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Vabilo

V letošnjem letu praznujemo 20. obletnico osamosvojitve 
Republike Slovenije. Vabimo Vas, da se nam pridružite 

na slovesnosti v počastitev

dneva državnosti,
ki bo v nedeljo, 19. junija 2011, ob 11.00 uri
pri spominskem obeležju na Medvedjeku.

Slavnostna govornica bo dr. Ljubica Jelušič, 
ministrica za obrambo Republike Slovenije. 
Ob tej priložnosti bo obeležje dopolnjeno 

z odkritjem vojaškega vozila BOV-3.

Naj ne bo nikoli pozabljeno!

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo - Trebnje

Tretji praznik Občine Trebnje  
in 20. rojstni dan domovine Slovenije

Spoštovane občanke in občani Občine Trebnje!

Ob 25. juniju, prazniku Občine Trebnje in Dnevu državnosti vam iskre-
no čestitam in vas hkrati vabim na številne prireditve, ki se bodo zvrstile 
v teh dneh.
Ponosni smo, da živimo v občini Trebnje, v eni od najhitreje razvijajočih 
se občin v Republiki Sloveniji!

Vaš župan, Alojzij Kastelic

Vabilo 
Vabimo vas na praznovanje praznika občine Trebnje 25. junij in Ba-
ragovega spominskega dneva. Program praznovanj je objavljen na no-
tranjih straneh Glasila občanov. Vljudno vabljeni!

Kulturno društvo Trebnje

Člani Turističnega društva Trebnje letos prirejamo že tradicionalno 
23. prireditev »Iz trebanjskega koša«, ki se bo odvijala kar celoten ko-
nec tedna. Povabilo velja vsem!
Program prireditve na naslednjih straneh.

Turistično društvo Trebnje, www.td-trebnje.si

Vabilo
Ob prazniku občine Trebnje vas vabimo na 

Županov nogometni turnir 
za pokal občine Trebnje,

ki bo v soboto 18.06.2011, s pričetkom ob 8.00 uri 
na nogometnem igrišču pri CIK Trebnje.

Informacije in prijave: 
Branko Meglič, GSM 041 773 643

Vljudno vabljeni!
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Aktualno

Uredništvo: Glasilo občanov občine Trebnje, 
Goliev trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, 
Goliev trg 5, 8210 Trebnje
Odgovorni urednik: Jože Povšič
Namestnica odgovornega urednika: Valerija 
Jarm 
Uredniški svet: Jože Grozde, Vida Hočevar, 
Štefan Kamin, Leon Lobe, Gorazd Marin-
ček,  mag. Igor Teršar, Ivanka Višček, Nino 
Zajc, Valerija Jarm, Jože Povšič  
Lektorirala: Marjeta Kmetič
Grafična realizacija: Ir Image, Kamnik 
Naklada: 3.767 izvodov, ki se razdelijo brez-
plačno vsem gospodinjstvom in podjetjem v 
občini Trebnje. 
Uredništvo si pridržuje pravico do objave, ne-
objave, delne objave ali krajšanja nenaročenih 
prispevkov v skladu s prostorskimi možnost-
mi in uredniško politiko. Pridržuje si tudi 
pravico, da neprimerne in žaljive vsebine ne 
objavi. 
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti 
na naslov: glasilo.obcanov@trebnje.si ali na 
naslov: Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 
TREBNJE. 
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo števil-
ko je ponedeljek, 15. avgust 2011. Prispevki, 
ki bodo prispeli po tem datumu, bodo obja-
vljeni v kasnejši številki, če bodo še aktualni.    

Spoštovani Slovenci in Slovenke, 
spoštovani občani in občanke občine 
Trebnje, svojci padlih v vojni za Slovenijo, 
dragi prijatelji!

Spoštovane občanke  
in spoštovani občani  
občine Trebnje!

Pred vami je nova številka Glasila občanov 
občine Trebnje, ki smo jo za vas pripravili novi 
odgovorni urednik, nova namestnica odgovor-
nega urednika in novi člani uredniškega sveta. 
V tem mesecu se bodo v naši občini odvijali 
pomembni dogodki, ki so povezani z držav-
nim praznikom in osamosvojitvijo Sloveni-
je, praznikom občine Trebnje in Baragovimi 
dnevi, ter seveda osrednja turistična prireditev 
Iz trebanjskega koša. Organizatorjem želimo 
lepo vreme in uspešne prireditve! Čestitkam 
ob praznovanjih se pridružuje tudi Uredniški 
svet Glasila občanov. Želimo vam prijetno 
branje!

Jože Povšič
odgovorni urednik Glasila občanov

Dolgo smo čakali na tisti dan. Stoletja. Bil je 
to zelo poseben junijski večer. Čaroben. Pole-
tna noč se je pred tedanjo skupščino tiho spu-
ščala nad valovanje ljudi ‒ kot da bi jih vabila 
v sanje. To je bil tako silovito zgoščen trenutek 
slovenske zgodovine, da ga je bilo z vzneseni-
mi čustvi komaj moč razumeti in dojeti. Kljub 
temu je bilo vse tako dostojanstveno. 
A v zraku so že bila sovražna letala, na cestah 
sovražni tanki. Z neba je visela grožnja agre-
sije. Samostojno Slovenijo so hoteli izbrisati iz 
zgodovine. 
V domala 1300 let dolgi zgodovini slovenstva 
je bilo seveda veliko pomembnih obdobij, v ka-
terih so naši dedje z modrimi in pogumnimi 
odločitvami zavarovali naš obstoj in razvoj. 
Vendar je bila osamosvojitev Slovenije v tem 
procesu izjemno in prelomno dejanje brez pri-
mere. 
Samozavest se je vrnila v naša srca, upanje je napolnilo slovensko dušo, enotnost je prišla nazaj v 
slovenski narod. Vse troje je oblikovalo novo moč, ki je ni mogel zlomiti nihče.
Zato lahko praznujemo že naš 20. rojstni dan. Iskrene čestitke ob dnevu državnosti.
25. junija praznuje tudi občina Trebnje in zato čestitke tudi za ta čisto naš praznik. Naj živi in 
se še uspešneje razvija ta naša sredina. Podeljena bodo priznanja in plakete in tudi naziv častni 
občan. Predlagal sem, da se naziv častnega občana občine Trebnje podeli prof. dr. Mihaelu Japlju, 
univ. dipl. ing., za njegov prispevek k razvoju znanstvenoraziskovalnega dela, za prizadevanja 
na področju visokošolskega izobraževanja ter za zastopanje interesov občine Trebnje v širšem do-
lenjskem prostoru. Je človek, ki vedno pomisli tudi na Trebnje in je s svojim znanjem in izkušnjami 
velikokrat pomagal, da smo se Trebanjci enakopravno vključevali v razvojne asociacije. Izjemno 
pester je tudi izbor dobitnikov plaket in priznanj. 
Vabljeni torej na vse dogodke v teh predprazničnih dneh.
Osnovnošolci počasi končujejo šolsko leto in tudi za njih smo pripravili pester nabor knjižnih nagrad 
za izjeme dosežke na raznih področjih. V petek, 17. junija, bo tudi sprejem za izjemno uspešne 
osnovnošolce in njihove mentorje ter pedagoge.
Izjemnost, nadarjenost, delavnost so še vedno prevečkrat predmet posmehovanja povprečnežev, kar 
bi morali preprečiti še posebno v osnovnih šolah ‒ pedagogi bi morali učence vzgojno podučiti, da so 
takšni zavzeti posamezniki gibalo razvoja naše družbe in tudi naše prihodnosti. 
In kakšna bo sedanjost in prihodnost naše občine? Lahko smo optimisti, nimamo kakšnih večjih 
gospodarskih problemov. Brezposelnost je pod povprečjem in investicijski ciklus se v naši občini vrti 
naprej. Končujemo gradnjo Podružnične šole Dobrnič, Vodohrana  Medvedjek, dveh kilometrov 
novega vodovoda, novega mostu v Šentlovrencu in tudi vrtec s 14 oddelki se poleg DSO-ja že 
gradi.
Tudi nekateri drugi investitorji zaključujejo objekte, kot so stanovanja na Rimski ulici, prenovljeno 
je romarsko središče Zaplaz, gostišče pr'Lubčku v Dobrniču, Pavlinova gostilna itd. 
Za vsakega posebej sem vesel, da zbere v teh težkih časih pogum za investiranje. Začenjamo tudi 
projekt širokopasovnih povezav za vso občino, obnovljen bo most v Zidanem mostu, del pločnika 
pod viaduktom Ponikve je dokončan. 
Seveda bodo moji nasprotniki in njihovi »mediji« našli še tisoč stvari, ki jih je potrebno urediti, in 
nočejo slišati, da se je volilna kampanja končala pred dvema mesecema. Žalosti me, da nekateri 
še vedno ne želijo družno delati in razvijati to našo skupnost, ampak so oboroženi s podtikanji in 
brezplodnimi nagajanji.
Dragi prijatelji, naj vsak od nas praznuje in se veseli uspehov v ožji in širši skupnosti, hkrati pa po-
misli tudi na to, kako bi lahko prispeval svoj kamenček v mozaik uspešne in razvite občine Trebnje.
Želim vam lepo praznovanje, če se odpravljate na dopust, pa vam želim srečno pot in lepe počitnice.

Vaš župan Alojzij Kastelic
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Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 
Trebnje neguje vrednote slovenske osamosvojitve in 
spomin na tragične dogodke, ki so se odvijali pred 20 
leti v občini Trebnje, še posebno pa na Medvedjeku, 
ko je hotela posebna specializirana vojaška oklepna 
enota jugoslovanske armade s podporo vojaškega le-
talstva in prepovedanih kasetnih bomb prek barikad 
preiti v osrčje Slovenije in preprečiti večstoletni sen 

PROGRAM
-  petek, 17. 6. 2011, ob 20. uri v Baragovi dvo-

rani v Trebnjem: prireditev / srečanje »Osamo-
svojitev Slovenije in prizadevanje pokojnega 
nadškofa dr. Alojzija Šuštarja za uresničitev 
stoletnih sanj«, na kateri bodo sodelovali lju-
bljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik in zgo-
dovinarja dr. France Dolinar in dr. Stane Gran-
da.

-  petek, 24. 6. 2011, ob 19. uri v avli CIK-a 
Trebnje: slavnostna seja občinskega sveta Ob-
čine Trebnje s podelitvijo občinskih priznanj in 
kulturnim programom ter sodelovanjem vetera-
nov OZVVS Trebnje;;

-  petek, 24. 6. 2011, ob 21. uri pri Toplarju 
Florjan na Blatu: kresovanje ob občinskem in 
državnem prazniku s kulturnim programom in 

Slovencev po ustanovitvi lastne države. 
Vabimo vas na slovesnost v počastitev dneva držav-
nosti in 20. obletnice osamosvojitve Slovenije, ki bo 
v nedeljo, 19. 6. 2011, ob 11.00 uri pri spominskem 
obeležju na Medvedjeku.
Spomnili se bomo pomembnega dogodka v osamo-
svojitveni vojni na tem prostoru, ko je bila s strani 
takratnih pripadnikov teritorialne obrambe in milice 

v oboroženem spopadu zaustavljena kolona vojaških 
oklepnih vozil jugoslovanske armade (glejte sliko), 
katere cilj je bil nadaljnji »pohod« proti Ljubljani.
Slavnostna govornica na prireditvi bo dr. Ljubica Je-
lušič, ministrica za obrambo Republike Slovenije.
V sodelovanju z Vojaškim muzejem Slovenske voj-
ske bo v spomin na dogodek izpred 20 let postavljeno 
in odkrito vojaško oklepno vozilo BOV3, ki je leta 
1991 sodelovalo v bojnem spopadu na Medvedjeku.

Območno združenje veteranov  
vojne za Slovenijo Trebnje

Zaustavljena oklepna vozila in druga vojaška mobilna oprema jugoslovanske armade na Medvedjeku junija 1991. (Fotoarhiv: Miro Resnik in Jože Povšič)

Slovesnost ob dnevu državnosti  
in 20. obletnici slovenske samostojnosti

Vabilo na praznovanje praznika občine 
Trebnje 25. junij in praznovanje 
Baragovega spominskega dneva

pogostitvijo;
-  sobota, 25. 6. 2011, ob 8. uri izpred trebanjske 

župnijske cerkve: pohod po Baragovi poti s 
pričetkom ob zvokih trebanjske godbe 

-  sobota, 25. 6. 2011, ob 19. uri v trebanjski žu-
pnijski cerkvi: slovesna sveta maša za domovi-
no. Somaševanje bo vodil novomeški škof mons. 
Andrej Glavan.

-  sobota, 25. 6. 2011, ob 20. uri v Kulturnem 
domu Trebnje slovesna akademija ob občin-
skem prazniku in Baragovem dnevu s kultur-
nim programom 

-  sobota, 25. 6. 2011, ob 21. uri v Baragovi gale-
riji v Trebnjem: otvoritev razstave Dr. Alojzij 
Šuštar v procesu demokratizacije in osamo-
svojitve Slovenije, avtorja dr. France M. Doli-
nar in mag. Blaža Otrina. Odprl jo bo novome-

ški škof mons. Andrej Glavan. Razstava bo na 
ogled še ves julij in avgust.

NOVA RAZSTAVA
Kulturno društvo Trebnje je za letošnje praznova-
nje občinskega praznika in Baragovih dni pripra-
vilo razstavo »Ljubljanski nadškof Alojzij Šuštar in 
demokratične spremembe v Republiki Sloveniji«. 
S to razstavo se Kulturno društvo vključuje tudi 
v praznovanja 20-letnice osamosvojitve. Avtorja 
razstave sta dr. France Dolinar, vodja Nadškofij-
skega arhiva v Ljubljani in mag. Blaž Otrin, arhi-
vist v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani. Razstavo 
in katalog je oblikoval Dane Petek. Razstavo smo 
slovesno odprli 24. 5. 2011 v Galeriji Družine v 
Ljubljani. Odprl jo je ljubljanski nadškof in metro-
polit dr. Anton Stres . Ob tej priložnosti je številne 
navzoče pozdravil tudi trebanjski župan Alojzij 
Kastelic, kulturni program pa je oblikovala sku-
pina Ragle.
V Trebnjem bo 25.6.2011 ob 21 uri v Baragovi 
galeriji v okviru praznovanja občinskega praznika 
in Baragovih dni odprl razstavo novomeški škof 
mons. Andrej Glavan.

Kulturno društvo Trebnje

Aktualno
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Člani Turističnega društva Trebnje letos prireja-
mo že tradicionalno 23. prireditev »Iz trebanjske-
ga koša«, ki se bo odvijala kar cel konec tedna. V 
centru mesta se bo čez dan na odru predstavilo 
veliko zanimivih domačih skupin, zvečer pa bo 
veselo s posebnimi gosti. Naj velja povabilo vsem! 
Glede na vreme v tem času, kakršnega smo de-
ležni zadnja leta, bomo na letošnji prireditvi »Iz 
trebanjskega koša« poskrbeli tudi za šotor.

PETEK, 17. junija 2011

17.00: OTVORITEV:•	
POVORKA DRUŠTEV•	
spremlja OPO Trebnje s trebanjskimi mažo-•	
retkami
pihala Glasbene šole Trebnje•	
otvoritveni pozdrav župana občine Trebnje  •	
g. Alojzija Kastelica
pozdravne besede predsednice Turističnega •	
društva Trebnje ge. Biserke Sitar
slavnostni govornik•	
pozdravne besede predstavnika TZS•	
podelitev »trebanjskih košev«•	
Občinski pihalni orkester Trebnje •	
s trebanjskimi mažoretkami•	
HARMONIKARSKI ORKESTER  •	
SANDI RAVBAR
Program bo povezoval Lojze BOJANC.•	
20.00: ANSAMBEL ZIDANIŠKI  •	
KVINTET

SPREMLJEVALNI PROGRAM:
14.00‒19.00: 44. mednarodni Tabor likovnih •	
samorastnikov Trebnje (Galerija likovnih 
samorastnikov Trebnje)
18.00: Krikov golaž - Športno društvo Krik •	
(Dekor bar)

Iz trebanjskega koša 18.00: predstavitev starodobnikov (parkirišče •	
za Občino Trebnje)

SOBOTA, 18. junija 2011

14.00: 40-LETNICA DRUŠTVA  •	
VINOGRADNIKOV TREBNJE 
15.00: OTROŠKI PROGRAM:•	
čarodej Andrej•	
Trimkov napihljivi grad•	
otroške ustvarjalne delavnice•	
16.00: rock skupina New Destination•	
17.00: plesna skupina Daisy Girls•	
pol ure smeha z Lukom Bregarjem•	
19.00: podelitev pokalov v spretnostni vožnji  •	
AMD Trebnje
Program bo povezoval Luka BREGAR.•	
19.30: ANSAMBEL AZALEA•	
21.30: VILI RESNIK s skupino•	

SPREMLJEVALNI PROGRAM:
8.00‒12.00: kmečka in rokodelska tržnica •	
(mestni park)
9.30: bowling turnir v dvojicah (Galaksija •	
Trebnje)
10.00: otvoritev razstave 12. Malega tabora •	
(avla CIK-a Trebnje)
10.00: 5. šahovski turnir za pokal župana (na •	
Blatu pod toplarjem Florijan)
10.00‒13.00: dan odprtih vrat na golf vadbišču •	
Blato s profesionalnim učiteljem golfa, ki bo 
vsakemu udeležencu pokazal osnove igre (golf 
vadbišče Blato)
11.00: predaja likovnih del in zaključek 44. •	
mednarodnega Tabora likovnih samorastni-
kov Trebnje (Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje)
12.00‒14.00: tradicionalno tekmovanje »Iz •	
trebanjskega koša« v posameznih elementih 
golfa, prvi trije bodo nagrajeni s pokali
15.00: državno prvenstvo v spretnostni vožnji z •	

motornimi vozili ‒ AMD Trebnje
18.00: prijateljska nogometna tekma med šen-•	
tjernejskimi in trebanjskimi obrtniki (nogome-
tno igrišče Mirna)

SPREMLJEVALNI PROGRAM 
V PETEK IN SOBOTO:

zabaviščni park•	
stojnice•	
srečelov•	

NEDELJA, 19. junija 2011

8.00: prijave na kolesarski maraton (mestni •	
park)
10.00‒14.00: 7. TREBANJSKI KOLESAR-•	
SKI MARATON DANA:
Kolesarsko društvo Gorenje Ponikve•	
stojnice s športnimi pripomočki•	
žrebanje nagrad•	
program bo povezoval Vili Resnik•	

Prireditev so podprli: Občina Trebnje, Turistična 
zveza Slovenije, Zavarovalnica Tilia, Komunala 
Trebnje, Krajevna skupnost Trebnje, Trimo Treb-
nje, d. d., Dana in Treves.

Turistično društvo Trebnje  
www.td-trebnje.si

Aktualno / komunala

Ravnanje z odpadki
Zakonodaja na področju ločevanja odpadkov je vse ostrejša, saj v Sloveniji še 
ne dosegamo okoljskih ciljev ločenega zbiranja odpadkov. Na odlagališčih 
se odlaga vse preveč uporabnih materialov, ki dejansko sploh niso odpadki, 
ampak surovine. Naloga tako izvajalcev kot tudi povzročiteljev odpadkov 
je, da v največji meri prispevajo k uporabi odpadkov kot virov in posledično 
k zmanjševanju količin odloženih odpadkov na odlagališčih. Ločeno zbi-
ranje odpadkov je ekonomsko upravičeno tako iz ekološkega kot ekonom-
skega vidika, saj bo odlaganje odpadkov zaradi predhodne obdelave in 
biostabilizacije v prihodnje bistveno dražje od ločenega zbiranja. V našem 
podjetju smo v letu 2010 na območju vseh treh občin uvedli sistem ločenega 
zbiranja komunalne embalaže na izvoru z rumeno vrečo in z namenskimi 
zabojniki. V sklopu redne relacije odvoza odpadkov smo v devetih mesecih 
ločeno zbrali 477 ton mešane komunalne embalaže, ki smo jo na zbirnem 
centru Globoko pretovorili in oddali družbama za ravnanje s komunalno 
embalažo, ki zagotavljata predelavo in ponovno uporabo. Med embalažo se 
pojavlja vse preveč nečistoč, ki motijo proces ročnega sortiranja embalaže, 
zato apeliramo na vse povzročitelje, da bolj dosledno ločujejo komunal-
no embalažo od ostalih odpadkov, saj bodo nečistoče v embalaži začele 
finančno bremeniti povzročitelje. Kljub uvedbi sistema zbiranja embalaže 
od vrat do vrat in s tem možnosti izvornega ločevanja na domu se med 
mešanimi komunalnimi odpadki pojavlja še preveč embalaže, saj nekateri 
povzročitelji še niso sprejeli novega načina zbiranja in odvoza, za kar bodo 
morali poskrbeti občinski inšpektorji. Cilj uvedbe novega sistema zbiranja 
komunalne embalaže je tudi zmanjšati količino mešanih komunalnih od-
padkov na minimalno količino, saj je treba vse mešane komunalne odpadke 
obdelati do take mere, da se iz njih odstrani vse odpadke, ki jih je možno 
snovno ali energetsko izkoristiti, ter zagotoviti njihovo biološko stabilnost. 

Z upoštevanjem sistema izvornega ločevanja bodo povzročitelji sami prispe-
vali k zmanjšanju stroškov obdelave odpadkov,  ki jo bo treba vzpostaviti v 
najkrajšem možnem času. 
Ekološki otoki so namenjeni samo ločenemu zbiranju papirja, papirne in 
kartonske embalaže, steklene embalaže in mešane embalaže. Na ekoloških 
otokih opažamo velike količine odpadkov, ki tja ne sodijo. V zadnjem času 
je v porastu tudi odlaganje odpadkov poleg zabojnikov, kar povzroča do-
datne stroške čiščenja in odvoza, ki pa jih krijejo vsi povzročitelji ob plačilu 
položnice. Vse povzročitelje naprošamo, da v zabojnike na ekoloških otokih 
odlagajo samo tiste ločene frakcije, ki se zbirajo na ekoloških otokih, vse 
ostale odpadke pa dostavijo v zbirni center Globoko, in sicer vsak delovni 
dan od ponedeljka do petka med 7. in 18. uro, ob sobotah pa med 8. in 12. 
uro. 

Direktor Komunale Trebnje, d. o. o.,
           mag. Štefan Velečič
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Aktualno / dogodki

Priznanja s Ptuja 
Na tradicionalni razstavi Dobrote slovenskih kmetij 2011 je bilo nagrajenih 
kar nekaj izdelkov, ki jih občani Trebnjega lahko vsak teden kupujejo na 
kmečki in rokodelski tržnici. Bronasta priznanja so dobili: skuta z Marno-
ve kmetije, krompirjev kruh, pečen na kmetiji Čeh, in beli kruh iz krušne 
peči s kmetije Zupančič. Turistična kmetija Štupar je bila nagrajena s tremi 
priznanji, »pozlatili« so salamo špehovko in domačo salamo,  »posrebrili« 
pa sušeno vratino. Še več, Srečko Štupar je dobil znak kakovosti za salamo 
špehovko, s katero je trikrat zaporedoma dosegel zlato priznanje.
V Trebnje so prinesli priznanja tudi drugi: kmetija Kresal srebrno za jele-
nove salame, kmetija Kukenberger bronasti priznanji za mehki in poltrdi 
kravji sir in kmetija Podpadec bron za orehove rogljičke. Iskrene čestitke, 
hkrati pa si želimo, da bi se čim več kmetij udeležilo te vsakoletne ugledne 
prireditve.

Gorazd Marinček

Na sončno nedeljo, 22. 5. 2011, se je ob 10.00 uri dopoldne pred gasilskim 
domom na Občinah zbralo več kot 60 ljudi, ki so se po nagovoru in pozdra-
vu predsednika Turistično-športnega in kulturnega društva Štefan g. Mira 
Šaleharja odpravili na 10 km dolg pohod. Pred tem so vsi udeleženci preje-
li spominske majice in predstavitvene zloženke. Naj omenimo, da krajevna 
skupnost Štefan obsega 10 vasi, v katerih živi 684 prebivalcev. Te so: Belšinja 
vas, Benečija, Breza, Gorenja Nemška vas, Grič pri Trebnjem, Pluska, Rožni 
vrh, Štefan pri Trebnjem in Zidani most. Pohodniki so se iz vasi Občine 
odpravili proti Benečiji, kjer so se ustavili na Pavlinovem hribu nad Benečijo 
pri g. Alešu Rebolu, ki je pohodnike prijazno pogostil. Zanimivost Benečije 
je, da so v stari Burgerjevi hiši na robu vasi v preteklosti bivali graščinski 
pastirji. Po okrepčilu so se podali proti Rožnemu vrhu, kjer so se ustavili pri 
rekreacijskem centru Vita in pomalicali priboljške iz domačega nahrbtnika. 
Pot so nadaljevali v smeri Kamnega potoka, kjer jih je prijazno sprejela in 
pogostila družina Podpadec. Tu so si ogledali tudi spominsko ploščo, po-
svečeno našemu rojaku in znanemu fiziku Ignacu Klemenčiču. Kot profesor 
fizike je poučeval na univerzi v Gradcu in Innsbrucku. Znan je po natančnem 
merjenju svetlobne hitrosti in nekaterih plinov, ponovil je Hertzove poskuse 
z radijskimi valovi in si pridobil velik ugled. Za svoje delo je prejel Baumgar-
tnerjevo nagrado dunajske akademije znanosti. Po osvežitvi so pot nadalje-
vali proti vasi Pluska in na cilj prispeli ob 14.15. Pred gasilskim domom na 
Občinah sta jih že čakala dobra kapljica in golaž, ki je bil »ustvarjen« izpod 

Tradicionalni pohod krajanov po obronkih krajevne skupnosti Štefan

rok kuharskega mojstra g. Mirana Zupančiča iz Rožnega vrha. To, da so 
ga pohodniki pojedli do zadnje žlice, nam pove vse. Udeleženci pohoda so 
se strinjali, da so vsi skupaj preživeli prijeten dan, in obljubili, da naslednje 
leto zagotovo zopet pridejo ter s sabo pripeljejo še prijatelje in sorodnike. 
Pozdravili smo se z besedami, da se vidimo na 2. tradicionalnem pohodu po 
obronkih krajevne skupnosti Štefan.

Leon LOBE, podpredsednik TŠKD Štefan

28. maja 2011 je pričel veljati Zakon o osebni izkaznici, ki večinoma ohranja 
določila starega zakona. Prinaša pa naslednje bistvene novosti:
•	 Državljanom	po	dopolnjenem	70.	letu	starosti	se	bo	osebna	izkaznica	izdala	

s trajno veljavnostjo, kar je praktična rešitev predvsem za starejše državlja-
ne, ki zaradi bolezni ali zmanjšane mobilnosti s težavo pridejo do pristoj-
nega organa, kjer lahko zaprosijo za novo osebno izkaznico.

•	 Pogosto	prihaja	do	situacij,	ko	mora	biti	osebna	izkaznica	izdelana	in	vroče-
na državljanu v čim krajšem možnem času po prejemu vloge (smrt, bolezen, 
nujni službeni opravki). Nov zakon zato predvideva možnost vročitve izde-
lane osebne izkaznice pri izdelovalcu, vendar to velja samo v tistih prime-
rih, ki jih kot najnujnejše označi uradna oseba.

•	 Nov	zakon	bo	državljanom	omogočil	 tudi	 izdajo	osebne	izkaznice	 in	na-
znanitev pogrešitve osebne izkaznice na diplomatskem predstavništvu in 
konzulatu Republike Slovenije v tujini (kot to že velja za izdajo potnega 
lista). Nova ureditev bo tako približala storitev slovenskim državljanom, ki 
živijo v tujini. Ker je treba zagotoviti tehnične možnosti in opremo, bo to 
določilo pričelo veljati 1. 3. 2013.

Osebna izkaznica je praktičen potovalni dokument. Državljani RS ga lahko 
uporabljajo za potovanje v vse države Evropske unije: v Avstrijo, Andoro, Bel-
gijo, na Ciper, Češko, Dansko, v Estonijo, na Finsko, v Francijo, Grčijo, na 

Irsko, v Italijo, Latvijo, Litvo, Luksemburg, na Madžarsko, Malto, v Nemči-
jo, na Nizozemsko, Poljsko, Portugalsko, Slovaško, v Španijo, na Švedsko, v 
Veliko Britanijo, Romunijo in Bolgarijo. Z osebno izkaznico lahko potujemo 
tudi še v Albanijo, Bosno in Hercegovino, Makedonijo, Črno goro in na Hr-
vaško, v Švico, na Norveško in v Islandijo. 
Zaradi praktičnosti osebne izkaznice je še toliko bolj pomembno, da pravoča-
sno preverite njeno veljavnost in tudi veljanost drugih potovalnih dokumentov, 
predvsem potnega lista. Sploh pred počitnicami, ko izdelovalec dokumentov 
dobi večje število vlog in je čakalna doba za izdelavo dokumenta daljša. 
Za mladoletnega otroka, ki potuje v tujino z zakonitim zastopnikom, ni več 
potrebno posebno dovoljenje za prehod meje. Izjema so le meje Bosne in Her-
cegovine. Bosanski mejni organi namreč zahtevajo poleg veljavnega potoval-
nega dokumenta še soglasje zakonitega zastopnika, katerega obrazec lahko 
zakoniti zastopniki pridobijo na vseh upravnih enotah v RS ali na spletni 
strani Ministrstva za zunanje zadeve.  
Več informacij o potovalnih dokumentih lahko najdete na spletnih straneh 
Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za zunanje zadeve RS:
www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/osebni_dokumenti_in_prebivalisce,
www.mzz.gov.si/si/konzularne_informacije/informacije_za_popotnike.

Upravna enota Trebnje

Novosti zakona o osebni izkaznici  
in preddopustniška opozorila o potovalnih dokumentih
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V mesecu juniju pa bo ob dnevu državnosti in hkrati ob 20. obletnici 
rojstva naše države bo TŠKD Štefan organiziralo tako kot  vsako leto 
tradicionalno kresovanje  na Brezi, ki bo  v sredo,  23.06 2011, na god sv. 
Janeza Krstnika. Ob 20.30 uri bo sveta maša, ki jo bo daroval trebanjski 
župnik in prodekan g. Miloš Košir, nato pa tik pred mrakom še slovesni 
prižig kresa. Dogodku primerno bo tudi kulturni program, katerega bo 

letos pripravila vas Štefan, ter na ta način nadaljevala tradicijo in običaj, 
da vsako leto pripravi kulturni program druga vas v krajevni skupnosti 
Štefan. Za pogostitev bodo poskrbeli člani in članice iz Turistično špor-
tnega in kulturnega društva Štefan. Vljudno vabljeni!

 Leon LOBE, podpredsednik TŠKD Štefan

20. obletnica osamosvojitve 
Slovenije – primer 
medpredmetnega sodelovanja
V letošnjem letu mineva dvajset let od slavnostne razglasitve samostojne in ne-
odvisne Republike Slovenije. Pri pouku zgodovine v osnovni šoli je problemati-
ka osamosvojitve ena izmed tistih vsebin, ki se obravnava površno in na kratko, 
saj je umeščena v sam konec osnovnošolskega izobraževanja. Zato učenci mno-
go premalo slišijo o rojstvu samostojne slovenske države. Na OŠ Veliki Gaber 
smo se zato odločili, da ob 20. obletnici osamosvojitve Slovenije na to temo 
izvedemo projekt. 
Učenci od šestega do devetega razreda so v okviru medpredmetnega sodelovanja 
pripravili plakate, risbe in izdelke, ki nas popeljejo v čas nastajanja naše države. 
Pod vodstvom učiteljev mentorjev so z vidika posameznega učnega predmeta 
predelali vsebino na temo osamosvojitve in pripravili končni izdelek. 
Pri urah zgodovine in geografije so tako pripravili časovni trak dogodkov v letih 
1988‒1992, preučili vojne akcije v času desetdnevne vojne ter primerjali vojaško 
moč JLA in slovenskih oboroženih sil. Pri slovenščini so se v čas slovenske 
osamosvojitve podali prek spominov svojih staršev, dedkov in babic. Število vo-
jakov v JLA, TO in slovenski milici so pri matematiki prikazali v obliki grafov. 
Pri urah angleščine in nemščine so slovensko osamosvojitev skušali predstaviti 
v tujem jeziku. Gibanju življenjskega standarda Slovencev v drugi polovici 20. 
stoletja so se posvetili pri urah gospodinjstva; pripravili so tudi zbirko starega 
denarja in dokumentov ter izdelali lectova srca. Motive iz desetdnevne vojne za 
osamosvojitev Slovenije so na zanimiv način upodobili pri urah likovne vzgoje. 
V strogi tajnosti pa je potekala izdelava makete tanka iz kartona.
V četrtek, 19. 5. 2011, so učenci v krajšem kulturnem programu v obliki t. i. 
»govorečih plakatov« predstavili svoje izdelke. Postavljena je bila tudi razstava 
eksponatov iz časa slovenskega osamosvajanja (uniforme, ostanki granat, min, 
jugoslovanski in slovenski denar …), ki so si jo poleg učencev lahko ogledali 
tudi njihovi starši in ostali obiskovalci šole.
Menim, da smo na ta način primerno obeležili rojstvo naše domovine, pred-
vsem pa na zanimiv in nevsiljiv način dosegli, da so naši učenci bolje spoznali 
proces osamosvajanja Slovenije in poglobili svoje znanje o slovenski zgodovini. 
Mi, starejši, se namreč življenja v Jugoslaviji in obdobja osamosvajanja Slovenije 
še dobro spominjamo, za naše otroke pa je to le del zgodovine, saj so bili rojeni 
po letu 1991. 

Jani Strnad, vodja projekta na OŠ Veliki Gaber

Tradicionalno Srečanje 
podružničnih šol treh občin 
tokrat v Šentlovrencu
V sredo, 25. maja, smo imeli na Podružnični šoli Šentlovrenc poseben 
obisk. Organizirali smo sedaj že tradicionalno Srečanje podružničnih šol 
treh občin (Trebnje, Ivančna Gorica, Šmartno pri Litiji). 
K nam je prišlo 75 učencev in 8 učiteljic s podružničnih šol s Štangarskih 
Poljan, Primskovega, Velike Kostrevnice in Temenice. Kot zanimivost 
naj povemo, da se srečanja udeležujejo podružnice, na katerih se, prav 
tako kot na naši šoli, odvija kombiniran pouk.
Ta dogodek so s svojim obiskom počastili župan občine Trebnje Aloj-
zij Kastelic, predsednik KS Šentlovrenc Andrej Jevnikar, ravnatelj OŠ 
Trebnje Rado Kostrevc, župan občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar, 
ravnatelj OŠ Šmartno pri Litiji Albert Pavli in ravnatelj OŠ Ferda Vesela 
Janez Peterlin.
Srečanja so se udeležile tudi nekdanje učiteljice in vodje podružničnih 
šol, ki so zaslužne, da so ta srečanja danes tradicionalna: Marinka Vidgaj 
s Primskovega, Marta Grmovšek, Marija Šuštaršič in Slavka Rajer iz 
Šentlovrenca. 
Kot gostitelji smo pripravili prisrčen kulturni program, s katerim smo se 
predstavili in pokazali, kaj radi počnemo. Ob zaključku prireditve smo 
gostom podarili simbolična darilca – šolsko glasilo Zarje in doma vzgo-
jeno baziliko, ki je bila posajena v lončku, okrašenem v eko stilu.
Gosti so si v učilnici šole z zanimanjem ogledali razstavo izdelkov, ki so 
jih učenci v letošnjem šolskem letu izdelali pri pouku, interesnih dejav-
nostih in v podaljšanem bivanju. 
Po prireditvi smo se odpravili do gradu Mala Loka, kjer nas je prijazno 
sprejel lastnik Dušan Šparovic. Po vodenem ogledu gradu in galerije Po-
int smo se posladkali s sladoledom ter se vrnili v šolo.
Vsi udeleženci smo ob zaključku sklenili, da so takšna srečanja pomemb-
na za ohranjanje vezi med učenci, učitelji, ravnatelji ter predstavniki 
ustanoviteljev šole. Še posebno nas je razveselil hvaležen odziv nekdanjih 
vodij podružničnih šol, ki so postavile temelje danes že tradicionalnega 
srečanja, saj smo jim s tem dokazali, da je seme, ki so ga takrat poseja-
le, bogato vzklilo in ohranilo vez med preteklostjo, sedanjostjo in tudi 
prihodnostjo. 
Sklenemo lahko, da je za majhne podružnične šole, ki delujemo kot veli-
ke družine, značilna misel Edwarda Hala:

»Sem samo eden, pa vendar eden, vsega ne zmorem in ker ne zmorem vsega, 
ne bom odklonil, da storim tisto, kar zmorem.«

Strokovni delavci naše podružnične šole se trudimo in verjamemo, da 
zmorejo naši učenci veliko kljub temu, da jih je malo. 

Strokovni delavci PŠ Šentlovrenc

Kresovanje ob 20. obletnici dneva državnosti

OBVESTILO
Občina Trebnje obvešča nosilce kmetijskih gospodarstev, društva in 
ustanove s področja kmetijstva, da bo v kratkem odprt razpis za sofinan-
ciranje programov na področju kmetijstva. Vloga za prijavo bo na voljo 
ob izidu razpisa na spletni strani občine in v sprejemni pisarni. Za infor-
macije pokličite 07 34 81 138 ali pišite na naslov: silva.slak@trebnje.si.
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Jerica Steklasa, nadarjena mlada sopranistka iz 
Vrhovega pri Šentlovrencu, bo svojo glasbeno pot 
nadaljevala na Dunajski akademiji za glasbo in 
upodabljajočo umetnost (Universität für Musik und 
darstellende Kunst Wien), na katero se je poleg nje 
uspelo vpisati na študij opernega petja še devetim 
izmed skoraj 200 kandidatov z vsega sveta. Jerica 
Steklasa je bila tri leta tudi štipendistka Občine 
Trebnje, po zaključku srednje šole pa jo bomo lah-
ko slišali v Kulturnem domu Trebnje 25. junija na 
slavnostni akademiji ob občinskem prazniku in Ba-
ragovem dnevu. 

Glasba vam je bila pravzaprav položena v zibel …  
Mami, ki je profesorica glasbe, mi pripoveduje, da 
sem se kot polletna deklica pravzaprav zbujala s pe-
tjem. Ves čas sem rasla ob glasbi in pri šestih letih 
sem začela igrati violino na Glasbeni šoli Srednje 
glasbene in baletne šole Ljubljana, štiri leta kasneje 
pa še klavir, vendar sem vedno najraje pela. 

Vpisali ste se torej na Srednjo glasbeno in baletno 
šolo Ljubljana, ki se sedaj imenuje Konservatorij 
za glasbo in balet. Kako poteka pouk na konser-
vatoriju v primerjavi s poukom na klasični srednji 
šoli? 

Dopoldne imamo splošne srednješolske predmete: 
matematiko, slovenščino, angleščino …, popoldne 
pa glasbene predmete: solfeggio, harmonijo in glav-
ni predmet – moj je petje. Zapolnjen je ves dan, še 
posebej zadnja leta pa imamo ob večerih tudi kon-
certe. Profesorji so razumevajoči, vedo, da je naša 
prioriteta glasba, gotovo pa moramo pokazati dolo-
čeno raven znanja, saj zaključimo šolanje s splošno 
maturo. 

Tudi s poukom petja ste začeli, tako kot z igra-
njem inštrumentov, precej zgodaj …
Pri trinajstih letih sem šla na sprejemni preizkus na 
Glasbeno šolo Srednje glasbene in baletne šole Lju-
bljana in bila kljub mladosti sprejeta. Običajno se s 
petjem začne pri šestnajstih letih ali kasneje. Želela 
sem si namreč izboljšati glas, tehniko, takrat me je 
privlačila predvsem zabavna glasba. Bila sem izmed 
vseh kandidatov najbolje ocenjena in z mano je zače-
la delati Doroteja Cestnik Spasić, odlična profesori-
ca, ki je to ostala do konca srednje šole. 

In izbira opernega petja? 
V drugem razredu nižje glasbene šole, to je bilo leta 
2008, sem šla prvič na tekmovanje mladih glasbeni-
kov (TEMSIG), kjer sem prejela tretjo nagrado in 
zlato plaketo, kar je pomenilo, da sem, kljub mla-
dosti, res dobra v opernem petju. Tako me je poča-
si pritegnilo in čisto osvojilo. Pri opernem petju je 
izjemno pomemben profesor, ki te vodi, in res sem 
vesela, da me je vsa leta poučevala prof. Spasićeva. 
Sicer pa je moja vzornica Anna Netrebko. 

Glasbene izkušnje si nabirate tudi na koncertih 
v tujini. Kje vse ste že nastopali in se predstavili 
javnosti?   
Program šolanja je naravnan tako, da nas pripravlja 
na nastopanje, zato imamo veliko nastopov že v šoli, 
nekaj jih je bilo tudi v tujini, kjer se udeležujem tek-
movanj. Te izbiram sama oziroma po nasvetu pro-
fesorice, šola pa mora potrditi, da lahko sodelujem 
na  določenem  tekmovanju.  Tako sem med drugim 
tekmovala v Črni gori in Srbiji, doma pa sem na-
stopala na Festivalu Bled, pela z orkestrom Opere, 
šolskim simfoničnim orkestrom,  orkestrom Sloven-
ske filharmonije, na gradu Bogenšperk in še bi lahko 
naštevala. 

Na študij opernega petja na Dunaj

Zlati bralci z Nejko Omahen
V sredo, 1. junija 2011, je Knjižnica Pavla Golie Trebnje v svojih prostorih 
pripravila srečanje z mladinsko pisateljico Nejko Omahen. To je bila na-
grada za učence OŠ Trebnje, ki so postali ZLATI BRALCI, saj so brali 
knjige za bralno značko vsa osnovnošolska leta. S tem smo obeležili tudi 
50-letnico gibanja Bralna značka.
V uvodu nas je pozdravila direktorica knjižnice Tanja Cunder Udovič, o 
sodelovanju med Knjižnico Pavla Golie in OŠ Trebnje pa je spregovorila 
bibliotekarka Betka Vovko Ozimek.
Učiteljica OŠ Trebnje Mojca Bahun je podelila zlatim bralcem priznanja 
za zvestobo knjigi, čestitali pa sta jim direktorica in pisateljica. Učenci so 
dobili tudi knjižno nagrado, in sicer knjigo Bine Štampe Žmavc CESAR 
IN ROŽA, kar je omogočilo Društvo Bralna značka Slovenije v sodelova-
nju z družbo Mobitel in JAK Republike Slovenije. Knjižnica Pavla Golie 
pa je dodala še svoje promocijsko gradivo.
Pisateljica Nejka Omahen je učencem pripovedovala, da je začela pisati, ko 
je v hišo prišel prvi računalnik. Namesto da bi med počitnicami ponavljala 
šolsko snov, je sproščala svojo domišljijo v prvih zgodbah, ki so tudi izšle 
v drobnih knjižicah. Pravi, da je kasneje imela srečo in že kot srednješolka 
izdala prvo pravo knjigo pri založbi DZS.

Na tekmovanjih posežete po državnih in medna-
rodnih nagradah. Katera vam največ pomeni in 
zakaj? 
Na dveh tekmovanjih, in sicer v Črni gori in Srbi-
ji, sem dobila 100 točk, to je najvišja ocena, ki jo 
tekmovalec lahko dobi, in to mi res veliko pomeni. 
Lani sem na TEMSIG-u prejela kar nekaj poseb-
nih nagrad, a največ mi pomeni nagrada dirigenta v 
SNG Opera in balet Ljubljana Igorja Švare. Najbolj 
pomembna pa mi je nagrada šole, ki sem jo prejela 
letos, to je Škerjančeva nagrada, ki jo na šoli podelijo 
učencem za izjemne uspehe pri umetniškem uvelja-
vljanju šole. Prvič se je zgodilo, da je nagrado prejel 
pevec.  

Ste kaj razmišljali o prijavi na priljubljeni šov Slo-
venija imam talent?
V glasbenih krogih sem prepoznavna, ne potrebu-
jem še dodatne medijske promocije, mediji me bodo, 
ko bo čas za to, že še spoznali. Slovenija ima talent 
je šov, priložnost za marsikoga, vendar se sama nanj 
ne bi prijavila.  

Zakaj ste se odločili za Dunajsko akademijo za 
glasbo in upodabljajočo umetnost?  
Ta akademijo ima izdelan program opernega petja, 
tam tudi izberejo profesorico, ki me bo poučevala, 
in res sem vesela, da bom lahko z njo sodelovala. 
Sprejemni izpiti so bili precej zahtevni in so trajali 
več dni, po vsakem krogu je odpadla skoraj polovi-
ca kandidatov. Najprej smo morali pokazati znanje 
solfeggia, torej pisanja not po posluhu in spominu, 
sledili so nastopi pred komisijo, predstavili smo se s 
petjem, preverili pa so tudi na primer, kako pojemo 
in plešemo hkrati, improviziramo. Sledil je še inter-
vju, na koncu jih je še pet odšlo domov, tisti, ki smo 
uspeli, pa smo nazdravili s profesorji.  
 Kako ste si začrtali pot za naprej?
Pravzaprav komaj čakam, da zaključim srednjo šolo, 
opravim maturo in grem študirat operno  petje, ki 
se mu želim stoodstotno posvetiti. Študij želim nato 
nadaljevati še na podiplomski ravni. Potem pa sledi 
delo v operi, sprva verjetno v kakšni manjši, potem 
pa počasi naprej. Veselim se nadaljnjih poti in iz-
zivov.  

Valerija Jarm 
Foto: Osebni arhiv

Predstavila je vse svoje knjige, ki jih mladi dobro poznajo, zlasti pa knjigo 
Življenje kot v filmu, po kateri je posnet tudi slovenski mladinski film.
Zadnja knjiga, ki jo je napisala pisateljica do sedaj, je knjiga Oh, ta kriza.
Nejka Omahen je poudarila, da se branje splača; če bereš, potem nimaš 
težav niti z govornim niti s pisnim sporočanjem. 

Mojca Bahun
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Festival stare glasbe Seviqc Brežice tako kot vsako leto vse od leta 2005 tudi 
letos gostuje v znameniti božjepotni cerkvi Matere Božje na Zaplazu. S 
tem nadaljujemo z idejo festivala, da najlepše koncerte stare glasbe z vrhun-
skimi umetniki vsega sveta postavljamo v najlepše kulturno-umetnostne 
spomenike Slovenije. Festival si je v skoraj tridesetih letih delovanja utrdil 
svoj ugled doma kot prireditev nacionalnega pomena in se uvrstil med naj-
pomembnejše kulturne dogodke, v svetu pa si je ustvaril status odlične in 
visoko cenjene prireditve. 
Letos festival Seviqc Brežice poteka od 22. junija do 4. septembra. V 18 
občinah po Sloveniji bomo na 30 koncertih gostili 14 glasbenih skupin in 
skozi različne programske sklope predstavili evropsko ter svetovno glas-
beno zapuščino, ki je nastajala od srednjega veka do začetka 20. stoletja. 
Glasba na koncertih je izvajana z avtentičnimi inštrumenti in na avtentičen 
izvajalski način. V ospredju je živa umetnost, kar pove tudi naše ime Se-
viqc: »SEmper VIva Quam Creata« ali »vedno živa kakor ustvarjena«. Še 
posebno pozornost posvečamo izvajanju glasbe, ki je nastala na slovenskih 
tleh. Tako bomo letos na Zaplazu gostovali s slovenskim ansamblom za 
staro glasbo Novo Scholo Labacensis, ki združuje pester nabor glasbeni-
kov in instrumentov. Ansambel sestavljajo: Tadeja Pance (sopran, činelce, 
oceanski boben, tamburin, ptičje trkalo), Janez Jocif (portativ, srednjeveški 
oprekelj, enoročna piščal in boben), Tomaž Šinigoj (srednjeveški altovski 
fidel, violina), Miha Šinigoj (srednjeveški tenorski fidel, violončelo), Ga-
šper Jakovac (arabska lutnja, mandolina, zvončki), Žiga Kroflič (arabska in 
renesančna lutnja, tamburin, zvončki), Maruša Mirnik (renesančna lutnja), 
Amalija Maček (renesančna lutnja), Marko Angelski (kitarone), Boris Ši-
nigoj (umetniško vodstvo, arabska lutnja in vihuela). 

Festival stare glasbe Seviqc Brežice na Zaplazu

Nova Schola Labacensis je edinstven slovenski lutenjski ansambel za zgo-
dnjo glasbo, ki se opira na domače in širše evropsko glasbeno izročilo sre-
dnjega veka, renesanse in baroka, pri čemer ne izključuje tako izvajanja 
ljudske glasbe kakor tudi sodobnejših klasičnih del. Koncertni program 
predstavlja tako srednjeveške pesmi o sveti Mariji, duhovno navdihnje-
ne motete in ljudske pesmi, kot je Riba Faronika, kakor tudi renesančne 
šansone in dostojanstvene plese od bergamasce in romanesce do baročne 
chiaccone Mariona alla vera Spagnola. Koncert bo v cerkvi Matere Božje v 
petek, 2. septembra 2011, ob 20.30, vstop pa je brezplačen.  
Več informacij o festivalu Seviqc Brežice lahko dobite na spletni stra-
ni  http://www.seviqc-brezice.si/, na telefonu 01/242 08 12 ali na info@k-
ramovs.si.

Klemen Ramovš, direktor in umetniški vodja festivala Seviqc Brežice

Območna revija pevskih zborov
Letošnje pevsko srečanje odraslih pevskih zasedb vseh treh občin je potekalo 
20. maja z dvema koncertoma v avli CIK-a  Trebnje.  Na dveh koncertih je 
zapelo 14 pevskih zasedb z različnim izborom treh skladb, med katerimi je 
bila obvezna ena slovenska ljudska pesem v izvirni obliki ali priredbi.  Stro-
kovno je koncerta spremljal gospod Gregor Klančič, ki bo za vsak zbor napisal 
mnenje, na podlagi katerega se lahko zborovske zasedbe udeležijo regijskega 
tekmovanja novembra v Krškem, male pevske skupine in okteti pa državnega 
srečanja izbranih oktetov in malih pevskih skupin v Radovljici 22. oktobra. 
Na prvem koncertu so nastopili: moški pevski zbor KUD Emil Adamič iz 
Mokronoga pod vodstvom Staneta Pečka, moški pevski zbor Zagriški fantje 
iz Šentlovrenca z zborovodjem Ladom Stoparjem, moški in mešani pevski 
zbor KUD Matija Tomc z Mirne, ki ju vodi Stane Cvelbar, mešani pevski 
zbor DU Mirna z zborovodkinjo Tanjo Benedik ter mešani pevski zbor Kres 
Čatež in Strune Šentlovrenc, ki ju vodi zborovodkinja Katja Jarm. 
Na drugem koncertu so nastopili: ženski pevski zbor KUD dr. Petra Držaja 
Veliki Gaber pod vodstvom Fani Anžlovar, moški pevski zbor vinogradni-
kov Čatež z zborovodkinjo Barbaro Leben, Trebanjski oktet z umetniškim 
vodjem Stanetom Cvelbarjem, mešani pevski zbor Sela pri Šumberku z zbo-
rovodkinjo Vanjo Erjavec, moški pevski zbor vinogradnikov Šentrupert, ki 
jih je za revijo pripravil zborovodja Venčeslav Zadravec, ženski pevski zbor 
Zimzelen KUD Svoboda Mirna z zborovodjem Stanetom Pečkom in oktet 
Lipa z umetniškim vodjem Tonetom Strmoletom.  Za revijo so se pripravile 
tudi članice ženskega pevskega zbora Šentrupert, ki pa zaradi bolezni zboro-
vodkinje niso nastopile. 

Območna izpostava kot organizatorica pevskega dogodka se zahvaljuje vsem 
pevkam in pevcem ter njihovim zborovodjem in umetniškim vodjem za so-
delovanje in soliden nastop,  za  finančno pomoč pri realizaciji dogodka se 
zahvaljuje občinam Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje ter Javnemu 
skladu RS za kulturne dejavnosti. Za pomoč in sodelovanje iskrena hvala 
Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje, Glasbeni šoli Trebnje in Osnov-
ni šoli Trebnje.  Zahvala velja tudi predsednici Sveta OI Petri Krnc za poz-
dravne in vzpodbudne besede množici pevk in pevcev, povezovalcu Mateju 
Mlakarju in obiskovalcem, ki so izkazali pozornost in spoštovanje prek 250 
nastopajočim pevkam in pevcem. 

JSKD  Trebnje

Koncert otroških pevskih zborov
V četrtek, 2. 6. 2011, se je v telovadnici Podružnične šole Dolenja Nemška 
vas odvijal že šesti tradicionalni koncert otroških in mladinskih pevskih 
zborov OŠ Trebnje ter podružnic Šentlovrenc, Dobrnič in Dolenja Nemška 
vas. Vsak zbor se je predstavil s tremi pesmimi. Na začetku in na koncu 
prireditve pa so pevci zapeli v združenem zboru. 
Ugotavljamo, da tako pevsko druženje stke prave prijateljske vezi med pevci 
in pomembno prispeva k vzgoji aktivnega pevca in poslušalca. Obljubili 
smo, da se bomo  naslednje leto spet srečali.

Ivanka Vencelj 
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Trebanjski kulturniki nastopili  
v Državnem zboru
Ob dnevu Primoža Trubarja, 8. junija, je v preddverju velike dvorane Dr-
žavnega zbora RS potekala proslava, na kateri je navzoče nagovorila pred-
sednica odbora za kulturo, šolstvo, šport in mladino Majda Potrata, slavno-
stni nagovor pa je imel podpredsednik Državnega zbora RS Miran Potrč. V 
kulturnem programu sta nastopila oktet Lipa iz Trebnjega pod umetniškim 
vodstvom Toneta Strmoleta in recitator Luka Bregar iz KUD Popotovanje 
Frana Levstika Čatež s Trubarjevim besedilom.

Mojca Femec

Državno srečanje otroških gledaliških skupin je potekalo 25. in 26. maja v 
Ljubljani, v Centru kulture Moste – Španski borci Ljubljana v organizaciji 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in njegove izpostave v Ljubljani. 
Državna selektorica Maja Gal Štromar je za  zaključno srečanje izmed 249 
predstav otroških gledaliških skupin izbrala 12 predstav. Med izbranimi je 
bila tudi predstava  
POVODNI MOŽ (France Prešeren) v izvedbi  2. c-razreda OŠ Trebnje, 
pod mentorstvom Antonije Rot, Mihaele Kotar in Martine Zupančič, ki so 
jo mladi gledališki ustvarjalci izvrstno odigrali drugi dan srečanja na profe-
sionalnem odru Španskih borcev in navdušili obiskovalce vseh starosti.
Tak dosežek skupine in njihovih mentoric zares ni majhna stvar, saj je na 
nivoju regijskih srečanj po vsej Sloveniji tekmovalo 249 otroških gledaliških 
skupin. Izpostaviti je potrebno tudi to, da so bili z območja Dolenjske, Bele 
krajine in Posavja edina izbrana otroška gledališka skupina. Na državnem 
srečanju so prejeli zlato plaketo, za kar s ponosom izrekamo iskrene čestitke 
‒  mladim gledališčnikom in njihovim mentoricam! 

JSKD, OI Trebnje

Povodni mož na državnem srečanju otroških gledaliških skupin Slovenije

Trebnje od 11. do 18. junija gosti že 44. mednarodni Tabor likovnih samo-
rastnikov Trebnje. Galerija bo bogatejša za 7 novih slikarskih del, katerih 
avtorji so: Ermelinda de Almeida iz Brazilije, Katarina Krvarić s Hrvaške, 
Igor Dolenc in Goran Horvat iz Slovenije ter Vojkan Morar, Joškin Šiljan in 

44. mednarodni Tabor likovnih samorastnikov Trebnje
Zuzana Veresky iz Srbije. Otvoritev tabora je bila v soboto, 11. junija 2011, 
ob 18. uri. Zbrane je nagovoril pesnik in pisatelj Slavko Pregl, tabor pa je v 
imenu župana občine Trebnje Alojzija Kastelica odprl dr. Jože Korbar. 
Letošnji tabor spremljajo različni dogodki, ki omogočajo obiskovalcem 
celostno spoznavanje in doživljanje likovne umetnosti. Že v nedeljo, 12. 
junija, so se likovni gostje obiskovalcem predstavili na Srečanju ob jutranji 
kavi, v torek pa je potekal tradicionalni, letos že 12. Mali likovni tabor, 
na katerem so se predstavili osnovnošolski likovni ustvarjalci. Njihova dela 
bodo na ogled na razstavi v avli CIK-a Trebnje, katere otvoritev bo v soboto, 
18. junija, ob 10. uri, ob 11. uri pa vas vabimo v Galerijo likovnih samo-
rastnikov Trebnje na predajo likovnih del in zaključek 44. mednarodnega 
Tabora likovnih samorastnikov.  
Vljudno vabljeni v galerijo tudi v torek, 28. junija 2011, ob 18. uri na voden 
ogled  razstave Štirje časi dveh življenj, Peternelja iz Žirov. Vodila ga bo av-
torica razstave Maruša Stupica, u.d.i.a, članica Strokovnega sveta Galerije 
likovnih samorastnikov Trebnje.

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
Foto: Stane Rajer

Ustvarimo animirani film
Za počitnikarje 2. in 3. triade bosta ZKD in JSKD, OI Trebnje ob koncu 
junija izvedla 3-dnevno delavnico Ustvarimo animirani film. Mentorica 
bo Špela Čadež, ki je najbolj prepoznavna ustvarjalka med sodobnimi 
slovenskimi avtorji animiranega filma. Delavnica bo potekala v učilnici 
CIK-a Trebnje 29. in 30. junija ter v petek, 1. julija, vsak dan po 3‒4 ure 
z začetkom ob  9. uri.  
Udeleženci se bodo seznanili z animacijskimi tehnikami, procesi ustvar-

janja animiranega filma, računalniškimi programi za snemanje, termino-
logijo, montažo slike in zvoka. Poglobili se bodo v zgodbo filma in like, 
izrazili mnenje o njem in dogodke iz filma primerjali z vsakdanjim ži-
vljenjem. 
Število udeležencev na delavnici je omejeno na 8 oseb. Rok za prijavo je 
petek, 24. junij 2011.  
Cena delavnice je 15 € na osebo. 
Prijave sprejemamo prek telefona JSKD, OI Trebnje na številkah 07 348 
12 50, 041 609 265 ali po e-pošti: oi.trebnje@jskd.si. Tu lahko pridobite 
tudi vse potrebne informacije.
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Eko dan v Vrtcu Trebnje 
V četrtek, 26. 5. 2011, smo imeli v Vrtcu Trebnje prireditev EKO DAN, 
ki je namenjena otrokom in njihovim staršem. Potekala je v okviru med-
narodnega eko projekta, v katerem sodelujemo že drugo leto. Celo šolsko 
leto smo strmeli k skupnim ciljem in želeli otrokom predstaviti zdrav način 
prehranjevanja. S svojim zgledom smo jih spodbujali k varčevanju z vodo 
in energijo, k spoštljivemu odnosu do narave, ločevali smo odpadke in še 
bi lahko naštevali. Otroci iz skupin Pajkci, Indijančki in Metuljčki so nam 
skupaj s strokovnimi delavkami na plakatih predstavili dejavnosti, ki so 
jih izvajali na temo energija in voda. Otroci in starši so se lahko okrepčali 
na zelenjavni stojnici, ki so jo pripravile strokovne delavke, in sadno-čajni 
stojnici, ki pa so jo pripravile kuharice. Sprehodili so se lahko tudi mimo 
stojnice Ekološke kmetije Novak, ki se je predstavila predvsem z izdelki iz 
pire, in mimo stojnice Rožmarinka, kjer so si lahko ogledali punčke iz cunj 
in tudi njihovo izdelavo. Nastopili so otroci starejših skupin s plesom ter 
Predšolski pevski zbor Mavrica. Veseli smo bili, da se je našemu povabilu 
odzval Občinski pihalni orkester Trebnje, ki nam je samo prireditev še do-
datno popestril. Tisti, v katerih tli ustvarjalna žilica, pa so lahko ustvarjali 
v eko ustvarjalni delavnici izdelke iz odpadnega materiala. Sam program 
eko dneva smo zaključili z ekološko predstavo z naslovom Rešimo gozd v 
izvedbi Ekološko-kulturnega društva Dan iz Maribora.

Vrtec Trebnje

Gradnja vrtca se je pričela
Zapora Režunove ulice v Trebnjem nas je opozorila, da se je gradnja 14-
oddelčnega vrtca začela. Izvajalec in naročnik zaključujeta tudi dokumen-
tacijo za izvedbo javnega razpisa za ureditev okolice, igrišča in parkirnih 
prostorov, v času poletnih počitnic pa bo pripravljen tudi razpis za notranjo 
opremo vrtca. 

Občinska uprava Občine Trebnje

Zaključek prenove  
podružnične šole Dobrnič
Konec junija bo  izvajalec zaključil gradbena dela na objektu in uredil 
okolico šole. V času poletnih počitnic bomo šolo še opremili, tako da 
bodo lahko otroci v prenovljeno šolo s telovadnico zakorakali z novim 
šolskim letom.

Občinska uprava Občine Trebnje

Vrtec tudi v Selah 
pri Šumberku 
V pritličju lepo prenovljene stavbe bivše podružnične šole v Selah pri 
Šumberku bo v jeseni letošnjega leta odprta enota Vrtca Sončnica, kjer 
bo deloval en oddelek prvega starostnega obdobja. S tem bo objekt 
zapet služil namenom, za katere je bil prvotno zgrajen, to je za vzgojo 
in izobraževanje najmlajših. 

Občinska uprava Občine Trebnje

Šolstvo
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Program raziskovalnega tabora VARSTVO OKOLJA TREBNJE 2011:

sobota,  9. 7. Otvoritev raziskovalnega 
tabora ob 11.00 uri v
domu Čebelica CŠOD

Uvodni pozdravi organizatorjev tabora in vodje projekta.
Predavanja nosilcev in mentorjev raziskovalnih skupin, 
predstavitev dela skupin, oblikovanje raziskovalnih skupin 
in organizacija delovanja raziskovanja v skupini.

Družabni večer.

nedelja, 10. 7.

ponedeljek, 11.07.

Učni poligon Modraže 
v Poljčanah

Skupni avtobusni odhod v Radeče – ogled lokacije za 
ERM in nadaljevanje poti v Poljčane. V Poljčanah v kraju 
Modraže aktiven ogled Učnega poligona Modraže in 
aktivno sodelovanje pri delu skupin učnega poligona.

V ponedeljek pozno popoldne se vrnemo v dom Čebelica.

Ogled znamenitosti kraja 
Poljčane.

Ogled lokacije za postavitev 
ERM.

torek, 12. 7.,

sreda, 13. 7.,

četrtek, 14. 7.

Delo v raziskovalnih 
skupinah

Obisk Občine Trebnje

Raziskovalne skupine: ERM, Krajinska arhitektura, 
Varstvo okolja, Alternativni viri energije in Inovativnost 
v naravi.

Analize  in evalvacije raziskovalnega dela.

Priprava rezultatov in dela raziskovalnega dela za 
predstavitev.

Skupne delavnice, plenarna 
predavanja.

Družabni večer.

petek, 15.7. Zaključna prireditev ob 11.00 
uri v domu Čebelica CŠOD, 
Čatež nad Trebnjem

Slavnostni govorniki in vodje projekta. Predstavitev 
in ogled raziskovalnega dela ter rezultatov v obliki 
razgrnitve projektne dokumentacije s kratkim kulturnim 
programom.

Vabljeni in dobrodošli v raziskovalnem taboru Varstvo okolja Trebnje 2011.
Vodja projekta FF  Maribor prof. ddr. Ana Vovk Korže                                        

Občina Trebnje,župan Alojzij Kastelic                          
Vodja doma Čebelica CŠOD Andreja Tomažin, prof.

Vabilo k sodelovanju za študente, dijake  
v raziskovalnem taboru Varstvo okolja Trebnje 2011,  
z naslovom Projekt »Vzpostavitev ERM učnega poligona Čatež«
Filozofska fakulteta Maribor – ERM Center, Občina Trebnje in dom Če-
belica CŠOD organizirajo ter vabijo dijakinje, dijake in študentke, študente 
v raziskovalni tabor z inovativnim pristopom dela ‒ Projekt »Vzpostavitev 
ERM učnega poligona Čatež«,  ki bo potekal od 9. 7. do 15. 7. 2011 v domu 
Čebelica CŠOD in KS Čatež, Čatež nad Trebnjem, in na učnem poligonu 
Modraže (Poljčane).

Namen raziskovalnega tabora. V tednu raziskovalnega tabora bomo pripra-
vili učni prostor - ERM (Ekoremediacijski) učni poligon Čatež, za vzpo-
stavitev izvedbenih pogojev izkustvenega izobraževanja za trajnostni razvoj 
po vzgledu že obstoječega ERM učnega poligona v Modražah (Projekt 
TR-ERM, MŠŠ in ESS). Lokacijo za postavitev projekta bomo raziskali, 
pripravili strokovno podlago in projektno dokumentacijo. Učenci, ki obi-
skujejo dom Čebelica CŠOD, dijaki, študentje, krajani, občani  in drugi 
učeči se odrasli bodo imeli edinstvene možnosti za neposredno opazovanje, 
doživljanje, raziskovanje, trajnostno in inovativno delovanje na različnih 
urejenih habitatih: revitaliziranem potoku Močilnica (pregrade, vrbov po-
plet, rastlinska čistilna greda ali otok z vegetacijskimi pasovi), meandru, 
mlaki in mokrišču. Vse habitate bomo umestili v prostor na podlagi krajin-
ske arhitekture. Prav tako bomo iskali možnosti za pridobivanje alternativ-
nih virov energije, umeščanje v prostor Koncepta 3R in inovativno učenje v 
naravi. Pripravili bomo predlog za postavitev mobilnega učnega centra.

Cilji raziskovalnega tabora. Vzpostavitev izvedbenih pogojev za izkustveno 
izobraževanje, priprava strokovne podlage projektu, priprava projektne do-

kumentacije in javna razgrnitev projekta ter diskusija. Rezultat raziskoval-
nega tabora bo pripravljen Projekt za vzpostavitev ERM učnega poligona 
Čatež.
Nosilci in mentorji posameznih raziskovalnih skupin bodo priznani pro-
fesorji, predavatelji in raziskovalci Univerze v Ljubljani, Univerze v Mari-
boru, Univerze v Kopru in Univerze v Novi Gorici tako na državnem kot 
mednarodnem nivoju. 
Raziskovalni tabor je namenjen dijakom in študentom različnih fakultet z 
naravoslovno in družboslovno usmeritvijo, tj. študentom geografije, ekolo-
gije, okoljevarstva, naravovarstva, biologije, arhitekture, turizma,  ter  dru-
gim  študentom in dijakom z interesom aktivnega raziskovanja v občini 
Trebnje. Vsi udeleženci, dijaki in študentje, bodo imeli omogočeno brez-
plačno udeležbo z aktivnim sodelovanjem v raziskovalnih skupinah, sku-
pinskih delavnicah, na plenarnih predavanjih in interaktivnih pogovornih, 
pripravljenih večernih aktivnostih in zaključni predstavitvi. 
Za aktivno sodelovanje na raziskovalnem taboru Varstvo okolja Trebnje 
2011 bo vsak udeleženec prejel potrdilo o aktivnem sodelovanje na zaključ-
ni prireditvi v petek, 15. julija 2011, ob 11. uri v domu Čebelica CŠOD 
Čatež nad Trebnjem.
Prepričani smo, da vam je pestrost področij dela v raziskovalnem taboru 
zanimiva in da so možnosti raziskovanja primerne današnjemu času. Prija-
ve zbiramo na e-naslovu  cebelica@csod.si, pri vodji doma Čebelica CŠOD 
in na tel. št. 07/3489012 oz. 031/607 570, kjer dobite prijavnico in vsa po-
trebna pojasnila ter informacije. Število mest je omejeno, zato pohitite s 
prijavami.

Šolstvo
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Šport

Nogometni klub 
Trebnje

V letu 2009 je bil v Trebnjem ustanovljen Nogometni klub Trebnje z name-
nom, da bi približali in omogočili udejstvovanje v tej športni panogi vsem 
zainteresiranim. V šolskem letu 2011/2012 pa bo ekipa Nogometnega klu-
ba Trebnje pričela s treningi in tekmovanji v ligi MNZ Ljubljana, in sicer v 
sekcijah U-8 in U-10, kar pomeni, da bodo lahko nastopali vsi otroci, ki so 
stari od 7 do 10 let.
Prvič v zgodovini našega mesta se bo zgodilo, da bomo imeli eno izmed 
svojih ekip v enem izmed državnih nogometnih tekmovanj. Prav tako se 
bo od jeseni izvajalo rekreativno igranje nogometa za srednješolce, študente 
in ostale zainteresirane člane. V sodelovanju z Osnovno šolo Trebnje se bo 
izvajala tudi interesna dejavnost nogometni krožek pod mentorstvom uči-
teljev športne vzgoje in vaditeljev nogometa.
V zimskem času se bo vadba nogometa izvajala v telovadnici Osnovne šole 
Trebnje ali v prostorih nove telovadnice Podružnične šole Dolenja Nemška 
vas. V spomladanskem času in vse do jeseni pa se bo vadba izvajala na no-
vem nogometnem igrišču na Blatu pri Trebnjem. 
Če bo interes s strani otrok in staršev dovolj velik, bo Nogometni klub 
Trebnje v prihodnje organiziral tudi poletne nogometne tabore, ki bodo 
potekali med poletnimi počitnicami in na katere bomo povabili člane naše 
zlate nogometne reprezentance. Informativni vpis otrok bo potekal od 6. 6. 
2011 do 20. 6. 2011 v OŠ Trebnje. Vpis in treningi bodo potekali od meseca 
septembra 2011 naprej. Za vse informacije in prijave pa nam lahko pišete 
tudi na elektronski naslov: nk.trebnje@gmail.com.
Vabimo vas k sodelovanju v našem projektu, da omogočimo našim mladim 
nadebudnežem, da izpolnijo svoje sanje, in da dobimo tudi v Trebnjem nove 
Zahoviče, Pavline, Čehe, Kirme, Brečkote, Korene … Morda pa je med 
nami tudi kakšen novi Messi? Športni pozdrav!

NK Trebnje, Dejan Smuk, predsednik

Golf klub Trebnje ‒ obvestilo
Golf@C.klub, ki letos obeležuje 10-letnico ustanovitve, je na volilnem 
občnem zboru 17. 4. 2011 izvolil  novo vodstvo. Za predsednika kluba je 
bil izvoljen Ralf Pančur, za podpredsednika Vinko Kos, sekretar kluba 
pa je postal Zvone Preskar. Novi predsednik je poudaril, da bo aktiv-
no nadaljeval dosedanje delo kluba. Zavzemal se bo za nadaljnji razvoj 
otroškega golfa in še večjo prepoznavnost golfa na našem območju.   
Golf zveza Slovenije ponuja letos vsem, ki želijo vstopiti  v svet golfa, 
enostaven, prijazen in cenovno ugoden vstop. Zato pripravlja vsesloven-
sko akcijo, imenovano »Slovenija igra golf«.

Od  učenja do izpita in včlanitve že za samo 99 EUR

Golf klub Trebnje tako organizira tečaj, ki obsega osem ur vadbe na 
vadišču Blato, štiri ure seznanjanja s teorijo ter igranje golfa na igrišču 
Otočec (9 lukenj). Tečaji že potekajo ob četrtkih od 18. ure dalje, po 
želji udeležencev pa tudi ob vikendih.
Prijave in dodatne informacije o tečajih dobite na telefonskih številkah: 
031 650 753 (Ralf Pančur), 041 377 958 (Tone Zaletel). 

Tone Zaletel

Vadba otrok OŠ Trebnje na vadišču za golf na Blatu.

Zaključek strelske sezone 2010/2011 v Strelskem društvu Trebnje
MLAJŠI PIONIRJI:

1.  mesto – Jan ČIBEJ
2.  mesto – Luka NOVAK
3.  mesto – Nino DRENIK

PIONIRJI:
1.  mesto ‒ Iztok MLAKAR
2.  mesto ‒ Bernarda GABRIJEL
3.  mesto – Nik ŠUNTA
4.  mesto – Kristijan URBIČ

MLADINCI:
1.  mesto – Žiga FALKNER
2.  mesto – David UDOVIČ
3.  mesto – Darjan PROGAR
4.  mesto – Jošt KEPA
5.  mesto – Matic UHAN
6.  mesto – Jan SLAPŠAK

ČLANI:
1.  mesto – Andrej NOVAK
2.  mesto – Bojan OSTANEK
3.  mesto – Marjan RAJKOVIČ
4.  mesto – Urban SIMONČIČ
5.  mesto – Marko MULEJ

TEKMA ZA PREHODNI 
POKAL, 2011:

1.  mesto ‒ ekipa SD Novo mesto 
  (883 krogov)
2.  mesto ‒ ekipa SD Trebnje 
  (861 krogov)

POSAMIČNO:
1.  mesto – Jože REDEK, 
  SD Novo mesto (183 krogov)

V soboto, 21. 5. 2011, je na strelišču v Prapročah od 8.30 ure naprej potekala 
1. tradicionalna meddruštvena tekma članov SD Trebnje in SD Novo mesto s 
serijsko zračno puško za pokal »za dobro malico«. Ob 10.30 uri pa je potekal 
uradni zaključek strelske sezone  SD Trebnje, na katerem so bila podeljena 
priznanja in medalje najuspešnejšim strelcem pretekle sezone. Vse prisotne 
je pozdravil predsednik SD Trebnje g. Franc Cugelj in se jim zahvalil za so-
delovanje in podporo v preteklem letu. Prav tako je predstavil dosedanje do-
sežke članov in pridobitve društva. Po zahvali je predsednik podelil prehodni 
pokal ekipi SD Novo mesto, ki so bili na tem tekmovanju najuspešnejši in so  
obljubili, da se naslednje leto vrnejo po pokal. Letos se je prvič izvedlo tudi 
tekmovanje za pokal staršev s serijsko zračno puško, na katerem so med seboj 
tekmovali starši otrok, ki so člani SD Trebnje.  Najuspešnejšim staršem so 
bile podeljene spominske medalje. Srečanje je potekalo v sproščenem vzdušju 
ob dobri kapljici in dobrotah z žara. Sodniška komisija, ki so jo sestavljali 
Leon Lobe, Franc Progar in Jasna Cugelj, pa je v kategoriji serijska zračna 
puška podelila medalje in priznanja naslednjim članom:

DRUŠTVENA LIGA 2010/2011
CICIBANI:

1.  mesto – Luka VERŠČAJ
2.  mesto – Luka FALKNER

3.  mesto – Anže KEPA
4.  mesto ‒ Mark Neo TRLEP
5.  mesto – Tjaš ŠPELIČ
6.  mesto – Miha NOVAK

2.  mesto – Andrej NOVAK, 
  SD Trebnje (182 krogov)
3.  mesto – Peter KORELC, 
  SD Novo mesto (179 krogov)
4.  mesto – Jože RIBIČ, 
  SD Novo mesto (178 krogov)
5.  mesto – Marjan RAJKOVIČ, 
  SD Trebnje (173 krogov)
6.  mesto – Mirko BELE, 
  SD Novo mesto (173 krogov)
7.  mesto – Franc CUGELJ, 
  SD Trebnje (173 krogov)
8.  mesto – Srečko HUDOKLIN, 
  SD Novo mesto (170 krogov)
9.  mesto – Franc PROGAR, 
  SD Trebnje (170 krogov)
10.mesto – Bojan OSTANEK, 
  SD Trebnje (161 krogov)

TEKMA ZA POKAL 
STARŠEV:
moška kategorija:

1.  mesto – Robert VERŠČAJ
2.  mesto – Tomaž GABRIJEL
3.  mesto – Franci KEPA
4.  mesto – Srečko FALKNER
5.  mesto – Bruno ČIBEJ

ženska kategorija:
1.  mesto – Darja VERŠČAJ
2. mesto – Irena MATASOVIC
3. mesto – Jona NOVAK

                  Tekst: Leon Lobe, 
Strelsko društvo Trebnje

Foto: Meta Gabrijel                          
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Lokalna politika

Spoštovani krajani  
in krajanke KS Trebnje!
Na volitvah v mandat 2011–2014 ste volilci zaupali novi ekipi, ki jo sestavlja 
petnajst članov. Ponovni mandat ste zaupali šestim članom. Ti so: Marjan 
Krmelj, Zvonka Falkner, mag. David Klarič, Peter Agnič, Marjan Jevnikar 
in Janez Smolič. Priložnost za delo v Svetu KS Trebnje so dobili še novi 
člani: Aleš Germovšek, Silva Kastelic, Ciril Doles, Dejan Smuk, Franci 
Opara, dr. Jože Korbar, Mitja Prijatelj, Mirko Kurent in Tomaž Zlobko. 
Povprečna starost članov je 49 let, najmlajši je dopolnil 36 let, najstarejši 
ima 70 let. 
KS Trebnje je največja v občini Trebnje, velika je skoraj 13 km2, šteje 4272 
prebivalcev in je glavno občinsko središče občine Trebnje, v katero dnevno 
po opravkih prihajajo prebivalci iz vseh ostalih krajevnih skupnosti.
Volili ste v sedmih volilnih enotah. V prvi VE so bili izvoljeni Marjan 
Krmelj, Aleš Germovšek in Silva Kastelic, ki zastopajo Rimsko cesto, Uli-
co talcev, Trubarjevo ulico, Tomšičevo ulico, Pekel, Pod gradom, Odrgo, 
Kidričevo ulico, Paradiž, Cviblje, Knapovo ulico in Marof. V drugi VE 
je bil izžreban (enako število glasov) Ciril Doles, ki bo zastopal Pristavo 
in Studenec. Tretjo VE zastopajo Dejan Smuk, Franci Opara in Zvonka 
Falkner in pokrivajo naslednje ulice in naselja: Goliev trg, Baragov trg, 

Spoštovane občanke in občani!
Ob 25. juniju, prazniku občine Trebnje in dnevu državnosti, vam iskre-
no čestitamo!

Vabimo vas na tradicionalno kresovanje ob dnevu državnosti, ki bo
v soboto, 25. junija 2011, ob 19.30 na Lanšprežu pri Trebnjem.
Prireditev se bo začela z mašo za domovino ob 19.30.
Sledilo bo druženje ob glasbi. Skuhali bomo kresni golaž,
v mraku pa prižgali kres.

Lepo vabljeni!

Občinski odbor SDS Trebnje
Nada Pepelnak, predsednica

Občinski svet in čestitka!
Novi občinski svet je začel s svojim delom. Sicer je bil začetek nekoliko 
nenavaden, predvsem v odnosu koalicije, ki je zbrana okrog župana, do 
tistih svetnikov, ki se županovemu načinu dela in vodenja občine ne 
želimo priključiti. Mi seveda to smatramo kot demokracijo in kot voljo 
občank in občanov. Seveda bosta naša svetnika mag. Marko Grandovec 
in Mitja Jeras poskušala konstruktivno delovati tako v svetu kot tudi v 
odborih, v katere sta bila izbrana. S svojim delom morata upravičiti zau-
panje tistih 10 % volivcev, od katerih je SD dobila mandat v občinskem 
svetu. Poleg njiju bodo v odborih delovali še Marjan Krmelj, Nino Zajc 
in Lojze Ratajc.
Vsem občankam in občanom čestitamo ob 20. obletnici osamosvojitve 
Republike Slovenije in ob občinskem prazniku občine Trebnje! 

ObO SD Trebnje

Čestitke ob prazniku občine Trebnje
Županova lista za razvoj ŽLR Trebnje in Neodvisni demokratski klub 
NDK Trebnje ob 25. juniju, prazniku občine Trebnje in dnevu držav-
nosti, iskreno čestitava vsem občankam in občanom občine Trebnje! 
Čestitava tudi veteranom vojne za Slovenijo in vsem tistim, ki ste na 
kakršen koli način sodelovali pri graditvi naše države Slovenije. Tudi 
letos bomo položili cvetje k spomeniku žrtvam vojne za Slovenijo na 
Medvedjeku in tako prispevali k ohranitvi spomina na te tragične do-
godke. Razočarani pa smo nad sedanjim stanjem v politiki in gospodar-
stvu ter nad splošnimi vrednotami v naši državi, saj smo si pred 20 leti 
drugače predstavljali demokratično, evropsko državo Slovenijo, ki naj bi 
negovala tradicionalne vrednote zahodnega demokratičnega sveta brez 
ostankov totalitarnih režimov!
Aktualne dnevne članke si lahko preberete tudi v glasilu »GLAS Treb-
nje« na portalu: www.joze-povsic.com.

Jože Povšič, vodja svetniške skupine Županove liste za razvoj

»Božja setev je pognala kal in je rodila – zrasla 
so nebesa pod Triglavom …« Ivan Cankar
Naša težko dosanjana domovina te dni praznuje 20 let. Občutki pripa-
dnosti, enotnosti, solidarnosti in brezpogojne ljubezni do naše domovi-
ne so z leti obledeli, pričakovanja in verovanje pa je vredno  obuditi. 
V teh letih se je naš svet korenito spremenil. Skupaj z našo ljubo Slove-
nijo smo s svetlobno hitrostjo drveli po poti uničevanja narave, zastru-
pljanja in brezbrižnosti do okolja, pehanja za dobičkom, izkoriščanja 
delavcev, degradacije kmetov in življenja, usmerjanega s strani različnih 
lobijev. 
Ob 20-letnici naše domovine si želimo v prihodnosti trajnostnega ra-
zvoja in spoštljivega odnosa do človeških, naravnih in kulturnih vre-
dnot, virov ter potencialov. 
Želimo, da bi se v naši domovini počutili varne in živeli v medsebojnem 
spoštovanju in blaginji.

mag. David Klarič, predsednik DROT

Čestitke občankam in občanom ob 20. obletnici 
osamosvojitve Slovenije
Ob občinskem in državnem prazniku ter ob 20. obletnici osamosvojitve 
Slovenije iskreno čestitamo vsem občankam in občanom! Naše čestitke 
še posebej veljajo vsem veteranom osamosvojitvene vojne in vsem drugim 
aktivnim udeležencem dogodkov pred 20 leti, ki so nas privedli do lastne 
demokratične države. Vrednote, ki so bile osnova za ustanovitev SLS kot 
prve demokratične stranke v Sloveniji po 2. svetovni vojni in so vodile k 
osamosvojitvi ter uvedbi demokratičnega vodenja države, so še danes ak-
tualne in ostajajo vodilo za naše sedanje delovanje v občini Trebnje. Ver-
jamemo v človeka, njegovo svobodo in odgovornost, sočutje do sočloveka, 
spoštljiv odnos do zemlje, pravičnost, solidarnost in strpnost. 
Pozivamo vse občane, da z izobešanjem zastav in z udeležbo na priredi-
tvah, s katerimi bomo obeležili občinski in državni praznik, pokažemo 
svoje domoljubje in izkažemo priznanje in hvaležnost vsem, ki so sodelo-
vali pri osamosvojitvi Slovenije.

OO SLS Trebnje
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Gubčevo cesto, Kolodvorsko ulico, Ob gozdu, Slakovo ulico, Simončičevo 
ulico, Cankarjevo ulico, Rožno ulico in Temeniško pot. Četrto VE zas-
topajo mag. David Klarič, dr. Jože Korbar in Mitja Prijatelj. Sem spadajo: 
Stari trg, Jurčičeva ulica, Dolenjska ulica, Maistrova ulica, Ulica herojev, 
Glavarjeva ulica, Pehanijeva ulica, Reber, Praproče, Kresetova ulica in 
Režunova ulica. V peti VE so bili izvoljeni Peter Agnič, Mirko Kurent in 
Tomaž Zlobko, ki zastopajo Obrtniško ulico, Prešernovo ulico, Levstikovo 
ulico, Vegovo ulico, Ulico OF, Trdinovo ulico, Kresno ulico, Prijateljevo 
cesto, Valvazorjevo ulico, Vina gorico, Podjetniško ulico, Mirnsko cesto in 
Pot na hrib. Šesto VE ste ponovno zaupali Marjanu Jevnikarju. Sem spada-
jo naselja: Dol pri Trebnjem, Dolenje Medvedje selo, Gorenje Medvedje 
selo in Primštal. Tudi v sedmi VE je bil ponovno izvoljen Janez Smolič, 
zastopal pa bo Grmado, Repče in Vrhtrebnje.
Na predlog prejšnjega predsednika Petra Agniča je bil od vseh članov Sveta 

KS Trebnje izvoljen za novega predsednika mag. David Klarič, ki pozna 
delo Krajevne skupnosti Trebnje, saj je bil izvoljen že v drugi mandat, poleg 
tega pa je član Občinskega sveta Občine Trebnje. Član občinskega sveta je 
tudi dr. Jože Korbar. 
Mesto podpredsednika je na predlog predsednika soglasno zaupano Mar-
janu Jevnikarju, ki je bil član v prejšnjem mandatu, zato delo pozna in ima 
potrebne izkušnje. Oblikovane so komisije, ki bodo delovale na posameznih 
področjih delovanja krajevne skupnosti, imenovan je tudi nadzorni odbor.
Novoizvoljeni člani smo pregledali program dela in oblikovali vizijo razvoja 
krajevne skupnosti.
Vsi člani Sveta KS Trebnje se volilcem zahvaljujemo za zaupanje, krajane pa 
vabimo, da sodelujejo in prispevajo svoj del k boljšemu življenju in bivanju 
v svojem okolju.

Svet KS Trebnje

V skladu z določbami Statuta Občine Trebnje so člani Občinskega sveta 
imenovali odbore in komisije občinskega sveta.

Na 1. seji Občinskega sveta Občine Trebnje, dne 11. 5. 2011, so bili imeno-
vani člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, in sicer: 

Zap. št. Ime In prIImek FunkcIja predlagatelj
1. Nada Pepelnak predsednica SDS
2. Miran Candellari član N.Si
3. mag. Marko Grandovec član SD
4. Andrej Jevnikar član ŽLR
5. dr. Jože Korbar član SLS
6. Franc Kozlevčar član N.Si
7. Branko Veselič* član LDS

*Imenovan na 2. seji Občinskega sveta Občine Trebnje 1. 6. 2011.

Na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Trebnje, dne 1. 6. 2011,  so bili 
imenovani člani delovnih teles, in sicer:
1. Komisija za pripravo statuta občine in poslovnika OS
Zap. št. Ime In prIImek FunkcIja predlagatelj
1. Bogdana Brilj predsednica SDS
2. Peter Fink član SDS
3. dr. Jože Korbar član SLS
4. Silvester Prpar član SLS
5 Branko Veselič član LDS
6. Jože Hribar član DROT
7. Franc Kozlevčar član N.Si
8. Andrej Jevnikar član ŽLR
9. mag. Marko Grandovec član SD

2. Odbor za lokalno samoupravo
Zap. št. Ime In prIImek FunkcIja predlagatelj
1. Franc Kozlevčar predsednik N.Si
2. Anton Strah član SLS
3. Peter Fink član SDS
4. Tanja Kužnik član ŽLR
5. Marjan Krmelj član SD
6. Boštjan Koncilja član SDS
7. Miran Candellari član N.Si

3. Odbor za gospodarske dejavnosti
Zap. št. Ime In prIImek FunkcIja predlagatelj
1. Boštjan Koncilja predsednik SDS
2. Andrej Jevnikar član ŽLR
3. Silvester Prpar član SLS
4. Branko Longar član N.Si
5. Tatjana Kresal član DROT
6. Jože Urbič član SDS

4. Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo
Zap. št. Ime In prIImek FunkcIja predlagatelj
1. Andrej Jevnikar predsednik ŽLR
2. Ana Moder član SLS
3. Silvester Prpar član SLS
4. Marjetka Uhan član N.Si
5. Bogdana Brilj član SDS
6. Helena Jurše Rogelj član DROT
7. Mitja Jeras član SD

Delovna telesa Občinskega sveta Občine Trebnje 
mandatno obdobje 2011-2014

5. Odbor za proračun in finance
Zap. št. Ime In prIImek FunkcIja predlagatelj
1. Dr. Jože Korbar predsednik SLS
2. Jože Povšič član ŽLR
3. Nada Pepelnak član SDS
4. Marjanca Zakrajšek član SDS
5. Marjana Hribar član N.Si
6. Mira Zore član DROT

6. Odbor za prostor, komunalno in prometno infrastrukturo
Zap. št. Ime In prIImek FunkcIja predlagatelj
1. Jože Povšič predsednik ŽLR
2. Franci Kepa član SDS
3. Boštjan Koncilja član SDS
4. Bogomir Mlakar član SLS
5. Marjan Peter Pavlin član N.Si
6. Mitja Jeras član SD
7. Janez Zakrajšek član DROT

7. Odbor za družbene dejavnosti
Zap. št. Ime In prIImek FunkcIja predlagatelj
1. Miran Candellari predsednik N.Si
2. Bogomir Mlakar član SLS
3. Marjana Kužnik član SLS
4. Gregor Lindič član SDS
5. Andrej Jevnikar član ŽLR
6. mag. Marko Grandovec član SD
7. Nika Benedičič član DROT

8. Nadzorni odbor Občine Trebnje
Zap. št. Ime In prIImek FunkcIja predlagatelj
1. Lojze Ratajc član SD
2. Stanislav Žnidaršič član ŽLR
3. Damjana Marn član SDS
4. Vesna Klarič Zupančič član DROT
5. Majda Ivanov član DSD

9. Uredniški svet Glasila občanov
Zap. št. Ime In prIImek FunkcIja predlagatelj
1. Ivanka Višček član N.Si
2. Jože Povšič član ŽLR
3. Jože Grozde član SDS
4. Leon Lobe član SLS
5. Gorazd Marinček član DROT
6. Nino Zajc član SD
7. Štefan Kamin član DSD
8. Branko Veselič član LDS
9. Vida Hočevar član Romska skupnost

10. Komisija za podelitev priznanj
Zap. št. Ime In prIImek FunkcIja predlagatelj
1. Bogomir Mlakar predsednik SLS
2. Bojan Rus član ŽLR
3. Franc Kozlevčar član N.Si
4. Maja Jarc član SDS
5. Peter Fink član SDS
6. Maja Kos član DROT
7. Branko Veselič član LDS

Lokalna politika
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Prazen dom je in dvorišče, 
zaman oko te naše išče, 
če bi solza obudila te, 
ne bi zemlja krila te. 

Zahvala 
V 86. letu starosti nas je zapustila draga mama,  

stara mama, prababica, sestra in teta 

Marija Dermaša 
iz Iglenika pri Veliki Loki 2.

Ob boleči izgubi naše drage mame se iskreno zahvaljujemo  
sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem, ki so nam v težkih 

trenutkih stali ob strani, nam izrazili sožalje ter darovali cvetje, sveče in 
sv. maše. Posebna zahvala Pogrebni službi Novak iz Žužemberka,  
. župniku za lepo opravljen obred in pevcem za zapete žalostinke.  

Zahvalo in hvaležnost izrekamo zdravstvenemu osebju  
ZD Trebnje, posebno patronažni sestri Mojci Mihevc.  

Posebno se zahvaljujemo sosedoma Francetu in  
Marinki Verhovec za nesebično pomoč. 

Vsem še enkrat iskrena hvala! 

Žalujoči: vsi njeni. 

Zahvala 
V 83. letu je po težki bolezni 

v Bogu mirno zaspala draga mama 

Marija Opara (Zemljančeva Mici)
iz Gorenjega Medvedjega sela 6 pri Trebnjem.

Hvala Zdravstvenemu domu Trebnje, dr. Munkovi,  
patronažni službi, še posebej sestri Mojci Mihevc, in Infekcijskemu 

oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto za vso nego in pomoč.
Hvala Pogrebni službi Novak, kaplanu Sašu Kovaču za opravljeno  
sv. mašo in pogrebni obred, cerkvenemu pevskemu zboru, ki je s 

pesmimi obogatil njeno slovo, govornikoma Jožetu Kukmanu  
in Ivanu Gabrijelu ter izvajalcu Tišine. 

Zahvaljujemo se sorodnikom, sosedom, prijateljem – vsem, ki ste 
darovali sveče, cvetje, svete maše in denarne prispevke, se v tako velikem 

številu poslovili od nje in jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala 
kolektivoma TPV Velika Loka in OŠ Trebnje.

Žalujoči:  
hčerke, brata, sestra z družinami in ostalo sorodstvo. 

Zahvale

TONE ŽIBERT (1929‒2011)

Ugasnilo je življenje Toneta Žiberta, borca NOB, dolgoletnega družbeno-
političnega delavca in funkcionarja ter predsednika skupščine občine Treb-
nje v letih 1981‒1985. Tone je svojo rano mladost preživel v Trbovljah. Da 
bi se izognil nemškemu vpoklicu na delovno, pozneje pa prav gotovo tudi 
na vojaško dolžnost, se je s šestnajstimi leti pridružil partizanom. Zaradi 
mladoletnosti so ga klicali Tonček.
Povojne družbene potrebe so ga leta 1950 pripeljale v Trebnje. Po končani 
kmetijski šoli se je zaposlil na Občini Trebnje na oddelku za kmetijstvo, 
potem pa je v občini opravljal še vrsto  odgovornih družbenih funkcij tiste-
ga časa. Ko se je upokojil, se je posvetil organizaciji ZB in kasneje ZZB za 
vrednote NOB. Predsednik te organizacije je bil tri zaporedne mandate, za 
kar je prejel zlato priznanje Glavnega odbora ZZB Slovenije. 
Tone je bil skromen, delaven in pošten človek. Pri delu je bil dosleden in 
vztrajen. Nikoli ni ljudem odrekel pomoči, če so jo potrebovali. Do zadnjih 
dni svojega življenja je svojo usihajočo energijo razdajal v organizaciji ZZB 
za vrednote NOB in skrbel za vinsko trto v svojem vinogradu.
Doživel je veliko prelomnih dogodkov svojega časa, kot so osvoboditev, 
zaton socializma, osamosvojitev Slovenije, njen vzpon in sedanjo stisko. 
Veliko je to za čas enega življenja. Verjetno je odšel od nas z mnogimi raz-
očaranji, saj je verjel v človeka, ki je zmožen ustvariti pravičen svet. Mi, ki 
smo še tu, imamo  upanje, kot ga je imel Tone. Njemu pa smo dolžni iskre-
no zahvalo za vse močne sledi, ki jih je zapustil s svojim delom na tleh naše 
občine, kajti tudi nekoč smo delali, mislili in ustvarjali. Nič se ni izgubilo. 
Vtkano je v vse, kar imamo danes.

Štefan Kamin

Na Zaplazu, osrednjem božjepotnem središču novomeške škofije, je 
potekalo v petek, 27. maja, in soboto, 28. maja, nadvse slovesno pra-
znovanje prvega godu blaženega mučenca Alojzija Grozdeta. V okviru 
slovesnosti z naslovom Srce se ne boji, ki se jih je udeležilo okrog 3.000 
vernikov z vseh koncev Slovenije, so relikvije blaženega položili v sar-
kofag, ki je podoben oltarju in je obdan s polkrožno steno, v katero je 
svoj umetniški pečat z mozaiki vtisnil priznani umetnik p. Marko I. 
Rupnik.  
Somaševanje petih (nad)škofov in več kot sto duhovnikov je vodil apo-
stolski nuncij v Sloveniji Juliusz Janusz. Ljubljanski nadškof in metro-
polit dr. Anton Stres je poudaril, da nam je Grozde z močno osebno 
vero, pogumom in poštenostjo lahko tudi danes velik zgled. 
20. avgusta pa bo na Zaplazu Srečanje treh dežel, na katerem priča-
kujejo vernike iz vse Slovenije, avstrijske Koroške in italijanske Fur-
lanije. 

Valerija Jarm
Foto: Gregor Lotrič

Relikvije blaženega  
Grozdeta na Zaplazu



17. 6. – 19. 6. 2011 Iz trebanjskega koša Trebnje
18. 6. 2011, 8:00 – 12:00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
18. 6. 2011, 9:30 Bowling turnir Galaksija Trebnje
18. 6. 2011, 10:00 Otvoritev razstave malega likovnega tabora, ki bo na ogled do 30. septembra Avla CIK Trebnje
18. 6. 2011, 11:00 Predaja del in zaključek 44. Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
19. 6. 2011, 10:00 7. Trebanjski kolesarski maraton Dana Trebnje
19. 6. 2011, 11:00 Poklon 20 – letnici samostojnosti Slovenije na Medvedjeku Pri spomeniku na Medvedjeku
20. 6. 2011, 13:00 – 16:00 Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček, Center vseživljenjskega učenja Knjižnica Trebnje
23. 6. 2011, 19:30 Svečana akademija ob občinskem prazniku Kulturni dom Trebnje
24. 6. 2011, 19:00 Slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo priznanj Občine Trebnje CIK Trebnje
24. 6. 2011, 21:00 Kresovanje ob občinskem prazniku Pri Toplarju Florijanu na Blatu
25. 6. 2011, 8:00 Pohod po baragovi poti Izpred župnijske cerkve v Trebnjem
25. 6. 2011, 8:00 – 12:00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
25. 6. 2011 Turnir v odbojki na mivki ŠC Vita
25. 6. 2011, 19:00 Slovesna sveta maša za domovino Župnijska cerkev v Trebnjem
25. 6. 2011, 20:00 Slavnostna akademija ob občinskem prazniku in Baragovem dnevu Kulturni dom Trebnje
25. 6. 2011, 20:00 Gasilska veselica v Dobrniču Dobrnič
25. 6. 2011, 21:00 Otvoritev razstave dr. Alojzij Šuštar v procesih demokratizacije in osamosvojitve Slovenije Baragova galerija
27. 6. 2011, 13:00 – 16:00 Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček, Center vseživljenjskega učenja Knjižnica Trebnje
28. 6. 2011, 18:00 Vodstvo po razstavi štirje časi dveh življenj, Peternelja iz Žirov Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
29. 6. – 1. 7. 2011, 9:00 – 12:00 Delavnica za počitnikarje: ustvarimo animiran film CIK Trebnje
2. 7. 2011, 8:00 – 12:00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
3. 7. 2011, 17:00 Poletni koncert KUD Občinski pihalni orkester Trebnje Park Trebnje
4. 7. 2011, 13:00 – 16:00 Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček, Center vseživljenjskega učenja Knjižnica Trebnje
7. 7. 2011, 15:00 Zadnja Trimova petka Trimo Trebnje
9. 7. 2011, 8:00 – 12:00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
9. 7. – 15. 7. 2011 Raziskovalni tabor Varstvo okolja Trebnje 2011 – vzpostavitev ERM učnega poligona Čatež CŠOD dom Čebelica, Čatež pri Trebnjem
11. 7. 2011, 13:00 – 16:00 Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček, Center vseživljenjskega učenja Knjižnica Trebnje
15. 7. in 16. 7. 2011 ŠVIC Turistična kmetija Obolnar
16. 7. 2011, 8:00 – 12:00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
18. 7. 2011, 13:00 – 16:00 Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček, Center vseživljenjskega učenja Knjižnica Trebnje
23. 7. 2011, 8:00 – 12:00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
23. 7. 2011, 11:30 Pohod in slovesnost v počastitev smrti padlim poveljnikom 15. divizije Pri spomeniku v Podšumberku
25. 7. 2011, 8:00 – 15:00 Počitniške ustvarjalne delavnice Knjižnica Trebnje
25. 7. 2011, 13:00 – 16:00 Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček, Center vseživljenjskega učenja Knjižnica Trebnje
30. 7. 2011, 8:00 – 12:00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

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

 

 

CCIIKK  TTRREEBBNNJJEE 
vabi na informativne dneve 

 
  

 
 

~ za vpis v visokošolski študijski program: 
 

SOCIALNA GERONTOLOGIJA   
 
 

 

(izvaja ESM Maribor) 

informativni dan: 21.6.2011 ob 17.00 uri 
 

~ za vpis v višješolske strokovne programe: 
 

- ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE 
- LOGISTI NO INŽENIRSTVO  
- EKONOMIST 

 

 
 

 
(kot študij na daljavo izvaja zavod IRC Ljubljana) 

 

informativni dan: 22.6.2011 ob 17.00 uri 
 

 

 

Preverite še ostalo izobraževalno ponudbo za šolsko leto 2011/2012! 

 
informacije: CIK TREBNJE, Kidri eva ulica 2, 8210 Trebnje; www.ciktrebnje.si  
T: 07 / 34 82 100, 34 82 103, 34-82-104, 34-82-105; E: info@ciktrebnje.si 

 

 

Zadnja stran

Napovednik prireditev v občini Trebnje v juniju in juliju 2011


