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Spoštovane občanke in občani!
Ob 25. juniju, prazniku Občine Trebnje
in dnevu državnosti,
vam iskreno čestitamo!
Uredništvo Glasila občanov

• Vabilo na Baragov dan – spominski dan Občine Trebnje
• Program prireditve Iz trebanjskega koša
• 46. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov
• 10. srečanje športnikov pobratenih občin Iljaš,
Obrenovac, Velika Gorica in Trebnje
• Portret meseca: 30 let RK Trimo Trebnje
• Vabilo v raziskovalni tabor Varstvo okolja Trebnje 2013

AKTUALNO

Spoštovane občanke in občani!
občanov občine Trebnje

Uredništvo: Glasilo občanov občine Trebnje, Goliev trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje,
Goliev trg 5, 8210 Trebnje
Odgovorna urednica: Mojca Smolič
Uredniški svet: Jože Grozde, Vida Hočevar,
Štefan Kamin, Leon Lobe, Gorazd Marinček, Mojca Smolič, Ivanka Višček, Nino
Zajc
Lektorica: Marjeta Kmetič
Grafična realizacija: Present, d. o. o., Ljubljana
Naklada: 3.900 izvodov, ki se razdelijo brezplačno vsem gospodinjstvom in podjetjem
v občini Trebnje.
Uredništvo si pridržuje pravico do objave,
neobjave, delne objave ali krajšanja nenaročenih prispevkov v skladu s prostorskimi
možnostmi in uredniško politiko. Priporočamo, da posamezni prispevki naj ne obsegajo več kot 1.000 znakov s presledki ter
fotografijo v formatu JPG ali podobno. Fotografij, pripetih v programu Word, zaradi
slabe resolucije ne bomo objavili. Prispevki
političnih strank in neodvisnih list ne smejo
presegati 750 znakov s presledki. Prispevkov, ki ne bodo podpisani s polnimi imeni
avtorjev, ne bomo objavili. Uredništvo si
pridržuje tudi pravico, da neprimerne in
žaljive vsebine ne objavi. V Glasilu občanov
se brezplačno objavi osmrtnica ali zahvala
ob smrti za pokojnimi občankami ali občani občine Trebnje v obsegu 800 znakov s
presledki. 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 objava oglasa zavrne. Naročnik oglasa je dolžan spoštovati
avtorske pravice glede uporabe fotografij in
tekstov v oglasnih sporočilih. Oglasi niso
lektorirani.
Prispevke lahko pošljete po elektronski
pošti na naslov: glasilo.obcanov@trebnje.
si 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).
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je četrtek, 04. 07. 2013, izid je petek
12. 07. 2013. Prispevki, ki bodo prispeli po
tem datumu, bodo objavljeni v naslednji
številki, če bodo še aktualni.

občanov občine Trebnje
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Prostorski razvoj v občini Trebnje se je v zadnjih 20 letih izvajal v okvirih prostorskega načrta iz leta 1985. Z novim prostorskim načrtom
se bo občina prilagodila razvojnim potrebam in
dejavnikom v prostoru ter tako omogočila dolgoročen trajnostni razvoj občine in širše regije.
Težnji prostorskega razvoja zadnjega obdobja
sta gradnja stanovanj za lastne potrebe in za
trg ter gradnja objektov za trgovino, proizvodne dejavnosti in storitve. Prostorske možnosti
za razvoj imajo zaradi prometne dostopnosti
in komunalnega opremljanja naselja ob prometnih koridorjih. Glede na dosedanji razvoj,
infrastrukturne možnosti opremljanja, fizične
geografske možnosti in cilje razporeditve dejavnosti imajo prednostni položaj za načrten dolgoročni razvoj: mesto Trebnje, Gorenja Nemška
vas, Dolenja Nemška vas, Štefan, Veliki Gaber,
Bič in Dobrnič. Cilj Občinskega prostorskega
načrta je zagotoviti skladen in trajnostni dolgoročni prostorski razvoj naselij za potrebe zaposlitve in bivanja.

Otvoritev otroškega igrišča na Selih pri
Šumberku bo potekala v petek, 7. 6. 2013. Izgradnja igrišča je bila sofinancirana s strani
Programa razvoja podeželja – LEADER: Obnova vasi Sela pri Šumberku. Namen programa
je ohraniti in oživiti naravne in kulturne vire.
Tako je otroško igrišče, ki bo služilo kot prostor za medgeneracijsko druženje, že zgrajeno,
v prihodnosti pa bodo uredili še vaške luže ter
prostor v gozdu Kremenjek.
Razpis za energetsko obnovo Podružnične
šole Šentlovrenc je v postopku izbire izvajalca. Namen operacije je izboljšanje energetske
učinkovitosti objekta Podružnične šole Šentlovrenc, zaščita okolja, pridobivanje energije iz obnovljivih virov, realizacija možnih prihrankov
pri izrabi energije ter izboljšanje pogojev za
učni proces.
Energetska sanacija obsega: izvedbo fasade s toplotno izolacijo iz kamene volne debeline 16 cm,
zamenjavo oken na lupini stavbe, zamenjavo
vrat na lupini stavbe, izvedbo toplotne izolacije
podstrešja, izvedbo toplotne izolacije poda na
teren, optimizacijo ogrevalnega sistema (frekvenčna regulacija, centralni nadzorni sistem,
hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema,
vgradnja termostatskih ventilov), vgradnjo
prezračevalnega sistema, vgradnjo kotla na biomaso, rekonstrukcijo strehe in ostala GOI dela
(demontaže in strelovod).
Na podlagi javnega razpisa je izbran tudi izvajalec za investicijo ZAMENJAVA CEVOVODA NA PRIMARNEM VODOVODNEM OMREŽJU TREBNJE. Cevovod v
dolžini 8.261,58 m bo financiran z evropskimi
sredstvi iz programa Razvoj regij in sredstvi
proračuna Občine Trebnje. Občina je bila s tem
projektom tudi uspešna na razpisu Ribniškega

sklada in je pridobila ugodno financiranje. Gre
za zamenjavo dotrajanega primarnega azbestnega in PVC-cevovoda, ki zagotavlja pitno
vodo predvsem prebivalstvu Dobrniške kotline
(Suha krajina). Zamenjava cevovoda, ki je dotrajan in povzroča občasno tudi do 50 % izgub,
se bo izvajala na primarnem omrežju v skupni
dolžini 8.323 m. Z zamenjavo cevovoda bo
zagotovljena nemotena in stalna (brez izgub)
oskrba s pitno in požarno vodo v vseh vaseh
in zaselkih vzdolž predvidenih tras, zadostna
akumulacija v VH, hkrati pa posredno trajna
in ustrezna oskrba na celotnem sistemu, saj bo
možna nadgradnja sistema (oskrba območij, ki
javnega sistema še nimajo) in širitev sekundarnih omrežij za posamezne vasi.
V postopku zbiranja ponudb je investicija za
sanacijo mostu prek Temenice v Šentlovrencu
na osnovi pridobljene PZI projektne dokumentacije, oddano je bilo naročilo za projektiranje
ceste Trebnje–Repče, dogovor z DARS-om glede sanacije občinskih cest je v zaključni fazi. V
kratkem bodo stekli tudi ostali načrtovani projekti s cestnega področja.
Komisija za podelitev priznanj Občine Trebnje
predlaga Občinskemu svetu Občine Trebnje, da
v letu 2013 podeli:
• naziv ČASTNI OBČAN OBČINE
TREBNJE:
dr. Janezu Gabrijelčiču,
• PLAKETO OBČINE TREBNJE:
Zdravstvenemu domu Trebnje, mag. Igorju
Teršarju, g. Antonu Fortuni,
• PRIZNANJE OBČINE TREBNJE:
g. Janu Gričarju, Osnovni šoli Trebnje,
Podružnični šoli Dolenja Nemška vas, ga.
Ani Travnik, Turističnemu društvu Čatež,
g. Marjanu Francu Anžlovarju in ga. Silvi
Kastelic.

Župan
Alojz Kastelic

Župan po prehojenih 830 km El camina v Španiji.
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aktualno
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor in
Direktorat za energijo s tem

JAV N IM N A ZN A N I LO M
obveščata javnost o javni razgrnitvi študije variant s predlogom
najustreznejše variante za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje –
Mokronog - Sevnica in okoljskega poročila
I.
Javna razgrnitev bo potekala od 13. junija 2013 do 13. julija 2013:
– na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direktoratu za prostor,
Tržaška 19a, Ljubljana,
– na spletnih staneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor na naslovu: http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/prostor/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/
– v prostorih Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje;
– v prostorih Občine Mirna, Glavna cesta 28, Mirna;
– v prostorih Občine Šentrupert, Šentrupert 33, Šentrupert;
– v prostorih Občine Mokronog – Trebelno, Pod Gradom 2, Mokronog;
– v prostorih Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica.
II.
Javne obravnave bodo potekale:
– 17. 6. 2013 s pričetkom ob 16.00 v prostorih gasilskega doma
Ponikve, Gorenje Ponikve 24, Trebnje;
– 17. 6. 2013 s pričetkom ob 19.00 v prostorih doma Partizan Mirna, Sokolska 2, Mirna;

– 18. 6. 2013 s pričetkom ob 16.00 v prostorih kulturnega doma
Šentrupert, Šentrupert 33, Šentrupert;
– 18. 6. 2013 s pričetkom ob 19.00 v prostorih gasilskega doma Mokronog, Florijanska cesta 33, Mokronog;
– 20. 6. 2013 s pričetkom ob 17.00 v prostorih kulturne dvorane
Tržišče, Tržišče 43, Tržišče.
III.
Javnost ima v času javne razgrnitve, do 13. julija 2013, možnost dajati
pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo, in sicer:
– pisno na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe),
– po pošti na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Langusova ulica 4, Ljubljana, s pripisom »ŠV
Trebnje – Mokronog - Sevnica«,
– elektronsko na naslov: gp.mzip@gov.si, s pripisom »ŠV Trebnje –
Mokronog - Sevnica«.
Obrazec za pripombe je na voljo na mestih javne razgrnitve in na
spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor.
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor bo v roku 60 dni preučilo
pripombe in predloge in do njih zavzelo stališče, ki bo objavljeno na
spletni strani ministrstva in posredovano udeleženim občinam. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavi njihovo ime in priimek, morajo
pri dajanju pripomb in predlogov to posebej navesti.

mag. Tanja Bogataj
Generalna direktorica
Direktorata za prostor

Julijan Fortunat
Generalni direktor
Direktorata za energijo

BARAGOV DAN –
spOmiNski DAN
Občine Trebnje

VABILO

sobota, 29. junija 2013
Program:

7.00 pOhOd pO baragOvi pOTi;
začetek izpred župnijske cerkve v Trebnjem
19.00 slOvesna maša v župnijski
cerkvi v Trebnjem, somaševanje bo vodil
njegova eminenca kardinal dr. Franc Rode
20.15 slavnOsTna akademija in
OdprTje razsTave “550 leT ljubljanske
škOfije” v Baragovi dvorani
Kulturni program bosta oblikovali vokalna skupina
ingenium ter Gledališka skupina plamen.
Navzoče bo pozdravil župan g. Alojzij kastelic,
slavnostni govornik bo kardinal dr. franc rode,
ki bo nato odprl razstavo.
O razstavi bo spregovoril dr. france m. dolinar,
vodja Nadškofijskega arhiva v Ljubljani.
Razstavo je pripravil Nadškofijski arhiv.
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5. PRAZNIK
OBČINE TREBNJE

petek, 21. junija 2013, ob 19. uri v avli CIK Trebnje
Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Trebnje
s podelitvijo Priznanj in Plaket Občine Trebnje ter naziva Častnega občana Občine Trebnje
ob 21.30 uri Kresovanje na Vrhtrebnjem pri planinskem domu
s kulturnim program v pozdrav prazniku občine in državnemu
prazniku
sobota, 22. junija 2013
ob 10. uri v Galeriji Trebnje
Zaključek 46. mednarodnega tabora likovnih samorastnikov
ob 11.30 uri Blato – Florijanov toplar
otvoritev razstave del udeležencev 14. Malega likovnega tabora
nedelja, 23. junija 2013, ob 19. uri v športni dvorani Podružnične
šole Dolenja Nemška vas
Letni koncert Občinskega pihalnega orkestra Trebnje z gostom
ansambel D'Neeb.
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Aktualno / oglasi

Spoštovane občanke
in občani!

Mesec junij je v Trebnjem praznično obarvan.
V tem mesecu se bodo zvrstili nastopi in prireditve ob zaključku šolskega leta, podelitev priznanj
najbolj uspešnim učencem in sprejem zlatih maturantov pri županu.
Tradicionalna prireditev Iz trebanjskega koša letos beleži jubilej, potekala bo že 25. leto zapored.
Prireditev je organizirana v sklopu občinskega
praznika. V treh dneh se bodo prepletale kulturne,
športne in zabavne prireditve na več prizoriščih.
V Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje bo
potekal že 46. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov, na katerem bodo sodelovali umetniki
iz Velike Britanije, Italije, Srbije, Hrvaške in
Slovenije. Istočasno bo potekal tudi Mali likovni tabor. Ob zaključku obeh taborov pa bodo vsa
dela tudi razstavljena.
Na Medvedjeku bo potekala spominska slovesnost
ob dnevu državnosti in 22. obletnici samostojnosti, na različnih lokacijah pa bodo organizirana
kresovanja.
Najbolj slavnostno bo ob prazniku Občine Trebnje na slavnostni seji Občinskega sveta Občine
Trebnje v petek, 21. junija, na kateri bodo podeljena priznanja Občine Trebnje: naziv častnega
občana občine Trebnje, plakete in priznanja.
Moram poudariti, da je poleg letošnjih prejemni-
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kov še mnogo drugih, ki si zaslužijo, da se jim
zahvalimo in jim čestitamo za njihove dosežke.
Pred kratkim smo se veselili uspehov ilustratorjev
Petra Škerlja in Maje Kastelic, naših glasbenikov, učencev Glasbene šole Trebnje, veselimo se
z našimi rokometaši RK Trimo Trebnje, ki so
v sezoni 2012/13 osvojili dve zlati medalji, in
učenci OŠ Trebnje, ki so postali državni prvaki v
rokometu. Rokomet ima v Trebnjem širšo podporo, saj so tekme dobro obiskane in tribune so polne
navdušenih navijačev, ki spodbujajo tekmovalce
in ustvarijo nepozabno vzdušje. Čestitam tudi
RK Trimo Trebnje ob 30-letnici delovanja.
V Trebnjem deluje Kegljaški klub Trebnje z več
kot 40-letno tradicijo, ki ima odlično žensko ekipo in posameznice, ki žanjejo uspehe. Veselimo se
tudi uspeha trebanjskih mažoretk, ki so na državnem prvenstvu osvojile v kategoriji kadet 1.
mesto ter v kategorijah senior in junior 3. mesto.
Ne gre pozabiti organizacij, različnih klubov,
društev in posameznikov, ki uspešno delujejo in
dosegajo na svojih področjih odlične rezultate.
Nihče ne dela v idealnih pogojih, pa vendar vsi
delajo z veliko dobre volje, zavzetosti, so ambiciozni in vse to pripelje do rezultatov.
Vsem za uspešno delovanje in dosežene rezultate
iskreno čestitam.
Vsem občankam in občanom iskreno čestitam ob
25. juniju, prazniku Občine Trebnje in dnevu
državnosti, in vas vabim na številne prireditve.

Nada Pepelnak, podžupanja

Župan Občine Trebnje na podlagi 16. člena
Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb
(Ur.l. RS, št. 25/2008) objavlja:

POZIV
k predhodnemu posvetovanju o osnutku
Odloka o izločitvi dela naselja Martinja
vas in ustanovitev novega naselja
Gorica na Medvedjeku

Občina Trebnje poziva fizične in pravne osebe k predhodnemu posvetovanju
o osnutku Odloka o izločitvi dela naselja
Martinja vas in ustanovitev novega naselja
Gorica na Medvedjeku.
Osnutek odloka in grafični prikaz novega
naselja sta objavljena na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si
Predhodno posvetovanje bo trajalo od
07.06.2013 do 24.06.2013.
V času predhodnega posvetovanja lahko fizične in pravne osebe k osnutku odloka vložijo mnenja, predloge in pripombe pisno:
– po pošti na naslov Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje,
– po e-pošti na naslov: obcina.trebnje@
trebnje.si

Po pooblastilu župana št. 020-2/2012-10,
z dne 6. 5. 2013
Silvester Prpar, podžupan
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obvestila
VABILO k sodelovanju
za učenke, učence, dijakinje, dijake
in študentke, študente
v raziskovalni tabor VARSTVO OKOLJA TREBNJE 2013
z delovnim naslovom »SONARAVNO IGRIŠČE«
V mesecu juliju 2013 bomo v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti, CŠOD Čebelica in v sodelovanju z Občino Trebnje in KS Čatež organizirali interdisciplinarni raziskovalni tabor Varstvo okolja
Trebnje 2013 z delovnim naslovom vzpostavitev idejnega projekta
SONARVNO IGRIŠČE. Raziskovalni tabor Varstvo okolja Trebnje
2013 ( RT VOT 2013 ) bo potekal, od dne 14.07. do 20.07.2013, v
domu CŠOD Čebelica, Dolenja vas pri Čatežu 19, 8212 Velika Loka.
NAMEN RT VOT 2013 je vzpostaviti in oblikovati idejni načrt za
postavitev SONARAVNEGA IGRIŠČA, ki bo v naravi oblikovano
kot učilnica na prostem. Raziskovalni prostor, ki se nahaja neposredno
v bližini doma CŠOD Čebelica, bomo v različnih raziskovalnih skupinah projektno raziskali in načrtovali; na temeljih trajnostnega razvoja,
permakulture, ekoremediacij, naravnih gradenj, pridobivanja energije
iz naravnih virov in inovativnega pristopa učenja ter oblikovali idejni projekt za postavitev SONARAVNEGA IGRIŠČA. Prostor bo v
naslednjem letu oblikovan po idejnem predlogu v trajnostno in inovativno učno okolje za učenje učencev različnih starostnih skupin, za
ustvarjalen način razmišljanja in idealen prostor za igro, druženje, spoznavanje sebe in sovrstnikov ter sprostitev. Hkrati bo krajinsko urejen
prostor nudil dodane možnosti za razvoj turizma v lokalnem okolju.
CILJI raziskovalnih skupin RT VOT 2013:
* PERMAKULTURA – ureditev ekosistema za podporo človekovega delovanja, življenja in bivanja. V oblikovanem prostoru vrtov
in trajnostnih površin bomo izvajali trajnostni način poučevanja.
* FOTOVOLTAIKA – prikaz in delovanje pridobivanja energije iz
naravnih virov, ki bo na izobraževalen način dana možnost izobraževanja pridobivanja energije iz naravnih virov.
* EKOREMEDIACIJE – ponovne vzpostavitve naravnih okolij, s
katerimi elementi bomo zagotavljali trajnostno bivanje in delovanje v izobraževalnem okolju.
* NARAVNE GRADNJE - iz lesa, kamna, gline, slame in stekla v
urejeni krajini, kjer bomo nudili odprto pokrito zgradbo za namen
trajnostnega izobraževanja.

* INOVATIVNOST UČNEGA OKOLJA – iskanje in priprava možnosti za ustvarjalno učenje v trajnostno inovativnem učnem okolju.
Delo udeležencev bo obsegalo aktivno sodelovanje: v idejni zasnovi postavitve elementov v Sonaravno igrišče, v tematski raziskovalni
skupini tabora, v oblikovanju strokovnega dela članka, v oblikovanju
in izdelavi posameznih elementov, v promocijsko delo raziskovalnega
tabora in v zaključno predstavitev raziskovalnih skupin z ogledom
idejne zasnove SONARAVNEGA IGRIŠČA. Vsi udeleženci bodo
s prijavo zavezani k aktivnemu sodelovanju na raziskovalnem taboru
VOT 2013 in bo njihovo delo ostalo v lasti CŠOD-ja.
Interdisciplinaren pristop projektnega dela v RT VOT 2013 je enkratna možnost za sodelovanje udeležencev in udeleženk slovenskih
osnovnih šol (področje - nadarjeni učenci), srednjih šol, višjih šol,
fakultet in univerz (področja arhitekture, naravoslovja, družboslovja,
športa in drugo) z interesom aktivnega raziskovanja v Občini Trebnje.
VABIMO vse učence, učenke, dijake, dijakinje, študente, študentke v
aktivno sodelovanje in udeležbo v RT VOT 2013, kjer bomo v tednu
dni na ustvarjalen timski in interdisciplinaren način dela pridobivali
znanje, sestavljali ideje in sooblikovali drugačen oz. trajnostno inovativen projekt ob priznanih profesorjih Slovenskih univerz in njihovih
mentorjih.
Vsi udeleženci učenci, učenke, dijaki, dijakinje, študentke in študentje
bodo imeli v celoti brezplačno udeležbo v RT VOT 2013 z aktivnim sodelovanjem v raziskovalnih skupinah, skupinskih delavnicah,
plenarnih predavanjih in interaktivnih pogovornih, pisanju članka,
pripravljenih večernih aktivnostih in zaključni predstavitvi. Za aktivno sodelovanje na raziskovalnem taboru Varstvo okolja Trebnje 2013
bo vsak udeleženec prejel potrdilo za aktivno sodelovanje na javni
zaključni prireditvi v soboto, dne 20. julija 2013, ob 10. uri v domu
CŠOD Čebelica, Čatež nad Trebnjem.
Prepričani smo, da vam je pestrost področij dela v raziskovalnem taboru zanima in možnosti raziskovanja primerne današnjemu in prihodnjemu času. Prijave se zbirajo na e-naslovu cebelica@csod.si ali
andreja.tomazin@csod.si pri vodji doma CŠOD Čebelica ali na tel.
št. 07-3489012 oz. 031-607-570, kjer dobite prijavnico in vsa potrebna pojasnila ter informacije. Prednost pri udeležbi imajo udeleženci
iz Občine Trebnje. Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavami.
Vabljeni in dobrodošli v RT VOT 2013 – SONARAVNO IGRIŠČE.

Vodja CŠOD Čebelica
in RT VOT 2013
Andreja Tomažin

Občina Trebnje
Župan
Alojzij Kastelic

Direktorica CŠOD
Alenka Kovšca

Uvodni pozdravi organizatorjev tabora in vodje projekta.
Predavanja nosilcev in mentorjev raziskovalnih skupin, predstavitev dela skupin,
oblikovanje raziskovalnih skupin in organizacija delovanja raziskovanja v skupini.
(Predavanja odprta za javnost!)
Oblikovane raziskovalne skupine bodo pripravile in pregledale teoretske osnove raziskovalnega področja ter oblikovale potek dela v posamezni raziskovalni skupini.
Skupni avtobusni odhod strokovno ekskurzijo ogleda fotovoltaike / elektrarne, vzorčne
kmetije oblikovano na temeljih permakulture in rastlinske čistilne naprave.

Ogled kraja Čatež in društev
v kraju Čatež - Družabni
večer

Program poteka RT VOT 2013–Postavitev idejnega projekta SONARAVNO IGRIŠČE
Nedelja
14.07.

Otvoritev raziskovalnega
tabora ob 13.00 uri v
CŠOD Čebelica

Ponedeljek
15.07.
Torek
16.07.

Organizacija dela v raziskovalnih skupinah
Ogled fotovoltaične elektrarne,
vzorčne kmetije permakulture,
rastlinske čistilne naprave.
Delo v raziskovalnih skupinah Delo po raziskovalnih skupinah, priprava idejnega osnutka skupine
vezano na projekt.
Obisk Občine Trebnje.
Obisk Občine Trebnje
Analize in evalvacije raziskovalnega dela po raziskovalnih skupinah.

Sreda
17.07.
Četrtek
18.7.
Petek 19.7.
Sobota
20.7.

Delo v raziskovalnih skupinah Priprava rezultatov in sinteza dela vseh raziskovalnih skupin za skupno predstavitev.
in sinteza dela
Predavanje in delavnica.
Zaključna prireditev ob 10.00
uri v domu CŠOD Čebelica,
Čatež nad Trebnjem
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Slavnostni govorniki in vodje projekta. Javna predstavitev in ogled raziskovalnega
dela ter rezultatov idejnega projekta SONARAVNO IGRIŠČE s kratkim kulturnim
programom.

Družabni večer.
Delavnica/evalvacija
Družabni večer
Skupne delavnice, plenarna
predavanja.
Družabni večer.

Družabni večer.
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Poletje v Yureni, šoli tujih jezikov iz
Novega mesta

V Yureni, šoli tujih jezikov z več kot dvajsetletno tradicijo, imate vsako leto bogato poletno ponudbo. Kaj vse ste pripravili letos?
Že sedemnajstič zapored odhajamo v čudoviti Broadstairs na JV Anglije v priznani
College Hilderstone. Mlajši od 16 let pa
bodo bivali v bližnjem Westgatu. Trenutno
število vpisanih že presega lansko število.
Je vpis še možen?
Za avgust zagotovo, za julij pa predhodno
preverimo.

Kaj pa ponujate v Novem mestu?
Osnovnošolci se lahko udeležijo enotedenske poletne šole, ki jo imenujemo POČITNIKOVANJE, kjer na sproščen način nadgradijo znanje angleščine ali nemščine ali pa
se naučijo osnov španščine, francoščine ali
ruščine.
Sodelujejo tudi tuji predavatelji?
Seveda. Skupine so majhne in poudarek je
na pogovornih spretnostih, ki jih je v šoli
premalo. Veliko je otrok, ki jih naša angleška
predavateljica Gilly in ostale predavateljice
tako navdušijo, da se odločijo za vpis v celoletno obiskovanje tečaja v naslednjem šolskem letu.

6

Na letaku omenjate ugodnosti…
Da. Vsem, ki bodo v poletni
šoli, pripada 10 % popust ob
vpisu na celoletni tečaj. Še več
ugodnosti pa je navedenih na
letaku.
Glede na to, da naši bralci niso
Novomeščani, me zanima, če prihajajo tudi iz
okoliških krajev.
Prihajajo. Ljudje se znajdejo tako, da se starši
povežejo med seboj in se menjavajo pri prevozu.
Kaj pa srednješolci?
Njim so namenjeni dvotedenski 40-urni tečaji. Počitnice so dolge in tak tečaj je idealen
za vse, ki imajo z jezikom težave in seveda
tudi za vse, ki želijo znati več. Tudi oni vadijo konverzacijo s predavateljico, ki je »native
speakerica«.
Veliko se govori o kitajščini. Kako je s tem?
Le-ta je zadnja leta v Sloveniji trend.
Konfucijski center je v avgustu pripravil poletno šolo kitajščine za otroke in mladino.
Potekala bo v naših prostorih. Smo eden od
sponzorjev in upamo, da bodo tudi Dolenj-

ci videli v srečanju s tem jezikom in kitajsko
kulturo veliko priložnost. Program je izredno
bogat in šolnina nizka.
Kaj pa odrasli, ki nas zanima kitajščina?
Za te bo priložnost v večernih urah. Ponujamo dva intenzivna tečaja.
Kako pa je poleti z ostalimi jeziki za odrasle?
Odrasli so vabljeni na 30-urne intenzivne
tečaje, ki so dvotedenski in potekajo v popoldanskih ali večernih urah. Seveda se zaradi
dopustov lahko še dodatno prilagodimo.
Iz razgovora z lastnico Yurene, gospo Katico
Golobič, je razvidno, da je tudi POLETJE
priložnost za učenje tujih jezikov!
Več informacij najdete na spletni strani
www.yurena.si ali pa jih pokličite. Z veseljem
vam bodo svetovali.
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Novo na Liscu – smerokazi in informativne table
Društvo vinogradnikov Lisec Dobrnič je v
sklopu ureditve pohodniške poti že v letu
2011 začelo z zasnovo označitve. Znotraj

projekta smo načrtovali označitev vinogradniške pohodne poti iz Male vasi do vrha
Lisca – piramide (565 m) in poimenovanje
poti v naselju Lisec. V mesecu maju letos
smo projekt tudi s pomočjo vikendašev in
stalnih prebivalcev Lisca, ki so pomagali tako
finančno kot s prostovoljnim delom, uspešno
zaključili s postavitvijo smerokazov in informativnih tabel. Na vseh ključnih križiščih
je postavljenih 30 smerokazov, na vstopnih
točkah pa so informativne table. Na njih je
zemljevid Lisca, na katerem so označene vse
pomembne kulturne in naravne znameni-

tosti ter navedene koordinate številnih kraških jam (brezen) na območju Lisca. Poleg
že navedene vinogradniške pohodne poti je
na tabli shematsko prikazana tudi pot Mare
Rupena (odcep evropske pešpoti E7). Za
potrebe obiskovalcev je na vhodnih vstopnih
točkah tudi tabla, na kateri so prikazane hišne številke v naselju Lisec.
Navedena novost je tako za pohodnike kot
tudi številne obiskovalce vinske gorice zelo
pomembna pridobitev. Sedaj boste svojega
prijatelja ali gostitelja na Liscu s pomočjo
smerokazov vsekakor lažje našli.

Anica Maraž

Pohod na Vrhtrebnje in kresovanje
Letos je padla odločitev, da postavimo kres na Vrhtrebnjem pri planinskem domu. In smo ga res. Ob pomoči planincev Planinskega
društva Trebnje, Tanje Cuder, KZ Trebnje, Silvestra Prparja, Naceta
Rakarja, gasilcev PGD Vrhtrebnje, Alojza Glihe in Naceta Hribarja
smo 30. aprila prižgali kres, ki se je videl daleč naokoli. Kar nekaj
pohodnikov se je na Vrhtrebnje odpravilo peš z avtobusne postaje
v Trebnjem. Teh smo bili še posebno veseli. Veselimo pa se tudi že
naslednjega druženja ob ognju, golažu in domači glasbi.

TD Trebnje

Srečanje starejših
krajanov KS Dobrnič
Tretja nedelja v maju je bila v Krajevni skupnosti Dobrnič namenjena posebej ostarelim,
bolnikom in invalidom. Kot že vsa leta do
sedaj je KORK Dobrnič s svojimi prostovoljkami poskrbel za nekaj uric prijetnega
druženja.
Srečanje, ki se ga je udeležilo okrog 80 krajanov, se je začelo ob 14. uri s sveto mašo, ki
jo je posebej zanje daroval domači župnik g.
Florijan Božnar, nato pa so bili vsi povabljeni v lepo pripravljeno dvorano Kulturnega
doma Dobrnič za praznično pogrnjene mize.
V kulturnem programu so nastopile pevke

cerkvenega zbora, učenci Podružnične šole
Dobrnič pa so razveselili babice in dedke z
glasbo in recitiranjem. Povabljenci so z glasnim aplavzom nagradili vse nastopajoče,

Zmaga učencev Podružnične šole Šentlovrenc
Učenci 3. in 4. razreda Podružnične šole
Šentlovrenc (Manca Rajnar, Jakob Lavrič,
Tinkara Vrhovec, Nejc Medvešek,
Maj Končina, Urša Jarm (3. r.) ter
Lea Jarm) so sodelovali v projektu
Moja reka si. Projekt zastopa ambasador in varuh slovenskih voda
raper Zlatko. V letošnjem letu so
iskali superjunake in učenci so izdelali Zlato marioneto, superjunakinjo,
ki reši reko Temenico. Zgodbo so
uprizorili v rap izvedbi. Projekt se
je zaključil sredi maja. Med 62 prijavljenimi osnovnimi šolami ter vrtci
iz vse Slovenije so izbrali ravno Zlato
št. 84 / junij 2013

marioneto. Žirijo je prepričal prikaz celotne
zgodbe, od onesnaževanja reke do rešitve

prav tako tudi govornike – go. Mojco Mihevc, predsednico OZRK Trebnje, g. Milana Kastelica, predsednika KS Dobrnič, g.
Silvestra Prparja, podžupana Občine Trebnje, in Francko Kužnik, predsednico KORK
Dobrnič, ki se je zahvalila sodelujočim, pa
tudi vsem tistim, ki so kakor koli pomagali
pri pripravi in izvedbi srečanja ter pogostitve.
Po končanem kulturnem programu so urni
fantje in dekleta napolnili mize z dobrotami
in manjkalo ni niti dobre kapljice.
Upamo, da so naši povabljenci to nedeljsko
popoldne uživali v programu in medsebojnem druženju in da se ponovno srečamo tudi
v prihodnjem letu.

Francka Kužnik, KORK Dobrnič
problema. Zmaga je bila zelo sladka, saj je v
ponedeljek, 27. maja 2013, naše učence zmagovalce obiskal pevec Zlatko. Zmagovalci so
prejeli tudi nagrade, a najbolj so bili
veseli druženja s pevcem.
Za nagrado so bili povabljeni na slovesno podelitev nagrad v Ljubljano
ter na vožnjo s čolnom po Ljubljanici.
Z zmago smo prav gotovo pripomogli tudi k ozaveščanju o pomenu rek
za naše življenje.
Posnetek si lahko ogledate na spletni
strani: http://www.mojareka.si.

Teja Zajec,
mentorica ekipe Zlata marioneta
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Bratstvo kot prijateljski odnos
Letošnje 10. srečanje športnikov pobratenih občin Iljaš, Obrenovac, Velika Gorica
in Trebnje v Trebnjem me je spomnilo na
čas, ko je to pobratenje nastajalo sredi 70-ih
let prejšnjega stoletja. Bratstvo in enotnost
jugoslovanskih narodov sta bili temeljni
ustavni načeli Jugoslavije, ki naj bi omogočali sožitje med narodi kljub zgodovinskim,
kulturnim in etničnim ter verskim razlikam.
Žal pa to načelo ni zaživelo v praksi, kar se
je še posebej pokazalo leta 1972, ko so se v
političnih krogih začele resne razprave o
tem, kdo koga v državi izkorišča. Politiki
je uspelo te nemire za nekaj časa odpraviti.
Danes menim, da naj bi tudi pobratimstva
med občinami bivše Jugoslavije prispevala k
notranjemu političnemu miru v državi.
Čeprav ima pobratimstvo politično ozadje,
se je v praksi razvijalo brez političnih usme-

ritev, kot prijateljsko razmerje. Pobratene
občine so vrsto let razvijale gospodarsko,
kulturno in športno sodelovanje. Med seboj
so se povezovala športna, gasilska in druga
društva. Nekatere vezi so se ohranile vse do
danes, ko Jugoslavije že zdavnaj ni več, kar
dokazuje, da gre za resnično prijateljstvo.
OŠ Trebnje se je leta 1977 pobratila z osnovno šolo iz Velike Gorice. V trinajstih letih
smo razvili pravo prijateljstvo. Ob dnevih
šole smo si izmenjavali obiske učencev in
učiteljev obeh šol ter s kulturnimi in športnimi vsebinami drug drugemu popestrili
praznični dan šole. Ob tem pa spoznavali
kraje in utrip življenja obeh občin. Učiteljice
in učitelji so izmenjavali izkušnje na pedagoškem področju in se tako učili drug od drugega. Prijateljske vezi pa sta stkala tudi aktiva
ravnateljev obeh pobratenih občin.

Vojna na Hrvaškem je med pobratenima
šolama pretrgala prijateljske stike. Ko se je
vojno stanje nekoliko umirilo, smo na šoli
zbrali nekaj šolskih potrebščin in jih podarili socialno ogroženim učencem šole v Veliki
Gorici. Bilo je še nekaj srečanj ravnateljev
obeh občin, zadnje v novembru leta 2000.
Ostali pa so lepi spomini na vsa srečanja. Z
ravnateljem šole iz Velike Gorice ohranjava
prijateljske stike kljub starosti še danes.
Bratstvo je človekov ideal. Gojili so ga že
prvi kristjani. Razglašala ga je francoska buržoazna revolucija in nedavno nazaj tudi vse
socialistične revolucije. Sebični in oblastni
človeški gen pa je že večkrat v zgodovini prevladal nad bratstvom in takrat je brat pobijal brata. Ko pa je bilo pobijanja konec, se je
oglasila človeška vest in rekla: »Nikoli več!«

Štefan Kamin

VA B I L O

VABIMO VAS NA SREČANJE NOGOMETNIH KLUBOV POBRATENIH OBČIN,
KI BO POTEKALO 15. JUNIJA 2013 S PRIČETKOM OB 12. URI
NA PRIREDITVENEM PROSTORU TREBANJSKEGA KOŠA.
PROGRAM prireditve:
Svečana otvoritev X. SREČANJA ŠPORTNIKOV POBRATENIH OBČIN TREBNJE, VELIKA GORICA, ILIJAŠ IN OBRENOVAC s predstavitvijo nogometnih ekip in ostalih udeležencev.
* Občinski pihalni orkester Trebnje bo odigral himne Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije.
* Pozdrav predsednika NK Trebnje in predstavnika Občine Trebnje.
* Folklorna skupina Nasmeh iz Trebnjega bo pozdravila domačo ekipo in vse ostale udeležence ter predstavila slovenske ljudske plese.
* Hrvaško kulturno-umetniško društvo bo pozdravilo obiskovalce s hrvaškim kulturnim programom.
* Mladinska folklorna skupina Srbskega kulturnega društva Novo mesto bo pozdravila goste iz Obrenovca in ostale prisotne ter
predstavila srbsko plesno ljudsko izročilo.
* Kulturno-umetniško društvo Sevdah iz Novega mesta bo pozdravilo goste iz Ilijaša in ostale prisotne ter predstavilo tradicionalne
bošnjaške plese.
Gosta prireditve: Dejan Dončič, vodja mladinskega programa Grassroots pri Nogometni zvezi Slovenije, in Sandi Kranjec, vodja tekmovanja MNZ Ljubljana.
Program: od 14.00 do 19.00 – nogometni turnir pobratenih občin na igrišču na Blatu
od 19.00 do 24.00 – kulturno-zabavni program in podelitev priznanj
udeležencem srečanja na prireditvenem prostoru
Organizator: NK TREBNJE, nk.trebnje@gmail.com ali 041333009
Sponzorji srečanja:
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9. slovenski dan na Grobniku
pripadel Janezu Proseniku

V soboto, 18. maja, se je na Hrvaškem dirkališču Grobnik odvijal
že 9. tradicionalni slovenski dan na Grobniku. Udeležilo se ga je
neverjetno veliko število tako tekmovalcev kot navijačev. Dopoldne so bili najprej na voljo prosti treningi, po treningih so bile na
vrsti kvalifikacije in po kosilu je sledila rekreativna vožnja za vse,
ki so hoteli spoznati dirkališče. Ob 14.00 pa se je začela prva od
treh dirk.
Na kvalifikacijah je imel Janez Prosenik veliko težav, saj mu je že v
uvodnih krogih odpovedala sklopka in tako je imel na voljo samo
nekaj krogov, ki pa jih je opravil uspešno, ter si tako priboril prvo
startno pozicijo v kraljevskem razredu open.
Dirka v razredu open je bila na sporedu zadnja, in sicer ob 15.15.
Janez je s prvega startnega mesta začel odlično in vodil od začetka pa tja do konca
dirke kljub temu, da
mu je vztrajno sledil
italijanski poklicni dirkač Fabrizio
Pelizzon v tovarniški Aprili RSV 4.
V razredu open je
zmagal Janez Prosenik z BMW-jem
S1000RR

M.S.
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Janez pobira medalje še naprej

Druga in tretja dirka za prvenstvo Alpe Adria in državno prvenstvo Slovenije v cestnohitrostnem motociklizmu sta se odvijali na
Madžarskem dirkališču Pannoniaring, kjer nas je odlično zastopal
Janez Prosenik iz AMD Trebnje.
Janez je tako prve kvalifikacije končal na odličnem 7. mestu in
že takoj izboljšal svoj osebni rekord. Na dirki, ki je sledila že čez
nekaj ur, pa je Janez začel odlično in takoj pridobil eno mesto. Na
tej dirki je za državno prvenstvo osvojil 3. mesto.
V nedeljo so tudi najprej potekale kvalifikacije, nato je sledila še
dirka. Kvalifikacije so potekale zjutraj in jih je Janez zaključil na
10. mestu ter tako dirko začel šele z 10. startne pozicije, kar mu je
dalo več dela. Dirko je začel odlično in po prvem krogu prišel na
4. mesto, nakar je kasneje zaostal in bil 8., nato pa je tri kroge pred
koncem povečal tempo in končal na odličnem 5. mestu ter hkrati
še izboljšal svoj osebni rekord na čas 1.56.202. V točkovanju za državno prvenstvo je v drugi dirki napredoval in pristal na 2. mestu.
»Z dirko in celotnim vikendom sem več kot zadovoljen. Najbolj
sem vesel, ker sem za kar 2 sekundi izboljšal svoj osebni rekord in
enakovredno konkuriral vsem tekmovalcem. V soboto sem imel
nekaj težav, saj sem izbral napačno trdoto pnevmatike zaradi drugačne vremenske napovedi in tako mi je skozi celo dirko treslo
prednje kolo, kar je zelo moteče. Za nedeljsko dirko lahko rečem,
da sem jo odpeljal odlično, pa tudi pnevmatike so bile prave trdote,« je povedal po končanih dirkah Janez Prosenik.
Naslednja dirka je na sporedu čez slab mesec in bo potekala na
hrvaškem dirkališču Grobnik 15. in 16. junija. Tu bo prav tako v
okviru prvenstva Alpe Adria potekalo še državno prvenstvo Slovenije in držimo pesti za dobro uvrstitev.

M.S.
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Uspešni matematiki OŠ Trebnje
Šolskega tekmovanja iz matematike se je
udeležilo 277 učencev, kar je 30,8 % vseh
učencev na šoli. 74 učencev od 1. do 6. r. je
osvojilo priznanje kenguru, bronasto Vegovo
priznanje pa je osvojilo 34 učencev od 7. do
9. r.
Na področno tekmovanje iz matematike
se je uvrstilo 25 učencev. Od teh je srebrno

Vegovo priznanje osvojilo 14 učencev. V 7.
razredu so srebrno Vegovo priznanje osvojile
učenke Ana Hočevar, Lara Valenčič in Vita
Višček, v 8. r. so priznanje osvojili Vanja Barle, Urban Kolenc, Jan Čibej, Žan Zakošek,
Andraž Brezovar in Maja Perpar, v 9. r. pa
Dimitra Škrekovski, Marko Kaferle, Gašper
Možina, Anja Sever in Klemen Brudar. Na

državno tekmovanje iz matematike so se
uvrstile Ana Hočevar iz 7. r., Vanja Barle iz 8.
r. in Dimitra Škrekovski iz 9. r., ki so uspešno
zastopale našo šolo.
Vsem dobitnikom priznanj in njihovim
mentorjem iskreno čestitamo in jim želimo
še veliko uspeha pri trenju matematičnih
orehov.

Vodja aktiva za matematiko Lojzka Prpar

Učenca OŠ Trebnje osvojila zlato
priznanje na tekmovanju KTO

Na našem ekovrtu sejemo,
sadimo, plevemo, okopavamo …

18. maja je potekalo državno tekmovanje v konstruktorstvu in
tehnologiji obdelav na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Udeležilo
se ga je pet učencev OŠ Trebnje. Tekmovali so v izdelavi izdelka
iz lesa, iz umetnih snovi, risanju z računalniškim programom in
3D modeliranju. Pokazali so svoje spretnosti in znanja ter dosegli
lepe rezultate.
Najboljši je bil Žan Gazvoda iz 9. razreda, ki je osvojil zlato priznanje v panogi izdelava tehnične in tehnološke dokumentacije
z računalniškim programom CICICAD. Izkazal se je z največ
točkami in osvojil prvo mesto. Zlato priznanje je osvojil še Marko Kotar iz 8. razreda. Tekmoval je v panogi izdelava izdelka iz
umetne snovi.
Učenca bosta prejela priznanja na prireditvi ZOTKINI TALENTI, ki bo v juniju v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Gredice na vrtu smo razdelili tako, da ima vsak razred približno
1,5 m2 obdelovalne površine. Mentorici sva pripravili načrt zasaditve in aprila smo sejali in sadili. Vse je dobro vzklilo.
Vsak dan je na vrtu treba kaj postoriti. Tako so učenci 4. c s svojo učiteljico Danico Franjga prejšnji teden, ko je pokukalo sonce,
opleli svojo gredico, na katero so aprila posejali rdečo peso in posadili česen. Učenci radi hodijo na vrt. Pod vodstvom svoje učiteljice so že aprila pripravili izredno zanimiv EKODAN z različnimi delavnicami.
Prepričani sva, da bodo učenci 4. c in tudi vsi ostali jeseni, ko
bomo pobrali pridelke, pripravili lep in ustvarjalen dan.

Lojzka Prpar in Marija Strah

Tekst in slika:
Marija Strah,
mentorica
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Tako uspešni in v samem vrhu so lahko le
rokometaši RK Trimo Trebnje!

Pisalo se je leto 1983, ko so v Trebnjem stekle priprave za ustanovitev Rokometnega
kluba Trebnje. Bil je krasen poletni dan 17.
junija leta 1983, ko je Ivan Višček ves zadovoljen pozdravil prisotne na ustanovnem
občnem zboru, ki se ga je udeležilo 25 članov.
Pod 3. točko dnevnega reda je bil soglasno
sprejet sklep: »Ustanovi se Rokometni klub
Trebnje s sedežem v Osnovni šoli Trebnje.«
Določeni so bili tudi podpisniki členov
novoustanovljenega kluba: Tone Ojstršek,
Ivo Klinc, Alojz Radelj, Peter Žitnik, Miro
Strajnar, Stane Višček, Adolf Kolenc, Marko
Kojic in Mirjam Zupančič. Na tem občnem
zboru so bili izvoljeni tudi člani posameznih
organov kluba.
V takratni svet kluba so bili izvoljeni: Milan Kranjc, Ivan Konestabo, Ivo Klinc, Janez
Planinšek, Tone Ojstršek, Alojz Radelj in
Miro Strajnar. Pomembne so bile tudi volitve v izvršilni odbor, ki je imel v klubu najpomembnejšo vlogo. Vanj so bili izvoljeni: Anton Hočevar (predsednik), Dušan Kecman,
Ivan Višček, Ivo Klinc, Tone Ojstršek, Peter
Žitnik in Marko Gričar (člani). Komisijo za
samoupravno delavsko kontrolo so sestavljali: Adolf Kolenc, Stane Višček in Stane
Sever. Tri člane pa je imela tudi disciplinska
komisija, ki so jo sestavljali: Dušan Kecman,
Miro Strajnar in Janez Planinšek. Pod točko
razno je bil na predlog Ivana Viščka sprejet
program dela kluba.
Velika prelomnica za razvoj rokometa in
ostalega športa je bila nova dvorana, zgrajena
ob novi osnovni šoli v Trebnjem. V prvem
letu delovanja je poleg članske ekipe delovala
tudi pionirska ekipa, ki jo je vodil prizadevni
trener Alojz Radelj, člane pa Tone Ojstršek.
Pionirji so že na prvih tekmovanjih dosegali

lepe uspehe, člani pa so v prvem letu igrali le
prijateljske tekme. Kasneje so se pridružile še
ostale selekcije, najprej mladinska.
V sezoni 1983/1984 so se člani vključili v
prvenstvo ljubljansko-dolenjske regije, mladinci pa v slovensko ligo – skupino jug. Še
naprej pa so v RK Trebnje pridobivali nadarjene igralce, ki so bili skoraj na vsakem
tekmovanju med najboljšimi.
V predsezoni 1984/1985 so člani zmagali
na turnirju za uvrstitev v drugo ligo in prva
velika želja se je izpolnila. Dobili so tudi prvega pokrovitelja, in sicer je to postala tovarna Tesnila iz Velike Loke, kar jim je dalo še
dodatno spodbudo za vlaganje v kakovosten
napredek. V letu 1986 je pod okriljem dveh
trenerjev treniralo že prek 80 igralcev. Organiziranost kluba je bila vseskozi močna, trdna
in polne dvorane gledalcev so bile pokazatelj,
da so Trebanjci veliki ljubitelji rokometa. V
sezoni 1989/1990 je bila članska ekipa že
kandidat za prvo ligo. Samo točka zaostanka
za drugouvrščenim Dolom je ekipi preprečila uvrstitev v prvo ligo, odločilna tekma pa
je bila izgubljena samo z golom razlike. A
vseeno niso obupali. Trdo delo trenerjev in
rokometašev je vodilo vse do najvišjih mest.
Velika prelomnica v klubu se je zgodila v letu
1997, ko je generalni pokrovitelj rokometnega kluba postala Občina Trebnje. Polni elana
za delo in z željo po zmagah so dosegli tretje
mesto na državnem prvenstvu, kar je bilo veliko presenečenje za vso slovensko rokometno javnost. Sezona, ki je sledila, je bila še
uspešnejša, saj je prva ekipa ponovno osvojila tretje mesto na državnem prvenstvu, se
uvrstila v četrtfinale pokalnega tekmovanja,
prvič sodelovala v evropskem pokalu mest in
se uvrstila v osmino finala.

Sezona 1999/2000 je bila v zgodovini kluba najuspešnejša. Poleg uspehov prve ekipe
so se pokazali tudi prvi vidnejši rezultati pri
mlajših selekcijah.
Člani so osvojili tretje mesto na državnem
prvenstvu in tretje mesto v pokalnem tekmovanju ter se uvrstili v četrtfinale evropskega pokala mest. Mladinci so bili v državi
tretji, kadeti so se uvrstili v polfinale, starejši
dečki so dosegli drugo mesto na prvenstvu
osnovnih šol, mlajši dečki pa so se uvrstili v
polfinale. Doseženi dobri rezultati predvsem
mlajših selekcij so bili nova spodbuda za naprej, saj je bil postavljen temelj za uspešno
nadaljnje delo.
Leto 2000 pa je bilo zopet leto, ki je prineslo
na obzorje novega generalnega pokrovitelja,
podjetje TRIMO Trebnje, d. d., vzporedno
pa se je klub tudi preimenoval v Rokometni
klub Trimo Trebnje. Iz leta v leto so rasli in
postajali vedno močnejši in uspešnejši.
Zadnja sezona 2012/2013 pa je bila za RK
Trimo Trebnje zelo uspešna: člani so dosegli 5. mesto v 1. NLB LEASING LIGI,
mladinci v 1. ligi 8. mesto, kadeti 4. mesto
v državi, starejši dečki A in B 1. mesto v
državi, mlajši dečki A 6. mesto v državi ter
ekipa starejših dečkov Osnovne šole Trebnje
(vsi igralci, ki so igrali za šolo, so člani RK
Trimo Trebnje) je dosegla 1. mesto v državi.
Vse to je plod strokovnega dela in zavzetosti
trenerjev.

Alojz Radelj, oče rokometa v
Trebnjem, trener in organizator
članskih tekem

Alojz Radelj je trener v Trebnjem že 30 let
in eden od pobudnikov razvoja rokometa.
Sodeloval je pri ustanavljanju rokometnega
kluba leta 1983. Poleg igranja od samega
začetka pri članski ekipi je deloval kot trener mlajših selekcij. Kmalu je prevzel vlogo
glavnega trenerja pri članski ekipi, ki se je
pod njegovim vodstvom leta 1985 uvrstila
v 2. člansko republiško ligo in leta 1995 po
dramatični tekmi proti Izoli tudi v 1. republiško ligo. Več kot 10 let je bil pomočnik
glavnim trenerjem (Nikoli Radiču, Emirju
Junuzoviču, Mišu Toplaku, Niku Markoviču in Igorju Razgorju). S člansko ekipo je
osvojil kar nekaj zavidljivih mest: 3. mesto v
državi, 3. mesto na pokalnem tekmovanju in
četrtfinale pokala EHF. Poleg tega pa je vošt. 84 / junij 2013
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dil mladinsko ekipo, kasneje pa še kadetsko.
Z mladinci je 3-krat osvojil 3. mesto, s kadeti
1-krat 2. mesto in z ekipo mlajših dečkov A
naslov državnih prvakov. Sedaj v klubu deluje kot trener mlajših dečkov in pomaga pri
organizaciji članskih tekem. Je skromen, tih
človek in velika dela, ki jih je naredil za rokomet v Trebnjem, jemlje kot samoumevna
in ga niso prevzela. Rad deli svoje izkušnje z
mlajšimi in srce mu zaigra, ko skupaj z ekipo
dosežejo vrhunske rezultate.

porni in dolgi vožnji z veseljem prihajal na
treninge in opravljal svoje delo. Bil sem trener ekipe, ki je bila pripravljena trdo delati.
Odnosi so bili naravnost fantastični, tako
med igralci kot strokovnim vodstvom. Bili
smo ekipa, ki je znala stopiti skupaj tudi v ne
tako dobrih trenutkih. Enostavno smo postali prijatelji tudi izven igrišča. Hvala vam
za 3 nepozabna leta, ohranil jih bom v lepem
spominu. RK Trimo Trebnje želim tudi v bodoče veliko športnih uspehov.«

Ivan Vajdl, glavni trener v sezoni
2012/2013

Roman Šavrič, sekretar in vodja
moštva RK Trimo Trebnje

Marko Mežnaršič je trener različnih ekip
mlajših selekcij v RK Trimo Trebnje že 10
let. Treniral je starejše dečke, kadete in mladince. V naslednji sezoni pa bo pomočnik
glavnega trenerja Romana Šavriča v članski
ekipi. Marko je začel igrati rokomet pri 10
letih pri trenerju Alojzu Radlju. Bil je član
vseh selekcij, tudi članske ekipe. Z mladinsko ekipo je leta 1999 in 2000 osvojil tretje mesto. Občasno je bil tudi mladinski in
kadetski reprezentant. Pri 23 letih je moral
zaradi poškodb igralsko kariero prekiniti in
začelo se je novo obdobje, tj. obdobje trenerstva. Za študenta Fakultete za šport je bila
to tudi edina logična poteza. Leta 2007 je
diplomiral iz smeri rokometno treniranje in
si pridobil naziv univerzitetni diplomirani
trener rokometa. V svoji trenerski karieri je
z različnimi ekipami dosegel naslednje uspehe: 2-krat drugo mesto z mladinsko ekipo (l.
2006 in 2012), 4. mesto z mladinci (l. 2008),
1. mesto s kadeti (l. 2008), 2. mesto s kadeti
(l. 2010) in 4. mesto s kadeti (l. 2013).

Marko Tomič, kondicijski trener in
terapevt
»Rokomet je že v otroških letih postal del
mojega življenja in danes si svojega življenja
brez njega enostavno ne znam predstavljati.
Dal mi je ogromno pomembnih izkušenj, naučil sem se sprejemati zmage in pohvale. Še
pomembneje; naučil sem se sprejemati poraze, padce in se po vsem tem pobrati, vztrajati.
Zaradi rokometa sem postal boljši človek.
Svojo rokometno pot sem kot vratar začel pri RK Šoštanj, nadaljeval v RK Gorenje Velenje, tudi v RK Slovenj Gradec.
Pot pa me je zanesla še v Avstrijo, kjer sem
eno sezono preživel v RK KAC v Celovcu.
Že v času svoje igralske kariere sem se preizkusil v trenerskih vodah, sprva kot trener mlajših selekcij v RK Gorenje Velenje.
Skozi vsa ta leta sem pridobival potrebne
izkušnje in leta 2002 postal trener članske
ekipe RK Gorenje Velenje, s katero sem dosegel svoje najboljše trenerske rezultate: v
sezoni 2002/2003 na prvenstvu 3. mesto in
1. mesto v pokalu Slovenije; 2003/2004 na
prvenstvu 2. mesto in uvrstitev ekipe v euro
ligo, 3. mesto v pokalu Slovenije in polfinale
pokala pokalnih zmagovalcev; 2004/2005 na
prvenstvu 2. mesto in uvrstitev ekipe v euro
ligo, 3. mesto v pokalu Slovenije, v euro ligi
pa 3. mesto v skupini, iz katere smo nadaljevali na tekmovanje za pokal pokalnih zmagovalcev in prišli do četrtfinala. Nato sem
leta 2005 postal trener članske ekipe RK
Prevent, s katero smo se na prvenstvu uvrščali med prvih šest. Zadnja 3 leta pa sem
preživel v RK Trimo Trebnje, kjer smo dosegli z igralci, ki so večinoma odrasli v domačem okolju, vse zastavljene cilje. To je odraz odličnega dela v mlajših kategorijah, kar
dokazuje veliko osvojenih državnih naslovov.
Moram reči, da sem kljub redni službi, na12

Rokomet je začel igrati v 3. razredu (pri 9
letih) pod vodstvom Alojza Radlja in se nad
njim kmalu navdušil. Pri 15 letih je odigral
prvo člansko tekmo in nato kmalu postal
desno krilo. Rokomet mu je bil takrat le
hobi, saj je dal prednost študiju strojništva
v Ljubljani. A so se stvari obrnile drugače.
Trebanjci so prišli v prvo ligo, trenirati se je
začelo profesionalno in leta 1999 je prišel
poziv, naj postane član državne reprezentance Slovenije (prvi Trebanjec). Nato je bil
član reprezentance na EP na Hrvaškem in
na olimpijskih igrah v Sydeyu. V Trebnjem
je postal kapetan. Z ekipo Trima Trebnje so
dosegli sam slovenski vrh (3. mesto) in igrali za evropski pokal, leta 2004 pa je kariero
zaključil in prevzel novo funkcijo – sekretarja in trenerja starejših dečkov. Prišel je tudi
uspeh pri treniranju, leta 2006 je ekipa starejših dečkov A pod vodstvom Romana Šavriča prvič v zgodovini kluba postala državni
prvak. Kasneje se je intenzivneje posvetil
članski ekipi in organizacijskim nalogam. V
naslednji sezoni pa bo sprejel nov izziv, postal bo trener prvega moštva. Roman živi za
rokomet že polnih 30 let.

Marko Mežnaršič, trener kadetov
in mladincev

Marko Tomič je osnovno šolo in gimnazijo
obiskoval v Brežicah, kjer je tudi živel. Ves
čas šolanja se je aktivno ukvarjal s športom.
V osnovni šoli je treniral športno gimnastiko
v klubu TVD Partizan. Večkrat je z ekipo ali
kot posameznik na različnih orodjih osvojil
naslov državnega prvaka. Kasneje ga je pot
zanesla v atletske vode in leta 1999 je postal
državni prvak v mnogoboju ter skoku s palico. Po uspešno opravljeni maturi leta 1999
je bil sprejet na Fakulteto za šport in tako
se mu je uresničila želja, da je postal šport
njegovo delo in način življenja. Študij je v
rednem roku uspešno zaključil leta 2004 in
postal profesor športne vzgoje. Po opravljeni
diplomi na fakulteti je zaradi želje po znanju s tega področja študij nadaljeval in vpisal
magisterij ter se nato zaradi nadpovprečnih
ocen vpisal neposredno na doktorski študij.
Že med rednim študijem je delal v atletski
šoli Brigite Bukovec in KK Ježica. Po končanem študiju pa je dve leti delal še v KK
Union Olimpija. Sedaj že osem let dela v
RK Trimo Trebnje kot kondicijski trener in
terapevt.
št. 84 / junij 2013
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Sašo Barle, pomočnik glavnega
trenerja

Kot igralec je bil ves čas član RK Trimo
Trebnje. Z aktivnim igranjem je končal leta
1995. S trenerskim delom je začel v RK Trimo Trebnje leta 1999 pri mlajših dečkih. S
starejšimi dečki so leta 2003 postali na tekmovanju osnovnih šol državni prvaki. Leta
2001 je začel s trenerskim delom pri članski
ekipi kot trener vratarjev. Po dveh sezonah se
je poslovil od matičnega kluba in nadaljeval
kariero kot pomočnik trenerja v RK SVIŠ. V
naslednji sezoni se je odpravil v Kuvajt, kjer
je vodil člansko in mladinsko ekipo Al Arabi
Club. Z mladinci je osvojil pokal in 2. mesto na prvenstvu, s člani pa je na prvenstvu
osvojil 3. mesto. Po enoletni avanturi se je
vrnil v Slovenijo, kjer je za leto in pol prevzel člansko ekipo RD Šmartno, nato pa še
prvo ekipo RK SVIŠ. Leta 2009 se je vrnil v
RK Trimo Trebnje, kjer je zadnja 4 leta delal
kot pomočnik trenerja in trener vratarjev v
članski ekipi.

ni videl, zato se je raje posvetil študiju. Po
končani gimnaziji je obiskoval Fakulteto za
šport, kjer je diplomiral leta 2011. Po diplomi se je zaposlil v OŠ Trebnje, kjer poučuje
že 2. leto. S trenerstvom se je pričel ukvarjati
pri svojih 20 letih, ko je postal trener mini
rokometa na Mirni in v Krmelju. Naslednjo
leto je postal pomočnik trenerjev Alojza Radlja in Marka Mežnaršiča. Sedaj pa je glavni
trener že 3. leto zapored. Prvo leto je vodil
štiri ekipe. Mlajši dečki B so osvojili 1. mesto v državi, mlajši dečki A 5. mesto, starejši
dečki B 2. mesto in starejši dečki A 6. mesto

v državi. Naslednje leto je treniral dve ekipi –
starejše dečke A in B, vodil pa je tudi igralce
OŠ Trebnje v kategoriji starejših dečkov. S
starejšimi dečki B je osvojil 1. mesto v državi, s starejšimi dečki A 2. mesto in z igralci Osnovne šole Trebnje 1. mesto v državi.
V sezoni 2012/2013 pa je vodil tri ekipe –
starejše dečke A in B ter ekipo Osnovne šole
Trebnje – in dosegel z njimi 3 zlate medalje,
na kar je izredno ponosen. V naslednji sezoni
bo vodil starejše dečke A in B. Prevzel bo še
eno funkcijo – postal bo koordinator mlajših
selekcij.
»V klubu se zavedamo, da lahko le z resnim
in trdim delom, z zvestimi navijači in ljubitelji rokometa, nepogrešljivimi sponzorji, ki
imajo posluh za naše delo, vidimo prihodnost v našem delu in le tako lahko dosežemo vse zastavljene cilje.«
Fantje, hvala vam in vašim varovancem za
vse dosežene rezultate in promocijo našega mesta Trebnje in iskrene čestitke ob 30.
obletnici kluba. Ponosni smo na vas!

David Lipoglavšek, glavni trener
Rokomet je pričel igrati v 4. razredu, ko so
ga zanj navdušili sošolci oziroma prijatelji. Z
njim se je ukvarjal vse do 3. letnika gimnazije
v Novem mestu. Kot igralec se v rokometu

Tekmovanje iz fizike
S predmetom fizika se učenci spoprimejo prvič v osmem razredu. Pri
njem poglobijo in razširijo naravoslovno znanje, ter ga dopolnijo z
matematiko. Tekmovanja iz fizike, ki ga organizira DMFA, se je v letošnjem šolskem letu udeležilo 47 učencev 8. in 9. razredov Osnovne
šole Trebnje. Bronasto priznanje je osvojilo 13 učencev, na področno

tekmovanje pa se je uvrstilo 8 učencev. Srebrno priznanje so osvojili
Maja Perpar, Andraž Brezovar, Urban Kolenc, Matic Rajnar in Žan
Zakošek iz 8. razreda ter Anja Sever, Jan Tisu in Gašper Bregar iz 9.
razreda. Maja Perpar se je tudi uvrstila na državno tekmovanje, kjer
nas je uspešno zastopala.

Tekmovanje iz Astronomije

Astronomija med učenci vse pogosteje postaja predmet zanimanja, saj
nas v tem odtujenem svetu povezuje nazaj z naravo. V zadnjem času
se v astronomiji nizajo tudi spoznanja, ki nas opozarjajo, da o vesolju
vemo zelo malo, kar širi možnosti raziskovanja v tej vedi. Učenci OŠ
Trebnje lahko v 7., 8., in 9. razredu izberejo tudi predmet iz Astronomije. Društvo DMFA organizira tudi tekmovanje iz astronomije.
Šolskega tekmovanja se je udeležilo 16 učencev. Bronasto priznanje je
osvojilo 8 učencev, od tega štirje tudi srebrno priznanje: Jan Anžlovar
iz 7. razreda, Matic Rajnar in Urban Kolenc iz 8. razreda ter Gašper
Bregar iz 9. razreda. Vsi štirje so se udeležili tudi državnega tekmovanja v Ljubljani, kjer so si ogledali tudi manjši observatorij in tudi
ponovno dokazali svoje znanje iz astronomije.

Učitelj Andrej Anžlovar
št. 84 / junij 2013
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PETEK, 14. junija 2013
18:00 OTVORITEV
POVORKA DRUŠTEV
otvoritveni pozdrav župana Občine Trebnje g. Alojzija Kastelica
pozdravne besede predsednice Turističnega društva Trebnje
ge. Biserke Sitar
podelitev »trebanjskih koŠev«
kulturni program
21:30 SKUPINA ROK'N'BAND IN MALČI
Program bo povezoval Mirko VORKAPIĆ.
SPREMLJEVALNI PROGRAM
18:00 stojnice
18:00 Tradicionalna prijateljska nogometna tekma med trebanjskimi in šentjernejskimi obrtniki na NK igrišču na Mirni
SOBOTA, 15. junija 2013
12:00 – 13:00 SVEČANA OTVORITEV X. SREČANJA ŠPORTNIKOV POBRATENIH OBČIN
Trebnje, Velika Gorica (Hrvaška), Ilijaš (BIH), Obrenovac
(Srbija)
predstavitev nogometnih ekip in ostalih udeležencev
15:30 1. TREBANJSKI TEK
zbiranje prijav za udeležence teka
16:00 OTROŠKE KMEČKE IGRE
Društvo podeželske mladine Trebnje

Jubilej Fani Glivar
V nedeljo, 19. 5., je praznovala svoj 80. rojstni
dan Fani Glivar iz Korit. Njeni 4 otroci, 11

Slavljenka Fani Glivar iz Korit in njeni štirje
otroci: Darko, Tomaž, Danica in Magda.
Foto: Lojzka Prpar
14

z vrečko nad vodo, čim hitreje do mleka, prenos žita, igra presenečenja
16:00 – 20:00 OTROŠKI PROGRAM
TRIMKO napihljiv grad
trampolin
ustvarjalne delavnice
17:00 1. TREBANJSKI TEK
start pohodnikov
17:05 start članov na 8 km
17:10 start otrok do 10 let na 300 m
17:20 start otrok do 15 let na 700 m
19:00 RAZGLASITEV REZULTATOV TEKA
19:30 RAZGLASITEV REZULTATOV X. SREČANJA ŠPORTNIKOV POBRATENIH OBČIN
20:00 IZKUPIČEK 41. TEDNA CVIČKA
podelitev medalj in priznanj z ocenjevanja vin članom DV
Trebnje
cvičkova princesa in kralj cvička
21:00 ANSAMBEL KALAMARI
DALMATINSKA KLAPA
SPREMLJEVALNI PROGRAM
15:30 stojnice
NEDELJA, 16. junija 2013
8:00 prijave na kolesarski maraton
10:00 – 14:00 9. TREBANJSKI KOLESARSKI MARATON DANA
Prireditev je finančno podprla Občina Trebnje.
Organizator prireditve:

vnukov in 2 pravnuka so ji zaradi številčne
udeležbe sorodnikov in prijateljev pripravili
praznovanje kar v dvorani Gasilskega doma
Dobrnič. Dobre želje in čestitke ob njenem
rojstnem dnevu smo ji izrekli tudi predstavniki KS Dobrnič, podžupan in predsednica
KORK Dobrnič. Slavljenko smo komaj našli
med prisotnimi in ji izročili skromno darilo.
Gospa Fani nikakor ne kaže svojih let kljub
težkemu delu na kmetiji. Povedala nam je še,
da se še vedno vozi s kolesom, čeprav je bila
operirana na obeh kolkih. Tudi na njivo gre
s kolesom in si poleg oprta še koš. Mož ji
je umrl že leta 1980. Ker sta ustvarila veliko
družino, ni osamljena, saj jo hčerki in sinova
ter vsi ostali velikokrat obiščejo. Njihovega
obiska je zelo vesela. Na vse domače je zelo
ponosna, oni pa so njej hvaležni za vso njeno
skrb, ljubezen in predanost.
Še enkrat ji želimo, da še naprej ostane zdrava, vedra, nasmejana in srečna v krogu svojih
najdražjih.

Obisk ob življenjskem
jubileju Marije Blatnik
V nedeljo, 19. 5. 2013, je praznovala svoj 90.
rojstni dan gospa Marija Blatnik iz Trebnjega. Ob jubileju so jo obiskale predstavnice
Krajevne organizacije Rdečega križa Trebnje
in Društva upokojencev Trebnje. Vitalni gospe Blatnik so zaželele še veliko zdravja in
zadovoljstva v krogu najdražjih ter ji izročile
skromno darilo. Ob prebiranju čestitke pa so
se slavljenki utrnile solze sreče in ganjenosti.
Gospa Blatnik, želimo vam še veliko zdravih
in srečnih let!

Vlasta Rajkovič,
KORK Trebnje

Lojzka Prpar
št. 84 / junij 2013

dogodki / oglasi
Evropski poslanec dr. Milan Zver in
šahovska velemojstrica Ana Srebrnič v
OŠ Trebnje
Evropski poslanec dr. Milan Zver je v marcu začel s projektom »Šah
v slovenske šole«. Cilj projekta je približati šahovsko igro otrokom in
tako spodbuditi njihov intelektualni in vrednostni razvoj. Mladi se
skozi igro naučijo reševanja problemov, šahovska dejavnost pa izboljšuje tudi koncentracijo in matematično dojemanje.
Z veseljem smo dr. Milana Zvera in slovensko šahovsko velemojstrico Ano Srebrnič v petek, 17. maja 2013, sprejeli na trebanjski osnovni
šoli. Zbrane je nagovoril ravnatelj šole Rado Kostrevc.
Učenci so pripravili krajši program, v katerem so predstavili trebanjsko šolo in poudarili pomen interesnih dejavnosti, ki potekajo na šoli.
Povedali so, da je na šoli že potekal šahovski krožek, ki ga je vodil
učitelj Uroš Primc. Letos je vanj vključenih preko štirideset učencev,
vodi pa ga zunanji sodelavec, g. Hari Murčehajič. Nastopili so tudi
učenci Glasbene šole Trebnje pod vodstvom prof. Davida Kocijana.

Priznana slovenska velemojstrica Ana Srebrnič je nagovorila učence
in s tistimi, ki obiskujejo šahovski krožek, odigrala partijo. Pripeljala
je velike šahovske figure, s katerimi so se v igri pomerili še drugi
učenci in učitelji. Tudi poslanec Zver je pozdravil prisotne in z učenci
odigral šahovsko partijo, šoli pa poklonil petnajst šahovskih garnitur.

46. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov
V soboto, 15. junija 2013, se bo ob 18. uri
pričel že 46. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov.
Srečanja se bodo udeležili Brane Praznik iz
Slovenije, Dino Fiorini, Domenico Gallizzi
in Guido Vedovato iz Italije, Stjepan Ivanec
in Zdenko Grgeljac iz Hrvaške, Dobrosav

Milojević iz Srbije ter Sue Prince iz Velike
Britanije.
Obiskovalci boste udeležence lahko bolje
spoznali na Srečanju ob jutranji kavi v nedeljo, 16. junija, ob 10. uri. Prav gotovo vas
že dolgo časa zanima, zakaj Sue Prince slika
bonade ali zakaj je pokrajina pri Stjepanu

Jožica Marinčič, OŠ Trebnje
Ivancu vedno ravna. Pripravite vprašanja tudi
vi, umetniki vam bodo z veseljem odgovorili.
Udeleženci tabora bodo ustvarjali v Galeriji
likovnih samorastnikov Trebnje, Goliev trg 1,
od nedelje, 16. junija, do petka, 21. junija 2013
(vsak dan od 9. do 12. ure in od 14. do 19.
ure), razen v sredo, 19. junija, od 9. do 12. ure.
Veseli bodo vašega obiska in pozornosti!

Andrejka Vabič Nose
www.avto-vovk.si

STE OPAZILI, DA PRITOŽEVANJE NE
NAREDI VROČINE NIČ MANJ PASJE?
SPROSTITE SE. TO JE RENAULT.

NAPOLNITE KLIMATSKO NAPRAVO ZA SAMO 69 EUR* IN OB TEM
IZKORISTITE ŠE 50% POPUST NA MENJAVO OLJA DO KONCA OKTOBRA.

*Velja za vse znamke vozil.

PODJETNIŠKA ULICA 7, 8210 TREBNJE, TEL: 07 34 81 720, info@avto-vovk.si
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 08.00 DO 17.00, SOBOTA OD 08.00 DO 12.00
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Izjemen uspeh trebanjskih
mažoretk na državnem
tekmovanju v Radečah

Trebanjske mažoretke so sodelovale na 13. odprtem državnem prvenstvu Mažoretne in twirling zveze Slovenije, ki je potekalo 25. in
26. maja v Radečah. Na njem je tekmovalo večje število mažoretk
iz mažoretnih društev Slovenije v disciplini mažoretke. Mažoretna
dejavnost se je v Sloveniji že zelo lepo ukoreninila, zato je konkurenca
vsako leto močnejša.
V soboto so tekmovale: Zala Mlakar, ki je v kategoriji solo kadet
osvojila 9. mesto, Tajda Uršič in Nika Radelj sta v kategoriji par senior zasedli 5. mesto, Ana Zarabec in Nuša Bedene pa odlično 3. mesto
v kategoriji junior.
V nedeljo so bile trebanjske mažoretke najštevilčnejše. Tekmovale so
v kategorijah kadet, junior in senior in v vseh osvojile tudi medalje.
Mažoretke pod mentorstvom Maše Zarabec so postale državne prvakinje v kategoriji kadet, 3. mesto v kategoriji junior so osvojile mažoretke pod mentorstvom Nuše Pajk in Alje Vencelj, prav tako 3. mesto
pa so osvojile tudi mažoretke v kategoriji senior pod mentorstvom
Darje Korelec in Aleksandre Bobnar.
K izjemnemu uspehu naših mažoretk so prav gotovo pripomogli zvesti navijači, njihovi starši, sorodniki in prijatelji, ki so v velikem številu
spremljali mažoretke na njihovih nastopih. Za to lepo podporo velja
tudi njim iskrena zahvala.
Mažoretke prvakinje in ostale mažoretke je v nedeljo zvečer na trebanjski avtobusni postaji pričakala množica staršev, prijateljev in

predstavnikov medijev, člani Občinskega pihalnega orkestra Trebnje
pa so v sodelovanju z Območno izpostavo JSKD Trebnje pripravili
svečani sprejem. Čestitki predsednika trebanjskega pihalnega orkestra
Simona Černeta se je pridružila tudi podžupanja Občine Trebnje gospa Nada Pepelnak in se mažoretkam, mentoricam, koreografinjam in
spremstvu zahvalila za vložen trud in pogum, hkrati pa jim je zaželela
uspešne priprave na evropsko prvenstvo, kajti vse tri ekipe mažoretk
so z odličnimi rezultati na državnem tekmovanju postale tudi kandidatke za evropsko tekmovanje. Potekalo bo 28. avgusta na Češkem.
Drage mažoretke, mentorice, koreografinje, vemo, da je bilo v nastope vloženega zelo veliko truda in ur vašega prostega časa. Cenimo
vaše delo in trud, ki ga vlagate v mažoretno dejavnost, in smo na vas
ponosni.
ISKRENE ČESTITKE IN VELIKO USPEHOV TUDI NA
EVROPSKEM TEKMOVANJU.

M. F.

www.avto-vovk.si

RENAULT CAPTUR

UJEMI ŽIVLJENJE
MULtiMEdiJsKi sistEM s
7” ZAsLOnOM nA dOtiK
100% PRILAGoDLJIV
MOtOR EnERgy dCi 90
s PoRAbo 3,7 l/100 km

*5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 3., 4. in 5. leto oz. 100 000 km, karkoli se
zgodi prej in velja ob nakupu z Renault financiranjem.

PODJETNIŠKA ULICA 7, 8210 TREBNJE, TEL: 07 34 81 724, info@avto-vovk.si
OdPRtO Od POnEdELJKA dO PEtKA Od 08.00 dO 18.00, sObOtA Od 08.00 dO 12.00

Poraba pri mešanem ciklu 3,7 - 5,4 l/100km. Emisije CO 2 96 - 125 g/km.
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NOVO MESTO

TREBNJE

07 39 32 999

07 3 481 481
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FAMILY
rihranki

Izjemni p

Veliko
pros tora
za veliko
veselja !

Touran Family
Touran Family 1.2 TSI, 77 kW
(105 KM) Comfortline,
s prihrankom 3.000 EUR
vam je na voljo
že za 17.895 EUR.
Na voljo je več bencinskih
in dizelskih motorjev.

Prihranek do 3.000 EUR
Serijska oprema:
6 zračnih blazin elektronski stabilizacijski program (ESP) avtomatska klimatska
naprava radio s predvajalnikom CD/mp3 električni pomik stekel spredaj in
zadaj asistenca za speljevanje na klancu daljinsko centralno zaklepanje
potovalni računalnik tempomat zložljiv sredinski sedež v drugi sedežni vrsti s
funkcijo mizice vzdolžno in prečno nastavljivi sedeži v drugi sedežni vrsti
funkcija upravljanja žarometov Coming/Leaving home usnjen večfunkcijski
volan (3 kraki) …

Sharan Family
Sharan Family 1.4 TSI,
110 kW (150 KM) Trendline
s prihrankom 3.000 EUR
vam je na voljo
že za 23.420 EUR.
Na voljo je več bencinskih
in dizelskih motorjev.

Prihranek do 3.000 EUR
Serijska oprema:
7 zračnih blazin (vključno z zračno blazino za kolena) elektronski stabilizacijski
program ESP avtomatska 3 področna klimatska naprava električni pomik
stekel spredaj in zadaj asistenca za speljevanje na klancu radio s predvajalnikom CD/mp3 daljinsko centralno zaklepanje potovalni računalnik sistem
start-stop z regeneracijo zavorne energije sprednji sredinski naslon za roke ...

Avto Slak d.o.o., Obrtniška ulica 51, 8210 Trebnje
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Caddy Family
Caddy Family 1.6 TDI, 75 kW
(102 KM) Comfortline
s prihrankom 3.880 EUR
vam je na voljo
za 18.699 EUR.
Caddy

Prihranek 3.880 EUR
Serijska oprema:
4 zračne blazine daljinsko centralno zaklepanje avtomatska klimatska naprava
električni pomik stekel spredaj električno nastavljivi in ogrevani zunanji vzvratni
ogledali elektronski stabilizacijski program (ESP) meglenki v sprednjem odbijaču
aluminijasta platišča Kemora 6J x 15 potovalni računalnik radio s predvajalnikom CD/mp3 tempomat vzdolžni strešni nosilci zatemnjeno zadnje steklo in
zadnja stranska stekla zadnji parkirni senzorji …

Multivan Family
Multivan Family KMR 2.0 TDI,
103 kW (140 KM) Comforline
s prihrankom 7.470 EUR
vam je na voljo
za 39.799 EUR.
Multivan

Prihranek 7.470 EUR
Serijska oprema:
6 zračnih blazin daljinsko centralno zaklepanje električni pomik stekel spredaj
elektronski stabilizacijski program ESP avtomatska 3 področna klimatska naprava
funkcija upravljanja žarometov Leaving/Coming home meglenke z dinamično
smerno osvetlitvijo zadnji in sprednji parkirni senzorji večfunkcijski usnjen volan
ogrevanje sprednjih sedežev aluminijasta platišča Cascavel 7Jx17 radio s
predvajalnikom CD/mp3 tempomat večfunkcijski prikazovalnik Premium
zatemnjena stekla Privacy USB/Aux In vmesnik »Media-In« sistem start-stop z
regeneracijo zavorne energije …
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Društvo vinogradnikov Lisec Dobrnič uspešno na
41. Tednu cvička

Društvo vinogradnikov Lisec Dobrnič se je
letos zopet udeležilo Tedna cvička v Novem
mestu. Tudi tokrat so se odzvali na ocenjevanje vin, in sicer s kar 10 vzorci. Za vino
cviček je Tomaž Pekolj iz Knežje vasi prejel
veliko zlato medaljo, srebrni medalji pa sta
prejela Frenk Mulh iz Štefana in Alojz Špec
iz Gorenjih Kamenj. Člani društva so se
udeležili tudi slavnostne povorke in vinogradniškega pohoda po Slakovi poti. Društvo
vinogradnikov Lisec Dobrnič bo letos meseca novembra praznovalo 10 let delovanja
in takrat bodo ob tej priložnosti izdali tudi
bilten društva in organizirali družabno prireditev. Vinogradniški pozdrav!

Tekst: Leon LOBE
Slika: Arhiv Vinogradniškega društva Lisec Dobrnič

Teden vseživljenjskega
učenja na CIK Trebnje

Na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK) smo v mesecu maju organizirali
različne dogodke v okviru Tedna vseživljenjskega učenja, ki je v letošnjem letu uradno
potekal od 13. do 19. maja, razširjeni termin
pa obsega vse dogodke izvedene od 1. maja pa
do 30. junija. Tako smo za občane pripravili
brezplačne predstavitve, predavanja in delav-
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nice s področja tujih jezikov – Z angleščino
v svet, Jezikamo po angleško; slovenščine za
tujce; računalništva – Računalništvo za seniorje, Kako poiskati informacije na internetu; kulturne dediščine slovenskega prostora;
ročnih spretnosti – kvačkanja in druge. Vsi
dogodki so bili dobro obiskani, občani pa
zadovoljni s ponujenimi vsebinami in pridobljenim znanjem. Več informacij o dogodkih
in ostali izobraževalni ponudbi CIK si lahko
pogledate na www.ciktrebnje.si oz. pokličete
vsak delovni dan na tel. št. 07 34 82 100.

Tekst: Kristina Jerič
Foto: M.P.
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policija svetuje

Policija svetuje
Prometna varnost
MOTORISTI ...

• Pred vožnjo preverite zračni tlak v pnevmatikah in jih v prvih kilometrih vožnje primerno ogrejte.
• Motoristično čelado si pravilno zapnite. Čist vizir vam omogoča
potrebno vidljivost. Ne pozabite na oblačila s ščitniki.
• Motorno kolo je ozko, zato vas pri večji hitrosti drugi prometni
udeleženci hitro lahko spregledajo. Naj bo vaša hitrost primerna
okoliščinam, da vas bodo drugi pravočasno opazili, pa tudi vi njih.
• Pri vožnji skozi levi ovinek se odmaknite od ločilne črte na sredini
vozišča, sicer bo vaša glava brzela tudi meter globoko po smernem
vozišču za nasprotni promet.
• Hitrost in način vožnje motornih koles še posebej prilagodite v
prvih minutah deževja.
• Če vaše motorno kolo nima zavornega sistema ABS, v dežju ali na
spolzkem vozišču ne zavirajte na talnih označbah.
• Izogibajte se asfaltnim površinam, na katerih je posut pesek, razlito olje ali podobno (predvsem v ovinku).
• Reakcijski čas v idealnih pogojih je 0,6 - 0,8 sekunde, v cestnem
prometu v povprečju 1 sekundo, pri nezbranem ali utrujenem vozniku pa že 2 sekundi ali več.
• Zavorna pot do ustavitve je pri hitrosti 100 km/h 40 metrov. Pot
ustavljanja je seštevek reakcijske in zavorne poti.
• Ne vozite, če ste uživali alkohol, mamila, psihoaktivna zdravila ali
ste utrujeni. To lahko hitro postane vaša zadnja vožnja.

VESELO NA KOLO
Zdravo, aktivno, prijetno, a varno!

• Prtljago vozim v zato namenjeni košarici ali pritrjeno na prtljažniku. Roke imam proste za krmilo in nakazovanje smeri.

ZAKAJ NOSIM ČELADO?

Skoraj deset odstotkov mrtvih in poškodovanih v nesrečah je kolesarjev. Največkrat se poškodujejo po glavi.

KRIMINALITETA
Preventivni nasveti pri delu v vinogradu, polju,
sadovnjaku in vlomi v vozila

S prvimi dnevi toplega vremena so občani intenzivno pričeli z raznim
gospodarskimi deli. Gre predvsem za dela v vinogradih, poljih in sadovnjakih . Glede na to, da smo v preteklih letih beležili večje število
kaznivih dejanj vlomov v vozila in tatvin iz vozil ter tudi vlomov v
zidanice oz. stanovanjske hiše ravno v tem času, občane opozarjamo
predvsem na naslednja samozaščitna ravnanja:
• iz vozila vedno izvlecite kontaktne ključe, zaprite vsa okna in vrata
ter zaklenite vozilo. Pri tem pa ne pozabite na prtljažnik.
• v vozilu ne puščajte vrednejših predmetov. Tu gre predvsem za
denarnice, kreditne kartice, torbice, kovčke, jakne in podobno. Ti
predmeti privabljajo tatove in povečujejo verjetnost, da bo vlomljeno ravno v vaše vozilo.
• Ko izvajate razna dela, ne puščajte objektov odklenjenih , niti v
primeru, da objekt zapustite za krajši čas. Veliko tatvin smo beležili ravno v takšnih primerih.
• Ob tem še posebej opozarjamo na primerno varovanje bančnih kartic. V nobenem primeru ne hranite skupaj bančne kartice in PIN
kode ( nekateri občani imajo PIN številko napisano kar na kartici).
V primeru tatvine, storilci običajno opravijo dvig denarja na bančnih avtomatih še preden žrtev uspe preklicati bančno kartico.

Prispevek pripravil: Vodja policijskega okoliša Dejan KAVŠEK s PP Trebnje.

Kolesarji so poleg pešcev najbolj ogrožena in izpostavljena skupina
prometnih udeležencev!

STAREJŠI NA KOLESU

• V prometnih nesrečah so najpogosteje udeleženi starejši kolesarji,
še zlasti starejši od 65 let.
• Premalo so pozorni na vozila, ki jih prehitevajo, slabše slišijo, vidijo in počasneje ustrezno reagirajo.
• Pred spremembo smeri vožnje večkrat poglejte, kaj se dogaja za
vami in pravočasno odločno nakažite svoje namene.

Kje naj vozim?

• po kolesarski stezi in kolesarskem pasu,
• ob desnem robu vozišča, če ni kolesarske steze oziroma pasu.

Kako naj vozim?
• Promet skrbno opazujem, predvidevam ravnanje drugih udeležencev in skrbim za svojo varnost.
• Še posebej pozoren sem na vozila, ki me dohitevajo in prehitevajo.
• V križiščih sem nadvse previden, z roko odločno nakažem smer in
se prepričam, ali so me opazili. Če je situacija nejasna, raje stopim
s kolesa in grem peš čez križišče.
• Da me pešci in vozniki opazijo uporabljam tudi zvonec.
• Ponoči poskrbim, da sem še bolj opazen (luči, odsevniki, svetla
oblačila..).
št. 84 / junij 2013
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šport
Uspešni karateisti
V nedeljo, 2. 6. 2013, je v Polzeli potekalo
ekipno državno prvenstvo karateja v katah in
borbah. Sodelovalo je 30 slovenskih klubov.
Iz KK Trebnje so se tekmovanja udeležile
štiri ekipe v katah:
• Dečki 8–10 let: Gašper Gole, Domen
Stražišar in Maj Trinko,
• Starejše deklice 12–13 let: Julija Košak,

Lara Florjančič in Mia Jarc,
• Kadeti 14–16 let: Rok Breznikar, Tarik
Osmanbašić in Urh Lužar,
• Članice + 16 let: Valentina Potokar, Dimitra Škrekovski in Iza Gračan.
Karateisti KK Trebnje so dosegli odličen
uspeh, saj so kadeti osvojili 2. mesto, ostale
tri ekipe pa 3. mesta.

Zvone B.

2. odprto državno
prvenstvo na glinaste
golobe
V nedeljo, 26. 5. 2013, je na strelišču Tuji
grm v organizaciji Lovske družine Kresnice
in podjetja Lovec iz Grosupljega potekalo 2.
odprto državno prvenstvo na glinaste golobe
v disciplini kompak. Navedenega prvenstva
so se udeležili najboljši strelci iz celotne države, ki so poskušali iztržiti najboljši rezultat
in si prislužiti najboljša mesta med najboljšimi. Tudi iz občine Trebnje so se prvenstva
udeležili strelci iz LD Dobrnič in LD Velika Loka. V skupini A, v kategoriji nad 40
glinastih golobov, so po štirih serijah z najvišjim strelskim rezultatom ostali samo trije
najboljši tekmovalci, za katerimi je zaostal za
en samcat golob naš domačin Peter Korelc
iz LD Dobrnič, ki je na koncu osvojil ne-

Starejši dečki A znova
najboljši v Sloveniji
Starejši dečki A RK Trimo Trebnje so na finalnem turnirju najboljših štirih ekip v Sloveniji, ki se je odvijal v Trebnjem, premagali
vse tri nasprotnike in že drugo leto zapored
stopili na najvišjo stopničko. Za mlade Trebanjce je to že 2. zaporedni naslov državnih
prvakov. Poleg tega so fantje dokazali, da
višina in teža v rokometu ne pomenita vse,
temveč da je velikokrat »glava« bolj pomembna od fizične moči.
Prvo tekmo so Trebanjci odigrali proti Celjanom in jih premagali za 4 zadetke. Trebanjci so bili skozi celotno
tekmo ves čas v rahli prednosti in tako
zasluženo slavili z rezultatom 26 : 22.
Drugo tekmo so odigrali proti ekipi iz
Škofje Loke in jo premagali še tretjič v
tej sezoni. Mladi Trebanjci so jih nadigrali in zmagali za visokih 9 zadetkov. Tako je bilo že prvi dan znano, da
bodo trebanjski fantje državni prvaki. V
nedeljo je sledila še tekma proti ekipi
iz Ormoža. Trebanjci so kljub slabemu
20

bomo v bližnji prihodnosti zagotovo še veliko slišali. Lovski pozdrav!
Rezultati skupine A – nad 40 glinastih golobov:
1. Boštjan Lipar, LD Pišece
2. Matjaž Hlebš, LD Laze
3. Mitja Kersnik, LD Lukovica
4. Peter Korelc, LD Dobrnič

hvaležno 4. mesto. Za dosežen rezultat mu
iskreno čestitamo, saj je dokazal, da spada v
sam vrh slovenskih strelcev na glinaste golobe. Tudi v skupini B, v kategoriji do 40 glinastih golobov, so se odlično odrezali ostali
naši strelci, in sicer je Tomaž Pekolj iz LD
Dobrnič osvojil odlično 5. mesto. O strelskih
dosežkih naših domačih lovcev in strelcev
prvemu polčasu v drugem postavili stvari na
svoje mesto in slavili z 11 zadetki prednosti.
Fantom čestitam za dobro odigrane tekme
skozi celotno sezono in zasluženo 1. mesto
v državi.
Na finalnem turnirju smo izbrali tudi najboljšo sedmerico, ki jo sestavljajo naslednji
igralci: Marko Kotar, Urban Verbič (oba RK
Trimo Trebnje), Mitja Koren, Matevž Kunst
(oba RK Celje Pivovarna Laško), Nejc Maček, Nejc Stojanovič (oba RD Loka 2012) in
Miha Kavčič (RK Jeruzalem Ormož). Najboljši vratar finalnega turnirja je Mitja Koren
(RK Celje Pivovarna Laško). Najboljši strelec in igralec finalnega turnirja pa je postal

Rezultati skupine B – pod 40 glinastih golobov:
1. Dušan Žehelj, LD Gornji Grad
2. Miha Finkšt, LD Mozirje
3. Davorin Marinč, LD Grosuplje
5. Tomaž Pekolj, LD Dobrnič
9. Gregor Perpar, LD Dobrnič
11. Matej Pekolj, LD Dobrnič
12. Andrej Pangerc, LD Velika Loka

Tekst: Leon Lobe, LD Dobrnič
Foto: Boštjan Lipar, LD Pišece

Urban Verbič (RK Trimo Trebnje).
Pohvalim pa naj tudi trebanjske navijače, ki
so z novo navijaško pridobitvijo (bobnom)
pričarali enkratno vzdušje.
Najboljši igralec in strelec finalnega turnirja
Urban Verbič je dejal: »S soigralci smo dočakali finale, ki smo ga tokrat gostili v Trebnjem. V prvi tekmi smo premagali ekipo
iz Celja. Tekma je bila zahtevna, saj so bili
nasprotniki močnejši in višji za »celo glavo«.
Sledila je druga tekma proti ekipi iz Škofje
Loke in če bi zmagali, bi si že predčasno zagotovili naslov državnih prvakov. Tega smo
se zavedali in v tekmo odšli s pravim pristopom ter zasluženo zmagali. Nedeljska
tekma proti vrstnikom iz Ormoža je
bila le formalnost, kar se je videlo tudi
v igri. Prvi polčas smo izgubljali za en
gol, vendar smo se v drugem zbrali in
zaigrali, kot znamo, ter na koncu zasluženo drugo leto zapored dvignili pokal.
Čeprav sem najboljši strelec in igralec
turnirja, bi rad pohvalil prav vse igralce,
saj smo vsi pripomogli k temu, da smo
ponovili lanski uspeh.«

David Lipoglavšek, trener
št. 84 / junij 2013
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LOKALNA POLITIKA / obvestila

26. maja 2013 je na Taboru Nove Slovenije v Kamniku predsednica Ljudmila Novak dejala: »Nova Slovenija postaja močna stranka, odprta za vse, ki želijo Sloveniji dobro. Smo aktivni
soustvarjalci naše skupne prihodnosti. Postali bomo še močnejši
in še pomembnejši sooblikovalci nove politične pomladi.« Izpostavila je tudi vrednote, ki jim je stranka zapisana: »Načelnost,
demokratičnost, dobronamernost, predvsem pa pošteno in odgovorno delo. NSi ve, kaj hoče. Ima sposobne in odgovorne
ljudi. Imamo aktivno mladino in velik potencial. Delnice NSi
so na politični sceni stabilne in počasi, vendar vztrajno rastejo.«
Tudi letos prisrčno vabljeni k maši za domovino in na tradicionalno kresovanje ob dnevu državnosti, ki bo v soboto, 22. junija
2013, ob 20. uri pri sv. Rozaliji nad Trebelnim.

25. junija leta 1991 je bila sprejeta deklaracija o neodvisnosti Slovenije. Na ta dan smo
Slovenci ponosno zrli v slovensko zastavo ter
zavzeto in s polno entuziazma prisluhnili besedam takratnega predsednika predsedstva
SRS Milana Kučana: »Danes so dovoljene OBČINSKI
sanje, jutri je nov dan.« Danes, leta 2013, ima- ODBOR TREBNJE
mo občutek, da smo v sanjah živeli 22 let in
se sedaj zbudili v »nov dan«. Finančna kriza,
vpetost v EU, neodgovorna ravnanja politikov ter kriza moralnih
vrednot so Slovenijo pripeljali v položaj, ko se lahko upravičeno
bojimo, da bomo to neodvisnost izgubili. Zato je potrebno tako
na lokalni kot državni ravni stopiti skupaj in se boriti, da to neodvisnost ohranimo!
Občanom in občankam čestitamo ob dnevu državnosti.

25 let
delovanja
Slovenske
ljudske stranke

OO SDS Trebnje
Spoštovane občanke in občani!
Ob 25. juniju, prazniku občine Trebnje in dnevu državnosti vam
iskreno čestitamo!
Vabimo vas na tradicionalno kresovanje ob dnevu državnosti, v
soboto, 22. junija 2013 ob 19.00 uri, na Lanšprežu pri Trebnjem.
Prireditev se bo začela z mašo za domovino, ki bo ob 19.00 uri.
Sledilo bo druženje ob glasbi. Skuhali bomo kresnii golaž, v mraku
pa bomo prižgali kres.
Lepo povabljeni!

Občinski odbor SDS Trebnje
Nada Pepelnak, predsednica

Stari smo petindvajset let! Ljudje smo v teh letih mladostni, v polnem ustvarjalnem zagonu. V političnem življenju starejših demokracij 25 let prav tako pomeni politično mladost. Pa vendar smo v
Slovenski ljudski stranki s 25 leti najstarejša in prva ustanovljena
politična stranka po 2. svetovni vojni v Sloveniji!
Danes so razmere v naši državi povsem drugačne, kot so bile pred
25 leti. A kljub temu, da so pred nami v državi težke naloge za
ohranitev evropskih in krščanskoljudskih vrednot, na katerih temeljimo in ki nas povezujejo z Evropsko ljudsko stranko naših
prijateljev in somišljenikov, ki najbolj prispevajo k miru, rasti in
razvoju držav v Evropi, je danes dan, ko se veselimo naše obletnice
in uspehov na skupaj prehojeni poti.
Naša zgodovina je temelj za boljšo slovensko prihodnost!

OO SLS Trebnje

IZ DRŽAVNEGA ZBORA
Bruselj je s priporočilom v devetih točkah povedal, kaj pričakuje
od slovenske vlade do 1. oktobra, ko mora Slovenija podati
poročilo o tem, kaj je naredila in česa ne. Ukrepi morajo biti
jasni in učinkoviti. Minister za finance napoveduje posege tudi
v pokojnine in delovanje občin. Ali bodo koalicijske stranke še
enotne? Očitno je program te vlade zamenjal nabor priporočil
iz Bruslja. Še dobro, da so ustavili nore ideje te vlade. Upam, da
bodo ukrepi pod taktirko iz Bruslja dali rezultate prej, preden bo
potrebno občutno znižati pokojnine, plače v javnem sektorju in
socialne transferje. Vsekakor se bo potrebno navaditi na počasno
okrevanje. Navaditi se bomo morali, da kar nekaj časa ne bo tako
lepo, kot je nekaj let bilo.

Zvonko Lah, poslanec SDS v DZ

Turistično, športno in kulturno društvo Štefan
vabi na

POHOD PO OBRONKIH
KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠTEFAN
Zbrali se bomo v nedeljo, 9. junija 2013, ob 10. uri
pri gasilskem domu na Občinah.
Prijavnina za odrasle udeležence bo 5 EUR, za otroke
3 EUR. Vsi udeleženci boste prejeli spominska darila
in malico ob zaključku pohoda.
Za na pot priporočamo malico iz nahrbtnika.
Vabljeni!
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Nogometni
tabor

Nogometni klub Trebnje med poletnimi počitnicami organizira nogometni tabor za
otroke od 1. do 6. razreda (od letnika 2001
do vključno letnika 2007). Potekal bo
od torka, 25. 6. 2012, do sobote, 29. 6. 2012.
Tabor bo potekal na nogometnem igrišču
na Blatu pri Trebnjem (Toplar Florijan)
vsak dan od 7.00 do 16.00. Namen tabora je medsebojno druženje in spoznavanje nogometnih veščin. Obroki prehrane (zajtrk, kosilo in sadna malica) bodo
organizirani, zanje bo poskrbelo osebje
Okrepčevalnice Florijan z Blata. Predzadnji dan tabora bodo otroci postavili
tabor in prek noči prespali v šotorih ter si
tako pričarali še malo taborniškega duha.
V času tabora so za otroke predvideni razni dogodki in presenečenja, ki pa naj zaenkrat ostanejo še skrivnost. Število prijav za tabor je omejeno, zato vas prosimo,
da pohitite. Prijave zbiramo na telefonski
številki 041/333-009 in prek elektronske
pošte: leon.lobe@nktrebnje.si.
V pričakovanju vašega odziva vas lepo
pozdravljamo.
Športni pozdrav!

Nogometni klub Trebnje

št. 84 / junij 2013

ZAHVALA
V 81. letu starosti nas je zapustila draga
mamica, tašča, sestra in teta

JULIJANA
PRELOGAR

iz Prešernove ulice
22, Trebnje.
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo
vsem sorodnikom, prijateljem
in znancem za izrečena sožalja,
darovano cvetje in sveče.
Zahvaljujemo se sodelavcem KZ Trebnje,
sosedom iz Prešernove ulice, ga. Olgi Pate
za veliko pomoč, dr. Žlajpahovi in sestri
Zdenki, hvala g. župniku za opravljen
obred in sv. maše ter ga. Renati Kuhar za
ganljiv poslovilni govor, pevcem za zapete
žalostinke in pogrebni službi Novak.
Žalujoči: vsi njeni.

Pogledi in smehljaji nežni onemeli,
srce je omagalo, tvoj dih je zastal,
a nate spomin bo večno draga mama ostal.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame,
babice, prababice, sestre, tete in tašče

Zore
Vavtar,

roj. Bukovec,
iz Iglenika pri
Veliki Loki

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem, znancem, sosedom iz Iglenika
in Gorenje vasi pri Mirni za izrečena sožalja
in podarjene sveče. Hvala pogrebni službi
Sonje Novak za organizacijo pogrebne
svečanosti, g. župniku Slavku Kimovcu
za lepo opravljen cerkveni obred, pevcem
za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine ter
Barbari Ribič za poslovilne besede. Iskrena
hvala vsem in vsakomur posebej, ki ste
bili z nami ob zadnjem slovesu in ste našo
mamo pospremili k večnemu počitku.
Žalujoči: sin Stane in hči Marjeta
z družinama.
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Tekma med učitelji in
učenci
Kot vsako leto se je tudi letos na OŠ Trebnje
odvijala tekma med učiteljicami in učenkami

v odbojki in učitelji ter učenci v nogometu.
Vzdušje je kot vedno napeto, saj imajo vsi
svoje navijače.
Najprej so si stale nasproti učiteljice in učenke. Prve so po dobri igri gladko dobile prvi
set. V drugem setu je bila slika obrnjena.
Učenke so vodile že z 12 : 9, a so se učiteljice
zbrale in dobile set s 16 : 14.
Nato so se pomerili učitelji in učenci v nogometu. Že lansko leto so učenci pokazali, da
z njimi letos ne bo šale. To se je kasneje tudi
izkazalo na igrišču.
Učenci so igrali res odlično in na koncu zasluženo slavili s 4 : 1 (1 : 1, 1 : 0, 2 : 0). Za 1 :
0 in 4 : 1 je zadel Patrik Horžen, 2 : 1 Gregor
Štepec in 3 : 1 Urban Verbič. Za učitelje je
zadel in izenačil na 1 : 1 Smiljan Pristavnik.

Selekcija U-9 NK
Trebnje je zmagala v svoji
skupini
V soboto, 25. 5. 2013, se je v dopoldanskih
urah na igrišču na Blatu pri Trebnjem odvijal zadnji nogometni turnir skupine 5 za
selekcijo U-9. Poleg ekipe NK Trebnje so
v omenjeni skupini sodelovale še ekipe NK
Kočevje, NK Brinje iz Grosupljega in ŠD
Lev iz Novega mesta.

Učitelji so na koncu zastreljali še kazenski
udarec. Treba pa je poudariti, da je to prva
generacija, ki je premagala učitelje.

S. P.
tne ekipe v dolenjski regiji v selekciji U-9.
Za svojevrstno presenečenje pa je poskrbela
igralka Ema Erman, ki je na zadnji tekmi za
domačo ekipo zadela svoj prvi prvenstveni gol in pokopala vse upe ekipe ŠD Lev
iz Novega mesta za osvojitev tega turnirja.
Domačo ekipo sedaj čaka še zaključni turnir
najboljših 9 ekip v MNZ Ljubljana, kjer se
bodo potegovali za najvišja mesta. Bravo naši
in srečno na zaključnem turnirju v Trbovljah.

Ekipa NK Trebnje je tokrat osvojila domači
turnir in hkrati naslov najboljše nogome-

Tekst: Leon LOBE
Slika: Damjan Miklič

GA

let

m2
že od

NCIJE
RA
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4,48 €

• UGODNE CENE DODATKOV
• UGODNA DOSTAVA
• POKLIČITE ZA BREZPLAČNO
PONUDBO

BOLJE GOLOB NA STREHI KAKOR VRABEC V ROKI

www.stresniki-golob.si

STREŠNIKI GOLOB d.o.o., Malenska vas 12, 8216 Mirna Peč, tel.: 07 307 89 90
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Sterilizacije psičk na Hudejah

Začelo se je v otroštvu, s tihim navdušenjem in ljubeznijo do živali,
danes se čutim povezana z vsemi živalmi tega sveta. Že 2. leto sem
članica Društva za zaščito živali ANIMAL ANGELS.
Službeno me je pot zanesla v romsko naselje Hudeje in tako sem
prišla v stik s tamkajšnjo t. i. pasjo problematiko – nenadzorovanim
razmnoževanjem psov. V društvu smo se odločili, da bomo nekaj
storili. V enem letu smo odpeljali na sterilizacijo že 10 psičk, to je
cca 20–80 mladičkov manj na leto. Sam poseg je zelo velik finančni

zalogaj, saj smo odvisni od donacij. Po pomoč smo se obrnili tudi na
Občino Trebnje, vendar tam žal nismo dobili podpore.
Še OPOZORILO! Pred nami so vroči dnevi, zagotovite hišnim in
hlevskim živalim zavetje pred soncem in dovolj sveže VODE. Če
opazite kršitve – opozorite, prijavljajte. Če si ne upate prijaviti sami,
nas lahko obvestite na elektronski naslov: group.animalangels@
mail.com in kršitev bomo prijavili namesto vas. Ne obračajte glave
stran, živali si ne morejo pomagati same.
Smo tudi na FB-ju.

Baletna predstava je v petek do zadnjega
kotička napolnila Kulturni dom v Trebnjem
V petek, 24. maja, je bila v Kulturnem domu
Trebnje BALETNA PREDSTAVA ob zaključku Šole klasičnega baleta.
DROT je že predlansko jesen začel z organizirano vadbo baleta za deklice od 4. do 11.
leta starosti, ki jo organizira v sodelovanju s Konservatorijem za glasbo
in balet Ljubljana. Odziv je bil več
kot odličen – tako otrok kakor tudi
staršev, saj je vsak teden v preteklem
šolskem letu pod taktirko strokovnih
izvajalcev usvajalo baletne elemente
več kot 60 malih baletk. Deklice so v
petih skupinah enkrat tedensko pridno in z veliko zavzetosti spoznavale
osnove klasičnega baleta.
Kar pa so se naučile v zadnjem letu,
so predstavile na zaključni prireditvi.

Koncert OPO
Občinski pihalni orkester Trebnje se je
odločil za sodelovanje s skupino D'neeb.
Pripravili smo poseben program za vse
navdušence dobrih rockerskih in svetovnih
pop komadov od Abbe, Queenov, Europe,
Deep Purple,... Poleg tega se bodo pre-

Da pa je balet dejansko prevzel Trebanjce, so
dokazali s tem, da so kulturni dom napolnili
do zadnjega kotička.
Vseh pet skupin, ki so vadile pod vodstvom
mentoric Sabine Selan in Anje Slak, se je

Nataša Krese

predstavilo s samostojnimi točkami. Vmes
sta nastopila tudi »prava« baletnika, ki se šolata v okviru Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. Petkovo prireditev v Trebnjem
je obiskal tudi vodja baletnega oddelka prof.
Matej Selan in jo z uvodnim govorom tudi
odprl. Poudaril je, da balet ni le za dekleta.
Na koncu so vsi nastopajoči izvedli skupno
točko, ki je navdušila celotno dvorano. Vsi
nastopajoči in tisti, ki so pomagali pri
izvedbi Šole klasičnega baleta v Trebnjem, so prejeli tudi priložnostna darila in priznanja. Prireditev je povezovala Barbara Leben.
Šola klasičnega baleta s to predstavo ne
zapira svojih vrat. Baletke bodo pridno
vadile tudi v juniju. V DROT-u pa že
sedaj vse zainteresirane vabimo k vpisu
v Šolo klasičnega baleta za šolsko leto
2013/2014!

Špela Smuk
mierno izvedle skladbe skupine D'neeb
skupaj z orkestrom. Program bo zanimiv z
veliko dodatnih efektov, ki bodo dvorano
osvetlili in spremenili v pravo rock vzdušje.
Vabljeni torej na koncert 23.6. 2013 ob 19h
v športni dvorani PŠ Dolenja Nemška vas.
Vstopnice po 5€ so naprodaj od 10.6.2013
dalje v DobriTrgovini v Mercator centru
Trebnje in na dan koncerta po 7€.

Drot odpira vrata
centra ponovne
uporabe
Poročali smo že o ustanovitvi centra ponovne uporabe. Zdaj lahko z veseljem
sporočimo, da v mesecu juniju DROT
odpira le-tega. Pri tem projektu gre za
nekakšno »družbeno trgovino«, ki vključuje izmenjavo stvari, ki jih nekdo ne
potrebuje več tistim, ki jih potrebujejo.
Pomembno je to, da ne gre za kupovanje
blaga, temveč so vse stvari zastonj in jih
z veseljem podarimo, v kolikor jih potrebujete, lahko pa jih tudi zamenjate. Lepo
vabljeni torej vsako soboto od 8h do 10h
v prostore podjetja TGM Hribar v Velikem Gabru 109, kjer bo center deloval od
junija dalje.
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Evropska sredstva za pomoč odraslim, ki se šolajo
Svetovalno središče Novo mesto obvešča, da
je še vedno odprt javni razpis za sofinanciranje šolnin 2007-2013 (do 15.7. 2013
oziroma do porabe sredstev). Sofinancira
se 90% stroškov za srednješolsko izobraževanje do vključno V. stopnje izobrazbe,
in sicer za uspešno opravljene obveznosti v
posameznih šolskih letih/letnikih, zaključeno izobraževanje, opravljen delovodski,
poslovodski ali mojstrski izpit, priprave z
opravljeno splošno oziroma poklicno maturo
ali zaključnim izpitom, diferencialne izpite,
opravljene obveznosti v okviru prekvalifika-

cije za posamezno šolsko leto po osebnem
izobraževalnem načrtu, opravljen maturitetni ali poklicni tečaj.
Na javno povabilo se lahko prijavite tudi vsi,
ki ste se že prijavili in dobili povrnjen del
šolnine v šolskih letih 2007/2010. Imate namreč pravico do prejetja finančnih sredstev v
znesku razlike sredstev, do katerih so upravičeni na podlagi novega javnega povabila.
Vlogo za uveljavljanje dobite na spletnih
straneh Javnega sklada za razvoj kadrov in
štipendije.

Podrobnejše informacije o razpisu (pogojih,
ustreznih dokazilih) ter pomoč pri izpolnjevanju vloge nudimo v Svetovalnem središču
Novo mesto (Tina Strnad ali Ana Granda
Jakše, 07 393 45 52 in 031 701 191). Poleg
Novega mesta (RIC Novo mesto, Topliška
2) smo tudi v krajih: Trebnje, Žužemberk,
Šentjernej in Metlika. Prosimo za predhodno naročanje. Pomoč je brezplačna, saj
dejavnost v okviru projekta delno financira
Evropska unija iz Evropskega socialnega
sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Lov na skriti zaklad
v romskem naselju
Hudeje

za otroke pripravile njihov zaključni projekt
– LOV NA SKRITI ZAKLAD. Otroci so
skupinsko opravljali različne naloge, ki so
spodbujale njihovo sodelovanje, razmišljanje,
zdravo tekmovalnost in medsebojno povezanost. Bili smo prava atrakcija v naselju tudi
za njihove starše in ostale prebivalce.
To ni bil niti prvi niti zadnji skriti zaklad, ki
nam ga je uspelo uloviti...

V letošnjem TVU-ju smo z
več kot 90 sodelujočimi pripravili vse do konca junija
pestro ponudbo predstavitvenih, izobraževalnih, informativno-svetovalnih, družabnih, kulturnih
in slavnostnih prireditev. Izbirate lahko med
več kot 240 brezplačnimi dogodki. Vabljeni k ogledu e-koledarja na spletni strani
www.ric-nm.si.

V zadnjem tednu maja so študentke Fakultete za socialno delo, ki so v tem študijskem
letu tedensko pomagale pri izvajanju ustvarjalnih oblik učne pomoči romskim učencem
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pismo bralcev / vabilo / oglasi
Pismo bralcev
V uredništvo smo prejeli vprašanje bralca Toneta, ki sprašuje
Citiramo:
»Zanima me, zakaj je podžupan Silvester Prpar
nasprotoval gradnji trgovskega objekta Hofer?
Kaj ni dobrodošlo vsako podjetje, ki prinese v lokalno skupnost nova delovna mesta?«
Vprašanje smo posredovali podžupanu g. Silvestru Prparju in citiramo njegov odgovor:
»Če me sprašujete kot podžupana menim, da vsa-

ka gospodarska družba sama odloča v katerem
prostoru bo gradila in delovala s svojo dejavnostjo. Menim, da posamezniki nikoli ne morejo
vplivati na projekte nekega podjetja. Če pa bi
me vprašali kot vodjo komerciale KZ Trebnje pa
trdim, da je že sedaj v občini preveč prodajnih
prostorov glede na število prebivalcev.«
Pa mislite, da bodo odprta nova delovna mesta?
»Menim da v prvem momentu da, ko pa bo v
ostalih družbah promet padel, bodo le ti odpustili
zaposlene. In kaj bomo s tem pridobili?
Hofer občini Trebnje ne bo rešil gospodarske kri-

VA BILO
Vabimo vas na predstavitev vinogradniške gorice Lisec in možnosti razvoja turizma v zidanicah na območju Suhe krajine
v četrtek, 13.06.2013 ob 13:00, Dobrovška pot, Lisec 64 b

Program:
1. Predstavitev Lisca in Liške himne (prebivalci, osnovni geografski podatki in novosti- predvsem označitev poti in postavitev informativnih
tabel: zemljevidi s hišnimi številkami in zemljevid Lisca z vrisanimi
naravnimi in kulturnimi znamenitostmi ter pohodnima potema, ki
potekata po območju Lisca).
2. Predstavitev Konzorcija Turizma v zidanicah (Matjaž Pavlin, Kompas
Novo mesto)
3. Podrobnejša predstavite kulturne dediščine in zidanic na Liscu (mag.
Dušan Štepec, ZVKD OE Novo mesto)

ze. Če pa bo določenim občanom potešil željne
nakupe, pa bo tudi meni v veliko zadovoljstvo.
Nasprotoval sem res obvezni razlagi, ki jo je
obravnaval občinski svet. Bil sem proti taki razlagi 5. člena odloka saj sem bil mnenja, da so ta
območja namenjena le proizvodnji dejavnosti,
ne pa tudi kompatibilnim dejavnostim kot so
poslovno upravne, trgovinske in gostinske dejavnosti.«
Upamo, da bo naš bralec zadovoljen z odgovorom.
Tudi vas kaj zanima? Če da, nam pišite in poiskali bomo odgovor.

4. Možnosti sofinanciranja projektov Turizma v zidanicah s pomočjo
sredstev LEADER v naslednji finančni perspektivi 2014- 2020 ( Jožica Povše, Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina, Razvojni center Novo mesto)
5. Predstavitev naravne dediščine Dobrniča in okolice ter dobrniške pokrajinske noše, za katero je KTD Dobrnič dobil vir za izdelavo prav
na votivni podobi, ki se nahaja v cerkvi sv. Križa na Liscu (mag. Tone
Perpar, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Kulturno turistično društvo Dobrnič)
6. Predstavitev vinogradnikov (Franc Mulh, Društvo vinogradnikov Lisec, Dobrnič)
7. Predstavitev jam in aktivnosti jamarjev
8. Pogostitev z golažem iz Lisca, ki ga bo pripravil in z liškimi dobrotami začinil kuharski mojster Peter Kotar, ter druženje udeležencev.
9. Možnost ogleda Šuštarjeve zidanice
Na dogodku bodo sodelovale tudi članice Društva podeželskih žena
»Tavžentroža«, pododbor Dobrnič.

PrODajNI hIT
OPAŽNIKI Z VOGALNIKI
širin 20, 25 in 30 cm; DOLŽINE 50 cm
BETONSKI BLOKI; širina 12-20-25-30 cm
BETONSKI VOGALNI BLOKI; 20-25-30 cm
OPEČNO-BETONSKI IN GLINOPORNI VOGALNIKI
različnih dimenzij

Anton Rojec s.p., Ljubljanska cesta 1a, 1295 Ivančna Gorica

BETONSKI IZDELKI za gradnjo

PRODAJA TRANSPORTNIH BETONOV
* dostava v radiju cca 50 km iz Ivančne Gorice oz. 1 ure vožnje

Strankam zmešamo tudi količine od 0,25 m3 z lastnim prevozom.

NAJCENEJŠI ELEMENTI ZA DIMNIK
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napovednik
Aktualno
Napovednik prireditev v občini Trebnje za junij 2013

Datum
7. 6. 2013

Ura
17.00

8. 6. 2013
8. 6. 2013

8.00–12.00
9.00

8. 6. 2013
8. 6. 2013
9. 6. 2013
11. 6. 2013
13. 6. 2013
14.–16. 6. 2013
14. 6. 2013
14. 6. 2013
14. 6. 2013
15. 6. 2013
15. 6. 2013
15. 6. 2013
15. 6. 2013
15. 6. 2013
16. 6. 2013
16.–21. 6. 2013

Prireditev
Zaključek vrtčevskega leta in otvoritev otroškega igrišča na Selih
pri Šumberku
Kmečka in rokodelska tržnica
Strelsko tekmovanje veteranov vojne za Slovenijo Dolenjske in
Bele krajine
Vita beach volley GRAND SLAM TOUR
Tečaj znakovnega jezika
Pohod po obronkih KS Štefan
Ekoglasbena pravljica, gledališče in ples
Letni koncert Okteta Lipa
Tradicionalna prireditev v Trebnjem: Iz trebanjskega koša
Prijateljska tekma RK Trimo Trebnje, Alžirija
Kres ob dušici
Lovska veselica v Velikem Gabru z Ansamblom Donačka
Kmečka in rokodelska tržnica
Turnir pobratenih občin
Dan odprtih vrat Kluba študentov občine Trebnje
Trebanjski tek
Otvoritev 46. Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov
Trebanjski kolesarski maraton Dana
46. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov

12.00
18.00
10.00
13.00
20.00
18.00
19.00
20.30
20.00
8.00–12.00
10.00
16.00–19.00
17.00
18.00
10.00
slikajo vsak dan:
9.00–12.00 in
14.00–18.00, razen
v sredo pop. ne
17. 6. 2013
19.00
Potopisno predavanje: Pojdi v Tibet
18. 6. 2013
8.00–15.00
14. Mali likovni tabor osnovnošolcev Dolenjske, Bele krajine in
Posavja
21. 6. 2013
19.00
Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Trebnje ob 5. prazniku
Občine Trebnje
21. 6. 2013
21.30
Kresovanje z bogatim kulturnim in zabavnim programom v
počastitev občinskega in državnega praznika
22. 6. 2013
8.00–12.00
Kmečka in rokodelska tržnica
22. 6. 2013
8.00
Turnir v malem nogometu
22. 6. 2013
11.30
Otvoritev razstave del 14. Malega likovnega tabora
22. 6. 2013
20.00
Gasilska veselica PGD Dobrnič z Ansamblom Nemir
22. 6. 2013
11.00
Zaključek 46. Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov
23. 6. 2013
11.00
Spominska slovesnost ob dnevu državnosti in 22. obletnici
samostojnosti
23. 6. 2013
19.00
Poletni rock & pop koncert Občinskega pihalnega orkestra
Trebnje in skupine D'Neeb
24. 6. 2013
dopoldan
Zaključna prireditev ob koncu šolskega leta in dnevu državnosti
24. 6. 2013
19.00
Gasilska veselica PGD z Ansamblom Toneta Rusa
25.–29. 6. 2013 7.00–16.00
Nogometni tabor
29. 6. 2013
8.00–12.00
Kmečka in rokodelska tržnica
29. 6. 2013
7.00
Pohod po Baragovi poti
29. 6. 2013
20.15
Slavnostna akademija in odprtje razstave ''550 let ljubljanske
škofije''
6. 7. 2013
8.00–12.00
Kmečka in rokodelska tržnica
6. 7. 2013
20.00
Veselica PGD Ponikve z Ansamblom Naveza
6. 7. 2013
20.00
Veselica PGD Občine z Ansamblom Krjavelj

Lokacija
Vrtec Marjetica na Selih pri Šumberku

Park Trebnje
strelišče Strelskega društva Trebnje
Športni center Vita
prostori KŠOT-a
zbor pri gasilskem domu na Občinah
OŠ Veliki Gaber
CIK Trebnje
center mesta Trebnje
Športna dvorana OŠ Trebnje
Kulturni dom Čatež
Lovska koča Veliki Gaber
Park Trebnje
nogometno igrišče pri Toplarju Florijan na Blatu
Prostori KŠOT-a
center mesta Trebnje
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
Start pred občinsko stavbo v Trebnjem
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Toplar Florijan na Blatu
CIK Trebnje
Vrhtrebnje, pri planinskem domu
Park Trebnje
pri OŠ Veliki Gaber
Toplar Florijan na Blatu
Dobrnič
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
Spominski park osamosvojitvene vojne
Medvedjek
Športna dvorana PŠ Dolenja Nemška vas
OŠ Veliki Gaber
Zagorica pri Velikem Gabru
nogometno igrišče pri Toplarju Florijan na Blatu
Park Trebnje
avtobusna postaja v Trebnjem
Baragova dvorana
Park Trebnje
Gasilski dom PGD Ponikve
Gasilski dom PGD Občine

Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.
Za prejemanje podrobnejših informacij o prireditvah v obliki tedenskega Napovednika dogodkov v občini Trebnje pošljite e-sporočilo:
OBVEŠČANJE na tic@trebnje.si ali pokličite na tel. št.: 07 34 81 18 (TIC Trebnje).

