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Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje, Goliev 
trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev 
trg 5, 8210 Trebnje

Odgovorna urednica: Zdenka Candellari
Uredniški svet: Bogdana Brilj, Zdenka Candellari, 
Mirko Gliha, Vida Hočevar, Mateja Kozlevčar, Darin-
ka Krevs, Leon Lobe, Marija Mežnaršič, Franc Brane 
Praznik, Petra Smolič, Mateja Zupančič
Lektorica: Silva Kastelic
Grafična realizacija: Tiskarna Januš, Ljubljana
Naklada: 4.200 izvodov, ki se razdelijo brezplačno 
vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje.

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobjave, 
delne objave ali krajšanja nenaročenih prispevkov v 
skladu s prostorskimi možnostmi in uredniško poli-
tiko. Prosimo, da posamezni prispevki ne obsegajo 
več kot 1000 znakov s presledki in fotografijo v for-
matu JPG ali podobno. Fotografij neprimerne kako-
vosti za tisk ne bomo objavili, prav tako ne bomo 
objavili fotografij, pripetih v programu Word zaradi 
slabe resolucije.
Prispevki političnih strank in neodvisnih list ne sme-
jo presegati 750 znakov s presledki. Prispevkov, ki ne 
bodo podpisani s polnimi imeni avtorjev, ne bomo 
objavili. Prosimo, da ob prispevku vedno navedete 
tudi avtorja fotografije. Uredništvo si pridržuje pra-
vico, da neprimerne in žaljive vsebine ne objavi.
V Glasilu občanov se brezplačno objavi osmrtnica 
ali zahvala ob smrti pokojnih občank ali občanov 
občine Trebnje v obsegu 800 znakov s presledki. 
Spominskih objav ob obletnicah smrti se ne obja-
vlja. Poslanih slik za objavo ne vračamo.

V Glasilu občanov se proti plačilu  v skladu s spreje-
tim 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 objavo oglasa zavrne. Naročnik oglasa 
je dolžan spoštovati avtorske pravice glede uporabe 
fotografij in besedila v oglasnih sporočilih. Oglasi 
niso lektorirani.

Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na 
naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com ali jih 
v elektronski obliki (CD, DVD, USB) oddate v poštni 
nabiralnik uredništva na naslovu: Glasilo občanov, 
Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod desno za ob-
činsko stavbo).
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je 
10. 5. 2016,  predviden izid pa 19. 5. 2016. Prispev-
ki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem datumu, 
bodo uvrščeni v naslednjo številko, če bodo še ak-
tualni.

OBČINSKE NOVICE

Nove nepovratne finančne 
spodbude Ekosklada
V začetku marca je Ekosklad objavil nov poziv za pridobitev nepovrat nih 
finančnih spodbud za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in 
večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb.
Ukrepe, ki so subvencionirani, lahko razdelimo v tri skupine, in sicer gle-
de na to, komu so namenjeni. Prva skupina ukrepov se lahko izvede na 
stavbi ne glede na njeno starost, tudi na novogradnji: 
A − vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi (sonč-
ni kolektorji za ogrevanje vode) – do 200,00 EUR/m2 svetle površine.
B − vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje 
stanovanjske stavbe (učinkovit nov kotel na polena, sekance ali pelete) 
– do 2000,00 EUR.
C − vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stav-
be – do 1000,00 EUR za TČ zrak-voda in do 2500,00 EUR za TČ zemlja- 
voda ali voda-voda.
H − vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v sta-
novanjski stavbi (rekuperacija) – do 2000,00 EUR za vgradnjo central-
nega sistema ali do 300,00 EUR za vgradnjo posamezne lokalne enote.
Naslednjo skupino ukrepov lahko izvedete le na starejših stavbah, to pa 
so stavbe, za katere je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje pred letom 
2003.
D − priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko 
ogrevanje na obnovljiv vir energije – do 1000,00 EUR.
E − vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega po-
hištva v starejši stanovanjski stavbi, (lahko tudi kombinacija Alu-les) – do 

100,00 EUR na m2 oken in balkonskih vrat (vhodna in garažna vrata niso 
predmet razpisa).
F − toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe – 
do 12,00 EUR/m2.
G − toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v 
starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi – do10,00 EUR/m2. 
J − celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe – 
do 200,00 EUR/m2 stavbe (za hišo 150 m2 je možno pridobiti do 
30.000,00 EUR subvencije).
Višina subvencijskih sredstev je omejena tudi na maksimalno 20 % upravi-
čenih stroškov investicije, razen za ukrep J, kjer znaša do maksimalno 50 % 
upravičenih stroškov. Novost v letošnjem razpisu je povišanje sredstev za 
izvedbo vsaj treh ukrepov od A do H na isti starejši stanovanjski stavbi 
naenkrat. V tem primeru lahko subvencijska sredstva dosežejo do 30 % 
investicije, maksimalni zneski subvencije pa se povečajo za 50 %. Pri ce-
loviti obnovi starejše hiše je višina subvencije odvisna od vrste vgrajene 
toplotne izolacije, za izolacije iz naravnih materialov, kot so lesna vlakna in 
celulozni kosmiči, je višina finančne spodbude višja. Za pridobitev subven-
cije mora biti stavba prenovljena tako, da znaša njena letna potreba po 
toploti za ogrevanje največ 25 kWh/m2a – se uvrsti v energetski razred B1.
Če pa hiše oziroma stanovanja še nimate, lahko pridobite subvencijo za:
I − gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske 
stavbe, 
K − nakup stanovanjske enote v tri- in večstanovanjski stavbi, obnovljeni 
v skoraj nič-energijskem razredu. 
Skoraj nič-energijska stavba (sNES) je nov izraz, ki označuje stav-
be, ki imajo letno potrebo po toploti za ogrevanje manjšo ali enako 
15 kWh/m2a. To je ekvivalentno prej uporabljanemu izrazu pasivna hiša, 
na energetski izkaznici stavb se takšne stavbe uvrščajo v razreda A1 in 
A2. Praktično povedano, bi takšna 100 m2 velika hiša za ogrevanje letno 
porabila največ 150 l kurilnega olja.
Pri ukrepih I, J in K je potrebno vlogi med drugim priložiti tudi PHPP 
izračun toplotnih izgub, iz katerega je razvidna letna potreba po energiji 
za ogrevanje, po obnovi oziroma izgradnji pa je potrebno opraviti tudi 
praktičen preizkus zrakotesnosti stavbe.
Kot že doslej je potrebno vlogo za pridobitev nepovratnih finančnih 
spodbud oddati pred začetkom izvedbe.
Za podrobnejše informacije se lahko oglasite tudi v novi brezplačni 
energetsko svetovalni pisarni mreže Ensvet v Trebnjem, na Golievem 
trgu 5 (občinska stavba, pisarna številka 10), vsako sredo med 15.00 
in 19.00. Na svetovanje se obvezno prijavite na 07 348 11 12 ali na 
ensvettrebnje@gmail.com.

Marjeta Zupančič Meglič
Energetska svetovalka mreže Ensvet*

* Več o mreži ENSVET, spodbudah in kreditih Eko sklada za okoljske 
naložbe na www.ekosklad.si.

Beseda urednice
Pomlad  je v polnem zamahu in na misel mi 
prihaja tista lepa ljudska pesem o treh 
ptičicah, ki so morje preletele in nam prinašajo 
v kljunčkih semena dobrih stvari. In kako si 
želimo, da bi jih spustile v našo zemljo! 
Na prvi strani je kolaž dobrih stvari: kranjska 
čebela, ki obeta dobro letino, zaplaško svetišče, 
ki odpira Svetoletna vrata in obeta duhovno zdravje, 
in plemenita trta cvičkova, s katero se trudi marsikdo, da bo 
za veselje med prijatelji. In naj zaključim tako kot ljudski pevci: 
»O, da bi, Bog daj, ga v naše selo dela!«
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OBČINSKE NOVICE
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2016 (Uradni 
list RS, št. 33/15) in Pravilnika o subvencioniranju izgradnje malih ko-
munalnih čistilnih naprav na območju občine Trebnje (Uradni list RS, 
št. 81/2015) Občina Trebnje objavlja naslednji

JAVNI POZIV
Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na ob-
močju občine Trebnje v letu 2016

PREDMET POZIVA
Predmet poziva je subvencioniranje dela stroškov izgradnje male 
komunalne čistilne naprave v velikosti do 50 PE z vključenimi stroški 
montaže male komunalne čistilne naprave in njenega prvega zagona z 
nastavitvijo parametrov.

UPRAVIČENCI
Upravičenci so fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske, dvostano-
vanjske ali večstanovanjske stavbe (ki se izkazujejo po izdanem grad-
benim dovoljenju) in so lokacijsko na območju občine Trebnje izven 
opredeljenih aglomeracij (oz. imajo potrdilo javnega podjetja, ki izvaja 
to vrsto gospodarske javne službe, da priklop na javno kanalizacijsko 
omrežje ni možen) ter imajo stalno bivališče v občini Trebnje.

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Sredstva za leto 2016 so zagotovljena v proračunu Občine Trebnje v 
višini 40.000,00 EUR pod proračunsko postavko 15014 – Subvencioni-
ranje malih čistilnih naprav za gospodinjstva.

DELEŽ SUBVENCIONIRANJA
Višina subvencije je 40 % upravičenih stroškov za postavitev male ko-
munalne čistilne naprave oziroma največ:
1. 820,00 EUR za eno stanovanjsko stavbo
2. 1.640,00 EUR za dve stanovanjski stavbi
3. 2.460,00 EUR za tri ali več stanovanjskih stavb

Upravičeni stroški zajemajo stroške nakupa male komunalne čistilne 
naprave v velikosti do 50 PE z vključenimi stroški montaže male komu-
nalne čistilne naprave in njenega prvega zagona z nastavitvijo parame-
trov. DDV ni upravičen strošek.

POGOJI SUBVENCIONIRANJA
Pravico do subvencije imajo vlagatelji, katerih male komunalne čistilne 
naprave so bile nabavljene in vgrajene po uveljavitvi Pravilnika o sub-
vencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju 
občine Trebnje (Uradni list RS, št. 81/2015, v nadaljnjem besedilu: Pra-
vilnik). Pravilnik je začel veljati 31. 10. 2015.
Pogoji za pridobitev subvencije so naslednji, in sicer:
– da je za stanovanjsko stavbo izdano gradbeno dovoljenje po letu 
1967 ali potrdilo za stanovanjsko stavbo, zgrajeno pred letom 1967, 
– da ima stavba na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 
uporabno dovoljenje;
– da stanovanjska stavba leži izven opredeljenih aglomeracij po sezna-
mu iz tretjega odstavka 3. člena Pravilnika;
– da je v objektu prijavljeno stalno bivališče upravičenca;
– da je od izvajalca gospodarske javne službe izdana pozitivna ocena 
obratovanja;
– da mora imeti mala komunalna čistilna naprava certifikat oz. listi-
no o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednosti 
parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15);
– lokacija male komunalne čistilne naprave ali priključka mora biti de-
finirana na zemljiško parcelo, vlagatelji morajo razpolagati z lastniško 
pravico;
– če se čistilna naprava nahaja znotraj aglomeracijskega območja, mora 
vlagatelj pridobiti potrdilo javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o., 

s katerim bo potrjeno, da priklop na javno kanalizacijsko omrežje ni 
možen.

VSEBINA VLOGE
Vlagatelj mora vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in 
prilogami. 

ROK IN NAČIN PRIJAVE
Zainteresirani prosilci lahko oddajo vlogo – prijavne obrazce za dodeli-
tev sredstev do porabe sredstev oziroma do vključno 30. 9. 2016.
Prijave za dodelitev sredstev morajo zainteresirani prosilci poslati v za-
prti ovojnici na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Na 
zaprti ovojnici mora biti napisano:
naslov prijavitelja (polni naslov pošiljatelja) – na zadnji strani,
naslov Občine Trebnje (polni naslov prejemnika),
na sprednji strani z oznako PRIJAVA NA JAVNI POZIV MKČN 2016

POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG IN OBVEŠČANJE O IZIDU POZIVA
Vse prejete vloge bodo obravnavane po vrstnem redu prispetja. Vlo-
ge bo obravnavala tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje 
vlog ni javno. 
Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj vlogo v roku 8 
dni dopolni. Če tega ne stori oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno 
nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.
Seznam upravičencev pripravi tričlanska komisija najkasneje v roku 15 
dni od obravnave vlog in ga posreduje direktorju občinske uprave.
Direktor občinske uprave na podlagi seznama izda odločbo o dodeli-
tvi subvencije za posameznega upravičenca. Zoper odločbo je možna 
pritožba županu. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve. Od-
ločitev župana je dokončna.
Nakazilo odobrenih sredstev subvencije se izvede na transakcijski ra-
čun oziroma na osebni račun upravičenca v roku 30 dni po opravljeni 
vročitvi odločbe.

DELITEV SREDSTEV
Sredstva se dodelijo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih 
vlog, vendar le do višine porabe proračunskih sredstev tekočega leta 
za ta namen.
Upravičencem, ki so podali popolno vlogo v tekočem letu in zaradi po-
rabe sredstev niso prejeli subvencije, se vloga s sklepom zavrže.

DODATNE INFORMACIJE
Dokumentacija bo od dneva objave poziva na razpolago na spletni 
strani Občine Trebnje, www.trebnje.si. Dokumentacijo lahko zaintere-
sirani prosilci dvignejo vsak delovni dan v času uradnih ur tudi v vloži-
šču Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi s pozivom je Darja Go-
renc, tel. 07 34 81 108, darja.gorenc@trebnje.si.

NADZOR NAD IZVAJANJEM
Namenska proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za 
katerega so dodeljena. Če komisija ugotovi, da so bila sredstva pora-
bljena za drug namen, ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih 
podatkov oziroma je prejemnik namenskih sredstev kršil druga dolo-
čila veljavne zakonodaje, je Občina Trebnje upravičena zahtevati vra-
čilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik namenskih 
sredstev bo le-ta moral vrniti s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za 
obdobje od dneva nakazila dalje.

Št. 007-20/2015-3      
Trebnje, dne 5. aprila 2016

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic
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Poročilo o oskrbi s pitno vodo v Občini Trebnje v letu 2015 

Spoštovani uporabniki storitev oskrbe s pitno vodo!

V letu 2015 je Komunala Trebnje d.o.o. na območju Občine Trebnje upravljala z tremi sistemi oskrbe s 
pitno vodo in sicer Trebnje, Čatež in Studenci. 

Sistem oskrbe s pitno vodo Trebnje obsega preko 221.000 m cevovodov, 20 vodohranov s skupno 
kapaciteto 2680 m3, 17 črpališč in prečrpališč, 630 hidrantov in zagotavlja oskrbo s pitno vodo za 113 
naselij oziroma preko 9.500 uporabnikov.  

Sistem oskrbe s pitno vodo Čatež je bistveno manjši in obsega preko 37.000 m cevovodov, 3 
vodohrane s skupno kapaciteto 470 m3, 4 črpališča in prečrpališča, 97 hidrantov in zagotavlja oskrbo s 
pitno vodo za 26 naselij oziroma okoli 850 uporabnikov. 

Komunala Trebnje d.o.o. ima uveden sistem HACCP na vseh omenjenih vodovodnih sistemih. 
HACCP sistem je preventivni sistem za zagotavljanje varnosti in zdravstvene ustreznosti živil, kamor 
sodi tudi pitna voda. HACCP sistem z vrsto predpisanih dokumentov in aktivnosti v podjetju v vsakem 
trenutku omogoča prepoznavanje dejavnikov za zdravje ljudi in na ta način omogoča stalni nadzor nad 
zdravstveno ustreznostjo pitne vode. 

Za zagotovitev zdravstvene ustreznosti pitne vode se izvajajo naslednje vrste nadzora: 

 notranji nadzor, ki ga izvajamo sami v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za 
zdravje, okolje in hrano in je skladen s Pravilnikom o pitni vodi, 

 zunanji nadzor, ki ga predstavlja uradni inšpekcijski nadzor nad oskrbo s pitno vodo in ga 
izvaja zdravstveni inšpektorat ter 

 državni monitoring, ki predstavlja spremljanje kakovosti pitne vode in ga izvaja država. 

V okviru notranjega nadzora je javnozdravstveni nadzor izvajal NLZOH Novo mesto. Iz rezultatov 
preizkušanj, opravljenih v okviru tega nadzora, ki so prikazana spodaj, je razvidno, da je bila v letu 
2015 voda po pripravi skladna s predpisi. 

Vodovod Trebnje: 

Za mikrobiologijo je bilo odvzetih 26 vzorcev in vsi so bili ustrezni. Za kemijo je bilo odvzetih 9 vzorcev 
in vsi so bili ustrezni. Dodatni nadzor je bil še na desetilatrazin in atrazin. Odvzeti so bili 3 vzorci in vsi 
so bili ustrezni. 

Številka: 2933/2016
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Datum: 08.03.2016 
 
 
 
Spoštovani uporabniki pitne vode!  

S tem obvestilom vas želimo seznaniti z načini ter roki, v katerih vas bomo kot izvajalec gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo skladno z določbami Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 
35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15) obveščali o motnjah pri oskrbi s pitno vodo ali morebitnih 
poslabšanjih kakovosti pitne vode. 

V primeru prepovedi ali omejitve uporabe pitne vode vas bomo obvestili v dveh urah, če se bodo 
izvajali ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti v enem dnevu, v primeru dovoljenih odstopanj od 
predpisanih parametrov pa v sedmih dneh. Obveščanje bomo izvajali preko naše spletne strani  
www.komunala-trebnje.si, preko spletnih strani občin, preko Centra za obveščanje Republike 
Slovenije  OperativecNM@urszr.si in preko radijske postaje (Radio Krka). 

V primeru neskladnosti pitne vode, katere vzrok je hišno vodovodno omrežje, bomo vas in upravljavca 
objekta v sedmih dneh obvestili z dopisom, v primeru večstanovanjske stavbe pa tudi z namestitvijo 
obvestila na oglasni deski večstanovanjske stavbe. 

O skladnosti in kakovosti pitne vode v okviru notranjega nadzora vas bomo obvestili preko naše 
spletne strani in internega glasila »Komunalček«. 

Letno poročilo o skladnosti pitne vode bo objavljeno do 31.3. za preteklo leto na naši spletni strani, na 
občinskih spletnih straneh in v občinskih glasilih. 
 
Na enak način vas bomo obveščali tudi o prekinitvah oskrbe zaradi odprave okvar. Pred rednimi 
vzdrževalnimi deli boste obveščeni vsaj en dan pred posegom. 

V primeru dodatnih vprašanj smo vam vselej na voljo. 

S spoštovanjem!  

 
 
 
 
 

Pripravil: Direktor: 
Marko Povše Stanko Tomšič 

 
                                                                                

Številka: 2340/2016

  

                              

Datum: 08.03.2016 
 
 
 
Spoštovani uporabniki pitne vode!  

S tem obvestilom vas želimo seznaniti z načini ter roki, v katerih vas bomo kot izvajalec gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo skladno z določbami Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 
35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15) obveščali o motnjah pri oskrbi s pitno vodo ali morebitnih 
poslabšanjih kakovosti pitne vode. 

V primeru prepovedi ali omejitve uporabe pitne vode vas bomo obvestili v dveh urah, če se bodo 
izvajali ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti v enem dnevu, v primeru dovoljenih odstopanj od 
predpisanih parametrov pa v sedmih dneh. Obveščanje bomo izvajali preko naše spletne strani  
www.komunala-trebnje.si, preko spletnih strani občin, preko Centra za obveščanje Republike 
Slovenije  OperativecNM@urszr.si in preko radijske postaje (Radio Krka). 

V primeru neskladnosti pitne vode, katere vzrok je hišno vodovodno omrežje, bomo vas in upravljavca 
objekta v sedmih dneh obvestili z dopisom, v primeru večstanovanjske stavbe pa tudi z namestitvijo 
obvestila na oglasni deski večstanovanjske stavbe. 

O skladnosti in kakovosti pitne vode v okviru notranjega nadzora vas bomo obvestili preko naše 
spletne strani in internega glasila »Komunalček«. 

Letno poročilo o skladnosti pitne vode bo objavljeno do 31.3. za preteklo leto na naši spletni strani, na 
občinskih spletnih straneh in v občinskih glasilih. 
 
Na enak način vas bomo obveščali tudi o prekinitvah oskrbe zaradi odprave okvar. Pred rednimi 
vzdrževalnimi deli boste obveščeni vsaj en dan pred posegom. 

V primeru dodatnih vprašanj smo vam vselej na voljo. 

S spoštovanjem!  

 
 
 
 
 

Pripravil: Direktor: 
Marko Povše Stanko Tomšič 

 
                                                                                

Številka: 2340/2016

  

                              

Datum: 08.03.2016 
 
 
 
Spoštovani uporabniki pitne vode!  

S tem obvestilom vas želimo seznaniti z načini ter roki, v katerih vas bomo kot izvajalec gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo skladno z določbami Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 
35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15) obveščali o motnjah pri oskrbi s pitno vodo ali morebitnih 
poslabšanjih kakovosti pitne vode. 

V primeru prepovedi ali omejitve uporabe pitne vode vas bomo obvestili v dveh urah, če se bodo 
izvajali ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti v enem dnevu, v primeru dovoljenih odstopanj od 
predpisanih parametrov pa v sedmih dneh. Obveščanje bomo izvajali preko naše spletne strani  
www.komunala-trebnje.si, preko spletnih strani občin, preko Centra za obveščanje Republike 
Slovenije  OperativecNM@urszr.si in preko radijske postaje (Radio Krka). 

V primeru neskladnosti pitne vode, katere vzrok je hišno vodovodno omrežje, bomo vas in upravljavca 
objekta v sedmih dneh obvestili z dopisom, v primeru večstanovanjske stavbe pa tudi z namestitvijo 
obvestila na oglasni deski večstanovanjske stavbe. 

O skladnosti in kakovosti pitne vode v okviru notranjega nadzora vas bomo obvestili preko naše 
spletne strani in internega glasila »Komunalček«. 

Letno poročilo o skladnosti pitne vode bo objavljeno do 31.3. za preteklo leto na naši spletni strani, na 
občinskih spletnih straneh in v občinskih glasilih. 
 
Na enak način vas bomo obveščali tudi o prekinitvah oskrbe zaradi odprave okvar. Pred rednimi 
vzdrževalnimi deli boste obveščeni vsaj en dan pred posegom. 

V primeru dodatnih vprašanj smo vam vselej na voljo. 

S spoštovanjem!  

 
 
 
 
 

Pripravil: Direktor: 
Marko Povše Stanko Tomšič 

 
                                                                                

Številka: 2340/2016



št. 115 / april 20166

KULTURA

Kelti in Rimljani se v Trebnje vračajo 
ob začetku poletja
Vojščaki, obdelovalci zemlje, poznavalci naravnih sil, obrtniki, sužnji  in ostali predstavniki 
keltske in rimske kulture prihajajo k nam 18. junija, na prvi dan prireditve Iz trebanjskega 
koša 2016. Drugi dan prireditve bo namenjen predvsem športu – v prvi vrsti tradicionalni 
kolesarski dirki. ‚Koš‘, osrednjo turistično prireditev v občini Trebnje, smo celovito preno-
vili in ji ob športu, kulturi in zabavi dodali še ščepec zgodovine. V Trebnjem že brbota od 
pričakovanja, kaj se bo dogajalo. Predniki bodo ustvarili skrivnostno vzdušje v središču 
mesta, ki ga bomo popestrili s prireditvami za vse generacije. Javlja se nam vse več ljudi, 
ki želijo sodelovati in pomagati pri oživljanju kulture Keltov in Rimljanov. K sodelovanju 
vabimo tudi vas!
APEL LOKALNIM KMETIJSKIM PRIDELOVALCEM, OBRTNIKOM, ROKODELCEM, DRU-
ŠTVOM, GLASBENIM SKUPINAM … 
Če ste kmetijski pridelovalec, morda obrtnik, rokodelec; če ste zavzeti član katerega od 
društev v občini Trebnje, morda član glasbene ali plesne skupine; ali pa preprosto želite 
biti del odmevnega dogodka – se nam javite! Lahko nas pokličete na telefonsko številko 
07/3481143  oziroma nam pišete na elektronski naslov: info@trebnje.si, lahko pa se tudi 
osebno oglasite v občinski stavbi v 2. nadstropju! Pomagali vam bomo umestiti vaše izdel-
ke, ponudbo oziroma nastope v bogat in raznolik program ter poskrbeli, da vaš trud ne bo 
zaman. 

TREBANJSKI KOŠ SMO MI – V VSEBINO KOŠA LAHKO DODAMO VSI! AVE!

Pobuda za obnovo 
Kulturnega doma Trebnje
Uporabniki Kulturnega doma Trebnje z veseljem spremljamo novico o novem kultur-
nem centru, ki ga lahko v prihodnjih letih pričakujemo v Trebnjem, hkrati pa bi želeli, 
da se v tem času uredijo pogoji za izvajanje kulturnih in drugih programov v Trebnjem. 
Začasno rešitev vidimo v obnovi Kulturnega doma Trebnje, ki bo tako še naprej ostajal 
osrednji prostor izvajanja različnih programov v Trebnjem, dokler ne bo svojih vrat 
odprl novi kulturni center. 
Trebnje je mesto, v katerem se izvajajo številni programi, ki so dobro obiskani in si 
zaslužijo primerne prostore.  Naj bo naš skupni interes in naša skupna želja začasna 
ureditev stanja in zagotovitev osnovnih pogojev za izvajanje programov, dokler ne 
bomo vsi skupaj ponosni na nov kulturni center. 
Investicija v prenovo Kulturnega doma Trebnje naj bo investicija v našo prihodnost. 

Mojca Femec

Odsevni jopič  
v prometu
Vse toplejši dnevi vabijo kolesarje kot tudi 
motoriste na cesto. Mnoge države imajo 
že uzakonjeno, da morajo motoristi imeti 
odsevni jopič. Pri nas žal še vedno čakamo 
na zadostno količino mrtvih. Bodi viden in s 
tem previden − pravi pravilo. 

Mnogi udeleženci v prometu uporabljajo 
temnejša oblačila. Če jih že imajo na sebi, 
priporočamo, da oblečejo tudi odsevni jo-
pič, ki jih nič ne ovira pri gibanju. Veliko pa 
pripomore k prepoznavnosti udeleženca, ki 
je v vlogi šibkejšega člena v prometu. 

Jutra so še dokaj meglena. Dnevi kratki. 
Zato toplo priporočamo vsem kolesarjem 
kot tudi motoristom: naredite vse, da bos-
te vidni. Tako boste zaščitili sebe kot tudi 
soudeležence v prometu. Če potujete v 
skupinah, priporočamo, da ima vsaj prvi in 
zadnji udeleženec skupine odsevni jopič. 
Če kolesarite individualno, je to še toliko 
bolj pomembno.

Spoštovani kolesarji in motoristi, vaša 
dolžnost in pravica je, da se zaščitite. Za 
bore 3 €, kolikor stane odsevni jopič, si lahko 
veliko polepšate ali podaljšate življenje. Ko 
bo počilo, bo žal prepozno. Kljub temu, da 
bo krivec nekdo drug, vam to ne bo kaj dos-
ti pomagalo. Star slovenski pregovor pravi: 
»Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal.«

Srečno − kjer koli že boste potovali − vam 
želi SPVCP – Občine Trebnje

Mirko Gliha
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Knjižnica Trebnje − del 
mednarodnega projekta 
Noč z Andersenom
2. aprila 1805 se je na Danskem rodil eden največjih pravljičarjev Hans 
Christian Andersen in na ta dan obeležujemo mednarodni dan knjig za ot-
roke. Projekt Noč z Andersenom se je iz Češke razširil v mnoge države po 
vsem svetu, zato smo se tudi v Knjižnici Trebnje že drugo leto zapored od-
ločili na ta način obeležiti Andersenov rojstni dan. Organizirali smo Večer 
z Andersenom, ki se ga je udeležilo po nekaj učencev iz 7. 8. in 9. razre-
dov osnovnih šol Trebnje, Mirna, Mokronog, Šentrupert in Veliki Gaber. S 
skupino mladih smo se najprej spoznali, se malo poigrali, veliko novega 
smo se naučili, bili smo ustvarjali in imeli smo se lepo. Večer je popestrila 
gledališka skupina P.L.I.N., ki je še dodatno poskrbela, da nihče ni zehal. 
Za večerjo se zahvaljujemo prijaznim donatorjem – Gostilni Šeligo, Hotelu 
Opara, Piceriji Hom in Andreju Jamšku s.p. 
Udeleženka Petra iz OŠ Veliki Gaber je strnila svoje vtise takole: Bila je zani-
miva izkušnja, saj smo spoznali marsikaj novega in se noro zabavali. Upam, 
da bo še več takih priložnosti za popestritev vsakdanjika, ki se jih bom z ve-
seljem udeležila. Prav taki dogodki se nam namreč vtisnejo v spomin in nas 
kasneje spominjajo na mladost.

Petra Podkrižnik, Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Regijsko srečanje 
Festival mlade literature 
Urška 2016 za Dolenjsko, 
Belo krajino in Posavje
je 18. marca 2016 gostila trebanjska izpostava Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti. 

To je festival, ki združuje mlade, še neuveljavljene in uveljavljajoče 
se avtorje in avtorice, ki pišejo v slovenskem jeziku. S strokovno 
selekcijo šestih regijskih srečanj bodo izbrali pet finalistov, najbolj-
šemu pa bo republiški Javni sklad za kulturne dejavnosti (JSKD) pri-
hodnje leto izdal knjižni prvenec.
Na razpis JSKD se je za območje Dolenjska, Bela krajina in Posavje 
prijavilo sedem avtorjev, delavnice in zaključnega srečanja so se 
udeležili trije – Janez Bršec iz Podbočja, Sara Fabjan iz Grosuplja 
in Sebastijan Pešec iz Trbovelj. Organizator srečanja je k sodelova-
nju povabil še OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, od koder so prišle 
tri četrtošolke (Ema Erna Weber, Erna Kostanjevec in Nina Tratar 
z mentorico Janjo Jerovšek), iz trebanjske osnovne šole pa je na 
literarni delavnici sodelovala Ema Lavrič.
Delavnico, ki je popoldan potekala v Galeriji likovnih samorastnikov 
Trebnje, je vodil strokovni spremljevalec dr. David Bedrač iz Mari-
bora, ki je dela avtorjev prebral, nato pa jih na delavnici analiziral, 
opozoril na napake, nakazal rešitve in izboljšave. Za kandidiranje na 
državni ravni je predlagal Saro Fabjan iz Grosuplja. 
V drugem delu srečanja, ki je za javnost potekalo v dvorani Stik, je 
sledilo javno branje literarnih del ob glasbi članov skupine D'Neeb 
ter ob vezni besedi Mirjane Kavčič.  Za realizacijo dogodka se orga-
nizator zahvaljuje: Občini  Trebnje in Občini Šentrupert, Centru za 
izobraževanje in kulturo Trebnje ter Galeriji likovnih samorastnikov 
Trebnje in Trebanjskemu mladinskemu svetu.  

JSKD OI Trebnje

Udeleženci 

Mitja Drčar s člani D'Neeb
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vabi na 

BORIS CAVAZZA 
gost bo

V petek, 22. aprila 2016, ob 20. uri 
v Osrednji knjižnici Trebnje. 

 
Vsako življenje je lahko roman. 

Za življenje Borisa Cavazze je en roman 
premalo. 

Zgodba, ki jo je eden največjih igralcev 
našega prostora zaupal Vesni Milek, je 
stkana iz drobcev spomina, je kolaž 
trenutkov, otroških krivic, sramu, 
premagovanja ovir, vonjev, barv in 
razpoloženj.  

 
Z gostom se bo pogovarjala Mirjana Kavčič. 
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Pomladna ladja –  
Območna revija šolskih in 
mladinskih pevskih zborov
Pomladna ladja, Območna revija šolskih in mladinskih pevskih zbo-
rov, bo letos potekala 15. aprila 2016 ob 17. uri v Športni dvorani 
Podružnične šole Dolenja Nemška vas. Na revijo se je prijavilo 12 
zborov, in sicer: Otroški zbor PZ Šentrupert, Nataša Dragar; Otroški 
zbor PZ PŠ Dolenja Nemška vas, Iva Sajovic; Otroški zbor PZ Dežela 
glasbe iz Vrhovega pri Šentlovrencu, Marta Steklasa; Otroški zbor PZ 
OŠ Veliki Gaber, Manca Černe; Otroški zbor PZ OŠ Mokronog, Jelka 
Gregorčič Pintar; Otroški zbor PZ PŠ Dobrnič, Bojana Kastigar; Otro-
ški zbor PZ OŠ Mirna, Margareta Megi Sotlar; Mladinski zbor PZ OŠ 
Veliki Gaber, Manca Černe; Mladinski zbor PZ OŠ dr. Pavla Lunačka 
Šentrupert, Nataša Dragar; Mladinski zbor PZ OŠ Mirna, Margareta 
Megi Sotlar; Mladinski zbor PZ OŠ Mokronog, Jelka Gregorčič Pintar in 

Pomladni veter - 1. Območna revija predšolskih pevskih zborov in 
pevskih zborov prvih razredov osnovne šole
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Trebnje, je 
v letošnjem šolskem letu prvič organiziral Območno revijo predšol-
skih pevskih zborov in pevskih zborov prvih razredov osnovne šole, ki 
smo ji nadeli ime Pomladni veter. Revija je potekala v petek, 8. aprila 
2016, v Športni dvorani PŠ Dobrnič, OŠ Trebnje od 17. ure dalje. 
Na reviji  je zvenela pesem osmih zborov, v katerih poje preko 200 
mladih pevcev:  
1. PREDŠOLSKI PEVSKI ZBOR „MAVRICA“ 1. SKUPINA VRTCA MAVRI-
CA TREBNJE, zborovodkinja: Brigita BORAK;
2. ŠKRATOV PEVSKI ZBORČEK, VRTEC MOKRONOŽCI, zborovodkinja: 
Barbara DOLENC;
3. CICI MUZIKALČKI, VRTEC ČEBELICA PRI OŠ DR. PAVLA LUNAČKA 
ŠENTRUPERT, zborovodkinja: Antonija BERK NEMEC;
4. SKUPINI KLOBUKI IN GUMBI, VRTEC DETELJICA MIRNA, OŠ MIR-
NA, zborovodkinja: Judita HAZDOVAC;
5. PREDŠOLSKI PEVSKI ZBOR SONČKI, VRTEC SONČNICA PRI OŠ VELI-
KI GABER, zborovodkinji: Petra POGRAJC in Tanja NOVAK;

6. OTROŠKI PZ OŠ MOKRONOG, zborovodkinja: Jelka GREGORČIČ 
PINTAR;
7. PREDŠOLSKI PEVSKI ZBOR „MAVRICA“ – 2. SKUPINA VRTCA 
MAVRICA TREBNJE, zborovodkinja: Brigita BORAK;
8. MALI ZBORČEK OŠ DR. PAVLA LUNAČKA ŠENTRUPERT, zborovod-
kinja: Nataša DRAGAR.
Posamezne zbore so na klavirju spremljali: Damjan Brcar, Karmen 
Maver, Nina Suljić, Gašper Prosenik in Ana Češnjevar. 
Ob zaključku revije so vsi zbori združeno zapeli ob spremljavi Inštru-
mentalnega ansambla Glasbene šole Trebnje. 
Revijo je strokovno spremljala Tatjana Mihelčič Gregorčič, povezoval 
pa Matej Mlakar. 

Združeni zbori ob skupni pesmi pod vodstvom prof. Tatjane Mihelčič  
Gregorčič in ob spremljavi instrumentalnega ansambla GŠ Trebnje

Mladinski pevski zbor KUD dr. Petra Držaja Veliki Gaber, Fani Anžlovar.
Revijo Pomladna ladja je strokovno spremljala Janja Dragan Gom-
bač, povezovala pa Kristina Gregorčič. Strokovna spremljevalka je 
po reviji zborovodkinjam podala oceno nastopa in navodila za na-
daljnje delo ter določila, kateri izmed zborov dosegajo regijski nivo. 

JSKD Trebnje

ZAHVALA
Ob zaključku obeh pevskih dogodkov velja iskrena zahvala OŠ 
Trebnje in ravnatelju Radu Kostrevcu ter zaposlenim na Podru-
žnični šoli Dobrnič z vodjo Ano Kastigar in PŠ Dolenja Nemška 
vas z vodjo Nevenko Grebenc, ki so k posameznemu dogod-
ku pristopili odgovorno in prijazno, Občinam: Trebnje, Mirna, 
Mokronog-Trebelno in Šentrupert in JSKD, ki dogodka finanč-
no omogočajo ter Glasbeni šoli Trebnje in ravnateljici Tatjani 
Mihelčič Gregorčič za strokovno pomoč in nasvete. 
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Območno srečanje otroških 
gledaliških skupin na Mirni 
Da je gledališka dejavnost v Mirnski in Temeniški dolini še kako živa, 
priča dejstvo, da se je Območne revije otroških gledaliških skupin 
v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območna 
izpostava Trebnje, letos udeležilo kar 7 otroških gledaliških skupin. 
Zbrane je na začetku pozdravila Barica Kraljevski, podžupanja Ob-
čine Mirna. 
Na srečanju so se predstavile skupine 
iz občin Mirna, Šentrupert in Treb-
nje: 
- Gledališka skupina Kresničke – 
Kulturno društvo Trebnje; men-
torici Nina Ajdič in Kristina Gabri-
jel, predstava LE KDO ŠE VERJAME 
V PRAVLJICE? (Laura Kovač); 
- OŠ Mirna, vrtec Deteljica Mirna, 
skupina Klobuki; mentorici Sonja Mer-
var in Judita Hazdovac, predstava MOJ DE-
ŽNIK JE LAHKO BALON (Ela Peroci)
- Gledališka skupina Podružnič-
ne šole Šentlovrenc, OŠ Trebnje; 
mentorica Teja Zajec predstava 
VELIKI PAKET (prir. besedil Polde 
Suhadolčan: Veliki paket in Boža 
Novak: Katica in dedek Mraz); 
- Otroška gledališka skupina, Po-
družnična šola Dobrnič, OŠ Trebnje; 
mentorica Klavdija Livk, predstava 
MOJCA POKRAJCULJA (koroška ljudska 
pripovedka, dramaturgija Boris A. No-
vak, prir. Klavdija Livk); 
- Gledališka skupina OŠ Veliki Ga-
ber, mentorica Justina Zupančič, 
predstava SNEŽAK SI IŠČE ŽENO 
(Jana Milčinski, prir. Justina Zu-
pančič);
- Dramski krožek OŠ dr. Pavla Lu-
načka Šentrupert, mentorica Marti-
na Gorenc,  predstava MOJ PRIJATELJ 
PIKI JAKOB (Kajetan Kovič);
-  in Gledališki klub OŠ dr. Pavla Lu-
načka Šentrupert, mentorica Ja-
nja Jerovšek, predstava URŠKA 
V PODVODNEM SVETU (učenci 
izbirnega predmeta gledališki 
klub). 
Predstave so si organizirano 
ogledali učenci OŠ Mirna, OŠ Ve-
liki Gaber in OŠ dr. Pavla Lunačka 
Šentrupert. 
Srečanje je strokovno spremljal Gašper 
Jarni, ki bo po ogledu vseh območnih srečanj v regiji Dolenjska, 
Bela krajina in Posavje odločil, katere skupine dosegajo regijski nivo 
in se bodo predstavile na Regijskem srečanju otroških gledaliških 
skupin, ki bo 19. aprila 2016 v Metliki. 
Za gostovanje v mirnskem kulturnem domu in za finančno pomoč 
se zahvaljujemo Občini Mirna ter tudi Občini Trebnje in Šentrupert 
ter JSKD za finančno podporo srečanja.

Območno srečanje 
lutkovnih skupin 
v Šentrupertu
Na letošnje Območno 
srečanje lutkovnih 
skupin v organiza-
ciji Javnega sklada 
RS za kulturne 
dejavnosti, Ob-
močna izposta-
va Trebnje, sta 
se prijavili 2 lut-
kovni skupini:  
LS OŠ Trebnje z 
mentoricama Ari-
jano Novak in Sena-
do Mežan (predstava 
Neli Filipić: Jasmin, Mali-
na in srečni cekin) in odrasla 
LS Mokre tačke z vodjo Polonco Bartolj, ki deluje v okviru KUD Emil 
Adamič Mokronog (predstava Tri slovenske ljudske pravljice). 
Srečanje je potekalo na OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert. Strokovno 
ga je spremljala dramaturginja, lutkovna režiserka, pedagoginja in 
publicistka Jelena Sitar Cvetko. Strokovna selektorica je po ogledu 
vseh območnih srečanj v regiji Dolenjska, Bela krajina in Posavje 
naredila izbor najboljših predstav, ki so se predstavile na Regijskem 
srečanju lutkovnih skupin 12. aprila 2016 v Mokronogu. Na regijski 
nivo sta se uvrstili obe predstavi z našega območnega srečanja.
Za prijazno gostovanje srečanja se zahvaljujemo OŠ dr. Pavla Lu-
načka Šentrupert z ravnateljem Jožetom Tratarjem in Občinam 
Šentrupert, Mokronog-Trebelno ter Trebnje za finančno podporo 
projekta.  

Foto: Jasmin, Malina 
in srečni cekin, 

LS Trebnje

Zaključen prvi sklop 
delavnic sobotno 
galerijsko dopoldne

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Trebnje, 
je v sezoni 2015/16 v sodelovanju z Galerijo likovnih samorastnikov 
Trebnje in CIK Trebnje ter ZKD Trebnje povabil na sklop šestih de-
lavnic, ki so potekale vsako prvo soboto v mesecu, in sicer od okto-
bra 2015 do aprila 2016 v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje. 
Delavnice so obravnavale zelo različne teme, skupno pa jim je bilo, 
da so jih izvajali lokalni ustvarjalci. Otroci so tako z Evo Nino Cajnko 
spoznali čarobni svet Škratovil, s Polonco Kastelic domači kraj sko-
zi oko arhitekta ter se seznanili z zgibanjem papirja. Za pusta so z 
Ano Cajnko izdelovali pustne maske, v mesecu marcu pa pod men-
torstvom Nine Kolar izdelovali metulje iz žice in najlona. Zadnje 
srečanje, aprilsko Sobotno galerijsko dopoldne, je bilo posvečeno 
ustvarjanju z glino pod mentorstvom Irene Blaznik. 

Vabljeni na Sobotno galerijsko dopoldne vsako prvo soboto v me-
secu tudi v naslednji sezoni, ko bomo za vas znova pripravili zanimi-
ve ustvarjalne programe!
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Šolsko leto Univerze 
za tretje življenjsko 
obdobje Trebnje se 
bliža koncu
Dejavnost izobraževanja in aktivacije starejših je ena od vidnejših, odmevnejših in zelo 
obiskanih dejavnosti našega zavoda. Letošnje šolsko leto Univerze za tretje življenjsko ob-
dobje Trebnje je bilo zelo dinamično, raznoliko, a se hitro bliža koncu. 

V letu 2015/2016 je pester program UTŽO Trebnje zajemal kar 19 strokovnih‚ torkovih 
delavnic s splošnimi, potopisnimi in socialno-zdravstvenimi temami, ki so jih tako kot vrsto 
let doslej izvedli priznani in prvovrstni strokovnjaki. Popotne malhe so nas odpeljale v Sev-
nico, Novo mesto, Vipavo, Mojstrano, Begunje in Mežico, kjer smo si ogledali lokalne zna-
menitosti in posebnosti, kot so gradovi, muzeji, dvorci, umetniške zbirke, uspešna podjetja 
ter uspešne lokalne pridelovalce zdrave hrane. Zelo obiskani so bili tudi študijski krožki, saj 
so lahko naši člani UTŽO Trebnje izbirali med kar 25 različnimi. 
Široka paleta aktivnosti Univerze za tretje življenjsko obdobje Trebnje članom zvišuje kako-
vost življenja, omogoča vzdrževanje psihofizične kondicije in spodbuja medsebojno druže-
nje in sodelovanje. Program jim poleg družabništva omogoča vključevanje v različne oblike 
telesnih vadb in v druge dejavnosti, kot so: plesne skupine, glasbeno-pevski krožek, raču-
nalništvo, umetniško ustvarjanje, ročna dela in spretnosti, učenje tujih jezikov, predavanja 
o umetnostni zgodovini, pogovori o knjigah, izleti, obiski prireditev in podobno. Dejavnosti 
se osredotočajo na aktivacijo starejših, preprečevanje socialne izključenosti, dodatno iz-
obraževanje in izboljšanje temeljnih zmožnosti ter medgeneracijsko sodelovanje.  Vseh 
dejavnosti pa zagotovo ne bi zmogli brez posluha in finančne podpore Občine Trebnje, 
Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno.

UTŽO Trebnje torej za marsikaterega našega člana pomeni popestritev vsakdana, druženje, 
udejstvovanje v izobraževanju, športu in kulturi, kar prinaša samostojnejše in kvalitetnejše 
življenje v domačem okolju.  Več o programu na www.ciktrebnje.si.

Aleksandra Barbo,
koordinatorka CIK Trebnje

Gasilska mladina Gasilske zveze Trebnje se je v soboto 12.3.2016 
udeležila kviza gasilske mladine dolenjske regije, ki je potekal v pro-
storih PGD Škocjan na Dolenjskem. Prve tri uvrščene ekipe iz kviza 
GZ Trebnje v kategoriji pionirjev, mladincev in pripravnikov so se po-
merile v teoretičnem znanju o gasilstvu in praktični spretnosti.
Pri teoretičnem znanju so morali pokazati znanje s področja prve po-
moči, požarne preventive, zgodovine gasilstva in splošno znanje o ga-

Tekmovalci z mentorji in sodniki iz GZ Trebnje na regijskem tekmova-
nju (Vir: Uroš Primc)

Sem srednje velik kuža, star eno 
leto, našli pa so me v okolici Iga. 
Sem zelo igriv in prijazen, nekon-
flikten in razumevajoč do ostalih 
kužkov. Skratka, sem super kuža, ki 
si zelo želim novega, odgovornega 
in prijaznega last nika, s katerim bi 
najraje bival v hiši. Mislim, da ča-
kam prav nate!

Če želite o meni še več informacij, 
pokličite v času uradnih ur od 
10.00 do 14.00, in sicer od po-
nedeljka do petka in v soboto 
od 8.00 do 12.00 na tel. 041 779 
884 (Dušan), 031 331 336 (oskr-
bnik) ali kontaktirajte na elek - 
tronski naslov:
meli.center.repce@gmail.com.

Gasilsko znanje preverili na kvizu dolenjske regije
silstvu. Na praktičnem delu pa so tekmovali v navezavi vozlov in orod-
ja ter spretnostnih vajah, ki jih gasilci potrebujemo pri svojem delu.
Na tekmovanju smo dobro zastopali Gasilsko zvezo Trebnje ter do-
segli sledeče rezultate:

Kategorija Pionirji Kategorija Mladinci Kategorija Pripravniki

2.  mesto PGD Občine 1 4. mesto PGD Veliki Gaber 1 1. mesto Dobrnič 1

8. mesto PGD Štatemberk 5. mesto PGD Občine 3. mesto Veliki Gaber

9. mesto PGD Občine 2 8. mesto PGD Veliki Gaber 2 4. mesto Dobrnič 2

Uvrstitve ekip GZ Trebnje (Vir: GZ Trebnje)

Prvi dve ekipi v vsaki kategoriji sta si prislužili nastop na državnem 
tekmovanju v gasilskem kvizu, ki je bilo 2. aprila v Stični. Tudi tam 
so naši gasilci pokazali svoje znanje in spretnosti in zasedli odlična 
mesta. Pionirji PGD Občine 26. mesto, pripravniki PGD Dobrnič pa 
odlično 4. Mesto. (Vir: GZS)

Nejc Trlep, PGD Občine
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S CIK-om v pomlad
S prvim soncem, ki nas ogreje, nam misli – tako kot vsako leto −  potujejo v pomlad. 
S polno vnemo že načrtujemo nove aktivnosti in zbiramo ideje, ki se nam porajajo. 
Že mesec marec je na Center za izobraževanje in kulturo Trebnje prinesel novo ener-
gijo. Tako smo pričeli z verificiranim programom usposabljanja za pridobitev certifi-
kata NPK socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka. Udeleženke usposabljanja, ki jih 
združuje predvsem veselje do dela s starejšimi, bodo pridobile znanja s področja nege 
in zdravstva, varovanja zdravja in okolja, etike in komunikacije ter gospodinjstva. Z 
128-urnim programom se bodo tako pripravile na preverjanje znanja in pridobitev 
certifikata, ki dokazuje usvojena ustrezna strokovna znanja in spretnosti s področja 
oskrbe starejših in lahko hkrati olajša iskanje zaposlitve. Klopi pa so zasedli tudi ude-
leženci spomladanskega semestra jezikovnih tečajev. 

V mesecu maju pa vas v okviru Tedna vseživljenjskega učenja (TVU), ki bo trajal od 
13. do 22. maja 2016, in Centra medgeneracijskega učenja Trebnje vabimo na števil-
ne brezplačne delavnice in dogodke, ki jih že pridno načrtujemo. Vse naše aktivnosti 
lahko spremljate na naši spletni strani www.ciktrebnje.si ali na naši facebook strani. 

Aleksandra Barbo,
koordinatorka CIK Trebnje

Osnovnošolski 
parlamentarci
Zveza prijateljev mladine, ki vodi osnov-
nošolski parlament, je za letošnjo temo 
izbrala »Pasti mladostništva«.

Diskusije na temo potekajo najprej znotraj 
posameznih šol, nato pa seveda na občin-
ski, regijski in tudi državni ravni, ko učenci 
zasedejo prave parlamentarne stolčke.

Na območju nekdanje občine Trebnje je to 
včasih vodil ZPM Jurček, ki pa žal že dve 
leti ne izvaja nikakršnih dejavnosti. Zato 
smo se ravnatelji šol sami organizirali in se 
odločili, da organizacijo ter vodenje izpe-
ljemo sami. 
Tako smo letos predstavnike OŠ Mokro-
nog, OŠ dr. Pavla Lunačka, OŠ Mirna, OŠ 
Trebnje in OŠ Veliki Gaber povabili na ob-
močni otroški parlament v Veliki Gaber.

V čitalnici knjižnice, ki nudi idealen, ne 
tako zelo »šolski« prostor, so učenci v 
začetku marca predstavili svoja videnja, 
dileme in pričakovanja. Tema »Pasti mla-
dostništva« je zelo široka in dopušča veli-
ko možnosti. Pod vodstvom moderatorke 

iz OŠ Veliki Gaber so učenci razpravljali o 
tem, kako je bilo nekoč in kako je danes, 
kaj je bilo nekoč bolje, kar danes pogreša-
jo … Govorili so o vzgoji danes, kaj priča-
kujejo od staršev, česa si želijo in veliko so 
govorili tudi o vplivu medijev.

Poleg učiteljev mentorjev so diskusiji pris-
luhnili tudi ravnatelji in predstavniki Obči-
ne Mokronog-Trebelno in Občine Mirna.

Učenci so se pod vodstvom svojih mentor-
jev zelo dobro pripravili na temo in kvalite-
tno sodelovali v diskusiji. Končno sporoči-
lo pa je globoko in vredno, da se nad njim 
zamislimo vsi. Otroci vedo, česa si želijo 
in kaj potrebujejo. V razpravi so jasno iz-
postavili, da je k lažji vzgoji nekoč bistve-
no pripomoglo spoštovanje odraslih, ki ga 
je danes premalo. Pri iskanju pravih poti 
mimo pasti mladostništva pa si otroci že-
lijo predvsem, da bi jih starši slišali, da bi 
jim stali ob strani, ko se ujamejo v pasti, in 
da bi jim pomagali, da le-te prebrodijo in 
nadaljujejo pot z zavedanjem, da lahko v 
starših vedno najdejo potrebno podporo.

Sporočilo je jasno, sedaj je na nas, da ga 
uzavestimo, sprejmemo in postopamo v 
tej smeri za dobrobit naših otrok.

Dovolite, da se na tem mestu zahvalim 
vsem mentorjem, ravnateljem in pred-
stavnikom občine, ki podpirajo otroški 
parlament. Predvsem pa bi se rada zahva-
lila učencem, ki so s svojo zrelostjo, zna-
njem in tehtnimi argumenti dokazali, da je 
vedno možno najti pot, če si le želimo.

Barbara Brezigar,
ravnateljica OŠ Veliki Gaber
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6 letno jamstvo

Ugodno financiranje

Testne vožnje

Emisije CO2: 189–149 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,6–5,7 l/100 km. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz 

prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno 

povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. NOx (dušikovi oksidi):  

0,0602g/km. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Slike so simbolne.  

Novi
Touran
že za
21.520 € 

Silva Zupančič – 
regijska prvakinja
Po uspešno končanem državnem kegljaškem prvenstvu v 1. B ligi so 
trebanjske kegljačice osvojile 2. mesto in so na zgodovinski lestvici 
panožne zveze med 61 ekipami na visokem 12. mestu. 

Na kegljišču v Kanižarici in novomeškem Portovalu je sklenjeno po-
samezno prvenstvo dolenjsko-belokranjske regije. Trebanjka Silva 
Zupančič je zmagala in se uvrstila na državno prvenstvo. Silva je 
premagala konkurentko Cvetko Lamut za pičlih pet kegljev. Tako je 
uspešno nadaljevala blestečo kariero Milena Veber Jarc in v Treb-
nje prinesla prestižni naslov.

Na tekmovanju je nastopil trebanjski trener Niko Goleš (68) in je 
med štiriindvajsetimi nastopajočimi osvojil 18. mesto. Po slabšem 
izidu prvega dne je najstarejši udeleženec naslednji dan v Kanižarici 
s 555 podrtimi keglji dosegel celo drugi izid. Zmagal je Novome-
ščan Miro Miklavčič (1144). 

Žal se regijskega prvenstva ni udeležila mladinka Nika Radelj, ki je 
tokrat bila na tridnevnih pripravah reprezentance za prihajajoče 
svetovno prvenstvo.

Prvi in drugi krog državnega prvenstva bo na ljubljanskem kegljišču 
Maks Perc in v Trbovljah, na katerem bo Silva igrala z najboljšimi 
igralkami Slovenije.

IZIDI: 1. Silva Zupančič (Trebnje) 1112 (524+588), 2. Cvetka Lamut 
1107 (539+568), 3. Tina Mržljak (obe Bela krajina) 1090 (549+541), 
4. Rozi Flisar 1078 (521+557), 5. Katja Šribar (obe Trebnje) 1077 
(522+555), 6. Mira Stegne (Bela krajina) 1063 (526+537), 7. Slavica 
Hribšek 1040 (529+511), 8. Milena Veber Jarc (obe Trebnje) 977 
(459+518). 

VIR IN FOTO:
Kegljaški klub Trebnje
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Pomlad je prišla tudi v 
Športni park Trebnje 
Prvi spomladanski topli in sončni dnevi so odprli vrata Športnega 
bara v Športnem parku Trebnje. Športna terasa vas vabi vsak dan 
od 16. ure dalje. 

Strelci iz Trebnjega dosegli 
3. mesto na državnem 
prvenstvu
V nedeljo, 13. 3. 2016, je v Kidričevem potekalo državno tekmo-
vanje v streljanju z zračno puško, na katerem so trebanjski strelci 
v sestavi Franc Cugelj, Franc Progar in Bojan Ostanek v kategoriji 
veterani nad 50 let osvojili odlično 3. mesto v konkurenci 12 naj-
boljših ekip iz vse Slovenije.
Ta rezultat obeta dobro uvrstitev tudi na naslednji tekmi, in sicer 
na finalu državne dopisne lige v Ljubljani, ki bo v mesecu aprilu. 
Ekipi čestitamo za odličen uspeh in držimo pesti za finale državne 
dopisne lige. 
Strelski pozdrav!

Leon Lobe, 
Strelsko društvo Trebnje

Pričela se je tudi že sezona odbojke na mivki, polno zasedeno je 
tudi nogometno igrišče. Zbirajo se še prijave za poletno rekreativ-
no ligo v nogometu, ki bo trajala od 23. 4. do 27. 8. 2016 vsako 
soboto zvečer v Športnem parku Trebnje. Prijavite se lahko na tel.: 
041 679 264 ali na Facebook strani Športni park Trebnje. Prijave 
se zbirajo do 15. 4. 2016. Igralo se bo po sistemu 5+1 v športnih 
copatih za umetno travo. Tekme bodo sodili nogometni sodniki, 
uporabniki bodo imeli na voljo garderobo, tuše in sanitarije. 

V soboto, 23. 4., ste vsi športni in navijaški navdušenci vabljeni 
na pravi športni dan. Dopoldan bo v Športnem parku potekal 1. 
atletski miting na novi atletski stezi, po atletiki se bo pričela po-
letna rekreativna liga v nogometu, ki bo potekala celotno poletje, 
za vrhunec pa se bo zvečer v telovadnici OŠ Trebnje v organizaciji 
Kluba borilnih veščin Fearless fighters Trebnje odvijal Trebnje Fight 
night 2 z državnim prvenstvom v kickboxingu. 

Vabljeni na spomladansko poletne športne dneve v Trebnjem, pol-
ne zabave, športa in druženja.

Mateja Kozlevčar
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TECHNOLOGY TO ENJOY

Povprečna poraba goriva 6,8 – 4 l/100 km, povprečne emisije CO2 158 - 104 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6. Emisije NOx: 0,0740 - 0,0244 g/km. Emisije trdih delcev: 
0,00031 – 0,00000 g/km. Število delcev: 15,0 x 1011 - 0,0009 x 1011. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

*Akcijska maloprodajna cena z vključenim DDV velja za SEAT Leon ST Loco (osnovna barva) ob hkratnem financiranju in zavarovanju preko skupine Porsche Finance Group Slovenia. 

Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. SEAT.SI

AVTO SLAK d.o.o.
Kolodvorska 4, 8000 Novo mesto
T:  07 39 32 999
E: info@avtoslak.si, www.avtoslak.si VEČ O PONUDBI www.avtoslak.si

SEAT LEON ST  
že za 12.999 EUR*

VEČ PROSTORA. 
ZA VEČJA DOŽIVETJA.

Nogometne priprave NK Bartog 
Trebnje
Na letošnje tridnevne 
nogometne priprave v 
Novigrad so šle doma-
če selekcije  U12, U13 
in U15 NK Bartog Treb-
nje. Žal nam je malo 
ponagaja bolezen, saj 
je šla najstarejša doma-
ča selekcija okrnjena. 
Kljub temu se je prek 
30 otrok s spremljevalci 
veselo odpravilo nogo-
metnim dogodivščinam 
naproti. Že prvi dan so 
vse tri selekcije igrale 
prijateljske tekme proti ekipam NK Vrhnika in NK Miklavž, medtem ko so drugi dan igrale 
proti ekipam NK Novigrad in NK Mengo 28. Na nogometnih pripravah nam poleg udobne 
namestitve v Hotelu Maestral ni manjkalo ne hrane in pijače, kot tudi ne kopanja v morski 
vodi. Čas smo si vzeli tudi za razne računalniške igre in igralne avtomate, da smo potešili 
igralno slo. Med drugim so naši trenerji poskrbeli tudi za kratek ogled okolice in njenih 
znamenitosti. Zadnji dan priprav smo se na poti domov ustavili na kosilu v Pizzeriji Jurman, 
kjer smo se okrepili za naslednje podvige, ki nas že čakajo v bližajočem spomladanskem 
tekmovanju v MNZ Ljubljana.

Leon Lobe, NK Bartog Trebnje

Napovedujemo prvo 
atletsko tekmovanje 
v Trebnjem
V okviru otvoritve 
nove atletske ste-
ze v Športnem par-
ku Trebnje, Krajevna skupnost Trebnje in 
Atletski klub Krka Novo mesto organizira-
ta v okviru otvoritve nove atletske steze v 
Športnem parku Trebnje 1. atletski miting – 
Trebnje 2016 za najmlajše kategorije otrok. 
Atletski miting bo v soboto, 23. aprila 2016, 
s pričetkom ob 11.00.

Otroci od prvega do devetega razreda bodo 
nastopili v svojih kategorijah, v različnih 
atletskih disciplinah. Kot posebnost bo na 
sporedu tudi atletski troboj (met, skok, tek) 
za rekreativce. 

Na atletskih treningih za odrasle ob četrt-
kih ob 18.30, se že zavzeto pripravljamo!
Več informacij najdete na strani: 
https://www.facebook.com/events/ 
1551180948514352/

Mitja Svet, trener atletike
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Pomen telesne dejavnosti za zdravje
Naše telo je namenjeno gibanju. Večina ljudi se s telesno dejavno-
stjo ne ukvarja dovolj, da bi s tem koristili svojemu zdravju.
S pomočjo telesne dejavnosti so mišice bolj napete, izboljša se 
telesna drža in videz, z redno telesno vadbo tudi lažje dosegamo 
in vzdržujemo primerno telesno težo. Telesna dejavnost nas lah-
ko ščiti pred različnimi zdravstvenimi težavami in boleznimi, kot so 
srčne bolezni, možganska kap, visok krvni tlak, debelost, sladkorna 
bolezen, osteoporoza, nekatere vrste raka in depresija. V zrelejših 
letih pa nas telesna dejavnost ohranja aktivne in s tem neodvisne 
do pozne starosti. 
Za ugoden učinek na naše zdravje se priporoča 30 minut zmerne 
telesne dejavnosti najmanj pet dni v tednu.
Vse oblike gibanja in telesne vadbe, ki jih vzdržujemo skozi daljše 
obdobje, pomembno vplivajo na naše zdravje. Zato izbiramo tis-
te, ki so nam najljubše in jih najlažje vključimo v svoj vsakdan ter 
ustrezajo naši telesni zmogljivosti, letom in zdravstvenemu stanju. 
Tako bo postalo gibanje priljubljen in nepogrešljiv del našega živ-
ljenja.
V zdravstveno vzgojnem centru (ZVC) Zdravstvenega domu Trebnje 
od leta 2002 v okviru Nacionalnega programa primarne preventive 
bolezni srca in ožilja izvajamo učne delavnice programirane zdra-
vstvene vzgoje za odraslo populacijo CINDI 
Slovenija.  
Delavnica Telesna dejavnost je namenjena 
vsem, ki bi želeli spoznati koristnost giba-
nja za zdravje. Glavni cilj teh delavnic je, da   
udeleženci spoznajo načela uravnotežene 
vadbe in se naučijo, kako telesno dejavnost 
vključiti v svoje vsakdanje življenje. 

Udeleženci se seznanijo z začetno oceno telesne zmogljivosti, po 
končanem programu preverijo tudi napredek, ki so ga dosegli s 
programom. Poleg tega udeleženci spoznajo aerobno vadbo, vaje 
za moč in za raztezanje ter ugotovijo, katere vaje so namenjene 
sproščanju. Nekaj srečanj v okviru delavnic posvetimo tudi hoji in 
hoji s palicami, tj. nordijski hoji. 
Vljudno vabljeni, da se udeležite delavnice, ki obsega 10 srečanj 
po 1 do 1,5 ure. Za več informacij lahko pokličete na telefonsko 
številko 07 34 81 758 (Branko Glivar) od ponedeljka do petka med 
7. in 8. uro zjutraj.
Poleg delavnic vas vabimo tudi na »Test hoje na 2 kilometra«, ki bo 
potekal v soboto, 14. 5. 2016, od 8. do 11. ure na šolskem igrišču 
pri CIK-u.
Test hoje se izvaja na prostem in temelji na hitri dvokilometrski 
hoji. Z njim lahko ocenimo posameznikovo aerobno zmogljivost, 
zmogljivost srca in ožilja ter pljuč. Raziskave so pokazale, da je test 
najbolj primeren za zdrave odrasle ženske in moške od 20 do 65 let 
starosti in za prekomerno težke osebe v srednjem življenjskem ob-
dobju. Ne daje pa veljavnih rezultatov pri mlajših od 20 in starejših 
od 65 let ter pri izjemno telesno aktivnih posameznikih. 

Nataša Vencelj, dipl.fizioterapevtka

V nedeljo, 13. 3. 2016, smo v KORK 
Knežja vas izvajali meritve krvnega tlaka, 
holesterola in sladkorja v krvi. Meritve 
smo izvajali v prostorih Vaškega središ-
ča v Dolenjih Selcih. Izvajala jih je gospa 
Vlasta Rajkovič, dms, za kar se ji iskreno 
zahvaljujemo.
Krajani so se preventivnih pregledov 
udeležili v lepem številu, kar kaže na to, 
da obstaja velika osveščenost o pravoča-
snem odkrivanju dejavnikov tveganja, ki 
povzročajo kronične bolezni, kar nas ve-
seli in nam daje zagon za nadaljnje delo.

Melita Zupančič Anžlovar

Druženje z 
varovanci iz 
VDC Trebnje
V četrtek, 31. 3. 2016, smo se otroci 
iz skupin Veseljaki, Klobučki in Sončni 
žarki družili z varovanci VDC iz Treb-
njega. Drug drugemu smo preko plesa, 
petja in igranja na instrumente polep-
šali dopoldne. Po končanem nastopu 
smo se skupaj okrepčali ob čaju in se 
dogovorili, da se zagotovo še vidimo. 

Strokovni delavci hodnika B
Petra Slak



Program prireditve 
Trebnje, 6. - 8. maj 2016

Zveza društev 
vinogradnikov Dolenjske

VTD Čatež pod Zaplazom  
DV “Lisec” Dobrnič 

DV Trebnje

V osrčju Dolenjske,  
v objemu Temenice,  

v zavetju gričev  
z vinogradi.

NAMIG ZA PREMIK V ČASU 44. TEDNA CVIČKA 22. 4. 2016 Srečanje vinogradniških pevskih zborov v KD Trebnje
4. 5. 2016   Predstavitev zbornika 44. Tedna cvička v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje

TRIDNEVNA OSREDNJA PRIREDITEV

Petek, 6. 5. 2016 

  17.30 povorka vinogradniških društev Dolenjske 
  19.00 svečana otvoritev 44. Tedna cvička 

  20.00 zabavni program z ansamblom POGUM
  21.00 razglasitev Kralja cvička

  21.30 imenovanje Ambasadorja cvička

Sobota, 7. 5. 2016
  10.00 tematska okrogla miza (CIK Trebnje)

  18.00 sprejem Vinske kraljice Slovenije in lokalnih vinskih  
kraljic Slovenije pri županu Občine Trebnje in predsedniku ZDVD

  20.00 zabavni program z ansamblom MODRIJANI
  21.30 izbor in razglasitev 18. cvičkove princese

  predstavitev lokalnih vinskih kraljic Slovenije
  pozdrav Vinske kraljice Slovenije

Nedelja, 8. 5. 2016
  14.00 Skupščina ZDVD (predavalnica, CIK Trebnje)

  14.00 do 17.00 nastopi glasbenih skupin vinogradniških društev
  14.30 do 15.00 prihod in sprejem Cvičkovega vlaka iz Ljubljane

  podelitev priznanj: Šampiona ocenjevanja  
in velikih zlatih medalj

  17.00 zabavni program z ansamblom ZIDANIŠKI KVINTET

SPREMLJAJOČE PRIREDITVE
7. 5. 2016 Pohod po Slakovi poti, Trška Gora
20. 5. 2016  Mali festival modre frankinje in odprta grajska kuhna v Sevnici
26./27. 5. 2016 Praznik vina, kruha in suhega sadja v Kostanjevici na Krki 
9. 6. 2016       Festival Modre frankinje na Gradu Sevnica

VES ČAS PRIREDITVE: DEGUSTACIJA NAGRAJENIH VIN NA GOLIEVEM TRGU 7. 

PROGRAM 1: V OBJEMU MODRO – ZELENE POKRAJINE
• ogled Galerije likovnih samorastnikov Trebnje (07 348 21 06; 7. 5. in 8. 5. od 14.  
 do 18. ure)
• ogled rastoče knjige CIK Trebnje (Trebnje, 07 348 21 00, 7. 5. in 8. 5. od 15. do 20. ure)
• ogled knjižnice Pavla Golie Trebnje (07 34 82 110, 6. 5. od 8. do 19. ure, 7. 5.  
 od 8. do 13. ure ter 8. 5. od 15. do 20. ure; Goliev spominski kotiček, razstava  
 vinogradniške opreme ter gradiva o vinu)
• obisk prodajalne in proizvodnje Dobrot Dolenjske – Evropske destinacije  
 odličnosti v Trebnjem (6. 5. in 7. 5. od 8. do 22. ure, 8. 5. od 12. do 18. ure)
• ogled obeležja 15. poldnevnika na Vrhtrebnjem (583 m)

PROGRAM 2: PO POTEH ČATEŽKEGA VINARJA
• ogled osrednje romarske cerkve na Dolenjskem - cerkve Matere Božje na Zaplazu  
 (031 326 403; vse dni od 9. do 18. ure)
• obisk “žegnanega” studenca z zdravilno močjo in Zaplaških stezic na Zaplazu, 
 sprehod na Bajturn, na 609 metrov, najvišjo točko občine Trebnje 
• kosilo v gostilni Ravnikar, pri kralju cvička leta 1997 (Čatež, 07 348 90 29; 5 %  
 popust na kosila)
• vinogradniški dom Čatež (Čatež, vse tri dni od 13. do 16. ure; ogled lastnega  
 laboratorija in degustacija cvičkov vinogradnikov)
• ogled vinske kleti Kresal - kraljice cvička 2004 (Trebnje, 041 597 410; 7. 5., 9.5.  
 do 14. ure ogled kleti in degustacija (cena 2€), ogled živali; 
• ogled ribnika Blato, toplarja Florijan in etnološkega muzeja (031 304 206; 7. 5.  
 in 8. 5. od 14. do 19. ure)

PROGRAM 3: PO POTEH DEDIŠČINE IN CVIČKA
• doživetje v muzeju na prostem – Jurjeva domačija na Občinah (7. 5. do 12. ure)
• ogled Baragove rojstne hiše v Mali vasi (Knežja vas, 07 34 65 163, 040 645 230;  
 vse tri dni med 10. in 18. uro) ter degustacija cvičkov vinogradnikov
• ogled cerkve Sv. Jurija v Dobrniču z Baragovim spomenikom in s krstnim kamnom  
 (Dobrnič, 07 346 50 83; vse tri dni)
• ogled Spominske sobe 1. kongresa slovenske protifašistične ženske zveze ter video  
 predstavitev KS in društev Dobrnič (041 241 794; 7. 5. in 8. 5. med 10. in 16. uro)
• Dežela kozolcev Šentrupert (Šentrupert, vse tri dni, cena 3 €)
• ogled vinske kleti Frelih Šentrupert (Šentrupert, vse tri dni  
 od 9. do 20. ure)

Za več informacij o dogodku in dodatne ponudbe pa se obrnite na:
• www.zdvd.si • www.facebook.com/tedencvicka
• www.trebnje.si • www.facebook.com/obcina.trebnje
• TIC Trebnje: 07 348 11 28, 040 858 877
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Na novomeškem sejmu 
turizma in prostega časa

Stik s potencialnimi turisti in gosti, ki bi lahko obiskali naše kraje, 
najlažje navežemo na različnih sejmih. Ker smo člani Turističnega 
društva Trebnje le-teh že vajeni, smo z veseljem sprejeli povabilo 
novomeške Qlandije na sejem turizma, prostega časa in kulinarike, 
ki se je odvijal 25. in 26. 3. 2016, na katerem smo sodelovali s svojo 
stojnico na veliko soboto.  Predstavljali smo kulturne znamenito-
sti, pohodne in kolesarske poti ter gostinsko ponudbo Trebnjega 
in okolice. Obiskovalce nakupovalnega centra smo tudi povabili na 
majsko prireditev Teden cvička. Na stojnici je razstavljala svoje uni-
katne izdelke iz gline tudi naša članica Irena Blaznik. Za dodatno 
popestritev in animacijo je poskrbel navihani levček turističnega 
društva. Pohvaliti želimo koncept in dobro organiziranost sejma ter 
si želimo, da bi postal tradicionalen.

Turistično društvo Trebnje

Turisti presenetili dame 
in mučenike
 
Člani Turističnega društva Trebnje smo bili v drugem tednu marca 
še posebno aktivni. Ker se trudimo, da bi oživili Trebnje in povezali 
krajane, smo ob 8. marcu, dnevu žena, pripravili prav posebno ak-
cijo. Ker v našem društvu prevladujejo ženske in ker ženske tradi-
cionalno podpirajo tri vogale v hiši, kar se izkazuje tudi v krajevnih 
organizacijah, smo želeli obeležiti ta posebni dan. V Trebnjem smo 
dame tako presenetili s šopkom iz pomladanskega divjega cvetja in 
z glinenim spominčkom. Marsikatero je presenetila nepričakovana 
pozornost, njihov odziv pa je bil najlepša zahvala, kar smo jo lahko 
prejeli.
Že lani smo se ob 10. marcu, dnevu mučenikov, spomnili trebanj-
skih gospodov, kar pa je z letošnjim letom postalo že tradicija. Spo-
minek iz trnovih vej in suhih sliv je v dobro voljo spravil marsikate-
rega Trebanjca.
Tako dame kot gospodje, ki smo se jih spomnili s to malo pozor-
nostjo, se strinjajo, da je obujanje starih običajev prav prijetno, kaj-
ti v zadnjem času se je kar nekaj le-teh opustilo oz. pozabilo. Tako 
se bomo v Turističnem društvu Trebnje trudili tudi v nadaljnje oh-
ranjati in obujati stare običaje ter povezovati in spodbujati krajane 
k večjemu udejstvovanju v domačem kraju.
»Turisti« pravzaprav želimo vsem občankam in občanom čim več 
enakopravnosti in prijetnih, lahkih dni, ne le ob 8. oz. 10. marcu.

Turistično društvo Trebnje

Tradicionalna vsakoletna 
čistilna akcija v KS Štefan
V soboto, 2. 4. 2014, je od 8. ure potekala čistilna akcija na 
področju krajevne skupnosti Štefan v organizaciji TŠKD Štefan 
in Krajevne skupnosti Štefan. Vsi udeleženci so se zbrali pri Go-
stilni Mišič v Štefanu, od koder so se opremljeni z vrečkami, 
rokavicami in ostalim orodjem odpravili pobirat smeti v svoji 

okolici. Kljub lepemu 
vremenu se je čistil-
ne akcije udeležilo 
kar nekaj članov TŠKD 
Štefan in domačinov, 
ki jim ni vseeno, kaj se 
dogaja z našo naravo. 

Po zaključku čistilne 
akcije je vse udele-
žence akcije čakala 
malica in pijača. Vsi 
so se strinjali, da bo 
potrebno tudi v pri-
hodnje organizirati 
čim več tovrstnih 
akcij za naše čistejše 
okolje.

Leon Lobe, 
TŠKD Štefan
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Nepozaben obisk Bruslja
V soboto, 20. 3. 2016, smo se člani stranke DeSUS odpravili na večdnevno ekskurzijo v 
države Beneluxa. Končni cilj je bil obisk Evropskega parlamenta. Kljub temu, da sva se na 
povabilo novomeškega OO iz OO DeSUS Trebnje udeležila le dva člana, smo se kmalu dob-
ro spoznali. Vzdušje je bilo čudovito. Malo nas je zmotila temeljita kontrola na avstrijsko-
-nemški meji. Nadaljevali smo pot proti končnemu cilju. V nedeljo smo si ogledali Luxem-
burg. Po več kot 15-urni vožnji smo si privoščili počitek v hotelu sredi Bruslja. Drugi dan 
smo si ogledali znamenitosti mesta. Ker je Belgija katoliška država, ima prečudovite verske 
spomenike. Videli smo ogromno katedralo s tisočerimi prižganimi svečkami, ki so nam dale 
misliti. Po napornem dnevu smo si privoščili počitek. Zadnji dan smo si rezervirali za obisk 
Evropskega parlamenta. Kot strela z jasnega se je na jutranji televiziji pojavila grozovita sli-
ka: teroristi so napadli letališče. Poskusili smo poklicati domače. Žal so bile telefonske linije 
že prekinjene. Ni trajalo dolgo, ko je počilo v neposredni bližini našega hotela − v razdalji 
kakšnih 300 m zračne linije so teroristi udarili še v podzemni železnici. Sledil je krajši sesta-
nek. Gospod Vajgel, ki je bil naš gostitelj, nas je prišel pozdravit v hotel. Dejal je: »Stvar je 
dokaj resna. Prva je vaša osebna varnost. Pojdite čim prej ven iz Bruslja in srečno domov.« 
Vedel sem, da ne gremo v pravo smer in voznika avtobusa nisem niti hotel spraševati po 
razlogih. Naš skupni cilj in želja sta bila − ven iz tega pekla. Bruselj se je v trenutku spreme-
nil v svet groze, obupa in negotovosti. Kamor ti je segel pogled, vse je stalo. Samo zavijanje 
siren je dalo slutiti, da je nekaj hudo narobe. Ko smo prišli ven iz mesta, smo si oddahnili. 
Razmišljal sem: „Jaz grem domov v raj pod Triglavom. Kaj pa ti ljudje, kam naj gredo, kam 
naj se odmaknejo na varno? Ne morejo niti ven iz mesta. Tu so njihovi domovi.“ Res je bila 
prava drama. Pot domov sploh ni bila naporna. Želeli smo si čim prej v prelepo Slovenijo. 

Mirko Gliha

Praznovanje v 
KS Knežja vas
V mesecu marcu praznujemo dan žena, dan 
mučenikov in materinski dan. KS Knežja 
vas je počastila vse praznike in v ta namen 
organizirala prireditev ter na njo povabila 
tako ženske kot moške. 
Pod vodstvom Uroša Primca so otroci prip-
ravili bogat kulturni program. Katarina, Do-
men in Vid so dramsko predstavili odlomek 
iz Kekčevega življenja. Vaščanom so narisali 
nasmeh na obrazih s svojo doživeto igro. 
Otroci so ob spremljavi kitare zapeli tri pe-
smice, recitirali pesmi o mami, očetu. Jurij, 
Glorija in Rebeka so zaigrali še na svoje in-
štrumente.  Vse navzoče je pozdravil pred-
sednik KS Knežja vas, g. Alojz Špec, in jim 
voščil ob praznikih. Predstavil je delo kra-

ZAHODNO DOLENJSKI KROG −  ZDK

ZA LJUBITELJE 
KOLESARJENJA
ZDK je kolesarsko turistična akcija. Ko-
lesarji lahko obiščete enajst lokacij. Ob 
obisku prejmete žig v evidenčni karton-
ček. Vsak obisk lokacije vam prinese le 
en žig na dan in jih izbirate po želji.
Akcija bo trajala od 23. 4. do 18. 9. 
2016.

V akciji sodelujejo:
Turistična kmetija GIOAHIN na Peči
Izletniška kmetija  PR*JAKOPC na Ma-
lem Lipoglavu
Okrepčevalnica in pizzeria  ROZIKA na 
Turjaku
Gostišče KRKA na Krki – Gabrovčec
Gostilna in pizzeria PRI GRADU v Žu-
žemberku
Bistro BRIGITA v Selih pri Šumberku
Gostilna RAVNIKAR na Čatežu pri Treb-
njem
Žeja BAR na Vratih pri Bogenšperku
Kantina na postaji v Šentvidu pri  pri 
Stični
Gostilna JELENOV ROG na Peščeniku 
nad Višnjo Goro
Okrepčevalnica pri Petru  v Strugah

Kje se prijavite?
Na vseh evidenčnih točkah. 
Na Kolesarskem društvu Grosuplje  
(v petek med 20. 00. in 22. 00. uro). 
Ob prijavnini 10 € prejmete evidenčni 
kartonček in zloženko z zemljevidom in 
opisom točk.

Nagrade:
Zlata medalja za 60 žigov
Srebrna medalja za 40 žigov 
Bronasta medalja za 20 žigov 
Posebna nagrada za obisk vseh evi-
denčnih točk −  vsaj trikrat

Kartončke zbiramo do 18. 9. 2016 na 
eni od kontrolnih točk. Zaključek akcije 
bo v soboto, 24. 9. 2016, ob 16. uri na 
Turjaku v gostišču Rozika. Istega dne 
bo vožnja na čas (kronometer) na trasi 
od Želimelj do Turjaka ter podelitev na-
grad in priznanj.

Informacije:
www.kolesarsko-drustvo-grosuplje.si.

Kolesarski pozdrav!

jevne skupnosti in načrte za naprej. Izrazil 
je zadovoljstvo ob udeležbi  in željo, da bi 
se čim večkrat družili ob podobnih dogod-
kih. Žene so simbolno dobile cvet, ki so ga 
otroci sami naredili pod vodstvom Barbare 
Primc.
Po končanem  programu smo vse udeležen-
ce pogostili, izmenjali nekaj besed in se za-
držali v Vaškem središču. V prijetni družbi 
in ob zvokih harmonike sta igrala domačina 
Aleš in Nace Barle.

Anita Barle
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Praznovanje 8. marca in 
materinskega dneva v KS Štefan
V soboto, 19. marca 2016, ko smo vsi Slovenci stiskali pesti in navijali za slovenske 
orle v Planici,  je v popoldanskem času v dvorani PGD Občine potekalo praznovanje 
dneva žena in materinskega dneva za vse ženske in mamice Krajevne skupnosti Šte-
fan. Vse prisotne je pozdravil predsednik TŠKD Štefan g. Miro Šalehar in jih obdaro-
val z vrtnico. Za zanimiv in bogat kulturni program so poskrbeli najmlajši iz domače 
krajevne skupnosti pod vodstvom mag. Irene Višček, ga. Maje Marinčič in ga. Nine 

Ajdič. Nastopili so s petjem in 
z igranjem na inštrumente, s 
plesom, z recitacijami in z igri-
co. Pri pripravah na nastop so 
bile v veliko pomoč tudi mame 
nekaterih otrok. 
Po zaključku programa so si 
obiskovalci ob prijetnem dru-
ženju lahko postregli z drobnim 
pecivom, ki so ga pripravile pri-
dne članice Turističnega, špor-
tnega in kulturnega društva 
Štefan. 

Leon Lobe
Foto: Arhiv TŠKD Štefan 

Odprta svetoletna vrata na Zaplazu vabijo!
Smrt, teroristični napadi, uboji ljudi raz-
ličnih veroizpovedi, begunci, genocid v 
Siriji, neozdravljive bolezni ... Nešteto 
je razlogov za trpljenje! V svoji preroški 
viziji je papež Frančišek kot odgovor na 
vse to razglasil izredno leto usmiljenja 
od 8. decembra 2015 do 20. novem-
bra 2016. Z njim želi dati vsem ljudem 
odgovor z Božjim usmiljenjem, ki lajša 
vsakršno trpljenje: telesno, duševno in 
duhovno. Vsako sveto leto je priložnost 
za nov začetek, za odpuščanje sebi in 
bližnjemu ter vrnitev k Tistemu, od ko-
gar izvira odpuščanje. 
Njegovo usmiljenje je namenjeno vsem 
ljudem, saj Bog ljubi vse ljudi in nam želi 
srečo.
Ker pa smo konkretna bitja, se moramo 
stvari dotakniti, jih videti, doživeti. Prav 
zato se po svetu in tudi v Sloveniji odpi-
rajo v različnih svetiščih sveta vrata, ki so 
znamenja živega, vstalega Jezusa Kristu-
sa, skozi katera nas vabi, naj vstopimo, 
da bomo prejeli odpuščanje in mir. 
Od nedelje Božjega usmiljenja, 3. apri-
la 2016, lahko vstopimo tudi skozi sveta 
vrata na Zaplazu, saj jih je tam blagoslo-
vil in odprl škof Andrej Glavan. 

s. Mirjam Černigoj ŠSFKK

DRUŽENJA / DOGODKI

Materinski dan v 
Trebnjem
V nedeljo, 20. marca, je bilo v KD Trebnje že 25. 
praznovanje materinskega dneva.
Pustolovci vrtca Mavrice so zapeli in zaplesali pod 
vodstvom Marte Rogelj Lipoglavšek in Sare Rav-
bar (Dady finger, Abraham ima sedem sinov, Ri-
šemo mami, Židana marela, Pesmica o treh palč-
kih). Skladbe Zvončki in trobentice, Stari medo 
in  Kje je kdo so izzvenele v izvedbi Sorelin, ki jih 
je spremljal Darko Poglajen. Gledališka skupina 
Kresničke pod vodstvom Nine Ajdič je predstavila 
zgodbico o Čudežnem korenčku. Otroški pevski 
zbor Osnovne šole Trebnje je pod mentorstvom 
Stanke Zaletelj zapel  Od železne ceste in zaključil 
s prijaznim voščilom.
Snovalka prireditve Kristina Gabrijel se je ob kon-
cu zahvalila vsem, ki so v teh 25 letih sodelovali, 
bogatili to tradicionalno prireditev, ki vedno zno-
va napolni dvorano Kulturnega doma Trebnje.
Kot običajno se je druženje zaključilo s pogosti-
tvijo vseh obiskovalcev; matere, žene pa so do-
bile rdeč nagelj.

Ivanka Višček
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Otvoritev obnovljenega studenca 
Žleb in mlake Močilo v Preski ter 
otvoritev na novo asfaltirane ceste 
Preska–Reva
Slovesnost se je pričela z uvodnim pozdravom in nagovorom predsednika Sveta KS Dobrnič 
Darka Glivarja, ki je še posebej  pozdravil vaščane Preske in Reve ter župana občine Trebnje 
Alojzija Kastelica. Po krajšem nagovoru sta  oba skupaj in še z Milanom Kastelicem, bivšim 
predsednikom Sveta KS Dobrnič ter Jožetom Zupančičem, predsednikom gradbenega od-
bora, ter vsemi prisotnimi s slovesnim prerezom traku izročila na novo asfaltirano cesto v 
uporabo.
Po njej smo vsi ob veselih zvokih harmonike odšli mimo luže Močilo do studenca Žleb. 
Vmes smo si lahko pogledali razstavo fotografij, ki so prikazovale potek del in aktivnosti 
pri obnovi.
Ob izviru Žleb so vaščani in vaščanke pripravili prireditveni prostor, kjer smo nadaljevali s 
slovesnostjo.
Darko Glivar, predsednik Sveta KS Dobrnič, je predstavil izvedbo projekta in povedal, da je 
obnova potekala na pobudo vaščanov in z njihovim prostovoljnim delom ob podpori KS 
Dobrnič  v obdobju treh predsednikov Sveta KS Dobrnič.
Jože Zupančič  je v svojem imenu in v imenu vseh vaščanov pohvalil in se zahvalil KS Dobr-
nič in vsem posameznikom, ki so si prizadevali in podprli njihovo željo. 
Predsednik Sveta KS Dobrnič je za prizadevanja pri posodobitvi ceste, obnovi studenca 
in luže, obnovo lesenega križa in dveh kapelic v vasi in za izvedbo ostalih del v imenu KS 
Dobrnič podelil dve zahvali in sicer: zahvalo Jožetu Zupančiču za ohranitev studenca Žleb 
in luže  Močilo, za njegovo vloženo delo in sredstva pri obnovi ter ostala  prizadevanja v 
dobro vseh krajanov in zahvalo vaščanom in vaščankam Preske in Reve za sodelovanje, ki 
sta jo v imenu krajanov prejela Martina Kastigar iz Preske in France Koželj iz Reve.
S cvetjem se je zahvalil tudi ženi Jožeta Zupančiča, Marjani Zupančič, za njeno sodelovanje 
in podporo možu pri izpeljavi tega projekta. 
Celotno prireditev je finančno podprla  KS Dobrnič. Organizacija je potakala v okviru odbo-
ra za informiranje in prireditve v sodelovanju z vaščani in vaščankami Preske in Reve. Na 
slovesnosti so nastopile pevke Ženskega pevskega zbora KTD Dobrnič, harmonikar Tone 
Smolič, klarinetiska Anamarija Gorše in recitatorja Kristijan Kastigar in Julija Gorše. Doma-
če perice so prikazale, kako je bilo treba prati nekoč. Program sta vodili Klavdija in Nastja 
Kastigar.
Vsem vaščanom in vaščankam Preske in Reve se  lepo zahvaljujemo za delo in skrb, ki ste 
ga vložili v pripravo tega dogodka in pogostitev. Vaščanke so napekle veliko raznovrstnega 
peciva, slastnih potic, štrukeljcev, skuhale čaj ... Hvala tudi članom  društev, ki ste pri vsem 
tem pomagali. 
Še enkrat iskrene čestitke vaščanom in vaščankam Preske in Reve. Še naprej vam želimo  
veliko elana in uspehov pri izpeljavi skupnih ciljev. 

Lojzka Prpar, KS Dobrnič

3. pohod po 
Poteh po 
Dobrniški dolini
Na velikonočni ponedeljek, 28. marca 2016, 
je v organizaciji KS in KTD Dobrnič potekal 3. 
pohod po Dobrniški dolini. Začetek pohoda je 
bil ob 14. uri izpred kulturnega doma v Dobr-
niču. Odšli smo po Poti D4 – Naravoslovna in 
zgodovinska učna pot po Dobrniškem polju (6 
km, 2 uri, 10 m višinske razlike). 

Iz Dobrniča smo odšli proti Gorenji vasi in si 
tam ogledali eno izmed številnih rup na dobr-
niškem polju in graben, po katerem ob več-
jem deževju teče ponikalnica Žibrščica. 
Župan občine Trebnje Alojzij Kastelic je pou-
daril, da je zasipanje rup in grabna v preteklo-
sti (za pridobitev večjih obdelovalnih površin) 
negativno vplivalo na vodni režim v dolini.  
Predlagal je, da se v okviru KS Dobrnič in Ob-
čine Trebnje izvedejo aktivnosti za vzpostavi-
tev prejšnjega stanja.
Predsednik Sveta KS Dobrnič Darko Glivar je 
ob tej priliki povabil vse, da se udeležimo čis-
tilne akcije, ki bo 9. aprila 2016.
Ogledali smo si še izvir Žibrščiče v Stranjah 
pri Dobrniču in Vavpčo vas. Na Podliscu sta 
nam Marjana in Viktror Kužnik pokazala svoj 
sodobni hlev. Preko Raven smo prišli do lo-
vske preže, ki so jo člani LD Dobrnič postavili 
prav z namenom, da na učni poti spoznamo 
tudi živali in rastline na našem območju. Sta-
rešina LD Dobrnič Anton Perpar je na kratko 
predstavil delovanje dobrniških lovcev in iz-
razil zadovoljstvo, da je tudi ta del življenja 
prikazan na učni poti. Povabil nas je, da se 
prihodnje leto ob zaključku pohoda ustavimo 
pri preži in obljubil, da bodo lovci poskrbeli 
za lovski golaž. Nadaljevali smo proti Preski, 
kjer smo se udeležili slovesne otvoritve obno-
vljenega studenca Žleb in mlake Močilo ter na 
novo asfaltirane ceste Preska–Reva.
Po prireditvi smo še nekaj časa ostali, saj so 
vaščani Preske in Reve pripravili obilo dobre 
hrane in pijače, za kar se jim še enkrat iskreno 
zahvaljujemo.
Vsem, ki ste se udeležili pohoda, in vsem, ki 
ste sodelovali pri izvedbi, najlepša hvala.
Prisrčno povabilo na naslednji pohod.

Lojzka Prpar, KS Dobrnič
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Občni zbor 
govedorejskega društva Trebnje
Člani Govedorejskega društva Trebnje smo se zbrali v soboto, 30. 1. 2016, v Galaksiji na 
rednem občnem zboru društva. 

Obravnavali smo realizacijo plana za leto 2015 in sprejeli program dela za leto 2016.
Na občnem zboru smo podelili tudi priznanje rejcema za rejske uspehe v svojih rejah.
Priznanje so prejeli:

Turisti v letu 2015
Na 37. občnem zboru Turističnega društva Trebnje, ki je bil 18. 3. 2016, 
smo člani pregledali delovanje v preteklem letu.
V januarju smo predstavljali turistično ponudbo občine Trebnje na sej-
mu Turizem in prosti čas - Alpe Adria v Ljubljani. Na »ta debeli četrtek« 
smo v Trebnje ponovno pripeljali ptujske kurente. Ob dnevu mučeni-
kov smo presenetili in obdarovali občane. Sodelovali smo v projektu 
»Radi delamo dobro« in aprila predstavljali turistično ponudbo Treb-
njega v Mercator centru v Trebnjem. Ob dnevu zemlje smo v aprilu 
organizirali že tradicionalno čistilno akcijo mesta Trebnje. Prvomajsko 
kresovanje na Vrhtrebnjem in pohod na Vrhtrebnje sta se med doma-
čini že prijela. K sodelovanju smo poleg KŠOT povabili tudi TREMS in 
DŠKT Partizan Mirna in imeli medobčinsko kresovanje. Za udeležence 
smo tudi lani priskrbeli brezplačni golaž, zavrteli so se lahko ob igranju 
ansambla Azalea. V maju smo pripravili delavnico v naravi z g. Jože-
tom Kukmanom, ki je bila zelo dobro obiskana. Za priprave na že 27. 
prireditev »Iz trebanjskega koša« smo imeli natanko 3 tedne časa in 
ponovno zmanjšana sredstva. Ob prazniku KS Trebnje je naša članica 
Irena Blaznik prejela priznanje za svojo unikatno keramiko, s katero 
je pripomogla k prepoznavnosti in promociji Trebnjega. V septembru 
smo se ob dnevu turizma in evropskem tednu mobilnosti odzvali na 
poziv Občine Trebnje in za najmlajše tako pripravili sprehod z levčkom 
po Trebnjem. Tudi sami smo bili zelo presenečeni nad zelo številčnim 
odzivom vrtčevskih otrok. V decembru smo ponovili delavnico o zdra-
vilnih zeliščih z g. Jožetom Kukmanom.
V letu 2015 smo tako bili zelo aktivni, lotili smo se tudi novih projektov, 
ki jih želimo v prihodnje še nadgrajevati. Predvsem želimo ohranjati sta-
re običaje, ki bi lahko bili potencial tudi za večje turistične prireditve.
Da pa smo bili lahko tako pridni, gre zahvala našim prostovoljcem- 
članom ter vsem društvom, organizacijam in posameznikom, ki nam 
priskočijo na pomoč in tako podprejo naše delo.

Turisti se bomo tudi v prihodnje trudili in vam poskušali polepšati dne-
ve v Trebnjem.
TD Trebnje se je v letu 2015 financiralo s strani Občine Trebnje na nas-
lednjih razpisih: Sofinanciranje programov turističnih društev v višini 
2.064,10 EUR in Sofinanciranje izvedbe prireditve »Iz trebanjskega 
koša« v višini 8.000 EUR.
Naše predstavitve, dejavnosti in projekti društva so ažurno objavljeni 
na spletni strani www-td-trebnje.si in Facebook profilu Turistično dru-
štvo Trebnje. Spremljajte nas.

Turistično društvo Trebnje

– KUŽNIK ALOJZ, PODLISEC 4 za doseženo 
najvišjo povprečno mlečnost krav v stan-
dardni laktaciji za leto 2015 na območju UE 
Trebnje
10.169 kg s 3,71 % MM in 3,39 % MB
– PUST FRANC, HUDEJE 19 za doseženo 2. 
najvišjo povprečno mlečnost krav v stan-
dardni laktaciji za leto 2015 na območju UE 
Trebnje
9.273 kg s 5,03 % MM in 3,36 % MB
– KASTELIC FRANC, DEČJA VAS 25 za dose-
ženo 3. najvišjo povprečno mlečnost krav v 
standardni laktaciji za leto 2015 na obmo-
čju UE Trebnje
8.357 kg s 4,22 % MM in 3,37 % MB

Na občnem zboru je ga. Ana Moder iz 
KGZNM, Izpostava Trebnje, predstavila no-
vosti pri neposrednih plačilih za leto 2016, 
g. Simon Grmovšek pa je predstavil proi-
zvodni program podjetja Agrossat. 
Besedo so dobili tudi naši povabljeni gosti, 
in sicer: Andrej Kastelic, vodja Oddelka za 
kmetijsko svetovanje KGZ NM, g. Ludvik 
Jerman, direktor KZ Trebnje, in ga. Greta 
Perc iz Banke Koper, ki je predstavila ugo-
dnosti kreditiranja kmetijske dejavnosti.

UO GD Trebnje
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Nepozabni izlet
Kljub majhnemu številu udeležencev, samo 15 nas je bilo, smo se 
31. marca podali po dolini naše zelene lepotice Krke. Vedeli smo, 
da bo naš izlet res pravo doživetje, saj smo imeli izvrstnega vodiča, 
g. Kukmana. Le kdo ga ne pozna in ne spoštuje!?

Naša prva postojanka je bil Žužemberk. Najprej smo se poklonili 
žrtvam, katerih imena so vklesana v spominsko ploščo na Cviblju 
kot opomin in spomin krutemu, nečloveškemu dogajanju v času 
druge svetovne vojne.

Pot nas je nadalje vodila do cerkve sv. Mohorja in Fortunata, ki 
ima bogato notranjost, in od koder je prelep razgled po dolini. Na-
slednja postojanka je bil grad, ki skriva bogato zgodovino, o kateri 
nam je nadvse prijetno in tudi strokovno podkovano pripovedova-
la gospa Milka Jernejčič. Želeli smo videti, kje izvira naša lepotica, 
zato smo se odpeljali k prvemu izviru, in tudi okusili njeno veličino. 
Odžejali smo se, lačni smo bili pa že pošteno. Prav zato smo zavili 
na Muljavo v gostilno Oberščak. Ob dobri hrani in nepogrešljivem 
cvičku smo obudili spomin na Josipa Jurčiča in njegovega Desetega 
brata. Okrepčani smo se odpeljali do samostana v Stični. Mislim, 
da ni potrebno  posebej poudariti, kako lepo smo bili sprejeti. Le 
zakaj neki? Saj je bil vendar z nami član njihove družine, gospod Ku-
kman. Popolnoma prevzeti od vsega, kar smo videli in slišali, smo 
svoje vtise poplaknili s pomirjevalnimi čajem v njihovi čajnici. Mir, 

LD Dobrnič 
praznuje 70 let delovanja
Lovci Lovske družine Dobrnič praznujejo v letošnjem letu častitlji-
vih 70 let delovanja. Kmalu po zaključku druge svetovne vojne se 
je skupina zanesenjakov odločila ustanoviti lovsko družino, katerih 
glavna naloga je bila skrb za živali in naravo. V tem času je kar nekaj 
generacij lovcev poleg slednjega skrbelo tudi za lovski dom, ki je bil 
kar nekajkrat obnovljen in je sedaj v ponos domači lovski družini 
ter vsej lovski bratovščini. Tako so domači lovci v mesecu marcu 
na občnem zboru na Ojstrem vrhu skromno praznovali svojih se-
demdeset let obstoja in se hkrati veselili novih lovskih tovarišev, ki 
pogumno stopajo po stopinjah svojih prednikov, ki še vedno skrbijo 
za tradicijo ohranjanja narave za generacije, ki še prihajajo za nami. 
Lovski pozdrav!

Leon Lobe, LD Dobrnič

neizmerna bogata zgodovina in vse vrednote, ki jih skriva ta zgrad-
ba, vse nas je popolnoma prevzelo. Ne vem, če se sploh zavedamo, 
kako neizmerno bogati smo. S  to mislijo smo se  bogatejši za še 
eno prelepo doživetje vračali v Trebnje že v poznih popoldanskih 
urah. Ne smemo se pozabiti zahvaliti našemu potrpežljivemu in za-
upanja vrednemu šoferju Milanu, ki nas je vsakokrat dobrovoljno 
pričakal, čeravno smo zamujali. Hvala, Milan.

Vsi smo enotnega mnenja: Brez g. Jožeta Kukmana naše popoto-
vanje ne bi bilo tako zelo prijetno in nepozabno. Spoštovani g. Ku-
kman, v imenu vseh udeležencev se vam iskreno zahvaljujemo za 
vsako izrečeno besedo. Prav vsaka je imela svoj pomen, nas pobo-
žala in našla prostor v naših srcih.

Ponovno ste nas, kot že mnogo drugih, popolnoma prevzeli s svo-
jim neusahljivim vrelcem znanja, večnim nasmehom in dobro voljo 
ter napolnili našo dušo in telo.

Želimo, da se vam povrne zdravje in energija, saj čaka na vas še 
mnogo mnogo izletnikov, željnih vašega vodenja. Hvala in še kdaj 
nasvidenje.

Vodja sekcije za kulturo 
in izobraževanje DU Trebnje
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Iz Glasbene šole Trebnje

Glasba je izjemno pomembna pri oblikovanju duhovnega sveta in 
osebnosti mladega človeka. Slovenci smo lahko upravičeno po-
nosni na dobro razvitost osnovnega glasbenega šolstva. Med 61 
osnovnimi glasbenimi šolami v Republiki Sloveniji je tudi trebanj-
ska, ki v šolskem letu 2015/16 praznuje 40-letnico uradne ustano-
vitve šole in 50-letnico prvih poskusov organiziranega glasbenega 
šolstva v Trebnjem. V letu 2016 beležimo tudi 200-letnico javnega 
glasbenega šolstva na Slovenskem, zato bo Zveza slovenskih glas-
benih šol, katere članica je tudi Glasbena šola Trebnje, pripravila 
vrsto dogodkov v počastitev tega jubileja. 
Tudi Glasbena šola Trebnje v letošnjem šolskem letu pripravlja cikel 
koncertov, na katerih se bodo kot solisti ali člani različnih zasedb 
predstavili sedanji in nekdanji učenci glasbene šole. Pokazali bodo, 
kako so se v letih glasbenega izobraževanja bogatili z glasbenim 
znanjem in veščinami, ki jim omogočajo, da ob glasbi uživajo sami 
in da s svojim glasbenim udejstvovanjem obogatijo vsakdan svojim 
staršem in širši kulturni javnosti. Pokrovitelj vseh koncertov ob ju-
bileju šole je Občina Trebnje.
17. 3. 2016 je v avli Centra za izobraževanje in kulturo izzvenel so-
lopevski večer. Nastopile so učenke glasbene šole iz razreda prof. 
Barbare Lotrič. Pri klavirju je nastopajoče spremljala Taja Levstik. 
Gost večera je bil tenorist Jernej Žagar, študent solopetja na Visoki 
šoli za glasbo in upodabljajočo umetnost Mannheim in nekdanji 
učenec Glasbene šole Trebnje.
V predavalnici Centra za izobraževanje in kulturo smo 18. 3. 2016 
prisluhnili koncertu z naslovom »Zvoki tolkal«, na katerem so na-
stopili učenci iz razreda učitelja Tilna Zakrajška. Na koncertu je kot 
gost nastopil nekdanji učenec glasbene šole Jan Čibej, dijak 3. le-
tnika tolkal na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani.
17. aprila 2016 bomo ob 18. uri v avli Centra za izobraževanje in 
kulturo organizirali koncert učencev saksofona iz razreda prof. Da-
vida Kocijana. Na tem koncertu bomo gostili nekdanja učenca Jana 
Gričarja in Simona Širca, ki si uspešno utirata pot v glasbenih vodah.
24. aprila 2016 bomo ob 18. uri v avli Centra za izobraževanje in 
kulturo prisluhnili zvokom trobil. Nastopili bodo učenci trobilnega 
oddelka profesorjev Igorja Hribarja in Francija Lipovška. Kot gosta 
bosta nastopila Matej Kravcar, študent trobente na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani, in hornistka Sara Breznikar, ki študij nadaljuje na 
Mozarteumu v Salzburgu.
Danski pisatelj in pesnik Hans Christian Andersen je dejal: »Kjer 
besedam spodleti, glasba govori.« Naj bo njegova misel vodilo, da 
bomo v letošnjem šolskem letu večkrat prisluhnili glasbi, ki je po-
membna sopotnica človekove duhovne rasti, hkrati pa tudi edin-
stveno sredstvo sporazumevanja med ljudmi različnih kulturnih, 
verskih in življenjskih nazorov. 

Tatjana Mihelčič Gregorčič

Jože Kukman − prejemnik 
srebrne plakete stranke 
DeSUS
Letošnji Občni zbor OO DeSUS Trebnje je bil še posebej svečan. 
Glavni izvršni odbor stranke DeSUS je magistru gospodu Jožetu 
Kukmanu podelil srebrno plaketo za nesebično pomoč in preda-
nost stranki. Odločitev je šla skozi mnoga sita komisij; od občinske, 
pokrajinske do samega vrha vodstva stranke. Gospod Jože je član 
stranke že od ustanovitve. Ko so bili zanjo najtežji časi, ni niti za 
trenutek pomislil na drugačno pot. Jože je načelen, odkrit in samo-
zavesten − Trebanjec, kakršnih bi potrebovali vsaj še nekaj tisoč v 
slovenskem prostoru. Zna pomagati ljudem v stiski. Zanj ne obsta-
jajo levi in desni, ampak pozna samo sredino. Povezovalno vpliva 
na vse ljudi dobre volje.

Njegova življenjska pot se je vila, kot bi vozil slalom; kamorkoli ga je 
zanesla, povsod je bil toplo sprejet. Ob odhodu pa je pustil neizme-
ren pečat znanja, dobre volje in povezovanja. Po navadi se takšni 
slavospevi berejo na grobovih. Jože je zaslužen priznanja in pohval 
že na tem svetu. Ko sem se na nekem izletu pogovarjal z njim, je 
dejal: »Res je škoda, da je Slovenija tako razklana«. On je tisti, ki 
po svojih močeh skuša zaliti razpoke, ki so med nami. Je odličen 
zdravilec bolezni kot tudi medsebojnih razprtij in več kot odličen 
poznavalec Slovenije. Ni ga kotička, da ne bi znal kaj dodati še tako 
»napiflanemu« vodiču. Tudi tujina mu ni neznanka, saj jo je prekri-
žal po dolgem in po čez. Če potuješ z njim, moraš samo poslušati, 
poslušati in še enkrat poslušati.

Gospod Jože, dovolite mi, da vam v imenu OO stranke DeSUS in 
ne nazadnje v svojem imenu ob priznanju zaželim mnogo tistega, 
kar ste dajali drugim. Ostanite zdravi in še naprej res častni član 
stranke. Plaketa naj vas pomladi in da novih moči za nadaljnje delo. 
Ostanite še dolgo v naši družbi. Vaši nasveti nam bodo vsak dan 
bolj potrebni.

V imenu OO stranke DeSUS Trebnje

Mirko Gliha
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Ko nekoga za vedno izgubiš,
ko odnese s seboj del tebe,
šele takrat se zaveš,
da ga ljubiš bolj kot sebe.

ZAHVALA

V 83. letu starosti nas je za vedno zapustil dragi mož, oče, dedi, brat, 
tast in stric

IVAN LONGAR Iz Dolenje Nemške vasi 67

Ob boleči in nepričakovani izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, sosedom, sovaščanom, znancem, članom OZ  Vrhnika in 
vsem, ki ste nam stali ob strani in ga spremili na zadnji poti. Hvala 
za darovano cvetje, sveče in svete maše. Posebno zahvalo za vso po-
moč izrekamo naši Olgi. Hvala g. Slavku Kimovcu in Pogrebni službi 
Marija Novak za lepo opravljen pogrebni obred.

                                                 Žalujoči: žena Anica in vsi njegovi

Tvoje slovo nam zarosilo je oko,
težko se je sprijazniti z mislijo,
da nikoli več nazaj te ne bo.
A misel nate bo vedno goreča,
kot vsaka ti prižgana bo sveča.

V 90. letu nas je zapustila naša draga mami, 
stara mama in prababica

MARIJA OZIMEK Iz Vrhtrebnjega 1, Trebnje

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, vaščanom, sosedom, prijateljem, 
znancem in sodelavcem, da ste bili z nami v dneh žalosti. Hvala vsem in 
vsakemu posebej za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in sv. maše.
Iskrena hvala g. župniku Milošu Koširju in Romanu Globokarju za lepo 
opravljen obred,  govorniku Gregorju Kaplanu za poslovilne besede ob 
odprtem grobu, dr. Bogomirju Humarju ter patronažni sestri Majdi Gač-
nik, infekcijskemu in pljučnemu oddelku splošne bolnišnice Novo mesto, 
Pogrebni službi Novak iz Rebri pri Žužemberku, pevcem ter trobentaču.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat prisrčna hvala! 

Žalujoči: Vsi njeni!

Življenje celo si garal,
z veseljem zemljo obdeloval.
Sledi ostale so povsod
od dela tvojih pridnih rok.
Za dom, družino si skrbel,
zdaj pa tiho si odšel.

ZAHVALA

V 88. letu nas je za vedno zapustil 
ALOJZIJ ŠALEHAR, Blato 20, Trebnje

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, pri-
jateljem, sosedom, vaščanom in znancem za izrečena sožalja, po-
darjeno cvetje, sveče in sv. maše ter vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti in nam v teh težkih trenutkih stali ob strani. Zah-
valjujemo se g. Milošu za lepo opravljen pogrebni obred, g. Tonetu 
Zaletelu in Franciju Kresalu za izrečene srčne besede ob slovesu ter 
gasilcem, ki ste ga svečano pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: sinova Lojze in Marko, 
hčerka Mojca z družinami in vsi ostali

Pride čas prelep, ki daje, 
pa se ne zaveš takrat ...
Pride čas preklet, ki iztrga, vzame,
kar imaš brezmejno rad.
(J. Medvešek)

V 87. letu nas je zapustila naša draga mama, 
stara mama, prababica, sestra in teta LJUDMILA OVEN roj. SMRKE 
iz Malega Vidma 8.
Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za izrečena sožalja, darovane maše, cvetje in 
sveče.
Hvala g. župniku Jožetu Erjavcu za lepo opravljen obred, pogreb-
nim pevcem Prijatelji iz Šentvida pri Stični za ganljivo odpete pesmi, 
pogrebni službi Perpar za organizacijo pogreba in govorcu Mateju 
Mlakarju za prebrane besede slovesa. Hvala vsakemu posebej, ki 
ste nam kakorkoli pomagali in stali ob strani ob izgubi mame.
Mama Milka nam bo za vedno ostala v lepem spominu. 

Vsi njeni

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

ZAHVALA
V 91. letu starosti se je od nas poslovila 

MARIJA KASTELIC, 
po domače Glavičeva mama, iz Babne Gore.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se poslovili od nje in jo pospremili na 
njeni zadnji poti. Iskrena hvala vsem, ki ste nam ob težkih trenutkih stali ob 
strani, za vse besede tolažbe, za podarjene sveče in svete maše ter cvetje.Zah-
valjujemo se g. župniku Janezu Jeromnu iz Velikega Gabra za lepo opravljen 
obred, moškemu pevskemu zboru iz Šentvida za ganljivo zapete pesmi in 
Pogrebni službi Novak Marija iz Rebri pri Žužemberku za dostojno opravljen 
pogreb. Najlepša hvala tudi trobentaču in predstavnici Društva upokojencev 
Veliki Gaber za ganljive besede slovesa. Prav tako lepa hvala g. župniku Florja-
nu Božnarju iz Dobrniča za obiske v zadnjih mesecih pri pokojnici, zdravnici dr. 
Mariji Petek Šter ter osebju ZD Trebnje za vso skrb in pomoč v zadnjih dnevih 
njenega življenja.
Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili k počitku.

Žalujoči: Vsi njeni

Brez pritožb bili so dnevi bolečin,
a zdaj ti dnevi so le še spomin.
Zaspalo tvoje je utrujeno srce, 
a ne glede na vse gorje,
blagoslovljena bila je tvoja pot,
zdaj duša tvoja je v objemu božjih rok.
V tej temni noči prišlo je slovo,
z žalostjo v srcih zremo v nebo.

ZAHVALA
Po hudi, a kratki bolezni nas je v 96. letu starosti zapustila sestra in 
teta MARIJA ŠTEPEC, po domače HOČEVARJEVA MIMI, iz Žubine 3 
pri Velikem Gabru.
Ob njeni izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prija-
teljem in znancem za izrečena sožalja ter podarjeno cvetje, sveče 
in darove za cerkev. Posebna hvala osebju Splošne bolnišnice Novo 
mesto in dr. Humarju. Hvala tudi g. župniku Janezu za lepo opravljen 
obred, šentviškim pevcem, pogrebni službi Perpar in ga. Štefki Gliha 
za besede slovesa.

Žalujoči: sestra Milka in ostali.
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POLITIČNE STRANKE

Mestna drevesa so za mesto duša in okras
Bolj romantične duše bi lahko rekle, da vedo za marsikatero lepo skriv-
nost, ki se je zgodila pod njihovo krošnjo. A vsak jih lahko vidi in do-
življa drugače. Kakorkoli obrnemo – da drevesa zrastejo, potrebujejo 
desetletja, nekatera celo stoletje. Mestna drevesa seveda zahtevajo 
skrb, ki ni enostavna, a to ne pomeni, da se lahko poslužimo enostavne 
rešitve: nizkega reza.
Odločitev, kakršna koli že je, pač je – padla so.  
Za KS bi bilo dobro, da se zavedajo, da se je ob tovrstnih večjih posegih 
v življenjski prostor skupnosti potrebno korektno, javno in temeljito 
pogovoriti s sokrajani. Utemeljevanje samovoljnega obnašanja zgolj s 
strokovnimi ocenami v tovrstnih primerih pomeni nespoštovanje tis-
tih, ki so jim zaupali vodenje krajevne skupnosti.

DSD Trebnje

Velika Slovenija:
• je kraj, ki se ga prevaranti izogibajo, ker vedo, da jih država ne bo zaščitila;
• je država, v kateri ljudi ni strah, ker je država v službi ljudi in ne dela proti 
njim, pač pa zanje;
• so mladi, ki spoštujejo preteklo delo upokojencev;
• so starejši, ki v mlajših ne vidijo konkurence;
• je država, v kateri vsi ljudje vedo, da si bodo z delom lahko omogočili dostojno 
življenje;
• je dom uspešne ekonomije, kjer vsakega dobrega delavca čaka dobro plačana 
služba in kjer so delavec, kmet, obrtnik in podjetnik cenjeni;
• je dežela dobrih gospodarjev, kjer pošteni in delovni ljudje živijo v blaginji;
• je kraj, kjer si državljani medsebojno zaupajo, se ne pustijo spreti med seboj, 
ampak v težkih preizkušnjah stopijo skupaj;
• je država, ki si ne pusti vzeti ozemlja, ki ji pripada, ampak se zanj bori;
• je dežela, v kateri vsi želijo živeti, vendar je ta privilegij na voljo le tistim, ki 
vanjo verjamejo.

Iz govora predsednika SLS mag. Marka Zidanška 
na zborovanju 2. aprila 2016 v Ljubljani

Rebalans proračuna
Občina Trebnje želi ponovno uravnotežiti proračun. Žal nimamo dovolj 
svetnikov, da bi lahko vplivali na spremembe, želimo pa sporočiti svoje 
mnenje.
Proračun bi moral biti v investicijah naravnan tako, da bi te investicije 
imele za posledico priliv svežega denarja na območje občine Trebnje. 
Samo če bodo naši obrtniki in gostinci imeli večji prihodek, bo to pod-
laga za ustrezna in dobro plačana delovna mesta in samo v tem prime-
ru bo proračun dovolj velik, da bo lahko financiral tudi investicije, ki 
ekonomsko niso pozitivne.
Proračun, ki tega ne bo upošteval, bo imel za posledico slabšanje fi-
nančnega stanja v občini in negotovo prihodnost za kvaliteto življenja 
občanov in občank občine Trebnje. Žal kaže, da gre predlog rebalansa 
v to smer.

Občinski odbor SD Trebnje

Zaradi mile zime ne bo potrebno izvajati večjih obnovitvenih del 
na cestah, ampak bo Občina lahko povečala obseg del investi-
cij v preplastitve in rekonstrukcije cest. Angažiranost Drotovih 
članov Občinskega sveta je pomagala, da bomo že kmalu do-
čakali rekonstrukcijo odseka lokalne ceste Trebnje–Račje selo z 
izgradnjo pločnika in javne razsvetljave do konca naselja Pekel 
ter se zavzeli še za izvedbo druge faze rekonstrukcije ceste do 
Račjega sela. Zaradi naše vztrajnosti se dogajajo premiki tudi pri 
projektu izgradnje pločnika v Dolenji Nemški vasi in na Čatežu. 
Letošnji april je proračunski mesec in prizadevali si bomo, da 
bodo naši predlogi za delo tudi na drugih investicijskih področ-
jih dosegli realizacijo in pozitiven doprinos k sobivanju v lokalni 
skupnosti. 

Kmetijstvo je talec birokracije, predlagamo pavšalno obdavčitev

Na zahtevo NSi je parlamentarni odbor za kmetijstvo obravna-
val problematiko uvedbe davčnih blagajn v kmetijstvu. Davčne 
blagajne so po mnenju NSi povzročile kmetom velike stroške. 
Veliko zmedo pa povzročajo tudi zato, ker veljajo pri obdavčitvi 
različni predpisi; eni so namenjeni pridelkom iz osnovne deja-
vnosti, drugi proizvodom iz njih. Številni kmetje so razočarani 
nad nastalo situacijo in tako pred dilemo, ali dopolnilne deja-
vnosti zaradi vseh novih stroškov sploh še izvajati. Potrebno je 
opozoriti, da so dopolnilne dejavnosti ena od velikih priložnosti 
slovenskega kmetijstva in so osnova tudi za razvoj turizma. 
Takšnemu načinu obdavčitve v Novi Sloveniji odločno naspro-
tujemo.

Poročilo  stranke DeSUS OO Trebnje
OO DeSUS Trebnje je imel 17. 3. redni letni občni zbor. Člani so prisluhnili 
poročilu o prehojeni poti v minulem letu. Predsednik je poudaril, da časi 
še zdaleč niso rožnati, zato so lahko z delom zadovoljni. Sprejeli so plan 
dela za leto 2016. V nadaljevanju je predsednik izrazil željo, naj si vsak v 
svojem okolju prizadeva za čim širše sodelovanje z DU. Osnovne naloge 
ostajajo enake. Ker je DeSUS politična stranka, daje društvom upokojen-
cev možnost, da na politični ravni dosegajo skupne cilje. Glavna naloga 
je, da skrbijo za čim boljše počutje občank in občanov v jeseni življenja. 
Ne smemo pozabiti tudi na mlade. V OS je pomembno podpreti vse tiste 
projekte, ki bodo pripomogli h gospodarskemu razvoju občine. Ob koncu je 
predsednik povedal, da se stranka številčno krepi in pridobiva tudi na kva-
liteti članstva. To je podkrepil z izročitvijo visokega priznanja ustanovnemu 
članu stranke, g. Jožetu Kukmanu.

Mirko Gliha
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RAZVEDRILO

Tokratni sponzor križanke je Frizerski studio TRIM, Simon Potokar s. p., Glavni trg 14, 
8000 Novo mesto. Za vas je pripravil nagrade, in sicer: 1. nagrajeni prejme bon v vred-
nosti 25 EUR, 2. nagrajenec bon za 15 EUR in 3. nagrajeni bon za 10 EUR.

Svoje sanje sem pričel živeti pred osmimi leti, ko sem odprl svoj salon v centru Novega 
mesta. Od takrat se udeležujem raznih šovov, izobraževanj in sledim vsem trendom, 
da kar čim bolj ugodim željam strank.
V frizerskem salonu delam z vrhunsko lasno kozmetiko Sensience. S svojimi izkuš-
njami, ki sem si jih  nabral v tujini in doma,  vam bom polepšal dan oz. dogodek s 
frizuro, ki vam bo vzela dih. Tako vam bom pričaral nasmeh na obraz. Pridite in bodite 
navdušeni!

Geslo križanke in svoj naslov pošljite na Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali 
na elektronski naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com najkasneje do srede, 11. 5. 
2016. Gesel, prejetih po tem datumu, ne bomo mogli upoštevati.

Pravilno geslo križanke iz marčevske števil-
ke Glasila je: AVTO SLAK TREBNJE

Prejeli smo 53 pravilnih rešitev. Na seji  
6. 4. 2016 smo izžrebali 3 nagrajence: 

1. nagrado, nahrbtnik v vrednosti 25,00 €, 
prejeme Jože Vodišek, Korita 27, 8211 Dobr-
nič
2. nagrado, jopico v vrednosti 15,00 €, prej-
me Mija Šiška, Goliev trg 10, 8210 Trebnje
3. nagrado, jopico v vrednosti 15,00 €, prej-
me Lojzka Zver, Luža 21, 8211 Dobrnič. 

Nagrade dvignete v Avto Slaku d.o.o., 
Obrtniška ulica 51 v Trebnjem z osebnim 
dokumentom.



Datum Ura Prireditev Lokacija

14. 4. 2016 10.00–12.00 
in od 17.00 naprej Čistilna akcija – Naj bo Šentlovrenc lep! Center Šentlovrenca

14. 4. 2016 18.00–19.00 Vodstvo po razstavi Joškin Šiljan Beleg, 
zapisi babe Mileve

Galerija likovnih 
samorastnikov Trebnje

15. 4. 2016 17.00 Pomladna ladja Avla CIK Trebnje
16. 4. 2016 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

16. 4. 2016 8.30–12.00 Eko tržnica Mercator center 
Trebnje

16. 4. 2016 19.00 "Ta družba naj živi" in druge pesmi 
podobnega kova Avla CIK Trebnje

20. 4. 2016 9.00–10.00 Predavanje CMU: Kako si pomagamo 
z aplikacijo za načrtovanje in urejanje vrta?

Predavalnica, 
CIK Trebnje

20. 4. 2016 15.00–19.00 Brezplačno energetsko svetovalna 
pisarna ENSVET Občina Trebnje

20. 4. 2016 19.30–20.30 Balet za odrasle – tečaj CIK Trebnje

20. 4. 2016 20.00 Rokomet – 
Trimo Trebnje : RD Urbanscape Loka

Športna dvorana 
OŠ Trebnje

22. 4. 2016 18.00–19.00 Pravljična urica s Pavlino Hrovat Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

22. 4. 2016 20.00 Kulturna prireditev: Sosedovi na obisku Kulturni dom 
Šentlovrenc

22. 4. 2016 20.00–21.00 Literarni večer: gost Boris Cavazza Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

23. 4. 2016 20.00 Državno prvenstvo KICKBOXING 
Zveze Slovenije

Športna dvorana 
OŠ Trebnje

23. 4. 2016 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

23. 4. 2016 8.30–12.00 Eko tržnica Mercator center 
Trebnje

30. 4. 2016 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

30. 4. 2016 8.30–12.00 Eko tržnica Mercator center 
Trebnje

6. 5. 2016 17.00 44. Teden cvička v Trebnjem Nasproti Občine Trebnje

11. 5. 2016 15.00–19.00 Brezplačno energetsko svetovalna pisarna 
ENSVET Občina Trebnje

14. 5. 2016 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

14. .5 2016 8.30–12.00 Eko tržnica Mercator center 
Trebnje

18. 5. 2016 15.00–19.00 Brezplačno energetsko svetovalna pisarna 
ENSVET Občina Trebnje

Napovednik dogodkov v občini Trebnje v aprilu in maju 2016

NAPOVEDNIK

Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.

Za prejemanje podrobnejših informacij o prireditvah v obliki tedenskega Napovednika dogodkov v občini Trebnje pošljite e-mail: OBVE-
ŠČANJE na tic@trebnje.si ali pokličite na 07 34 81 128 (TIC Trebnje).


