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Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje, 
Goliev trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goli-
ev trg 5, 8210 Trebnje
Odgovorna urednica: Mojca Smolič
Uredniški svet: Mitja Hren, Vanja Jakopin, Ma-
teja Grebenc Kepa, Darinka Krevs, Petra Pust 
Smolič, Milan Žnidaršič, Franc Brane Praznik, 
Mojca Smolič, Vida Hočevar, Andreja Perc
Lektorica: Silva Kastelic
Grafična podoba: Simona Pate Popelar
Tisk in prelom: Tiskarna Januš d.o.o, Ljubljana
Naklada: 4.850 izvodov, ki se razdelijo brez-
plačno vsem gospodinjstvom in podjetjem v 
občini Trebnje. 
Uredništvo si pridržuje pravico do objave, 
neobjave, delne objave ali krajšanja nena-
ročenih prispevkov v skladu s prostorskimi 
možnostmi in uredniško politiko. Prosimo, 
da posamezni prispevki ne obsegajo več kot 
1000 znakov s presledki in fotografijo v for-
matu JPG ali podobno. Fotografij neprimerne 
kakovosti za tisk ne bomo objavili, prav tako 
ne bomo objavili fotografij, pripetih v progra-
mu Word zaradi slabe resolucije. Prispevki 
političnih strank in neodvisnih list ne smejo 
presegati 750 znakov s presledki. Prispevkov, 
ki ne bodo podpisani s polnimi imeni avtor-
jev, ne bomo objavili. Prosimo, da ob prispev-
ku vedno navedete tudi avtorja fotografije. 
Uredništvo si pridržuje pravico, da neprimer-
ne in žaljive vsebine ne objavi. 
V Glasilu občanov se brezplačno objavi osmr-
tnica ali zahvala ob smrti pokojnih občank ali 
občanov občine Trebnje v obsegu 800 znakov 
s presledki. Spominskih objav ob obletnicah 
smrti se ne objavlja. Poslanih slik za objavo 
ne vračamo. V Glasilu občanov se proti plačilu 
v skladu s sprejetim cenikom objavljajo tudi 
oglasi, ki so pripravljeni za tisk, torej oblikovani 
in v primernih formatih: PDF v kakovosti za tisk 
in CMYK-formatu. Če kakovost ni ustrezna, se 
objavo oglasa zavrne. Naročnik oglasa je dol-
žan spoštovati avtorske pravice glede upora-
be 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 občinsko stavbo). 
Gesla križank pošiljajte izključno na dopisni-
cah in elektronski naslov.

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo števil-
ko je ponedeljek, 6. 4. 2020, predviden izid je 
v sredo, 15. 4. 2020.
Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po 
tem datumu, bodo uvrščeni v naslednjo števil-
ko, če bodo še aktualni.

občinske novice

Občina Trebnje vabi 
k sodelovanju v 
projektu Street Art
Občina Trebnje je bila skupaj s še 16 par-
tnerji iz različnih evropskih držav uspešna 
na lanskem razpisu Evrope za državljane 
znotraj ukrepa Mreže mest, in sicer s pro-
jektom STREET ART (ulična umetnost) ali 
kratko STAR.
V sklopu projekta, ki se bo izvajal od no-
vembra 2019 do oktobra 2021, se bomo 
poskušali preko delavnic in debat o  moči 
ulične umetnosti spoprijeti z nestrpnostjo 
do drugih kultur in etničnih skupin ter z oži-
vitvijo ene javne površine v Trebnjem preko 
poslikav/grafitov ozaveščati o pomembnos-
ti solidarnosti in sobivanja različnih stališč in 
kultur.  

Vse, ki vas projekt zanima bolj podrob-
no ali bi si v projektu želeli sodelovati 
bodisi kot »ulični umetniki« za izvedbo 
poslikave in izražanje mnenj o moči ulič-
ne umetnosti bodisi kot sodelujoči pri 
izvedbi projekta (lokalnih dogodkov in 
udeležba na mednarodnih dogodkih), 
vabimo, da nam pišete na elektronski na-
slov info@trebnje.si ali nas pokličete na 
07/3481143.   

Mateja Zupančič
Občinska uprava 

Oddelek za splošne zadeve

Spoštovane  
in spoštovani!
Včasih se mi zdi, da se svet vrti z vse večjo 
hitrostjo – ravno kar smo ugasnili novoletne 
luči in že je tukaj marec in pomlad. Zime 
tako rekoč ni bilo in zato so občutki neneh-
nega hitenja še toliko bolj prisotni.
Tako kot se vse hitreje spreminja podnebje, 
se vse hitreje spreminja tudi družba. Ko-
rona virus ta trenutek kroji našo usodo in 
krepi naše strahove. Bolezen sicer ni nič ne-
varnejša od gripe, vendar žal nimamo vseh 
informacij, zato je potrebno biti previden 
in prilagoditi svoje odzive. Strokovnjaki se 
bojijo mutacije virusa. Upajmo na najboljše 
in na to, da bo do konca aprila res izginil iz 
sveta. 
Še hujše kot virus pa se nekaterim trenu-
tno zdi oblikovanje desnosredinske vlade. 
Režimski novinarji skrajne levice pišejo 
pamflete, grozijo s koncem demokracije in 
neuravnoteženo poročajo. S TV ekranov po-
zivajo k uporu in govorijo o nespoštovanju 
ustave, o pustni pogodbi, vse nove ministre 
proglašajo za nesposobne itd. Če se Janša 
pred novinarji pošali, je to označeno za sov-
ražni govor, ko pa nekateri pišejo in govori-
jo, da je tega istega potrebno odstraniti iz 
političnega prostora ali celo ubiti, pa je to 
po njihovem mnenju normalno in pluralno. 
Liberalna sredina se je odločila, da sodelu-
je z desno sredino, kar se mi zdi izjemnega 
pomena. Janez Janša je izjemno operativen 
- v času njegove vlade sem imel kot župan 
omogočen dostop do komunikacije z vsemi 
ministri in uradniki v le nekaj dneh, pri le-
vih vladah pa to traja več mesecev. Levica 
in leva sredina imata kopico omejeno spo-

sobnih voditeljev. Sprašujem se, če niso to 
slamnati voditelji nekega temnega ozadja. 
Od Drnovška na levici ni bilo sposobnega 
voditelja na mestu predsednika vlade.
Sam sem trikrat pisal predsedniku Šarcu, 
le-ta mi ni nikoli odgovoril. Skratka, skrajni 
levici in levi sredini svetujem, da se pove-
žeta in najdeta odgovornega in operativno 
sposobnega voditelja, ki bo sposoben up-
ravljati to državo, če želijo tej državi dobro. 
Če samo primerjamo Nemčijo, ki je imela 
od leta 1982 pa do danes na mestu predse-
dnika vlade le tri imena, v Sloveniji pa »stri-
ci iz ozadja« naplavijo vsake par mesecev 
kakšnega novega … Upam, da bodo skrajni 
levičarski politikanti, rdeči sindikat in navi-
jaški novinarji pustili vlado, ki se sestavlja, 
delovati. Ob koncu mandata pa naj analizi-
rajo, sodijo in primerjajo učinke. Protestnih 
maškar, ki so konec februarja protestirale, 
pa upam, da vsaj do prihodnjega pusta ne 
bo na spregled. 
Ko izlijem bridko resnico na ta list papirja, 
mi je lažje. Nikogar ne želim žaliti, vendar 
bi bilo zelo dobro, da se bi vsi zavedali re-
alnega stanja, da bomo kot država v stanju 
zagotavljati pokojnine, ustrezno zdravstvo 
in dolgotrajno oskrbo ter tudi razvijati infra-
strukturo. Slabi gospodarji nas lahko pripe-
ljejo v bankrot.
Spoštovane mame, babice, žene in dekle-
ta, ljubezen je največja zdravilna moč, ki jo 
poznamo. Ljubezen lahko ozdravi tudi naj-
globlje in najbolj boleče spomine, saj pri-
nese svetlobo razumevanja v najtemnejše 
kotičke našega uma in srca. Vse najlepše ob 
8. marcu in materinskem dnevu, veliko lju-
bezni ter lepo praznovanje.

Alojzij Kastelic, župan
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javni razpis
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 
26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v 
Občini Trebnje za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 41/15) ter Odloka o prora-
čunu Občine Trebnje za leto 2020 (Uradni list RS, št. 32/19) Občina Trebnje objavlja

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev 
za ohranjanje in razvoj kmetijstva  

in podeželja v občini Trebnje v letu 2020
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Občina Trebnje razpisuje nepovratna finančna sredstva za sofinanciranje programov 
na področju kmetijstva v občini Trebnje za leto 2020, ki se dodeljujejo po pravilih 
o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 
702/2014 in 1407/2014.
2. OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Trebnje za leto 2020 v okvirni viši-
ni  83.000 EUR ter dodatnih 50.000 EUR za sofinanciranje naložb v zelenjadarstvo. 
V primeru, ko med proračunskim letom Občinski svet spremeni višino proračunskih 
sredstev iz postavk tega razpisa, se naročnik in upravičenec pomoči z aneksom do-
govorita za spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za spremembo dinamike 
plačil.

Ukrepi (po Pravilniku):

Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredme-
tena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno 
kmetijsko proizvodnjo

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetij

                      (za sofinanciranje naložb za zelenjadarstvo)

Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

15.000 EUR

50.000 EUR

25.000 EUR

Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 2.500 EUR

Ukrep 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih 
in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost 
na kmetiji – de minimis

7.000 EUR

Ukrep 7: Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odroč-
nih krajev

3.500 EUR

Ukrep 8: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij 10.000 EUR

Ukrep 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in 
razvoja podeželja

20.000 EUR

3. UKREPI
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kme-
tijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Ko-
misije (EU) št.702/2014)

Namen ukrepa:
 ᠀ Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
 ᠀ izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z   

zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvo-
dnje;

 ᠀ izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, 
če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije;

 ᠀ vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem 
in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, koma-
sacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo;

 ᠀ preprečevanje zaraščanja podeželja;
 ᠀ povečanje lokalne pridelave hrane in samooskrbe občine;
 ᠀ zagotavljanje zdrave (tudi ekološke) hrane lokalnemu prebivalstvu;
 ᠀ povezovanje lokalnih pridelovalcev in predelovalcev kmetijskih izdelkov;
 ᠀ vzpostavljanje kratkih prehranskih verig;
 ᠀ povečanje števila ekoloških in biodinamičnih kmetijskih gospodarstev.

Pomoč se ne dodeli za:
 ᠀ nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
 ᠀ zasaditev letnih rastlin;
 ᠀ dela v zvezi z odvodnjavanjem;
 ᠀ nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
 ᠀ naložbe za skladnost s standardi Unije z izjemo pomoči, dodeljene mladim kme-

tom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja;
 ᠀ za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije (vloga mora biti 

oddana pred začetkom investicije - spodbujevalni učinek);
 ᠀ investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
 ᠀ investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, 

vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;

 ᠀ stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
 ᠀ davke, razne takse in režijske stroške;
 ᠀ obratna sredstva.

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetij-
skih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
 ᠀ stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hle-

vov in gospodarskih poslopij na kmetiji;
 ᠀ stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na 

kmetiji, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški 
materiala in storitev);

 ᠀ stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, razen traktorjev;
 ᠀ stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
 ᠀ stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;
 ᠀ stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami 

(protitočne mreže …);
 ᠀ stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih 

pravic in blagovnih znamk;
 ᠀ stroški postavitve večletnih nasadov.

Upravičenci do pomoči so:
 ᠀ kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na 

območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine.
Pogoji za pridobitev:

 ᠀ predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s pod-
ročja gradnje objektov to potrebno;

 ᠀ projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar 
so upravičeni do sofinanciranja;

 ᠀ za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora 
biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za prido-
bitev pomoči;

 ᠀ ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
 ᠀ fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2020.

Intenzivnost pomoči:
 ᠀ do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.

Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko zna-
ša do 5.000 EUR.
Predmet sofinanciranja so investicije do predračunske vrednosti 15.000 EUR brez 
DDV.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.

Podukrep 1. 2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov - za nezah-
tevne agromelioracije v skladu s področno zakonodajo (Zakon o kmetijskih zemljiščih 
(Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – 
ZKme-1D in 79/17)).

Upravičeni stroški:
 ᠀ stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelio-

racije, pašniki);
 ᠀ stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
 ᠀ stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
 ᠀ stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino;
 ᠀ stroški urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.

Upravičenci do pomoči:
 ᠀ posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodarstev, vključe-

nih v skupno
 ᠀ naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost …);
 ᠀ kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na 

območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine.
Pogoji za pridobitev:

 ᠀ ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter 
dokazila o teh

 ᠀ stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
 ᠀ predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
 ᠀ kopija katastrskega načrta in program del;
 ᠀ dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;
 ᠀ fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2020.

Intenzivnost pomoči:
 ᠀ do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.

Najvišji skupni znesek pomoči za naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša 
do 5.000 EUR.
Predmet sofinanciranja so investicije do predračunske vrednosti 15.000 EUR brez 
DDV.
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Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva ozi-
roma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so 
vključeni v skupno naložbo.

UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 
702/2014)

Namen ukrepa:
Namen sofinanciranja dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje 
z namenom kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov: 

 ᠀ naravnih nesreč; 
 ᠀ slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, in 
 ᠀ drugih slabih vremenskih razmer; 
 ᠀ bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah.

S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da zavarujejo svoje pridelke pred po-
sledicami škodnih dogodkov iz prejšnjega odstavka.
Upravičeni stroški:

 ᠀ sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s pripadajočim davkom od 
prometa zavarovalnih poslov.

Upravičenci do pomoči:
 ᠀ kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem 

na območju občine in ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki je vklju-
čena v sofinanciranje, kot to določa Uredba o sofinanciranju zavarovalnih pre-
mij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 
89/14, 2/15, 3/15, 98/15, 28/16, 81/16, 66/17, 82/18 in 13/19). 

Pogoji za pridobitev:
 ᠀ veljavna zavarovalna polica z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja;
 ᠀ fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2020.

Intenzivnost pomoči:
 ᠀ skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za 

zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje ne sme preseči 65 % stroškov za-
varovalne premije.

UKREP 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov
ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji  – de minimis

Namen ukrepa:
Namen ukrepa je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in 
trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kme-
tijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:

 ᠀ stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kme-
tijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji, 
razen dopolnilnih dejavnosti predelave gozdnih lesnih sortimentov ter storitve s 
kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo;

 ᠀ stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih 
proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetij, razen dopolnilnih dejavnosti 
predelave gozdnih lesnih sortimentov ter storitve s kmetijsko in gozdarsko me-
hanizacijo in opremo;

 ᠀ stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmeti-
jah ter  nekmetijske dejavnosti, razen dopolnilnih dejavnosti predelave gozdnih 
lesnih sortimentov ter storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo;

 ᠀ promocija.
Upravičenci do pomoči:

 ᠀ kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nek-
metijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.

Pogoji za pridobitev sredstev:
 ᠀ predračune ali račune za nakup strojev ali opreme oz. račune o izvedenih delih;
 ᠀ dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
 ᠀ dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi;
 ᠀ predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je z zakonodajo s 

področja graditve objektov to potrebno;  
 ᠀ projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar 

so upravičeni do sofinanciranja;
 ᠀ fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2020.

Intenzivnost pomoči:
 ᠀ do 50 % upravičenih stroškov.

UKREP 7: Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih 
krajev

Namen ukrepa: 
Namen ukrepa je pokrivati operativne stroške cestnega tovornega prometa na odroč-
nih, razpršenih območjih občine. Cilj ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in tran-
sportne mreže na odročnih, razpršenih območjih občine.
Upravičenci:

 ᠀ subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa.

Splošni pogoji upravičenosti:
 ᠀ upravičenec mora predložiti dokazilo o opravljenem tovornem prometu na 

odročnih območjih z navedbo lokacij (prog) in razdalj ter seznam kmetij in koli-
čino mleka, ki ga le-te oddajajo;

 ᠀ letno število prevozov;
 ᠀ zagotavljanje ustreznega in kakovostnega tovornega prometa, skladno s področ-

no zakonodajo.
Upravičeni stroški:

 ᠀ operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih. 
Finančne določbe:

 ᠀ bruto intenzivnost pomoči je do 50 % upravičenih operativnih stroškov tovor-
nega transporta. 

Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno 
pomočjo presegli skupni znesek 100.000 EUR/upravičenca oziroma na enotno pod-
jetje v kateremkoli obdobju treh poslovnih let, kot je določen za dejavnosti cestnega 
tovornega prometa. 

UKREP 8: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij

Namen ukrepa:
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju dijakov in študentov kmetijskih 
programov, ki so predvideni za naslednike kmetij. 
Pogoji za pridobitev pomoči:

 ᠀ Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
 ᠀ izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije;
 ᠀ kopijo zadnjega šolskega spričevala;
 ᠀ potrdilo o vpisu;
 ᠀ fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2020.

Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz kme-
tijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana.
Upravičenci do pomoči:

 ᠀ udeleženci izobraževanja kmetijskih programov, ki so predvideni za naslednike 
kmetij.

Finančna določbe: do 120 EUR/mesec.

UKREP 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja 
podeželja  

Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje neprofitnih aktivnosti in materialnih stroškov društev 
oz. združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja iz območja občine, ki ne 
predstavljajo državne pomoči ter njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobi-
vanje dobička. Cilj ukrepa je omogočanje izvedbe programov dela navedenih društev 
oziroma združenj. 
Upravičeni stroški:

 ᠀ stroški, povezani s predstavijo oz. promocijo dejavnosti društva, pomembno za 
razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja, kot so: stroški udeležbe na  splošnih 
predavanjih, delavnicah, tečajih brez pridobitve certifikata, krožkih, strokovnih 
ekskurzijah, seminarjih, udeležbe na posvetih, okrogle mize ipd.; potni stroški, 
stroški izdaje publikacij, najemnine razstavnih prostorov; 

 ᠀ stroški, povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti društev oz. zdru-
ženj, ki prispevajo k prepoznavnosti občine, kot so: priprava gradiv, zloženk, ob-
jave v medijih, organizacija samostojnih prireditev ipd.;

 ᠀ stroški, povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, ki izhajajo iz ohra-
njanja kulturne in tehnične dediščine kmetijstva in podeželja: prikazi tradicional-
nih domačih obrti in običajev, prikazi tehnične dediščine, razstave, tekmovanja 
ipd.;

 ᠀ materialni stroški, povezani z izvedbo programov društev oz. združenj;
 ᠀ stroški, povezani s sodelovanjem in predstavitvijo društev na prireditvah lokal-

nega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena na prireditvah drugih 
društev in organizacij.

Pogoji za pridobitev pomoči: 
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:

 ᠀ finančno in vsebinsko ovrednoten letni program dela društva oz. združenja za 
leto 2020,

 ᠀ seznam članov.  
Upravičenci do pomoči:

 ᠀ registrirana stanovska društva in interesna združenja, ki delujejo na področju 
kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine.

Finančna določbe / intenzivnost pomoči:
 ᠀ do 100 % upravičenih stroškov.

4. VSEBINA VLOGE
Vlagatelji izpolnijo in oddajo vloge na sedežu Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Treb-
nje, in sicer obvezno na predpisanem obrazcu »Vloga za sofinanciranje programov 

javni razpis
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Občini Ilijaš in Trebnje 
obnovili zaveze in ponovno 
podpisali listino o pobratenju
Kot se veliko občank in občanov zagotovo spomni, je Občina 
Trebnje leta 1977 podpisala listine o pobratenju z občinami Ve-
lika Gorica (Hrvaška), Obrenovac (Srbija) ter Ilijaš (Bosna in Her-
cegovina). Razvila so se dobra sodelovanja med občinami, hkrati 
pa so se rodile tudi nove in trdne povezave ter prijateljstva med 
šolami, društvi, zvezami itd. Medtem kot so vezi med gasilskimi 
društvi, godbami, šolami itd. ostale žive, pa so uprave občin skozi 
leta in spremembe stike nekako izgubile.  

Ravno zato smo bili toliko bolj prijetno presenečni, ko smo v za-
četku februarja iz pisarne načelnika Občine Ilijaš prejeli vabilo na 
obeležitev praznika občine in dneva samostojnosti BiH. Delegaci-
ja v sestavi župana Alojzija Kastelica, svetnika Občinskega sveta 
Občine Trebnje Andreja Jevnikarja, in direktorja občinske uprave 
Janeza Pirca se je tako odzvala vabilu in v času od 28. do 29. fe-
bruarja prisostvovala na številnih sprejemih, sestankih in drugih 
aktivnostih. V soboto, 29. februarja, sta župan Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic in načelnik Občine Ilijaš Akif Fazlić v sklopu slav-
nostne seje Občinskega sveta Občine Ilijaš podpisala tudi listino 
o pobratenju, s katero sta se v imenu občin zavezala, da bomo 
skupaj gojili in poglabljali medsebojne stike in obiske med pre-
bivalci naših občin tako, da ustvarimo trden partnerski odnos v 
znamenju prijateljstva, svobode in miru v skupni Evropi.

Občina Ilijaš zavzema 309 km² površine in ima okoli 16.000 prebi-
valcev. Leži neposredno ob Sarajevu, ponaša pa se s 16,5 ha veliko 
industrijsko cono „Luka“, v kateri prednjačijo lesne in metalurške 
industrije ter industrije hrane in pijače. Na področju zdravstvene 
oskrbe imajo podobno kot Trebnje svoj zdravstveni dom in ur-
genco, na področju vzgoje in izobraževanja pa v Ilijašu deluje en 
vrtec, tri osnovne šole z osmimi podružnicami, ena glasbena in 
ena srednja šola. Med znamenitostmi zagotovo izstopa zaščiteno 
območje oziroma krajina Bijambare, ki obsega 497 ha. Planota ob 
Ilijašu obiskovalcem nudi dih jemajoče razglede in je namenjena 

pravim ljubiteljem narave. Osrednja podzemna jama Bijambar 
obsega skoraj 400 metrov podzemnih sprehajalnih poti, na po-
vršju planote pa so kolesarska, učna in gozdna pot. 

Mateja Zupančič
Občinska uprava

Oddelek za splošne zadeve

na področju kmetijstva v občini Trebnje v letu 2020«, ki ga dobijo na Občini Trebnje 
v sprejemni pisarni (soba št. 2), na Oddelku za družbene in gospodarske dejavnosti v 
pisarni št. 24 ali na internetni strani http://www.trebnje.si/. 

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

5. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE
Vloge na javni razpis morajo biti predložene v sprejemno pisarno Občine ali oddane 
na pošti kot priporočene pošiljke do vključno 30. 4. 2020. Za pravočasne se bodo šte-
le vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika: Občina Trebnje, Goliev trg 
5, 8210 Trebnje. Vloge, izpolnjene na razpisanih obrazcih, morajo biti z vsemi zahte-
vanimi prilogami dostavljene v zaprti kuverti, s pripisom »VLOGA NA JR - KMETIJSTVO 
2020, ukrep: »_____ »(navedba ukrepa, kot npr.: Ukrep1, Ukrep 3, Ukrep 6 …). Če 
se vlagatelj prijavlja na več razpisnih področij, mora navesti vsa področja. Na hrbtni 
strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. 
Obravnavane bodo vloge, ki bodo pravočasne, pravilno izpolnjene in oddane na pred-
pisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Razpis in obrazci so objavljeni tudi na 
internetni strani Občine Trebnje http://www.trebnje.si/.

O dodelitvi sredstev upravičencem na predlog strokovne komisije, ki je imenovana 
s strani župana, odloča pooblaščena oseba. Upravičencem bo izdan sklep o višini 
odobrenih sredstev za posamezni ukrep. Medsebojne obveznosti med občino in 

upravičencem se uredijo s pogodbo. Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine 
izplačajo na podlagi e-zahtevka. 

V primeru, da upravičenec ne bo črpal že odobrenih sredstev (brez vložitve e-zahtevka 
z dokazili), ne more pridobiti sredstev na naslednjih dveh (2) javnih razpisih za dodeli-
tev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Trebnje, 
razen v primeru višje sile.

Vlagatelji so seznanjeni z možnostjo uvedbe ukrepa proporcionalnega zmanjšanja 
pravic porabe do višine 5 % skladno z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto 
2020.

6. DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu 
vsak delovni dan na telefonski številki 07 348 11 38, e-naslovu: silva.kek@trebnje,si ali 
v prostorih Občinske uprave Občine Trebnje, na Oddelku za družbene in gospodarske 
dejavnosti v pisarni št. 24.

7. ROK, DO KATEREGA MORAJO BITI VLOŽENE VLOGE
Vloge morajo biti oddane do 30. 4. 2020 oz. za ukrep 8 najpozneje do 12. 10. 2020.

Številka: 331-1/2020
Datum: 11. 2. 2020

Alojzij Kastelic, l.r.
ŽUPAN 

razpis / novice



Pravnomočno gradbeno dovoljenje
Občina Trebnje je pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – Ob-
čina Trebnje (1. faza)«, v okviru katerega bo izvedena izgradnja in rekonstrukcija celotnega kanalizacijskega sistema za komunalne 
odpadne vode v mestu. Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj Operativnega programa za izvajanje 
kohezijske politike v obdobju 2014 ̶ 2020. 

Pravnomočno gradbeno dovoljenje je bil eden izmed glavnih pogojev za vložitev popolne vloge za črpanje sredstev Evropskega sklada 
za regionalni razvoj. Občina načrtuje izvedbo razpisa za izbiro izvajalca še v tem letu, in sicer takoj, ko bo vlogo potrdil posredniški 
organ Ministrstva za okolje in prostor.

Z investicijo, ki se bo predvidoma pričela izvajati v letu 2020/21, bo Občina zagotovila izgradnjo sodobnega kanalizacijskega sistema v 
okviru zakonskih predpisov in standardov, ki jih predpisuje Evropska unija na področju varovanja okolja.

Matija Bitenc
Oddelek za okolje,

prostor in infrastrukturo
OU Občine Trebnje
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Na podlagi 13. člena Odloka o prizna-
njih Občine Trebnje (Uradni list RS, štev. 
18/06, 33/09 in 42/12) Komisija za po-
delitev priznanj Občine Trebnje objavlja

Javni poziv 
Za vložitev predlogov za 

podelitev priznanj Občine 
Trebnje v letu 2020

Predmet poziva: 

Vložitev pobud oz. predlogov za po-
delitev priznanj Občine Trebnje v letu 
2020.

VRSTA PRIZNANJ:
Častni občan Občine Trebnje 
Plaketa Občine Trebnje
Priznanja Občine Trebnje

VLAGATELJI IN VSEBINA POBUDE ZA 
PODELITEV PRIZNANJ:
Pobude za podelitev priznanj lahko ko-
misiji predložijo občani, podjetja, zavo-
di, organizacije in skupnosti, politične 
stranke ter društva iz območja občine 
Trebnje. 

Pobuda mora biti pisno utemeljena in 
mora vsebovati: 
ime in priimek oz. naziv, točen naslov 
pobudnika,
ime in priimek oz. naziv, točen naslov 
kandidata za priznanje,
navedbo vrste priznanja, podrobno ute-
meljitev pobude ter morebitna mnenja 
organov in organizacij, ki pobudo pod-
pirajo.

IV.  POGOJI ZA PODELITEV   
 PRIZNANJ

Priznanje ČASTNI OBČAN OBČINE 
TREBNJE se podeljuje:
posamezniku, ki je s svojim dolgoletnim 
delom pomembno prispeval k razvoju 
družbe, utrjevanju miru, razvoju in do-
sežkom na raznih področjih človekove 
ustvarjalnosti oz. k ugledu in razvoju ob-
čine.

Naziv častnega občana Občine Trebnje 
se lahko podeli tudi inovatorjem, izu-
miteljem, znanstvenim in drugim delav-
cem, ki so s svojim dolgoletnim delom 
prispevali k napredku in razvoju ter ugle-
du občine. 

Priznanje Častni občan Občine Trebnje 
se podeljuje izjemoma.
Plaketa Občine Trebnje se podeljuje: 
posameznikom za življenjsko delo in 
izjemne uspehe na posameznih pod-
ročjih življenja in dela, s katerim so 
pomembno prispevali k razvoju in 
ugledu občine;
podjetjem, zavodom, organizacijam in 
skupnostim ter društvom za izredne 
uspehe in dosežene rezultate, ki so bi-
stveno prispevali k razvoju, ugledu in 
prepoznavnosti občine Trebnje. 
Podeli se lahko največ tri plakete, in 
sicer dve po prvi alinei in eno po drugi 
alinei prejšnjega odstavka.

Priznanja Občine Trebnje se pode-
ljuje:
posameznikom, združenjem občanov 
ali pravnim osebam iz občine Trebnje 
za enkratne dosežke na kateremkoli 

področju, za posamezne vrhunske do-
sežke pri delu v občinskem in drugem 
prostoru. 

Podeli se lahko največ šest priznanj.
V kolikor na javni poziv ne bo prispe-
lo zadostno število predlogov, lahko 
člani Komisije na sami seji Komisije 
predlagajo kandidate za manjkajoča 
priznanja.

V.  ROK ZA ODDAJO POBUDE:

Rok za oddajo pobude je petek, 17. 
4. 2020, do 12. ure.
Za pravočasno oddano pobudo se 
šteje pobuda, ki je na dan 17. 4. 2020 
do 12. ure oddana priporočeno na 
pošti ali osebno v glavni pisarni Obči-
ne do 12. ure.

VI.  NASLOV ZA ODDAJO POBU-
DE:

Pobudo oddajte priporočeno po pošti 
na naslov ali dostavite osebno na:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 
Trebnje – z oznako: NE ODPIRAJ –  
POBUDA ZA PODELITEV PRIZNANJ.

Javni poziv se objavi v Glasilu občanov in 
na spletni strani Občine Trebnje: www.
trebnje.si. ter pošlje krajevnim skupnos-
tim in na sedeže političnih strank v ob-
čini Trebnje.

Številka: 094-1/2020-1
Datum: 25. 2. 2020

Alojzij Kastelic l. r. 
župan

javni poziv
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obvestilo 

OBVESTILO O UKREPANJU  
OB SUMU OKUŽBE Z NOVIM KORONAVIRUSOM

Bolezen se kaže z vročino, kašljem in občutkom pomanjkanja zraka, kar je običajno za pljučnico. Ker gre za 

nov virus, natančnih informacij o poteku bolezni še nimamo, iz poročanja Kitajske pa lahko sklepamo, da 

poteka v lažji obliki pri približno 80 % okuženih. Okužbe s korona virusom ne moremo od ostalih virusnih 

okužb ločiti le na osnovi bolnikovih težav in telesnega pregleda, ampak je potrebno mikrobiološko testiranje 

(bris nosno žrelnega prostora).

V primeru suma, da bi pri vas lahko prišlo do okužbe s korona virusom (potniki v mednarodnem prometu …) 

pokličite osebnega zdravnika ali dežurno službo ZD Trebnje – telefon 07 348 1 740, kjer boste prejeli dodat-

na navodila.

Če obstaja možnost, da ste okuženi in ste vseeno prišli  na pregled v Zdravstveni dom Trebnje,  

NE VSTOPAJTE V ZDRAVSTVENI DOM PREKO GLAVNEGA VHODA ALI VHODA URGENCE,  
ker tako širite bolezen.

Počakajte zunaj stavbe in pokličite na telefonsko številko 07 34 81 740. 

Po telefonu vas bomo napotili v IZOLIRNICO, ki je v  reševalnem vozilu NM HT - 581, kjer vas bo zdravnik 

pregledal.

ZD Trebnje

NASVETI ZA PREPREČEVANJE OKUŽBE 
Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okuž-

be dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

• Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.

• Ne dotikamo se oči, nosu in ust.

• Upoštevamo pravila higiene kašlja.

• Redno si umivamo roke z milom in vodo.

• V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. 

Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji 

uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.

• Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.

• V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko 

število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

• V primeru, da zbolimo, ostanemo doma in pokličemo osebnega zdravnika oz. dežurno službo.

Dodatne informacije lahko dobite na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje- NIJZ: https://www.nijz.si/ ali 

031 646 617 (vsak dan med 9.00 in 17.00 uro).
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Usklajevanje 
evidence 
podatkov za 
odmero NUSZ
V decembru 2019 je Občinski svet Ob-
čine Trebnje na 11. redni seji sprejel 
nov Odlok o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Trebnje 
(Uradni list RS, št. 76/19). Občina Treb-
nje je trenutno v postopku usklajevanja 
evidence nadomestila za uporabo stav-
bnega zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ) 
z novim odlokom in bo predvidoma 
marca 2020 pripravila javno razgrnitev 
podatkov za odmero NUSZ, ki bodo 
podlaga za odmero že v letu 2020. V 
času razgrnitve bodo lahko zavezanci 
za plačilo NUSZ podali pripombe na do-
ločene podatke v osnutku pripravljene 
evidence.
Zavezanci za plačilo NUSZ bodo o javni 
razgrnitvi pravočasno obveščeni z jav-
nim naznanilom na spletni strani Obči-
ne Trebnje ter na oglasni deski Občine 
Trebnje. 

Darja Gorenc
Oddelek za okolje,

prostor in infrastrukturo
OU Občine Trebnje

Poročilo z 12. redne seje Občinskega 
sveta Občine Trebnje
Župan je sklical 12. redno sejo Občinskega 
sveta Občine Trebnje, ki je potekala v sre-
do, 19. februarja 2020, od 16. 00 do 17.47 
v veliki sejni sobi Občine Trebnje. 
Na seji je bilo prisotnih 16 članic in čla-
nov Občinskega sveta Občine Trebnje, na 
dnevni red pa je bilo umeščenih 14 točk. 
Uvodoma je Občinski svet Občine Trebnje 
potrdil zapisnik 11. redne seje z dne 11. 
12. 2019 in zapisnik 4. dopisne seje z dne 
29. 1. 2020.
V nadaljevanju je Občinski svet Občine 
Trebnje sprejel Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 
Trebnje za leto 2020 – rebalans I, zaradi 
uskladitve NRP-jev za projekte, ki bodo fi-
nancirani iz naslova nepovratnih sredstev 
po 23. členu Zakona o financiranju občin. 
Občinski svet Občine Trebnje je v nada-
ljevanju sprejel Odlok o prenehanju ve-
ljavnosti Odloka o ustanovitvi Skupne 
občinske uprave Mirnska in Temeniška 
dolina, potrdil Dokument identifikacije 
investicijskega (DIIP) za projekt Kolesarska 
veriga na podeželju ter dodelil sredstva za 
izvajanje letnega programa športa klubo-
ma, ki delujeta v javnem interesu na po-
dročju športa, in sicer Rokometnemu klu-
bu Trimo Trebnje v višini 90.000,00 EUR 
in Nogometnemu klubu Trebnje v višini 
53.000,00 EUR.  

V 86. letu starosti se je poslovil magister 
farmacije, dolgoletni sodelavec Dolenj-
skih lekarn, zeliščar v cistercijanski opatiji 
Stična in prejemnik Plakete Občine Treb-
nje za življenjsko delo in izjemne uspehe 
Jožef Kukman iz Trebnjega. 
Jožef ali kar Jože Kukman je večino svojega 
življenja posvetil zdravilnim rastlinam, lju-
bezen do teh pa se je v njem porodila po 
naključju. V intervjuju za revijo Viva (ma-
rec 2015) je povedal, da je imel srečo, da 
so mu v podjetju, ki se je ukvarjalo z od-
kupom zdravilnih zelišč in gozdnih sadežev, 
ponudili štipendijo za študij farmacije. Ker 
je rad sprejemal nova znanja, je privolil. 
»Moje znanje o zdravilnih rastlinah, ki sem 
ga dobil med študijem farmacije in v dolgih 
letih dela v lekarnah, je bilo teoretično kar 
dobro, praktično pa skromno.«
Pri delu v lekarnah je spoznaval zdravilna ze-
lišča, ki so jih krajevni prebivalci uporabljali 

zase in za svojo živino. To znanje je nadgradil, 
ko je po upokojitvi začel delati v samostanu 
v Stični. Pritegovalo ga je znanje duhovnih 
voditeljev, spoznal je številne menihe in 
tudi patra Simona Ašiča, ki ga je neizmerno 
spoštoval. Zato se z njim sprva sploh ni upal 
pogovarjati o zdravilnih zeliščih – vse dokler 
ga niso uradno zaprosili, da bi njegovo 
široko znanje o zdravilnih zeliščih prenesli v 
izdelke, ki bi jih prodajali v novem podjetju. 
Tako je kot farmacevt še dvaindvajset let na 
uporabnike zdravilnih zelišč prenašal tudi 
znanje patra Simona Ašiča.
V Trebnjem nas je pogosto razveseljeval tudi 
s svojimi zanimivimi in poučnimi predavanji 
in delavnicami v Knjižnici Pavla Golie Treb-
nje ali pa kar na bližnjih travnikih in poljih. 
Vedno je namreč zagovarjal stališče, da je 
najbolje, če vsak sam nabere svoje zdravilne 
rastline, ker se zdravimo že med nabiranjem 
rastlin, saj se gibljemo v naravi, zelo pa nam 

pomaga tudi zavest, da smo rastlino sami 
nabrali in iz nje tudi nekaj pripravili – zase 
ali za svoje najbližje. Leta 2012 je bila gos-
podu Kukmanu podeljena tudi Plaketa Ob-
čine Trebnje za življenjsko delo in izjemne 
uspehe, saj je s svojim delom pomembno 
prispeval k razvoju in ugledu občine.
Mag. Kukman je bil visoko odgovorna, 
strokovna, srčna in spoštovana osebnost, 
zato hvala vam za vaše modrosti in znanje, 
ki ste ga nesebično delili z nami. Ohranili 
vas bomo v lepem spominu.

Alojzij Kastelic 
župan

Prav tako je Občinski svet Občine Trebnje 
soglašal s spremenjeno ceno toplote v sis-
temu daljinskega ogrevanja na lesno bio-
maso, pri čemer s 1. 1. 2020 fiksni del cene 
znaša 4.426,81089 EUR/MW/mesec in vari-
abilni del cene 35,63720 EUR/MWh, v obeh 
primerih brez DDV in pripadajočih prispev-
kov. V nadaljevanju so bile sprejete še vse 
predlagane premoženjsko pravne zadeve. 
Občinski svet Občine Trebnje je potrdil 
Dokument identifikacije investicijskega 
projekta: »Skupaj za varni jutri«, ki ga je 
pripravil LAS Stik, vodilni partner CIK Treb-
nje, nadalje je potrdil Dokument identi-
fikacije investicijskega projekta (DIIP) za 
projekt »Mrliška vežica Sela pri Šumber-
ku« ter Dokument identifikacije investi-
cijskega projekta (DIIP) »Ureditev lokalne 
ceste 425011 Trebnje – Grmada 3. faza«, 
na koncu pa se je seznanil še s strateškim 
načrtom krepitve zdravja občin Trebnje, 
Mirna, Mokronog-Trebelno in Šentrupert.
Vse informacije glede sklica in vsebine 
sej Občinskega sveta Občine Trebnje so 
na voljo na spletni strani Občine Trebnje 
(http://www.trebnje.si/), na kateri si lah-
ko ogledate tudi posnetke sej in preberete 
gradiva in zapisnike preteklih sej. 

Andreja Perc 
Oddelek za splošne zadeve 

OU Občine Trebnje

novice

Poslovil se je magister farmacije in prejem- 
nik Plakete Občine Trebnje za življenjsko 
delo in izjemne uspehe JOŽEF KUKMAN
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Izgradnja 
mrliške vežice 
Sela pri Šumberku
Občina Trebnje je konec lanskega leta 
podpisala pogodbo z izvajalcem Komunala 
Trebnje d.o.o. za izgradnjo mrliške vežice 
Sela pri Šumberku. Izvajalec je bil v janu-
arju 2020 uveden v delo in pričel s prip-
ravljalnimi deli.
Investicija zajema izgradnjo estetskega 
pokopališkega objekta, parkirišča in ce-

stnega priključka (dostopa do parkirišča). 
Predvideno je 16 parkirnih mest. V samem 
objektu bodo 4 funkcionalni prostori: pos-
lovilni prostor – kjer leži pokojnik, pred-
prostor – zbirna ploščad pred mrliško ve-
žico, sanitarije in prostor za svojce – čajna 
kuhinja. Projektiran objekt je enoetažen, 
grajen iz opeke, streha je enokapnica z 
naklonom 6 stopinj. 

Objekt bo izoliran s toplotno izolacijo, fa-
sada bo zaključena s finalnim zaključnim 
slojem bele barve. V fazi gradnje se bodo s 
projektantom in nadzornikom uskladili še 

detajli glede finalnega izgleda stavbnega 
pohištva in izvedbe strehe. 

Pogodbena vrednost znaša 142.984,51 EUR 
brez DDV oz. 174.441,1 EUR z DDV. Vsa 
sredstva so zagotovljena v proračunu Ob-
čine Trebnje kot lastna sredstva. Izvajalec 
bo s pripravljalnimi deli začel v februarju 
2020. Rok za izvedbo in dokončanje vseh 
del po pogodbi je 15. 9. 2020.

Matija Bitenc   
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo 

OU Občine Trebnje

Pričetek gradnje 
infrastrukture  
v Industrijski coni 
Trebnje (2. faza)
Občina Trebnje je v mesecu februarju pri-
čela z gradnjo gospodarske javne infra-
strukture v sklopu investicije »Industrijska 
cona Trebnje – 2. faza«. Namen 2. faze 
gradnje je opremiti še ostale ureditvene 
enote P2, P3 in P4, ki še nimajo ustrezne 
komunalne opreme in posledično zaenkrat 
ne omogočajo pozidave, kot jo predvideva 
prostorski akt. Pogodbena vrednost iz-
vajanja gradbenih del znaša 689.691,54 
EUR (z DDV). Skupni delež sofinanciranja 
po pogodbi z Ministrstvom za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo znaša 541.072,00 
eur, preostali del financira Občina Trebnje 
iz lastnih sredstev. Izvajalec del, podjetje 
Komunalne gradnje d.o.o., bo z deli končal 
predvidoma v mesecu maju 2020.
Druga faza gradnje IC Trebnje obsega iz-
gradnjo cestnega omrežja, dograditev del-
no zgrajenega krožnega križišča, izgradnjo 
vodovodnega omrežja, fekalne in meteor-
ne kanalizacije, cestne razsvetljave in ure-
ditev zelene bariere. 

mag. Janko Zakrajšek
Oddelek za okolje,  prostor in infrastrukturo

OU Občine Trebnje

novice
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občinski delavci

Oddelek za proračun
Katja Kapus Graberski, univ. dipl. ekon. 
Občini Trebnje sem se pridružila pred dobrim le-
tom in pol. Trenutno sem zaposlena kot računovod-
ja VII/2 (II) v Referatu za proračun. Zadolžena sem 
za vodenje glavne knjige, usklajevanje in kontrolo 
analitičnih in sintetičnih evidenc, usklajevanje ter-
jatev in obveznosti, spremljanje realizacije plačil, 
spremljanje izvrševanja proračuna, obračunavanje 
plač in drugih osebnih prejemkov, kontrolo raču-
novodskih dokumentov, pripravo podatkov za iz-
delavo mesečnih poročanj ter analiz o finančnem 
poslovanju, različna statistična poročanja, pripravo 
in izdelavo letnega poročila, zaključnega računa ter 
premoženjske bilance. Skozi leta dela na finančno 
računovodskem področju sem ugotovila, da je po-
leg znanja ključ do uspeha zdravo delovno okolje in 
iskreni medsebojni odnosi. 
Elektronski naslov: katja.graberski@trebnje.si
Telefon: 07 348 11 16

Mateja Volk Mandelj, univ. dipl. ekon.
Na Občini Trebnje je zaposlena od oktobra 2019 
kot finančnik VII/1 na Oddelku za proračun. Njeno 
delovno področje obsega evidentiranje prejetih ra-
čunov, e-zahtevkov, evidenco plačil komunalnih pri-
spevkov, obračunavanje pogodbenih in zamudnih 
obresti, obračunavanje sejnin, avtorskih pogodb, 
denarne pomoči in pomoči ob rojstvu novorojenčk-
ov, izvajanje plačilnega prometa, pomoč pri izdelavi 
evidenčnih naročil ter tekočih nalog v okviru pod-
ročja oddelka. Delo je zanimivo, saj z vpogledom v 
pripravo proračuna, odločb in izdane račune vidi, 
kako se Občina razvija, prav tako lahko čuti njen 
utrip. Ker prihaja iz druge občine, lahko primerja ak-
tivnost zaposlenih in vidi željo po čim večjem gospo-
darskem in kulturnem napredku občine. 
Elektronski naslov: mateja.volk@trebne.si
Telefon: 07 348 11 35

Anja Strmole, dipl. ekon. 
Na Občini Trebnje sem zaposlena na delovnem mes-
tu analitik VII/1 v Referatu za proračun. Zadolžena 
sem za izvajanje plačilnega prometa, kontrolo pra-
vilnosti porabe proračunskih postavk, izdajanje na-
ročilnic ter skrb za evidenco izdanih naročilnic. Moje 
področje je izstavljanje računov, opominov, obraču-
navanje zamudnih obresti, razna poročanja in ana-
lize s področja financ in računovodstva ter sodelo-
vanje pri finančnem pregledu pogodb. Poleg tega 
sem odgovorna za spremljanje zakonodaje s pod-
ročja ddv in obračunavanje ter kontrolo ddv. Prav 
tako moje delo obsega vodenje evidence osnovnih 
sredstev in pripravo ter obdelavo podatkov letnega 
popisa. Menim, da dobro in tesno sodelovanje ce-
lotne občinske uprave prinaša dobro ter uspešno 
izvedene projekte.
Elektronski naslov: anja.strmole@trebnje.si
Telefon: 07 348 11 22
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Kot otrok je užival v glasbi svojega 
strica Lojzeta Slaka, z njo in z njegovo 
harmoniko je rastel, jo vzljubil in jo 
doživljal drugače kot njegovi vrstniki. 
Danes jo v popolnosti razume in jo z 
velikim veseljem predaja naprej. Ne le 
kot spomin, ampak kot veliko kulturno 
dediščino. Je predsednik Zveze moto 
klubov Slovenije, uspešen podjetnik, 
dolgoletni igralec Šentjakobskega 
gledališča, šest let tudi njegov direktor, 
osebnost leta 2018 po izboru gledalcev 
novomeške televizije Vaš kanal, v prvi 
vrsti pa človek z velikim srcem, zvest 
svoji družini in prijateljem.

Leopold Pungerčar
Prijeten sogovornik, s širokom pogledom na 
svet, poln humorja in entuziazma. Sledi sa-
memu sebi, svojim željam in sanjam. Vedno 
si postavi cilje, verjame vase in uspeh pri-
de, ko ga najmanj pričakuje.

Kakšna je bila vaša pot v podjetniške vode? 
Precej podjetniške žilice sem pridobil od 
svojega očeta, ki je bil mizar, ljubiteljsko pa 
fotograf. Mirnopeška dolina vse tja do No-
vega mesta gotovo iz tistih časov ne bi ime-
la slik z večjih dogodkov, če jih ne bi napra-
vil moj oče. Ravno tako se je lahko pohvalil 
tudi z več kosi pohištva v tem delu dežele. 
Tako sem rasel in srkal že kot otrok in mla-
denič poti podjetništva. Po vrnitvi iz vojske 
pa sva se s prijateljem Lojzetom Kastelicem 
pogovarjala in kaj hitro me je nagovoril, naj 
zapustim delo v Krki, tovarni zdravil, kjer 
sem bil tudi štipendist. V Krki sem pojasnil, 
da želim iz tovarne v podjetniške vode in 
oni so me podprli z besedami: »Pojdi, poiz-

kusi. Če ne bo šlo, se še vedno lahko vrneš 
nazaj.« Tako sem od leta 1988 obrtnik, kas-
neje sem bil samostojni podjetnik, pred 
nedavnim pa smo se preoblikovali v d. o. o. 
S čim pa se sploh ukvarja vaše podjetje?
Dejansko se ukvarjamo z inštrumenti za 
medicino in farmacijo, predvsem za meri-
tve v laboratorijske in kemijske namene. 
Veliko delamo tudi po bolnicah, predvsem 
na patologijah. Poleg servisa smo v dejav-
nost podjetja vključili tudi zastopanje tujih 
proizvajalcev te opreme, ki jo tudi proda-
jamo, vzdržujemo, letno validiramo in 
nekaj tudi proizvajamo. Za boljše pozna-
vanje in lažje delo pa organiziramo tudi 
predstavitve nove opreme. V ta namen 
smo v podjetju opremili tudi predavalnico 
za 40 oseb.
Ste s katerim podjetjem še posebej pove-
zani?
Ves čas svojega podjetništva sem močno 
povezan s tovarno zdravil Krko d. d., saj 
se tam še vedno počutim kot doma. Kljub 
temu, da sem samo zunanji sodelavec, 

čutim močno pripadnost temu podjetju. 
Vem, da mi je njihova pomoč vedno na 
dosegu roke in z eno besedo bi lahko de-
jal, da je kot moja druga mati (kot mnogim 
Dolenjcem). V veliko čast pa si štejem, da 
so nama s sinom Žigom že pred leti dode-
lili kartice za vstop v podjetje, kamor lahko 
vstopava kadarkoli, ko gre za poslovne ali 
servisne namene. S tem nam je Krka izkaza-
la izjemno medsebojno zaupanje in prizna-
nje za dobro sodelovanje. Zavedam se, da 
je vedno potrebno prevzeti odgovornost 
za vse, kar se zgodi, tako slabo kot dobro. 
Zato sem se naučil biti vztrajen, pogumen 
in odločen. Včasih je treba izklopiti um in 
kaj narediti takoj iz srca, kajti ko začnemo 
razmišljati, se pojavijo omejitve. Energijo 
zelo rad usmerjam v iskanje rešitev in pro-
duktivnost.
Poleg podjetja so vaše aktivnosti usmerje-
ne na vse smeri. Kaj vam pomeni teater?
Ko enkrat stopiš na gledališki oder, si eno-
stavno zastrupljen, zasvojen. Igranje je 
zahtevalo več kot celega človeka in moja 
intenzivnost je bila verjetno prevelika, saj 
se je zgodilo, da sem igral tudi v treh različ-
nih predstavah v sezoni. Skoraj vsak večer 
sem nekje od 19. do 24. ure prebil v tea-
tru v Ljubljani. Od vaj do predstav, kar mi 
je vzelo ogromno časa. Ko sem razmišljal, 
sem ugotovil, da je služba eno, drugo so 
hobiji, vmes pa seveda teater, ki me je vzel 
skoraj celega, saj sem največkrat iz dela v 
podjetju ali na terenu šel direktno na vajo 
ali predstavo. Nakar me je leta 2010 uprav-
ni odbor imenoval za direktorja tega gleda-
lišča. V šestih letih mojega vodenja Šentja-
kobskega gledališča smo teater iz velikega 
minusa postavili v lep plus, izvedli približno 
36 premier, kar pomeni vsako leto šest, in 
počasi sem ugotovil, da potrebujem nov 
izziv. 
In seveda vaš nov izziv je Koncertna za-
sedba Slakove glasbe.
Res je. Po Lojzetovi smrti sem imel neko 
vizijo, da moramo Lojzetovo dediščino pre-
nesti nazaj na oder in jo še bolj približati 

Polde s stricem Lojzetom Slakom

Že kot otrok je vzljubil vozila

intervju
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intervju
mlajši generaciji. Kajti če bi bil Lojze danes 
še živ, bi prav gotovo igral z njim.
S Koncertno zasedbo Slavkove glasbe, s 
katero od jeseni do pomladi izvedemo 
povprečno 12 velikih koncertov, lahko to 
uresničujemo. To so koncerti, na katerih s 
pomočjo v živo zapete glasbe damo ljudem 
tudi zgodbo. Bogat scenarij, ki ga spišem 
sam, podkrepim z video posnetki in fotogra-
fijami, ki nas lepo popeljejo skozi Lojzetovo 
življenje, ki je bilo polno grenkih in tudi lepih 
trenutkov. Koncerti so vedno razprodani in 
izjemno čustveni. Ne manjka veselja, obuja-
nja spominov in utrne se tudi prenekatera 
solza. Tudi mene se dotakne posebej v tis-
tem delu koncerta, ko izvedemo eno zadnjih 
skladb, tj. Dragi prijatelji, ki jo je Lojze uglas-
bil. Zelo čustvena pesem, ki govori, kako 
utihne harmonika in kako ugasnejo luči, ko 
je vsega konec. Da so koncerti popolni, ved-
no k sodelovanju povabimo tudi goste. Še 
posebno pa sem vesel Slavka Podboja, saj je 
imel z Lojzetom kar dosti skupnega.
Res je, da se je Lojzetovo življenje končalo, 
a ostala je glasba kot bogata zapuščina in, 
ko zaslišim njegovo glasbo, imam Lojzeta 
vedno pred sabo.
Vaša skrb, da se ohranja živ spomin na 
Lojzeta Slaka, je nekaj posebnega za širšo 
družbo.
Ker sem začutil en dolg do njega, smo se 
odločili, da mu postavimo obeležje na Ma-
lem Kalu. Pri tem je sodelovala seveda tudi 
Občina Mirna Peč. Ravno tako smo ob misli 
na preteklost z istimi emocijami čutili do 
Toneta Pavčka in s tem sem menil, da sem 
s preteklostjo zaključil, a čas je pokazal, da 
to ni tako. Z največjo možno mero sem se 
lotil novega projekta, in sicer kot rečeno, 
koncertov v spomin na Lojzeta in tako kot 
Lojzetu smo tudi Tonetu namenil bronasti 
odlitek s postavitvijo in obeležjem na prav 
posebnih mestih.

Vaša ljubezen je tudi motociklizem. Od 
kdaj?
Verjetno že od zibeli, saj je bil oče vnet mo-
torist. Bil je eden prvih v Mirni Peči, ki je 
imel motor in to Pucha. Ta motor imam še 
vedno. Čuvam ga, saj mi res veliko pomeni. 
Že kot otrok sem se rad usedel nanj in za-
peljal po travniku, gozdu in ljubezen je z leti 
samo rasla. Kasneje sem si kupil težji mo-
tor, se včlanil v Zveze moto klubov Slove-
nije, kjer pa so me imenovali tudi za pred-
sednika. Naj povem, da ko sem leta 1988 
prišel v Trebnje, me je med prvimi sprejel 
Janez Prosenik starejši, s katerim sva od 
takrat naprej res dobra prijatelja. Težko mu 
bom kdaj povrnil vse, kar je dobrega storil 
zame in mojo družino. Tudi za to, da sem 
predsednik Zveze moto klubov Slovenije že 
19. leto je večina Janitovo »maslo«. 
Poleg nekdanjega župnika Janeza Šimen-
ca ste glavni akter žegnanja motoristov v 
Mirni Peči, ki iz leta v leto dobiva vse večje 
razsežnosti.
Janez Šimenc je zelo vnet motorist in sre-
čanje pred 22 leti je naju povezalo v ne-
razdružljiva prijatelja. Povabili smo ga kot 
člana v naš Moto klub Trebnje in kaj hitro 
je dal pobudo, da bi se na velikonočni po-
nedeljek dobili pri zvoniku v Mirni Peči in 
da bi on opravil blagoslov za srečno vožnjo. 
Dogodek je kmalu prerasel v Vseslovenski 
blagoslov motorjev oz. že kar neke vrste 
praznik. Kasneje smo temu dodali še Loj-
zeta Slaka in Toneta Pavčka ter dobili edin-
stveno prireditev, ki združi ne le slovenske 
motoriste, marveč tudi že zamejce. Sam 
dogodek zahteva ogromno dela, s katerim 
po navadi pričnemo že kakšna dva meseca 
prej. Od pridobivanja soglasij, dovoljenj, do 
ljudi, ki poskrbijo za varnost, ki je ključnega 
pomena, zdravstveno službo in še nešteto 
ostalih malih stvari. Seveda pa vsega tega 
ne bi bilo brez članov Moto kluba Trebnje, 

ki je uradni organizator prireditve, in Občin 
Mirna Peč in Trebnje.
Bili ste razglašeni tudi za osebnost leta 
2018 po izboru gledalcev novomeške te-
levizije Vaš kanal. Kaj vam pomeni ta na-
grada?
Pošteno priznam, da se je nisem nadejal. 
Ko sem videl seznam nominirancev, sem 
najprej selekcioniral možne kandidate, ki 
bi si to zaslužili, a glas ljudi je bil močnejši. 
To pa mi je nek pokazatelj, da so moja dela 
slišana, videna in priznam, da to poboža 
dušo. To priznanje je obenem tudi zahvala 
in priznanje celemu Moto klubu Trebnje in 
ne samo meni.
Vaše delovno okolje je Trebnje. Se vam zdi 
podjetjem prijazna občina? Bi kaj spreme-
nili?
Merilo za podjetjem prijazna občina je po-
datek, ali ima občina na voljo dovolj pros-
tora za razvoj. Če ni prostora, ni razvoja. 
Ker pa je župan prvi mož, gotovo ve, kaj je 
potrebno še postoriti.

Bronasti odlitek na stebru, pred domačijo, kjer 
je Lojze preživel mladost.

Polde igra na Berdo, katera je bila prvi instrument ansambla Lojzeta Slaka.  Avtor fotografije: Tjaša 
Oman 

Nulta odlitka Toneta Pavčka in Lojzeta Slaka, 
imata svoje mesto na steni Poldetove pisarne
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Dvakrat ste kandidirali za župana Mirne 
Peči. Vas še mika politika?
Vse kandidature so imele svoj čar, čeprav 
je ostal grenak priokus. A danes me politi-
ka ne zanima več, ker ne verjamem vanjo, 
saj je v politiki preveč lumparije in neiskre-
nosti. V gospodarstvu in kulturi sem lahko 
veliko bolj produktiven in inovativen.
Pravite, da v delo podjetja uvajate svojega 
starejšega sina. Vam dobro sledi?
Pridno in trdno stopa po moji poti. Priznam, 
da me na določenih segmentih že prekaša, 
na kar sem ponosen. Delo v medicini in far-
maciji potrebuje nenehne nadgradnje, šo-
lanje, pridobivanje licenc, ki jih pridobiš le v 
tujini. Brez njih skoraj ni mogoče sodelovati 
s podjetji in on se tega kljub svoji mlados-

ti zaveda. Upam, da bo v prihodnosti tudi 
mlajši sin prišel v domače podjetje.
Kateri je vaš življenjski projekt?
Družina je moj največji življenjski projekt, 
a sem jo precej prikrajšal, saj sem zadnjih 
30 let večino časa predajal svojemu podje-
tju, delu in razdajanju drugim preko svojih 
hobijev. Upam, da bom lahko del zamuje-
nega nadoknadil.
Imate kakšno sporočilo za naše občane, 
bralce?
Življenje je lahko en sam praznik, zato je 
prav, da cenimo to, kar imamo in spoštuj-
mo svoje bližnje in prijatelje. V tem je naše 
največje bogastvo.

Mojca Smolič
Foto: arhiv PP in Mojca Smolič

Digitalno 
pripovedovanje 
zgodb naših 
uporabnikov
Na 1. in 2. mednarodni delavnici Digitalne-
ga pripovedovanja osebnih zgodb v okviru 
projekta, ki ga sofinancira EU iz programa 
Erasmus+, KA2 Strateška partnerstva, smo 
sodelovali tudi mi – VDC Novo mesto, eno-
ta Trebnje pod okriljem Centra za izobra-
ževanje in kulturo Trebnje. Delavnic so se 
udeležili še udeleženci iz Islandije, Finske, 
Italije in Litve.
Prva delavnica je potekala novembra 2019 
v centru Anffas Onlus di Pordenone v Ita-
liji. Udeležila sta se je Blaž Doles in Dejan 
Zaman. Druga delavnica pa januarja 2020 
v Vilni v Litvi, na njej sta sodelovala Tomaž 

Borštnar in Marjan Bevc. Vsi so ustvarjali 
digitalno osebno zgodbo s pomočjo svo-
jih spremljevalk. Svojo zgodbo so podelili 
z drugimi in naredili glasovni posnetek. 
V nadaljevanju so uredili slike za zgodbo, 
sami nekaj narisali in s tem dodali osebno 
noto ter vstavili glasovni posnetek. Poleg 
spoznavanja udeležencev delavnic in zna-
menitosti mest smo si v dnevnem centra 
Šviesa v Litvi ogledali zanimivo predstavo 
o vrednotah v življenju The soul voices. 
Zadnji dan delavnic smo si ogledali vse 
osebne zgodbe, kratke filmčke, udeležen-
ci pa so si podelili vtise in se poslovili od 
našega tedenskega druženja. Filmčke si 
lahko ogledate na spletni strani DigiStorID 
projekta https://digistorid.eu/videos/.

Tanja Žibert, VDC Novo mesto, 
enota Trebnje

Otvoritev Galerije skulptur 
na prostem in razširjenih 
prostorov knjižnice
Kulturni praznik smo v Trebnjem preživeli zares kulturno bogato, 
saj je Knjižnica Pavla Golie Trebnje pripravila otvoritev Galerije 
skulptur na prostem in razširjenih prostorov knjižnice. Na novo 
urejeni prireditveni ploščadi, obsijani s soncem in polni obisko-
valcev, so nas nagovorili podžupan Občine Trebnje, g. Jože Av-
guštinčič, direktorica knjižnice, ga. Tanja Cuder, in direktorica 
CIK-a, ga. Patricija Pavlič. Nastopili so MePZ Leo Fortis, OPZ OŠ 
Trebnje, Maruša Pušnik s Krjavljevo zgodbo ter kustosinja Andrej-
ka Vabič Nose s predstavitvijo razstavljenih kipov. Lahko rečemo, 
da je nova pridobitev, prireditvena ploščad, odlična za tovrstne 
dogodke, razširjena knjižnica pa kar vabi med svoje lepo urejene 
police.

Petra Podkrižnik
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

intervju / novice
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Osrednja kulturna slovesnost
Medobčinsko proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku občin 
Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje so letos po 
krožnem pravilu gostili v Mokronogu, slavnostni govornik je bil 
Maks Franc Kurent, predsednik Kulturnega društva Mavrica Šen-
trupert.
Obiskovalce so uvodoma pozdravili člani Občinskega pihalnega 
orkestra Trebnje in Trebanjske mažorete. Na osrednji slovesnosti 
so se nato predstavili učenci Osnovne šole Mokronog z odlom-
kom iz predstave Kulturna okrepčevalnica. Poseben glasbeno-be-
sedni šopek pa so sooblikovali Godalno komorni sestav Glasbene 
šole Trebnje, ki ga vodi Ana Avšič, in Godalni orkester Glasbene 
šole Trebnje pod vodstvom dirigenta Mara Fabianija. Izbrane od-
lomke literarnih del je v glasbeni izbor nanizala Kristina Gregorič. 
Medobčinsko slovesnost Prijatlji! pripravlja trebanjska območna 
izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD), omo-
gočajo pa jo Občine Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in 
Trebnje.

Joži Sinur JSKD OI Trebnje
Foto: Alenka Stražišar Lamovšek

Spomin na  
dr. Franceta Prešerna  
Našemu največjemu pesniku dr. Francetu 
Prešernu so se poklonili tudi v KS Veliki 
Gaber. Na pobudo Folklorne skupine Ve-
černa zarja so skupaj s KS strnili vrste vsi, 
ki v srcu dobro mislijo in organizirali odlič-
no obiskano kulturno prireditev. Dvorana 
je bila tudi tokrat premajhna. Nastopajoči 
so morali čakati kar na stopnicah, da so 
prišli na vrsto. Posebej mučno je bilo to za 
starejšo populacijo. Program so oblikova-
li stari in mladi, tako da  se  organizator-
jema FS in KS ni treba bati za bodočnost. 
Velika zasluga za to gre obema mentori-
cama, učiteljicama na tukajšnji osnovni 
šoli. Upam si trditi, da je vsak poslušalec 
našel nekaj za svojo dušo. To je pokazalo 
tudi občinstvo, ki je z bučnim aplavzom in 
ritmiko sodelovalo in uživalo skupaj z na-

Krožek Rdečega križa
V torek, 18. 2. 2020, nas je na krožku Rdečega križa v OŠ Trebnje obiskal 
gospod Miha Gašperin. Miha ima za sabo izkušnjo transplantacije, saj so 
mu pred petimi leti presadili srce. Predstavil nam je svojo navdihujočo 
zgodbo. Pogovor z njim je bil zelo zanimiv. Učenci smo imeli zanj veliko 
vprašanj in na vsa je z veseljem odgovoril. Miha je tudi ambasador daro-
vanja organov in športnik. Vsako leto se odpravi na prireditev Goni Pony 
na Vršič in tako praznuje svoj drugi rojstni dan; dan, ko je prejel novo srce 
in dobil novo priložnost za življenje, ki jo skuša dobro izkoristiti. 
Miha, najlepša vam hvala in srečno.
Učenci krožka Rdeči križ z mentorico Nino Sever
Z darovanjem organom po smrti torej lahko povrnemo zdravje ali celo 
življenje drugemu človeku.
Za darovalce organov se lahko opredelite na sedežu RKS OZ Trebnje ali 
preko spleta na http://www.slovenija-transplant.si.

stopajočimi. Pred tako publiko ni težko na-
stopati. Organizator prireditve se iskreno 
zahvaljuje prav vsem, ki so na kakršen koli 
način pripomogli k veselemu in praznič-

nemu vzdušju. Dogodek nam bo ostal še 
dolgo v spominu.

 Mirko Gliha
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Občni zbor  
DU Veliki Gaber
Več kot polovica od 250-članskega Društva 
upokojencev Veliki Gaber je bila navzoča 
na letnem občnem zboru, kjer so ocenili 
opravljene naloge v preteklem letu in do-
ločili naloge za tekoče leto. Občnega zbora 
se je udeležil tudi župan občine Trebnje 
Alojzij Kastelic ter predsednik ZDUS za 
Dolenjsko in Belo krajino Dušan Kraševec. 
V priložnostnem nagovoru sta s z izbrani-
mi besedami ocenila uspešno delo tega 
društva. Naj spomnimo, da je društvo lani 
praznovalo že deset let uspešnega delova-
nja. Prisotni so bili tudi predsedniki dru-
štev upokojencev iz okolice – od Žužem-
berka pa do Trebnjega.

Brane Praznik

Motoristi                                                                        
Motoristična sezona je zaradi ugodnih vremenskih razmer že v 
teku, na ceste je privabila veliko število ljubiteljev jeklenih konjičk-
ov. Radi bi vas opozorili na nekatera tveganja, ki so povezana z vo-
žnjo motornih koles in so lahko ključnega pomena za varno vožnjo. 
Preden se odpravite na vožnjo z motornim kolesom, si obvezno 
oblecite primerno zaščitno oblačilo s ščitniki, na glavo si nadenite 
žaščitno čelado ter prižgite luči, zaradi česar boste bolj vidni, saj je 
motorno kolo ozko in vas lahko drugi udeleženci hitro spregledajo. 
Hitrost vožnje motornega kolesa prilagodite svojim sposobnostim, 
lastnostim in stanju vozišča ter preglednosti. Svojih sposobnosti 
glede obvladovanja motornega kolesa ob velikih hitrostih ne do-
kazujte na cestah, ker s tem ogrožate svoje življenje in življenja 
drugih, saj kot vozniki motornih koles spadate v najbolj ogrožene 
udeležence v cestnem prometu, kar dokazuje povečano število  
prometnih nesreč z udeležbo voznikov motornih koles. 

Kolesarji
Zaradi lepega vremena je na cestah tudi veliko število ljubiteljev 
kolesarjenja. Zaradi tega bi vas radi spomnili na varno udeležbo 
v cestnem prometu, saj le z upoštevanjem le-teh boste v večjem 
delu preprečili morebitne nesreče. Ko ste v cestnem prometu 
udeleženi kot kolesar, uporabljajte za vožnjo kolesarski pas, kole-
sarsko stezo ali pot, kjer je to omogočeno, manj prometne poti, 
drugače pa se s kolesom smete voziti ob desnem robu smernega 
vozišča v smeri vožnje. Pri vožnji uporabljajte zaščitno čelado, ki 
vas bo varovala v primeru padca ali nesreče, v kolikor pa se vozite 
v večernem ali nočnem času, pa je obvezna uporaba predpisanih 
luči in odsevnikov. Uporaba čelade je obvezna do 18. leta.  
Vozniki naj bodo bolj pozorni na kolesarje ter voznike motornih 
koles, ki jih je v cestnem prometu težje opaziti, zlasti v slabih vre-
menskih razmerah in večerih, sploh če niso pravilno označeni.  

Varovanje premoženja
Prihajajo meseci, v katerih bo večina ljudi odšla na dopuste in s 
tem za dalj časa pustila svoje premoženje brez nadzora, kar lahko 
storilci kaznivih dejanj pridoma izkoristijo za izvrševanje različ-
nih kaznivih dejanj. Preden odidete na dopust, poskrbite za pri-
merno zavarovanje vašega premoženja. Ob odhodu od doma ne 
spuščajte žaluzij do konca, ker s tem dajate videz prazne stano-
vanjske hiše, zaprite vsa okna, s sosedi se dogovorite, da vam iz 
poštnega nabiralnika pobirajo pošto, (saj poln nabiralnik pomeni, 
da nekoga že dalj časa ni bilo doma) zlatnino in denar spravite na 
varno mesto. S sorodniki ali sosedi se dogovorite, da v času vaše 
odsotnosti popazijo na vaše premoženje.

Vodja policijskega okoliša 
Dejan Kavšek

Policijska postaja Trebnje

POLICIJSKA 
POSTAJA
TREBNJE
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Priprava  
na porod  
in starševstvo  
v ZD Trebnje
Šola za starše v ZD Trebnje, po novem 
Priprava na porod in starševstvo, je edina 
šola v Sloveniji, ki je v program vključila 
tudi obisk družine z majhnim otrokom, 
ki s svežimi  in praktičnimi izkušnjami 
dopolni delo strokovnega tima.

Program Priprava na porod in starševstvo 
je zdravstveno-vzgojna oblika dela, s ka-
tero se nosečnice in njihove partnerje 
pouči o dogajanju med nosečnostjo, po-
rodom, po porodu ter o negi in prehrani 
dojenčka. Priprava na porod in staršev-
stvo je del projekta »Zdrava mesta«, v ka-
terega so vključene tudi občine Trebnje, 
Mirna in Mokronog-Trebelno.
Zahvaljujemo se županom g. Kastelicu, 
g. Skerbišu in g. Mavru za moralno in de-
narno pomoč pri izvedbi projekta. Zahva-
la gre tudi ge. Taji Borštnar, ki ji želimo, 
da bi še dolgo vodila in koordinirala delo 
Društva za zdravje in sožitje v družini.

Majda Gačnik, dipl. m. s.

»Ko se imata dva rada, se zdi, da je vse 
popolno. Ampak ko dobiš otroka, se ti 
življenje obrne na glavo. Obrne se ti tako 
zelo, da sprva misliš, da tega ne boš zmo-
gel. Prvi pogledi in prvi dotiki so nepopi-
sno lepi. 
Ko sva bila povabljena, da svoje izku-
šnje deliva z bodočimi starši, sva to brez 
kakršnega koli razmisleka sprejela. Sprva 
je bilo to srečanje za nas težko. Vedno 
znova je bilo lepo podoživeti trenutke, 
ki so bili za naju novi, a hkrati čudoviti. 
Bodoči starši so naju lepo sprejeli in naju 
tudi z velikim navdušenjem poslušali. 
Rada sva se jim odprla do te mere, da sva 
jim odgovorila na vsa vprašanja, ki so jih 
takrat pestila. Hkrati pa sva tudi sama du-
hovno rasla. Kar dobra štiri leta sva sode-
lovala s šolo za starše in v veselje nama 
je bilo.« 

družina Šinkovec Sila 

»Kot družina smo s svojo iskreno porod-
no izkušnjo, ki smo jo doživeli z našim Le-
nartom, sodelovali med leti 2015 in 2017. 
Predstavila sva vidik očeta in mame, 
razblinila strahove, ki se porajajo ob po-
rodu in po njem. Skupaj s pristnim stikom 
z otrokom, ki je bil vedno prisoten na sre-
čanjih, sva delila najino zgodbo s poudar-
kom, da je vsaka zgodba edinstvena. 

Bodoči starši so postavili nemalo vprašanj, 
pogosto pa sva naletela ravno na zahvalo 
očetov, ki le redko dobijo konkretne na-
potke s strani očeta novorojenčka.
Draga sestra Majda, hvala za vaš čut za 
bodoče mamice in očete ter za to, da pre-
davate v šoli za starše z vizijo in optimiz-
mom.« družina Štepec 

»Posredovati pri novem življenju je velik 
dar, ki nama je bil zaupan. Z novim živ-
ljenjem sva sprejela odgovorno nalogo 
starševstva: sprva predvsem v obliki nege 
in prehranjevanja otroka, kasneje spod-
bujanja in usmerjanja na pot v samostoj-
nost. Svoje vtise z veseljem podeljujeva 

na okrogli mizi šole za starše ZD Trebnje, 
kjer sodelujemo že več kot dve leti.« 

družina Kralj

družina Štepec z medicinsko sestro Gačnik, 
foto: T.G.

družina Šinkovec Sila, foto osebni arhiv

družina Kralj z medicinsko sestro Gačnik, foto: K.G.
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Resno moteni so poskrbeli  
za salve smeha
Prvo sezono gledališkega abonmaja TIM so v Trebnjem februarja 
sklenili s komedijo Šentjakobskega gledališča Ljubljana, ki je navdu-
šila polno dvorano tukajšnjega kulturnega doma. Sporočilo predsta-
ve Resno moteni je bilo, da smo najmočnejši pravzaprav takrat, ko za 
trenutek pozabimo nase in se povsem posvetimo bližnjemu. 

Novost v Trebnjem  ̶  prvo sezono gledališkega abonmaja TIM – so v 
jeseni zasnovali na trebanjski območni izpostavi Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti (JSKD). V abonmajski sezoni so se od oktobra 
lani pa do februarja letos zvrstile štiri komedije priznanih ljubitelj-
skih gledališč. 

Projekt, ki ga omogoča Občina Trebnje, je prvo leto naletel na izje-
men odziv, zato se bodo lahko vsi ljubitelji odrski desk v jeseni podali 
na novo gledališko popotovanje, saj na trebanjski izpostavi JSKD ob-
ljubljajo, da bodo tudi v drugi abonmajski sezoni poskrbeli za smeh 
in sprostitev.

JSKD OI Trebnje, Joži Sinur
foto: JSKD OI Trebnje

V okviru otroškega abonmaja Levček so si najmlajši ljubitelji 
gledališča februarja v Trebnjem lahko ogledali še eno odlično 
predstavo. V tukajšnjem kulturnem domu so namreč gostili 
lutkovno predstavo ljubljanskega Mini teatra z naslovom Pe-
karna Mišmaš. Gre za zgodbo, ki jo je pred več kot tremi dese-
tletji napisala znana slovenska pisateljica Svetlana Makarovič.
Drugi marčevski četrtek bodo v Trebnjem gostili zadnjo 
predstavo v okviru 22. abonmajske sezone, ko bo na ogled še 
ena lutkovna predstava, in sicer Škratovo ime v izvedbi Gleda-
lišča iz desnega žepka. Otroški abonma Levček pripravlja Zveza 
kulturnih društev Trebnje v sodelovanju s trebanjsko izposta-
vo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD), projekt pa 
omogoča Občina Trebnje. 

Joži Sinur, Foto: JSKD OI Trebnje

Občni zbor Tavžentrož
V nedeljo, 16. februarja, so se članice Društva podeželskih žena Tavžentroža zbrale na 
rednem občnem zboru.
Zadolžene za poročila so podrobno poročale o vsem, kar se je v preteklem letu doga-
jalo. Ugotovile so, da so bili plani in cilji za leto 2019 realizirani. Izvedle so kar nekaj 
predavanj, izobraževanj, tako kuharskih delavnic kot medklubskih druženj in izletov. S 
pomočjo Zveze kmetic Slovenije, ki ga uspešno vodi ga. Irena Ule, pa se vsestransko 
borijo za pravice, prepoznavnost in spoštovanje poklica kmetica, kajti poklic kmetica ni 
lahek in vse premalo cenjen. »Velikokrat rečemo, da človeka naredi obleka, kmetice pa 
ne naredi obleka, marveč samozavest, samostojnost, soodločanje, šele na koncu vsega 
pride obleka,« je povedala predsednica društva Nada Zorec.
Nada zelo dobro krmari med dekleti v društvu in načrti za leto 2020 so veliki. Upa le, da 
jim kljub omejenim finančnim sredstvom pa le uspe vse pripeljati do cilja.
Občni zbor so zaključile z okusnim kosilom v Galaksiji ob dobri kapljici in prijetnim ne-
deljskim druženjem. 

Mojca Smolič

V Trebnjem je zadišalo iz Pekarne Mišmaš





Na valentinovo je v Domu starejših občanov 
Grosuplje praznovala 100. rojstni dan Jožefa Bre-
gar, po domače Koprivčeva mama iz Stehanje vasi, 
najstarejša krajanka KS Veliki Gaber. Rodila se je 
leta 1920 v majhni vasici Škoflje pri Radohovi vasi 
kot četrti od sedmih otrok. Leta 1952 se je poročila 
na veliko kmetijo s Koprivčevim Janezom v Steha-
njo vas. V zakonu se jima je rodilo 6 otrok. Že pri 
49 letih je izgubila moža in življenje je pisalo novo 
zgodbo. Najstarejši otrok je bil takrat star 16 let, 
najmlajši pa 8 let. S pridnim delom vseh se je oh-
ranila kmetija in tudi vsi otroci so prišli do želenih 
poklicev. Večkrat je njivske pridelke odnesla na tr-
žnico v Ljubljano, kjer jih je dobro prodala in nazaj 
vedno prinesla kaj za svoje otroke. 4. junija 2007 
se je preselila v Dom starejših občanov Grosuplje, 
kjer uživa med stanovalci in osebjem. Pravijo, da 
je kljub letom vedno rada urejena in nasmejana. 
Vedno se je trudila tudi za svoje zdravje, zato je 
pridno obiskovala telovadbo, se veliko sprehajala 
in se udeleževala izletov. Veliko je brala in urejala 
rože na svojem balkonu. Še dandanes rada posluša 
lepo petje in redno obiskuje svete maše. Na vpra-
šanje, kaj jo razveseljuje, je odgovorila, da pame-
tno življenje, brez »afnarij«. 
Za njen praznik se je v Domu starejših Grosuplje 
pelo in veselilo. Vseh šest otrok je z veseljem 
nazdravilo z mamo kakor tudi župan Alojzij Kaste-
lic, predsednica Krajevne skupnosti Veliki Gaber 
Štefanija  Gliha in predstavnice Krajevne organi-
zacije Rdečega križa Veliki Gaber Mojca Smolič in 
Cveta Kržišnik.
Naj vam služi zdravje in še na mnoga leta, Kopriv-
čeva mama!

Mojca Smolič

V petek, 14. 2. 2020, je okrogli jubilej - 90 let- praznovala gospa Marija Progar iz 
Dola pri Trebnjem. Ob tej priložnosti sva jo z Mojco Mihevc obiskali na njenem 
domu in ji čestitali. 
Gospa živi v Dolu v hišici, ki sta jo pred leti sezidala skupaj z možem, kamor sta 
se preselila, ko sta začela skupno življenjsko pot. Na tej poti so se jima rodile tri 
hčere, ki so si ob svojem času tudi ustvarile družine, ena od njih pa živi v hiši 
poleg njene. Sedaj je že dolgo vdova, vendar ji ni nikoli dolgčas. Vsak dan si sku-
ha topel obrok, ki je med tednom brez mesa, ob nedeljah pa je obvezna goveja 
juha. Sama opere perilo, ko je čas za to, rada gre na vrt ali njivo in je nasploh 
aktivna. Z vsemi člani družine se dobro razume, zelo radi pa jo obiščejo  tudi 
številni vnuki in pravnuki. Svoj jubilej je praznovala v krogu svojih sorodnikov, 
obiskali pa so jo tudi vaščani in jo razveselili z lepim šopkom. Zdravje ji dobro 
služi in pravi, da je recept za dolgo in zdravo življenje skromnost, redoljubnost 
in dobra volja.
Gospa Marija, želimo vam še veliko zdravih in zadovoljnih dni v krogu svojih 
najdražjih.

Vlasta Rajkovič, 
predsednica KORK Trebnje

Praznik Koprivčeve mame 

Osebni praznik gospe Marije Progar
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I N O V A T I V N I  M O D E L  M E N T O R S T V A  
Z A  R A N L J I V E  C I L J N E  S K U P I N E

I M S

V januarski številki je Oddelek za okolje, 
prostor in infrastrukturo objavil poziv: 
Temenica – naša vrednota.  Na poziv smo 
se odzvali tudi v uredništvu glasila, zato 
smo se odločili, da v nekaj nadaljevanjih 
objavimo zapis o reki Temenici, ki ga je 
pripravil naš član uredništva in je lahko 
tudi delno izhodišče za zbiranje novega 
gradiva o reki. 

Mlini na Temenici
Reka Temenica je od izvira v Javorju (Šmar-
tno pri Litiji) do Ponikev, kjer prvič izgine 
pod zemljo, dolga skoraj 28 km. Nekoč je 
bilo v tem delu reke – seveda v različnih 
časovnih obdobjih – več kot 35 vodnih 
objektov. Ko zapišemo vodni objekt, pa to 
pomeni, da so to lahko stope, mlini ali žage.
Prvi pisni podatki o mlinih na Temenici se-
gajo že v 14. stoletje, ko jih najdemo zapi-
sane tako v stiških urbarjih, kot kasneje še 
bolj natančne opise o lokacijah, ko so stiški 
menihi prodali svojim ustanoviteljem ve-
likološke posesti (Podatki - Jože Mlinarič 
– Stiška opatija, kjer med drugim piše: … 
Reinski opat Sajfrid (1349—ok. 1367), je v 
letu 1352 od družine Kumerjev kupil osem-
najst kmetij in dva mlina na reki Temenici. 
… V istem letu je prodal osem kmetij in dva 
mlina: tri kmetije v Šentlovrencu (ad San-
ctum Laurentium) okoli tamkajšnje cerkve 
(circa ecclesiam an der Tempnitz) in mlin 
na Temenici, dve kmetiji na Kukenberku 
ter dve kmetiji v Borštu – (am Forst; kas-
neje imenovana Krtina) ob Temenici (circa 
Tempniz), na kateri je tudi stal mlin.  
Relativno dobro pa so nato mlini na Te-
menici nekaj stoletij kasneje označeni na 

S CIK-om 
do poklicne 
kvalifikacije?
Na CIK-u smo v okviru projekta IMS - Ino-
vativni mentorski sistem za ranljive ciljne 
skupine zaključili z izvedbo 13 tematskih 
delavnic.
Drugi del projekta je usmerjen k romskim 
ženskam, ki bodo v okviru sistema nacio-
nalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) v 50-ur-
nem usposabljanju za pomočnika kuharja 
pridobivala znanja s področja kuharstva. 
Po zaključku bo izvedeno še preverjanje 
in potrjevanje NPK, ki ga izvede komisija 

Državnega izpitnega centra, tako pa bomo 
udeleženkam omogočili pridobitev poklic-
ne kvalifikacije. 
Med usposabljanjem bomo za delodajalce 
in lokalne deležnike z namenom ozavešča-
nja o pomenu vključevanja romskih žensk v 
delovni proces pripravili animacijske delav-
nice, kjer se bodo delodajalci srečali s kan-
didatkami in poskusili njihove jedi. Soočili 
se bomo z nekaterimi predsodki, s katerimi 
se srečujemo pri zaposlovanju romske po-
pulacije.
Več o aktivnostih projekta si lahko prebe-
rete na spletni strani https://ciktrebnje.si/
projekti/ims/.

Jasmina Pakiž,
koordinatorka projekta

vojaškem zemljevidu iz konca 18. stoletja. 
Ta zemljevid in oznake na njem dajejo mož-
nost, da nato vzporejamo podatke s Fran-
ciscejskim katastrom, ki je bil izdelan po 
letu 1823 in z reambualičnim katastrom, 
izdelanim po letu 1867. Tako smo tudi prišli 
do števila mlinov na Temenici. Toda tu mo-
ramo pristaviti, da so visoke vode in popla-
ve marsikateri mlin včasih onesposobile ali 
ga sčasoma povsem podrle. Za ilustracijo 
naj navedemo tako imenovani Andoljškov 
mlin, ki je bil na robu Šentlovrenca v sme-
ri proti Krtini in se je zaradi preusmeritve 
vode po tem, ko so med gradnjo železnice 
po dolini naredili nasip, podrl. Že okoli prve 
svetovne vojne.

Najgosteje so bili ob reki posejani mlini v 
zgornjem toku Temenice in dveh pritokih. 
Na pritoku Temenice iz Sobrač in nižje na 
pritoku Bratnišca, kjer so  bili zanesljivo tudi 
trije mlini, za četrtega pa ni verodostojnih 

podatkov. V zgornjem toku je bilo tako 
imenovano sidranje mlinov manj zahtev-
no, ker je reka vrezana v prelomno cono, 
katere dno je iz nepropustnih mezozoiskih 
kamnin. Zaradi poplavljanja reke Temenice 
so namreč gradili mline tam, kjer so našli 
na robovih doline ali ob bregovih reke tako 
imenovano živo skalo. To pa je pomenilo, 
da so mlin ustrezno pripeli na ta kamen, 
da ga povodenj ne bi odnesla. Temeljenje 
je bilo najpogosteje iz velikih klesanih ka-
mnitih blokov. Zaradi »iskanja« kamnov 
za sidranje so morali pogosto reko speljati 
drugače, kot je bila njena naravna pot in je 
zato še dandanes zelo zavita. 
Samo od izvira reke pa do Stranj pri Velikem 
Gabru je bilo 25 vodnih naprav z enim, dve-
ma in le redkokdaj s tremi mlinskimi kole-
si.  Od Stranj do Ponikev pa je bilo nato še 
enajst vodnih naprav, katerih sledi je veči-
noma še mogoče določiti.

Brane Praznik

Foto: arhiv CIK Trebnje
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Znani udeleženci 
državnega 
tekmovanja 
V soboto, 15. februarja 2020, je v PGD 
Orehovica (Gasilska zveza Šentjernej) v 
organizaciji Mladinske komisije Gasilske 
regije Dolenjska (MK GRD) potekalo re-
gijsko tekmovanje gasilske mladine. Tega 
tekmovanja se je dejansko udeležilo 24 ekip: po 9 ekip iz GZ Novo 
mesto in Trebnje ter 6 ekip iz zveze gostiteljice tekmovanja.  
Ekipe, ki so na tem tekmovanju zasedle 1. in 2. mesto v posame-
zni kategoriji, se bodo intenzivno pripravljale za nastop na Držav-
nem tekmovanju v kvizu gasilske mladine, ki bo potekalo letos 4. 
aprila 2020 v Trebnjem. 
Našo gasilsko zvezo bodo na tem tekmovanju zastopale pri pi-
onirjih, mladincih in gasilskih pripravnikih ekipe iz PGD Občine. 
ISKRENE ČESTITKE in SREČNO NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU!  
       

19. državno tekmovanje  
v kvizu gasilske mladine  
v Trebnjem
Na 19. državno tekmovanje v kvizu gasilske mladine, ki bo po-
tekalo v soboto, 4. aprila 2020  v Trebnjem v športni dvorani in 
učilnicah Osnovne šole Trebnje se Gasilska zveza Trebnje in nje-
na Mladinska komisija v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije 
in Mladinskim svetom Gasilske zveze Slovenije pripravljajo z vso 
resnostjo in odgovornostjo. 
Tega dne organizatorji pričakujejo preko 700 tekmovalcev, men-
torjev in članov tekmovalnega odbora, ki bodo poleg tekmovanja 
zavzeli še več mest v okolici šole in CIK-a za razne dejavnosti, ki 
bodo animirale tekmovalce in njihovo spremstvo.   
Tekmovanje se bo s svečano otovoritvijo začelo ob 10. uri, zaklju-
ček pa se predvideva ob 14.30 istega dne. Tekmovanje ima tudi 

novice
simpatičen logotip, ki vabi in nagovarja na državni gasilski dogo-
dek v Trebnjem.         
  

1. Mentoriada uspešno 
zaključena 
Mladinska komisija GZ Trebnje je zadnji vikend letošnjega fe-
bruarja izvedla prvo izobraževanje mentorjev gasilske mladine v 
Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Soča Tolmin. Od petka po-
poldne do vključno nedelje je na t. i. 1. mentoriadi sodelovalo 22 
udeležencev iz Gasilske zveze Trebnje in Šentjernej. Izobraževalni 
dogodek je bil bogato vsebinsko zasnovan, s priznanimi predava-
telji in strokovnjaki. Zato ni dvoma, da se praksa ne bi uspešno 
nadaljevala in drugo leto privabila še več udeležencev. 
slika: Udeleženci, foto Matej Mlakar

Mojca Femec, Gasilska zveza Trebnje

slika: Ekipe D tekmovanja 
FOTO: GZT

Udeleženci, foto Matej Mlakar
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Pustno rajanje – VNRC Vejar
V mesecu februarju smo v Večnamenskem romskem centru Vejar organizirali aktivnost 
na temo PUST. Najprej smo povedali, kaj je pust, kakšni običaji potekajo ob dnevu, nato 
pa je sledila priprava ter peka krhkih flancatov. Ker je bil pust ravno v času zimskih po-
čitnic, so na aktivnost prišli otroci v spremstvu svojih staršev. S svojo vsebino je bila 
aktivnost privlačna. Peka flancatov, mišk in krofov je povezana z običajem, ki smo ga 
obeležili. Ob tem pa lahko kvalitetno preživijo svoj čas, da jim hitreje minejo dnevi, da 
ob tem ne razmišljajo samo o težavah, s katerimi se soočajo. Na aktivnosti so pridobili 
nova znanja, spretnosti in izkušnje. 
Zahvaljujemo se vsem, ki kakorkoli sodelujejo pri izvajanju posameznih aktivnosti.
Utrinke iz aktivnega dogajanja v VNRC Vejar pa si lahko pogledate skozi slike.

Katja Strajnar, CSD Dolenjska in Bela krajina, Enota Trebnje
Foto: arhiv CSD DBK, Enota Trebnje

Ptujski kurenti ponovno  
v Trebnjem
Tudi letos so že tradicionalno prišli v Trebnje na »tadebeli« četr-
tek, 20. 2. 2020, Ptujski koranti Petovio Ptuj. Zime jim sicer res 
ni bilo treba odganjati, s(m)o pa zato imeli drugo nalogo, in si-
cer smo člani Turističnega društva Trebnje skupaj z najmlajšimi 
iz Vrtca Mavrica Trebnje in s stanovalci ter zaposlenimi iz Doma 
starejših občanov Trebnje in z učenci Osnove šole Trebnje ter z 
obiskovalci v mestnem parku s skupnimi močmi poizkusili prikli-
cati zimo. Da pa je bilo delo lažje, smo se posladkali še s pustnimi 
krofi Slaščičarne Julija. 

Maja Jarc

Izbrana najboljša maska
Prav na pustni torek smo se z veliko mero navdušenja in mla-
dostne vedrine zbrali člani in članice  Društva upokojencev Treb-
nje v Gostilni Kavšek na Račjem selu, da počastimo dan norčij. 
Bilo nas je presenetljivo veliko, večinoma oblečeni v kostume ali 
z majhnimi simboli pustnega torka. Po predstavitvi posamezne 
maske ter plesa je sledilo ocenjevanje in izbrali smo najboljšo, 
najdrznejšo in nenazadnje najpogumnejšo osebo, ki se je v svojih 
letih dovolila poiskati otroka v sebi in s svojo energijo popestriti 
naš veseli dan. Bravo, spoštovana gospa!

Za DU Trebnje
Darinka Krevs

Foto: Božo Kodrič
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Galerijska paleta
Marc Bourlier je iz Pariza prispel v Trebnje 
na odprtje svoje druge samostojne razstave 
z naslovom Marc Bourlier, Utelešenje časa. 
27. februarja 2020 je bilo odprtje razstave, 
na kateri je predstavljen pregled ustvarjal-
nega opusa Marca Bourlierja, ki je nastal 
v zadnjih nekaj desetletjih. Dela vabijo k 
dotiku, saj je uporabljen les teksturno in 
barvno zelo bogat. V motiviki pa najdemo 
prebliske Afrike s Palicami plodnosti. Ume-
tnik razmišlja o množicah in o mestu posa-
meznika v kolektivu, opozarja na aktualne 
probleme in izzive, ki človeštvo še čakajo. 
Na odprtju je navzoče pozdravila direktori-
ca Patricija Pavlič, avtorja pa je predstavila 
kustodinja Andrejka Vabič Nose. Marc Bo-
urlier pa je ob dogodku izrazil zadovoljstvo 
nad razstavo, ki jo je že nestrpno čakal. 
Razstavo je odprl župan Občine Mirna 
Dušan Skerbiš, Glasbena šola Trebnje je 
pripravila glasbeni program, dogodek pa je 
v slovenskem in francoskem jeziku vodila 
Kristina Gregorčič. 
Kustodinja Andrejka Vabič Nose bo po raz-
stavi vodila 2. aprila 2020 ob 18. uri. Raz-
stava je na ogled do 3. maja 2020. 
Vljudno vabljeni!

Andrejka Vabič Nose
Marc Bourlier in direktorica CIK Trebnje Patricija Pavlič
Foto: Alenka S. Lamovšek
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Lara in Klemen  
le za las ob zmago
Najboljši slovenski plesalci in paraplesal-
ci so se 25. 1. 2020 udeležili državnega 
prvenstva v standardnih plesih v Zgornji 
Kungoti. Državnega prvenstva se je ude-
ležil tudi občan občine Trebnje Klemen 
Dremelj s soplesalko Laro Nedeljkovič: 
plesalca PK Zebra, še vedno edinega ples-
nega kluba v Sloveniji, ki se ukvarja s ple-
som na vozičkih. Novo sezono sta začela 
z osvojitvijo naziva državnih podprvakov 
v standardnih plesih. Prvenstvo je bilo 
zelo izenačeno, saj sta za prvim mestom 
zaostala le za en sodniški glas! Naprej že 
zavzeto trenirata za državno prvenstvo v 
latinskoameriških plesih, ki bo 14. 3. 2020 
v športni dvorani Edvarda Peperka v Lju-
bljani, kjer računata na glasno podporo 
navijačev. V njunem imenu vabljeni v čim 
večjem številu.

Viktorija Dremelj
Foto: M. Mesec, Viktorija Dremelj

Pust, krivih ust na Veliki Loki
Očitno se je morala zamenjati kar cela generacija (kulturnikov in organizatorjev) na Ve-
liki Loki ter v okolici, da se je zopet prijelo pustovanje, ki je bilo 'njega dni' na Loki (in 
v bližnjem Šentlovrencu) stalnica. Zdaj se že drugo leto zapored znova na Veliki Loki 
srečujejo maškare na pustno nedeljo, organizator pa je domači KUD Ivan Cankar. Osre-
dnja tema prireditve je bila tokrat »nova oštarija« na Loki, ki je bila pred leti pravzaprav 
podrta ... Organizatorji pustne prireditve so sicer našli gostilničarja, ki je gostilno odprl 
in seveda po pustu – zopet zaprl. Prireditev je popestril Občinski pihalni orkester Treb-
nje in Trebanjske mažorete. Prireditve se je udeležilo več kot 200 mask in znatno več 
gledalcev. Organizatorji so nagradili najbolj izvirne maske v kategorijah odrasli, otroci 
in skupine. V prihodnjem letu, tako pravijo organizatorji, bo prireditev še veliko večja.

Brane Praznik

Center za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje skupaj s petimi evrop-
skimi organizacijami utira novo pot socialnemu podjetništvu, v prvi vrsti 
za ženske. V okviru evropskega projekta WISE, pri katerem sodelujejo še 
partnerji iz Velike Britanije, Francije, Španije, Romunije in Italije, sledijo 
strategiji Evropa 2020, ki socialno podjetništvo prepoznava kot ključ za 
premagovanje visoke stop-nje brezposelnosti med moškimi in ženskami v 
EU. Cilj je oblikovati orodja, s katerimi bodo izobra-ževalci odraslih bodo-
čim socialnim podjetnicam pomagali pridobiti kompetence in spretnosti 
za ustanovitev ter uspešno vodenje socialnega podjetja. 
Projekt WISE, ki ga bodo s partnerji izvajali do februarja 2022, poleg so-
cialnega podjetništva v ospredje postavlja še enakost med spoloma in 
integracijo žensk iz manj vzpodbudnih okolij na trg dela. Konkretna na-
loga CIK Trebnje v projektu WISE bo zasnovati različne metode, ki bodo 
žen-skam v pomoč pri načrtovanju karierne poti, da bodo postale bolj 
samozavestne in suverene tako v zasebnem življenju kot tudi na karier-
nem področju.

Tanja Vrčkovnik Partnersko srečanje, Lille, Francija (11.–13. februar 2020)

CIK Trebnje sodeluje pri razvoju evropskega socialnega 
podjetništva
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Atleti veterani 
odlični na 
državnem 
dvoranskem 
prvenstvu
Olimpijski vadbeni center Novo mesto, 
kjer stoji prva krožna atletska dvorana v 
Sloveniji, je v soboto, 15. 2. 2020, gostil 
državno atletsko prvenstvo za veterane. 
Na prvenstvu so med več kot 150 tekmo-
valci nastopili tudi štirje Trebanjci in se vsi 
domov vrnili z medaljami.

Brigita Šuštaršič je v kategoriji W45 tekla 
na 60 m in zmagala z izenačenim državnim 
rekordom  ̶  9,62 sek. Andreja Kokošinek 
je zmagala v suvanju krogle z osebnim re-
kordom 10,00 m (W40). Mitja Svet in Bo-
rut Hočevar (oba M50) sta osvojila prvo in 
drugo mesto v suvanju krogle z 10,53 m 
oziroma 10,45 m. Mitja je s preskočenimi 
159 cm zmagal tudi v skoku v višino.

V začetku marca bo v Beogradu na sporedu 
balkansko atletsko prvenstvo za veterane. 
Na prvenstvo se pripravljajo tudi Brigita, 
Andreja in Mitja. Vsi načrtujejo izboljšanje 
osebnih rekordov v svojih disciplinah. Ver-
jamemo, da bodo uspešno zastopali barve 
Trebnjega in Slovenije. Držimo pesti!

Mojca Smolič
Foto: Primož Svet

Nika tretja na 
mednarodnem turnirju  
v Novem mestu
V nedeljo, 1. marca, je na novomeškem kegljišču Porto-
val s finalnim nastopom končan 20. mednarodni turnir na 
odprtem prvenstvu Kegljaškega društva Krka, na katerem 
je zmagala hrvaška reprezentantka Mirna Bosak pred Čr-
nomaljko Tino Mržljak in Trebanjko Niko Radelj, Jasmina 
Mišič je osvojila peto mesto. Pri fantih je slavil Bojan Vla-
kovski (Zaprešič), drugo mesto je pripadlo Marijanu Papiču 
(Brežice) in tretje Borisu Benediku (SKC Staffelstein).
Pohvala kegljačicam za vztrajnost in za dobre borbe ka-
kor tudi trenerju Niku Golešu za dobro vodenje, podporo, 
potrpljenje, za pozitivno energijo ter za vsa znanja in izku-
šnje.

V končnem vrstnem redu je  Nika Radelj (Trebnje) s 575 
keglji na 3. mestu, na 5. mestu pa Jasmina Mišič (Trebnje) 
s 565 keglji.

Mojca Smolič
Finale 20. Mednarodnega OP KD Krka 2020 (Z leve - 3.Tina Mržljak, 1.Mirna 
Bosak, 3.Nika Radelj) FOTO Niko Goleš
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Za nami uspešna 
zimska tekmovalna 
sezona 
Mladi atleti tudi pozimi ne počivajo. Ot-
roci kljub neugodnim vremenskim razme-
ram, ki jih prinaša zima, poleg dvoranskih 
treningov pridno obiskujejo tudi četrtkove 
v Športnem parku Trebnje.
Rezultati dobrega dela so se pokazali tudi 
na dvoranskih prvenstvih Slovenije za raz-
lične kategorije.  Tjaž Djaip Bartolj je na 
prvenstvu U14 v Ljubljani osvojil bronasto 
medaljo v teku na 600 m, Ana Jereb in Jan 
Šalehar pa sta sodelovala v štafeti Krke in 
prav tako osvojila 3. mesto. Julija Gorenc 
je postavila odličen osebni rekord v teku 
na 1000 m v kategoriji U16. Na prvenstvu 
U18 so Julija Gorenc, Manca Jereb (obe 
1500 m), Karla Jerič (krogla), Nina Saje (60 
m) in Matjaž Rebolj (60 m in daljina) pos-
tavili odlične osebne rekorde in bili blizu 
najboljšim. 
Med starejšimi atleti sta spet izstopala 
Eva Murn (60 m ovire) in Matevž Šuštaršič 
(200 m), ki sta na prvenstvu U20 osvojila 
zlati medalji. Matevž je dodal še 3. mesto 
v teku na 60 m. 

Čestitke vsem!

Mitja Svet, trener atletike

Kegljanje
V 1. B ligi so Trebanjke odigrale tekmo 13. 
kroga in zanesljivo premagale igralke Ra-
denske
6 : 2 ter se oddolžile za jesenski poraz. 
Znova se je izkazala - kdo drug - kot mla-
dinka Nika Radelj s 596 podrtimi keglji. 
Nika je obenem trenutno najboljša igralka 
vseh štirih (1. A, 1. B, 2. ZAHOD, 2. VZHOD) 
slovenskih lig s povprečjem 575,90 podrti-
mi keglji.
Posamezno so naše igralke nastopile na 
20. mednarodnem odprtem prvenstvu 
Kegljaškega društva Krka na Portovalu. V 
finale sta se uvrstili Jasmina Mišič in Nika 
Radelj.
V 14. krogu so bila naša dekleta prosta.
Sledil je vikend (22. in 23. februarja) z nas-
topi na regijskem prvenstvu Dolenjske in 
Bele krajine na črnomaljskem kegljišču v 
Kanižarici in novomeškem Vodnjaku. Bra-
nilka naslova Silva Zupančič je brez težav 
premagala vse nasprotnice in zasluženo 
prišla do zlate medalje.
Z ligo so nadaljevale v Pivki proti ekipi, ki 
je štiri kroge pred koncem prvenstva za-
gotovila napredovanje v elitno skupino. 

Brez Radljeve in poškodovane Hribškove 
ter zadržanosti trenerja Nika Goleša je 
ekipo v Pivki vodila njegova namestnica 
Milena Veber Jarc. Z malo športne sreče 
so Dolenjke bile zelo blizu ene točke. Pri-
jetno sta presenetili Iris Vencelj in Jelka 
Oven proti državnim reprezentantkam Iris 

Zoran in Nataši Radič, čeprav nista dobili 
dvobojev.
Do zaključka v ligi so preostala srečanja: 
Trebnje – Ograjca Ljubljana (7. marca), 
Bela krajina Črnomelj – Trebnje (21. mar-
ca) in Trebnje – Ceršak (28. marca).

Mojca Smolič
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Športnik leta Občin 
Trebnje in Mirna  
za leto 2019
V torek, 11. februarja 2020, je v kulturni 
dvorani Trebnje potekala medobčinska 
športna prireditev Športnik leta za leto 
2019 v organizaciji Športne zveze ob-
čin Trebnje in Mirna. Med prireditvijo so 
za dobro voljo poskrbeli  pevka Ella Roš, 
kvartet Strmole iz Trebnjega, in glasbeniki 
iz Glasbene šole Trebnje. Častni gost pri-
reditve je bil dvakratni udeleženec zimskih 
olimpijskih iger, eden najboljših jugoslo-
vanskih tekačev na smučeh in prinašalec 
olimpijske baklje na stadion ob slovesnem 
odprtju zimskih olimpijskih iger v Saraje-
vu leta 1984, g. Ivo Čarman s soprogo iz 
Olimpijskega komiteja  Slovenije. Prisotni 
so bile tudi predstavniki obeh občin in 
športnih organizacij.
Strokovna komisija Športne zveze ob-
čin Trebnje in Mirna je za športnika leta 
2019 razglasila rokometaša Staša Skube-
ta iz Trebnjega, ki je v preteklem letu na 
evropskem klubskem rokometnem pr-
venstvu s klubom osvojil naziv evropskih 
klubskih prvakov. Za športnico leta 2019 
je razglasila rokometašico Majo Vojno-
vič iz Mirne, ki je bila v preteklem letu na 
svetovnem prvenstvu glavna vratarka slo-
venske ženske rokometne reprezentance. 
Najboljša športna ekipa 2019 pa ponovno 
prihaja iz Badmintonskega kluba Mirna, ki 
je v preteklem letu osvojila 4. mesto na 
državni ravni. 
Športne znake 2019 so letos prejeli: no-
gometašica Lara Lobe, motokrosist Jan 

Pancar (oba iz Trebnjega), atlet Matevž 
Šuštaršič iz Gorenjih Vrh pri Dobrniču, 
badmintonista Aljoša Turk in Nika Arih 
(oba iz Mirne). 
Poleg vseh športnih priznanj pa je bilo 
letos zopet atraktivno priznanje Športnik 
leta po izboru navijačev, ki ga je prejela 
nogometašica Ema Erman iz Trebnjega.
Priznanje za mladega športnika leta 2019 
sta prejela mladi atlet Matjaž Gazvoda iz 
Dobrniča in mlada badmintonistka Lana 
Livk iz Mirne. 
Priznanje športni delavec leta 2019 je pre-
jel rokometni trener Roman Šavrič iz Ro-
kometnega kluba Trimo Trebnje. 
Športno plaketo za dolgoletno delo v 
športu je prejel športni pedagog in dol-

goletni delavec športnih organizacij prof. 
Alojz Radelj iz Trebnjega.
Podeljeno je bilo tudi jubilejno priznanje 
za 10-letno uspešno delovanje, in sicer 
Nogometnemu klubu Trebnje. 
Letošnje priznanje za izjemne športne 
dosežke sta prejela plesalec športnega 
paraplesa Klemen Dremelj iz Orlak za 
dosežene vidne mednarodne dosežke in 
karateist Matej Gorišek iz Velike Loke za 
odmevne tekmovalne uspehe na mladin-
skem svetovnem prvenstvu. 

Športni pozdrav!

Leon Lobe, sekretar Športne zveze občin 
Trebnje in Mirna

Foto: Samo Kobal

Prejemniki športnega znaka za leto 2019

Naj športnik, športnica, športna ekipa 
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20. obletnica 
ustanovitve  
Golf & Country 
kluba Trebnje
Ob ustanovitvi kluba smo pridobili nekaj čla-
nov, ki so se takoj aktivno vključili v delova-
nje kluba. Začeli smo organizirati tečaje za 
odrasle in otroke. Po 10 letih delovanja smo 
pridobili pokrito vadišče, po 15 letih delova-
nja pa smo uredili igrišče s šestimi zelenica-
mi, za katerega smo pridobili certifikat Pichin 
putt igrišče (igrišče za kratke igre). Pred nekaj 
leti smo uredili sanitarije s tušem in gardero-
bo, lansko leto pa smo postavili na vsa udar-
jališča umetno travo. Do sedaj je pri nas pri-
dobilo dovoljenje za igro preko 100 igralcev, 
tečajev v šolah pa se je udeležilo preko 200 
otrok. Lan Gašperin, ki je obiskoval tečaj ot-
rok med prvimi, bo letos že poučeval golf na 
tečajih, kjer poučujejo le profesionalni učite-
lji in vaditelji. V počastitev 20-letnice kluba 
bomo letos organizirali preko 10 turnirjev. 
Na igrišče bomo letos povabili vse, ki so pri 
nas opravili tečaj, da vidijo, kako smo ga ure-
dili. Ob naši obletnici vabimo vse ljubitelje 
golfa, da se nam pridružijo in spoznajo lepo-
to te igre. Klubsko hišo in igrišče je možno 
najeti tudi za razna praznovanja in srečanja.

Tone Zaletel 
 

Izjemen mednarodni 
uspeh selekcij U8  
in U9 NK Trebnje
Selekciji NK Trebnje U8 in U9 sta 16. 2. 2020 
sodelovali na močnem mednarodnem tur-
nirju JASKA CUP 2020, kjer nismo zastopali 
samo našega klubskega nogometa, temveč 
tudi slovenskega in v zelo močni mednarodni 
zasedbi dosegli izjemen rezultat! Kljub zgo-
dnji jutranji uri odhoda (ob 5. uri) so fantje in 
dekleta cel dan ohranjali voljo in tempo. Svo-
je nastope so stopnjevali in dosegli res fanta-
stičen uspeh. Selekcija U9 je v finalu morala 
priznati premoč NK Lokomotivi (Zagreb) in 
osvojila končno 2. mesto.
Selekcija U8 pa je v tekmi za tretje mes-
to premagala ŠN 1. Gol (Rijeka) in osvojila 
končno 3. mesto. Ta uspeha sta le še en do-
kaz, da se v našem kraju ni bati za prihodnost 
nogometa!
Dodaten žar na tem turnirju pa so dodali ot-
roci, saj so neverjetno spodbujali drug dru-
gega in pokazali izjemen klubski duh. In to je 
tisto, kar največ šteje na poti do uspeha!

Dejan Benčina,
trener in medijski predstavnik kluba

Otvoritev udarjališč, april 2019
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Trimo Trebnje po 
6 letih znova med 
najboljših 6 ekip
Zadnji mesec je bil za člansko ekipo RK 
Trimo Trebnje zelo pester, saj so bile na 
sporedu 4 zanimive tekme, ki so odločale 
o uvrstitvi med najboljših 6 ekip v državi. 
Dva izenačena izida proti Krki doma in pro-
ti Škofji Loki v gosteh na začetku meseca 
sta bila malo presenečenje za navijače in 
ekipo. A so fantje stopili skupaj in nato v 
gosteh premagali Maribor, zadnjo sredo v 
februarju pa je po zelo borbeni in timski 
igri na domačem parketu premoč priznalo 
tudi velenjsko Gorenje, ki ima na tretjem 
mestu pred našimi fanti le še 2 točki pred-
nosti.

Tekma proti Gorenju je bila od začetka 
v rokah naše ekipe in prednost se je vse 
do 52. minute, ko je znašala 8 zadetkov, 
vztrajno povečevala. Po kratkem strelskem 
mrku je tri minute pred koncem gol za po-
novno vodstvo s 5 goli zabil igralec tekme 
Leon Rašo in zaslužena zmaga je ostala 
doma.

Do konca rednega dela lige nas čaka še po-
kalna tekma v sredo, 11. 3., proti Slovanu 
v Ljubljani za uvrstitev v četrtfinalne boje 
in  tekma proti Celju v nedeljo, 15. 3., v 
domači dvorani. Tekma proti Kopru je bila 
odigrana preteklo soboto.

Starejši dečki B še 
naprej navdušujejo 
s predstavami
Zadnja dva vikenda v februarju sta bila za-
radi počitnic okrnjena s tekmami, a je bilo 
dogajanje pred tem zanimivo.
Mladinci so po boleznih in poškodbah za-
beležili dva zaporedna poraza in ostajajo na 
7. mestu na lestvici, kjer so izenačeni z Izo-
lo. Do konca sezone bodo odigrali še 7 te-
kem, s katerimi želijo utrditi obstanek v ligi.
Kadeti so v četrtfinalni skupini po začetni 
zmagi proti Ribnici zabeležili dva poraza 

proti Celju in Sevnici in zasedajo tretje 
mesto med štirimi ekipami. Čakajo jih še 3 
tekme, ki jim še lahko prinesejo napredo-
vanje v polfinalno skupino.
Še naprej pa s svojimi predstavami nav-
dušuje selekcija starejših dečkov B, ki je v 
četrtfinalni skupini po dveh tekmah zabe-
ležila zmago proti Ribnici in izenačen izid 
na gostovanju proti Škofji Loki, ki je bila 
preteklo leto druga v državi.
Mlajši dečki A in B so se s svojimi preds-
tavami uvrstili v boj za najvišja mesta v 
državi in bodo tekmovanje nadaljevali v 
polfinalnih skupinah, kjer pa do konca fe-
bruarja ni bilo odigranih tekem.

Žiga Zaplotnik

Leon Rašo je skupaj z Markom Kotarjem odlično vodil fante na poti do zmage proti močnemu 
velenjskemu klubu – avtor: Borut Dvornik

Mladici so zabeležili dva zaporedna poraza, vendar z zdravimi igralci se zagotovo vračajo tudi zmage.         avtor: RK Trimo Trebnje
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Vikend priprave 
domačih 
kickbokserjev v 
Termah Olimia
Športniki iz domačega kluba Fearless Figh-
ters pod vodstvom Alena Štritofa so se 
udeležili vikend priprav, ki so potekale pod 
okriljem mariborskega kluba v Podčetrtku. 
Zbralo se je nekaj več kot 60 borcev, ki so 
trenirali, si izmenjali izkušnje ter nabrali 

Ekipa PRVE POMOČI  
išče novo moč
RKS-OZ Trebnje je leta 2009 ustanovilo ekipo PRVE POMOČI, ki jo 
sestavlja 6 članov. 
Vsi člani ekipe PP imajo opravljen 70 urni tečaj prve pomoči za 
bolničarje, saj je pri prvi pomoči treba ukrepati naglo, pravilno 
in v pravem zaporedju. Pridobljeno znanje prve pomoči pa lahko 
reši tudi dragoceno življenje naših svojcev, prijateljev in znancev.
Člani ekipe PP so ustrezno opremljeni in usposobljeni, da se od-
zovejo in nudijo laično prvo pomoč ponesrečenim v naravnih 
in drugih nesrečah. Enkrat letno pa poteka regijsko preverjanje 
usposobljenosti ekip PP.
Svoje podatke in kontaktni naslov pošljite na e-mail: trebnje.
ozrk@siol.net ali pokličite 041 769 153. 

RKS-OZ TREBNJE

Trebnje 
Fight Night 8

in državno 
prvenstvo

Kickboxing 
zveze Slovenije

V soboto, 28. 3. 2020, ob 20. uri bo v 
športni dvorani Trebnje zopet borilni 
spektakel, na katerem bodo nastopili tako 
domači kot tuji borci. 

Prireditev bo sestavljena iz državnega pr-
venstva Kickboxing zveze Slovenije, hkrati 
pa se bodo v zaključnem delu borili tudi 
domačini Gregor Kek, Veronika Grab-
nar in debitantka v ringu Klara Brodnik. 
Skupno lahko pričakujemo 10 borb, 2 od 
tega po pravilih mešanih borilnih veščin 
(MMA), ostale pa se bodo odvijale po kic-
kboks pravilih K-1r. 

Vljudno vabljeni vsi ljubitelji borilnih špor-
tov, da podprete vse borce in da ponovno 
napolnimo športno dvorano!

novih znanj. Trebanjci so se priprav udele-
žili s kar 11 člani. Priprave so bile odličen 
test pred prihajajočim domačim tekmova-
njem v Trebnjem, hkrati pa nova izkušnja 
za mlade tekmovalce, ki so se priprav ude-
ležili prvič in se želijo v bližnji prihodnosti 
preizkusiti v ringu. Vsi so se odlično odre-
zali na treningih, popravili smo nekaj ma-
lenkosti, hkrati pa smo tudi malo družili in 
zabavali izven treningov, kar je tudi namen 
le tega - nove izkušnje in dobra družba. 

Alen Štritof
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Politična pomlad in praznik žensk
Ta mesec smo v pričakovanju sestave nove vlade pod vod-
stvom našega predsednika Janeza Janše. V njenem osnutku 
programa  je ena glavnih točk  povišanje povprečnine na ob-
čana iz 570 € na 630 € že v letošnjem letu. To povišanje bo za  
našo Občino  več kot 700.000,00 letno dodatnega denarja od 
države.
Izgradnja mrliške vežice v Sela Šumberku se bo pričela. Na ob-
činskem svetu je predlog naše stranke v programu  projektne-
ga  sodelovanja.
Mesec marec je praznik vseh žensk. Materam iskreno čestita-
mo in želimo lepo praznovanje materinskega dne.

 predsednik OO SDS Trebnje Franci Kepa

V NSi na prvo mesto 
postavljamo interese 

Slovenije 

Svet Nove Slovenije je podprl vstop stranke v vlado. Najprej 
smo  zagovarjali predčasne volitve, ker nismo verjeli, da je na 
vse pretekle izjave političnih strank, mogoče sestaviti vlado. 
V dvoletnem mandatu vlade se bomo osredotočili na ključne 
probleme na področju zdravstva, varstva okolja, demografije, 
decentralizacije in debirokratizacije.
Koalicijska pogodba je  za večino članov NSi sprejemljiva, ni pa 
optimalna. V stranki smo pričakovali bolj drzne poteze pred-
vsem na področju zdravstva, saj  želimo  odločno in hitrejšo 
odpravo čakalnih vrst.
Ker ne bežimo pred odgovornostjo, smo izbrali izjemno tež-
ke resorje, socialo, infrastrukturo in obrambo. To so področja, 
kjer nas čakajo številni izzivi. 

Modra
Pantone: 313C
CMYK: 100, 0, 8, 13
RGB: 0, 154, 199

Rdeča
Pantone: Red 032C
CMYK: 0, 90, 86, 0
RGB: 239, 65, 53

Občnega zbora SLS Trebnje, ki smo ga izvedli v četrtek, 27. fe-
bruarja, v Vinski kleti Kresal se je udeležilo 41 članov in pova-
bljenih gostov. Pregledali in ocenili smo delo preteklega leta 
ter potrdili načrt dela za tekoče leto. Poleg članov in simpati-
zerjev so se zbora udeležili tudi predstavniki iz sosednjih občin 
ter podpredsednik stranke Modest Motaln. Veseli nas, da so 
na zboru v stranko vstopili trije novi člani, kar potrjuje, da de-
lamo dobro.
Aktivnosti za volitve v Kmetijsko-gozdarsko zbornico, ki bodo 
sredi maja, so v polnem teku. Slovenska kmečka zveza pod 
okriljem SLS želi oblikovati močno listo s ciljem uspešnega 
nastopa, kar bo omogočilo izvajanje našega programa tako v 
organih KGZS kot tudi v korist vseh slovenskih kmetov. 

VOŠČILO
Spoštovane občanke, 

ob vašem dvojnem prazniku, 
8. marcu in materinskemu dnevu, 

vam iskreno čestitamo 
in želimo lepo praznovanje.

  OO DESUS - Trebnje

Vedno smo za dialog!
Predsednik stranke SMC Zdravko Počivalšek po odstopu pred-
sednika vlade ni videl v predčasnih volitvah edinega možnega 
izhoda. Zagovarjal je potrebo po dialogu in iskanju morebitne 
nove večine.  Nova koalicija se je zavzela za  izpolnitev konkret-
nih nalog na področju zdravstva, stanovanjske politike, varova-
nja okolja, modernizacijo infrastrukturnih povezav in zvišanja 
konkurenčnosti poslovnega okolja. Naše vrednote so solidar-
nost, pravičnost, razvojna naravnanost, varnost, človekove 
pravice in mir. Upamo, da nam bo uspelo uresničiti načrte.

LO SMC  Trebnje

Dan žena in materinski dan
Srčnost, nežnost, 

požrtvovalnost in predanost, 
ki jo izkazujete, se odraža ne samo v družinah, 

temveč tudi v naši celotni družbi.
Želimo vam, da najdete drobne stvari, 

v katerih uživate, poiščete varnost 
in zadovoljstvo v sebi 

ter si dopustite biti radostne in nasmejane.
Socialni demokrati Trebnje
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ZAHVALA
V 81. letu starosti se je od nas poslovila naša draga mami, 

babica in prababica

REPOVŽ LJUDMILA ZORA 
Iz Velike Loke 49

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem 
in vaščanom za izrečena sožalja, cvetje in sveče. Posebna zahvala 
Domu starejših občanov Trebnje, Pogrebni službi Novak iz Žu-
žemberka, PGD Velika Loka in župnikoma g. Jožetu Erjavcu in 
g. Slavku Kimovcu za lepo opravljen obred.

Draga mami, vedno boš v naših srcih.
Žalujoči: vsi njeni.

Odšel je tja, kjer ni bolečin, solza, 
trpljenja. Ostale so sledi njegove
volje in spomini skupaj preživetih dni.

ZAHVALA
V 83. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi ata

ALOJZIJ KRIŽMAN
Iz Obrtniške ulice 5 Trebnje. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in 
sodelavcem za izrečeno sožalje, darovane maše in cvetje. Posebej smo 

hvaležni vsem, ki ste ga v obdobju bolezni obiskovali. Hvala nego-
valkam doma DSO Trebnje, patronažnima sestrama Neni in Matejki, 
osebju pljučnega oddelka bolnišnice Novo mesto in gospodu Slavku 

Kimovcu za opravljen pogrebni obred.

Hvala vsem, ki ste se mu prišli poklonit, in ga pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Žalujoči: žena Marija, sinova Srečko in Alojz z družinama

zahvale

Zapel je zvon
tebi v slovo ...
Poln bolečin,
ostaja spomin,
ostaja praznina,
molk in tišina ...

ZAHVALA
V 75. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče, dedek in 

pradedek 

JANEZ PEČJAK
iz Žubine 14

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani in 
pospremili našega očeta na zadnji poti. 

Žalujoči: vsi njegovi

Srce tvoje več ne bije,
bolečin več ne trpiš,
nam pa žalost srce trga,
solza lije iz oči.
Dom je prazen in otožen,
ker te več med nami ni.
Hvala, ker si bila naša mami.

ZAHVALA
Ob izgubi naše drage mame 

JOŽEFE ŠUŠTAR 
1935–2020 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem, prija-
teljem in sodelavcem za nesebično pomoč, izrečena sožalja, podarje-

ne sveče, cvetje, denarne prispevke in svete maše.
Iskrena hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste našo drago mamo 

pospremili k njenemu večnemu počitku in jo boste ohranili v lepem 
spominu.

Žalujoči: Vsi njeni

Življenje je kot knjiga,
za listom list,
za dnevom dan,
nihče ne ve,
kdaj bo končana
zadnja stran.
(Malčka Tamše)

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedija in brata 

VINKA KOPRIVCA 
Iz Šmavra 14 a 

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znan-
cem, Društvu vinogradnikom in Obrtni zbornici Trebnje za iz-
rečena sožalja in pomoč v težkih trenutkih. Zahvaljujemo se g. 
župniku Jožetu Piberniku, Pogrebni službi Komunale Trebnje, 
Kvartetu Strmole ter Tinetu Megliču za čuten govor. Hvala vsem, 
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga ohranjate v svo-
jem spominu.

Žalujoči: žena Olga, Saša Kastelic
in Robert Koprivc z družinama

ZAHVALA
V 86. letu  se je od nas za vedno poslovil

VIKTOR PANGERC 
Roje pri Čatežu 22

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče in svete maše. 
Zahvaljujemo se pogrebni službi Komunale Trebnje, gospodu 
župniku za lepo opravljen obred, pevcem »MPZ  Prijatelji« in 
citrarki Evi Medved ter bratrancu Simonu za prebrane poslovil-
ne besede. 
Posebno zahvalo za dolgoletno skrb in pomoč namenjamo ose-
bju ZD Trebnje in SB Novo mesto. Hvala vsem, ki ste ga v tako 
velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Pride čas, ko se moramo za vedno posloviti od nekoga, ki ga 
imamo radi!

Žalujoči: vsi njegovi
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Sponzor nove križanke je FRAGMAT d.o.o., Cesta 
Majde Šilc 1, Sodražica 
FRAGMAT je podjetje z dolgoletno tradicijo na področju 
proizvodnje izolacijskih materialov, ki segajo v leto 1991. 
V  zadnjih letih  je podjetje dodalo tudi proizvodnjo ALU in 
PVC  oken in vrat in izdelkov s področja ključavničarstva ter 
opažev.
Več o podjetju si lahko pogledate na https://fragmat-s.si

Za vas so pripravili nagrade v vrednosti:
1. nagrada: bon v vrednosti 50 EUR
2. nagrada: bon v vrednosti 30 EUR
3. nagrada: bon v vrednosti 20 EUR

Geslo križanke in svoj naslov pošljite izključno na dopisnicah 
na Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali na elek-
tronski naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com naj  - 
ka sneje do ponedeljka, 6. 4. 2020. Gesel po tem datumu in 
gesel brez naslova ne bomo upoštevali.
Pravilno geslo križanke iz januarske številke Glasila je: 
ZDRAVJE. Prejeli smo  52 rešitev, od tega 3 nepravilne. Na 
seji 2. 3. 2020 smo izžrebali 3 nagrajence:

1. nagrajenec: 
ALOJZ PLANINŠEK, Zagorica 40, 8213 Veliki Gaber
2. nagrajenka: 
NIKA JERAM, Verdnikova 6, 1231 Črnuče
3. nagrajenka: 
TEJA KASTELIC, Gorenje Kamenje 2, 8211 Dobrnič

Za prevzem nagrad pokličite na telefon (07) 304 45 55 vsak dan 
od 7. do 16. ure.

križanka
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DATUM URA DOGODEK KRAJ ORGANIZATOR
Četrtek, 12. marec 2020 9.00–12.00 Digitalna doba, naš izziv Računalniška učilnica, CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC Marela

17.00 Otroški abonma Levček - Škratovo ime Kulturni dom Trebnje ZKD Trebnje in JSKD OI Trebnje

19.00 Koncert pihal KD Trebnje Glasbena šola

vsak delavnik 7.30–8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

Petek, 13. marec 2020 19.00 RK Trimo Trebnje : RK Celje Pivovarna Laško Športna dvorana OŠ Trebnje RK Trimo Trebnje

Sobota, 14. marec 2020 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

19.00 Seks po slovensko Kulturni dom Trebnje JABA DABA d.o.o.

Ponedeljek, 16. marec 2020 17.00 Ura pravljic (1. skupina) Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Torek, 17. marec 2020 9.00–11.00 Delavnica UTŽO: Podnebne spremembe CIK Trebnje CIK Trebnje

17.00 Bralni klub: Andrea Levy: Dolga pesem Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Sreda, 18. marec 2020 8.30–11.30 Bitka s pametnim telefonom Računalniška učilnica, CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC Marela

15.00–18.00 IMS: animacijska delavnica za delodajalce 
in ostale lokalne deležnike CIK Trebnje CIK Trebnje, IMS

Četrtek, 19. marec 2020 9.00–12.00 Digitalna doba, naš izziv Računalniška učilnica, CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC Marela

16.00
Pomladni veter: Območna revija najmlajših 

pevskih zborov Mirnske in Temeniške 
doline 

Športna dvorana POŠ Dolenja Nemška vas JSKD OI Trebnje

vsak delavnik 7.30–8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

Petek, 20. marec 2020 19.00 Koncert ob materinskem dnevu KD Čatež MPZ Vinogradnikov Čatež

Sobota, 21. marec 2020 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

Nedelja, 22. marec 2020 17.30 Kriza srednjih let: Špas teater Kulturni dom Trebnje Špas teater 

Ponedeljek, 23. marec 2020 9.30–15.00
Digitalno pripovedovanje zgodb, 

mednarodna delavnica za osebe z 
motnjami v duševnem razvoju

CIK Trebnje CIK Trebnje, DigiStorID

17.00 Ura pravljic (2. skupina) Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

19.00 Olga Pust: Potopis po Japonski Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Torek, 24. marec 2020 9.00–11.00 Delavnica UTŽO: 40 let mojih soočanj s 
Himalajo CIK Trebnje CIK Trebnje

9.30–15.00
Digitalno pripovedovanje zgodb, 

mednarodna delavnica za osebe z 
motnjami v duševnem razvoju

CIK Trebnje CIK Trebnje, DigiStorID

Sreda, 25. marec 2020 8.30–11.30 Bitka s pametnim telefonom Računalniška učilnica, CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC Marela

9.30–15.00
Digitalno pripovedovanje zgodb, 

mednarodna delavnica za osebe z 
motnjami v duševnem razvoju

CIK Trebnje CIK Trebnje, DigiStorID

15.00–18.00 IMS: animacijska delavnica za delodajalce 
in ostale lokalne deležnike CIK Trebnje CIK Trebnje, IMS

17.00 Ura pravljic v knjižnici Veliki Gaber Knjižnica Veliki Gaber Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Četrtek, 26. marec 2020 9.00–12.00 Digitalna doba, naš izziv Računalniška učilnica, CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC Marela

9.00 Krožek Zgodovina umetnosti skozi čas v 
okviru UTŽO Trebnje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje CIK Trebnje, GLST

9.30–15.00
Digitalno pripovedovanje zgodb, 

mednarodna delavnica za osebe z 
motnjami v duševnem razvoju

CIK Trebnje CIK Trebnje, DigiStorID



36
Trebnje

36
Trebnje

Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.
Za prejemanje podrobnejših informacij o prireditvah v obliki tedenskega napovednika dogodkov v občini Trebnje pošljite e-mail: 

OBVEŠČANJE na tic@trebnje.si ali pa pokličite na 07 34 81 128 (TIC Trebnje). Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.

18.00 Četrtkova sozvočja – Večer slovenske 
ljudske glasbe Galerija likovnih samorastnikov Trebnje CIK Trebnje, GLST

vsak delavnik 7.30–8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

Petek, 27. marec 2020 9.30–15.00
Digitalno pripovedovanje zgodb, 

mednarodna delavnica za osebe z 
motnjami v duševnem razvoju

CIK Trebnje CIK Trebnje, DigiStorID

19.00–9.00 
(28.3.) Noč z Andersenom (obvezne prijave) Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

19.00 Salamijada Gostilna Meglič Trebnje Gostilna Meglič Trebnje

Sobota, 28. marec 2020 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

20.00 Trebnje Fight Night 8 Športna dvorana OŠ Trebnje Klub borilnih veščin Fearless Fighters

Ponedeljek, 30. marec 2020 17.00 Ura pravljic (1. skupina) Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

19.00 Zelenjava iz domačega vrta Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Torek, 31. marec 2020 17.00 Pomladni zvončki: Območna revija otroških 
pevskih zborov Športna dvorana POŠ Dobrnič JSKD OI Trebnje

18.00–19.00 Mladi glasbeniki nastopajo v galeriji Galerija likovnih samorastnikov Trebnje Glasbena šola Trebnje

Sreda, 1. april 2020 8.30–11.30 Bitka s pametnim telefonom Računalniška učilnica, CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC Marela

Četrtek, 2. april 2020 9.00–12.00 Digitalna doba, naš izziv Računalniška učilnica, CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC Marela

18.00 Vodstvo po razstavi Marc Boulier Galerija likovnih samorastnikov CIK Trebnje, GLST

vsak delavnik 7.30–8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

Petek, 3. april 2020 18.00 Prireditev ob 10. obletnici Plesne skupine 
Ajda Kulturni dom Trebnje Plesna skupina Ajda

Sobota, 4. april 2020 7.00–19.00 10. dobrodelno 12 urno kolesarjenje 
Trebnje Mestni park Trebnje ŠD Ad-venture.si in KD Gorenje 

Ponikve

8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

9.00–15.00 19. državni kviz gasilske mladine Osnovna šola Trebnje GZ Trebnje

Torek, 7. april 2020 9.00–11.00 Delavnica UTŽO: Staranje Predavalnica CIK Trebnje CIK Trebnje, UTŽO

Sreda, 8. april 2020 8.30–11.30 Bitka s pametnim telefonom Računalniška učilnica, CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC Marela

19.00 38. lunin pohod Zbor na avtobusni postaji ANIR

19.00 Golievi dnevi, osrednja prireditev Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Četrtek, 9. april 2020 9.00–12.00 Digitalna doba, naš izziv Računalniška učilnica, CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC Marela

9.00 Krožek Zgodovina umetnosti skozi čas v 
okviru UTŽO Trebnje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje CIK Trebnje, GLST

9.00–11.00 Zdravo jem Predavalnica CIK Trebnje CIK Trebnje in CKZ, ZD Trebnje

vsak delavnik 7.30–8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

Sobota, 11. april 2020 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

Torek, 14. april 2020 9.00–11.00 Delavnica UTŽO: Kako sem ukrotila svoje 
življenje Predavalnica CIK Trebnje CIK Trebnje, UTŽO

17.00 Bralni klub: Oto Horvat: Sabo je obstal Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Sreda, 15. april 2020 8.30–11.30 Bitka s pametnim telefonom Računalniška učilnica, CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC Marela

17.00 Cesarjev slavec, Družinsko gledališče Kolenc Kulturni dom Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje


