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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 
6. 9. 2016, predviden izid pa 15. 9. 2016. Prispev-
ki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem datumu, 
bodo uvrščeni v naslednjo številko, če bodo še ak-
tualni.

OBČINSKE NOVICE

Celostna prometna strategija: 
trajnostne rešitve za Občino Trebnje
Občina Trebnje je v začetku leta uspešno kandidirala na razpisu 
Ministrstva za infrastrukturo in pridobila sredstva iz Kohezijskega 
sklada Evropske unije za sofinanciranje izdelave Celostne promet-
ne strategije (CPS), ki predstavlja strateški dokument in ključno 
orodje novega pristopa k načrtovanju prometa s poudarkom na 
ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti. CPS bo obsegal vi-
zijo, cilje in ukrepe za kakovostnejše življenje v Trebnjem, njegova 
izdelava pa temelji na usklajevanju gospodarskega in družbenega 
razvoja ter ohranjanja visoke kakovosti okolja. 
Pristop celostnega načrtovanja prometa se v številnih ključnih iz-
hodiščih razlikuje od tradicionalnih pristopov. Razlike povzemamo 
v spodnji tabeli.
Pomembno je poudariti, da sta izdelan CPS ter potrjen akcijski 
načrt za njegovo izvedbo osnova za pridobivanje evropskih nepo-
vratnih sredstev, ki bodo v okviru nadaljnjih razpisov namenjena 
ukrepom na področju trajnostne mobilnosti. Sofinancirani bodo 

Tradicionalno načrtovanje prometa Celostno načrtovanje prometa
Težave se rešuje z novo infrastrukturo. Infrastruktura predstavlja le enega od možnih načinov reševanja te-

žav.
Odločanje poteka v zaprtem krogu strokovnjakov in predstavni-
kov občine oziroma države.

Odločitve se sprejemajo ob posvetovanju oziroma sodelovanju s 
prebivalci.

Bistven cilj načrtovanja je zagotoviti hitrost in pretočnost. Pred-
vsem za avtomobilski promet.

Bistven cilj je ljudem zagotoviti boljšo dostopnost ter tako izboljšati 
kakovost bivanja. 

Načrtuje se predvsem večje in dražje investicijske projekte. Načrtuje se stroškovno učinkovito na način vpeljevanja postopnih 
izboljšav.

Načrtovanje je domena prometnih inženirjev. V načrtovanje se vključujejo tako različne stroke in sektorji kot tudi 
javnost. 

Izvedba posameznih projektov, ki redko temelji na skupni stra-
teški presoji. 

Izvedbe temeljijo na strateški presoji, ki je osredotočena predvsem 
na to, ali so projekti usklajeni z zastavljenimi cilji.

*Prirejeno po Smernicah za pripravo Celostne prometne strategije: Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost.
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V izdelavo CPS boste vključeni tudi prebivalci občine Trebnje, saj najbolje poznate posebnosti 
kraja, izzive in vaša pričakovanja na področju prometa. V ta namen bodo v Trebnjem organizirani 
številni dogodki, delavnice in javne razprave, na katerih si želimo vašega aktivnega sodelovanja. 
Le tako lahko oblikujemo kvalitetno prometno strategijo, za uresničevanje katere se bomo z 
veseljem in visokimi pričakovanji zavzemali vsi skupaj.  

Prva javna razprava na temo priprave Celostne prometne strategije v Občini Trebnje bo potekala 
v drugi polovici avgusta. Vabilo s programom bo objavljeno na spletni strani Občine 
www.trebnje.si. Vabljeni! 

 

projekti, ki bodo prispevali k razvoju urbane mobilnosti in s tem 
k izboljšanju kakovosti zraka ter k boljši povezanosti urbanih ob-
močij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izbolj-
šanju kakovosti življenjskega prostora in k povečanju prometne 
varnosti.
V izdelavo CPS boste vključeni tudi prebivalci občine Trebnje, saj 
najbolje poznate posebnosti kraja, izzive in vaša pričakovanja na 
področju prometa. V ta namen bodo v Trebnjem organizirani šte-
vilni dogodki, delavnice in javne razprave, na katerih si želimo va-
šega aktivnega sodelovanja. Le tako lahko oblikujemo kvalitetno 
prometno strategijo, za uresničevanje katere se bomo z veseljem 
in visokimi pričakovanji zavzemali vsi skupaj. 
Prva javna razprava na temo priprave Celostne prometne strate-
gije v občini Trebnje bo potekala v drugi polovici avgusta. 
Vabilo s programom bo objavljeno na spletni strani Občine  
www.trebnje.si. Vabljeni!
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Odloka o (1) prvih 
spremembah in 
dopolnitvah Občinskega 
prostorskega načrta za 
Občino Trebnje 
Z veseljem ugotavljamo, da se tudi na kmetijskem področju v zad-
njem obdobju kažejo želje po napredku, po pridelavi in predelavi 
hrane, kar je za občino in državo izrednega pomena. Eden večjih 
bodočih investitorjev v kmetijstvo v naši občini je tudi gospod 
Kaferle iz Žabjeka, ki želi kmetijo prenesti na mladega prevzemni-
ka, ki ima vizijo prireje mleka v večjih količinah.

Ker v preteklosti o širitvi kmetije in novogradnji velikega hleva pri 
njih še niso resno razmišljali, v prostorskih aktih Občine Trebnje ni 
bilo dovolj stavbnih zemljišč za gradnjo. Zato se je pripravila prva 
sprememba in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta za Ob-
čino Trebnje (OPN) z zadostno površino za gradnjo kmetijskih go-
spodarskih objektov in spremljajočih ureditev kmetije v Žabjeku. 

Občinski svet Občine Trebnje je spremembo OPN-ja sprejel na 15. 
redni seji. Investitor ima sedaj pogoje, da si pridobi projektno do-
kumentacijo in dovoljenje za gradnjo. 

Občinska uprava
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

O B V E S T I L O
Občinski prostorski načrt OPN Občine Trebnje je bil sprejet 
leta 2013. Veseli me, da občani občine Trebnje stremijo 
k napredku, kar se odraža tudi v željah po novih stavbnih 
zemljiščih za gradnjo. Veliko občanov se je že odločilo, da 
bi stavbna zemljišča, ki jih ne nameravajo pozidati, spre-
menili spet v kmetijska zemljišča, saj ne želijo sosedov v 
neposredni bližini, ali pa ne želijo plačevati davkov za ne-
zazidana stavbna zemljišča. Odločili smo se, da pričnemo 
s postopkom sprememb Občinskega prostorskega načrta. 
Zato pozivamo vse, ki imate pobudo za spremembo na-
membnosti vaših zemljišč ali pa dobro idejo, kaj vse naj se 
načrtuje za napredek v naši občini, da do

1. septembra 2016

podate pobude za spremembo Občinskega prostorskega 
načrta Občine Trebnje.

Dodatne informacije in pojasnila si lahko pridobite na Od-
delku za okolje, prostor in infrastrukturo Občine Trebnje.

Alojzij Kastelic
Župan

Občine Trebnje

Poročilo s 15. redne seje 
Občinskega sveta Občine 
Trebnje
Zaradi pomanjkanja prostora vas v zadnjih nekaj mesecih nismo 
redno obveščali o dogajanju na rednih sejah Občinskega sveta Ob-
čine Trebnje, kljub temu pa upamo, da ste dogajanje spremljali na 
naši spletni strani. Vse sklice, gradiva, zapisnike in videoposnetke 
preteklih sej namreč najdete pod zavihkom Seje Občinskega sve-
ta na http://www.trebnje.si/. Za vas smo tokrat pripravili kratek 
povzetek 15. seje Občinskega sveta Občine Trebnje, za informacije 
o 12., 13. in 14. redni seji pa prosimo obiščite našo spletno stran. 

Na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Trebnje, ki je poteka-
la 29. junija 2016, je bilo predvidenih 16. točk dnevnega reda, od 
katerih so štiri stalne, in sicer potrditev zapisnika prejšnje seje, od-
govori na svetniška vprašanja, seznanitev z zapisniki sej delovnih 
teles Občinskega sveta in svetov zavodov ter vprašanja in pobude 
članov sveta.

OS Trebnje je na svoji 15. redni seji imenoval novega člana Sveta za-
voda Doma starejših občanov Trebnje, komisijo za štipendiranje in 
podal pozitivno predhodno mnenje k imenovanju direktorice CSD 
Trebnje. Nov član Sveta zavoda DSO Trebnje je tako postal Franci 
Kepa, komisijo za štipendiranje sestavljajo: Branko Meglič, Marta 
Strmec, Tanja Cuder, Alenka Stare Draginc in Matej Novak, pozi-
tivno mnenje so izrazili gospe Andreji Selšek k imenovanju direk-
torice CSD Trebnje. K obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za »Gospodarsko cono Čatež« ni 
bilo pripomb, zato ga je Občinski svet OPPN potrdil. Potrdil pa je 
tudi prve spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega na-
črta Občine Trebnje. 

Med točkami dnevnega reda so se znašli tudi naši pasji ljubljenčki, 
in sicer so po novem obveznosti lastnikov in skrbnikov psov v naši 
občini urejene z odlokom, ki ga je OS potrdil na zadnji redni seji. Na 
seji so bili obravnavani tudi predlogi elaboratov o oblikovanju cene 
izvajanja storitev javne službe o oskrbi s pitno vodo na območju 
občine Trebnje, o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe, 
o ravnanju z odpadki na območju občine Trebnje in o oblikovanju 
cene izvajanja storitev javne službe, od katerih sta bila prva dva 
predloga sprejeta in potrjena. Pri predlogu Elaborata o oblikovanju 
cene izvajanja storitev javne službe o odvajanju in čiščenju komu-
nalne in padavinske odpade vode na območju občine Trebnje pa 
so svetniku županu predlagali pripravo predloga za subvencijo za 
leto 2016. 

V nadaljevanju so svetniki v veljavni načrt razvojnih programov 
uvrstili nov projekt »Črpališče in povezovalni vodovod »Bratnica««, 
za katerega so potrdili tudi DIIP in IP.

Na področju mladinskega in kulturnega delovanja pa je OS Trebnje 
sprejel še sklep, da Občina Trebnje kot nosilka javnega interesa v 
mladinskem in kulturnem sektorju soglaša z brezplačno uporabo 
prostorov na Kidričevi ulici najemnika KUD Ekspress.   

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za splošne zadeve
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Občinski podrobni 
prostorski načrt za 
Gospodarsko cono Čatež
Občina Trebnje podpira vsako namero podjetij za širitev, za ustvar-
janje novih delovnih mest in tako boljšega življenja občanov. Na 
pobudo TEM Čatež, ki je uspešno gospodarsko podjetje na Čatežu, 
je občinska uprava pripravila Občinski podrobni prostorski načrt 
za širitev njihovega kompleksa, katerega izdelovalci so bili Jereb 
in Budja arhitekti d.o.o. iz Ljubljane. Postopek priprave je potekal 
hitro, brez posebnih pogojev nosilcev urejanja prostora in brez 
kakršnegakoli nasprotovanja krajanov Čateža. Občinski svet Občine 
Trebnje pa ga je sprejel na 15. redni seji. 

TEM Čatež je že pridobil stavbna zemljišča namenjena za širitev 
oz. novogradnjo. Z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom 
(OPPN) načrtujejo prenovo obstoječega objekta z rekonstrukcijo 
in gradnjo novih objektov, namenjenih širitvi obstoječih dejavnosti 
podjetja. Sočasno je z gradnjo novih objektov načrtovana ureditev 
manipulativnih površin in gradnja parkirišč za zaposlene. Površina 
območja OPPN znaša 1,9 ha. Sprejet OPPN je pravna podlaga, da si 
bo investitor lahko pridobil gradbeno dovoljenje in pričel z gradnjo.  

Občinska uprava 
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Junijsko dogajanje na CIK-u
V mesecu juniju je CIK Trebnje, ki je vodilni partner Lokalne akcijske 
skupine Suhe krajine, Temenice in Krke (LAS STIK), izvedel dve de-
lavnici z naslovom »Kako pripraviti projekt v okviru SLR LAS STIK,  in 
sicer 22. junija v Žužemberku in 27. junija v Trebnjem. Ker se zave-
damo, da je uresničevanje strategije in doseganje z njo zastavljenih 
ciljev kompleksna naloga, ki predvideva poznavanje potreb okolja, 
zastavljenih ciljev in strateških ciljev nacionalnih in evropskih pro-
gramov, smo se odločili, da delavnici izvedemo še pred poletnimi 
počitnicami. Namen delavnic je bil predvsem spodbuditi ljudi k iz-
menjavi idej,  iskanju skupnih rešitev in povezovanju (povezovanje 
različnih partnerjev iz celotnega območja LAS) ter opozoriti na to, 
na kar morajo biti pozorni, ko razmišljajo o projektni ideji in o part-
nerstvu.

Več o SLR in delovanju LAS STIK si lahko preberete na www.las-stik.si. 

Delavnica v Trebnjem, 27. junij 2016

Zadnji junijski dnevi so bili na področju izobraževanja odraslih zelo 
pestri. Najprej nas je razveselila skupina kandidatk NPK socialne 
oskrbovalke na domu, ki so uspešno opravile izpit pred državno 
komisijo za pridobitev certifikata, v začetku julija pa smo se veselili 
razglasitve uspešnih rezultatov poklicne mature naših udeleženk 
izobraževalnih programov Predšolska vzgoja in Ekonomski tehnik.

Na CIK-u bomo letos dejavni tudi poleti. V sklopu aktivnosti »Zmo-
rem, ker znam« bodo potekala različna usposabljanja za pridobitev 
nacionalne poklicne kvalifikacije. Trenutno poteka usposabljanje za 
NPK pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice, v prihodnjih tednih  
bomo začeli z usposabljanjem za NPK računovodja/računovodkinja 
za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode, konec avgu-
sta pa še z usposabljanjem za NPK socialni oskrbovanec/socialna 
oskrbovanka na domu. Usposabljanja so namenjena brezposelnim 
osebam in jih sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, zato so za vse udeležence brezplačna.

Kljub temu, da smo šolsko leto komaj zaključili, pa so vse misli us-
merjene že v prihodnje. Vabimo vas, da nas spremljate in si ogleda-
te izobraževalno ponudbo za šolsko leto 2016/2017 na naši spletni 
strani www.ciktrebnje.si. 

Liljana Omerzu in Martina Podlesnik

Prevozi šolskih otrok 
Občina Trebnje, OŠ Trebnje in OŠ Veliki Gaber so v sodelo-
vanju s prevoznikom  v smislu izboljšanja standarda prevoza 
učencev v šolo in iz nje pristopili k optimalizaciji šolskih pre-
vozov. Vsi vozni redi za prihodnje šolsko leto bodo objavljeni 
konec avgusta 2016 na spletnih straneh šol in na spletni strani 
občine. 

Starše prosimo, da pred začetkom pouka pregledajo oziroma 
preverijo objavljene vozne rede in s tem seznanijo tudi svoje 
otroke.  

Vsem želimo prijetne počitnice. 

Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo
Občina Trebnje
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Galerijska paleta – Ustvarjalni v 2016
V Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje smo uspešno zaključili 49. 
Mednarodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje. 
Razigrane umetnike so obiskovalci srečevali od nedelje, 12. junija 
2016, ko smo ob 10. uri pričeli s Srečanjem ob jutranji kavi, do pet-
ka, 17. junija 2016. 
18. junija 2016 smo dan pričeli z zaključkom tabora in s podelitvi-
jo diplom udeležencem. Poletno muzejsko noč smo nadaljevali z 
nizom koncertov, s katerimi smo počastili 40-letnico Glasbene šole 
Trebnje. Ob 20. uri smo se z Jožetom Zupanom, Aleksandrom Per-
šoljem in sogovorniki iz publike spominjali trebanjskega ustvarjalca 
in večkratnega udeleženca taborov Lucijana Reščiča.

Poleti bo v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje še 
vedno na ogled razstava Lucijan Reščiča – Ko se vra-
čam domov …  Trebanjska razstava prikazuje izbor 55 del iz vseh 
obdobij ustvarjanja; vse od najzgodnejših del iz srede 60. let 20. 
stoletja, del na steklo, ki so nastala pod vplivom Mednarodnih ta-
borov likovnih samorastnikov, do ilustracij, s katerimi je opremil 
številna dela najvidnejših slovenskih ustvarjalcev. 
Drugi del razstave s 45 deli bo na ogled od 21. julija 2017 v Dvorcu 
Coronini v Šempetru pri Gorici.

Andrejka Vabič Nose

Od leve: Barica Kraljevski, Anton Maver, Paulina Constancia, Marga Fabbri, jelena Marković, Igor Simonović, Rok Mohar, Mia Bergqvist, 
Ivana Stanisavljević Negić, Alojzij Kastelic, Patricija Pavlič, Robert Jereb

Udeleženci 17. malega likovnega tabora na obisku 
pri udeležencih 49. Mednarodnega tabora likovnih 
samorastnikov
JSKD OI Trebnje je letos že sedemnajstič povabila na mali likovni tabor, ki je namenjen likovnim ustvarjalcem osnovnih šol Dolenjske, Bele 
krajine in Posavja. Našemu vabilu se je odzvalo 15 osnovnih in podružničnih šol s skupno 51 učenci, ki so ustvarjali po navodilih vodje tabo-
ra Petra Škerla. Tabor smo 
začeli z obiskom 49. Med-
narodnega tabora likovnih 
samorastnikov v Galeriji 
likovnih samorastnikov 
Trebnje, nadaljevali smo 
ga z ustvarjanjem na Mir-
ni. Letošnji mali tabor je 
bil posvečen 1000-letnici 
prve omembe reke Mirne 
v pisnih virih, zato so otro-
ci ustvarjali ob reki Mirni, 
in sicer v tehniki akvarel in 
barvice. Naslednje leto bo 
mali likovni tabor potekal 
v Trebnjem.

foto: arhiv JSKD OI 
Trebnje
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Brane Praznik prejel prvo nagrado 
na 2. slikarskem ex-temporu 
Mokronog-Trebelno
V preteklem letu je JSKD OI Trebnje v sodelovanju z ZKD Trebnje 
in lokalnimi partnerji v občini Mokronog-Trebelno prvič izvedla ex- 
tempore ob kresni noči. Letošnjega 2. slikarskega ex-tempora se je udele-
žilo 7 ljubiteljskih slikarjev iz petih različnih likovnih društev z območja od 
Dolenjskih Toplic do Krškega, ki so ustvarjali na Trebelnem. 

Nagrade za najboljša 3 dela po oceni strokovne žirije v sestavi Ana Caj-
nko, Mitja Berce in Nika Vrešnik so bile podeljene na osrednjem dogod-

ku 27. prireditve Kresna 
noč v Mokronogu. Prvo 
nagrado, bon v vrednosti 
150 eur, ki ga je prispe-
vala Občina Mokronog- 
Trebelno, je osvojil pred-
sednik Društva likovnikov 
Trebnje Brane Praznik, 
in sicer za delo v tehniki 
akvarel z naslovom Dreč-
ji Vrh. Nagrajeno delo je 
postalo del zbirke del Ob-
čine Mokronog-Trebelno, 
nagrajenec pa je nagrado 
velikodušno predal Po-
družnični šoli Trebelno. 

foto: arhiv JSKD OI 
Trebnje

XXII. Regijsko preverjanje 
usposobljenosti ekip prve 
pomoči  

        
v soboto, 18. junija 
2016, je v Črnomlju 
potekalo XXII. Regijsko 
preverjanje usposoblje-
nosti ekip prve pomoči 
Rdečega križa in Civilne 
zaščite Dolenjske regi-
je. Ekipo prve pomoči 
sestavlja šest prostovolj-
cev, ki imajo opravljen 
70-urni tečaj prve po-
moči za bolničarje. Na 
preverjanju je sodelova-
lo štirinajst ekip iz Dolenjske regije, od tega dve ekipi izven konkurence.  
Ekipe so znanje nudenja prve pomoči pokazale na štirih delovnih mestih 
v okolici mestnega središča. Člani ekip so se soočili s poškodovanci v ne-
urju, v železniški nesreči, v nastali nesreči ob prostem času in pri oskrbi 
devetčlanske družine poškodovanih in obolelih migrantov.
Ekipo prve pomoči RKS – Območnega združenja Trebnje so na preverjanju 
zastopali Marjan Rajkovič, Domen Sladič, Igor Kmet, Cvetka Pust Resnik, 
Mateja Žibert in Elizabeta Koračin. Ekipa je zasedla odlično 5. mesto. Prvo 
mesto je zasedla ekipa RKS OZ Novo mesto, ki bo Dolenjsko regijo zastopa-
la na državnem preverjanju usposobljenosti ekip PP.
Vse sodelujoče ekipe so na preverjanju pokazale veliko znanja in dokazale, 
da so dobro usposobljene.

Tea Radelj
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Cikoletje – 
veselo v 
poletje
Naši osnovnošolci so že 
pošteno zakorakali v pole-
tne počitnice. Pisane dne-

ve si krajšajo z različnimi 
aktivnostmi, vendar nema-

lokrat proste dneve preživijo 
le v družbi računalnika. Rečemo 

lahko, da so današnji otroci prikraj-
šani za ''polno'' otroštvo, kot ga pomni-

mo malo starejši. Otroci prejšnjih generacij se lahko pohvalimo 
z neprecenljivo izkušnjo, ko smo se družili in z vrstniki preživljali 
skupne trenutke, polne zabave, doživetij, iger in pogovorov.
Zato smo na CIK-u zasnovali Cikoletje: aktivne, ustvarjalne in za-
bavne počitniške delavnice za otroke. Prvi termin delavnic je tako 
potekal od 27. junija do 1. julija 2016, ki so se jih udeležili otro-
ci iz Trebnjega, Mirne, Šentruperta, Trebelnega, Novega mesta, 
imeli smo celo dva udeleženca iz Škofje Loke. Smeh, navihanost in 
nalezljiva otroška razigranost so tako za en teden preplavili naše 
prostore. Z eksperimentalnimi delavnicami smo delali gejzir in 
opazovali bruhanje vulkana, ki je menda ''uničil'' neznano mesto, 
v ustvarjalnih delavnicah je kipelo od kreativnosti in neomejene 

domišljije otrok, pri športnih ak-
tivnostih smo skozi premago-
vanje ovir in zmage krepili 
pogum in samozavest, se 
poigrali z angleščino in 
bogatili besednjak, pri 
kuharski delavnici smo 
se pocrkljali s slaščico, 
nismo pa pozabili tudi na 
zabavo, saj smo tudi zapeli 
in zaplesali. Zopet smo se 
spomnili starih iger, ko smo 
neutrudno skakali »gumitvist«, 
ki je bil zanimiv tako za dekleta 
kot fante, metali frnikule, risali aviončke, 
»zemljo kradli«, se igrali v gozdu … In ko smo otroke ob izteku de-
lavnic povprašali, če so pogrešali svoje računalnike, smo zaslišali 
glasen ''ne'', kar je nam in našim mentorjem narisalo nasmeh na 
obraz.
Ker pa nam je ostalo še nekaj poletnih dni, ste vsi, ki ste zamudili 
poletno delavnico v juniju, vabljeni na drugi termin, ki bo potekal 
od 22. do 26. avgusta 2016. Zopet bodo otroci lahko pri nas od po-
nedeljka do petka od 7. do 16.30. ure. Prijavite se lahko že sedaj, in 
sicer na info@ciktrebnje.si. Prijavnico najdete na naši spletni strani 
www.ciktrebnje.si, na kateri si lahko preberete več o Cikoletju. 

Aleksandra Barbo
CIK Trebnje 

Raziskovalni tabor CŠOD
Med 3. in 8. julijem je v CŠOD Čebelica potekal raziskovalni tabor z 
naslovom Varstvo okolja Trebnje, ki ga je v celoti financirala Občina 
Trebnje. 
Na taboru smo udeleženci raziskovali živi svet v okolici Čateža, en 
dan pa smo se odpeljali v Trento, kjer smo prehodili del Soške poti, 
obiskali botanični vrt Julijana ter trentarski muzej. V času tabora so 
delovale skupine za ptice, kačje pastirje, botaniko, dvoživke in hro-
šče. S terenskim delom so nas seznanili mentorji Zveze za tehnično 
kulturo Slovenije, ki se s terensko biologijo ukvarjajo poklicno ali 
pa v okviru različnih bioloških društev. Vsak nam je temo najprej 

predstavil v teoriji, nato pa smo pričeli s terenskim delom, ki je 
vključevalo mreženje po dnu potoka, opazovanje ptic skozi tele-
skop, popisovanje rastlin, lovljenje kačjih pastirjev in hroščev ter 
večerno opazovanje rogača. Zadnji dan smo posvetili spoznavanju 
Čateža in njegove zgodovine ter se odpravili po Zaplaških stezicah. 
Poleg biološkega dela smo prosti čas izkoristili za medsebojno spo-
znavanje in razne socialne ter družabne igre, ki so jih za nas prip-
ravili učitelji CŠOD. Preizkusili  smo se tudi v streljanju z lokom in 
plezali po plezalni steni. 
Na taboru smo pridobili nova znanja o živalih in rastlinah, hkrati 
pa smo s terenskim delom dopolnili teme, ki smo jih obravnavali 
v šoli. 

Neja Bizjak (udeleženka tabora)
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Sprejem najuspešnejših učencev v šolskem letu 
2015/2016 pri županu Občine Trebnje

Župan Občine Trebnje je v petek, 17. 6. 2016, pripravil tradicionalni sprejem za najuspešnejše učence in njihove mentorje iz Osnovnih šol 
Trebnje in Veliki Gaber ter Glasbene šole Trebnje. Na sprejem so bili povabljeni učenci, ki so v šolskem letu 2015/2016 dosegli odlične 
rezultate na področju znanja, športa in glasbe. Učenci so poleg čestitk v spomin prejeli knjižne in praktične nagrade.
Prav tako je župan posebne čestitke namenil tudi učiteljicam Cvetki Boljte, Tanji Dvornik, Danici Franjga, Ivici Jakovljević, Elici Lipoglavšek, 
Mariji Mohorčič, Viktoriji Pirc, Zvonki Prelogar, Urški Mitrović in Manci Černe za izjemno uspešno delo v iztekajočem se šolskem letu.

Nagrade in županove čestitke so prejeli naslednji učenci:
OSNOVNA ŠOLA TREBNJE: 
Na področju znanja so priznanja na državnem tekmovanju osvojili:
• Kaja GRADIŠNIK (mentorica: Saša Bedene)
• Pia ŠPEHAR (mentorica: Saša Bedene)
• Sara GLAVAN (mentorica: Marija Strah)
• Neli BEDENE, Eva MURN, Ema PANGERC, Metka STRAHINIČ, Laura SILA, Hana JELOVŠEK, Andraž KOSTEVC, Ana KRAVCAR, Tjaša PETER-
LE, Larisa BARLE, Ema LAVRIČ, Teja MAJZELJ in Laura MARN (mentorica: Nataša Hribar)
Na področju športa so pohvale prejeli:
• ATLETIKA: Benjamin SLAK, Matevž ŠUŠTARŠIČ, Andrej MEGLIČ, Matic ZORAN, Lara FLORJANČIČ, Manica KAMIN, Sandra MEŽAN in Ana 
HOSTNIK (mentorji: Darja Korelec, Alojz Radelj  in Miro Brezovar)
• MAŽORETE: Ela BEVEC, Anastazija DRNOVŠEK, Nea GRABRIJAN, Lea HRIBAR, Zala MARINČIČ, Klara MAVER, Tjaša STARIN, Milica STOSIĆ, 
Zoja TRLEP, Jerca ŽLEBNIK, Džejla KRLIČEVIĆ, Šejla MUJIĆ, Neja NADRIH, Lea PUCELJ, Zofija ROGELJ, Manca SENICA, Maša UDOVIČ, Nina 
ŠLAJPAH, Jerca CUGELJ, Lea HRIBERŠEK, Neža ZUPANČIČ, Lana CUGELJ, Neja FLORJANČIČ, Alisa GLAVAN, Alina GRIČAR, Laura KAFERLE, Ja-
nja KIC, Manca KORBAR, Sara KRAVCAR, April KOTNIK, Ajda Rebeka NAGODE, Julija PETERLE, Patricija ROZMAN, Lana ŠIRCELJ, Neli BEDENE, 
Tjaša GOLE, Jerca GORENC, Nuša JAKLIČ, Ela KOLAR, Eva KOLENC, Petra KOVŠČEK, Kaja MEŽAN, Eva MURN, Ema PANGERC, Nika POVHE, 
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Lanov oči na 
obisku
V sredo, 15. 6. 2016, nas je v 
dopoldanskem času obiskal 
Lanov oči, ki nam je predstavil 
oblačila in pripomočke, ki jih 
pri svojem delu uporabljajo po-
licisti. Otroci so te pripomočke 
tudi preizkušali in se neposred-
no seznanili z njihovo uporabo. 
Popeljal nas je na Policijsko 
postajo Trebnje. Tam nas je 
sprejela policistka, ki nam je razkazala policijsko vozilo (kombi) in 
nas popeljala po postaji. Otroci so se tako neposredno seznanili 
z njihovimi prostori, vozilom in pripomočki ter njihovo uporabo. 
Dopoldne nam je kar prehitro minil in skupaj z Lanovim očetom 
smo se vrnili v vrtec. 
Zahvaljujemo se mu za obisk in mu želimo srečno pri njegovem delu.

Strokovna delavka Brigita Borak

Izlet na Studenec
V sredo, 1. 6. 2016, smo se z oddelkoma Metulji in Murenčki odpra-
vili na skupni pohod do vasi Studenec, v kateri smo obiskali čebe-
larja. Razkazal nam je čebelnjak in nas seznanil s pripomočki, ki 
jih uporablja pri svojem delu. Otroci so spoznali vlogo posameznih 
čebel v čebelji družini. Vsak član družine opravlja točno določeno 
nalogo: matica leže jajčeca, čebele delavke – teh je največ – op-
ravljajo večino del, medtem ko je vloga trotov predvsem razmno-
ževanje. Glavni čebelji pridelek je med, poznamo pa še cvetni prah, 
matični mleček, propolis in čebelji vosek. Vse to nam je razkazal 
čebelar gospod Ladko Požes. Poskusili smo tudi med in si ga nama-
zali na kruh. Obisk smo zaključili s prepevanjem otroških pesmic in 
se po travniku odpravili nazaj v vrtec. Na ta način smo tudi prijetno 
zaključili sodelovanje med oddelkoma. Čebelarju se zahvaljujemo 
za predstavitev in pogostitev.

Strokovna delavka oddelka Metulji

Obiskali smo trgovino 
Hofer

Z otroki smo se v torek, 7. 6. 2016, odpravili v trgovino HOFER v Treb-
njem. Tam sta nas pričakali naša Nina in njena mami, ki nas je pope-
ljala po trgovini in nam pokazala, kako poteka njeno delo. Vključeva-
la je tudi otroke, ki so se tako na neposreden način seznanili z delom 
trgovke. Spoznali smo njeno delo in poklic trgovke. Na zanimiv način 
nam je predstavila trgovino, otroci so se dobro počutili in se pre-
izkušali v njenem delu. Ninini mami in vodstvu trgovine HOFER se 
zahvaljujemo za gostoljubnost in darilo, ki smo ga prijeli ob obisku.

Strokovna delavka Brigita Borak

Manca RAJNAR, Jerca RAKAR, 
Sandra SIRK, Metka STRAHI-

NIČ, Manca UDOVIČ, Anja 
UMEK, Larisa BARLE, Ma-
nica KAMIN, Zala MLA-
KAR, Tjaša PETERLE, 
Ana ZARABEC in Petra 
KREVS (mentorice: Dar-
ja Korelec, Maša Zara-
bec, Alja Vencelj, Špela 

Doles, Špela Strmec, Taj-
da Uršič, Tina Dolenšek, 

Manca Lipoglavšek, Elvira 
Mikec, Ines Skol, Karin Kirm  in 

Lea Ribič). 

OSNOVNA ŠOLA VELIKI GABER:
Na področju znanja so priznanja na državnem tekmovanju osvojili:
• Luka ŠPEC (mentor: Jani Strnad)
• Petra JERIČ (mentorica: Vesna Rajar)
• Zala PREDALIČ (mentorica: Vesna Rajar)
Na področju športa so pohvale prejele MAŽORETE: Tinca POTRBIN, 
Maša CESAR, Živa ŠTEFE, Neža JARM, Izabela BLATNIK BIZJAK, Lari-
sa OZIMEK in Neža CEGLAR.
Nagrado za poseben dosežek pa je prejela Sara KEK.

GLASBENA ŠOLA TREBNJE: 
Na področju glasbe so priznanja na državnem ali mednarodnem 
tekmovanju prejeli:
• Kristina KLANČAR (mentor: Franc Lipoglavšek, prof.)
• Rotija POTRBIN (mentor: David Kocijan, prof.)
• Zoja KEPA (mentor: David Kocijan, prof.)
• Patrik SLUGA (mentorica: Jožica Zupančič, prof.)
Vsem skupaj še enkrat iskreno čestitamo in vam želimo lepe počit-
nice!

Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti
Občina Trebnje
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Avto Slak
www.avtoslak.si

TREBNJE
07 34 81 481

NOVO MESTO
07 39 32 999

Novi
Touran,
že za
20.590 EUR.

Emisije CO2: 132−111 g/km. Kombinirana poraba goriva: 5 ,7−4,3 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0602−0,029 
g/km. Število delcev: 0,31 −0,0014 x 10 11. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna.

Testna vožnja
z vso družino

Letni kino v Trebnjem 
v slovo poletju
Spoštovani obiskovalci, tudi letos ste toplo vabljeni v letni 
kino v Trebnjem. Dogodek bo znova potekal v sklopu priredi-
tev Slovo poletju, in sicer v nedeljo,
28. avgusta 2016, ob 20. uri.
V sodelovanju z Občino Trebnje in KS Trebnje bomo znova 
pripravili vsebine tako za najmlajše kot za odrasle. 

Vljudno vabljeni!

Uspešna tečaja angleščine 
in kitare

Od 4. do 8. junija sta v Trebnjem potekala tečaj angleškega jezika 
pod vodstvom Američanov in tečaj igranja kitare, ki ga je izvajal 
izkušeni glasbenik Matthias Mallešič. 
Dogodek je bil v naši občini novost, saj sta za izvedbo združila moči 
Občina Trebnje, ki je prispevala prostor ter oglaševanje, in Evange-
lijska cerkev Kočevje s svojimi prostovoljci, ki so tečaj vodili. Tudi 
tokrat se je izkazalo, da je v slogi moč, saj sta organizatorki ponudili 
občanom učenje angleškega jezika in igranja kitare brezplačno. 
Tečaj se je vsak dan začel ob 9. uri s skupno pesmijo v angleškem 
jeziku. Nato so se udeleženci razporedili v dve skupini. V eni skupini 
so se učili angleščine in v drugi igranja kitare. Ob 12. uri so zopet 
složno zaključili s pesmijo. 

Po končanem tečaju so mnogi udeleženci izrazili svoje zadovoljstvo 
ter pohvalili voditelje, ker so se od njih veliko naučili, posebno so 
poudarili pozitivno ter spodbudno vzdušje ter izrazili željo po po-
novni organizaciji takšnih dogodkov. 

Pastor Toni Mrvič se s strani Evangelijske cerkve Kočevje zahvaljuje 
Občini Trebnje za sodelovanje, vsem prostovoljcem, ki so namenili 
svoj čas in znanje v naše skupno dobro ter udeležencem tečaja za 
izvrstno soustvarjanje vzpodbudnega vzdušja za učenje, ter za lepe 
in pristne medsebojne odnose. 

Občina Trebnje z županom Alojzijem Kastelicem pa se na drugi 
strani zahvaljuje Evangelijski cerkvi Kočevje in prostovoljcem.

Občinska uprava Občine Trebnje
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Projekt 
MyMachine 
(Moj sanjski 
stroj)
MyMachine je iniciativa, ki iz-
vira iz Belgije, kjer poteka že 
10 let. Ustanovil jo je Sklad Za-
hodne Flandrije in Univerza za 
uporabne znanosti HOWEST. V 
šolskem letu 2015/2016 je ini-
ciativa dobila svojo prvo pravo 
različico izven Belgije v Sloveniji 
s sodelavci Inštituta Jožef Šte-
fan. Od takrat se ji je pridružilo več držav: sanjske stroje tako gra-
dijo v Oklahomi, na Portugalskem in v prihajajočem šolskem letu 
tudi na Slovaškem.

Namen iniciative je spodbujanje ustvarjalnosti v izobraževalnem 
procesu, tako da v uresničenju idej za najmlajše povezuje ves iz-
obraževalni sistem od vrtcev do fakultet in industrije. Povezuje 
otroke, dijake in študente ter pri vsakem od njih spodbuja ustvar-
jalnost, odgovornost in učenje skozi praktično delo. Vsak izmed 
teh ustvarjalnih in interdisciplinarnih ciklov se konča z uresničitvi-
jo otroške ideje − z izdelavo otroškega sanjskega stroja z zanimivo 
učno izkušnjo za vse sodelujoče. S tem spodbujajo ustvarjalnost v 
izobraževanju ter prek nje inovativnost in podjetništvo pri mladih.

Projekt MyMachine Slovenija je s tem šolskim letom končal drugo 
leto svojega delovanja. Izmed 600 idej, ki so jih narisali otroci v slo-

Dan morskih radosti -
enodnevni izlet na morje
V sklopu projekta Krepimo 
družine smo v mesecu decem-
bru organizirali NOVOLETNI 
BAZAR, na katerem smo pro-
dajali piškote in voščilnice. V 
juniju  dobrodelno prireditev 
KREPIMO DRUŽINE IN EKO 
DOBROTE, na kateri smo za 
otroke pripravili različne delav-
nice. Na voljo so bile tudi stoj-
nice, na katerih so se predsta-
vili lokalni pridelovalci hrane. 
S prostovoljnimi prispevki in 
zbranim denarjem smo peljali izbrane družine otrok iz našega 
vrtca na enodnevni izlet v Fieso. Izlet smo izvedli v soboto, 
2. 7. 2016. Zjutraj smo se z avtobusom odpravili iz Trebnjega 
proti Fiesi. Že zjutraj smo na avtobusu videli nasmejane otro-
ške obraze in smo vedeli, da je trud poplačan. Imeli smo se 
lepo, kopali smo se v morju in uživali na vročem soncu. Bil je 
izlet, ki ga ne bomo pozabili.

Strokovne delavke vrtca

venskih vrtcih in osnovnih šolah, je bilo uresničenih 10 prototipov. 
V šolskem letu 2015/2016 smo se povabilu Inštituta Jožef Štefan 
odzvali na OŠ Trebnje in se vključili v projekt, v katerem sodelujejo 
učenci neobveznega izbirnega predmeta TEHNIKA iz 4. c in oddel-
kov 5. razreda.
 
Koraki dela, ki smo jih opravili:
1. Učenci OŠ izumijo – narišejo in predstavijo – svoj sanjski stroj. 
Pri tem nimajo nobenih omejitev. Oglejte si slike1.
2. Obisk dijakov in profesorjev Gimnazije Novo mesto na OŠ Treb-
nje – učenci predstavijo ideje.
Skupaj izberemo najzanimivejšo idejo – pri nas svinčnik, ki poje in 
riše (Rebeka Zaletelj) ter metuljček (Katarina Primc), ki služi kot 
ventilator.
3. Ponovno skiciranje ideje v štirih skupinah – združitev obeh iz-
delkov.
4. Predstavitev ideje študentom strojništva in elektrotehnike iz 
Novega mesta in Maribora.
5. Študentje ustvarijo načrte za predlagani izdelek.
6. Dijaki v povezavi z industrijo izdelajo sanjski stroj.
7. Vse skice idej in izume – prototipe izdelkov so predstavniki In-
štituta Jožef Štefan prvič predstavili javnosti 16. junija 2016 v Ram-
paLabu v Ljubljani. 
8. Na odprtju so bili prisotni vsi sodelujoči učenci OŠ Trebnje. V 
Rampa Laboratoriju so sodelujoči učenci iz 10 šol oz. vrtcev začeli s 
preizkušanjem sanjskih strojev in se pogovorili o tem, kaj vse je bilo 
potrebno, da so ideje postale resničnost. Oglejte si slike3.
9. S tem dogodkom MyMachine zaključuje 2. leto svojega delo-
vanja in na ogled je bilo 10 sanjskih strojev, ki so jih letos uresničili 
učitelji, učenci, dijaki, profesorji in študenti iz 27 različnih institucij.
10.  Prepričana sem, da so bili učenci presenečeni nad videzom 
strojčka »SVINČNIK METULJ«, kljub temu da je bil izdelan prototip 
nekoliko drugačen od zamisli učencev. Ta naprava žal ni bila dokon-
čana, vendar je tudi to del nepredvidljivega procesa izumljanja in 
ustvarjanja. Izdelek, ki bo tehnično in  po videzu izpolnjeval ideje 
učencev, bo izdelan naknadno in bo dobil še novo funkcionalnost  
– zvočne posnetke. 
11. Predvidoma novembra 2016 bodo predstavniki Inštituta pri-
nesli izdelan strojček na šolo.
12.  Na tehniškem dnevu v 6. razredu bomo jeseni nadgradili pro-
jekt.

Marija Strah, 
vodja projekta na OŠ Trebnje
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ČE BI 
MIDVA SE KDAJ 
SREČALA ...

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 3,8-6,4 l/100 km in 99-149 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov 
(NOx): 0,0096-0,0733 x1011 g/km, trdi delci: 0,00-0,00041 g/km, število delcev: 0,00-7,91. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni 
plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

AVTO SLAK d.o.o., Kolodvorska 4, Novo mesto, tel.: 07 393 29 92

OCTAVIA COMBI 
FAMILY že za 15.499 €
z vključenim ŠKODA BONom 

Učenci OŠ Trebnje na tekmovanju v 
konstruktorstvu in tehnologiji obdelav 
8. aprila je potekalo regijsko tekmovanje v konstruktorstvu in tehnologiji obdelav na OŠ 
Šentrupert. Štirje učenci so osvojili  bronasto priznanje: Nik Vidmar, Vanja Vidmar, Jure 
Medvešek, Sara Glavan. Trije učenci so se 13. maja udeležili državnega tekmovanja na Fa-
kulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru.
Mladi tekmujejo v različnih panogah s področja konstruiranja in tehnologije obdelav. Na 
tekmovanjih se pomerijo mladi, ki so inovativni, ustvarjalni in imajo razvite ročne spretnos-
ti, predstavljivost ter čut do lepega. Zlato priznanje je osvojila SARA GLAVAN z doseženim 
prvim mestom v izdelavi izdelka iz papirja.

Mentorica: Marija Strah

Akcija čistih zob – zdrav 
nasmeh 
V šolskem letu 2015/2016 smo učenci od 1. do 5. razreda 
Osnovne šole Trebnje sodelovali v projektu Zdrav nasmeh. 
Skozi celo leto smo učenci 1. C razreda redno skrbeli za čis-
točo svojih zob, za kar nas je nagradil tudi Zdravstveni dom 
Trebnje. 
Postali smo zmagovalni razred naše šole in si prislužili diplo-
mo za čiste zobe. 
Za nagrado smo prejeli zobne ščetke, s katerimi si bomo 
tudi v prihodnjem šolskem letu redno čistili zobe. 

Učiteljici Elica in Barbara

Foto: Udeleženci državnega tekmovanja
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Poletne sanje – državna proslava in zaključna prireditev 
šolskega leta 2015/16 na Osnovni šoli Trebnje
V četrtek, 23. junija 2016, smo na Osnovni šoli Trebnje obeležili 
25. obletnico razglasitve samostojne in neodvisne države Republi-
ke Slovenije, hkrati pa smo pripravili tudi zaključno prireditev ob 
koncu šolskega leta 2015/16.
V kulturnem programu so častniki Slovenske vojske ob himni Slo-
venske vojske z naslovom Naprej, zastava Slave! svečano prinesli 
slovensko zastavo, ki so jo razobesili ob intonaciji slovenske himne. 
V recitacijah domoljubnih verzov pesnikov Simona Jenka, Karla De-
stovnika-Kajuha in Vide Brestove so učenci prikazali vizionarstvo 
književnikov, ki so napovedovali svobodno in neodvisno državo 
Slovenijo.  Ob posnetku lepot in znamenitosti Slovenije, ki jih je 
ogrozila vojna za domovino, je marsikomu v dvorani zastal dih. V 
svojem govoru je nato ravnatelj šole Rado Kostrevc obudil osebni 
spomin na prelomne trenutke v slovenski zgodovini, pomembnost 
dogajanja pred samo razglasitvijo neodvisnosti in po njej pa je po-
udaril tudi župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic.  
Kulturni program so z glasbo popestrili pianistka Metka Strahinič, 
učenka Glasbene šole Trebnje iz razreda učiteljice Katje Činč, in  

 
združeni zbori centralne šole ter podružničnih šol iz Šentlovrenca 
in Dobrniča, ki so jih vodili zborovodje Jožica Stanič, Uroš Primc, 
Bojana Kastigar in Stanka Zaletelj.
V plesnih točkah pod mentorstvom Anje Rojc in Mojce Pekolj ter 
Arijane Novak in Urške Barle so se nam predstavili učenci 1. triade, 
družbo pa so jim delale tudi lutke.

Preden bi se povsem predali počitnicam, je bilo potrebno izposta-
viti tudi učence, ki so se v letošnjem šolskem letu še posebej iz-
kazali na državnih tekmovanjih. To je napovedal recitator Valentin 
Zaletel. Tekmovalcem so mentorji podelili priznanja, ravnatelj pa 
knjižne nagrade.

Praznične dni je potrebno proslaviti s pesmijo. Gledalce sta tako v 
počitnice popeljala Filip Strahinič in Nastja Smolič, s petjem zdru-
ženih zborov pa se je zaključna prireditev šolskega leta 2015/16 z 
naslovom Poletne sanje tudi končala.

Maja Ogrinc

Ekovrt OŠ Trebnje 
Učiteljice in mentorice, ki sodelujemo pri projektu, smo obogatile 
učenje v šoli z delom na našem šolskem ekovrtu. Vrt je sestavni del 
življenja in dela na šoli pri rednih učnih urah, podaljšanem bivanju, 
tehniških, naravoslovnih, športnih in kulturnih dnevih in pri inte-
resnih dejavnostih. Šolski vrt zahteva sodelovanje skozi celo leto. 
V jesenskem času smo z učenci naredili plan dela. Naredili smo 
predlog, katere vsebine pouka lahko povežemo z delom na EKOVR-
TU. Izdelali smo novo visoko gredo ob mreži otroškega igrišča, zasa-
dili gredice. Upoštevali smo kolobarjenje plod – list – gomolj – cvet 
ter možnosti zasaditve po načelu, da gredo dobri sosedje skupaj, 
vmes pa sadimo rastline, rože, ki odganjajo škodljivce.
Skozi celo leto smo skrbeli za posajene rastline, za permakulturni 
vrt, opazovali rastline, nabirali zelišča, urejali dom za živali – hotel 
za žuželke. Spomladi smo  polepšali še okolico šole.
Pred počitnicami smo še enkrat opleli gredice, se posladkali s prvimi 
plodovi, jagodami, ribezom, nabrali kamilice in druge zdravilne ra-
stline in iz njih pripravili okusne napitke in čaje ter občudovali rože.

Učenke in učenci so se naučili veliko novih stvari o rastlinah in eko-
loškem vrtnarjenju ter svoje znanje uporabili na domačem vrtu. 
Razvili so pravilen odnos do rastlin in vsega stvarstva, spoznali nji-
hov pomen, razvijali delovne navade, spoznavali poklice. 

Koordinatorici projekta EKOVRT OŠ TREBNJE
Lojzka Prpar in Marija Strah
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Prva dekliška nogometna 
ekipa v NK Bartog Trebnje
V mesecu juniju se je zbrala skupina 20 deklet iz Trebnjega in oko-
lice, ki je pričela že s prvimi treningi za potrebe prve domače de-
kliške nogometne ekipe, ki bo tekmovala pod okriljem Nogometne 
zveze Slovenije. V ekipi so pričele s treningi tudi štiri igralke, ki so 
trenutno stalne članice državne nogometne reprezentance Repu-
blike Slovenije do U-15. Kljub temu da so poletne počitnice, ne-
katera dekleta že vztrajno vadijo za naslednjo tekmovalno sezono, 
medtem ko se redni treningi pričnejo šele v začetku avgusta. Za 
strokovno vodene treninge bosta poskrbela dolgoletna igralka in 
trenerska pripravnica Anja Blažič in trener nekdanjih državnih pr-
vakinj iz Ivančne Gorice Janez Vodenšek. Verjamemo, da nas bodo 
vražja dekleta kmalu razveseljevala z lepimi športnimi uspehi. Do 
takrat pa vam pošiljamo počitniški pozdrav.

Z leve proti desni: članice ženske reprezentance Slovenije Patria, 
Ana, Lara in Ema

Leon Lobe, NK Bartog Trebnje

Zaključni izlet vseh selekcij NK Bartog Trebnje
V petek, 17. 6. 2016, se je v jutranjih urah prek 70 otrok in 15 spre-
mljevalcev iz NK Bartog Trebnje odpravilo na zaključni izlet v Ča-
teške Toplice. Poleg vseh obstoječih selekcij sta se nam na izletu 
pridružili tudi na novo ustanovljena dekliška ekipa U-15 in kadeti. 
Pričakalo nas je lepo vreme in nepozabno doživetje v bazenskem 
kompleksu. Poleg kopanja in spuščanja po toboganih smo poskrbe-
li tudi za kosilo, ki smo ga vsi pridno pojedli, saj nas je voda utrudila.  

 
Na spletni strani kluba (www.nktrebnje.si) si lahko bolj podrobno 
pogledate, kako smo se imeli. Hvala vsem staršem, ki so se odzvali 
in nam pomagali pri izvedbi tega izleta. Nepopisno veselje otrok je 
bilo za vse spremljevalce zagotovo največja nagrada ... 

Športni pozdrav 
Leon Lobe, vodja nogometne šole

Defiblirator tudi na 
»Liscu«
V Društvu vinogradnikov »Lisec« Dobrnič je bila dana pobuda 
za namestitev defibrilatorja na vinogradniški gori Lisec, ker je 
tukaj veliko »vikendašev«, stanovalcev in tudi  ostali vinogra-
dniki veliko časa porabijo za opravljanje del v vinogradih. Med 
njimi jih je večina v srednjih letih oz. so starejši. V preteklosti 
je bilo že kar nekaj smrtnih primerov zaradi zastoja srca. Od 
Zdravstvenega doma Trebnje smo oddaljeni približno 12 km. 
S prošnjo smo se obrnili na dr. Salda Zdenkota, ki nam je po-
magal uresničiti projekt, tako da je defiblirator danes že na-
meščen na objektu Uhanovih na začetku »Naše poti« iz  smeri  
Dobrava. Stanovalec Ljubo Muršič je tudi že opravil tečaj prve-
ga posredovalca. Drugo izobraževanje sledi v jeseni. Vse je po-
vezano s finančnimi sredstvi, za kar se za pomoč zahvaljujemo 
Krajevni skupnosti Dobrnič in Občini Trebnje.

Anica Maraž
Foto: Franc Maraž
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Pomoč na domu 
Prebivalstvo se stara, in sicer tako v razvitih kot manj razvitih druž-
bah, ki se bodo prav tako v prihodnjih desetletjih morale spopada-
ti z demografsko eksplozijo starajočega prebivalstva. Skrb za sta-
re ljudi v Sloveniji je danes še vedno institucionalno usmerjeno, 
čeprav je zaznati trend naraščanja drugih oblik pomoči. V preteklo-
sti so v domovih za stare ljudem zagotavljali zgolj golo preživetje, 
s pojavom upokojevanja in sredstev za življenje v starosti pa so se 
domovi preoblikovali. Postali so bolj prilagojeni populaciji starih 
ljudi in njihovim potrebam. Poleg tega je zelo pomembno, da se v 
okolju razvijajo tudi druge skupnostne oblike skrbi za starejše. To 
pomeni večjo kvaliteto življenja v skupnosti in možnost dostopa 
do različnih oblik pomoči, ki so na voljo uporabnikom v njihovem 
življenjskem okolju. 
Ena od takšnih oblik je pomoč družini na domu kot socialna oskrba 
na domu, ki jo že vrsto let zagotavljamo tudi v Domu starejših ob-
čanov Trebnje. Socialna oskrba, ki se zagotavlja na domu uporab-
nika, je ena izmed oblik pomoči družini na domu in je namenjena 
osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje 
v domačem okolju, vendar se zaradi starosti, hude invalidnosti, 
kronične bolezni ali težje telesne in duševne motnje ne morejo os-
krbovati sami. Prve in osnovne informacije so prosilcem dostopne 
pri izvajalcu, torej v Domu starejših občanov Trebnje, storitev pa se 
lahko začne na zahtevo upravičenca. Pred začetkom izvajanja sto-
ritve upravičenca na domu obišče koordinatorka storitve, s katero 
se upravičenec in njegovi družinski člani ali ostali bližnji dogovorijo 
glede poteka izvajanja. Storitev nato glede na dogovor izvajajo so-
cialne oskrbovalke ob vnaprej določenih urah in dnevih. Gre za raz-
lične oblike praktične in organizirane pomoči, ki obsegajo vse vrste 
gospodinjske pomoči, vključno s pripravo in dostavo obroka, ce-
lotno pomoč pri osebni higieni in opravljanju osnovnih življenjskih 
potreb ter pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, pri spremljanju 
upravičencev ter informiranju ustanov o stanju in potrebah. 
Dom starejših občanov Trebnje zagotavlja pomoč na domu v obči-
nah Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog–Trebelno, in sicer vse 
dni v tednu od 7. ure zjutraj do 20. ure zvečer. Del celotnih stroškov 
v višini 63 % financirajo občine, v katerih se storitev izvaja, preosta-
li del pa posamezniki sami. Tako se bo cena storitve v mesecu avgu-
stu nekoliko znižala in bo za uporabnike znašala 6,03 EUR na uro ob 
delavnikih, ob nedeljah in praznikih pa bo znašala 7,00 EUR na uro. 
V lanskem letu smo na področju izvajanja dejavnosti uvedli tudi 
novosti, ki sta pomembno vplivali na večjo kvaliteto opravljenih 
storitev. Uvedli smo namreč elektronsko evidentiranje opravljenih 
storitev s pomočjo pametnih telefonov in vse socialne oskrbovalke 

so dobile v uporabo službeno vozilo. Zaradi elektronskega eviden-
tiranja opravljenih storitev je manj administrativnega dela, zaradi 
službenih vozil pa je zagotovljena večja varnost socialnih oskrbo-
valk, znižal pa se je tudi strošek za prevoze. Vse to posredno vpliva 
tudi na kvaliteto opravljenih storitev za uporabnike in na večjo var-
nost pri izvajanju dejavnosti. Brez posluha in pomoči predstavni-
kov občin, v katerih se dejavnost izvaja, torej Občin Trebnje, Mirna, 
Šentrupert in Mokronog–Trebelno, izvajanje dejavnosti v takšnem 
obsegu in na tako sodoben in uporabnikom ter zaposlenim prijazen 
način, ne bi bilo mogoče. 
Zato bi se ob tej priložnosti, ko mineva eno leto odkar socialne 
oskrbovalke uporabljajo pri svojem delu službena vozila, posebej 
zahvalili županom vseh občin, v katerih dejavnost izvajamo, da so 
nam omogočili poslovni najem vozil, ki ga občine tudi v celoti fi-
nancirajo. 
S storitvami, kot je pomoč na domu, se zvišuje kvaliteta bivanja ob-
čanov, ki želijo jesen svojega življenja preživeti doma. Pomembno 
je, da imamo posamezniki možnost izbire, da se lahko sami odlo-
čamo, na kakšen način in kje bomo živeli. Starost ali invalidnost ne 
smeta biti ovira, da ne bi živeli tako, kot si sami želimo in izbere-
mo. Če ste se torej kljub starosti ali težki invalidnosti odločili živeti 
doma, to ne bi smela biti ovira. S pomočjo na domu vam bomo 
olajšali vsakdanje bivanje in vam pristopili naproti tam, kjer sami 
ne boste zmogli. 

Karla Ivanov Hotko, koordinatorica PND v DSO Trebnje
Foto: Samo Kobal in Vesna Resnik
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Tečaj varnega dela 
z motorno žago
Zaradi vse večjih vplivov na gozd, tako naravnih kot tudi človekovih, 
smo se na Zavodu za gozdove Slovenije, Krajevna enota Trebnje 
v letošnjem letu bolj usmerili na izobraževanje lastnikov gozdov z 
namenom, da bi le-ti kljub vsem pritiskom, ki se danes nanašajo na  
njihov gozd, s čim manj problemi lahko gospodarili s svojo lastnino.
V ta namen smo 16. in 17. junija v Šentlovrencu organizirali tečaj 
varnega dela z motorno žago. Na pomoč so nam priskočili sodelavci 
iz sosednjega območja, ki so za taka izobraževanja posebej izšolani.
Prvi dan je potekal v prostorih turistične kmetije Kazina. Inštruktor-
ji so tečajnike seznanili z varno motorno žago, njenimi sestavnimi 
deli, delovanjem in vzdrževanjem motorne žage. Čeprav je vsakdo 
izmed lastnikov že večkrat delal z motorno žago, pa je bilo nekaj 
informacij povsem novih. Še bolj zanimivo je postalo po malici, ko 
so se lastniki na svojih lastnih »motorkah« s pomočjo inštruktorjev 
učili čiščenja motorne žage, nastavitve teka motorja in brušenja 
verige ter preizkušali kakovost opravljenega brušenja. Ob zaključku 
prvega dneva so inštruktorji predstavili še orodje in opremo seka-
ča. Čeprav je videti kot nujno zlo, je oprema sekača v veliki meri na-
menjena varovanju zdravja, zato je nujno potrebna za varno delo 
v gozdu.

Naslednji dan je izobraževanje potekalo na terenu. Udeleženci so 
se odpeljali na Malo Loko, kjer so jim v državnem gozdu ponudili 
svoja odkazana drevesa za učenje o pravilnem podiranju. Inštruk-
torji so seveda najprej prikazali vse faze varnega podiranja drevesa,  

tečajniki, opremljeni z zaščitnimi sredstvi, pa so na varni razdalji 
opazovali njihovo delo ter poslušali razlago. Posebej je bilo poudar-
jeno, da delata na sečišču dva delavca, tako da hkrati opazujeta, če 
se je sodelavcu kaj pripetilo. Nato so se tečajniki razdelili v tri sku-
pine z namenom, da pod budnim očesom inštruktorja vsak od njih 
varno in pravilno podere drevo ali dva. Zapletov ni manjkalo, a prav 
na takih malenkostih se človek lahko veliko nauči. Večji problem 
vedno predstavlja obviselo drevo, zato so inštruktorji predstavili še 
reševanje takega problema. Najbolj pogosta napaka, ki se dogaja 
v kmečkem gozdu, je, da na obviselo drevo poderemo še enega z 
namenom, da bi oba dva padla dol. Tak postopek je zelo nevaren.
Poudarek tečaja je bila varnost pri delu. Posebej je bilo poudar-
jeno, da se v Sloveniji največ težkih poškodb pri delu zgodi prav 
v gozdu. Navsezadnje je naša občina »zapisana« v nečastno stati-
stiko, ker se je tako v lanskem kot tudi v letošnjem letu pri delu v 
gozdu pripetila nezgoda s smrtnim izidom. Gozd je naraven, zato je 
nepredvidljiv in zato mu je treba pristopiti z največjo pozornostjo. 
Tokratni tečaj je bil izpeljan s podporo Evropske unije, zato udele-
žencem ni bilo potrebno plačevati kotizacije. Po izvedenem tečaju 
so se vsi strinjali, da je tečaj vreden stotih evrov, kolikor se sicer 
plačuje, kadar ga ne subvencionira Evropa.

Miloš KECMAN, univ. dipl. inž. gozd.
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Oratorij 2016
Kar 194 otrok se je letos udeležilo oratorija z naslovom Zdaj gre zares. Svoj čas in ener-
gijo jim je podarilo kar 50 animatorjev.  V tem intenzivnem počitniškem tednu, polnem 
druženja in bogate vsebine, so spoznavali pasti in ovire v življenju Ostržka. Ostržek je 

le lutka iz zgodbe, iz katere se lahko marsičesa naučimo. Naše 
življenje gre zares in ne bi bili radi kot lutke, ki jih drugi ob-

račajo. Naj naše odločitve nekaj veljajo, da bomo sami 
oblikovali svoje življenjske poti. Ostržka so predstavili 

z igro v  nadaljevanjih v Kulturnem domu in se o tej 
temi pogovarjali po skupinah. Na oratoriju se je ve-
liko pelo in igralo, romali so na Račje selo in se kopali 
v Sevniškem bazenu. V delavnicah so se naučili mnogih 
novih spretnosti.  Oratorij poteka v okviru župnije Treb-

nje, zato zahvala župniku Milošu Koširju in sponzorjem. Še 
prav posebna zahvala gre vsem animatorjem in njihovi letošnji 

voditeljici Manci Kukenberger.
Zdenka Candellari

Slovo gospoda 
župnika 
Miloša Koširja
Po 18 letih pastoralnega dela v župniji 
Trebnje se poslavlja dosedanji župnik  
g. Miloš Košir. Škof Andrej Glavan ga je 
prosil, če sprejme izpraznjeno mesto 
župnika v Dobrniču. Župljani smo z njim 
preživeli kar lep kos življenja, zato bi se 
mu radi na tem mestu zahvalili za vse 
dobro, ki smo ga po njem prejeli. 
Bog vas živi, gospod Miloš, še naprej in 
naj po vas razodeva svojo dobroto.
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14. kolesarska karavana 
»Pot prijateljstva Vukovar–
Ljubljana« na postanku v 
Trebnjem
V počastitev dneva državnosti sosednjih in prijateljskih držav Repu-
blike Slovenije in Republike Hrvaške se vsako leto že tradicionalno 
odvija kolesarska »Pot prijateljstva Vukovar–Ljubljana«, letos  že 
štirinajstič zapovrstjo. Ob dvanajsti uri se je skupno 35 kolesarjev 
iz Slovenije in Hrvaške ustavilo tudi v Trebnjem, kjer jih je sprejel 
podžupan dr. Jože Korbar in jim v kratkem postanku izrekel zahvalo 
za vsakoletno sodelovanje in zaželel srečno in varno pot še naprej. 
Karavano organizira Hrvaško društvo Ljubljana, ki mu predseduje 
gospod Petar Antunović, v sodelovanju z Zvezo hrvaških društev v 
Sloveniji, vodja samega projekta pa je gospod Milan Pavelić. Petar 
Antunović in dr. Jože Korbar sta si v znak prijateljstva izročila pri-
ložnostni darili, obenem pa je Občina Trebnje od karavane prejela 
tudi listino o trajnem ohranjanju dediščine karavane, ki jo je pod-
pisalo vseh 15 predstavnikov mest in občin, skozi katere karavana 
potuje. Po polurnem postanku so se osveženi in okrepčani kolesarji 
od nas poslovili in svojo pot nadaljevali proti cilju. 
Srečno, dragi prijatelji, do prihodnjega leta! 

Občinska uprava Občine Trebnje

25. obletnico 
osamosvojitve smo 
praznovali ponosno
Slovesnost na Medvedjeku 19. 6. 2016

OZVVS Trebnje smo 19. 6. 2016 na Medvedjeku pripravili slo-
vesnost v počastitev dneva državnosti in 25. obletnice osa-
mosvojitve Republike Slovenije. Prireditev je potekala v luči 
25. obletnice spomina na spopad enot Teritorialne obrambe 
z enoto JLA 28. 6. 1991. Slavnostni govornik je bil predsednik 
RS Borut Pahor, ki je bil tudi častni pokrovitelj slovesnosti.
27. junija 1991 je bila na tem prostoru zaustavljena kolona 
vozil enote protizračne obrambe JA, ki je bila namenjena v 
notranjost samostojne države Slovenije, da bi izvršila agresijo 
na novonastalo državo. Naslednji dan, 28. junija, je prišlo do 
oboroženega spopada med silami JA in obrambnimi silami RS. 
V tem spopadu so padle prve žrtve med pripadniki enot TO 
in med civilisti. V spopadu je bil smrtno ranjen pripadnik TO 
Franc Uršič, na bližnji kmetiji pa je bil z letalskim izstrelkom 
ubit domačin Anton Kotar. V koloni vozil, ki so se nahajala na 
cesti za barikado, je bilo ubitih tudi sedem tujih voznikov to-
vornih vozil. V spomin na žrtve so položili vence k spomeniku 
na Medvedjeku.
Predsednik Republike Slovenije je v svojem govoru poudaril, 
da je potrebno takšne obletnice praznovati s ponosom: »Če 
Slovenci ne znamo biti ponosni na osamosvojitev kot prelom-
ni trenutek v naši zgodovini, najbolj slaven morda med vsemi, 
na kaj naj bodo potem ponosni naši otroci, kaj naj bo hrbteni-
ca njihovega ponosa v prihodnosti!« 
Predsednik OZVVS Trebnje Matjaž Malenšek je opozoril, da 
veterani vojne za Slovenijo ne bodo dopustili, da si zasluge 
za osamosvojitev RS prilaščajo posamezniki: »Na Medvedje-
ku si ni nihče – in niti ne dovolimo, da bi si prisvajal zasluge 
za bitko, kajti zasluge za zaustavitev kolone imajo vsi, ki so 
bili tukaj navzoči!« Nikakor pa ni dopustno, da bi se bitka na 
Medvedjeku izkoriščala v namene medsebojnega političnega 
obračunavanja.

Marko Kotar,
sekretar OZVVS Trebnje

Sem psička, mešanka z bel-
gijskim ovčarjem, stara manj 
kot leto dni. Najdena sem 
bila v okolici Ivančne Gorice. 
Sem zelo prijazna tako do 
ljudi kot do drugih psov, iš-
čem pa odgovoren dom. Ne 
oddajam se na verigo. 

Če želite o meni še več in-
formacij, pokličite v času 
uradnih ur (od 10.00 do 
14.00 od ponedeljka do 

petka in v soboto od 8.00 do 12.00): 041 779 884 (Dušan),  
031 331 336 (oskrbnik) ali kontaktirajte na elektronski naslov:  
meli.center.repce@gmail.com.
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Slavnostna seja Občinskega sveta s podelitvijo priznanj, 
plaket in naziva častni občan letos v Dobrniču

V Kulturnem domu Dobrnič smo v četrtek, 23. junija 2016, obeleži-
li 8. slavnostno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje. Z izvajalcem 
JSKD OI Trebnje ter s pomočjo številnih lokalnih društev in posame-
znikov smo v polni dvorani Kulturnega doma Dobrnič podelili prizna-
nja najprizadevnejšim v našem prostoru ter ponovno dokazali, da 
smo skupaj močnejši.
V uvodnem delu nas je pozdravil župan občine Trebnje Alojzij Kaste-
lic ter poudaril pomen tesnega sodelovanja in povezovanja vseh nas, 
saj je to edina pot, ki vodi k napredku in razvoju v naši občini. Svoje 
spomine na Dobrnič nam je podal častni občan dr. Mihael Japelj ter 
izpovedal svojo ljubezen do kraja, v katerem je preživel kar nekaj let 
svojega življenja. Slavnostni govornik je bil evropski poslanec in ča-
stni občan občine Trebnje gospod Lojze Peterle, rojen v Čužnji vasi 
pri Trebelnem. Podprl je izjave našega župana g. Alojzija Kastelica ter 
izrazil željo, da naša država še naprej ostane svobodna in demokra-
tična. Slovenci imamo marsikaj pokazati in ponuditi Evropi, kar pa 
nam lahko uspe le z združenimi močmi. 
Priznanja Občine Trebnje so prejeli:
• Darja Korelec za izjemen prispevek na področju mažoretne de-
javnosti, za spodbujanje mladih k aktivnemu športnemu in kulturne-
mu udejstvovanju ter delo za skupno dobro in s tem za pomemben 
prispevek k prepoznavnosti občine Trebnje.
• Luka Bregar za predano in uspešno delo na področju mladine in 
razvoja turizma, za izjemen prispevek pri organizaciji številnih dogod-
kov, kar prispeva k dvigu prepoznavnosti in ugleda občine Trebnje.
• Lovro Hren za izjemne zasluge pri organiziranju skupnega delo-
vanja gasilske in zdravstvene službe v sistemu zaščite in reševanja ter 
za dolgoletno predanost prostovoljnemu gasilskemu delu. 
• Lovska družina Trebnje ob 70-letnici neprekinjenega in uspešne-
ga delovanja, za izjemen prispevek na področju ohranjanja in skrbi 
za naravno dediščino, za sodelovanje pri akcijah za boljše in lepše 
življenjsko okolje ter za prenašanje znanja na mlajše.
• Mešani pevski zbor Kres Čatež – sekcija KUD Popotovanje Frana 
Levstika Čatež za izjemen prispevek na področju pevske dejavnosti in 

Letošnji prejemniki priznanj Občine Trebnje

Prejemnik naziva častni občan, Silvester Prpar in 
župan Alojzij Kastelic

OBČINA TREBNJE JE PRAZNOVALA

s tem za pomemben prispevek k ljubiteljski kulturi kraja in širše ter 
za prispevek k prepoznavnosti in ugledu občine Trebnje.
• PGD Zagorica pri Velikem Gabru ob 60-letnici uspešnega aktiv-
nega delovanja na lokalnem področju gasilstva v lokalnem okolju in 
širše ter za prispevek k prepoznavnosti občine Trebnje.
Plakete Občine Trebnje so prejeli:
• Francka Kužnik za življenjsko delo v humanitarni organizaciji Rde-
či križ Slovenije, za nesebično razdajanje ljudem in za druge izjemne 
uspehe, s katerimi je pomembno prispevala k razvoju in ugledu ob-
čine Trebnje.
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Letošnji prejemniki plaket Občine Trebnje

• Leon Lobe za dolgoletno predano delo na področju športa, prostovoljstva in kulture, za 
izjemen posluh za sočloveka, za neprecenljiv prispevek k razvoju kraja in dvig prepoznavnosti 
občine Trebnje.
• KUD Ivan Cankar Velika Loka za dolgoletno prizadevanje za kulturni utrip v kraju, za izje-
men prispevek k spodbujanju mladih h kulturnemu udejstvovanju in za dvig prepoznavnosti 
občine Trebnje.

Priznanje častni občan Občine Trebnje je 
prejel:
• Silvester Prpar za izjemen prispevek k 
razvoju lokalne skupnosti, za skrb za celovit 
razvoj občine in dvig ugleda ter prepoznav-
nosti občine Trebnje.

Za prijetno glasbeno vzdušje na slavnostni 
seji, ki jo je povezovala Petra Krnc, so poskr-
beli učenci in mentorji Glasbene šole Treb-
nje, Podružnična šola Dobrnič, Kulturno-tu-
ristično društvo Dobrnič in njegova sekcija 
Ženski pevski zbor. Dobrodošlico nagrajen-
cem in obiskovalcem so pripravili Občinski 
pihalni orkester Trebnje s Trebanjskimi ma-
žoretami in krajani v noši. Slavnostni priredi-
tvi je sledilo neformalno druženje s prižigom 
kresa in kulturnim programom pri Gasilskem 
domu Dobrnič. Pri tem dogajanju so sodelo-
vali Pevski zbor vinogradnikov Lisec Dobrnič, 
Mešani pevski zbor Kres Čatež, pritrkovalci 
Župnije Dobrnič, Marko Šušteršič trio, PGD 
Dobrnič, Konjerejsko društvo Trebnje, DV 
“Lisec” Dobrnič in DPŽ Tavžentroža. 

Hvala vsem za čudovit dogodek, nagrajen-
cem pa še enkrat iskrene čestitke! 

Občinska uprava Občine Trebnje
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Baragov dan – spominski 
dan Občine Trebnje

Kot vsako leto smo se v Trebnjem tudi letos spomnili velikega Tre-
banjca Friderika Baraga, škofa, misijonarja in svetniškega kandida-
ta, ki mu je v občini 29. junija posvečen poseben spominski dan. 
Praznovanje Baragovega dneva se je sicer začelo že v petek, 24. 
junija. V Baragovi dvorani je KD Trebnje, Sekcija za vzdrževanje in 
popularizacijo Baragove poti, predstavilo novo zloženko za Barago-
vo pohodno pot. Avtorja Uroš Primc in Aleš Čerin sta predstavila 
pot, nove oznake, zanimivosti na njej, geozaklade, ob iskanju ka-
terih uživajo posebej mlajši pohodniki, in mesta, na katerih lahko 
pohodniki dobijo žig o opravljeni poti. Nove oznake – plamenčki 
(ki simbolizirajo plamen Baragove vere pa tudi njegove krplje – ne-
pogrešljivo sredstvo za hitrejše premagovanje velikih razdalj v glo-
bokem snegu) dopolnjujejo že dve desetletji uporabljene tablice 
z Baragovo podobo. Prepričani so, da bo zloženka v veliko pomoč 
predvsem tistim pohodnikom, ki se na pot odpravijo samostojno.
Tej predstavitvi je sledila naslednja, in sicer knjige Vloga nadškofa 
Šuštarja pri osamosvojitvi Slovenije. O pomenu njegovega prizade-
vanja so spregovorili avtor knjige Jernej Vrtovec, France Martin Do-
linar, ki je izpostavil nekatere biografske podatke, in škof dr. Anton 
Jamnik. Vsi trije so poudarili Šuštarjevo zavedanje o pomembnosti 
dogajanja, njegovo podpiranje osamosvojitve in večkrat zamolča-
no pomembnost njegovih mednarodnih visokih poznanstev, ki jih 
je aktiviral za čimprejšnje priznanje naše države. Na prireditvi sta 
bili ob lepem obisku prisotni tudi sestri pokojnega nadškofa Slav-
ka in Anica, ki sta predstavili nekaj svojih mladostnih spominov na 
brata. Kulturni dogodek je popestril prijeten kitarski trio v zasedbi 
Katje Novak, Lare Valenčič in prof. Sare Zajc.

V soboto, 25. junija, pa so se pohodniki – letos že dvajsetič – v 
počastitev Baragovega spominskega dneva odpravili na pohod po 
Baragovi poti. Pred odhodom jih nagovoril glavni skrbnik poti Uroš 

Primc, glasbeno jih je spodbudil Občinski pihalni orkester Trebnje, 
ki pravkar slavi 90-letnico delovanja, duhovni pomočnik v župniji 
Trebnje Slavko Kimovec pa je pohodnike blagoslovil. Zbrane je ob 
občinskem spominskem dnevu in državnem prazniku pozdravil še 
župan Alojzij Kastelic, ki se je pohoda udeležil z ženo. 

Zvečer je bila v župnijski cerkvi v Trebnjem slovesna maša, ki jo je 
daroval škof msgr. dr. Franc Šuštar z domačim župnikom Milošem 
Koširjem in Slavkom Kimovcem, zapeli pa so domači pevci. Soime-
njak trebanjskega rojaka dr. Alojzija Šuštarja je ob dnevu državnosti 
povezal veliki imeni Barago in Šuštarja z njunim  pozitivnim odno-
som do slovenstva. 
Po maši je sledila slovesna akademija. Prisotni so bili številni gostje, 
predstavniki cerkvenega in političnega življenja, tudi župan Alojz 
Kastelic, ki je zbrane nagovoril in jim voščil ob spominskem dnevu 
in državnem prazniku, in podžupan dr. Jože Korbar
Letošnji slavnostni govornik je bil akademski slikar Lojze Čemažar, 
ki deluje na Slovenskem že skoraj 40 let. Imel je 25 samostojnih 
razstav in sodeloval na več kot 60 skupinskih razstavah doma in 
v tujini. Večji del njegovega opusa predstavljajo dela na področju 
cerkvenega slikarstva. Povabljen je bil, ker je pred dvema letoma 
dokončal serijo steklenih oken v župnijski cerkvi, znano pa je tudi, 
da je velik Baragov občudovalec. 
Tokrat je nekatere ključne dogodke v Baragovem življenju predsta-
vil z očmi izkušenega umetnika. Baragov izreden življenjski elan, 
zmožnost sprejemanja velikih odločitev in udejanjanja le-teh je 
videl in pojasnil v pravilni vzgoji v zgodnjem otroštvu in mladosti.
Program je povezovala igralka Lidija Sušnik, ki se je predstavila 
z gledališko skupino Kraljica miru, ki se srečuje v Marijini hiši na 
Kureščku. Mladi so svoje darove združili in pripravili krajšo krstno 
predstavo z naslovom Eno je potrebno, ki je nastala v poklon in 
priprošnjo našemu svetniškemu kandidatu Frideriku I. Baragi. 
Ostali kulturno-umetniški program sta oblikovala flavtistka Kristina 
Gregorčič in harmonikaš Nejc Grm. Zaigrala sta skladbe Sammarti-
nija, Scheindiensta, Bacha in Händla  Po slavnostni akademiji pa je 
sledil ogled razstave risb kiparja Franceta Goršeta Po Baragovi deželi.

Ivanka Višček
Foto: Andrej Perko

Slavnostni govornik 
Lojze Čemažar
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28. prireditev Iz trebanj-
skega koša obiskalo več 
kot 4.000 ljudi 
Občina Trebnje je bila letošnja prirediteljica tradicionalne, že 28. 
prireditve Iz trebanjskega koša. V sklopu tridnevnega dogajanja je 
Trebnje obiskalo več kot 4.000 ljudi. Letošnji prireditvi smo dodali 
nove vsebine in pestre aktivnosti ter se vrnili v preteklost »Praeto-
rium Latobicorum«. 
V petkovem »morskem« dnevu smo v Športnem parku Trebnje 
prvič uspešno izpeljali turnir krajevnih skupnosti v odbojki na miv-
ki. Pomerilo se je osem krajevnih skupnosti, in sicer KS Trebnje, 
Dolenja Nemška vas, Svetinja, Veliki Gaber, Knežja vas, Velika Loka, 
Čatež in Štefan. Izredna borbenost je prinesla zmago KS Dolenja 
Nemška vas, sledila je KS Svetinja  ter KS Trebnje. Trebnje je po-
novno dokazalo, da je mesto športa.
V dvorani Stik se je istočasno odvijalo predavanje Arheološki pre-
gled Dolenjske v prazgodovini in antiki kustosa Dolenjskega muze-
ja Boruta Križa in mag. Uroša Bavca ZVKD. Večer so dodatno po-
pestrili Jadranski maestrali v Ribarnici Glivar. Šotor je bil zapolnjen 
do zadnjega kotička.   
»Dan Keltov in Rimljanov« je zavrtel čas nazaj in Trebnje je dobilo 
novo podobo. Zgodovinsko bogat program se je pričel z odprtjem 
keltskega tabora in tržnice, čez dan so se nam pridružili še Rimlja-
ni, dogodek smo sklenili z večernim zabavnim programom, ko smo 
sprehod po zgodovini vrnili v sedanjost.
Skozi obdobja Keltov in Rimljanov so nas popeljala razna društva, 
posamezniki, OŠ Trebnje in Veliki Gaber ter mnogi drugi. K sode-
lovanju smo povabili dve skupni rimskih vojščakov: združenje An-
dautonija iz Velike Gorice na Hrvaškem, in sicer s Trebnjem pobra-
tene občine, in člane kulturno-izobraževalnega društva Teodozij iz 
Vrhpolja pri Vipavi, ki so popoldne uprizorili prihod cesarja Teo-
dozija na kvadrigi, antičnem vozu, ki ga vlečejo štirje vzporedno 
vpreženi konji. Potekale so razne delavnice, izobraževanja in ani-
macije, tako za otroke kot tudi za odrasle, nastopi kulturnikov v 
našem lokalnem prostoru, poskrbljeno je bilo tudi za brezplačno 
keltsko-rimsko kulinarično razvajanje. Skozi Goliev trg je ponosno 
zakorakala pisana množica kar 35 lokalnih društev s preko 800 
udeleženci.
Trebanjske koše za požrtvovalno delo ter dosežke so prejeli: 
• na področju kulture slikarka in ilustratorka Maja Kastelic in 
JSKD OI Trebnje oziroma Mojca Femec, 
• na področju športa NK Bartog Trebnje ter KD Gorenje Ponikve, 
• na področju gospodarstva podjetji Komunala Trebnje in direk-
tor Stanko Tomšič ter Tem Čatež in direktor Andrej Bajuk, 
• na področju turizma pa blagovna znamka Dobrote Dolenjske 
in Društvo podeželskih žena Tavžentrože.

Pozno v noč so nas zabavali Teater Cizamo z ognjeno predstavo, Nina 
Pušlar s spremljevalno skupino, D'neeb kot skrivnostna glasbena 
poslastica ter za nameček Ansambel Ceglar in skupine Dolenjskih 5. 
Na Golievem trgu se je trlo ljudi vse do zgodnjih jutranjih ur. Samo v 
soboto nas je obiskalo preko 3.000 obiskovalcev.
Nedeljski dan je bil v znamenju športnih aktivnosti. Preko 550 ko-
lesarjev se je pomerilo v velikem (65 km) in malem maratonu (27 
km) že 12. trebanjskega kolesarskega maratona Dana. Najštevilčnej-
šo športno društvo je bilo društvo »Bezgavec« iz Novega mesta. 
Pod vodstvom Alena Štritofa so se podale v boj za zmago »Iger brez 
meja« posamezne krajevne skupnosti. Med seboj se jih je pomerilo 
kar deset v petih različnih igrah. Zmago si je prislužila KS Knežja vas, 
zatem Dobrnič ter tretje mesto KS Štefan. Za dobro mero humor-
ja, igre in zabave je poskrbela gledališka skupina Plin iz Čateža ter 
poslastica večera, Tilen Artač, zmagovalec priljubljene televizijske 
oddaje Znan obraz ima svoj glas.
Letošnji koš je od nas zahteval veliko dela, vendar smo bili hkrati 
navdušeni tako nad številom obiskovalcev kot tudi nad potekom in 
dogajanjem samim. Hvala vsem, ki ste nam pomagali, da je priredi-
tev uspela! 

Občinska uprava Občine TrebnjeNina Pušlar

Rimski dan

V soboto, 18. 6. 2016, so imeli Trebanjci in ostali obiskovalci Treb-
njega enkratno priložnost za enodnevno potovanje skozi čas, saj je 
bil v sklopu prireditve Trebanjski koš letos prvič izveden tudi rimski 
dan. Organizirane so bile različne dejavnosti, ki so obiskovalcem 
omogočile začutiti utrip življenja v času starega rimskega imperija, 
lahko pa so se tudi poučili o Praetoriumu Latobicorumu.
Obiskovalcem so dan polepšali tudi učenci Osnovne šole Trebnje. 
Marcel Barle, Nuša Bedene, Hana Knez, Lovro Keržan, Jure Medve-
šek, Patrik More, Jona Šmalc Novak in Vid Vidmar so pod vodstvom 
učiteljev Metode Livk in Zvonka Simeuniča za obiskovalce pripravili 
kar dve poučni predstavi. V prvi so predstavili del rimske zgodovi-
ne, v drugi, ki jo je napisal Luka Bregar, pa so na humorističen način 
opisali izgled Praetoriuma Latobicoruma. 
V sklopu likovnega snovanja so učenci pod vodstvom učiteljice 
Tanje Dvornik ustvarili 2 amfori, keltski križ in rimsko čelado, vsi 
učenci 8. razreda pa so ustvarjali keramične posodice. Nastali iz-
delki so pripomogli k pristnejšemu vzdušju. Helena Fornazarič in 
učiteljica Vera Gognjavec sta za obiskovalce pripravili krajši pohod 
po Trebnjem. Namen pohoda je bil udeležencem predstaviti arhe-
ološka izkopavanja, ki so potekala na tem območju, in materialne 
zgodovinske vire, ki so bili pri tem najdeni. 

Metoda Livk in Zvonko Simeunić
Foto: Mojca Bajuk
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70 let LD Velika Loka
Člani LD Velika Loka so z gosti v soboto, 11. junija, praznovali 70 
let delovanja. Častitljivi jubilej so z udeležbo počastili predstavniki 
šestih sosednjih lovskih družin in ZL Novo mesto ter avstrijski lovci, 
ki tradicionalno prihajajo v goste na Dolenjsko. Gostitelji so poleg 
pestrega kulturnega programa pripravili za ostale lovce nazoren 
pregled razvoja lovstva in naravovarstva za čas dobrih sto let v tem 
delu naše občine. (bp)

Srečanje turističnih društev 
na Frati
Letos je srečanje turističnih društev Dolenjske in Bele krajine po-
tekalo malo preje kot po navadi, vendar kljub temu se nas je ude-
ležilo kar nekaj turistov. Tako smo bili v soboto, 2. 7., tudi trebanj-
ski turisti na omenjenem srečanju. Prvič letos so se nam pridružili 
ptujski kurenti, ki v Trebnjem že nekaj let zapovrstjo uspešno od-
ganjajo zimo. Tisti najbolj zagnani pohodniki so na Frato prišli kar 
peš iz Mirne Peči, Globodola, Straže in Žužemberka. Kot vsako leto 
so tudi letos potekale družabne igre z obilico smeha. Trebanjske 
turistke smo pri igrah uspešno sodelovale s kurenti in kot se je izka-
zalo, deluje dolenjsko-ptujska naveza brezhibno. Med igrami se je 
letos znašlo tudi žaganje s tako imenovano »amerikanko« in kot se 
je izkazalo, smo tudi v tem izurjeni. Na koncu smo bili zmagovalno 
društvo vsi in odšli domov polni dobre volje in nove energije.

Turistično društvo Trebnje
Maja Jarc, predsednica

Izlet KS Račje selo
V soboto,  11.  6. 2016, je KS Račje selo organizirala  tradicionalni 
izlet krajanov. Letos smo se odpravili na Štajersko, in sicer v Celje 
in Velenje. Najprej smo se povzpeli na Celjsko kočo, v kateri smo 
se okrepčali, otroci pa so svojo zabavo našli na poletnih saneh in 
toboganu z obroči. Druga naša postojanka je bil muzej premogov-
ništva v Velenju. Po ogledu rudnika, rudarski malici in vožnji z vlak-
cem smo se še sprehodili  ob velenjskih jezerih. Izlet smo zaključili z 
večerjo na Trojanah. Polni lepih doživetij in vtisov smo se odpravili 
domov in sklenili, da se naslednje leto zagotovo spet odpravimo 
na izlet.

T. Majzelj 
foto T. Zupančič

Srečanje starostnikov 
na Gorenjem Vrhu
Na Gorenjem Vrhu je v nedeljo, 29. 5. 2016, potekalo že 10. sre-
čanje starostnikov Območnega združenja Rdečega križa. Srečanja 
se je udeležilo okrog 35 starostnikov, ki so priložnost izkoristili za 
srečanje in prijetno kramljanje.
Srečanje so glasbeno popestrili nastopajoči s kitaro, mažoretnim 
nastopom ter deklamacijami pesmi. Za hrano, pijačo, obdarovanje 
ter samo druženje velja pohvaliti organizatorje. 

Manca Lipoglavšek
Foto: Anica Makše
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Obnova Doma gasilcev 
Velika Loka
Neverjetno ste pridni ...

… je stavek oziroma nagovor ljudi, ko beseda nanese na obnovo 
doma gasilcev v Veliki Loki. 

V glavah vodilnih je ideja o obnovi in širitvi doma rastla že kar ne-
kaj časa. Pred dobrim letom se je društvo pričelo aktivno ukvarja-
ti s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Ključni del načrta je bila 
dograditev dodatne garaže in ureditev nove izolacije zgradbe. Nad 
novo pridobljeno garažo bo urejena velika sejna soba. Dom bo do-
bil novo dvignjeno streho in urejene prostore skladno s potrebami 
društva. Kletni prostor je bil v preteklosti zelo velik problem in je 
bil praktično prvi prostor v Veliki Loki, iz katerega je bilo potreb-
no črpati vodo ob poplavah. Po obnovi ne bo več kleti, zgrajeni pa 
bodo uporabni in primerni novi prostori. Zgradba je tudi primerno 
izolirana pred vlago. 

Delo na domu se je pričelo z rušenjem notranjih sten, tlakov v 
zgornjih nadstropjih, stopnic in pripravo terena za dograditev nove 
garaže. Že v zimskem času so člani društva namenili ogromno časa 
in truda za delo v notranjosti zgradbe. Veliko dela je bilo tudi s se-
litvijo opreme, arhiviranjem dokumentacije, priznanj ter slik na za-
časne lokacije pri zasebnikih in KD Velika Loka. Ravno v teh vročih 
dneh pa je dom dobil novo streho.  Društvo je s tem uresničilo 
besede in želje ˝Streha doma mora biti do veselice gor.˝ Veselica 
bo v petek, 22. 7. 2017, z ansamblom Nemir.
Dela na domu je še ogromno, vendar smo vsi ponosni na postorje-
na dela do sedaj. Ob tej priložnosti se PGD Velika Loka zahvaljuje 
vsem, ki so poprijeli za delo. Posebna zahvala gre tistim, ki so na 
domu prebili izredno veliko časa in imeli z gradnjo nemalo skrbi. 
Hvala tudi vsem prijateljem in simpatizerjem društva, ki so si utr-
gali del svojega časa za gasilce.  Zahvaljujemo se tudi vsem, ki so 
skrbeli, da je delo potekalo nemoteno in da smo ob koncu dneva 
lahko nekaj minut v miru poklepetali in se okrepčali s pripravljeno 
hrano in pijačo.
Iskreno se zahvaljujemo tudi vsem, ki so nam z donacijami v mate-
rialni in denarni obliki priskočili na pomoč.

Upamo, da bomo z obnovo uspešno nadaljevali, saj naslednje leto 
društvo praznuje zavidljivo obletnico! 

PGD Velika Loka

Zaključek v vrtcu Romano
Šolsko leto je hitro minilo in prišel je čas zaključkov in poslavljanja 
od najstarejših otrok v vrtcu. Vstopniki so se poslovili s svojim pro-
gramom na prireditvi v Dobrniču z naslovom »Juhej v šolo grem 
zdej!«. Da pa je bilo vse skupaj še bolj prijetno, smo se odpeljali na 
zaključni izlet. Z avtobusom smo šli na Ranč Aladin, na katerem so 
si otroci skupaj s svojimi starši ogledali živali in se igrali na igralih, 
ki jih je zelo veliko. Strokovne delavke v oddelku smo bile zelo pre-
senečene nad številom udeležencev, saj se je izleta udeležilo preko 
štirideset otrok in njihovih staršev. Bilo je zelo lepo. 
Obenem se zahvaljujemo Romskemu društvu Romano Drom, da 
nam je omogočilo izlet s kritjem prevoznih stroškov. 

Helena Krnc

Z levčkom iskali zaklade
V Trebnjem se najde kar nekaj točk, ki so del zgodovine, oziroma je 
dobro vedeti kaj o njih. Zato smo se v Turističnem društvu Trebnje 
odločili, da pripravimo za naše najmlajše občane dogodek, na kate-
rem jim bi lahko predstavili vse to. Tako smo 25. 6. 2016 organizirali 
pohod z naslovom Iskanje levčkovega zaklada. Pot nas je od osnov-
ne šole vodila do knjižnice Pavla Golie, kjer smo si lahko ogledali 

tudi notranjost, nato smo 
šli v park, kjer je bila nekoč 
popravljalnica čevljev, nato 
nas je levček popeljal do 
cerkve in njeno okolico ter 
nazadnje na grad. Levček je 
skoraj na vseh postojankah 
za najmlajše pustil nekaj 
zakladov, vendar na koncu 
so otroci našli vse, in kot 
kaže jih le ni tako dobro skril, 
kot je navihani levček mislil. 
Tako smo skupaj preživeli še 
eno lepo, poučno dopoldne. 
Na koncu pa še hvala knjižni-
ci Pavla Golie Trebnje, slašči-
čarni Julija in Kavi bar oaza 
za sodelovanje.

Turistično društvo Trebnje
Maja Jarc, predsednica
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Meritve in srečanje 
starejših v KORK Čatež
V Krajevni organizaciji Rdečega križa Čatež smo v aprilu izvajali me-
ritve krvnega tlaka, holesterola in sladkorja. Meritve so potekale 
v prostorih Kulturnega doma na Čatežu, opravljala pa jih je Mojca 
Mihevc, dipl.med. sestra. Meritev se je udeležilo 22 krajanov.
Vsakoletno srečanje starejših krajanov  je bilo v nedeljo, 5. junija, v 
gostišču Tončkov dom. Srečanja se je udeležilo 37 krajanov, starih 
nad 70 let. Najprej je vse pozdravila predsednica KORK Čatež, nato 
pa še predsednica RKS-OZ Trebnje Mojca Mihevc. Sledil je kulturni 
program, v katerem so nastopile Ina, Nika, Alja in Ajda. Predstavila 
se nam je tudi cvičkova princesa.
Ob dobrem kosilu in kozarčku vina je bil klepet med starejšimi zelo 
sproščen. Na koncu je vsak dobil skromno darilo. Obljubili smo si, 
da se naslednje leto spret srečamo.

Marjana Kamin,
predsednica KORK Čatež

Konjeniška prireditev 
KD Gombišče
Konjeniško društvo Gombišče je tudi letos organiziralo tradicional-
no konjeniško prireditev, na kateri sodeluje večje število vpreg in 
konjenikov. Prireditveni prostor pripravijo že večkrat zaporedoma 
blizu glavne povezovalne ceste Radohova vas–Žužemberk, kar je 
očitno velika prednost, saj imajo obiskovalci lažji dostop do pestrih 
zabavnih in tekmovalnih prireditev. Prireditev in domislic zanje jim 
od nedelje dopoldan do pozne noči ne zmanjka. Čeravno je društvo 
iz majhne vasi, pa lahko poudarimo, da organizirajo resnično velike 
prireditve.

Bp
foto: Lado Zupančič

Dan KS Knežja vas − 
Rupa 2016
KS Knežja vas je v sodelovanju s krajani 24. 6. − na predvečer dne-
va državnosti − organizirala tradicionalni že 4. Dan KS Knežja vas v 
športno rekreacijskem centru Rupa pod zaselkom Kozjak.
Organizirali smo medvaški turnir v nogometu, tekme v odbojki na 
mivki, za mlajše krajane smo pripravili namizni nogomet, vožnjo 
s konji in na koncu  za vse udeležence kresovanje. Prireditev se je 
začela ob 17.00 in je trajala pozno v noč.
Organizatorji smo za vse prisotne pripravili golaž, na kraju samem 
so se krajanke izkazale s peko palačink, s seboj so prinesle pecivo, 
poskrbljeno pa je bilo tudi za pijačo (vino, sokovi, voda, pivo).
Na medvaškem nogometnem turnirju so sodelovale ekipe iz posa-
meznih vasi v KS Knežja vas. Turnir se je začel ob 17.00 in se končal 
ob 23.00. Pred turnirjem so bili izžrebali pari, tako da je vsaka ekipa 
igrala z vsako. Prvo mesto je osvojilo Kamenje, druga je bila Luža 
in tretje Selce. Prve tri ekipe so prejele pokale, zmagovalci turnirja 
pa tudi majice. 
Vzporedno z nogometnim turnirjem se je odvijal tudi turnir v od-
bojki na mivki, ki pa ni bil  tekmovalnega značaja. Domače ekipe 
so se organizirale na željo posameznikov in glede na čas, ki je bil 
na razpolago ob odvijanju drugih aktivnosti. V gosteh smo imeli 
ekipe KS Štefan, KS Svetinje in ekipo predstavnikov OU, OS Občine 
Trebnje. Med KS Knežja vas, KS Štefan, KS Svetinje in predstavniki 
Občine Trebnje so bile odigrane medsebojne tekme.  
Ob 22.00 je najstarejši svetnik KS g. Anton Murn ob pomoči posa-
meznih krajanov prižgal kres, ki je ob strokovnem sestavljanju in 
prižiganju gorel do jutranjih ur. Kljub lepemu vremenu smo tudi le-
tos postavili šotore, ki so bili koristni v popoldanskih urah za senco, 
v poznih urah pa so prišli prav zaradi ohladitve ozračja. 4. srečanje 
krajanov KS je potekalo ob najtoplejšem vremenu do sedaj. Kljub 
visoki udeležbi naših krajanov in povabljenih gostov je bilo hrane 
ter pijače dovolj za vse navzoče. Bilo nas je približno od 270 od 430, 
kolikor šteje prebivalcev KS Knežja vas. Dokler bo tako visoka ude-
ležba in pripravljenost ljudi, ki skrbijo za organizacijo, ni bojazni, da 
prireditve v prihodnjih letih ne bi bilo. 
Na koncu se v imenu KS Knežja vas zahvaljujem  vsem, ki so poma-
gali pri organizaciji; od postavljanja šotorov, miz, urejanja igrišč in 
razsvetljave do priprave hrane in pijače. 
Dobrodošli na Dnevu KS Knežja vas leta 2017.   
 

Predsednik KS Knežja vas
Alojz Špec
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Krajevna skupnost 
Trebnje podelila priznanja 
za leto 2016
V torek, 21. 6. 2016, je v Trebnjem potekala svečana podelitev pri-
znanj KS Trebnje za leto 2016. Skladno s Pravilnikom o podeljevanju 
priznanj KS Trebnje priznanja podeljuje Svet KS, in sicer posamezni-
ku, društvu ali organizaciji, ki je s svojim delom pomembno pripo-
mogel k napredku krajevne skupnosti. Pri izboru imajo prednost tisti 
predlagani, ki so v tekočem ali preteklem letu izjemno doprinesli k 
razvoju krajevne skupnosti ali pa so v tem času obeležili pomemben 
jubilej. Svet KS Trebnje je potrdil, da se za leto 2016 podeli sedem 
priznanj – pet priznanj posameznikom in dve priznanji skupinama, 
ki skrbita za pestro kulturno dogajanje v našem mestu. Priznanja je 
podelil predsednik KS Trebnje Dejan Smuk. Prejeli so jih:
Jožefa Mišmaš, članica Prostovoljnega gasilskega društva Trebnje. Že 
36 let je predana prostovoljstvu, predvsem v gasilstvu. Nosi naziv 
gasilska častnica 2. stopnje in je edina gasilska sodnica v trebanjski 
gasilski zvezi. Priznanje je prejela za dolgoletno uspešno, vztrajno in 
požrtvovalno delo na področju prostovoljnega gasilstva, za opravlja-
nje zahtevnih funkcij, del in nalog, plemenito delo in prenos znanja 
na mlade v gasilstvu, ki delujejo na območju KS Trebnje  in širše.  
Občinski pihalni orkester Trebnje združuje ljudi, ki so srčno predani 
glasbi, izpopolnjujejo in ohranjajo kulturo svojih prednikov, so odgo-
vorni in zanesljivi, sočutni in prijateljski in tudi preudarni in odločni. 
Prejeli so priznanje za 90 let uspešnega delovanja na glasbenem, kul-
turnem in društvenem področju na območju KS Trebnje in širše.  
Maja Kastelic, ki o sebi pravi, da je vedno rada risala tako sama kot z 
najboljšo prijateljico in se pri tem čisto dovolj zabavala. Odkar pomni, 
je bila strastna bralka knjig. Ko je to dekle odraslo, je postala znana in 
cenjena ilustratorka, ki se preko risb in slikanic približuje predvsem 
otrokom. Njeno delo so tudi priznanja, ki so jih dobili prejemniki pri-
znanj KS Trebnje za leto 2016. Maja Kastelic je priznanje prejela zaradi 
izjemnih uspehov na področju likovnega ustvarjanja ter širjenja likov-
ne kulture na območju KS Trebnje, Slovenije in v tujini.  
Glasbena šola Trebnje, ki je pred 40 leti začela s 132 učenci in jih 
ima danes 300;  od začetnih šestih oddelkov do današnjih 14. Od 

začetkov do danes že 40 let v Mirnski in Temeniški dolini skrbijo za 
glasbeno izobraževanje. Mladi glasbeniki bogatijo številne prireditve 
in dogodke v Trebnjem in širši okolici. Navdušujejo z dovršenostjo, 
vsestranskostjo in pestrostjo repertoarjev, ki jih predstavljajo širši 
množici. Prejeli so priznanje ob 40-letnici uspešnega razvoja glasbe-
nega šolstva  in bogatenja kulturnih dogodkov na območju KS Treb-
nje in širše.  
Miran Jurak je bil letos eden od organizatorjev 44. Tedna cvička. Z 
dovršeno pripravo prireditve so navdušili številne vinogradnike in 
ljubitelje dobrega cvička. Uspeh dogodka je odmeval po vsej cvičkovi 
deželi in širše. Miran Jurak je priprav tovrstnih dogodkov vajen, saj 
je bil ali pa je še vedno dejaven v številnih društvih, med drugim 
je tudi dolgoletni sekretar Športne zveze občin Trebnje in Mirna in 
je bil zadnjih nekaj let tudi ves čas eden od glavnih organizatorjev 
prireditve Športnik leta občin Trebnje in Mirna. Prejel je priznanje 
za dolgoletno aktivno društveno, družabno in kulturno delovanje na 
območju  KS Trebnje in širše. 
Jože Štepec je bil letos prav tako eden od organizatorjev 44. Tedna 
cvička. Predlagatelji so ga opisali kot vedno delavnega in poštenega 
sodelavca z izredno življenjsko energijo in nalezljivim optimizmom. 
Zato je priljubljen med svojimi stanovskimi prijatelji – obrtniki, pla-
ninci, vinogradniki in lovci. Prejel je priznanje za dolgoletno aktivno 
društveno, družabno in kulturno delovanje na območju KS Trebnje 
in širše.
Miloš Košir je v naši sredi 18 let. V tem času je poleg osnovnega pos-
lanstva – duhovništva – ogromno naredil tudi na kulturnem podro-
čju, saj skrbi za kulturno dediščino. V srca mladih in njihovih staršev 
se je zagotovo zapisal z organizacijo poletne mladinske kolonije za 
vse otroke in je tako vsem otrokom ne glede na versko prepričanje 
omogočil uživanje v poletnih radostih. Prejel je priznanje za dolgole-
tno, uspešno in aktivno delovanje na družbenem, humanitarnem in 
kulturnem področju v trebanjski župniji, območju KS Trebnje in širše. 

Prireditev je povezovala Mojca Mežik, program pa so popestrili učen-
ci Glasbene šole Trebnje: Matic Zoran in Andraž Močnik pod mentor-
stvom Tomaža Rožanca ter harmonikarski orkester, ki ga vodi Sandi 
Ravbar. Slišali smo tudi Trebanjski oktet pod vodstvom Matevža Sile.  
Priznanja, ki so jih prejeli izbrani, je oblikovala Maja Kastelic. 

Mateja Kozlevčar
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JUBILEJI

91 let Ane Koželj
Rodila se je 10. julija 1925 v Zabrdju pri Mirni kot prva od osmih 
otrok. Kmalu je morala poprijeti za vsako delo in skrbeti za mlajše 
brate in sestre. Oče je bil bolan, zato so njene roke še kako prav 
prišle. Že mlada je odšla v Ljubljano, da bi se naučila kuhati.  V 
Ljubljani je ostala leto in pol. Tam je spoznala prijateljico iz Knežje 
vasi, ki ji je predstavila bodočega moža, ko je bila pri njej  na obisku.
Leta 1951 se je poročila z Lojzetom. Iz Zabrdja je prišla na Lužo, 
kjer živi še danes. Lojze je bil vdovec, ki je imel 3-letno hčerko 
Marijo. Poročila sta se na dom njegove prve žene, kjer je živela še 
njena mama. Za vse je bila to zelo težka in zapletena situacija. Z 
močno voljo in ljubeznijo so se prebijali iz dneva v dan. V zakonu  
so se rodili še štirje otroci Janez, Lojzka, Marjan in Zinka. Ker je 
bilo več otrok in nihče v službi, so se stežka prebijali. Večkrat je 
bilo hudo. Ana je hodila delat k sosedom, da je zaslužila za kak-
šen prevoz, drva, dobrine. Nahraniti vsa lačna usta ni bilo lahko. 
Čeprav težko, je za pomoč prosila svojega strica, ki je bil župnik. 
Ponudil ji je pomoč pri šolanju enega fanta. Bila je težka odloči-
tev, katerega naj da. Pomagal je najstarejšemu Janezu, in to že 
od sredine osnovne šole naprej.  Vrnil se je kot odrasel fant. Imel 
je že fička. Najprej je mamo in očeta peljal k maši, na kar sta bila 
zelo ponosna.  Po osnovni šoli so tudi Marija, Lojzka in Marjan šli 
iskat srečo v Ljubljano. Mož ji je umrl leta 1989. Marija pa je tudi 
pokojna. Čeprav so šli od doma, se vsi radi vračajo domov. Ima 13 
vnukov in 18 pravnukov.
Ana je zelo rada urejena od pričeske do oblačil. Včasih te možnosti 
ni imela, sedaj je nekoliko lažje.  Hčerke se rade pošalijo, da ko 
odpreš njeno omaro, si kot v Nami. Čeprav je v lepih letih, je imela 
prej mobilni telefon kot njeni otroci.  Prestala je že več operacij, 
toda kljub temu gre rada  k maši, peče odlične orehove štukeljčke 
in pehtrovo potico. Še vedno je polna dobre volje. Rada zapleše in 
zapoje ob kakšni priložnosti. Na oknih svoje hiške ima polno rož in 
vrtiček,  ki ji je v veliko veselje. Ob nedeljah bere lokalne časopise, 
tako da je kar na tekočem z dogajanjem v občini. Danes zanjo skrbi 
najmlajša hčerka Zinka, ki si je doma ustvarila družino.
»Novakova mama« je najstarejša krajanka KS Knežja vas. Želimo ji, 
da bi še dolgo ostalo tako.

Anita Barle, KS Knežja vas

80 let Lojzeta Pekolja

Na svoj godovni dan, 21. 6. 2016, je Lojze Pekolj iz Šahovca pri 
Dobrniču dočakal svoj visoki jubilej, 80. rojstni dan. V krogu svoje 
širše družine ga je praznoval v soboto. 
Da so v Šahovcu kleni, trdni in pošteni ljudje, dokazuje tudi Lojze. 
Njegovi spomini segajo daleč nazaj v otroštvo, spominja se, da so 
med vojno imeli pouk v današnji gostilni, ker je bila šola požgana. 
Učila jih je učiteljica Francka Slak. Zelo mlad se je zaposlil v Pionirju 
Novo mesto, gradili so različne objekte. Most na avtocesti na Poni-
kvah so naredili v 4 dneh, delali so nepretrgoma. Delo je nadaljeval 
v Litostroju v Ljubljani. Delal je v brusilnici. Bil je dober in natančen 
ter vztrajen, zato je napredoval v delovodjo. Kot je povedala njego-
va najstarejša hčerka Damjana, ki je bila tudi nekaj časa zaposlena 
v Litostroju, so bili oče in ostali delavci ob koncu delovnega dne od 
prahu neprepoznavni. Lojze je povedal, da je veliko njegovih sode-
lavcev prav zaradi tega zgodaj umrlo. On pa se ne da, čeprav mu 
zdravje zadnje čase nekoliko peša in mu ne da dihati.
Tako ne more več tekmovati v ekipi veteranov PGD Dobrnič, kate-
re član je bil dolgo let, in s katero so dosegali dobre uvrstitve. Še 
naprej je član PGD Dobrnič. Za svoje aktivno delo je prejel veliko 
priznanj in pohval. Zadnje je bilo priznanje za 60 let dela v gasilstvu. 
Z ženo Majdo sta s svojim zgledom pritegnila v gasilske vrste člane 
svoje družine, ki z veliko požrtvovalnostjo delujejo v tej človeko-
ljubni dejavnosti.
Z ženo, ki je žal je pred dvema letoma umrla in jo vsi zelo pogrešajo, 
sta bila zelo povezana, večkrat sta se odpravila na sprehod do Sve-
tinj, se pogovarjala in se udeleževala različnih prireditev. Sin Lojze 
je dodal, da je bila mami za vse, aktivna je bila v krajevni skupnosti, 
vodila krajevno organizacijo zveze borcev, pomagala povsod, oče 
pa ji je pri vsem pomagal.
Najmlajša hčerka Anita je povedala, da je bila pomoč obeh staršev 
neprecenljiva, z veliko skrbjo in ljubeznijo sta pazila na vnuke, ka-
dar je bilo potrebno in pomagala, kadar sta lahko. 
Lojze sedaj sam popazi na otroke in doma pomaga, kolikor more. 
Vesel in hvaležen je, da sin Lojze in snaha Darinka poskrbita za vse 
in da se z njima in vnuki Dejanom, Davidom, Klemenom in Anže-
tom lepo razumejo. Vesel je, da so otroci med seboj zelo povezani, 
da drug drugemu pomagajo in si stojijo ob strani v težkih trenutkih. 
Kmalu po smrti mame je umrl še Damjanin mož Tone. Hčerka Da-
mjana živi v sosednji hiši, zato je veliko pri očetu. Tudi hčerka Anita 
in njen mož Janez velikokrat prideta na pomoč ali pa le na obisk. 
Vesel je še ostalih vnukov Jureta, Tine, Julije, Anemarije, Jakoba in 
dveh pravnukinj Lane in Lare ter pravnuka Patrika. 
Ob njegovem 80. rojstnem dnevu so ga obiskali in mu čestitali ter 
ga obdarovali predsednik Sveta KS Dobrnič Darko Glivar, predse-
dnica KORK Dobrnič Francka Kužnik, predstavnica Društva upoko-
jencev Anica Kužnik in članica Sveta KS Melita Jarc.
Spoštovani gospod Lojze!
Še enkrat iskrene čestitke ob Vašem jubileju, želim Vam veliko 
zdravja in sreče ter Vam voščim še na mnoga leta v krogu vaših 
najdražjih.

Lojzka Prpar, KS Dobrnič
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POLITIČNE STRANKE

Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek poziva premierja dr. Mira 
Cerarja, da do septembra pripravi znižanje DDV. Po dveh letih 
je skrajni čas, da koalicija sprejme konkretno reformo v dobro 
ljudi. Po mnogih obiskih po občinskih odborih SLS in pogovorih 
s tamkajšnjimi člani naše stranke prenaša predsednik SLS mag. 
Marko Zidanšek predsedniku Vlade RS dr. Miru Cerarju jasno 
sporočilo iz okolij izven ljubljanskih dvorov: državljankam in dr-
žavljanom je dovolj vladnih neumnosti. »Ljudje me sprašujejo, 
kaj natančo je v Sloveniji boljše? Vladajoči politiki v prazno go-
vorijo o okrevanju države, ko si mnogi državljani še vedno ne 
morejo privoščiti niti nekaj dni dopusta. To je sprenevedanje in 
posmeh lastnemu narodu, ki tega ne bo več toleriral …

Kresovanje na Medvedjeku

V petek, 24. 6, smo imeli tra-
dicionalno kresovanje – tokrat  
na Smrekarjevi domačiji. Prišli 
so tudi člani iz sosednjih občin. 
Vzdušje ob lepem vremenu je 
bilo domače in sproščeno.

Ob spomeniku smo položili 
cvetje v spomin na dogodek ob 
25-letnici bitke na Medvedjeku.

OO SDS Trebnje

Poletje je tukaj in prihaja dolgo pričakovani trenutek odhoda na 
dopust. Za nekatere je to skrbno načrtovan dogodek, medtem 
ko se drugi enostavno prepustijo trenutnemu navdihu. Dopust 
je čas, ko naj bi se sprostili, odpočili in si nabrali novih moči, 
kjerkoli že to je, tudi doma. Na srečo je učinkovita sprostitev 
bolj vprašanje domiselnosti, navdušenja, ambicij in razpolože-
nja kakor pa časa in sredstev, ki so nam na razpolago. Poleti 
beležimo manj političnega dogajanja. V Drotu tudi v poletnih 
dneh ne bomo počivali. Smo motivirani in delamo v dobrobit 
lokalne skupnosti, kar nam je v veselje in v tem vidimo smisel. 

Vsem bralcem želimo lepo poletje!

Občanke in občani Trebnjega,
tokratno sporočilo bo dopustniško obarvano, ker avtor pre-
življa kombiniran dopust. Tistim, ki se še spominjamo dobrih 
starih časov, ko smo 14 dni preživeli na Jadranu, je sedaj bolj 
v navadi, da preživljamo kombiniran dopust, pol za mešalcem 
ali kako drugače delovno in pol počitniško. V prostem času kaj 
preberem in med drugim napoved »ptiča« (Goloba), da bo ele-
ktrična energija skoraj zastonj. Morda je napoved tudi resnična, 
pa vendar bi sam bolj pričakoval, da bo znesek na računu za 
elektriko vseeno višji, kot je sedaj.
Vsem voščimo oddih, kot ste si ga zamislili.

Občinski odbor SD Trebnje

 

Končno je prišlo poletje, čas počitnic in dopustov, ko vsako-
dnevne skrbi za nekaj časa odložimo. Ob prazniku naše občine 
je bilo dogajanje pestro in bogato, vsakdo si je lahko našel nekaj 
zabave in sprostitve. Tudi kulturnih prireditev ni manjkalo. Us-
pešen Tabor likovnih samorastnikov, prireditev Iz trebanjskega 
koša, Baragovi dnevi in 90. letnica Občinskega pihalnega orke-
stra Trebnje. Ob tem visokem jubileju Občinskemu pihalnemu 
orkestru Trebnje iskreno čestitamo.
 
Vsem občankam in občanom želimo lepo poletje!
 

Stranka modernega centra SMC      

SLOVENIJA, VSE NAJBOLJŠE!

Letos mineva 25 let od dneva, ko je Slovenija razglasila svojo 
samostojnost. Slovencem in Slovenkam so se tako uresničile 
dolgoletne sanje po lastni državi.
Osrednje praznovanje naše stranke je bilo 12. junija na tradi-
cionalnem taboru NSi v Vojniku. Srečanje, ki se ga je udeležilo 
izjemno veliko članov in prijateljev  NSi, je bilo prijetno in pri-
jateljsko. Med udeleženci je bilo čutiti enotnost takratnega 
duha in iskrena želja po močnejši krščanski demokraciji. Opo-
zorili so tudi, da je čas za družbeno odgovorno politiko, ki naj 
zagotavlja delovna mesta, socialno  varnost, delujoče gospo-
darstvo in pravično družbo.
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Vljudno vabljeni 
na ogled razstave 
Trebnje z okolico – 
Arheološka slika!
Da je bilo širše območje Trebnjega poseljeno že globoko v 
prazgodovinskem času, dokazujejo redke in zelo pomembne 
arheološke najdbe. Na pričujoči razstavi posebej izpostavlja-
mo rezultate arheoloških raziskav od leta 2006 do 2009. Pre-
ko fotografij in risb opremljenih z besedili in preko dejanskih 
najdb boste poleg zgodovine zavarovalnih raziskav in lokacij 
le-teh v Trebnjem lahko spoznali vzroke za nastanek Trebnje-
ga, prve oblike obrti v Trebnjem, ki sta bili kovaštvo in suk-
njarstvo, in veliko drugih zanimivosti povezanih z življenjem 
na našem območju nekoč.

Razstava Trebnje z okolico – arheološka slika je nastala v so-
delovanju Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE 
Novo mesto, katere osnovna naloga je skrb za nepremično 
kulturno dediščino, in Občine Trebnje. V sodelovanju z Ga-
lerijo likovnih samorastnikov Trebnje so brezplačni ogledi 
razstave mogoči kadarkoli med 18. junijem in 31. avgustom 
2016, razstava pa bo za ogled najverjetneje na voljo tudi še v 
septembru 2016. 

Za ogled razstave se oglasite v Galeriji likovnih samorastnikov 
Trebnje (2. nadstropje), Goliev trg 1, in sicer v delovnem času 
galerije, ki je v poletnem času, kot sledi:

Poletni odpiralni čas galerije, ki traja od 1. 5. do 30. 9. 2016:
nedelja in ponedeljek zaprto,
od torka do petka: od 10. do 12. in od 14. do 19. ure,
sobota: od 14. do 19. ure.

V času od 25. 7. do  7. 8. 2016 je galerija odprta:
nedelja in ponedeljek zaprto,
od torka do petka: od 16. do 19. ure,
sobota: od 16. do 19. ure.

Za skupine je potrebna predhodna prijava. Prijave in informa-
cije v zvezi z razstavo na: 07/3481104.

ZAHVALE / VABILA

 ZAHVALA

V 87. letu starosti nas je zapustila naša 
draga mama, babica in prababica,

AMALIJA MARN, 
iz Praproč 14, Trebnje.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in 
svete maše. Posebna zahvala gospodu župniku za opravljen 
obred, govornici, pevcem, izvajalcu tišine in pogrebni službi 
Oklešen.
Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njeni

Za dobroto tvojih rok
ostala je beseda hvala,
ki v srcih bo ostala in 
večno lep spomin na te.

Mama, bila si in vedno boš naše sonce.

ZAHVALA

Ob dopolnjenem 90. letu se je sklenilo življenje naše drage mame, tete, 
babice in prababice MARIJE TOMŠIČ iz Češnjevka 10 (1926−2016). Ob tej 
boleči izgubi se vam zahvaljujemo za stisk roke in izrečeno sožalje, daro-
vane maše, podarjene sveče in cvetje ter spremstvo na njeni zadnji poti.
Hvala vsem sorodnikom, prijateljem in vaščanom ter sodelavkam in so-
delavcem podjetij Dolenjske lekarne Novo mesto, Slovenske železnice 
in Zomi Trebnje. Še posebej se zahvaljujemo dr. Katarini Žirovnik Kuster 
in vsem negovalkam iz doma DSO Trebnje, predvsem ga. Renati Kolbe-
zen za vso požrtvovalnost. Hvala zdravstvenemu in strokovnemu osebju 
DSO Trebnje za prijaznost in pomoč v njenih zadnjih urah. Hvala vsem, 
ki ste jo v domu obiskovali.
Hvala g. duhovniku Slavku Kimovcu, praporščaku, izvajalcu Tišine, pev-
cem in pogrebni službi Oklešen za lepo opravljen pogrebni obred.

Žalujoči: hčerke Milena, Slavka in Mari ter sin Stane z družinami

ZAHVALA

V soboto, 11. junija 2016, smo se na pokopališču v Trebnjem 
poslovili od naše drage žene, mame, babice in sestre  

MARIJE PINTARIČ 
iz Cankarjeve ulice 25.

Zahvaljujemo se župniku za lep duhovni obred,  pogrebni 
službi Marije Novak iz Rebri, trobentaču za pozdrav Tišine,  
Komunalnemu podjetju in Domu starejših občanov Trebnje. 
Iskrena hvala vsem za izrečena sožalja, za podarjene sveče 
in cvetje.

Žalujoči: mož, hčeri, vnuki, sestra Lizika s hčerko Olgo 
in zetom Petrom iz Maribora
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RAZVEDRILO

Tokratni sponzor križanke je Papirnica Pingo iz Trebnjega. Za vas je pripravil 
nagrade, in sicer 1. nagrada bon v vrednosti 25,00 €, 2. nagrada bon v vred-
nosti 15,00 €  in 3. nagrada bon v vrednosti 10,00 €.
V Papirnici Pingo vam v času nakupov za šolo nudimo delovne zvezke, učbeni-
ke za osnovno in srednjo šolo ter ostale šolske potrebščine. Nudimo posebno 
ugodne nakupe s popusti do 20 %, plačila na obroke (brezobrestno – NLB), 
plačilne kartice in gotovinske popuste. Vabimo vas, da nas obiščete pred na-
kupi za šolo in se prepričate o naši pestri ponudbi šolskih torb, nahrbtnikov, 
zvezkov, barvic, pisal in še več priznanih in kvalitetnih znamk.
Naš slogan, ki velja že vrsto let, smo dopolnili in obdržali tudi letos: V PAPIRNI-
CO PINGO POHITIŠ, VSE ZA ŠOLO LAHKO TAM NAROČIŠ IN DOBIŠ!

Geslo križanke in svoj naslov pošljite na Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 
Trebnje ali na elektronski naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com najka-
sneje do torka, 6. 9. 2016. Gesel, prejetih po tem datumu, ne bomo mogli 
upoštevati.

Pravilno geslo križanke iz  junijske  številke 
Glasila je:  VARSTVO RASTLIN

Prejeli smo  28  pravilnih rešitev. Na seji  
12. 7. 2016 smo izžrebali 3  nagrajence:                                      

1. nagrado,  vetrovko Agroavant in majico, 
prejme Ivana Porle, Šahovec 14, 8211 Dobr-
nič;                                                                                                                                                      

2. nagrado,  vetrovko Agroavant,  prejme,  
Ludvik Virc, Šmaver 109, 8211 Dobrnič  
in                                                                                                                                                            

3. nagrado,  majico, prejme Benjamin Si-
nur, Simončičeva ul. 7, 8210 Trebnje.  

Nagrade  boste prejeli po pošti.



Datum Ura Prireditev Lokacija
22. 7. 2016 20. 00 Tradicionalna veselica z ansamblom Nemir Gasilski dom Velika Loka, Trebnje

23. 7. 2016 13. 00 Srečanje konjenikov na Krtini Krtina 2, Velika Loka, Trebnje

23. 7. 2016 8. 00–12. 00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

23. 7. 2016 8. 30–12. 00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

27. 7. 2016 18. 00 Bralne urice: Tačke pomagačke Knjižnica Pavla Golie, Trebnje

27. 7. 2016 15. 00–19. 00 Brezplačno energetsko svetovalna pisarna ENSVET Občina Trebnje

30. 7. 2016 21. 00 Gasilska veselica s Stilom Gasilski dom Sela pri Šumberku, 
Žužemberk

30. 7. 2016 8. 00–12. 00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

30. 7. 2016 8. 30–12. 00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

3. 8. 2016 15. 00–19. 00 Brezplačno energetsko svetovalna pisarna ENSVET Občina Trebnje

6. 8. 2016 8. 00–12. 00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

6. 8. 2016 8. 30–12. 00 Eko tržnica Mercator center Trebnje 

10 .8. 2016 15. 00–19. 00 Brezplačno energetsko svetovalna pisarna ENSVET Občina Trebnje

13. 8. 2016 20. 00 Velika gasilska veselica z ansamblom  
Klapa Šufit & Ansambel Nemir Gasilski dom Lukovek, Trebnje

13. 8. 2016 8. 00–12. 00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

13. 8. 2016 8. 30–12. 00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

14. 8. 2016 9. 00 9. Žefranov pohod na Primskovo Okrepčevalnica Žonta, Veliki Gaber

17. 8. 2016 15. 00–19. 00 Brezplačno energetsko svetovalna pisarna ENSVET Občina Trebnje

20. 8. 2016 20. 00 Gasilska vrtna veselica z ansamblom Veseli Dolenjci Gasilski dom Občine, Dobrnič

20. 8. 2016 8. 00–12. 00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

20. 8. 2016 8. 30–12. 00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

22. 8.–26. 8. 2016 7. 00–6. 30 Poletne delavnice za otroke: CIKOLETJE CIK Trebnje

24. 8. 2016 15. 00–19. 00 Brezplačno energetsko svetovalna pisarna ENSVET Občina Trebnje

26. 8.–28. 8. 2016 s pričetkom ob 20. 00 Slovo poletju 2016 Goliev trg, Trebnje

27. 8. 2016 8. 00–12. 00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

27. 8. 2016 8. 30–12. 00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

28. 8. 2016  10. 00 Urbani gladiator Trebnje Goliev trg, Trebnje

31. 8. 2016 15. 00–19. 00 Brezplačno energetsko svetovalna pisarna ENSVET Občina Trebnje

3. 9. 2016 8. 00–12. 00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

3. 9. 2016 8. 30–12. 00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

7. 9. 2016 15. 00–19. 00 Brezplačno energetsko svetovalna pisarna ENSVET Občina Trebnje 

10. 9. 2016 8. 00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

10. 9. 2016 8. 30–12. 00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

14. 9. 2016 15. 00–19. 00 Brezplačno energetsko svetovalna pisarna ENSVET Občina Trebnje

Napovednik dogodkov v občini Trebnje 
v juliju, avgustu in septembru 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).


