akcija

Priprava celotnega načrta dela po delovnoraziskovalnih skupinah in predstavitev 
izvedbenega načrta dela skupine do konca raziskovalnega tabora.

Rokodelske delavnice:
– izdelki iz šibja, 
– izdelki iz slame.

Torek,
15. 7. 2014

Delovna akcija, pisanje članka in 
sodelovanje v delavnicah

Priprava lokacije za delo in pomoč pri urejanju lokacije. Rokodelske delavnice:
– izdelki iz gline,
– izdelki iz lesa, vejic.

Sreda,
16. 7. 2014

Delovna akcija, pisanje članka in 
sodelovanje v delavnicah

Priprava lokacije za zasaditev rastlin in urejanje lokacije. Obisk in predstavitev 
Občine Trebnje,
g. župan Alojzij Kastelic. 

Četrtek,
17. 7. 2014

Delovna akcija, pisanje članka in 
sodelovanje v delavnicah

Sajenje rastlin in urejanje lokacije ter priprava didaktičnih igral/učil. Pisanje članka, urejanje,
večerna dejavnost: ogled 
kraja Čatež in obisk KS 
Čatež.

Petek, 
18. 7. 2014

Delovna akcija, pisanje članka in 
sodelovanje v delavnicah

Urejanje lokacije in priprava didaktičnih igral/učil. Priprave na javno predsta-
vitev in družabni večer.

Sobota,
19. 7. 2014

Zaključna javna prireditev ob 
11.00 uri v domu CŠOD Čebeli-
ca, Čatež nad Trebnjem

Slavnostni govorniki: direktorica CŠOD, župan Občine Trebnje in vodja projekta.
Predstavitev in ogled elementov v SONARAVNEM  IGRIŠČU s kratkim kulturnim 
programom.

VABILO k sodelovanju za nadarjene učence in učenke 3. triade OŠ, dijake, dijakinje ter študentke, 
študente v raziskovalnem taboru VARSTVO OKOLJA TREBNJE 2014

z delovnim naslovom
SONARAVNO IGRIŠČE – IZVEDBENI DEL I. 
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Slovesnost ob 120. 
obletnici otvoritve 
dolenjske železniške 
proge
V soboto, 31. maja 2014 se je na Železniški 
postaji v Trebnjem ob 11. uri odvijala krajša 
slovesnost v čast 120. obletnici otvoritve do-
lenjske železniške proge. 
Kot povezovalec kratkega kulturnega pro-
grama se je izkazal sedmošolec OŠ Trebnje, 
Andrej Meglič, ki je med drugim napovedal 
govor ge. Melite Rozman Dacar, direktorice 
tovornega prometa Slovenskih železnic, in 
govor župana, g. Alojzija Kastelica. Župan 
je v svojem govoru izrazil zahvalo vsem, ki 
so Občini Trebnje pomagali pri organizaciji 
in izvedbi tega dogodka. Tako se je zahvalil 
učencem (in njihovim mentorjem), ki so s 
svojimi likovnimi izdelki pripomogli k lep-
šemu izgledu železniških postaj v občini, tre-
banjski godbi in mažoretkam za lep sprejem 
gostov, Folklornemu društvu upokojencev 
Veliki Gaber za pisano plesno popestritev, 
Društvu vinogradnikov Trebnje za dobro 

kapljico in Društvu podeželskih žena Tavž-
entroža za okusen prigrizek ter vsem obisko-
valcem za obisk.
Glede na vložen trud učencev osnovnih šol 
v občini in trud njihovih mentorjev, se je 

Občina Trebnje v sodelovanju s Slovenski-
mi železnicami odločila, da si učenci za svoje 
delo zaslužijo nagrado. K sodelovanju smo 
povabili akademsko slikarko, ki je  med iz-
delki vsakega posameznega razreda oziroma 
skupine podaljšanega bivanja izbrala po en 
najboljši izdelek, katerega avtorja bo Občina 
Trebnje nagradila s knjižno nagrado. Izmed 
vseh sodelujočih pa je izbrala tudi zmago-
valni razred, in sicer 2. razred Osnovne šole 
Veliki Gaber, ki bo nagrajen z brezplačno vo-
žnjo v Novo mesto in ogledom Dolenjskega 
muzeja. 

Občina Trebnje
Občinska uprava 

Kolesarsko tekmovanje za leto 
2014
V Trebnjem je pod pokroviteljstvom Sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu Občine Trebnje v torek, 27. 5. 2014, potekalo 
osnovnošolsko kolesarsko tekmovanje KAJ VEŠ O PROMETU. 
Učenci so tekmovali v praktični vožnji po ulicah mesta, spretnostni 
vožnji na poligonu ter v znanju cestnoprometnih predpisov. 
Tekmovali so učenci osnovnih šol Trebnje in Veliki Gaber, in sicer v 
nižji ter višji kategoriji. 
Tekmovanje je bilo načrtovano kot medobčinsko oz. regijsko tekmo-
vanje občin Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno. Žal 
se ostale občine kljub povabilu tekmovanja niso udeležile.
Na tekmovanju so bili doseženi naslednji rezultati:

v nižji kategoriji: 
1. mesto: Lina Reberšak, OŠ Veliki Gaber
2. mesto: Mia Longar, OŠ Veliki Gaber
3. mesto: Miha Novak, OŠ Trebnje
v višji kategoriji: 
1. mesto: Peter Jakob Candellari, OŠ Trebnje 
2. mesto: Urban Kolenc, OŠ Trebnje
3. mesto: Urban Štefe, OŠ Veliki Gaber 
Posamezniki od 1. do 3. mesta so prejeli medaljo, diplomo ter nagra-
do, ostali nastopajoči pa priznanje za sodelovanje.
V razvrstitvi šol je zmagala OŠ Veliki Gaber, ki je prejela diplomo 
in pokal. 
Za dober potek tekmovanja gre zahvala tako mentorjem, ki so učence 
pripravili na tekmovanje, kot tudi sodelujočim sodnikom, predstav-
nikom ZŠAM in AMD, ter ne nazadnje policistom, ki so poskrbeli 
za varnostni nadzor prometa med tekmovanjem v vožnji po mestu. 
Odgovornim za izvedbo tekmovanja sta bila v največje zadovoljstvo 
uspešen in varen potek tekmovanja ter prijetno vzdušje.
Tekmovanje je bilo obenem izborno tekmovanje za letošnje držav-
no tekmovanje Kaj veš o prometu, ki je 31. 5. 2014 potekalo na OŠ 
Brezovica pri Ljubljani. Na njem je nastopil na šolskem tekmovanju 

najbolje uvrščeni po-
samezni tekmovalec 
občine Trebnje Peter 
Jakob Candellari z 
OŠ Trebnje, ki je za 
nastop prejel prizna-
nje za sodelovanje.

Pripravil:  
Tone Kastelic, tajnik SPV 

Podžupan: Silvester 
Prpar, vodja tekmovanja
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Poziv v postopku poimenovanja 
ceste v naselju Trebnje
Na podlagi zahtevka Geodetske uprave Novo mesto je Občinski svet 
Občine Trebnje na 27. redni seji, ki je potekala 28. 5. 2014, s sklepom 
sprejel odločitev, da se del ceste H1 v naselju Trebnje poimenuje v 
Cesto Vilme Bukovec. Potek ceste je na grafični prilogi označen z 
modro barvo.
Obrazložitev:
Vilma Bukovec je bila rojena 27. februarja 1920 v Trebnjem na Do-
lenjskem. Maturirala je na novomeški gimnaziji in se vpisala na Prav-
no fakulteto v Ljubljani, hkrati pa na Glasbeni konservatorij in štu-
dirala petje pri J. Foedransperg. Na enem izmed predvojnih pevskih 
tekmovanj, ki jih je organizirala ljubljanska Opera, je zasedla prvo 
mesto. V letih 1942–1943 je bila v internaciji v Italiji. Študij solopetja 
je nadaljevala po vrnitvi iz internacije pri prof. A. Darianu in bila na 
začetku leta 1944 angažirana v zbor ljubljanske Opere. Že po dveh 
mesecih je debitirala kot solistka z vlogo Siebla v Gounodovem Fa-
ustu. Njena prva glavna vloga je bila Marinka v Prodani nevesti B. 
Smetane, s katero se je po štiridesetih letih aktivnega petja leta 1982 
tudi poslovila z odra Opere in baleta SNG, kjer je bila vrsto let prva 
pevka ansambla.
Prepela je skoraj ves železni operni sopranski repertoar, od najbolj 
lirskih, kot je Manon v istoimenski Massenetovi operi, do izrazito 
dramskih vlog, kakršna je Tosca v istoimenski Puccinijevi operi. Naj-
večje uspehe pa je doma in v tujini dosegla z vlogami Čo-čo-san, 
Margarete, Kerubina, Mimi, Marinke, Jenufe, Thais in Salome. Ves 
povojni čas je bila ena glavnih sopranistk takrat še številčnega so-
lističnega pevskega ansambla Opere in baleta SNG v Ljubljani in 
je sodelovala pri krstnih uprizoritvah večine slovenskih opernih del. 
Hkrati je pela tudi na vseh gostovanjih ljubljanske Opere v tujini. 

Kot solistka je bila redna gostja številnih odrov v Belgiji, Bolgariji, 
Češkoslovaški, Egiptu, Franciji, na Kitajskem, Poljskem, v Romuniji, 
Sovjetski zvezi, Španiji. Njen glas je ohranjen v različnih arhivih in na 
nekaterih ploščah. Za svoje delo je prejela številne nagrade in prizna-
nja doma in v tujini, med drugimi Prešernovo nagrado za naslovno 
vlogo Manon v istoimenski Massenetovi operi (1957) in Prešernovo 
nagrado za življenjsko delo na področju opernega pevskega poustvar-
janja (1982).
Postopek je možno izpeljati na podlagi določb Zakona o določanju 
območij ter imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb – ZDO-
IONUS (Uradni list RS, št. 25/2008, v nadaljevanju ZDOIONUS). 
V skladu z 21. členom ZDOIONUS je potrebno v postopku poime-
novanja nove ulice v naselju Trebnje opraviti predhodno posvetovanje 
na območju poteka nove ulice, ki mora trajati najmanj 15 dni. Ustre-
zen poziv je objavljen tudi na spletni strani Občine Trebnje.
Po končanem javnem posvetovanju bo moral Občinski svet Občine 
Trebnje mnenja, predloge in pripombe, dane na predhodnem posve-
tovanju, obravnavati in se do njih opredeliti ter o svojih stališčih ob-
vestiti javnost na spletnih straneh občine.
Celotna vsebina predloga občinskega odloka, vključno z grafičnimi 
predlogami, je na vpogled v Občini Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, v 
Oddelku za splošne zadeve, pri javni uslužbenki Klavdiji Tahan. Na 
tem naslovu lahko dobite tudi vse informacije v zvezi z nameravano 
spremembo.
Pravne in fizične osebe na naslovih Pod gradom 10, 11 a in 12 zapro-
šamo, da podajo svoje mnenje, predloge in pripombe na predlog po-
imenovanja ceste v naselju Trebnje do 30. 6. 2014, in sicer v Občini 
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, pisno po pošti ali na elektron-
skem naslovu: obcina.trebnje@trebnje.si.

Pripravila:
Klavdija Tahan, univ. dipl. prav., Alojzij Kastelic,
svetovalka ŽUPAN



6 št. 95 / junij 2014

dogodki

V času prireditve bo popolna zapora centra Trebnjega od sobote, 14. 
6. 2014, od 7.00 do nedelje, 15. 6. 2014, do 17.00. Obvoz bo urejen 
po nekdanji hitri cesti H1. 

PETEK, 13. junij 2014

 SPREMLJEVALNI PROGRAM
18.00:  VIKEND RIB PRI GLIVARJU: degustacija,  
 priprava in peka rib

SOBOTA, 14. junij 2014

8.00–12.00:  KMEČKA IN ROKODELSKA TRŽNICA
8.00–9.30:  JUTRANJA VADBA ZA AKTIVEN ZAČETEK  
 KOŠA (park), udeleženci naj s seboj prinesejo blazine
10.00–18.30:  AKTIVNA PREDSTAVITEV VOJSKE IN  
 POLICIJE (park)
9.30:  2. TREBANJSKI TEK, zbiranje prijav za udeležence  
 teka (park)
10.55:  OTVORITEV TREBANJSKEGA TEKA, start  
 pohodnikov
11.00:  start članov na 8.500 m
11.10:  start otrok do 10. leta starosti na 300 m
11.20:  start otrok do 15. leta starosti na 700 m
13.00:  RAZGLASITEV REZULTATOV TEKA
16.00:  STOJNICE
16.00–21.00:  OTROŠKI PROGRAM (park):
 – Trimkov napihljivi grad
 – ustvarjaln e delavnice
 – Si.mobilov frčoplan z nagradnimi igrami
17.00:  OTVORITEV 47. MEDNARODNEGA  
 TABORA LIKOVNIH SAMORASTNIKOV  
 TREBNJE (Galerija likovnih samorastnikov  
 Trebnje)
18.00:  OTVORITEV 26. TRADICIONALNE  
 PRIREDITVE »IZ TREBANJSKEGA KOŠA«, 
 POVORKA DRUŠTEV: 

–  predstavitev umetnic 47. Mednarodnega tabora  
likovnih samorastnikov Trebnje  

–  otvoritveni pozdrav župana Občine Trebnje  
g. Alojzija Kastelica

–  pozdravne besede predsednice Turističnega društva  
Trebnje ge. Biserke Sitar

–  slavnostni govornik g. Jože Barbo, predsednik  
Turistične zveze Dolenjske in Bele krajine, naj 
prostovoljec v turizmu 2011

–  PODELITEV »TREBANJSKIH KOŠEV«: 
Sabina Berus ‒ TD Trebnje, KŠOT, Turistično-
športno društvo Gradišče … 

–  kulturni program
–  skupina muskontarjev As
–  OPO Trebnje in Trebanjske mažorete
–  razglasitev rezultatov tekmovanja v golfu

 Program bo povezoval LOJZE BOJANC.

20.30:  IZKUPIČEK 42. TEDNA CVIČKA, podelitev  
 medalj in priznanj z ocenjevanja vin članom Društva  
 vinogradnikov Trebnje
21.00:  ZIDANIŠKI KVINTET IN GIANNI RIJAVEC
 SPREMLJEVALNI PROGRAM
10.00–12.00:  dan odprtih vrat Golf & Country Cluba Trebnje –  
 prikaz osnov golfa (vadišče na Blatu)
12.00–14.00:  12. tekmovanje v golfu (vadišče na Blatu)
14.00:  VIKEND RIB PRI GLIVARJU: degustacija,  
 priprava in peka rib

Ob 30-letnici delovanja vas bo zabaval ANSAMBEL 
VEČERNI ZVON z gosti: ansambel Vrisk, 
ansambel Suha solza, Zidaniški kvintet, Aleš Pekolj s 
harmonikarji, D' NeeB, ansambel Nemir, Robi Glivar 
v vlogi Serpentinška

NEDELJA, 15. junij 2014

8.00:  zbiranje prijav za kolesarski maraton
10.00–14.00: 10. TREBANJSKI KOLESARSKI  
 MARATON DANA
 SPREMLJEVALNI PROGRAM
10.00:  3. turnir dolenjske članske šahovske lige 2014 in  
 8. turnir za pokal župana Občine Trebnje  
 (Toplar Florijan na Blatu)
 47. MEDNARODNI TABOR LIKOVNIH  
 SAMORASTNIKOV TREBNJE (Galerija likovnih  
 samorastnikov Trebnje)
 V času tabora je obisk galerije in spremljevalnega  
 programa za obiskovalce brezplačen.
9.00–12.00:  delavnica slikanja z akrilom
10.00:  srečanje z umetnicami ob jutranji kavi
17.00–19.00:  delavnica slikanja z akvarelom
11.00–19.00:  VIKEND RIB PRI GLIVARJU: degustacija,  
 priprava in peka rib

Prireditev je finančno podprla Občina Trebnje.

Organizator prireditve: Ostali podporniki:
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Praznovanje 
Baragovega 
spominskega 
dneva v občini 
Trebnje
Sobota, 28. junij 2014: 
– ob 7.00, izpred trebanjske žu-

pnijske cerkve: pohod po Bara-
govi poti ob zvokih Občinskega 
pihalnega orkestra Trebnje

– ob 19.00, v župnijski cerkvi v 
Trebnjem: slovesna maša za do-
movino in blagoslov restavrirane-
ga spomenika padlim vojakom v 
1. svetovni vojni, somaševanje bo 
vodil njegova ekscelenca apostol-
ski nuncij nadškof Juliusz Janusz

– ob 20.15, v Baragovi dvorani: 
slavnostna akademija, uvodni 
pozdrav župana Občine Trebnje 
g. Alojzija Kastelica in slavnostni 
govor direktorice Verskega mu-
zeja v Stični mag. Nataše Polajnar 
Frelih 

Srečanja se bodo udeležile sledeče vasi:
Gradišče pri Trebnjem, Gradišče nad Prvači-
no, Gradišče pri Šentjerneju, Gradišče Koz-
je, Gradišče pri Tišini, Gradišče pri Štjaku, 
Gradišče na Kozjaku, Gradišče pri Lukovici, 
Gradišče pri Divači, Gradišče pri Škofljici, 
Gradišče pri Vipavi, Gradišče pri Divači, 
Gradišče pri Materiji, Gradišče pri Vojniku, 
Gradišče pri Dolenjskih Toplicah in Gradi-
šče pri Raki.
 
PROGRAM PRIREDITVE ZA OBI-
SKOVALCE IZ NAVEDENIH GRADI-
ŠČ:
– Prihod na avtobusno postajo v Trebnje ob 

10.00. Sledi pozdrav godbe in mažoretk. 
Odhod v cerkev, kjer bo potekala krat-
ka predstavitev zgodovine Trebnjega ter 
cerkve.

– Nato se bodo peš podali do KZ Trebnje, 
kjer bo čas za malico. 

– Odhod na avtobuse in vožnja do vznož-
ja Gradišča oz. do Polterja, kamor naj bi 
prispeli med 12.00 in 12.30.

– Vodič oz. vodička avtobusa bo peš pope-
ljal/-a udeležence posameznega avtobusa 
do prvih zidanic. Za tiste, ki imajo težave 
s hojo, bo organiziran prevoz s kombijem 
ali turističnim vlakcem.

– Udeleženci se bodo ustavili pri posame-
zni zidanici, kjer bo na voljo degustacija 
cvička in skromna pogostitev. Ob prihodu 
v Gradišče bo vsak posameznik dobil svoj 
stekleni kozarec v lični vrečki, ki ga bo 
nosil okoli vratu.

– Nato se bodo sprehodili še skozi vas. Na 
prireditveni prostor bodo udeleženci pris-
peli do 14.30 oz. 15.00.

VSI LJUDJE DOBRE VOLJE STE VA-
BLJENI NA PRIREDITEV OD 16. 
URE DALJE V GRADIŠČE PRI TREB-
NJEM.  
– Prireditev bo povezoval g. Slavko Podboj. 
– Program bosta popestrila ansambla Zi-

daniški kvintet in Suha solza. Nastopili 
bodo tudi mama Mamka, Krjavelj, druži-
na Meglič, skupina Nasmeh, KUD Ivana

 Cankarja Velika Loka, P.L.l.N., chicken 
dance (slači fantje) …

– Ob 21.30 bo sledil nastop Nuše Derenda.
– Za hrano in pijačo bo poskrbela Gostilna 

Opara. 
– Organiziran bo bogat srečelov.

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za kakrš- 
no koli sodelovanje in pomoč pri organiza-
ciji, urejanju okolice, zbiranju dobitkov za 
srečelov …
Organizator prireditve: Turistično-športno 
društvo Gradišče v sodelovanju s Turistič-
nim društvom Trebnje in Občino Trebnje

VABIMO vas na 14. srečanje Gradišč Slovenije,
ki bo potekalo v soboto, 28. junija 2014, 

v Gradišču pri Trebnjem

6. praznik občine Trebnje
Petek, 20. junij 2014:
– ob 19. uri, v avli CIK Trebnje: slavnostna 

seja Občinskega sveta Občine Trebnje 
s podelitvijo priznanj in plaket Občine 
Trebnje 

– ob 22. uri: kresovanje na Vrhtrebnjem pri 
planinskem domu s kulturnim progra-
mom ob občinskem in državnem prazni-
ku 

Sobota, 21. junij 2014:
– ob 10. uri, v Galeriji likovnih samora-

stnikov Trebnje: zaključek 47. Medna-
rodnega tabora likovnih samorastnikov 
Trebnje

– od 10. do 19. ure, v Galeriji likovnih sa-
morastnikov Trebnje: dan odprtih vrat – 
Poletna muzejska noč

– ob 18. uri, pri gasilskem domu v Treb-
njem, Rimska cesta 33: slavnostna pri-
reditev ob 130-letnici delovanja PGD 
Trebnje z gasilsko parado

Občinski svet Občine Trebnje je na 27. redni 
seji 28. 5. 2014 sprejel sklep, da v letu 2014 
podeli:
– PLAKETO Občine Trebnje:

Kmetijski zadrugi Trebnje, z. o. o., Stari 
trg 2, 8210 Trebnje 

– PLAKETO Občine Trebnje:
Prostovoljnemu gasilskemu društvu 
Trebnje, Rimska cesta 33, 8210 Trebnje

– PLAKETO Občine Trebnje: 
ge. Marinki Sila, Rimska cesta 23, 8210 
Trebnje

– PRIZNANJE Občine Trebnje:
ge. Štefaniji Gliha, Cesta 15, 8213 Veliki 
Gaber

– PRIZNANJE Občine Trebnje: 
g. Zdenku Šalda, dr. med., Tomšičeva ul. 
12, 8210 Trebnje 

– PRIZNANJE Občine Trebnje:
g. Avgustu Žnidaršiču, Dobrnič 19, 8211 
Dobrnič 

– PRIZNANJE Občine Trebnje:
Kolesarskemu društvu Gorenje Ponikve, 
Gorenje Ponikve 22, 8210 Trebnje

– PRIZNANJE Občine Trebnje:
Rokometnemu klubu Trimo Trebnje, 
Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje
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Učenci PŠ Šentlovrenc zopet prepričali 
žirijo na natečaju Moja reka si

V petek, 30. maja 2014, je v Mestnem muzeju Ljubljana potekala 
zaključna prireditev projekta Moja reka si 2014, v katerem so orga-
nizatorji (ambasador projekta je znan slovenski raper Zlatko)  iskali 
najboljšo pesem za reko. Na razpis je prispelo več kot 90 pesmi, ki so 
jih ustvarili v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah iz celotne Slovenije.
Letos so se na natečaj prijavili z dvema pesmima, s pesmijo Pesem 
za mojo reko Temenico  ter z Eko himno, ki jo pojejo eko frajerji, ki 
znajo ločevati odpadke, ugašati luči in varčevati z vodo. Osvojili so 3. 
in 4. mesto. Učenci so prejeli praktične nagrade ter izlet s turističnim 
vlakom na Ljubljanski grad. 
Učenci so se predstavili še s predstavo »Maček Muri, eko frajer« , ki je 
nastal na podlagi lanskoletne zmage naših učencev na tem natečaju.

Alenka Kolar
Foto: Brane Praznik

Srečanje podružničnih šol 
treh občin
V torek, 27. maja 2014, je PŠ Šentlovrenc 
organizirala tradicionalno srečanje podruž-
ničnih šol treh občin: občine Trebnje, občine 
Ivančna Gorica in občine Šmartno pri Liti-
ji. Veseli smo bili, da so se srečanja udeležili 
učenci z učitelji podružničnih šol Primskovo, 
Štangarske Poljane, Velika Kostrevnica ter Te-
menica.  Vabilu so se odzvali tudi župan obči-
ne Šmartno pri Litiji,Milan Izlakar, ravnatelj 
Osnove šole Šmartno pri Litiji, Albert Pavli, 
ravnatelj Osnovne šole Šentvid pri Stični, Ja-
nez Peterlin ter pomočnica ravnatelja Osnov-
ne šole Trebnje,  Aleksandra Gričar. Vodja 
Podružnične šole Šentlovrenc, Alenka Kolar, 
je goste pozdravila ter jih povabila k ogledu 
kulturnega programa. Učenci so se predstavili 

z dramsko igrico Maček Muri - eko frajer ter 
z venčkom pesmi, ki jih je zapel otroški pev-
ski zbor. Po končanem kulturnem programu 
je sledila malica iz nahrbtnika, nato pa pohod 
do Mačjega Dola, kjer smo si pod vodstvom 
Braneta Praznika, ogledali Marovško zijal-
ko - ledenodobno prebivališče pračloveka ter 
Marovško škaubo - izvir vode, 
kraški bruhalnik. V preteklosti 
so v njem našli tudi močerile, 
črne človeške ribice. Po kon-
čanem ogledu smo se osvežili 
s sladoledi ki so jih donirale 
Ljubljanske mlekarne. Dan je 
minil v  prijetnemu druženju 
ter izmenjavi dragocenih iz-
kušenj.  

Teja Zajec
Foto: Brane Praznik

Srečanje starejših v 
KORK Čatež
V nedeljo, 1. 6. 2014, je Krajevna orga-
nizacija Rdečega križa Čatež organi-
zirala tradicionalno srečanje krajanov, 
starih nad 70 let.
Srečanja so se krajani udeležili v veli-
kem številu in v KORK Čatež si želijo, 
da bi bilo tako tudi v bodoče.
Srečanja se je udeležila tudi predsednica 
RKS – OZ Trebnje gospa Mojca Mi-
hevc in vsem zbranim namenila nekaj 
spodbudnih besed.
Dobre volje ni manjkalo, ker so za to 
poskrbeli čateški kulturniki: skupina 
P.L.I.N. in harmonikarji. Ob zvokih 
harmonike so krajani tudi zaplesali.
Ob klepetu in dobrem kosilu je srečanje 
kar prehitro minilo.
Hvala vsem, ki kakor koli prispevate, da 
so srečanja tako prijetna.

Marjana Kamin,
KORK Čatež

Se spomnite lanskega vročega poletja in pri-
jetne sence na trebanjski plaži? Tudi letos, bo 
neformalna otvoritev kopalne sezone in sicer 
v petek, 20. junija, ob 17.30 uri, na lokaciji 
Trebanjskega bazena. 
Na ta način v CIRT želimo opozoriti, da je 
Temenica prekrasna reka, ki si zasluži več 
pozornosti. Po lanski izkušnji, ko je na nefor-
malno druženje skozi celotno popoldne priš-
lo preko 100 ljudi je očitno, da si Trebanjci 
želimo tovrstnih neformalnih prijateljskih 
srečanj in druženja. Evidentno je tudi, da si 
želimo t.i. trebanjske plaže in da tudi bazen 
oz. kopališče lahko bistveno pripomore k ži-
vahnejšemu utripu kraja v poletnih dneh.
Za vse potencialne kopalce naj povemo, 
da se bodo v vodo lahko družno podali ob 
18.00 uri. Gregor Kaplan in CIRT-ovci se 
bomo kopali v naši Temenici tudi letos.
Že lansko leto smo si drznili skočiti v vodo 

in tako odpreti poletno kopalno sezono. Tudi 
letos se bomo odpravili na bazen. Če ne veste 
kje je, naj vas spomnimo, da je to praktično 
v centru Trebnjega, takoj za nadvozom nad 
železnico se sprehodite po kolovozni poti, 
mimo vrtičkov in že ste na lokaciji nekda-
njega bazena..
Glede zgodb in zgodbic, kako se kopamo 
Dolenci, pa bi znalo obveljati, da je vsaj del 
njih resničen. Eni vzamejo kopalke in brisa-
čo, drugi pa kakšne druge pripomočke, ki s 
kopanjem pač nimajo nič skupnega lahko pa 
pripomorejo k prijetnem druženju in dobri 
volji.
Pa ne pozabite, srečanje je neformalno, na 
lastno odgovornost – morda vam postane 
všeč in se kdaj preko poletja tudi sami ohla-
dite na bazenu, ki se počasi prebuja in vrača 
v zavest Trebanjcev.

CIRT

Udeležba na lastno odgovornost – 2. neformalno odprtje 
kopalne sezone v Trebnjem
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Galerijska paleta
Vabimo vas na 47. Mednarodni tabor likovnih sa-
morastnikov, ki se bo začel v soboto, 14. junija 2014, 
ob 17. uri in bo trajal do sobote 21. junija 2014.

Na taboru bodo sodelovale udeleženke iz osmih različnih držav in s 
tremi se bomo srečali prvič.
Luiza Caetano prihaja iz Portugalske, Edna de Araraquara iz Brazi-
lije, Lena Koski iz Finske, Katarina Krvarić iz Hrvaške, Sue Prince iz 
Velike Britanije, Judita Rajnar iz Slovenije, Lucietta Righetti iz Italije 
in Ivana Stanisavljević Negić iz Srbije.

Edna de Araraquara se je Mednaro-
dnega tabora likovnih samorastnikov 
udeležila leta 2008 in je obiskovalcem 
tabora že znana. Rojena je bila leta 
1955 v kraju Araraquara v Braziliji. 
Od leta 1977 je razstavljala v Braziliji, 
Franciji, ZDA, Španiji, Italiji, Grčiji 
in na Portugalskem. Nagrade za svo-
je stvaritve je prejemala v Braziliji, pa 
tudi v Evropi.

Lena Koski je bila rojena leta 1945 na Finskem. Leta 1974 je zače-
la razstavljati na skupinskih in samostojnih razstavah po Finskem 
in Švedskem, v Limi, New Delhiju in Washingtonu. Prejela je več 
nagrad in štipendij na Finskem, udeležila se je tudi Mednarodnega 
tabora leta 2009.

Lena Koski v galeriji leta 2009 Katarina Krvarić na Mednarodnem 
taboru leta 2011.

Katarina Krvarić je bila rojena leta 1952 v Zagrebu na Hrvaškem. Na 
gradu Mokrice je nekaj let ustvarjala v “odprtem ateljeju” v katerem je 
tudi razstavljala. Samostojno je razstavljala v Samoboru in Zagrebu 
na Hrvaškem, Heinersdorfu v Nemčiji, Hohenbruggu v Avstriji in 
na Mokricah v Sloveniji. Leta 2011 je sodelovala na Mednarodnem 
taboru v Trebnjem.

Sue Prince se je Mednarodnega tabora udeležila že dvakrat. Že dol-
go časa se posveča ustvarjanju, leta 2004 je odkrila bonade, posebno 
obliko slik za obešanje na stene, ki izhajajo iz Švedske. Med drugimi 
nagradami je v letu 2013 na 16. Bienalu naivne i marginalne umetno-
sti v Jagodini v Srbiji prejela veliko nagrado za razstavljena dela in 
odkupno nagrado.

Sue Prince leta 2009. Ivana Stanisavljević Negić leta 2012.

Ivana Stanisavljević Negić je bila rojena 1977 v Beogradu, Srbija. 
Intenzivno slika od leta 2000. Leto kasneje je pričela sodelovati na 
skupinskih razstavah doma in v tujini. Je članica Združenja likovnih 
umetnikov Srbije. Na Mednarodnem taboru likovnih samorastnikov 
je sodelovala leta 2012.

Prvič se bodo tabora udeležile tri umetnice. 

Luiza Caetano je bila rojena leta 1946 v kraju Mafra na Portugal-
skem. Resneje je pričela slikati leta 1987. Samostojno je večkrat raz-
stavljala na Portugalskem, v Braziliji, Belgiji in Italiji. Prejela je več 
nagrad na različnih tekmovanjih  po svetu. 

Judita Rajnar je bila rojena 1959 v Murski Soboti. Študirala je likov-
no pedagogiko. Redno sodeluje na različnih kolonijah, še posebej jo 
veseli ilustracija ter vse povezano z lutkarstvom. Napisala je knjigi 
Platana Levček in Vikin čarobni kaktus ter leta 2009 ilustrirala fran-
coski prevod Kozlovske sodbe v Višnji gori.

Lucietta Righetti je bila rojena 1944 v Modeni v Italiji. Samostojno 
je prvič razstavljala leta 1967 in v naslednjih letih redno sodelovala na 
natečajih za nagrado mesta Luzzara.  

Udeleženke tabora bodo ustvarjale v Galeriji likovnih samorastnikov 
Trebnje od nedelje, 15. junija, do četrtka, 19. junija 2014, od 9. do 12. 
in od 14. do 19. ure.
Tabor omogočajo CIK Trebnje – Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Občina Mirna, Obči-
na Mokronog-Trebelno, Občina Šentrupert, Občina Trebnje in Zve-
za kulturnih društev Trebnje.

Zapisala: Andrejka Vabič Nose

Ob taboru se bo odvijal tudi spremljevalni program:

15. junija 2014,  
ob 9. uri: brezplačna delavnica Slikanje z akrilom pred galerijo; 

ob 10. uri: Srečanje ob jutranji kavi, pogovor z umetnicami; 
ob 17. uri: brezplačna delavnica Slikanje z akvarelom pred galerijo;

17. junija 2014,  
ob 8.30 uri: obisk udeležencev Malega likovnega tabora v galeriji;

21. junija 2014,  
ob 10. uri: predaja likovnih del galeriji in zaključek tabora; 

ob 19. uri: Mladi se predstavijo, nastopali bodo učenci Osnovne šole Trebnje; 
od 10. do 19. ure: Poletna muzejska noč.

Veseli bomo vašega obiska in pozornosti!
V času tabora je obisk galerije in spremljevalnega programa  

za obiskovalce brezplačen.

M e d n a r o d n i  
t a b o r      l i k o v n i h  
s a m o r a s t n i k o v  
T r e b n j e  
od 14. do 21. junija 2014 

oglas GO_47tabor2014.indd   1 5.6.2014   10:43:33

Edna de Araraquara leta 2008.
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Urejanje okolice šole na 
Podružnični šoli v 
Šentlovrencu
Učenci Podružnične šole v Šentlovrencu so 
bili zelo dejavni ob svetovnem dnevu Zem-
lje. Izpeljali so čistilno akcijo v okolici šole 
ter uredili gredico pred šolo. Ponovno je za-
živel tudi šolski eko vrt. 
Učenci so pred šolo nasadili zimzelene traj-
nice, za katera je sredstva prispevala Kra-

jevna skupnost Šentlovrenc. Zemljo je bilo 
potrebno zrahljati, pognojiti, skopati luknje 
ter vse skupaj zaliti in posaditi. Po končanem 
delu pred šolo so uredili dvorišče pred šolo, 
ga pometli in pobrali smeti.
 Šolski eko vrt je bogato posajen z  zelenjavo, 
z jagodičevjem ter z dišavnicami.  Vrt je bil 
zelo zaraščen, zato ga je bilo potrebno opleti, 
nato zemljo prekopati in zrahljati. Na pog-
nojeno zemljo so posadili rastline in seme-
na, ki so jih prinesli učenci od doma. S svojo 
prizadevnostjo so pokazali, da jim je mar za 
okolico šole ter naš planet. Teja Zajec

Matematika, fizika, 
astronomija, tehnika in 
tehnologija
V torek, 20. 5. 2014, je v predavalnici OŠ 
Trebnje potekala podelitev bronastih pri-
znanj, ki so jih učenci od 6. do 9. r. osvojili 
na tekmovanjih iz znanja matematike, fizike, 
astronomije ter tehnike in tehnologije. 
Šolskega tekmovanja je iz matematike se je 
udeležilo 290 učencev, Priznanje Kenguru je 
osvojilo 63 učencev od 1. do 5. r., Bronasto 
Vegovo priznanje iz matematike je osvojilo 
43 učencev od 6. do 9. r. V 6. r. je prvo mesto 
osvojila Petra Kovšček, v 7. r. Aljaž Kužnik, v 
8. r. Jan Anžlovar in v 9. r. Žan Zakošek. Na 
področno tekmovanje se je uvrstilo 25 učen-
cev. Srebrno Vegovo priznanje so osvojili: 
Manica Kamin, Gašper Koželj, Laura Marn, 
Nik Vidmar, Ana Hočevar, Jan Anžlovar, Jan 
Čibej, Žan Zakošek, Tarik Osmanbašić, An-
draž Brezovar in Urša Uhan. 
Na državno tekmovanje iz matematike so se 
uvrstili Manica Kamin, Ana 
Hočevar, Jan Čibej in Žan 
Zakošek.
Na šolskem izbirnem tek-
movanju Konstruktorstvo in 
tehnologija obdelav je sode-
lovalo 25 učencev v različnih 
panogah. Po dva najuspe-
šnejša učenca iz vsake pano-
ge sta se udeležila regijskega 
tekmovanja, ki je potekalo 
14. 4. 2014 na OŠ Otočec. 

Sledilo je regijsko tekmovanje.
Pet učencev se je 17. maja udeležilo držav-
nega tekmovanja v Mariboru, kjer so osvo-
jili bronasto priznanje v panogah: izdelava 
tehnične in tehnološke dokumentacije z 
računalniškim programom CICICAD Jan 
Igor Kržan, Nik Vidmar; izdelava izdelka iz 
kovin Luka Falkner, Aljaž Hribar; izdelava 
izdelka iz umetne mase Denis Anžlovar in 
v panogi izdelava izdelka iz papirja Matic 
Zoran.
Učenci, ki so se udeležili državnega tekmo-
vanja iz konstruktorstva in tehnologije ob-
delav so: Luka Falkner, Aljaž Hribar, Denis 
Anžlovar, Jan Igor Kržan, Nik Vidmar.
Jan Igor Kržan je osvojil srebrno priznanje za 
4. mesto na državnem tekmovanju.
S predmetom fizika se učenci spoprimejo 
prvič v osmem razredu. Pri njem poglobijo 
in razširijo naravoslovno znanje. Tekmova-
nja iz fizike, ki ga organizira DMFA, se je 
v letošnjem šolskem letu udeležilo 48 učen-
cev 8. in 9. razredov Osnovne šole Trebnje. 
Bronasto priznanje je osvojilo 17 učencev, 

na področno tekmovanje pa se je uvrstilo 9 
učencev. Srebrno priznanje so osvojili Lara 
Valenčič, Jan Strniša, Jure Kos in Leon Čulk 
iz 8. razreda ter Urban Kolenc, Jan Čibej, 
Andraž Brezovar in Žan Zakošek iz 9. razre-
da. Lara Valenčič, Urban Kolenc in Jan Čibej 
so se uvrstili tudi na državno tekmovanje.
Astronomija je za učence dokaj zanimiva 
tema. V zadnjem času astronomi spozna-
vajo, da o vesolju vemo zelo malo, kar širi 
možnosti raziskovanja v tej vedi. Učenci 
OŠ Trebnje lahko v 7., 8., in 9. razredu iz-
berejo tudi izbirni predmet iz Astronomije. 
Društvo DMFA organizira tudi tekmovanje 
iz astronomije. Šolskega tekmovanja se je 
udeležilo 36 učencev. Bronasto priznanje je 
osvojilo 16 učencev, srebrno pa Jan Anžlovar. 
S tem se je uvrstil tudi na državno tekmova-
nje v Ljubljani, kjer je osvojil tudi zlato pri-
znanje. Tekmovalci so si ogledali tudi manjši 
observatorij na gostiteljski šoli.
Priznanja je skupaj z učitelji teh predmetov 
slovesno podelil g. ravnatelj Rado Kostrevc. 
V nagovoru je učencem čestital za osvojena 

priznanja, ki so jih osvojili 
s svojim znanjem, vztraj-
nim reševanjem nalog in 
kančkom sreče.
Najuspešnejši je učenec 
Jan Anžlovar, ki  je osvo-
jil tudi zlato priznanje iz 
astronomije.

Učitelji Andrej Anžlovar, 
Marija Strah  

in Lojzka Prpar
Foto: Jernej Gabrijel

Uspešni na tekmovanju 
KTO 
11. aprila se je 12 učencev iz OŠ Trebnje 
udeležilo regijskega tekmovanja v konstruk-
torstvu in tehnologiji obdelav na OŠ Otočec. 
6 učencev je osvojilo bronasto priznanje. Pet 
učencev se je 17. maja udeležilo državnega 
tekmovanja v Mariboru, kjer so osvojili bro-
nasto priznanje v panogah: izdelava tehnične 

in tehnološke dokumentacije z računalni-
škim programom CICICAD Jan Igor Kr-
žan, Nik Vidmar; izdelava izdelka iz kovin 
Luka Falkner, Aljaž Hribar; izdelava izdelka 
iz umetne mase Denis Anžlovar in v panogi 
izdelava izdelka iz papirja Matic Zoran.
Jan Igor Kržan je osvojil srebrno priznanje 
za 4. mesto na državnem tekmovanju.

Mentorica  
Marija Strah
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Učenci devetega razreda smo dobili prilož-
nost, da povežemo in utemeljimo svoje zna-
nje, ki smo si ga nabirali skozi osnovnošolska 
leta. Tako smo lahko podrobneje spoznali 
eno največjih del o Kranjski, to je Slava Voj-
vodine Kranjske, avtorja Janeza Vajkarda 
Valvasorja. 
Sprva smo o tem delu brskali po spletu. 
Knjižničarka nam je hkrati predstavila tudi 
nekaj drugih zanimivih spletnih strani, kot 
sta Slovenska biografija in Digitalna knji-
žnica Slovenije, in nam svetovala, naj s po-
močjo teh spletnih strani ustvarjamo svoje 
seminarske naloge in podobno. Na splošno 
smo se podučili o delu in avtorju samem in 
se naslednjo uro odpravili v knjižnico Pavla 
Golie v Trebnjem.
 Tam pa smo lahko v živo videli bibliofilsko 
izdajo tega dela oz. prevod originalnega dela, 

ki smo ga Slovenci dobili šele 320 let po izda-
ji izvirnika. Vseeno se te knjige oziroma vseh 
štirih knjig nismo smeli dotakniti z golimi 
rokami, saj imajo prav tako kot original po-
sebno vrednost. Bibliofilsko izdajo, za katero 
je bilo potrebno odšteti kar nekaj tisočakov, 
odlikuje ročna vezava, zlati tisk, goveje usnje, 
zlata obreza in polokrogel rebrasti hrbet. Na 
koncu je knjižničarka še malce polistala po 
knjigi, seveda z rokavicami, in nam pokazala 
strani, na katerih je opisano Trebnje. 
Tako smo zares spoznali, kakšen kvaliteten 
opis svojega ozemlja smo Slovenci imeli 
že v 17. stoletju. Slava Vojvodine Kranjske 
vsebuje opis Kranjske z veliko področij: ge-
ografsko, zgodovinsko, etnološko, biološko, 
medicinsko področje… 
To delo v današnjem času še vedno prekaša 
mnoge opise. Ni pa to delo pomembno le s 

tega vidika, temveč je tudi temelj, ki omogo-
ča  primerjave današnjih opisov in postavlja 
temelj za naslednje raziskave tega ozemlja. 
Hkrati pa v nas Slovencih krepi narodno pri-
padnost in nam da vedeti, kako veliko in lepo 
je naše ozemlje. Dežela Kranjska – Slovenija!

Maja Gazvoda, 9. a  OŠ Trebnje

Šesti film OŠ Veliki Gaber
Na pobudo ustvarjalnih učencev smo pred 
šestimi leti na OŠ Veliki Gaber začeli s tak-
rat  dokaj novo obliko izražanja – filmom. 
Prvi koraki so bili za vse nas novi in v mar-
sičem nejasni. Pri delu nam je bil vseskozi v 
veliko pomoč že izkušeni snemalec in mon-
tažer filmov gospod Jože Planinšek. Najbolj 
pa so nas spodbudile besede gospoda dok-
torja Marka Marina, ko je po ogledu prvih 
dveh filmov dejal, da je filmsko izražanje 
oblika izražanja prihodnosti. 
Vsako leto se filmski skupini pridruži nekaj 
novih članov z novimi idejami, kaj bi radi 

sporočili drugim. Pri krožku ideje izpilimo, 
obogatimo in z igro predstavimo nato v fil-
mu. Tudi v letošnjem letu smo posneli nov 
kratki igrani film VRTAVKA. Zgodba go-

vori o eni od problematik sodobnega časa – o 
pomanjkanju denarja v družinah oziroma vse 
večji usmerjenosti k materialnim dobrinam, 
ki se kaže tudi že pri mlajših. Mladi režiser-
ki, Iza Jerlah in Lara Štrempfelj, sta usmerili 
zgodbo v zanimiv zaključek, ki bi se ga lahko 
posluževali tudi starejši. Lepo je kaj imeti, še 
lepše je deliti. Glasbo za film je prispevala 
Urška Mitrović.
S filmom smo se predstavili na filmskem 
festivalu ZOOM.8 v Pionirskem domu v 
Ljubljani, kjer se je film Vrtavka uvrstil med 
najbolje ocenjene filme. 

Mentorica  
Justina Zupančič

»Oživljanje zdravega telesa in duha!«
Naslov tega članka je slogan Kolesarskega društva Gorenje Ponikve, 
ki sodi med mlajša v Sloveniji. Začetki delovanja segajo v leto 2000. 
Ideja o društvu in ustanovitvi le-tega se je porodila že leto poprej 
na enem izmed kolesarskih maratonov na Dolenjskem. Veliko so k 
temu pripomogli tudi prvi sponzorji. Društvo je bilo ustanovljeno z 
namenom druženja in skupnega nastopanja na različnih kolesarskih 
prireditvah po Sloveniji. Delujemo tudi humanitarno, in sicer smo 
pomagali pri nakupu invalidskega vozička za učenko osnovne šole in 
pri zdravljenju težko bolnih otrok. Redno se udeležujemo 12-urnega 
dobrodelnega kolesarjenja v okolici Trebnjega. Ob božičnih večerih 
pri polnočnici delimo tople napitke. V eni od majskih sobot v so-
delovanju z župnikom organiziramo vsakoletni blagoslov koles pri 
podružnični cerkvi svete Marjete. Kar nekaj pomladi zapored smo se 
udeležili čistilnih akcij in s tem prispevali svoj delež k urejeni, lepši in 
čistejši okolici. Delovanje društva temelji na druženju in povezovanju 
ter kolesarjenju in organiziranju kolesarskih prireditev. Sodelujemo 
tudi z drugimi športnimi društvi, ki jih prosimo za pomoč pri orga-
nizaciji športnorekreacijskih prireditev, saj je pri tem potrebnih kar 
nekaj pridnih rok, ki pa jih v društvu včasih ni dovolj. Seveda jim 
pomoč vrnemo, ko jo potrebujejo. Društvo šteje 65 članov in prav 
vsak sodeluje pri pripravi kolesarskega maratona, ki bo letos že deseti, 

torej jubilejni. Prvi maraton je bil leta 2005. Najprej je bil to mara-
ton Kolesarjenje po občini Trebnje, ki je bil kasneje preimenovan v 
Trebanjski kolesarski maraton DANA. Letos bo potekal v nedeljo, 
16. junija, v okviru prireditve Iz trebanjskega koša. Vsi kolesarji prav 
lepo vabljeni! Informacije lahko najdete na naši spletni strani: http://
kd-gorenjeponikve.eu. V kolesarski sezoni se srečujemo in družimo 
predvsem ob nedeljah ter tako prekolesarimo prenekateri kilometer 
in si s tem krepimo moč telesa in duha. 

Kolesarsko društvo Gorenje Ponikve

Pogled v preteklost: SLAVA VOJVODINE KRANJSKE
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Letos se je že tretje leto zapored pripravljal 
na ekstremno kolesarsko dirko okoli Slove-
nije. Start in cilj dirke je bil v Postojni, celot-
na trasa je dolga 1206 km s 15.000 m. n. m.
Čeprav gre za izjemno dolžino, ki jo tek-
movalci prevozijo tako rekoč brez počitka, 
si večkrat reče, da je s tem, ko se opogumiš 
in stopiš na start, za tabo že polovica tekme. 
Kajti priprave na to dirko zahtevajo ogrom-
no časa, trdne volje in energije. Od novega 
leta do maja je opravil 100 ur treninga na 
sobnem kolesu, kar nekaj ur je porabil za 
hojo na bližnje hribe in prevozil cca. 6500 
km na kolesu. Vse to in še več vlaga v športno 
življenje Boris Praznik. 

Pri tovrstnem tekmovanju sta zelo pomembni 
podpora domačih in utečena ekipa.
Res je in vse to imam v svoji družini in ekipi 
fantov, ki so me spremljali, me oskrbovali s 
hrano, motivirali in spodbujali skozi celotno 
dirko. Člani ekipe so moji najboljši prijatelji 
in že tretja skupna dirka je naš odnos le še 
poglobila v bolj trdno prijateljstvo. Marko, 
Primož, Andraž, Sandi, Matjaž, Bojan, Ma-
tic in Igor – hvala vam za vse, kar delate in 
ste naredili zame.  

Kdaj je dirka potekala? Od kje do kje ste dir-
kali?
Dirka okrog Slovenije DOS Extreme je po-
tekala od 8. do 11. maja. Start in cilj dirke je 
v Postojni. V sredo zvečer sem na slavnostni 
večerji izžrebal čas starta, in sicer 19.02, tako 
da sem se v četrtek ob 19.02 pognal s startne 
rampe na 1206 km dolgo pot okrog Sloveni-
je. Iz Postojne nas je pot vodila proti Kozini 
in nato je sledil spust proti obali. Ob obali 
si drug za drugim sledijo kratki, a zelo str-
mi vzponi. Pot nadalje poteka prek Črnega 
Kala do Kozine in potem proti Sežani in 
Ajdovščini. Nato se po 260 km prične prvi 
pravi vzpon na Predmejo. Pot nadalje pelje 
do Cola, Črnega Vrha, Godoviča, Idrije in 
Cerknega, kjer nas je počasi že obsijalo jutra-
nje sonce. Na poti iz Cerknega, kjer je drugi 
težji in daljši vzpon, pa sem bil z mislimi že 
pri najtežjem vzponu na dirki, in sicer vzpo-
nu na Vršič, kjer poteka tudi tekmovanje 
za pokal Jureta Robiča. Prek Vršiča sem se 
tako pripeljal na gorenjsko stran, kjer sem 
se peljal skozi Jesenice, Tržič in Cerklje. Tu 

se prav tako vrstijo vzponi eden za drugim. 
Nato sledi še težak vzpon na Šentursko goro 
(Krvavec). Seveda napornim vzponom sledi-
jo nevarni spusti, ko moraš biti še toliko bolj 
skoncentriran in previden. Nato sledi še kar 
nekaj vzponov in vzpon na Črnivec. Tako se 
približamo polovici dirke in drugemu naj-
težjemu vzponu na dirki, vzponu na Sleme, 
ki mu sledi spust proti Črni na Koroškem.    

Je pot potekala brez težav?
Težave sem imel s stegenskimi mišicami, a so 
bile takrat še zanemarljive. Po 24 urah kole-
sarjenja brez počitka pa so se pričele težave s 
spancem. Prvih 20 minut postanka smo na-
redili v Selnici ob Dravi, in sicer ob 21. uri. 
Tedaj mi je uspelo zaspati za celih pet minut 
in po 20 minutah smo odrinili naprej proti 
Šentilju in Prekmurju, nato po ravnini do 
Moravskih Toplic, kjer pa sem bolečine že 
močno čutil. Po temeljiti in učinkoviti masa-
ži sem zbral toliko volje in moči, da sem na-
daljeval pot, ki je peljala prek Ptujske gore do 
Ptuja, Šentjurja in Kozja, kjer sem se počasi 
že približeval domačemu terenu. Pedala sem 
vrtel do Krškega in naprej do Brežic, Cerkelj 
ob Krki, Šentjerneja in Novega mesta. Vedel 
sem, da me bodo tu čakali prijatelji, sosedje 
in moji domači, ki so mi dali še toliko pot-
rebne energije, da sem odrinil proti Metliki 
in Črnomlju. Sledil je vzpon in nato spust 
proti Kočevju. V tem delu dirke so bile mi-
šice že tako boleče, da sem lahko kolesaril 
samo stoje. Tako sem večino poti od Kočevja 
do Postojne vrtel pedala v stoječem položaju. 
Na cilj v Postojno sem prispel v soboto, 10. 
maja, ob 23. uri s časom 2 dneva, 4 ure in 14 
min. Med 40 tekmovalci iz 12-ih držav sem 
dosegel 10. mesto.

Kam bi se uvrstili kot kolesarja? Koliko časa 
še nameravate dirkati? 
Še vedno se štejem za začetnika in amaterja. 
Med vožnjo, ko sem imel čas razmišljati in ko 
so mi misli nekontrolirano uhajale sem in tja, 
sem se nagibal k temu, da bo to moja zadnja 
dirka. Vendar bolj ko sem se približeval cilju, 
bolj sem razmišljal o naslednji dirki. Tako 
je že na cilju oziroma kmalu potem padla 
odločitev, da jo bom poskušal naslednje leto 
zopet odpeljati. Seveda to ni odvisno samo 
od mene in moje trdne volje, temveč tudi od 

drugih dejavnikov. Si pa vsekakor želim, da 
bi se drugo leto še bolj približal najboljšim.

Kako in kdaj pa se je sploh porodila želja po 
tem športu?
Kot večina mojih vrstnikov sem bil najbolj 
predan nogometu. Po končani srednji šoli ni 
bilo več časa za vsakodnevne treninge, tako je 
nogomet postal samo še hobi, redno pa sem 
hodil na nogometne turnirje in se udeleževal 
občinske lige. Zaradi hude poškodbe kolena 
sem se moral nogometu odpovedati. Trem 
operacijam je sledilo enoletno zdravljenje. 
Na koncu zdravljenja so mi svetovali kole-
sarjenje. Tako sem začel pridno dan za dnem 
nabirati kilometre. Treningi so postajali vse 
daljši in daljši in na maratonih se je kazal 
napredek. Tako me je nehote kolesarjenje 
zasvojilo.

Kaj vas vleče pri tem športu?
Vsake stvari se lotim tako, da iz nje izvlečem 
čim več. Tudi pri kolesarjenju sem si želel 
nekaj več. Odločitev za dirko DOS Extre-
me je prišla povsem spontano. Ko sem prvič 
spremljal dirko kot navijač, sem se odločil, da 
se bom v njej preizkusil tudi sam. Načrtoval 
sem, da se je bom udeležil le enkrat. A ko 
prideš na cilj, že veš, da boš drugo leto zopet 
na startu. 

Kaj pa menite o udeležbi na RAAM-u? 
Dirka okrog Slovenije vsekakor zadovo-
lji moje apetite. S spoštovanjem gledam na 
dirko RAAM predvsem zato, ker sem zelo 
vneto spremljal Jureta Robiča na teh ekstre-
mnih podvigih. V šali večkrat rečem, da si 
bom za 40. rojstni dan podaril startnino za 
dirko okoli Avstrije. 

Za dobre rezultate na področju športa je pot-
rebna motivacija. Kaj vas motivira?
Vsekakor je šport v meni in ne predstavljam 
si življenja brez njega. To je najpomembnej-
ša motivacija. Zelo pomembno pa je tudi, 
da imaš cilj, in s tem dobiš voljo do napor-
nih treningov. Vsekakor pa pri treningih in 
pripravah pride v ospredje še ogromno dru-
gih dejavnikov. Zelo pomembna je podpora 
družine, prijateljev, razporeditev časa, po-
membno je tudi zdravstveno stanje. Imam 
predvsem ogromno volje in energije za vse, 
česar se lotim. 
Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil ženi Si-
moni in njeni navijaški ekipi za vso spodbu-

Prevoziti DOS EXTREME ne zmore vsak
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do, potrpežljivost ter dobro voljo pred, med 
in po tekmi. Moram poudariti, da ni prijet-
nejšega občutka kot to, da te na vrhu hriba 
pričakajo prijatelji, sosedje in vsa družina, pa 
čeprav ni časa za postanek in imaš pred seboj 
še ogromno kilometrov. Nedvomno sta bila 
letos najboljša navijača moja hči Pia in sin 
Matevž. Tako da še enkrat hvala moji druži-
ni, ki me podpira pri vseh mojih neumnostih 
in podvigih, ki so postali del nas.

Kaj svetujete mladim?
Menim, da današnja mladina prehitro obupa 
oz. sploh nima volje in energije, da bi doseg-
la svoje cilje. Še bolj pa me žalosti, da velika 
večina sploh nima ciljev.  Šport da človeku 
ogromno – samodisciplino, vztrajnost, bor-
benost in spoštovanje. Vzdržljivost, ki jo pri-
dobiš s treningi in pripravami, ti pride zelo 
prav pri premagovanju vsakodnevnih ovir.
Mladim predvsem svetujem, naj se ne za-

pirajo v sobe, ne posedajo pred računalniki, 
marveč naj gredo v naravo, se rekreirajo in 
razmišljajo pozitivno. Življenje je lahko zelo 
lepo. Že samo pozitivno razmišljanje ti v živ-
ljenje pripelje ljudi, ki razmišljajo enako kot 
ti.
Mi pa Borisu želimo še obilo uspešno prevo-
ženih kilometrov.

Mojca Smolič

Na pragu novih 130
Ne glede na to, kako je danes svet materi-
alistično naravnan, obstaja izredno veliko 
posameznikov, ki so še vedno pripravljeni 
v svojem prostem času nesebično pomagati 
vsakomur. Družijo jih vrednote, za katere se 
zdi, da že izumirajo – požrtvovalnost, hu-
manost, nesebičnost, kolegialnost, prip  rav-
ljenost na trdo delo, brez vprašanj o plačilu. 
Biti gasilec pomeni, da se moraš marsičemu 
odreči in biti požrtvovalen, kar ljudje spoz-
najo šele, ko potrebujejo pomoč. Zaradi teh 
vrednot lahko gasilsko društvo preživi vse 
politične spremembe in se razvija naprej. Na 
podlagi teh vrednot se društvu pridružujejo 
novi člani, ki se učijo od izkušenih in uspo-
sobljenih članov. In tako se povežejo vse ge-
neracije, ki sestavljajo prostovoljno gasilsko 
društvo.
PGD Trebnje je od ustanovnega leta 1884 
ravno zaradi teh vrednot takratnih trebanj-
skih prebivalcev začelo z organizirano pro-
stovoljno pomočjo, njihovo poslanstvo pa je 
mnogo generacij nadaljevalo vse do danes. 
Vse te lastnosti lahko pripišemo tudi se-
danjim članom, hkrati pa so izredno dobro 
usposobljeni, njihovo znanje je podprto s 
sodobno tehniko, zato lahko rečemo, da je 
PGD Trebnje na pragu novih 130 let.
V svoji dolgoletni zgodovini so člani društva 
ves čas stremeli k razvoju, napredku in čim 
boljši požarni pripravljenosti. Oprema se je 
od časov, ko so brizgalno prevažali do po-
žarov kar s konjsko opremo, bistveno spre-
menila. Ob svoji obletnici prevzemajo dve 
novi gasilski vozili, in sicer vozilo za gašenje 
in reševanje GVC 16/25 ter hitro tehnično 

reševalno vozilo HTRV-1 za reševanje v 
prometnih nesrečah. Opremljeni sta s so-
dobnim orodjem in bosta v veliko pomoč pri 
še uspešnejšem reševanju na intervencijah. V 
lanskem letu so povprečno opravili več kot 
eno na teden, skupno je bilo intervencij 74, 
kar je največ v 130-letni zgodovini društva.
Ali se kdaj sprašujete, kaj se dogaja, ko ga-
silec zasliši pisk pozivnika? Kaj se dogaja, 
preden začne tuliti sirena na gasilskem vo-
zilu in ko se začudeno sprašujete, komu se je 
spet nekaj zgodilo? Kako to doživlja predani 
gasilec, ki je vedno na razpolago, da pomaga 
pomoči potrebnim? 
»Ura je 3.50. Še v sanjah slišim »ta-di-tu-ti-
-ti-ti« – alarmni zvok pozivnika. Adrenalin 
se začne intenzivno sproščati, zbujen sem 
trenutku. Intervencija! Pogledam na poziv-
nik: »POŽAR NA GOSPODARSKEM 
OBJEKTU.« Skočim iz postelje, si prek pi-
žame navlečem kavbojke, nataknem nogavi-
ce, zagrabim jakno in grem. Ključi od avta in 
gasilskega doma morajo biti vedno v žepu. V 
hudem nalivu tečem do avta, potisnem ključ 
v ključavnico, »Julka« vžge takoj (bravo, ni 
vedno tako!). Hitim proti gasilskemu domu, 
hitreje kot po navadi, vendar ne brezglavo. 
Med potjo razmišljam, kakšna situacija nas 
bo pričakala, katero taktiko bomo ubrali … 
Upam na najboljše. Ko zavijam na dvorišče 
gasilskega doma, me kot poveljnika običajno 
že kličejo iz Regijskega centra za obvešča-
nje (112) ter povedo kakšno dodatno infor-
macijo in preverijo, ali smo dobili poziv. Ko 
stopim iz avtomobila, se garaže že odpirajo, 
kajti nekaj gasilcev stanuje v neposredni so-
seščini gasilskega doma in so lahko zelo hit-
ro v gasilskem domu. Hitro se preoblečemo 
v zaščitna oblačila. Glede na informacije, ki 
sem jih dobil, zavpijem, katera vozila naj iz-
vozijo, in povem kratke informacije o lokaciji 
in stanju na kraju intervencije. Vozniki stroj-
niki prižgejo vozila, vkrcamo se še ostali, po 
radijskih zvezah javimo ReCO izvoz. Od tu 
naprej lahko slišite naše sirene in se sprašuje-
te, kam spet hitimo … Nikoli ne veš, kakšno 
bo dejansko stanje na kraju, tako da je treba 
vzeti vsak poziv v luči najslabšega možnega 
scenarija. Dobesedno smrtno resno. 
Pripeljemo se na vrh Medvedjeka in v daljavi 
zagledamo žar luči. Voznik cisterne komen-
tira, kako je razsvetljena cestninska postaja, 

a kmalu ugotovimo, da je cestninska postaja 
bolj južno. Točno pred nami se vidi močan 
žar, kar napoveduje polno razvit požar in 
težko intervencijo. Fantom rečem, da bomo 
zdaj nadoknadili vse letošnje manj zahtevne 
intervencije. In že po radijski zvezi zaslišimo 
javljanje domače enote, ki je prispela pred 
nami – zahtevajo dodatne cisterne z vodo, saj 
že intenzivno gasijo objekt. Dobimo še zah-
tevo po teleskopski platformi in dodatni večji 
cisterni. Naša enota se osredotoči na zahod-
ni del objekta, en oddelek pa gasi na drugi 
strani in z nadtlačnim izpihovalnikom živini, 
ki je še v objektu, zagotavlja dotok svežega 
zraka. Na srečo reševanje živine iz objekta 
ni potrebno. Ogenj je uničil ostrešje v celoti, 
zgorelo je 15 ton žita, 20 ton sena in slame, 
uničeni so bili tudi puhalnik, sušilna naprava 
in drugo kmetijsko orodje. Ko je požar po-
gašen in je potrebno pogasiti samo še žarišča 
v senu, dobimo informacijo, da gori tudi na 
podstrešju sosednje stanovanjske hiše. Stre-
la, ki je povzročila požar na gospodarskem 
poslopju, je povzročila tudi poškodbo elek-
trične napeljave v sosednji hiši. Napadalci, ki 
so pogasili gospodarski objekt, ravno menja-
jo tlačne posode, ko jim naročim, da morajo 
takoj na pomoč na sosednji objekt. Čeprav 
so utrujeni, takoj skočijo na noge, si ponovno 
namestijo izolirne dihalne aparate in odidejo 
gasit. Požar je zelo hitro odkrit in pogašen 
z minimalno povzročeno dodatno škodo. Pri 
lociranju žarišč požara se zelo dobro izkaže 
nova termovizijska kamera. V vozilo GVC 
16/25 je bila nameščena le nekaj dni pred 
tem požarom.«
Vsa gasilska tehnika in oprema potrebuje 
ustrezen prostor. Že 25 let domuje na Rim-
ski cesti, kjer je s trdim prostovoljnim delom 
članov nastal velik in sodoben gasilski dom. 
Pri vseh prenovah stavbe so stremeli k čim 
večjim prihrankom. V zadnjih 10 letih so 
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stara okna zamenjali z energetsko varčnejši-
mi, vgradili dvižna vrata, obnovili in izolirali 
streho ter obnovili fasado, ob tem so izolirali 
tudi stavbo.
Vseh delovnih akcij se lotijo skupaj. Tako 
se med seboj povezujejo stari in mladi, člani 
in članice. Ob vsem delu pa poskrbijo tudi 
za sproščeno druženje. Skupaj so že osvojili 
najvišji slovenski vrh, se spustili po reki Soči, 
spoznali različne slovenske pokrajine in nji-
hove značilnosti na strokovnih ekskurzijah, 
taborili ob reki Kolpi in se celo s kolesi (in 
nekateri peš) podali do Kumrovca. Ob pre-
življanju skupnega prostega časa se med se-
boj bolje spoznajo, kar jim pomaga pri boljši 
usklajenosti na različnih intervencijah.
Uspešnost društva se kaže tudi v tem, da 
člani zasedajo odgovorna mesta na nivoju 
občine (Gasilska zveza Trebnje) in države 
(Gasilska zveza Slovenije). 
V GZ Trebnje: poveljnik, namestnik povelj-

nika, namestnik poveljnika OGP Trebnje, 
poveljnik sektorja Trebnje, predsednik nad-
zornega odbora, tajnica, član Komisije za 
veterane, članica Komisije za članice, član 
Mladinske komisije. 
V GZ Slovenije: član Komisije za enote šir-
šega pomena, članica Sveta članic GZS.
Prostovoljno gasilsko društvo je organizacija, 
kjer se srečujejo različni ljudje s podobnimi 
interesi, predvsem pa z željo nesebično po-
magati drugim. Za uspešno delo so potrebni 
enotnost, strpnost in upoštevanje mnenj dru-
gih. Zakaj člani PGD Trebnje kljub obilici 
nevarnih situacij in odrekanju časa za druge 
aktivnosti še vedno vztrajajo kot GASILCI, 
pa lahko razberemo iz njihovih izjav.
 »Všeč mi je, da lahko grem na intervencije, 
razne delovne akcije, taborjenja/ekskurzije, 
delam z mladino in pionirji.« (Lado, član 7 
let) 
»Vsi, ki smo v veteranski komisiji, se vaj iz-
redno radi udeležujemo, ker so naši rezultati 
plod dobrega dela.« (Tone, član 45 let)
»Uživam v tem, ko vidim, da lahko toliko 
različnih karakterjev deluje za isto stvar in 
pomaga ljudem. Skupni interesi nas družijo 
pri vajah in druženju, zato rad pomagam po 
najboljših močeh.« (Simon, član 9 let)
»Sem član PGD Trebnje, da bom lahko kot 
moj ati pomagal ljudem v stiski. Rad hodim 
na vaje, ker so tam moji prijatelji in se veliko 
koristnega in poučnega naučimo, npr. kako 

zbiti tarčo, prenašati vedro, kako pogasiti 
ogenj. Na koncu vaj se vedno posladkamo.« 
(Luka, član 2 leti)
»Biti gasilec ali ne – to zame nikoli ni bilo 
vprašanje, to imam očitno že v genih, saj so 
bili člani PGD Trebnje že moji predniki. 
Najbrž me je pritegnil zgled, saj nikoli ni bilo 
prisile v tej smeri, enostavno vem, da sem – 
gasilec.« (Lovro, član 20 let)
Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva 
Trebnje se zahvaljujemo Občini Trebnje, 
Gasilski zvezi Trebnje, URSZR, Krajevni 
skupnosti Trebnje in sponzorjem, ki nam 
omogočajo, da lahko opravljamo javno gasil-
sko službo na takšni ravni. Gasilci vseskozi 
stremimo k čim bolj racionalnim možnostim 
in optimizaciji delovanja, vse to s ciljem, da 
se zanesljivost in kakovost zaščite in reševa-
nja ob nesrečah in požarih ne bi zmanjšala.
Ob 130-letnici delovanja smo izdali zbornik, 
ki bo ponudil zanimivo branje vsem, ki jih 
zanima naše društvo in gasilstvo na sploš-
no. Skupaj s soobčani želimo obletnico pri-
merno obeležiti, zato vas vabimo, da nas 21. 
junija 2014 ob 18.00 spremljate na povorki 
skozi Trebnje, kasneje pa se nam pridružite 
na družabnem večeru z ansamblom Novi 
spomini. 
Naš prosti čas – za vašo varnost še naslednjih 
130 let!

Elizabeta Vovko Ozimek, PGD Trebnje

Udeleženci izobraževanja na CIK-u 
Trebnje uspešno zaključili šolsko leto
Na CIK-u so v maju uspešno zaključili 120-urni program Usposa-
bljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja, v katerega je bilo 
vključenih 15 udeležencev, ki jih je na usposabljanje napotil Zavod 
RS za zaposlovanje. Udeleženci so povedali, da so bile teme zelo za-
nimive in uporabne, ter izrazili željo, pravzaprav nujo, po nadaljnjem 
izobraževanju s področja računalništva, komunikacijskih veščin, reše-
vanja konfliktov, angleščine in trženja na podeželju.

Utrinek ob zaključku usposabljanja UŽU – Izzivi podeželja (Z. M.)  
Izteka se tudi program Trženje na podeželju, ki poteka v okviru pro-
jekta SNIO in je bil namenjen vsem, ki so se želeli naučiti, kako se 
tržijo produkti in storitve podeželja. Program je brezplačen, saj je fi-
nanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS 
ter Evropskega socialnega sklada. Udeleženci so pridobljeno teoretič-
no znanje nadgradili s terenskim delom, obiskali so Kmetijo Ostanek 

v Šentvidu pri Stični, Etnološko zbirko Nose in Kmetijo Erjavec v 
okolici Ivančne Gorice. Bili so navdušeni.

Obisk Etnološke zbirke Nose (M. H.)

V okviru Tedna vseživljenjskega učenja, ki je v letošnjem letu pote-
kal od 12. do 18. maja, razširjeni termin pa bo kar od 1. maja do 30. 
junija, so na CIK-u Trebnje za občane pripravili številne brezplačne 
predstavitve, predavanja in delavnice. Dogodki so bili dobro obiskani, 
občani pa zadovoljni s ponujenimi vsebinami, pridobljenim znanjem 
in informacijami o možnostih učenja v lokalnem okolju.
Šolsko leto se že bliža koncu, na CIK-u Trebnje pa se že pripravljajo 
na novo šolsko leto 2014/2015. Že jeseni se lahko vpišete v programe 
za pridobitev izobrazbe in nacionalne poklicne kvalifikacije: s pod-
ročja predšolske vzgoje, sociale, gostinstva in ekonomije. Informativ-
no se lahko prijavite že sedaj. 
In ne nazadnje lahko svoje znanje izpopolnite tudi na tečajih tujih 
jezikov – poleg angleščine, nemščine in španščine izvajajo tudi tečaj 
slovenščine za tujce ter albanščine. Več informacij o programih naj-
dete na spletni strani www.ciktrebnje.si oz. lahko pokličete na tel. št. 
07 34 82 100.

Kristina Jerič in Martina Podlesnik, CIK Trebnje
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Predstavitev Pobude o subvencioniranju adi-
tiva za boljšo izkoriščenost gnojnice, prepre-
čevanje njenega izpiranja v podtalnico ter 
preprečevanje neprijetnega vonja, je bila 31. 
maja, v Trebnjem, odlično obiskana. Večkrat 
je bilo poudarjeno, da je kmetijstvo tista pa-
noga v občini Trebnjem, ki ima prihodnost 
in jo je nujno potrebno negovati, pri tem pa 
iskati poti za ohranjanje naravnega okolja.
Med slušatelji je bilo moč najti vse uporabni-
ke prostora, kar je najboljši pokazatelj, da za 

to področje obstaja resen interes. Po predsta-
vitvi pobude in ob dveh strokovnih kratkih 
predavanjih dr. Dušan Plut in mag. Andrej 
Nose je sledila konstruktivna razprava, ki je 
še enkrat več potrdila, da bi bil tovrstni pri-
stop smiselne in upravičen. 
Glede na posredovana odgovora Ministrstva 
za kmetijstvo in okolje in Kmetijsko-gozdar-
ske zbornice Slovenije, je jasno, da je pobuda 
izvedljiva v 2015. Glede udejanjanja predla-
ganih možnosti je sedaj zadeva na občini. 

Potrdilo se je dejstvo, da je zadeva izvedljiva, 
le voljo in željo za konstruktiven pristop je 
potrebno imeti.
Še najbolj pa razveseljuje dejstvo da se je v 
občini Trebnje, na enem mestu, zbralo toliko 
različnih deležnikov in uporabnikov pros-
tora, ki so v sinergiji iskali rešitve problema. 
Vsekakor sem občini Trebnje pri implemen-
taciji te moje Pobude na voljo za pomoč in 
sodelovanje.

Gregor Kaplan

Medvedki potujemo
Ob svetovnem dnevu družine so se otroci oddelka MEDVEDKI 
družili skupaj z babicami in dedki. Z vlakom so se odpeljali do Ve-
likega Gabra. Med potjo so si ogledali vlak in strojevodsko kabino. 
Prav posebna dogodivščina je bila, da so otroci lahko trobili. V Ve-
likem Gabru  so izstopili in se peš podali do lovske koče. Tam so 
pomalicali, peli, rajali in si ogledali okolico. Druženje so zaključili pri 
Vrtcu Mavrica. 
Strokovni delavki Brigita in Katja se skupaj z otroki zahvaljujeva 
dedkom in babicam za prijetno druženje in pomoč.

Strokovni delavki Brigita in Katja

Predstavitev pobude o gnojnici uspešno izvedena – resorno ministrstvo potrdilo 
možnost izvedbe, enako velja tudi za KGZS

Teden Rdečega križa
Teden Rdečega križa se vsako leto prične 8. 
maja, ko obeležujemo mednarodni dan Rde-
čega križa, in traja do 15. maja. V letošnjem 
letu je potekal pod sloganom »Moja rdeček-
rižarska zgodba – 70. obletnica ustanovnega 
zbora RKS«.
V četrtek, 15. 5. 2014, so prostovoljci KORK 
Trebnje pripravili prikaz oživljanja z upora-
bo avtomatskega defibrilatorja, meritve krv-
nega tlaka, krvnega sladkorja in holesterola 
ter predstavili dejavnost Rdečega križa. Do-
godek je potekal dopoldne v parku v Treb-

njem. Prikaz postopkov nudenja prve pomo-
či na lutkah sta izvajala predavateljica prve 
pomoči Mojca Mihevc in član ekipe prve 

pomoči RKS – OZ Trebnje Janez Žibert. 
Predstavitev je bila zelo zanimiva za učence 
Osnovne šole Trebnje, ki so prihajali v park 
in se v nudenju prve pomoči tudi preizku-
sili. Prisluhnili so tudi Tei Radelj, ki jim je 
predstavila dejavnosti Rdečega križa.   
Meritve za krajane je opravljala Vlasta Raj-
kovič. Pri dogodku so sodelovali tudi ostali 
člani KORK Trebnje: Rosana Bartolj, Dušan 
Peskar, Stanka Kafol in Stanka Jurak.
Vsi sodelujoči so bili veseli, da so se učenci in 
krajani udeležili dogodka v tolikšnem številu.

Vlasta Rajkovič,
KORK Trebnje

4. Tradicionalni pohod po obronkih KS 
Štefan in medvaški nogometni turnir
V nedeljo, 25. 5. 2012, je potekal v organizaciji Turističnega, športne-
ga in kulturnega društva Štefan že 4. tradicionalni pohod po obron-
kih krajevne skupnosti Štefan. Zbor pohodnikov je bil ob 10. uri pred 
nogometnim igriščem na Pluski. Pot je potekala najprej od Pluske do 
Kamnega Potoka, nato vse do Rožnega Vrha in potem do vasi Štefan. 
Od tam so pohodniki krenili do Benečije in se povzpeli vse do Ob-
čin, kjer so se spustili v dolino do cilja na Pluski. Med potjo je bilo 
tudi več postankov. Na cilju sta vse pohodnike čakala pasulj, ki so ga 
člani društva skuhali s skupnimi močmi, in kapljica rujnega. Malo po 
13. uri pa se je pričel na igrišču na Pluski tudi medvaški nogometni 
turnir, ki so se ga udeležile ekipe iz vasi KS Štefan. Veliko število ekip 
in številčno občinstvo sta bila najboljši dokaz, da tovrstnih prireditev 
pri nas primanjkuje. 

Tekst: Leon Lobe, TŠKD Štefan
Foto: Aleš Rebol
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Kadeti RK Trimo Trebnje 
postali državni prvaki
Kadetom RK Trimo Trebnje je ta konec te-
dna uspelo postaviti nov mejnik v zgodovini 
trebanjskega rokometa. Na finalnem turnirju 
najboljših štirih ekip v Sloveniji so izvrstno 
opravili svoje delo. Med udeleženci so pri-
kazali najbolj kakovostno igro, premagali vse 
svoje nasprotnike in zasluženo osvojili naslov 
državnih prvakov Slovenije v kategoriji le-
tnika 1997 in mlajši. S tem dosežkom je RK 
Trimo Trebnje edini klub v Sloveniji, ki se v 
letošnji sezoni pri mlajših selekcijah lahko 
pohvali z dvema zlatima medaljama (SDA 
in kadeti). Naslov državnih prvakov so mladi 
rokometaši v letošnji sezoni osvojili tudi med 
osnovnošolci, ekipo OŠ Trebnje pa sestavljajo 
izključno člani RK Trimo Trebnje.
Za najboljšega igralca finalnega turnirja je 
bil izbran Matic Kotar (RK Trimo Trebnje), 
najboljši strelec je bil Nejc Planinc (RD Slo-
van), najboljši vratar pa Žiga Urbič (RK Tri-
mo Trebnje). V najboljšo sedmerico so bili 

izbrani naslednji igralci: Matic Kotar, Žiga 
Urbič, Valentin Mlakar (vsi RK Trimo Treb-
nje), Nejc Planinc, Darko Stojnič (oba RD 
Slovan), Tilen Kosi (RK Ormož) in Marko 
Sintič (RK Krško).
Ekipo trebanjskih kadetov sestavljajo: Iztok 
Mikec, Nejc Vencelj, Jakob Stare, Žiga Urbič, 
Matic Kotar, Urban Verbič, Gregor Potre-
buješ, Gašper Potrebuješ, Nino Špelič, Luka 
Povhe, Andraž Zaplotnik, Valentin Mlakar, 
Timotej Gruden, Miha Krevs, Tilen Rajkovič 

in Rok Željko.
Pohvaliti gre tudi starše in trebanjske navi-
jače, ki so ta konec tedna napolnili dvorano 
in s svojim navijanjem pripravili neverjetno 
vzdušje.
Zahvala velja tudi podjetjem ALVA, 
DANA, MIKROGRAFIJA, PREVOZI 
IN STREŠNIKI URBIČ, KOVINOPRO-
DAJA TREBNJE IN BOBAN za finančno 
pomoč.

David Lipoglavšek, foto Samo Kobal

RK Trimo Trebnje že 
drugo leto zapored edini z 
dvema zlatima medaljama 
V slovenskem prostoru trebanjski mladi ro-
kometaši nimajo konkurence, saj se lahko že 
drugo leto zapored pohvalijo z dvema nas-
lovoma državnih prvakov v dveh različnih 
selekcijah. Takšnega uspeha ni uspelo doseči 
nobeni drugi rokometni šoli v Sloveniji.
Da je trebanjska rokometna šola ena najbolj-
ših v državi, govorijo imena, kot so Skube, 
Ferlin, Zarabec, Papež in Ratajec. Vsi uspehi 
so rezultat dela z majhnim številom igralcev, 
iz katerih enostavno delamo čudeže. Z njimi 
smo dobili naslednike prej omenjenih velikih 
rokometnih imen.  
Mladinci so osvojili odlično 4. mesto v državi. 
Kadeti so na domačem parketu ob podpori 
polne dvorane glasnih navijačev postali držav-

ni prvaki. Prav tako so že četrto leto zapored 
v obdobju, odkar igrajo v okviru RZS, starejši 

dečki A postali državni prvaki. Ta generaci-
ja rokometašev je dosegla naziv državnega 
prvaka v rokometu za osnovne šole že tretje 
leto zapored. Takšnega uspeha ni uspelo pred 
njo doseči še nobeni šoli. Starejši dečki B so 
osvojili končno 6. mesto v državi. Vse to so re-
zultati, na katere smo izjemno ponosni. Upa-
mo, da bomo z načrtnim strokovnim delom v 
mlajših selekcijah še naprej ustvarjali igralce, 
ki bodo lahko svoje rokometne sanje dosa-
njali v kakovostnejših in bogatejših klubih, 
matičnemu klubu pa se bodo vsaj delno vrnili 
finančni vložki, ki mlade peljejo v rokometni 
svet. Finančni vložki, ki smo jih v letošnji se-
zoni vložili v delo z mladimi, so z njihovimi 
uspehi poplačani.  
Ob koncu sezone se zahvaljujemo otrokom, 
staršem, navijačem in sponzorjem, ki ste nas 
pri našem delu spodbujali in podpirali.

David Lipoglavšek,  
RK Trimo Trebnje
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14. odprto mažoretno državno prvenstvo 
v Sevnici
Eden najlepših dni v mojem življenju se je zgodil 25. 5. 2014, ko je  
bilo mažoretno državno prvenstvo. To je dan, ko le v nekaj minutah 
pokažemo sodnikom, za kar smo se trudile in delale celo leto.
 Pred nastopom smo bile vse živčne, kar se je pokazalo tudi v nasto-
pu (to pomeni, da smo odplesale malo slabše), zato smo po nastopu 
staknile glave in besedo je prevzela podvodnica Nuša: «Ej, punce, fi-
gurativo (vaja na mestu) smo odplesale bolj slabo, zato se moramo 
izredno potruditi pri paradi (vaja, ko moraš prehoditi 60 metrov). 
Me to znamo in pokažimo še sodnikom!«  Sledilo je kosilo, takoj za 
tem pa je bila na vrsti parada, ki smo jo odplesale vrhunsko. Bile smo 
zelo vesele in spet se nam je prižgal kanček upanja, da bomo tudi 
letos stale na stopničkah. Potem smo odšle v garderobo, kjer smo se 
malo odpočile in uredile za podelitev. Vmes smo se pogovarjale. Zala 
je začela: «Figurativo smo odplesale bolj slabo - tako kot vse druge, 

vendar parada je bila super, zato mislim …« In že ji je v besedo skočila 
Tina: »Jaz upam na stopničke …« Pogovor bi še nadaljevale, če nas 
Maša (naša mentorica) ne bi prišla opomnit, da se je prireditev začela. 
Kljub vročini, slabosti in bolečinam v nogah smo stale vzravnano in 
se smejale. Ko je na vrsto prišla naša kategorija, smo se prijele za roke 
in sklonile glave. Napovedovalka je začela: «Peto mesto gre v Novo 
mesto! Čestitamo! ... Četrto mesto so osvojile mažorete Sevnica! Če-
stitke, punce!!« 
Oddahnile smo si. To je pomenilo, da smo na stopničkah! Voditeljica 
je nadaljevala: «Tretje mesto gre v Komendo! Bravo, punce! In zdaj … 
drugo mesto so osvojile mažorete Radeče!« 
Takrat se je zame svet ustavil, saj je to pomenilo, da smo prve!!!
Solze so se mi ulile iz oči in še preden sem se dobro zavedala, sem 
že skakala in kričala od veselja!! Začele smo se objemati in preslišale 
smo napovedovalko, ki je še dodala: «In prvo mesto so si zasluženo 
priborile mažorete iz Trebnjega!!!« Stekle smo po priznanja, pokal in 
medalje. 
Po otvoritvi smo zapele našo himno z Mašo, ki so ji tudi ušle solze 
sreče. Ko smo prispele  v Trebnje, so nas pričakali navijači in godba 
ter nam pripravili prijeten sprejem! 
Vem, da se nekaterim ta uspeh ne zdi tako zelo pomemben, vendar 
jaz obožujem ples, saj ob plesu pozabim na vse probleme, skrbi in 
strahove in se samo prepustim plesu. Takrat obstajava samo jaz in 
moja palica in nihče drug. Občutek, ko plešeš, ko cela tribuna tre-
banjskih navijačev stoji in navija zate, je naravnost čudovit. Vedno se 
potrudim po svojih najboljših močeh, za Mašo, za sestrice (v skupini 
smo zelo povezane, si pomagamo in svetujemo; druga drugi smo kot 
sestre), predvsem pa zase. 
Ker živim za mažorete, mi je bil uspeh na državnem prvenstvu nepo-
pisno lep trenutek sreče!

Lana Rajer, 8. b OŠ Trebnje

Kegljačice z zmago kronale sezono

Trebanjke premagale Poštarja
Na novomeškem kegljišču Portoval so trebanjske kegljačice 4. ju-
nija gostile kegljače Poštarja, ki trenirajo na ljubljanskem kegljišču 
Društva vojnih invalidov. V spomin in zahvalo na čase, ko so prav 
»poštarji« na tekmah v Ljubljani glasno spodbujali našo vrsto na dr-
žavnih tekmah, so odigrali prijateljsko tekmo. V izenačenih bojih v 
disciplini »osem na osem« se ni vedelo do samega konca dvoboja, kdo 
bo zmagovalec. Na koncu so Trebanjke zmagale z izidom 6 : 4 (4299 
: 4290) in razliko devetih kegljev. Pri trebanjski ekipi se je s 567 keglji 
izkazala Slavica Hribšek, pri kegljačih iz Ljubljane pa Jani Turk, ki je 
podrl 571 kegljev, kar je najboljši rezultat tekme. (N. G.)

Zaključek strelske sezone 
2013/2014 v SD Trebnje
V četrtek, 5. 6. 2014, je potekal zaklju-
ček strelske sezone za vse člane Strelskega 
društva Trebnje. Dolgoletni predsednik, 
državni sodnik, glavni trener in večkratni 
državni prvak g. Franc Cugelj je podelil 
tekmovalcem medalje in pokale. Društvo se 
lahko tudi v letošnjem letu pohvali z vrhun-
skimi rezultati na državnem nivoju, saj so v 
soboto, 24. 5. 2014, na državnem prvenstvu v 
kategorijah cicibani in mlajši pionirji ekipno 
osvojili 4. mesto, pionirji 3. mesto, člani 2. 

mesto in veterani 3. mesto. Med posamezni-
ki sta na državnem prvenstvu posebej izsto-

pala Patrick Klančar s 3. mestom in Franc 
Cugelj s 1. mestom ter naslovom državnega 

prvaka. Priznanja so 
bila podeljena tudi 
za društveno dopi-
sno ligo, in sicer v 
kategorijah cicibani, 
mlajši pionirji, pio-
nirji, člani in članice. 
Nova strelska sezona 
2014/2015 se bo pri-
čela septembra. 

Leon LOBE, Strelsko 
društvo Trebnje
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Prosenik kljub poškodbi na 
stopničkah
Pretekli vikend je na madžarskem dirkali-
šču Panoniaring potekala že druga tekma za 
prvenstvo Alpe Adria in državno prvenstvo 
Slovenije, ki je postregla z razburljivimi dir-
kami, odličnimi rezultati in vročim, sončnim 
vremenom.
Kljub poškodbi se je tekme udeležil tudi 
Janez Prosenik (AMD Trebnje), ki je vozil 
BMW RR1000 s startno številko 7. Prvo 
dirko v Italiji je zaradi zloma ključnice moral 
izpustiti, tako da bo na lovu za čim višjim 
številom točk imel še veliko dela. Tekme se 
je udeležil že po treh tednih od zloma ključ-
nice, zato je predvsem upal, da bo vožnjo 
končal brez bolečin in osvojil vsaj nekaj točk.
Uradni treningi in kvalifikacije so se zače-
li že v petek. Najprej sta bila na razporedu 
dva prosta treninga in popoldne kvalifikacije. 
Prve kvalifikacije je zaključil na 8. mestu z 
odličnim časom 1.56.8.
V soboto dopoldne je bil zjutraj na razpo-
redu najprej prosti trening, nato še druge 
kvalifikacije. Ob 18. uri pa je bila na vrsti 
že prva dirka v razredu superbike. Janez je 

startal odlično in se v prvi ovinek pripeljal 
kot četrti ter to mesto do konca dirke z bor-
bo tudi obdržal. Dirka se je točkovala tudi 
za DP Slovenije in tu je zasedel prvo mesto. 
Ekipa in Janez sta bila več kot zadovoljna, saj 
je že s prvo dirko več kot presegel pričakova-
nja. Izboljšal je tudi osebni rekord na 1.56.0. 
V nedeljo je bilo najprej na urniku jutranje 
zagrevanje motorjev in motoristov, ob 16. 
uri pa je bila na vrsti še druga dirka. Janez je 
startal z 8. mesta in v prvi ovinek zapeljal kot 
7. Dirka je trajala 14 krogov in prav toliko 
krogov je bilo prehitevanj in borb. Tekmo-
valci od 3. do 6. mesta so se borili skozi ce-
lotno dirko in v zadnjih ovinkih si je 3. mesto 
več kot zasluženo priboril Janez Prosenik ter 
s tem ponovno prvo mesto za DP Slovenije.  

Vikend je bil več kot uspešen in polni upanja 
čakajo na prihodnjo tekmo, ki bo 14. in 15. 
junija na hrvaškem dirkališču Grobnik.

REZULTATI DIRK
1. DIRKA SUPERBIKE (sobota)
Jan Halbich (CZ), Kawasaki
Ronald Resch (A), BMW
Pawel SKopek (PL), Yamaha
Janez Prosenik (SLO), BMW

2. DIRKA SUPERBIKE (nedelja)
Jan Halbich (CZ), Kawasaki
Ronald Resch (A), BMW
Janez Prosenik (SLO), BMW

IZJAVA JANEZA PROSENIKA
»Na dirko sem odšel brez kakršnih koli priča-
kovanj. Hotel sem osvojiti le nekaj točk, vendar 
sem že po prvih treningih videl, da se lahko 
borim z najboljšimi, kar mi je vlilo veliko upa-
nja. Še bolj motiviran sem kljub poškodbi od-
šel na kvalif ikacije in dirko odpeljal po svojih 
najboljših močeh. Najtežja je bila druga dirka, 
saj so se bolečine stopnjevale in sem imel že v 
ogrevalnem krogu občutek, da imam zelo malo 
moči, vendar je adrenalin naredil svoje in sem 
boril do konca, kar mi je tudi prineslo odlično 
3. mesto.«

Selekcija U-11 NK Trebnje 
osvojila 1. mesto v Mengšu
V soboto, 24. 5. 2014, se je ekipa igralcev in 
igralk NK Trebnje udeležila nogometnega 
turnirja v Mengšu, kjer je v močni konku-
renci osvojila 1. mesto, Lara Lobe pa je že 
drugič (v zadnjih 6 mesecih) prejela pokal za 
najboljšega igralca turnirja. Prvega je preje-
la decembra 2013 v Zagrebu na mednaro-
dnem turnirju, kjer je ekipa prav tako osvojila 
1. mesto. Selekcija U-11 NK Trebnje je na 
poti do zmage igrala proti ekipam, kot so 

NK Dana Mirna, NK Bravo Publi-
kum, NK Šmartno, NK Slovan in NK 
Mengo 28. Glede na to, da omenjena 
ekipa tekmuje šele tretje leto, lahko 
govorimo o izredno talentirani ekipi, 
saj so v tem času dosegli veliko uspe-
hov, ki jim jih lahko zavida marsikateri 
nogomet   ni klub. Posebno priznanje 
si zasluži tudi njihov trener Beki Ruši-
ti, ki Trebanjce skupaj z ekipo razvese-
ljuje z neverjetnimi uspehi. 

Tekst: Leon Lobe, NK Trebnje
Foto: Beki Rušiti

V nedeljo, 25. 5. 2014, se je eki-
pa selekcije U-13 skupaj z delom 
ekipe NŠ Ivančna Gorica udele-
žila nogometnega turnirja v Men-
gšu, kjer je v močni konkurenci 
osvojila odlično 3. mesto. David 
Planinšek iz Velikega Gabra, ki je 
član selekcije že tretje leto, je za-
služeno prejel tudi pokal za naj-
boljšega vratarja turnirja. Pot do 
uvrstitve je bila za ekipo naporna, 
saj je bilo treba premagati eki-
pe, kot so NK Dana Mirna, NK 
Krim, MNK Ljubljana, NK De-
kani, NK Mengo 28 in NK Olim-
pija. Prav slednja ekipa je imela v 

polfinalu več športne sreče, saj je 
zmagala šele po izvajanju kazen-
skih strelov. Kasneje je v finalu 
zasluženo osvojila 1. mesto. Kljub 
grenkemu priokusu iz polfinala 
so fantje nato v tekmi za 3. mes-
to dokazali, da ne zasedajo zaman 
odličnega 2. mesta v drugi ligi, 
kjer so že izpolnili pogoje za vstop 
v prvo ligo, v kateri tekmujejo naj-
boljše ekipe v Sloveniji. Skupni 
ekipi in trenerju Franciju Jurečiču 
čestitamo za doseženi uspeh.

Tekst: Leon Lobe, NK Trebnje
Foto: Katja Globovnik 

Skupna ekipa selekcije U-13 NK Trebnje in NŠ Ivančna Gorica osvojila 3. mesto
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Letošnja rokometna 
sezona zaznamovana s 
Trebanjci
Članska ekipa RK Trimo Trebnje je sezono 
končala na odličnem 5. mestu v državi, čeprav 
ekipo sestavljajo sami domači igralci, izjema je 
le Jaka Ferkulja. Trebanjci tako kljub manjšim 
finančnim vložkom kot v preteklih letih osta-
jajo v samem vrhu slovenskega rokometa, na 
kar smo lahko izjemno ponosni. 
V letošnji sezoni je Anže Ratajec po odhodu 
Staša Skubeta v Gorenje prevzel vlogo nosilca 
igre in jo več kot upravičil, saj 
je s svojimi predstavami zelo 
pripomogel h končnemu pe-
temu mestu svoje ekipe. Pos-
tal je tudi najboljši strelec lige 
za prvaka in s tem zanimiv za 
druge klube. Tako odhaja na 
Madžarsko k Csurgi. Klemen 
Ferlin je s svojimi obrambami 
prispeval levji delež h končni 
uvrstitvi, postal pa je tudi naj-
boljši vratar lige. V naslednji 
sezoni bo v Gorenju delal 

družbo Trebanjcu Stašu Skubetu. Slednji je 
bil imenovan za najboljšega srednjega zuna-
njega igralca slovenske lige, na kar smo v RK 
Trimo Trebnje upravičeno ponosni. Za njim 
sta mesti zasedla še dva Trebanjca, in sicer 
Sebastian Skube in Miha Zarabec. Vsem 
omenjenim igralcem želimo še obilo športnih 
uspehov in uspešno nadaljnjo športno pot. 
V klubu si želimo, da bi nam tudi v nas-
lednjih sezonah pri ustvarjanju velikih ro-
kometnih imen pomagali sponzorji. Upamo 
namreč, da bodo za naš klub tudi prihodnje 
sezone vsaj tako uspešne, kot je bila letošnja.

David Lipoglavšek, RK Trimo Trebnje

Ekipno državno 
prvenstvo karateistov
V nedeljo, 1. 6. 2014, je v Polzeli pote-
kalo ekipno državno prvenstvo v karate-
ju. Sodelovalo je 33 slovenskih klubov. Iz 
Karate kluba Trebnje sta se tekmovanja 
udeležili dve ekipi v katah, in sicer: Julija 
Košak, Mia Jarc in Dimitra Škrekovski, 
ki so nastopile v kategoriji kadetinj, ter 
Rok Breznikar, Tarik Osmanbašić in 
Urh Lužar, ki so nastopili v kategoriji 
kadetov.
Obe ekipi sta se odrezali zelo dobro, saj 
sta osvojili bronasti medalji za 3. mesto. 
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PRODAJA KVALITETNIH TRANSPORTNIH BETONOV  
S PRIJAZNIMI STROJNIKI, KI OBVLADAJO SVOJ POSEL

IZ DRŽAVNEGA ZBORA

Z zavrnitvijo davka na nepremičnine in pravočasnim sprejetjem 
Zakona o katastrskem dohodku smo ubranili podeželje pred 
uničujočimi davki, ki mu jih je želela naprtiti sedaj že odhajajoča 
vlada. Pred nami so predčasne volitve, ki naj bi dale novo, trdno 
vlado, ki bo našla pot iz krize in prenehala zadolževati naše pri-
hodnje rodove. Še ena takšna vlada, kot je bila zadnja, pa bomo 
na ravni razvoja republik razpadle Jugoslavije. Zato upam, da se 
bomo na volitvah odločili za smer razvite Evrope in boljšo pri-
hodnost naših otrok in vnukov.

Zvonko Lah, poslanec SDS v DZ

Trebnje, v maju 1944
V vojnih razmerah imajo prometne poti še poseben strateški pomen. 
Tako je bilo Trebnje leta 1944 kot stičišče dve pomembnih dolenj-
skih cest za sovražnika  pomembna strateška točka. Zaradi tega je  v 
Trebnjem  sredi maja nastala dobro utrjena postojanka  slovenskega 
domobranstva, ki jo je vodil nemški stotnik Lindner skupaj z dvema 
nemškima podoficirjema. Postojanka je imela 22 utrdb obdanih z bo-
dečo žico. Posadka je štela 205 mož.
Štab XV. divizije partizanske vojske je Cankarjevi brigadi dal nalogo, 
da napade postojanko in  osvobodi Trebnje. Prvi napad je brigada 
izvedla 14. maja ob eni uri ponoči. V naslednjih treh dneh je sledilo 
še več napadov  brez pravega uspeha, ker brigada ni imela ustreznega 
orožja za uničevanje utrdb. Šele artilerijski brigadi je proti jutru 17. 
maja uspelo poraziti postojanko.
Ta dogodek se šteje kot dan osvoboditve Trebnjega, saj se po tem 
vojnem dogodku v Trebnjem niso več zadrževale sovražne enote. V 
spomin na ta dogodek je KO ZB za vrednote NOB Trebnje v sobo-
to, 17. maja v avli CIK Trebnje priredila slovesno prireditev. Na njej 
so natopili učenci Osnovne in Glasbene šole Trebnje, pianist  prof. 
Peter Zoltan, pevski zbor Zagriški fantje iz Šentlovrenca in harmoni-
kar  Stane  Peruš z venčkom partizanskih pesmi. Izvajanje programa 
pa je povezovala učiteljica Mojca Bahun. Slavnostni govornik Mi-
tja Klavora, generalni sekretar ZZB za vrednote NOB Slovenije je v 
govoru prikazal zgodovinsko vlogo partizanske vojske  v zmagi nad 
fašizmom in nacizmom. Dotaknil pa se je tudi kolaboracije v podobi 
slovenskega domobranstva, ki je v Trebnjem, pozneje pa tudi drugod, 
doživelo poraz.

Kratek opis boja za osvoboditev Trebnjega sem povzel po knjigi Lada 
Ambrožiča- Novljana: Cankarjeva brigada(1975). Opisani dogodek 
je bil boj med oboroženo, organizirano obliko kolaboracije in vojsko, 
ki seje borila  proti okupatorju. Kolaboracija  se je  med 2. svetovno 
vojno pojavila v različnih oblikah v več evropskih državah.  Britanski 
zgodovinar Peter Davies v knjigi: Nevarna razmerja (založba Mod-
rijan 2010) pravi, da je bila kolaboracija med 2. svetovno vojno kola-
boracija z zlom, totalitarizmom in genocidom. Pri nas naj bi imeli po 
opredelitvah nekaterih zgodovinarjev poleg oborožene kolaboracije 
tudi državljansko vojno.  Druga svetovna vojna pa naj bi se  je kon-
čala šele s padcem  berlinskega zidu oziroma  komunizma, kar lahko 
pomeni, da smo bili še 44  let pod neko okupacijo. Naj razume, kdor 
more.

Štefan Kamin 
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Predčasne poletne 
volitve v DZ in 
lokalne volitve 
jeseni
 
Kot kaže, bo Slovenija v letošnjem letu ujeta v volilni vrtinec. To 
je priložnost, da si ljudje izvolijo predstavnike ljudstva na državni 
in lokalni ravni, ki bodo zagovarjali interese ljudi. Na volitvah v 
Evropski parlament smo to priložnost že zapravili, saj je volilni 
rezultat krojila volilna apatija.
Naj vas spomnimo, da se lahko samo na volitvah izvoli boljšo ob-
last. Vse druge možnosti so slabše, rušilne, povzročajo škodo lju-
dem ter so povezane z nasiljem, kar nikakor ni demokratična pot. 
Uporabite tisto, kar nam vsem omogoča volilna zakonodaja – da 
krojimo družbo po meri ljudi in ne po zahtevah kapitala. 

OO DSD Trebnje

Trebanjski koš

Letos bo 14. junija potekala že 26. priredi-
tev Iz trebanjskega koša, ki bo prvič pote-
kala le en cel dan (v soboto). Razlogov za 
to odločitev, ki sta jo sprejela glavni orga-
nizator in glavni financer prireditve, Turi-
stično društvo Trebnje in Občina Trebnje, 
ne poznamo. Zato lahko samo ugibamo, 

v katerem grmu tiči zajec. So organizatorji ostali brez idej? Se je 
prireditev izpela? Zakaj o sami organizaciji prireditve in idejah 
ne povprašajo mladinskih organizacij? Konec koncev so mladi v 
Trebnjem dokazali, da znajo več kot dobro organizirati marsika-
teri velik dogodek (spomnimo naj na Big screen in koncerte v 
parku, festival Švic …). Takšna prireditev bi morala postati pro-
dukt dela različnih organizacij (tako po starosti kot tudi področju 
delovanja)!

Spoštovane občanke in občani!

Vabimo vas na tradicionalno kresovanje ob dnevu državnosti, ki 
bo v soboto, 21. junija 2014, ob 18.00 na Lanšprežu pri Trebnjem.
Prireditev se bo začela z mašo za domovino.
Sledilo bo druženje ob glasbi. Skuhali bomo kresni golaž, v mraku 
pa bomo prižgali kres.
Lepo vabljeni!

Ob 25. juniju, prazniku občine Trebnje in dnevu državnosti, vam 
želimo lepo praznovanje!

Občinski odbor SDS Trebnje,
Nada Pepelnak, predsednica

GASILCEM ZAGOTOVILI PLAKETO OBČINE 
TREBNJE

Prostovoljno gasilsko društvo Trebnje v letošnjem letu praznuje 
130 letnico uspešnega dela in plemenitih dejanj. Vsi se še dobro 
spomnimo, koliko pohval so bili deležni gasilci prav v tem glasi-
lu, ko so odpravljali posledice žledoloma. Ob nesrečah, s katerimi 
nam življenje žal ne prizanaša, se izkaže, da so prostovoljni gasilci, 
katerih glavno vodilo je pomagati sočloveku v težavah, pravzaprav 
edini, na katere se lahko v resnici zanesemo.
PGD Trebnje je bil edini nominiranec za občinska priznanja, 
katerega je predlagalo več predlagateljev, vendar tudi to ni bilo 
dovolj, da bi prejel plaketo. Na seji občinskega sveta je bil šele 
na predlog DROT sprejet sklep, da tudi gasilci prejmejo plaketo 
Občine Trebnje. GASILCI, HVALA VAM!

Z uresničevanjem jasnega programa bomo Sloveniji vrnili upanje 
V imenu nosilca liste NSi-SLS Lojzeta Peterleta vsem hvala za 
glas na zadnjih volitvah v Evropski parlament. Ponovno smo 
bili najuspešnejši v trebanjski občini in volilnem okraju Trebnje.  
13. julija nas čakajo volitve poslancev v Državni zbor, zato je Nova 
Slovenija že predstavila volilni program z naslovom Odgovori 
za prihodnost. Program temelji na treh temeljnih vrednotah – 
pravičnosti, svobodi in varnosti. Do uspešne Slovenije vodijo tri-
je glavni cilji: NIZKI DAVKI, ENOSTAVNI POSTOPKI in 
ODPRTO GOSPODARSTVO.
Podpora Novi Sloveniji je podpora programu, ki želi brez lepore-
čja izpeljati tiste spremembe, ki bodo Sloveniji omogočile priho-
dnost in razvoj. Vzemite prihodnost v svoje roke in ne pustite, da 
drugi odločajo namesto vas.   

Občinski odbor NSi Trebnje

SLS podpira predčasne 
državnozborske volitve

V SLS želimo, da se čim prej re-
alizirajo predčasne parlamentarne 
volitve, na katerih bodo Slovenke 

in Slovenci povedali, komu zaupajo, da bo Slovenijo popeljal iz 
krize. V tem trenutku so samo volivci tisti, ki lahko presodijo, kdo 
je sposoben sestaviti učinkovito vlado in katera opcija bo z dobrim 
programom izpeljala našo državo iz težav. Prav tako je skrajni čas, 
da se programsko in tudi vrednotno sorodne stranke med seboj 
povežejo. Samo na tak način bomo lahko dosegli, da se bo stanje 
v Sloveniji po volitvah normaliziralo. Prepričani smo, da je rešitev 
za Slovenijo v odgovorni politiki, ki presega delitev na naše in 
vaše, politiki, ki ima odgovore za razvoj in je pripravljena trdo 
delati, da Slovenijo popelje iz krize.

SLS

OBČINSKI  
ODBOR TREBNJE
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križanka

Pravilna gesla križanke napišite na dopisnice in jih pošljite do 
četrtka, 10. julija na: GLASILO OBČANOV, GOLIEV TRG 5, 8210 
TREBNJE ali na elektronsko pošto: glasilo.obcanov@trebnje.si, kjer 
pripišite svoje svoje podatke.

Nagrade, ki jih podarja Galaksija Trebnje so:
1. DRUŽINSKA PIZZA + 2 URI BOWLINGA 
2. PIČIČI + 2 URI BOWLINGA
3. – 5. 1 URA BOWLIGA 

Geslo prejšnje križanke je bilo: »POLETJE NA BAZENU«
Nagrade, ki jih podarjajo Terme Krka, so:
Nagrajenci:
1. Celodnevno kopanje in savnanje za 2 osebi v Wellness centru Balnea v 

Termah Dolenjske Toplice VODIŠEK JOŽEF, KORITA 27, 8211 DOBRNIČ
2. Celodnevno kopanje za 2 osebi v Wellness centru Balnea v Termah 

Dolenjske Toplice VID KOŠČAK, DOL. PODBORŠT 7, 8210 TREBNJE
3. – 5.  promocijsko darilo Term Krka 
 TONE GOLE, CANKARJEVA 1, 8210 TREBNJE
 ANICA PLANINŠEK, ODRGA  4, 8210 TREBNJE
 DAMJANA CINDRIČ, KIDRIČEVA ULICA 28, 8210 TREBNJE

Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti.
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napovednik

Napovednik dogodkov v občini Trebnje v juniju in juliju 2014
Datum Ura Prireditev Lokacija
13. 6. 2014 18.00 Degustacija, priprava in peka rib pri Glivarju pred Ribarnico Glivar
13. 6. 2014 20.30 Zaplešimo v poletje Galaksija Trebnje
14. 6. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
14. 6. 2014 10.00 Dan odprtih vrat Golf & Country Cluba Trebnje Golf vadišče Blato
14. 6. 2014 12.00 12. tekmovanje v golfu Golf vadišče Blato
14. 6. 2014 18.00 Otvoritev 26. tradicionalne prireditve Iz trebanj-

skega koša – povorka društev
pred občinsko stavbo v Trebnjem

14. 6. 2014 11.00 Trebanjski tek Goliev trg – center mesta
14. 6. 2014 14.00 Celodnevni žur pri Glivarju! pred Ribarnico Glivar
14. 6. 2014 17.00 Odprtje 47. Mednarodnega tabora likovnih samo-

rastnikov
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

15. 6. 2014 9.00 Brezplačna delavnica: Slikanje z akrilom Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
15. 6. 2014 10.00 Srečanje z umetnicami ob jutranji kavi Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
15. 6. 2014 10.00 3. turnir dolenjske članske šahovske lige 2014 in 8. 

turnir za pokal župana Občine Trebnje
Toplar Florijan na Blatu

15. 6. 2014 11.00 10. Trebanjski kolesarski maraton – DANA pred občinsko stavbo v Trebnjem
15. 6. 2014 17.00 Brezplačna delavnica: Slikanje z akvarelom Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
17. 6. 2014 8.30 Obisk udeležencev Malega likovnega tabora v 

galeriji
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

20. 6. 2014 19.00 Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Trebnje avla  CIK-a Trebnje
20. 6. 2014 22.00 Kresovanje v pozdrav prazniku občine Trebnje in 

državnemu prazniku
planinski dom na Vrhtrebnjem

21. 6. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
21. 6. 2014 10.00 Predaja likovnih del galeriji in zaključek tabora Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
21. 6. 2014 12.00 Postanek tradicionalne 12. kolesarske karavane Pot 

prijateljstva Vukovar–Ljubljana
Park Trebnje

21. 6. 2014 10.00–19.00 Poletna muzejska noč, prost vstop v galerijo Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
21. 6. 2014 15.00 Regijske in vaške kmečke igre pri Gasilskem domu Dobrnič
21. 6. 2014 18.00 Osrednja prireditev ob 130-letnici PGD Trebnje pred pošto v Trebnjem
21. 6. 2014 19.00 Mladi se predstavijo, nastopajo učenci Osnovne 

šole Trebnje
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

21. 6. 2014 20.00 Gasilska veselica z ansamblom Novi spomini pri Gasilskem domu Trebnje
21. 6. 2014 20.00 Gasilska veselica z ansamblom Gadi pri Gasilskem domu Dobrnič
21. 6. 2014 21.15 Kresnik ob Dušici vaški trg in Kulturni dom Čatež
22. 6. 2014 9.00 1. Krtkov pohod za otroke Krtina
22. 6. 2014 11.00 Spominska slovesnost ob dnevu državnosti in 23. 

obletnici samostojnosti Republike Slovenije
pri spominskem obeležju osamosvojitvene 
vojne na Medvedjeku

28. 6. 2014 7.00 Pohod po Baragovi poti izpred župnijske cerkve v Trebnjem
28. 6. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
*28. 6. 2014 4.00 Po poteh osamosvojitvene vojne, Poganci–Med-

vedjek
Poganci

28. 6. 2014 15.00 Srečanje Gradišč Gradišče
28. 6. 2014 19.00 Slovesna maša za domovino in blagoslov restavri-

ranega spomenika padlim vojakom v 1. svetovni 
vojni

župnijska cerkev v Trebnjem

28. 6. 2014 20.00 Gasilska veselica PGD Zagorica z ansamblom 
Topliška pomlad

pri Gasilskem domu Zagorica

28. 6. 2014 20.15 Slovesna akademija Baragova dvorana
5. 7. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
11.–12. 7. 2014 cel dan Festival ŠVIC 2014 Čatež pri Trebnjem
12. 7. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
12. 7. 2014 20.00 Vrtna veselica na Selih pri Šumberku z ansam-

blom Naveza
Sela pri Šumberku

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


