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•	aktualni	razpisi

•	dan	smo	preživeli	na	ozrk

•	40	let	šole	v	naravi



obvestilA / dogodki

št. 83 / maj 2013

Uredništvo: Glasilo občanov občine Treb-
nje, 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 Marin-
ček, Mojca Smolič, Ivanka Višček, Nino 
Zajc
Lektorica: Marjeta Kmetič
Grafična realizacija: Present, d. o. o., Lju-
bljana 
Naklada: 3.900 izvodov, ki se razdelijo 
brezplačno vsem gospodinjstvom in podje-
tjem v občini Trebnje. 
Uredništvo si pridržuje pravico do objave, 
neobjave, delne objave ali krajšanja nena-
ročenih prispevkov v skladu s prostorskimi 
možnostmi in uredniško politiko. Priporo-
čamo, da posamezni prispevki naj ne obse-
gajo več kot 1.000 znakov s presledki ter 
fotografijo v formatu JPG ali podobno. Fo-
tografij, pripetih v programu Word, zaradi 
slabe resolucije ne bomo objavili. Prispevki 
političnih strank in neodvisnih list ne smejo 
presegati 750 znakov s presledki. Prispev-
kov, 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 ob-
čani občine Trebnje. Spominskih objav ob 
obletnicah smrti se ne objavlja. V Glasilu 
občanov se proti plačilu v skladu s sprejetim 
cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so pripra-
vljeni za tisk, torej oblikovani in v primer-
nih formatih: PDF v kakovosti za tisk in 
CMYK-formatu. Če kakovost ni ustrezna, 
se objava oglasa zavrne. Naročnik oglasa 
je dolžan spoštovati avtorske pravice gle-
de 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 šte-
vilko je četrtek, 30. 05. 2013, izid je petek 
07. 06. 2013. Prispevki, ki bodo prispeli po 
tem datumu, bodo objavljeni v naslednji 
številki, če bodo še aktualni.

občanov občine Trebnje  

občanov občine Trebnje  

Obveščamo vas, da so na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si pod rubriko »javni 
razpisi« objavljeni razpisi s področja 

•	 SOCIALNEGA VARSTVA 
•	 ŠPORTA
•	 KULTURE 
•	 MLADINSKE DEJAVNOSTI
Navodila in obrazci so na voljo na spletni strani in v sprejemni pisarni občine Trebnje.
Rok za prijavo je 27. 5. 2013
Za več informacij se lahko obrnete na oddelek za družbene dejavnosti tel: 07 34 81 133.

OBČINSKA UPRAVA
Oddelek za družbene dejavnosti

Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si pod rubriko »javni 
razpisi« objavljen »Javni razpis za sofinanciranje programov na področju KMETIJSTVA«

Navodila in obrazci so na voljo na spletni strani in v sprejemni pisarni občine Trebnje.
Rok za prijavo je 31. 5. 2013
Za več informacij se lahko obrnete na Silvo Kek, tel: 07 34 81 138.

OBČINSKA UPRAVA
Oddelek za gospodarstvo

Ob naravoslovnem oz. tehničnem dnevu na 
OŠ Trebnje konec aprila so šestošolci zapi-
sali nekaj vtisov.

Za ta dan sem bila novinarka, kar mi je bilo 
zelo všeč. Obiskala sem določen razred, kjer 
sem zastavila nekaj vprašanj. Nato sem obli-
kovala besedilo. 

Lucija Jarc

Člana čebelarskega društva Trebnje Lojze 
in Franja sta dan preživela z nami šestošolci. 
Vsem skupinam sta predstavila delo in po-
men čebel, midva pa sva jima postavila nekaj 
zanimivih vprašanj, na katera sta z veseljem 
odgovorila.

Andraž Kostevc in Teja Majzelj

Delali smo visoko gredo. Izkopali smo večji 
jarek. V bližnjem gozdiču smo pobrali suhe 
veje, štore in jih nato od debelejših do drob-
nejših polagali v jarek. Dodali smo še gnoj 
in zemljo, prekrili s slamo in zastirko. Dan 
je bil zanimiv. 

Franci Zakrajšek

V naši skupini smo zaščitili in prebarvali 
klopi. Najprej smo zaščitili tla s papirjem. Z 
brusilnim papirjem smo zbrusili klopce in 
jih premazali z zaščitnim premazom. Vmes 
smo še obiskali čebelnjak, poskusili mede-
njake, med in cvetni prah. Takšni dnevi so 
zanimivi, smešni in zabavni, zato bi jih lahko 
bilo več. 

Larisa Barle

Prve 3 ure smo risali zdravilna zelišča in jih 
prilepili na podlago. Potem smo za sošolce 

pripravili malico in jo postregli. Dan je bil 
smiseln, saj smo se naučili veliko novega na 
drugačen in vesel način. 

Laura Marn

Izdelovali smo liste iz lesa in nanje z gravir-
nim aparatom vžigali napise. 

Sara Smolič

V eni skupini so urejali cvetlična korita. Traj-
nice so presadili na mejo in zasadili nove. 
Delo je potekalo okrog šole. 

Maja Žnidaršič

Učenci 1. a so posadili začimbe in naredili 
strašila. Delo je potekalo v učilnici in eko 
vrtu. Povedali so še, da je dan posvečen dne-
vu Zemlje.

Jošt Nagode

Učenci 3. a so se pogovarjali o vrtninah in 
delali košarice in ograjice iz fosforja. Potem 
so za sladico naredili korenčkovo solato.

Jaka Udovič

Učenci 2. a so izdelovali dišeče vrečke iz bla-
ga in rožice iz odpadnega materiala. Gledali 
so filme o zemlji, peli, se pogovarjali o eko 
vrtu in brali pravljice. Prišli sta knjižničarki 
iz knjižnice Pavla Golie Trebnje.

Kristjan Železnik

Učenci 4. c so se pogovarjali o ekologiji, one-
snaževanju vode in zraka, razmišljanje o ze-
mlji, da bo bolj zdrava. Ogledali so si šolski 
eko vrt, izdelali plakate in vodno kolo.  

Lea Gorc

Drugačen dan učenja
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Štirideset let šole v 
naravi
Učenci 4. razreda OŠ Trebnje so šolsko leto 
1972/73 zaključili z letno šolo v naravi v ta-
boru Dječjeg odgajališta v Puntiželi pri Puli. 
To je bila na OŠ Trebnje prva šola v nara-
vi. Že naslednje leto pa so se je udeležili vsi 
učenci 4. razreda osnovnih šol v takratni ob-
čini Trebnje. Šolo v naravi so šole ohranile 
neprekinjeno vse do današnjih dni. 
Uvedba šole v naravi za vse učence 4. ra-
zredov je bila takrat pomembna novost v 
vzgojno izobraževalnem programu osnovnih 
šol. Pobudo za to šolo je dala Izobraževalna 
skupnost občine Trebnje, ki jo je tudi finan-
cirala in skrbela za njen razvoj do ukinitve 
samoupravnih interesnih skupnosti.. Občina 
Trebnje je bila med prvimi v Sloveniji, ki je 
uvedla to šolo. V njej so se učenci naučili pla-
vati. Ker se je šola izvajala v obliki taborje-
nja, so si učenci pridobili mnoge taborniške 
veščine. Seznanili pa so se tudi z naravnimi 
in zgodovinskimi značilnostmi primorskega 
sveta- Istre. Tudi nekaj dnevno življenje v 
skupnosti pod enakimi pogoji je imelo velik 
vzgojni pomen.
 Jubilej šole v naravi bo dobil pravo vrednost, 
če preletim njen razvoj. Pogoji za bivanje v 
prvi šoli v naravi so bili v Puntiželi zelo slabi. 
Učenci in učitelji so bivali v slabih šotorih in 
spali na plavalnih blazinah. Program šole še 
ni bil prilagojen pouku izven šolske učilnice. 
V taboru smo bili podnajemniki.

 Že drugo leto smo imeli šolo v kampu Ta-
šalera pri Premanturi. Imeli smo svoj tabor 
in kuhinjo na prostem pod platneno streho. 
Tu se je šola odvijala 10let. Vtem času se je 
bivalni standard v taboru bistveno izboljšal.( 
šotori z lesenimi pogradi in jogiji, montažna 
kuhinja in pokrita jedilnica.) Želeli pa smo si 
svoj prostor, saj smo v Tašaleri plačevali viso-
ko najemnino.
Leta 1980 je Občinska izobraževalna sku-
pnost v Pavičinih pri Puli, kupila zapuščeno 
istrsko kmetijo, ki smo jo začeli postopoma 
urejati za izvajanje šole v naravi. Na 90 arih 
površine je bilo dovolj prostora za postavitev 
tabora in za izvajanje programa na prostem. 
Ni pa bilo ustreznih sanitarij, kuhinje in je-
dilnice. Vsako leto smo nekaj preuredili in 
dogradili. Težave so bile 
z upravo občine Pula, ki 
je večkrat spreminjala 
urbanistične pogoje na 
tem področju. Končno 
smo leta 1990 dobili 
gradbeno dovoljenje,a 
smo se morali zaradi 
vojne na Hrvaški in raz-
pada Jugoslavije poslo-
viti od Pavičin. Nedo-
grajen kamp sedaj že 23 
let sameva in propada. .
Po letu 1990 s šolo v 
naravi nismo prekinili. 
Izvajali smo jo na De-
belem rtiču in v Stru-
njanu, kjer pa ni bilo 

možno postaviti tabora. Danes 
pa se šola v naravi izvaja po dru-
gačnih in skrajšanih programih 
v domovih CŠOD v sklopu Mi-
nistrstva za šolstvo.
Ta kratek sprehod skozi štiride-
setletno šolo v naravi bi bil ne-
popoln, če ne bi omenil, da se je 
po končani šoli v naravi v taboru 
odvijalo med šolskimi počitni-
cami še letovanje predšolskih 
otrok iz cele občine, taborjenje 
tabornikov in letovanje šolskih 
in drugih delavcev v prikolicah 

in šotorih. Zaradi vseh teh dejavnosti so 
imele nekatere delovne organizacije kot sta 
Trimo in Dana veliko razumevanje in so ve-
liko pomagale pri urejanju prostorov tako v 
Tašaleri kot v Pavičinih. Nekaj let pa smo v 

Bohinjski Bistrici imeli tudi zimsko šolo v 
naravi s smučarskim tečajem.
Kako nam je uspelo uspešno in brez nezgod 
izvajati vse te dejavnosti? Odgovor moramo 
iskati v takratnem pozitivnem odnosu obči-
ne Trebnje do vzgoje in izobraževanja ter v 
entuziazmu in razdajanju učiteljic in učite-
ljev, ki so jim starši 10 kasneje pa 7dni zaupa-
li svoje otroke daleč od doma pod zvezdnim 
nebom. K varnemu in prijetnemu bivanju pa 
so veliko prispevale šolske kuharice, hišniki, 
šolski šoferji avtobusov, medicinske sestre in 
vodje izmen.

Štefan Kamin

Trebanjski šestošolci na likovnem 
extempore v Kostanjevici
26. aprila je v Kostanjevici na Krki potekalo že 24. ustvarjanje osnovnošolcev iz zadnje 
triade. Iz trebanjske OŠ so se ga udeležili šestošolci Nik Vidmar, Laura Gliha in Ema 
Lavrič z mentorico Marinko Mohorčič. Z likovno tehniko asenblaž (tehnika lepljenja 
na površino na reliefni način) so ustvarjali iz odpadnih materialov na motiv naplavine.
Dela, ki so tekom dopoldneva nastala, so razstavljena v Jakčevi galeriji. Dan je bil po-
pestren z različnimi dejavnostmi (vožnja s čolnom, obisk Kostanjeviške jame …). Na 
zaključni prireditvi so podelili priznanja učencem, mentorjem in sodelujočim šolam.

Ivanka Višček
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Šolski vrt na OŠ 
Trebnje
V torek, 23. 4. 2013, je potekal tehniški dan 
za učence 6. razreda. Delo smo organizirali 
na našem šolskem ekovrtu in v okolici šole 
v 7-ih delavnicah. Učenci so si po skupinah 
ogledali tudi naš čebelnjak in prisluhnili če-
belarjevi predstavitvi. 
Uspešno smo izvedli vse zastavljene naloge 
in cilje. Poleg cilja, da pri učencih razvijamo 
ekološko zavest, smo uresničili še mnoge 
druge vztrajnost, delovne navade, natanč-
nost, iznajdljivost, samostojnost, kritično 
razmišljanje, ustvarjalnost, delo v skupini, 
spoštovanje sošolcev in učiteljev ter vse na-
rave, pomen znanja …). Učenci so bili zelo 
delavni prav v vseh delavnicah. 
S tem dnem in z vsemi nadaljnjimi aktiv-
nostmi, ki vsak teden potekajo na našem 
vrtu, želimo učencem pokazati, da je znanje, 
ki ga pridobivajo v šoli, prepleteno in tesno 
povezano z vsakdanjim življenjem.
Veseli smo, da ste starši dobro sprejeli ta naš 
projekt in cilje, ki jih z njim uresničujemo. 

Še bolj pa smo veseli Vaše pripravljenosti za 
pomoč in sodelovanje pri projektu. Naš šol-
ski ekovrt ima veliko prijateljev iz naše obči-
ne in tudi širše. Zato se vsem, ki ste pri tem 
dnevu, urejanju okolice šole in pri postavitvi 
šolskega ekovrta sodelovali, najlepše zahva-
ljujemo. Več podrobnosti in slik o tem dnevu 
in o šolskem ekovrtu najdete na naši spletni 
strani pod projekti.
Vabimo vas, da pridete na naš vrt. Veseli 
bomo vaših nasvetov, spodbud in sodelova-
nja. 

Mentorici za šolski ekovrt na OŠ Trebnje  
Lojzka Prpar in Marija Strah

V soboto, 20. 4. 2013, je skupina učencev iz 
Osnovne šole Trebnje obiskala tovarno zdra-
vil Krka, d. d., Novo mesto. Omenjena to-
varna je v tednu humanosti in prostovoljstva 
pod geslom Tudi dobrodelnost je del nas orga-
nizirala ogled obrata za proizvodnjo trdnih 

oblik zdravil Notol ter pripravila mini Piko 
olimpijado, na kateri je vsak udeleženec pre-
jel medaljo za sodelovanje. Učenci so imeli 
možnost spoznati nekatere znane slovenske 
športnike, z njimi so se lahko fotografira-
li ali jih poprosili za avtogram. Za glasbeni 
program je poskrbela mlada slovenska pevka 
Demetra Malalan, učenci so imeli možnost 
poslikave obraza in ogleda čarodeja. Orga-
nizatorji so poskrbeli tudi za lačne želodčke, 
saj so pripravili samopostrežno kosilo, učenci 
so si lahko privoščili tudi palačinke in slado-
led. Ob odhodu je vsak učenec prejel Krkino 
darilo, in sicer nahrbtnik z majico, kapo, pi-
salom in zvezkom. 
Učenci so dan preživeli zelo lepo in pridobili 
enkratno izkušnjo ob spoznanju, kako nasta-
nejo zdravila.

Špela Ceglar Pintar

Zajtrk naših babic 
na OŠ Trebnje 
Svetovni dan zdravja je vsako leto 7. aprila. 
Na ta dan je bila leta 1948 ustanovljena Sve-
tovna zdravstvena organizacija (WHO).
Namen svetovnega dneva zdravja je opozori-
ti svetovno javnost na vprašanje iz zdravstve-
nega varstva.
Letos Svetovna zdravstvena organizacija 
opozarja na problematiko zvišanega krvnega 
tlaka, zato je bilo letošnje geslo »Urejen krvni 
tlak zmanjša tveganje za srčni infarkt in mož- 
gansko kap«.
K zdravemu načinu življenja spada tudi zdrav 
zajtrk, ki je najpomembnejši dnevni obrok.
Raziskave kažejo, da redno zajtrkuje le slaba 
polovica mladostnikov.

Učence naše šole smo v soboto, 6. 4. 2013, 
povabili na zajtrk naših babic in dedkov. 
Učencem smo ponudili ajdove žgance s ki-
slim zeljem ali z mlekom, koruzno polento 
z mlekom, usukani močnik in pečeno pro-
seno kašo z jabolki. Odlične ajdove žgance 
nam je pomagala pripraviti učiteljica Sonja 
Kolenc, ostale jedi pa so pripravili učenci 
gospodinjskega krožka. Kar nekaj učencev in 
še več učiteljev je ob tem povedalo, da so to 
značilne jedi sobotnega zajtrka. Glede na to 
smo delovno soboto pričeli na najboljši mo-
žen način.

Marija Kovač in mag. Irena Višček

V Trebnjem so po osmih letih ponovno oživili KORK. Odgovornost za vodenje 
je prevzela Vlasta Rajkovič. Mnogi jo poznajo le kot prijazno patronažno sestro, 
ki dela v ZD in je vedno nasmejana in pripravljena pomagati sočloveku. 
KORK Trebnje bo deloval na območju KS Trebnje in Štefan. Prostovoljci kra-
jevnega odbora vas bodo obiskali, saj bodo pobirali članarino, ki bo namenjena 
izvajanju dejavnosti KORK Trebnje in Štefan. Veseli bodo vsakega novega člana, 
ki bo pripravljen postati član RK.

Obisk tovarne zdravil Krka Novo mesto

V Trebnjem po osmih letih oživili 
KORK
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dan smo preživeli

Tokrat sem dan preživela drugače, a vendarle 
lepo, in prav vesela sem, da sem smela v mo-
zaik vgraditi tudi svoj kamenček. 
Dan je bil poln humanosti, dobrodelnosti, 
skratka vsega, kar sodi v teden Rdečega kri-
ža, ki poteka od 8. (mednarodni dan Rdečega 
križa) do 15. maja.
Po vsem svetu vsako leto 8. maja obeležijo 
obletnico rojstva ustanovitelja Rdečega križa 
Henryja Dunanta.
Da, prav ste prebrali. Bila sem na Območnem 
združenju Rdečega križa (OZRK) Trebnje. 
Nahaja se v stavbi, kjer domuje SKB banka, 
na Gubčevi cesti. Delovni čas pisarne je vsak 
dan od 8. do 15. ure, ob sredah do 17. ure in 
ob petkih do 13. ure. Sekretarka Tea Radelj 
pa je vedno pripravljena pomagati, tudi izven 
delovnega časa.
Kakšno sploh je poslanstvo Rdečega križa?
Poslanstvo mednarodne federacije društev 
Rdečega križa in Rdečega polmeseca in s tem 
tudi Rdečega križa Slovenije je z močjo hu-
manosti izboljšati življenje ranljive populacije 
prebivalstva, zato Rdeči križ Slovenije deluje 
v skladu s sedmimi temeljnimi načeli gibanja 
Rdečega križa – te pa so:  humanost, nepri-
stranskost, nevtralnost, neodvisnost, prosto-
voljnost, enotnost in univerzalnost. 
V lokalnih okoljih spremlja življenje ljudi in 
se aktivno odzove na pojave stiske in nemoči, 
še posebej ranljivih skupin, kot sta otroci in 
starejši, zagotavlja spoštovanje človeka in na-
govarja ljudi, da delijo del svojega blagostanja 
s tistimi, ki so nemočni in v stiski.
V organizaciji in med ljudmi spodbuja in gradi 
čut za solidarnost in razumevanje stiske dru-
gih, spodbuja in širi vrednote zdravja in zdra-
vega načina življenja, načrtno uvaja izobraže-
vanja in usposabljanja za izvajanje poslanstva 
in nalog, širi znanje o gibanju Rdečega križa 
in mednarodnem humanitarnem pravu. 
RK deluje na območju občin Trebnje, Mirna, 
Šentrupert in Mokronog-Trebelno.
Letos beleži RK že 150 let delovanja in 60 
let krvodajalstva v Sloveniji. Obe pomembni 
obletnici so obeležili z geslom 150 let huma-
nitarnega dela – Kri rešuje življenja.
»Tudi v našem OZRK se lahko pohvalimo 
z izjemno dobrim odzivom na krvodajalske 
akcije, saj smo v preteklem letu zabeležili kar 
1469 odvzemov krvi in tega smo izjemno 
veseli. Še posebno rada povem, da smo v kr-
vodajalstvo v lanskem letu pritegnili kar 36 
mladih krvodajalcev, ki so kri darovali prvič,« 
nam pove sekretarka Tea Radelj.
Rdeči križ spodbuja ljudi k zdravemu nači-
nu življenja in jih ozavešča, da si z dajanjem 
krvi zagotovijo višje zdravstveno varstvo, saj 
je vsakdo tudi potencialni prejemnik krvi. 
Cilj Rdečega križa je zagotavljati tolikšno 
število krvodajalcev, da bo učinkovito zado-

stilo potrebam zdravstva po krvi tudi v novih 
družbeno-ekonomskih in socialnih razmerah. 
V času preorientacije družbene ureditve ter 
sprememb v gospodarstvu je to velika odgo-
vornost, a tudi izziv. Skrb za zdravje vsakega 
posameznika in družbene skupnosti pomeni 
tudi skrb za varno kri. V tem so zdravstveno-
-vzgojna prizadevanja Rdečega križa Slove-
nije tudi člen v verigi varne preskrbe s krvjo. 
Kajti zdrav človek ima tudi zdravo kri. In ži-
vljenja rešuje le varna kri. 
Veliko ljudi se sprašuje, katera dela sploh 
opravlja OZRK poleg rednih krvodajalskih 
akcij.
V vseh štirih občinah deluje 15 krajevnih or-
ganizacij Rdečega križa in prek 100 prosto-
voljcev, ki poznajo stisko krajanov in so vez 
med OZRK in ljudmi po krajevnih skupno-
stih ter soorganizator dogajanj v RK. 
Organizira tečaje prve pomoči, pripravlja in 
usposablja ekipo za pomoč v primeru nesreč 
(ekipa PP OZRK Trebnje), izvaja socialno 
dejavnost, ki je v teh kriznih časih izjemnega 
pomena. Prostovoljci, ki so glavna in vodilna 
sila organizacije, ki svoj prosti čas deli z ljudmi 
in za ljudi, redno oskrbujejo pomoči potrebne 
s prehranskimi paketi, ki jih dobijo na OZRK 
v Trebnjem, jim delijo hrano iz intervencijskih 
zalog ter obleko in obutev. Poleg tega se lju-
dem pomaga tudi denarno, če se seveda poka-
že potreba po plačilu. Vse to se nudi socialno 
ogroženim posameznikom in družinam na 
podlagi sprejetih kriterijev. 
Predlog za pomoč krajanom podajajo CSD, 
prostovoljci na terenu in patronažna služba, 
velikokrat pa se zadnje čase nanje obrnejo 
krajani tudi sami.
V lanskem letu so oskrbeli 248 družin oz. 582 
oseb in razdelili 870 prehranskih paketov ter 
skoraj 9000 kg hrane iz intervencijskih zalog.
Zelo lepo skrbijo tudi za starejše občane, saj 
imajo po vseh KORK organizirana redna 
srečanja starejših, redno obiskujejo tudi naše 
krajane v domovih za starejše in tudi doma ob 
visokih, okroglih jubilejih in novem letu. 
Vsako leto organizirajo tudi zdravstveno leto-
vanje za šoloobvezne otroke, ki bo letos že če-
trto leto potekalo v Fiesi. S pomočjo sredstev 
RKS pa organizirajo letovanje na Debelem 
rtiču za otroke iz socialno ogroženih družin in 

za socialno ogrožene starejše osebe. 
Skrbijo tudi za varovanje in krepitev zdravja s 
predavanji o zdravem načinu življenja, z me-
ritvami krvnega taka, sladkorja in holesterola. 
V osnovnih šolah delujejo krožki Rdečega 
križa pod vodstvom mentorjev. V osnovni šoli 
Šentrupert in Mokronog pa delujejo tudi eki-
pe prve pomoči OŠ RK.
V Trebnjem je možno v skladišču dobiti tudi 
obleko, obutev in posteljnino, trenutno je za-
loženost in kakovost vsega izjemna. Skladišče 
je odprto vsako prvo sredo v mesecu in tudi 
po dogovoru, zato vse, ki želite kaj od ome-
njenega iz skladišča, pozivajo, da se oglasite, 
in gotovo boste našli potrebno. 
OZRK se financira na podlagi sklenjenih po-
godb z občinami, iz javnih razpisov občin in 
ZZZS, članarine, donacij in RK Slovenije.
»Kljub hudim časom in vsej gospodarski kri-
zi, s katero se že kar dve leti spopadamo tudi 
mi, smo nad humanitarnostjo ljudi presene-
čeni. Dobro pa se zavedamo pomena prosto-
voljstva, zato se še enkrat zahvaljujemo vsem 
prostovoljcem, ki so pripravljeni delati in po-
magati vsem pomoči potrebnim brez plačila,« 
pove sekretarka Tea Radelj.
V letošnjem letu pa se OZRK Trebnje lahko 
pohvali s ponovno oživitvijo KORK Trebnje, 
ki bo deloval na območju Trebnjega in Štefa-
na, predsednica pa je postala Vlasta Rajkovič.
»Ne dvomimo v dobro ljudi in njihovo pomoč. 
Seveda je tu potrebna podpora širše družbene 
skupnosti. Prav prostovoljno delo se kaže kot 
dober temelj za poslanstvo, ki ga opravljamo,« 
je ob koncu najinega skupnega dne dodala se-
kretarka Tea Radelj.
Skrb za zdravje in socialno varnost vsakega 
posameznika je nekaj, s čimer se Slovenci 
lahko pohvalimo. Upajmo, da nas ne doleti-
jo večje naravne katastrofe, da nam bo služilo 
zdravje in da bo sosed še vedno sosed in mo-
goče tista oseba, ki ji lažje pokažemo, če ne 
povemo, da rabimo pomoč družbe.
Naj vas ne bo sram potrkati na vrata katere 
koli institucije, če rabite pomoč, saj smo jutri 
lahko že vsi na tej poti.

Tekst: Mojca Smolič
Foto: Mojca Smolič in arhiv RK

»Skrb za zdravje in socialno varnost vsakega posameznika je 
nekaj, s čimer se Slovenci lahko pohvalimo«
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CIK Trebnje sledi 
strategiji Evropa 
2020
Evropa 2020 je strategija Evropske unije za 
prihodnje desetletje.
Ena izmed prednostnih nalog strategije 
Evropa 2020 je povečanje uspešnosti na po-
dročju izobraževanja – spodbujanje k učenju, 

študiju in izpopolnjevanju. K temu cilju stre-
mimo na Centru za izobraževanje in kultu-
ro Trebnje, kjer programe usposabljanja in 
tečaje oblikujemo glede na potrebe na trgu 
dela, pri uvajanju novih programov pa smo 
fleksibilni in sodelujemo z lokalnim okoljem. 
Vsi programi so praktično naravnani, saj so 
udeleženci ves čas aktivni, skozi projektne 
oblike dela pa pridobivajo konkretna znanja 
in spretnosti za poklicno usposobljenost. Na 
ta način svoje znanje utrdijo in se usposobijo, 
da ga kasneje na poklicni poti sami nadgraju-

jejo. Naša vodila so podjetnost, inovativnost, 
odkrivanje priložnosti v okolju za zaposlitev 
oz. samozaposlitev.
Poklicno usposobljenost za delo pridobivajo 
udeleženci v programih za pridobitev nacio-
nalne poklicne kvalifikacije socialni oskrbo-
valec na domu in pomočnik kuharja. Novost 
na centru pa je 50-urno usposabljanje za 
pridobitev NPK pomočnik natakarja, kjer se 
udeleženci usposobijo za izvajanje pomoči v 
gostinstvu, hotelih, zdraviliščih in kmečkih 
turizmih. 
Svoje znanje izpopolnijo na tečajih s podro-
čja računovodstva ali računalništva. Še po-
sebej so aktualni tečaji tujih jezikov – poleg 
tečajev angleščine, nemščine in španščine iz-
vajamo tudi tečaj slovenščine za tujce. 
Na CIK-u Trebnje izvajamo še programe 
za pridobitev izobrazbe in prekvalifikacijo: 
ekonomski tehnik, gastronomija, gastrono-
mija in turizem, predšolska vzgoja, admini-
strator, gastronomske in hotelske storitve ter 
trgovec. Zbiramo že informativne prijave za 
šolsko leto 2013/2014. 
Več informacij o izobraževalni ponudbi 
CIK-a Trebnje si lahko ogledate na spletni 
strani www.ciktrebnje.si oz. pokličete vsak 
delovni dan na tel. št. 07 34 82 100. 

Milena Hvastija in Kristina Jerič 

Golievi dnevi v knjižnici Pavla 
Golie Trebnje
Sklop prireditev ob Golievih dnevih je organizirala Knjižnica Pa-
vla Golie Trebnje, ob sofinanciranju Občine Trebnje. Postavili smo 
razstavo ilustracij Modri svet, katerih avtorice so Trebanjka Marta 
Bartolj, Nina Meglič in Ajda Erznožnik. Namen razstave je bil opo-
zoriti mlade bralce na okoljske probleme in nakazati na možne re-
šitve. 8. aprila smo pripravili osrednji dogodek ob Golievih dnevih, 
literarni večer s Stanko Hrastelj. V letu 2012 je dobitnica nagrade 
Modra lastovka za roman Igranje, ki je bil na seznamu za Golievo 
bralno značko. Več kot 50 bralcev je uspešno opravilo bralno značko, 
prejeli so potrdila in nagrado. Prijeten večer sta zaokrožila gosta iz 
Glasbene šole Trebnje. V Krajevni knjižnici Mirna pa je bil 9. aprila 
gost specialni pedagog za motnje vedenja in osebnosti Marko Juhant, 
ki je izhajal iz svoje knjige, Varuh otrokovih dolžnosti ali: nehajte se 
ukvarjati z otrokovimi pravicami! Zaključili smo tudi projekt Jurčkov 

nahrbtnik, letos smo imeli 160 nagrajencev. V okviru Golievih dni 
smo jih povabili na predstavo Ovčka, ki je prišla na večerjo, kjer so 
dobili zahvalo in darilo za sodelovanje. 

Petra Podkrižnik
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Komaj smo pričeli s pomladjo, pa že priha-
ja poletje in z njim tudi mednarodni tabor 
likovnih samorastnikov v Trebnjem. Udele-
ženci že 46. tabora, ki se bo odvijal od 15. do 
22. junija 2013, prihajajo iz Italije, Hrvaške, 
Velike Britanije, Srbije, nenazadnje pa tudi 
domačin, upokojeni častnik slovenske vojske 

in predsednik Društva likovnikov Trebnje, 
Brane Praznik
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje vas 
v maju vabi:
18. maja 2013, od 10. do 19. ure na Dan od-
prtih vrat. Na ta dan muzejske institucije po 
svetu praznujemo mednarodni dan muzejev.

23. maja 2013, ob 18. uri na odprtje razstave 
Polde Mihelič – V iskanju pozabljenih tre-
nutkov. Razstavo smo predstavili v prejšnji 
številki Glasila občanov.

Andrejka Vabič Nose

Informacije: 
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, 
07 / 34 82 106, galerija@ciktrebnje.si

Tabor likovnih samorastnikov
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Biti dobra žena, mati, delavka in se po vrhu 
vsega razdajati še za soljudi je nekaj, kar ne 
zmore vsak. Ni vsem dano, da iz sebe izti-
snejo toliko dobrih stvari. A vendarle so 
med nami tudi takšni ljudje. Ljudje, ki del 
sebe delijo z drugimi – se razdajajo za druge 
in živijo za druge, za ljudi, ki jim želijo po-
lepšati vsaj trenutek v življenju. 
Mednje sodi tudi Mojca Mihevc. Rodila se 
je 1. 11. 1964 v Novem mestu, osnovno šolo 
je obiskovala na Mirni in se nato priključi-
la dijakom novomeške gimnazije, kasneje 
pa se vpisala še na takratno Višjo šolo za 
zdravstvene delavce Ljubljana. Izkušnje in 
znanje si je nabirala z delom na travmato-
loški kliniki in na oddelku za hemodializo 
v UKC Ljubljana, kjer je delala z najtežjimi 
bolniki. Leta 1986 pa se je zaposlila v ZD 
Trebnje kot višja medicinska sestra v patro-
nažni službi. Ker pa je želela svoje znanje 
nadgraditi, se je vpisala še na Visoko šolo za 
zdravstvo Ljubljana in z odliko diplomira-
la. Pridobila je strokovni naziv diplomirana 
medicinska sestra.

Vas v 27 letih dela v ZD Trebnje ni niti malo 
zamikalo, da bi spremenili svoje delo, delov-
nik?
Ne, to delo, ki ga opravljam, me veseli in 
notranje bogati. Zadovoljna sem, da lahko 
s svojim strokovnim znanjem in izkušnja-
mi pomagam mojim varovancem na terenu, 
tako mladim mamicam kot bolnikom, starej-
šim. Sem človek, ki rad diha in živi z ljudmi, 
in v tem duhu delam že od začetka poklicne 
poti. Društvo medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Novo mesto mi je za 
moje delo leta 2010 podelilo najvišje prizna-
nje društva: srebrni znak. 

Leta 2002 ste zaključili tudi izobraževanje v 
okviru programa CINDI in od tedaj ste tudi 
predavateljica in promotorka zdravega nači-
na življenja. Kakšno je poslanstvo CINDI-
-ja?
CINDI je mednarodni program za prepre-
čevanje kroničnih nenalezljivih bolezni, ki 
deluje v okviru Svetovne zdravstvene orga-
nizacije. Pristop CINDI temelji na dejstvu, 
da je za nastanek kroničnih nenalezljivih 
bolezni odgovorno razmeroma majhno šte-
vilo skupnih dejavnikov tveganja in tveganih 
okoliščin. 
Kronične bolezni so v razvitem svetu naj-
pogostejši vzrok obolevnosti, invalidnosti 
in umrljivosti, njihov nastanek in razvoj pa 
pospešujejo skupni dejavniki tveganja: zvišan 
krvni tlak, povišan holesterol v krvi, zvišan 
krvni sladkor in čezmerna telesna teža. Vsi ti 
dejavniki so večinoma posledica nezdravega 
načina življenja – nepravilne prehrane, tele-
sne nedejavnosti, prekomernega uživanja al-
kohola, stresa in kajenja. Z zdravim načinom 

življenja in zdravo prehrano lahko uspešno 
preprečujemo ali upočasnimo pojav dejavni-
kov tveganja in razvoj bolezni. 
V Zdravstveno-vzgojnem centru (ZVC) 
Zdravstvenega doma Trebnje od leta 2002 
v okviru nacionalnega programa primarne 
preventive bolezni srca in ožilja izvajamo 
učne delavnice zdravstvene vzgoje za odraslo 
populacijo CINDI Slovenija. Vodim delav-
nici Zdrava prehrana in Zdravo hujšanje. 

Je tudi v naši občini veliko ljudi s prekomerno 
telesno težo?
Hitri tempo življenja in dela, ki jih opravlja-
mo, so danes največkrat vzrok prekomerne 
telesne teže. Tudi v našem okolju se spopa-
damo s to težavo in naj povem, da je v de-
setih letih na delavnicah zdravega hujšanja 
sodelovalo prek 250 udeležencev. Delavnice 
potekajo v popoldanskem času, tako da jih 
vodim ob svojem rednem delu. Z razumeva-

njem in spoštovanjem vodim vsakega udele-
ženca šole hujšanja, jim pomagam vztrajati 
na težki poti spreminjanja načina življenja in 
prehranjevanja, kar pripelje do trajnega zni-
žanja telesne teže. S tem pa ljudje dosežejo 
tudi veliko boljšo samopodobo, postanejo sa-
mozavestni in zadovoljni sami s seboj. To in 
pa hvaležnost, ki jo varovanci čutijo ob mo-
jem delu, je zame največja nagrada in spod-
buda za nadaljnje delo. Udeleženci delavnic 
so odrasli, ki s svojim zgledom in pozitivnimi 
izkušnjami vplivajo na svoje najbližje, otro-
ke, vnuke in pridobljene zdrave življenjske 
navade in odločitev za zdravje delijo tudi z 
drugimi.
V sklopu šole hujšanja organiziramo tudi 
izlete, pohode v gore in družabna srečanja, 
ki navadno potekajo v soboto ali nedeljo. Z 
udeleženci šole hujšanja sem bila že na Ve-
liki planini, Ratitovcu, Slemenovi špici, Lisci 
in drugih gorah. Ob osvojitvi teh vrhov so 
udeleženci ponosni na svojo osebno zmago, 
saj je bil marsikdo prepričan, da česa takega 
ni sposoben. Njihovo veselje in ponos pa mi 
vedno znova potrjujeta, da delam za te ljudi 
nekaj pomembnega. 

Ste tudi mentorica pripravnikom, študentom 
in dijakom zdravstvenih šol, ki prihajajo v 
ZD Trebnje. Kako vidite mlade?
Rada delim svoje znanje in izkušnje, še po-
sebno z vedoželjnim »mladežem«, ki prihaja 
v našo institucijo po znanje. Vesela sem, da 
se odločajo za ta poklic, ki je izredno lep in 
tudi naporen.

Odločili ste se za nov izziv. Prevzeli ste dela 
in naloge glavne medicinske sestre v ZD 
Trebnje. 
Res sem sedaj glavna medicinska sestra v 
ZD, a to moje osebnosti ni spremenilo. Od-
govorna sem za številna področja v ZD, od 
organizacije dela medicinskih sester, nabave 

»Delo, ki ga opravljam me veseli in notranje bogati« pravi Mojca Mihevc
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materiala, zdravil, cepiv, infektivne odpadke in še bi lahko naštevala. 
Lahko povem, da imam odlične sodelavce, zato mi je nekoliko lažje. 

Kljub tolikšni zaposlenosti še vedno odidete na teren in vodite program 
CINDI. Še več, ste tudi predsednica Območnega združenja RK Treb-
nje.
Vsa dela, ki so povezana z ljudmi, me bogatijo. Predsednica OZRK 
Trebnje sem že od leta 2002. Težko grem mimo ljudi, ne da bi jim 
ponudila vsaj tople besede, če jo rabijo, in vem, da se ta moja poslan-
stva lepo dopolnjujejo.

Mojca je aktivna članica OZRK Trebnje že prek 20 let. Ima licenco 
za poučevanje prve pomoči pri RK Slovenije, zato je uspešno izpeljala 

že veliko tečajev prve pomoči za voznike motornih vozil in v delov-
nih organizacijah. Vsako leto po OŠ vodi delavnice prve pomoči za 
višje razrede in pripravlja ekipe otrok za tekmovanje iz prve pomoči 
v OŠ. Veliko predava tudi po KS o pomembnosti zdravega življenja 
in zapletih pri kroničnih boleznih. Skupaj s prostovoljkami RK pa 
organizira in izvaja meritve krvnega pritiska, sladkorja in holesterola. 
Za svoje delo je prejela srebrni znak Rdečega križa Slovenije. 

Vaše delo ne bi bilo tako bogato in popolno, če vas ne bi podpirala dru-
žina.
Brez dvoma. Razumevanje in pomoč na vseh področjih, tako moža 
Janeza, hčere Alje kot sina Matica, sta mi pokazatelja, da sem se od-
ločila prav. Podpirajo mojo vsestransko aktivnost in mi večkrat tudi 
pomagajo. Sin študira medicino, tako da bo lahko nadaljeval moje 
delo kot zdravnik.

Res so lahko ponosni in veseli, da imajo tako ženo, mamo. Mojca pri 
svojem delu vztraja, saj vedno pravi, da jo vse to delo notranje bogati, 
zadovoljuje in ji omogoča osebno rast. To je bogastvo, ki ga premorejo 
le malokateri.

Tekst: Mojca Smolič
Foto: Mojca Smolič  

 in osebni arhiv Mojce Mihevc
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Center ponovne 
uporabe Trebnje 
odprl svoja vrata
V četrtek, 25. aprila, je na trebanjski tržnici 
pred nekdanjo cvetličarno potekalo slavno-
stno odprtje Centra ponovne uporabe Treb-
nje (CPU Trebnje) in praznovanje ob dnevu 
Zemlje. Zaradi omejenosti naravnih virov 
in pomanjkanja zelenih delovnih mest ter 
nujne spremembe vrednot ima enota CPU 
Trebnje pomembno vlogo pri oblikovanju 
trajnostne družbe.

Z otvoritvijo prvega tovrstnega centra na 
Dolenjskem so trebanjska in bivše skupne 
občine naredile korak naprej pri gospodar-
nem ravnanju z naravnimi viri in spodbuja-
nju socialnega podjetništva. V CPU Trebnje 
lahko posamezniki in podjetja med pone-
deljkom in petkom od 9. do 16. ure oddajo 
ali kupijo še uporabne manjše kose pohištva, 
izdelke za dom, knjige, tekstil, delujočo elek-
troniko, otroško in športno opremo, dekora-
tivne izdelke in ostale vsakodnevno potrebne 
predmete. 
Prireditev ob otvoritvi je povezovala Emili-
ja Skrt, pomen in spodbudne besede za na-
prej so z obiskovalci delili govorniki Stanko 
Tomšič, Rado Kostrevc, dr. Marinka Vovk, 

Darinka Trdina, Biserka Sitar in Anita Vla-
ič. Dogodek so z rimo in glasbo popestrili 
učenci trebanjske osnovne in glasbene šole. 
Nakup ali oddaja rabljene opreme prispeva 
k ohranjanju naravnih virov in zmanjševanju 
odlaganja odpadkov na odlagališča. To so 
dodane vrednosti izdelkov, ki so na voljo v 
CPU in so prijazni tako do denarnice kot do 
okolja. Morda v prihodnosti ne bo več sa-
moumevno, da tako potratno uporabljamo 
naravne dobrine, ki so omejene. Že danes se 
moramo pripraviti na odgovornost do priho-
dnjih generacij in si znati ustvariti nova de-
lovna mesta ob hkratnem varovanju okolja.

V. H.

Veseli smo, da smo letos, 20. 
4. 2013, ko smo ponovno iz-
vedli čistilno akcijo, ob kon-
cu le-te ugotovili, da se je 
količina nabranih odpadkov 
bistveno zmanjšala. Odkrili 
smo le še nekaj zelo starih 
odlagališč. Novih odpadkov v 
naravi, pa pravzaprav ni več.
Letošnjo akcijo so, kot že vsa 
leta, dan prej, pričeli učenci 
PŠ Dobrnič s svojimi uči-
teljicami. Pobrali so smeti 
ob glavnih prometnicah in 
poteh. V soboto so z delom 

nadaljevali odrasli. Zopet so po številu bili 
zelo močno zastopani člani LD 
Dobrnič, člani PGD Dobrnič, čla-
ni KTD Dobrnič, člani vinogra-
dniškega društva Lisec – Dobrnič, 
in ostali krajani. 
Predsednik KS Dobrnič g. Milan 
Kastelic je bil ob koncu zelo zado-
voljen in se vsem članom društev 
krajanom ter ostalim sodelujočim 
za opravljeno delo najlepše zahva-
ljuje, še posebno pa članicam dru-
štva kmečkih žena Tavžentroža iz 
Dobrniča, ki so pripravile malico. 
Želimo si, da bo naslednja leta čim 
manj smeti in čim več druženja.

Lojzka Prpar

Čistilna akcija 
Civilna iniciativa za rešitev reke Temenice 
je 20. aprila organizirala čistilno akcijo, in 
sicer smo očistili območje reke Temenice od 
mostu pri Zidanem Mostu do nadvoza H1 
pri Ponikvah.
Smeti se je pobiralo v strugi in po bregovih 
ter tudi na nekaterih poplavnih površinah 

reke Temenice. Nabrali smo 35 vreč smeti 
ter poleg tega izvlekli nekaj večjih kosovnih 
odpadkov.
Akcije so se udeležili ribiči pododbora Te-
menica, občani občine Trebnje, predstavni-
ki različnih društev, občinski svetniki Špela 
Smuk, Janko Zakrajšek in Gregor Kaplan 
ter seveda predstavniki CI za reko Teme-
nico. Za uspešno izvedbo akcije gre zahvala 
tudi Komunali Trebnje in občinskemu in-

špektorju g. Ribiču.
Zaskrbljujoče pa je, da v reki nihče ni opazil 
niti ene ribe. Žalostno stanje smo našli tudi 
na nekdanjem ponosu občine – trebanjskem 
bazenu.
Slikovni material in vtisi so dostopni na: 
https://www.facebook.com/#!/pages/Ci-
vilna-iniciativa-za-re%C5%A1itev-reke-
-Temenice/150648641767395?fref=ts.

CI za rešitev reke Temenice

Test hoje
Gibanje in aktivni življenjski slog sta po-
membna varovalna dejavnika zdravja, vse 
pogosteje pa ju uporabljajo - svetujejo tudi v 
zdravljenju bolezni. 
Vse oblike gibanja in telesne vadbe, ki se jih 
vzdržuje skozi daljše obdobje, pomembno 
izboljšajo naše zdravje. Že pol ure zmerne 
telesne dejavnosti močno zniža ogroženost 
za nastanek in napredovanje kroničnih nena-
lezljivih bolezni (bolezni srca in ožilja, rak).
Preizkus hoje na 2 km, katero je potekalo na 
igrišču za CIK - om, 20. aprila pa je privabilo 
50 udeležencev.

Test je enostaven, natančen, varen. Primeren 
je za vse med 20. in 65. letom, ki ste telesno 
nedejavni ali zmerno telesno dejavni. Test 

lahko opravite večkrat (priporočljivo vsakih 
6 mesecev) in tako sledite izboljšanju svoje 
telesne sposobnosti.
Po opravljenem testu hoje je tim zdravstve-
nih delavcev na osnovi vašega spola, starosti, 
višine, telesne teže, izmerjenega krvnega tla-
ka, srčnega utripa in časa ocenil vašo telesno 
zmogljivost in na podlagi rezultatov svetoval 
ustrezno telesno dejavnost ter zdravju prija-
zno športno vadbo.
Z udeležitvijo na testu in seveda z upošte-
vanjem tega, kar so vam glede na rezultat 
svetovali, boste bistveno prispevali k svojemu 
zdravju in izboljšanju telesne zmogljivosti. 

Mojca Smolič

V KS Dobrnič čedalje manj odpadkov

Pred začetkom akcije. Člani Lovske družine Dobrnič, predsednik KS Dobrnič  
Milan Kastelic in podžupan Silvester Prpar.
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Čistilna akcija KS Knežja vas
V soboto, 20. aprila 2013, je v KS Knežja vas potekala čistilna akcija. 
Tudi mi smo očistili košček naše Slovenije. Čistilne akcije se je ude-
ležilo več kot 60 krajanov in krajank. Letos je sodelovalo še posebno 
veliko otrok, kar nas je zelo razveselilo, saj to deluje tudi preventivno 
pri odlaganju odpadkov. Zbrali smo se v Selcah pri gasilskem domu, 
nato pa smo se razdelili po skupinah in odšli na vse strani. Odpadkov 
je bilo manj, kot jih je bilo druga leta. To kaže, da smo postali bolj 
ozaveščeni glede metanja odpadkov v naravo.  
Pozdravit sta nas prišla tudi direktor Komunale Trebnje g. Stanko 
Tomšič in direktor občinske uprave g. Janez Pirc.
Ko smo končali, smo se okrepčali s sendvičem, pokramljali in zado-
voljni odšli domov.

Anita Barle

Mladinska komisija PGD Trebnje že več 
let uspešno sodeluje z gasilskimi društvi 

iz svojega sektorja. Tokrat so tradicional-
ni pohod, na katerega povabijo cele druži-

ne mladih članov, pripravili v sodelovanju 
s člani in mladino PGD Ponikve. Odziv je 
bil zelo velik, saj se je zbralo prek petdeset 
otrok, staršev in mentorjev. Zbor in odhod 
je bil izpred gasilskega doma na Ponikvah, 
od koder so se podali na pohod v Zijalo. Pot 
jih je vodila skozi vas Grm in naprej po trav-
nikih in gozdovih do kamnoloma pri Mirni 
Peči, kjer so se povzpeli do cerkve sv. Ane in 
od tam nadaljevali proti Zijalu. Tisti, ki še 
niso bili dovolj utrujeni, so naredili še krog 
čez Laze. V Zijalu so pohodnike že čakali 
malica (dobrote z žara) in piškoti. Čas so si 
krajšali z raziskovanjem neštetih izvirov reke 
Temenice in ob raznih gasilskih igrah. Vsi 
udeleženci pohoda so se razšli z obljubo, da 
se ponovno vidijo prihodnje leto, saj je dru-
ženje postalo že tradicionalno.

Tekst: Leon LOBE
Foto: Arhiv PGD Trebnje

Zgodovina oblačenja od 
Egipta do začetka  
20. stoletja
Aleksandra Šepec je v Galeriji likovnih 
samorastnikov Trebnje v četrtek, 18. apri-
la 2013, ob 18. uri predavala o zgodovini 
oblačenja. Pripravila je vrsto diapozitivov, 
s sabo pa je prinesla tudi krinoline, ste-
znike in druga oblačila. Na predavanju 
je orisala posamezna zgodovinska obdo-
bja in jih povezala z oblačilno kulturo. 
Obiskovalci so spoznali, kaj je to šenti 
(Egipčansko moško oblačilo, bombažni 
predpasnik), zavijanje tunik v Rimu, zani-
miva ženska pokrivala z rogovi v 13., 14. 
in 15. stoletju. Najbolj so se čudili dolge-
mu obdobju, ko je žensko telo utesnjeval 
steznik, ter ročno izdelani krauzi (bogato 
nabran ovratnik), ki ga je Aleksandra Še-
pec izdelala posebej za to predavanje.

Andrejka Vabič Nose

Pohod članov PGD Trebnje v Zijalo

Obeležili teden 
Rdečega križa

V tednu Rdečega križa, ki je potekal od 8. do 
15. maja, je OZRK Trebnje v sodelovanju z 
ZD Trebnje v ponedeljek, 13. 5., v mestnem 

parku organiziralo meritve, predstavitev RK 
in temeljne postopke oživljanja. Stojnico s 
predstavitvijo RK in predstavitvijo oživljanja 
je obiskalo prek 200 učencev OŠ Trebnje, ki 
so z veseljem prisluhnili dr. Elizabeti Žlaj-
pah in med. sestrama Mojci Mihevc in Vla-
sti Rajkovič. 

Mojca Smolič
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Kresovanje na 
Račjem selu
V KS Račje selo vsako leto vlagamo določe-
na sredstva v ohranjanje kulturne dediščine. 
Leta 2010 smo pričeli z izvedbo projekta na 
Veliki Ševnici, kjer smo do neke mere uredili 
vaško korito, napajališče. Nato smo leta 2011 
nadaljevali na Blatu, leta 2012 pa na Račjem 
selu. Največ sredstev smo tu namenili razme-
jitvi vaškega perišča. Postavili smo okoli 25 
mejnikov, saj nobeden od vaščanov ni vedel, 
kje potekajo meje. Z glavne ceste do te vaške 
zemlje sploh ni bilo dovoza, tako da sta nam 

Kolenčeva podarila okrog 100 m2 zemlje, 
da smo lahko uredili dovoz z glavne ceste. 
Takoj ko smo to uredili, smo pričeli z delov-
nimi akcijami na tem področju, saj je bilo vse 

popolnoma zaraščeno z grmovjem in že zelo 
debelimi in propadlimi drevesi. Za vse te ak-
cije se ob tej priliki vaščanom zahvaljujem. 
Kmalu je padla ideja, da bi tu zakurili velik 
prvomajski kres. In res smo ga organizirali. 
Na vaškem perišču smo se zbrali 20. aprila 
ob osmi uri zvečer in zakurili. Ob velikem 
ognju se nas je zbralo 52 vaščanov, nekatere 
gospodinje so s seboj prinesle pecivo, kupili 
smo odojka ter prinesli tudi nekaj pijače. To 
je bilo naše prvo veliko druženje, dogovorili 
pa smo se, da bo postalo to naše kresovanje 
tradicionalno. Družili smo se dolgo v noč in 
se dogovorili tudi o novih delovnih akcijah. 

Darko Pekolj

Javna razsvetljava in čistilna 
akcija
Kot smo že poročali 
v letu 2012, je bila 
v romskem naselju 
Hudeje poleg ulic 
in avtobusne postaje 
urejena tudi ulična 
razsvetljava, ki pa za-
radi še nepodpisane 
pogodbe ni delovala. 
V četrtek, 11. aprila 
2013, pa so po ulicah 
prvič zasvetile luči.
Na pobudo Občine Trebnje so člani društva Romano drom v so-
delovanju s KS Račje selo v soboto, 20. aprila 2013, očistili okolico 

ob lokalni cesti Treb-
nje–Račje selo–Bre-
zovica. Nekaj odpad-
kov so že v soboto 
odpeljali na deponijo 
Globoko. Za odvoz 
še treh zabojnikov z 
odpadki pa je v po-
nedeljek poskrbela 
Komunala Trebnje. 

Vida Hočevar  

Plesna delavnica v 
romskem oddelku
V okviru projekta »Dvig socialnega in kul-
turnega kapitala, kjer živijo predstavniki 
romskih skupnosti« smo v mesecu marcu 
izvedli delavnico za starše in njihove otro-
ke. Namen delavnice je bil, da se starši se-
znanijo z načinom dela in življenja v vrtcu 
v Trebnjem, kjer se otroci trenutno nahajajo, 
da si pridobijo zaupanje do institucije, kar 

naj bi vplivalo na njihovo kasnejšo odločitev 
za vključitev otroka v vrtec. Želele smo, da 
jim je z nami lepo, da se dobro počutijo, zato 
smo k sodelovanju povabile g. Robija Grme-
ka in Plesni studio Novo mesto. Prijazno se 
je odzval povabilu. Plesna učiteljica Sanja je 
z nami preživela celo dopoldne in nas naučila 
nekaj plesnih gibov. Bilo je sproščeno, pri-
družili pa so se nam tudi otroci iz ostalih od-
delkov v enoti Kekec. Še enkrat se jima lepo 
zahvaljujemo. 

Helena, Aljana in Ksenja

Uspešen odziv na dobrodelno 
prireditev Sklada Vrtca Mavrica 
Trebnje
V četrtek, 25.4.2013 ob 17.00 uri je v Kulturnem domu v Treb-
njem potekala že 7. tradicionalna dobrodelna prireditev Sklada 
Vrtca Mavrica Trebnje. Na prireditvi so nastopili otroci iz različnih 
starostnih skupin Vrtca Mavrica Trebnje, mlada violinistka Lana 
Rupnik iz Glasbene šole Trebnje, Predšolski zborček Vrtca Ma-
vrica Trebnje, vrhunska smučarka Vanja Brodnik, nekdanji vrhun-
ski kolesar Srečko Glivar , Trebanjske mažoretke in povezovalca 
prireditve g. Marko Šalehar in ga. Barbara Turk. Namen prireditve 
je bilo zbiranje finančnih sredstev za nakup koles in pripadajo-
če kolesarske in smučarske opreme. Z omenjeno prireditvijo smo 
zbrali prek 2.500,00 EUR. S tem projektom želi Sklad prispevati 
k izboljšanju pogojev dela na športnem področju, saj Vrtec na tem 
področju že sedaj dosega lepe rezultate. Ob tej priložnosti se čla-
ni in članice Sklada 
zahvaljujemo vsem, 
ki so na kakršenkoli 
način pripomogli k 
uspehu in realizaciji 
omenjene priredi-
tve.

Leon LOBE, predsednik 
Sklada Vrtca  

Mavrica Trebnje
Foto: Arhiv Sklada
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Jubilantke iz KS 
Dobrnič
Na sestanku odbora za informiranje in pri-
reditve smo se dogovorili in nato na svetu 
KS Dobrnič potrdili, da v letošnjem in v na-
slednjih letih za rojstni dan obiščemo kraja-
ne, ki dopolnijo okrogli jubilej 80 ali 90 let. 
Krajane, ki so praznovali več kot 90 let, pa 
obiščemo tako kot pretekla leta, ob koncu 
koledarskega leta.
Tako smo v petek, 3. 5. 2013, obiskali naše 
slavljenke:
Rozalko Murgelj iz Korit, ki je praznovala 6. 
1., Jožefo Novak iz Dobrniča, ki je prazno-
vala 15. 3. in Vilko Avguštinčič iz Lokev, ki 
je praznovala 3. 5. Vse tri so v letošnjem letu 
dopolnile 80 let. Anica Zorec iz Korit pa je 
28. 2. slavila 90 let.

Vse so bile obiska zelo vesele. Še bolj pa po-
zornosti in lepih želja, ki smo jim jih v imenu 
vseh krajanov izrekli. Predsednik Sveta KS 
Dobrnič Milan Kastelic, članica sveta KS 
Dobrnič Melita Jarc in Lojzka Prpar, članica 
odbora za informiranje in prireditve, smo jim 

ob tej priložnosti izročili še manjša darila.
O vsaki slavljenki posebej bi lahko napisali 
svoj roman po njihovih življenjskih zgodbah. 
Pa imajo vseeno veliko skupnega. Življenje 
jih je trdo preizkušalo. Še kot mlada dekle-

ta so občutila grozote druge svetovne vojne. 
Po vojni so morale trdo poprijeti za delo. Pa 
jim nikoli ni bilo težko delati, ker so vedele, 
da z njim pripomorejo k boljšemu življenju 
svojih najdražjih. Odlikujejo jih poštenost, 
delavnost, gospodarnost in vera v življenje 
ter veliko čuta za sočloveka.
Dobro se z dobrim poplača. In dobro se jim 
vrača. Rozalko, ki je po smrti moža ostala 
sama, velikokrat obiščejo hčerka, vnukinja in 
drugi sorodniki, da ji pomagajo pri opravi-
lih na vrtu. Jožefa, čeprav nima več moža, ni 
sama, ker ima sinova, ki skrbita zanjo. Vilka 
ima srečo, da z možem še vedno lahko skupaj 
delata, oba pa sta vesela svojih najdražjih, ko 
pridejo pomagat ali pa samo na obisk.
Prav posebno naročilo pa nam je dala Ani-
ca. Ne da se ne letom, ne bolezni. S sestro 
Pepi še vedno načrtujeta, kaj bosta postorili 
na njuni kmetiji. Naročila je: »Ne kregajte se. 
Rad se mejte.«  
Vse pa je prav na njihov rojstni dan, tako kot 
vsako leto, obiskala in obdarila predsednica 
KORK RK Dobrnič Francka Kužnik. Hvala 
za vsa plemenita dejanja, s katerimi razvese-
ljujete ljudi.
 Vsem jubilantkam za vse dobro iskrena hva-
la. Želimo vam veliko zdravja, sreče in kliče-
mo še na mnoga leta.

Lojzka Prpar

Anica Zorec

Rozalka Murgelj

Vilka Avguštinčič

Jožefa Novak

Klavirski večer 
V četrtek, 9. maja 2013, so ob 19.30 v avli 
Centra za izobraževanje in kulturo Treb-
nje zazveneli mogočni zvoki klavirja. Poleg 
Mance Nolimal, dijakinje 3. letnika Kon-
servatorija za glasbo in balet Ljubljana, se 
je občinstvu predstavil tudi Ambrož Rot, 
dijak 4. letnika Konservatorija za glasbo in 
balet Ljubljana ter bivši učenec Glasbene 
šole Trebnje. Mentor obeh mladih in zagna-
nih pianistov je prof. Zoltan Peter, sicer tudi 
učitelj klavirja in klavirski spremljevalec na 
Glasbeni šoli Trebnje. 

Ambrož je poslušalce navdušil s svojim ra-
znolikim maturitetnim programom, ki ga bo 
konec maja izvedel na Konservatoriju v Lju-
bljani in tako zaključil svoje srednješolsko 
glasbeno izobraževanje. Med drugim smo 
imeli priložnost slišati prepričljive izvedbe 
skladb J.S. Bacha, L. van Beethovna, F. Men-
delssohna, S. Rachmaninova, O. Messiaena 
ter J. Matičiča. Po končanem Konservatoriju 
se Ambrož, ki trenutno obiskuje tudi za-
ključni letnik Gimnazije Poljane, namerava 
posvetiti glasbi. Mi vsekakor držimo pesti za 
uspešno opravljene maturitetne izpite ter mu 
želimo veliko sreče in uspehov pri nadaljeva-
nju njegove glasbene poti.
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Avto Slak d.o.o., Obrtniška ulica 51, 8210 Trebnje

Prihranek 7.470 EURPrihranek do 3.000 EUR

07 3 481 481
TREBNJE 

+ DARILO
Izjemni prihrank

i

Multivan

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 …

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 predvajal-
nikom CD/mp3    daljinsko centralno zaklepanje    potovalni računalnik    sistem 
start-stop z regeneracijo zavorne energije    sprednji sredinski naslon za roke ...

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.

Sharan Family 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.

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.

Touran Family

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) …

Veliko 
prostora 
za veliko 
veselja!

DRUŽINSKI 

MODELI 

FAMILY

DRUŽINSKI 

MODELI 

FAMILY

07 39 32 999
NOVO MESTO 

Caddy

Prihranek 3.880 EUR

Caddy Family 1.6 TDI, 75 kW 
(102 KM) Comfortline 
s prihrankom 3.880 EUR
vam je na voljo 
za 18.699 EUR.

Caddy Family

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 predvajalni-
kom CD/mp3    tempomat    vzdolžni strešni nosilci    zatemnjeno zadnje steklo in 

zadnja stranska stekla    zadnji parkirni senzorji …
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OŠ Trebnje že drugo leto 
zapored državni prvak

V ponedeljek, 15. 4. 2013, je v športni dvora-
ni Poden v Škofji Loki potekalo finale v ro-
kometu za osnovne šole v kategoriji starejših 
dečkov (letnik 1998 in mlajši). OŠ Trebnje je 
na vseh treh tekmah zmagala ter zasluženo 
osvojila 1. mesto v državi ter tako že drugo 
leto zapored dvignila zlati pokal. 
Prvo tekmo je OŠ Trebnje odigrala proti 
OŠ Ormož. Trebanjci so vodili od prve do 
zadnje minute  ter zasluženo  zmagali  za tri 
zadetke. Drugo tekmo so Trebanjci odigrali 
proti OŠ Save Kladnika Sevnica. Prvi gol so 
dosegli Sevničani, nato pa so z delnim izi-
dom 5:0 Trebanjci stvari vzeli v soje roke ter 
povedli 6:1. Na koncu je Trebnje zasluženo 
zmagal z rezultatom 15:12. Zadnja tekmo, ki 

je odločala o končnem zmagovalcu je OŠ 
Trebnje odigrala proti  domačinom OŠ 
Škofja Loka-Mesto. V prvem polčasu se 
je igralo gol za gol, tako da so Trebanjci 
z zadetkom prednosti odšli na odmor. V 
drugem polčasu pa povsem zasenčili do-
mačine ter jim dovolili vsega dva zadetka 
ter zmagali za 7 zadetkov (16:9).  Tako 
se je OŠ zopet veselila prvega mesta in 
dokazala, da se v Trebnjem odlično dela 
z rokometaši  za kar ima izredno za-
hvalo Rokometni klub Trimo Trebnje, 
saj so prav vsi učenci tudi člani RK Trimo 
Trebnje. Najboljši igralec turnirja je bil Ur-
ban Verbič, najboljši vratar pa Žan Zakošek. 
Pohvaliti pa velja tudi mažoretno in plesno 
skupino Osnovne šole Trebnje, ki so odlično 
nastopale ter spodbujale trebanjske roko-
metaše. Najlepše pa bi se zahvalil tudi vsem 
sponzorjem, ki ste nam kakorkoli pomagali v 
letošnji sezoni: ALVA d. o. o., Povše metal d. 
o. o., zavarovalnica Tilia, KS Trebnje, REM 
d. o. o. ter Dana d. o. o.
Najboljši igralec finalnega turnirja Urban 
Verbič je povedal: Uvrstitev v finale je bil ve-
lik dosežek, vendar smo hoteli to še nadgra-
diti, kar smo dokazali s pravim pristopom v 
tekme. Celo leto smo trdo trenirali in nagra-
da za to je bil drugi zaporedni naslov držav-
nih prvakov. Rad bi pohvalil Žana ki je svoje 
delo v vratih opravil odlično in dobil nagra-

do. Nagrado pa sem dobil tudi jaz in sicer za 
najboljšega igralca turnirja. Nagrade nisem 
pričakoval, vendar sem je bil zelo vesel. 
Najboljši vratar finalnega turnirja Žan Zako-
šek je povedal: Fantje smo že pred začetkom 
finala vedeli, da nas čaka težek in naporen 
dan. Bili smo zelo motivirani in osredotoče-
ni na tekme, tako da smo na parket stopili 
popolnoma neobremenjeni. To se je odrazilo 
tudi v naši igri, saj smo igrali taktično in za-
nesljivo z zanemarljivimi napakami, ki niso 
vplivale na končni rezultat. Po koncu smo 
bili zelo veseli in  zadovoljni. Upam, da bo 
takih dosežkov čim več in da bodo vsakič le 
še slajši.
Končni vrstni red finalnega turnirja: 1. mesto 
OŠ Trebnje, 2. mesto OŠ Ormož, 3. mesto 
OŠ Škofja Loka.Mesto, 4. mesto OŠ Sava 
Kladnika Sevnica.

David Lipoglavšek, trener

V soboto, 4. maja, je v organizaciji PGD Žu-
žemberk potekala prva izmed devetih tekem 
v točkovanju za državno prvenstvo v Fire 
Combatu. Prek celega dneva je nastopilo v 
petih kategorijah 43 ekip iz celotne Slove-
nije. In kaj je to Fire Combat? V slovenskem 
prevodu pomeni gasilski boj. Tekmovanje 
prihaja iz ZDA in je eno izmed novejših vrst 
gasilskih športnih tekmovalnih disciplin. 
Tekmovanje od tekmovalcev zahteva izje-
mno fizično in psihično pripravljenost ter je 
sestavljeno iz štirih delov: 
V prvem delu morajo tekmovalci, opremljeni 
z gasilno intervencijsko obleko in izolirnimi 
dihalnimi aparati, spenjati gasilne cevi in z 

njimi premagati ovire, kot sta stena in rov. 
Na koncu morata tekmovalca splezati po 
lestvi na ploščad, visoko 6 metrov, in nanjo 
z ročnikom potegniti cev. V drugem delu se 
morata tekmovalca s pomočjo vrvi in reše-
valnega pasu spustiti s stolpa. V tretjem delu 
sledi prenos ponesrečenca oziroma lutke. 
 V četrtem delu morajo tekmovalci razvle-
či cevovod z ročnikom, ki je poln vode pod 
pritiskom, in s curkom zbiti tarčo, ki je odda-
ljena 10 metrov.
Na omenjenem tekmovanju v Žužemberku 
sta Alojz Novak in Dejan Trlep, operativna 
gasilca PGD Občine iz Gasilske zveze Treb-
nje, svoj prvi nastop v kategoriji C (povpreč-

na starost nad 40 let) opravila več 
kot uspešno, saj sta se prebila med 
najboljše. Oba operativna gasilca 
PGD Občine sta v svoji kategori-
ji s časom štirih minut osvojila 2. 
mesto in zaostala samo za vodilno 
ekipo iz PGD Ljubljana Moste. 
Naslednja tekma za državno pr-
venstvo te zahtevne gasilske disci-
pline bo 18. maja v Tolminu.

Tekst in foto:  
Leon LOBE

Gasilci iz PGD Občine uspešni na tekmi za državno prvenstvo v 
FIRE COMBATU

Tečaj golfa nadaljujejo na 
vadišču

Otroci osnovne šole Trebnje, ki so v zim-
skem času obiskovali tečaj golfa v telo-
vadnici so aprila začeli vaditi na vadišču 
golfa Blato. Tečaj vodi učitelj telesne 
vzgoje in vaditelj golfa Rok Kocjan ob 
pomoči članov golf kluba. Otroci so se v 
zimskem času seznanili z osnovami golfa, 
tako da lahko uspešno nadaljujejo vadbo 
in učenje golfa na vadišču. Tečaj bo pote-
kal do junija, potem pa bodo imeli otroci 
možnost da nadaljujejo tečaj pri profesi-
onalnem učitelju golfa komur bodo star-
ši omogočili. Vodstvo golf kluba želi, da 
bi večina otrok nadaljevalo u učenjem 
golfa,saj daje razvoju otroškega golfa klub 
velik poudarek.

Zaletel Tone
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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

BETONSKI IZDELKI za gradnjo

BETONSKI BLOKI; širina 12-20-25-30 cm
BETONSKI VOGALNI BLOKI; 20-25-30 cm
OPEČNO-BETONSKI IN GLINOPORNI VOGALNIKI
različnih dimenzij

širin 20, 25 in 30 cm; DOLŽINE 50 cm
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OPAŽNIKI Z VOGALNIKI

Učenci OŠ Trebnje odlični na 
tekmovanju KTO

12. aprila se je 11 učencev iz OŠ Trebnje z 
mentorico Marijo Strah udeležilo regijskega 
tekmovanja v konstruktorstvu in tehnologiji 
obdelav na OŠ Bršljin v Novem mestu. Kar 
7 učencev je osvojilo prvo ali drugo mesto. 
Namen tekmovanja je širjenje znanja o teh-
niških dosežkih, spodbujanje mladih k ino-
vativnosti in ustvarjalnosti.

Najboljši so bili:
•	 v panogi izdelava tehnične in tehnološke 

dokumentacije z računalniškim progra-
mom CICICAD je Žan Gazvoda dose-

gel 1. mesto, Gašper Bregar 2. mesto
•	 v panogi modeliranje s programom 

GOOGLE SKETCHUP je Rok Kaste-
lic dosegel 2. mesto

•	 v panogi izdelava izdelka iz lesa z upora-
bo električnega orodja sta dosegla 1. me-
sto Dejan Smolič in Gregor Štupar 

•	 v panogi izdelava izdelka iz umetne mase 
je Marko Kotar dosegel 2. mesto

•	 v panogi izdelava izdelka iz papirja je 
Lara Florjančič dosegla 3. mesto

Vsi našteti učenci so prejeli bronasta prizna-
nja in se bodo udeležili državnega tekmova-
nja, ki bo 18. maja v Ljubljani.

Čestitamo.

Udeleženci regijskega tekmovanja iz trebanjske 
osnovne šole

Besedilo in fotografija: Marija Strah

U-9 selekcija NK Trebnje 
uspešna na mednarodnem 
turnirju

V soboto, 27. aprila 2013 je ekipa U-9 sele-
kcije Nogometnega kluba Trebnje nasto-
pila na mednarodnem turnirju Bubamara 
Cup v Zagrebu in osvojila odlično 10 
mesto.
Na omenjenem turnirju je nastopilo 32 ekip 
iz Hrvaške, BiH in Slovenije. V pred tek-
movanju je naša ekipa nesrečno klonila samo 
proti kasnejšemu zmagovalcu turnirja NK 

Zagreb (0:1) in tako zasedla drugo mesto 
v skupini. V drugem delu tekmovanja so 

bili bolj uspešni, ampak kljub temu ni bilo 
možnosti osvojiti višjega rezultata od 9.mes-
ta. Žal jih je malo zdelala utrujenost in večja 
želja nasprotnika po zmagi. Je pa ekipa do-
kazala, da lahko posega po visokih mestih 
tudi izven naših meja, saj so bili najboljše 
uvrščena slovenska ekipa in za sabo pustili 
vse ostale ekipe iz Slovenije, kot so bile NK 
Škofja Loka, NK Maribor, NK Drava Ptuj, 
NK Lesce in ŠD Lev iz Novega mesta. 
Bravo naši!

Tekst: Leon LOBE
Foto: Arhiv NK Trebnje

SDB suvereno osvojili 1. mesto v državi

Starejši dečki B RK Trimo Trebnje so na finalnem turnirju naj-
boljših štirih ekip v Sloveniji svoje delo opravili z odliko. Odigrali 
so tri tekme in prav vse tri visoko zmagali ter dokazali celotni 
Sloveniji, da so trenutno zarazred boljši od vseh nasprotnikov v 
svoji kategoriji. Hkrati pa so postavili tudi  nove mejnike  v RK 
Trimo Trebnje, saj so zlato medaljo dvignili že tretje leto zapored.
Na  prvi finalni  tekmi so mladi  Trebanjci brez težav premagali 
Ormož za visokih 16 zadetkov. Končni rezultat tekme je bil 25 : 
9. Drugo finalno tekmo so trebanjski fantje odigrali vrhunsko ter 
zasluženo visoko slavili proti ŠD Mokerc-Ig. Končni rezultat tek-
me je bil 29 : 17. Zadnjo tekmo, ki je odločala o zmagovalcu pa so 
odigrali proti MRK Krka. Zopet so prikazali odlično igro in slavili 
za 10 zadetkov. Končni rezultat tekme je bil 31 : 21.
Na finalnem turnirju smo izbrali tudi najboljšo sedmerko, ki so 
jo sestavljali naslednji igralci: Miha Kotar, Marko Kotar (oba RK 
Trimo Trebnje), Jaka Glavan, Matevž Žagar (oba ŠD Mokerc-
-Ig), Mark Batagelj, 
Tilen Kukman(oba 
MRK Krka) in Martin 
Hebar (RK Jeruzalem 
Ormož). Najboljši vra-
tar finalnega turnirja 
je bil Jaka Glavan (ŠD 
Mokerc-Ig).  Najboljši 
strelec in igralec final-
nega turnirja pa je bil 
Miha Kotar (RK Trimo 
Trebnje).

David Lipoglavšek
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Kvalifikacijski turnir selekcije U-12 

V soboto, 4. 5. 2013, je v Ivančni Gorici potekal kvalifikacijski turnir 
selekcije U-12 za uvrstitev na mednarodni turnir Ljubljana Open, ki 
bo potekal meseca junija v Ljubljani. Na omenjeni kvalifikacijski tur-
nir so bili povabljeni naši trije igralci iz selekcije U-12, in sicer vratar 
David Planinšek in igralca Denis Čretnik Globovnik ter Luka Lobe. 
Vsi trije so sodelovali z igralci NK Ivančna Gorica, NK Brinje, NK 
Mengeš, NK Litija in NK Kočevje, ki so bili združeni v enotno ekipo 
NŠ IVANČNA GORICA. Namen omenjene ekipe je bil nastop in 
zmaga na kvalifikacijskem turnirju v Ivančni Gorici in nato uvrstitev 
na mednarodni turnir Ljubljana Open 2013. Domača ekipa je dosegla 

v predtekmovanju prvo mesto v 
svoji skupini in se nato uspešno 
borila vse do finala, ko je izgubi-
la proti drugouvrščeni ekipi NK 
Idrija in kasneje remizirala proti 
zmagovalcu turnirja NK Alumi-
nij iz Kidričevega. Čeprav niso 
dosegli cilja, si slednji zaslužijo 
čestitke za športni dosežek, naši 
fantje pa pohvalo za trud.

Leon LOBE, sekretar NK Trebnje
Foto: Leon LOBE

Janez Prosenik žanje izjemne 
rezultate v motociklizmu

Prvi vikend v maju se je na italijanskem dir-
kališču Adria International Raceway odvila 
prva dirka za prvenstvo Alpe Adria in Dr-
žavno prvenstvo Slovenije. 
Dirke se je udeležil tudi naš Janez Prosenik 
AMD Trebnje, kateri vozi BMW RR1000. 
S svojo ekipo je motor pripravil odlično saj 
je že na prvi dirki dal vedeti, da se bo boril 
za najvišja mesta v prvenstvu Alpe Adria in v 
državnem prvenstvu.
Že na kvalifikacijah v razredu Superbike je 
Proseniku šlo odlično saj jih je zaključil na 4. 
mestu in to tik za vodilnimi. Med kvalifika-
cijami in dirko je ekipa le še malo nastavila 
vzmetenje in pripravila motor na »warm up« 
in na popoldansko dirko.
Dirka razreda Superbike se je začela in že ta-
koj v začetku je povedel Marko Jerman (Su-

zuki GSXR 1000) za njim pa so se za dru-
go mesto borili Prosenik (BMW RR1000), 
Halbih (Kawasaki ZX 10), Meklau (Suzuki 
GSXR 1000).
Prosenik je takoj na začetku izgubil 4. mesto 
vendar pa se je iz kroga v krog približeval in 
dohiteval najhitrejše. 5 krogov do konca je na-
predoval do 3. mesta za 2. mesto pa mu je na 
koncu zmanjkal le še kakšen krog. Tako je dir-

ko Prosenik zaključil na odličnem 3. Mestu.
Vzporedno pa je potekalo tudi državno pr-
venstvo Slovenije, kjer pa je povedel Marko 
Jerman, pred Janezom Prosenikom in Ber-
tom Camlekom.
Naslednja dirka bo na sporedu konec maja, kjer 
bo na Madžarskem dirkališču Pannonia ring 
potekala druga dirka za prvenstvo Alpe Adria.

REZULTATI ALPE ADRIA SUPERBIKE
1. Marko Jerman (Suzuki)
2. Andy Meklau (Suzuki)
3. Janez Prosenik (BMW)

DRŽAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE 
SUPERBIKE
1. Marko Jerman (Suzuki)
2. Janez Prosenik (BMW)
3. Berto Camlek (Yamaha)
Vse čestitke Janezu in držimo pesti za uspe-
šno uvrstitev na Madžarskem.

M.S.

RK Trimo Trebnje

RK Trimo Trebnje počasi 
uspešno končuje sezono. Član-
ska ekipa je dosegla svoj cilj z 
uvrstitvijo v ligo za prvaka, kjer 
ne igramo samo postranske 
vloge (obeta se nam končno 5. 
mesto). Zadnja tekma v sezoni 
se bo odigrala v petek, 24. maja, 
ko v goste prihaja MRK Krka. 

Ekipa bo v naslednji sezoni doživela kar nekaj sprememb, o katerih 
smo že pisali. Novost pa je ta, da Uroš Paladin po štirih sezonah v 

Trebnjem odhaja v prvo nemško bundesligo (TV Emsdetten). Na-
mesto njega smo v ekipo pripeljali Sevničana Miloša Djurdjeviča 
(197 cm, 100 kg), ki je podpisal triletno pogodbo. Španec Alberto 
Garcia, ki odhaja na Madžarsko, je že odigral svojo zadnjo tekmo. Za 
vse kar je dal našemu klubu, se iskreno zahvaljujemo in mu želimo 
veliko uspehov v njegovi nadaljni karieri. 
Spremembe se bodo zgodile tudi v trenerskem kadru. Nov trener mla-
dincev bo naš bivši član Boštjan Makovec, ki je dosedaj uspešno tre-
niral mlajše selekcije na Igu. Pomagal pa mu bo Stane Zupančič, ki je 
tudi že bil trener v klubu. Shema pri ostalih mlajših selekcijah po ostala 
podobna letošnji, z rahlimi popravki in dopolnitvami. Rezultati mlajših 
selekcij pa so tudi v letošnji sezoni izjemni, na kar smo zelo ponosni.

Roman Šavrič

Na finalnem turnirju tudi 
selekciji kadetov in starejših 
dečkov A

Po izjemnem uspehu starejših dečkov B in 
starejših dečkov Osnovne šole Trebnje sta se 
na finalni turnir uvrstili tudi ekipi kadetov in 
starejših dečkov A, na kar smo v RK Trimo 
Trebnje izredno ponosni.
Kadeti so v polfinalni skupini odigrali 14 
tekem, od tega so devetkrat zmagali, enkrat 
igrali neodločeno in 4 tekme izgubili ter tako 
dosegli 2. mesto v polfinalni skupini A, ki 

pelje na finalni turnir 18. in 19. maja v Celju. 
Kapetan kadetske ekipe RK Trimo Trebnje 
Žiga Urbič je povedal: »Na svoje fante sem 
zelo ponosen, saj smo celo sezono delovali 
kot prava ekipa. S trudom in malo sreče smo 
si priborili vstop v finale. Pozivam vse navi-
jače, da se zberejo v čim večjem številu in nas 
pridejo vzpodbujat. Vi navijate, mi zmagu-
jemo!«
Starejši dečki A so v letošnji sezoni zopet 
blesteli, saj so izgubili le uvodno tekmo 
doma proti Ribnici, nato pa 23 tekem zapo-
red zmagali in se brez težav uvrstili na final-
ni turnir, ki bo 11. in 12. maja v Trebnjem. 

Starejši dečki A branijo lanskoletni naslov 
državnih prvakov, ki so ga osvojili v Celju.

David Lipoglavšek
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SREČANJE NOGOMETNIH KLUBOV POBRATENIH 
OBČIN TREBNJE, 25. MAJ 2013

VABI LO
PROGRAM prireditve:
Svečana otvoritev X. SREČANJA ŠPORTNIKOV POBRA-
TENIH OBČIN TREBNJE, VELIKA GORICA, ILIJAŠ IN 
OBRENOVAC s predstavitvijo nogometnih ekip in ostalih ude-
ležencev 
•	 Občinski pihalni orkester Trebnje bo odigral himne Slovenije, 

Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije
•	 pozdrav predsednika NK Trebnje in predstavnika Občine Treb-

nje
•	 Folklorna skupina Nasmeh iz Trebnjega bo pozdravila domačo 

ekipo in vse ostale udeležence s slovenskimi ljudskimi plesi
•	 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 s srb-
skim plesnim ljudskim izročilom

•	 Kulturno-umetniško društvo Sevdah iz Novega mesta bo poz-
dravilo goste iz Ilijaša in ostale prisotne s tradicionalnimi bo-
šnjaškimi plesi

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 
 od 19.00 do 24.00 – kulturno-zabavni program in po-

delitev priznanj udeležencem srečanja
 od 20.45 do 22.30 – ogled finalne tekme LIGE PR-

VAKOV Bayern Munchen: Borussia Dortmund na ve-
likem platnu

 od 22.30 do 24.00 – zabavni program s skupino AG 
band

 ob 24.00 – zaključek X. SREČANJA ŠPORTNIKOV 
POBRATENIH OBČIN TREBNJE, VELIKA GO-
RICA, ILIJAŠ IN OBRENOVAC

Vzporedno dogajanje: nogometni turnir U8 na Mirni (NK Mirna, 
NK Gorica, NK Trebnje, NK Ivančna Gorica), nogometni turnir 
U10 v Ivančni Gorici (NK Mirna, NK Gorica I, NK Gorica II, NK 
Trebnje, NK Ivančna Gorica)
Program bo vodil in povezoval: Andrej Grandovec
Organizator: NK TREBNJE, Dejan Smuk (041 495 222), Leon 
Lobe (041 333 009) in Gregor Erman (031 372 420)

Ni smrt tisto,kar nas loči
In življenje ni,kar druži nas.
So vezi močnejše,
Brez pomena zanje
So razdalje,kraj in čas.
(M.Kačič)

ZAHVALA

V 102 letu starosti nas je zapustila  
naša draga mama, babica,prababica,  

praprababica in teta

Frančiška 
Dular  
roj. Zupančič  
iz Rodin pri  
Trebnjem.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo 
vsem, ki so se dotaknili njenega življenja 

in jo pospremili na njeni zadnji poti. 
Še enkrat vsem hvala.

Žalujoči: vsi njeni

V naša srca si se vpisal
čas ne bo te več izbrisal.
In čeprav spokojno spiš
z nami kakor prej živiš.

 
ZAHVALA

Ob boleči izgubi, ko nas je v 45. letu 
starosti za vedno zapustil  

naš dragi oči in mož

MirkO 
uDOVič
iz Jezera pri 
Trebnjem

Se iskreno zahvaljujemo domačim, 
sorodnikom, sosedom, prijateljem in 

znancem za ustno in pisno izrečene besede 
sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete 

maše ter za marsikatero pomoč.
Zahvala velja tudi gospodu župniku 
Čižman Kancijanu za lepo opravljen 

pogrebni obred s sveto mašo, Iztoku in 
sosedom iz Jezera za poslovilna govora, 

Prostovoljnemu gasilskemu društvu 
Krašce ter pogrebni službi Vrbančič.
Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem 
številu pospremili na njegovo zadnjo 

pot; vsem, ki ste ga imeli radi in ga boste 
ohranili v lepem spominu.

Njegovi: hčerka Mia, sin Nik, žena Nuša

V 70. Letu starosti nas je zapustil  
dragi oče, tast, dedek, brat,  

stric in bratranec

kOS alOJZ  
iz Odrge 17, Trebnje

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, prijateljem in znancem  

za izrečena sožalja, darovano cvetje,  
sveče in sv. maše.

Hvala vsem sodelavcem s podjetij  
Livar Ivančna Gorica, Perkana Grosuplje  

in Trimo Trebnje.

Hvala župniku Milošu Koširju za 
opravljen obred s sv. mašo, g. Kotarju 

Francu za ganljiv poslovilni govor, pevcem 
za zapete žalostinke in pogrebni službi 

Novak za organizacijo pogreba.  

Hvala tudi celotnemu zdravstvenemu 
osebju, ki je v času bolezni skrbelo zanj.
Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi
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Novo vodstvo OO SLS 
Trebnje

V preteklem mesecu je občinski 
odbor SLS Trebnje imel v Račjem 

selu občni volilni zbor, na katerem je izvolil novo vodstvo občinske 
stranke SLS za novo štiriletno mandatno obdobje. Za predsed-
nika je bil ponovno izvoljen dr. Jože Korbar, za podpredsednika 
g. Matija Miklič in za podpredsednico ga. Marjana Kužnik, ter za 
sekretarja stranke g. Leon Lobe. Z osebno udeležbo je dogodku 
dal veljavo tudi obisk predsednika SLS in poslanca v državnem 
zboru g. Franc Bogovič. Pohvalil je dosedanje delo prejšnjega vod-
stva in novemu zaželel obilo uspeha pri njegov delu. Organi OO 
SLS Trebnje so se zavezali obljubi, da bodo delovali v skladu z 
svojimi smernicami, ki med navajajo tudi skrb in delovanje v in-
teresu vseh občanov Občine Trebnje.

Predlagali smo 
vrsto izboljšav

Statut je najpomemb-
nejši akt, s katerim je urejeno delovanje lokalne samouprave v 
občini. Na poziv občine smo predlagali izboljšave statuta, ki omo-
gočajo učinkovito in gospodarno izvajanje nalog, ki so zapisane 
v Zakonu o lokalni samoupravi. Omenimo nekatere predloge: 
zmanjšanje števila podžupanov, svetnikov, članov odborov, zdru-
ževanje ter posledično zmanjšanje odborov, ukinitev ali združe-
vanje krajevnih skupnosti, ki ne bi imele več statusa pravne ose-
be, minimalna zahtevana izobrazba in delovne izkušnje za člane 
nadzornega odbora, enotna ureditev pristojnosti za vzdrževanje 
javnih cest ipd. Želimo si, da bi bili nekateri predlogi sprejeti, če-
prav je za to zelo malo možnosti. Tudi na aprilski seji občinskega 
sveta, ko je DROT predlagal, naj se znižajo prejemki podžupanov, 
sejnine svetnikov in članov vseh delovnih teles, žal naš predlog ni 
bil sprejet.

Kaj pa mladi?

Poznate rek, da na mla-
dih svet stoji? Včasih 
smo imeli poseben dan, 
dan mladosti – 25. maj. 
Danes so zadeve verjetno 

bolj kompleksne in dneva ni več. Mladi zaman iščejo službe, be-
žijo v tujino in prihodnosti jih je upravičeno strah. V Trebnjem 
pa smo šli še korak naprej in se na nek način iz mladih »delamo 
norca«, saj na relaciji odbora za družbene dejavnosti  in mladin-
skega sveta precej škriplje. Uspešen razgovor nikakor ne pride na 
vrsto. Tudi predstavitev analize stanja mladine v občini še kar noče 
na dnevni red občinske seje. Seveda pa razpisi za mlade tečejo in 
mladina občine Trebnje s svojimi projekti na njih težko kandidira. 
Škoda, da se občina obnaša mačehovsko, namesto da bi pomagala.
Vsaj ob 25. maju se spomnite mladih. Pa srečen dan mladosti!

OO DSD Trebnje

Tabor Nove Slovenije

Enkrat letno se člani, simpatizerji, prijatelji, vodstvo stranke in 
vidni funkcionarji ter naši gostje srečamo na taboru Nove Slo-
venije. To je vedno prijeten strankarski dogodek, na katerem se 
zbere več tisoč ljudi iz vseh koncev Slovenije. Želimo, da bi bilo 
tudi tokratno srečanje čim bolj prijetno in da bi med nami zavel 
veter medsebojne podpore, povezanosti, prijateljstva in pripadno-
sti politiki NSi ter vrednotam krščanske demokracije.
Vabimo vas, da pridete v nedeljo, 26. maja, ob 10. uri v Kamnik, 
lepo, srednjeveško mestece pod kamniškimi planinami, kjer bomo 
lahko okrepili naše odnose in vsaj malo pozabili na vsakdanje te-
gobe.
Občinski odbor NSi Trebnje bo organiziral avtobusni prevoz. Pri-
javite se lahko na 07 21 60 810 ali trebnje@nsi.si.

OO NSi Trebnje, predsednik dr. Marjan Pavlin

Zaključni račun po meri župana

Po tem, ko je bil brez velikih pretresov sprejet 
nerealen proračun za leti 2013 in 2014, je ob-
činski svet oz. bolje rečeno županova koalicija 
brez pripomb potrdila tudi zaključni račun za 
leto 2012 in to ne glede na to, da je bil rea-
liziran samo 69%, da je bilo izvedenih za tri 
strani prerazporeditev sredstev, ki niso bile adekvatno pojasnjene, 
da niso bili upoštevani predlogi Nadzornega odbora, da ni bila 
narejena niti notranja, kaj šele zunanja revizija, ki je pri takih do-
kumentih potrebna. 
S tem je bil županu spet dan popoln mandat, da nadaljuje s svojim 
načinom dela, pri katerem ne upošteva pravil, ki so normalna v 
razvitem svetu in si realizacijo proračuna prireja po svoje. To pa 
vidimo, kam nas pelje.

OBČINSKI  
ODBOR TREBNJE

Kongres SDS 

V soboto, 11. maja 2013, je v Celju potekal 
10. kongres SDS, na katerem so delegatke 
in delegati dosedanjemu predsedniku Janezu 
Janši zaupali nov mandat za vodenje stranke.
S kongresnimi resolucijami smo opredelili situacijo v državi, 
strankino moč in odgovornost ter začrtali izzive za prihodnost. 
Nosilna resolucija 10. kongresa »SVOBODA IN ODGOVOR-
NOST« postavlja v ospredje dve pomembni ideji – svobodo in 
odgovornost, izpostavi tudi socialno dimenzijo, ki se kaže v pre-
poznavanju potreb bližnjega po pomoči in kot takšna je nerazdru-
žljivo povezana s konceptom odgovornosti. Tudi dr. Jože Pučnik 
je pred mnogimi leti poudaril, da je koncept odgovornosti delo za 
drugega.
V Sloveniji se je v času demokracije pojavilo veliko strank, preži-
vele pa bodo le stranke, ki so vkoreninjene v slovensko nacionalno 
bit. SDS je taka stranka in bo taka tudi ostala. 

Občinski odbor SDS Trebnje



AktuAlnonApovednik

Napovednik prireditev v občini Trebnje za konec maja in začetek junija 2013
Datum Ura Prireditev Lokacija
17. 5. 2013 18.00 Žreb za košarkarsko ligo Dana 2013 Športni center VITA
17. 5. 2013 zvečer Koncert ob 20-letnici KŠOT-a na šolskem igrišču v Trebnjem
18. 5. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
18. 5. 2013 10.00–19.00 Dan odprtih vrat Galerije likovnih samorastnikov Treb-

nje
Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje

18. 5. 2013 14.00 9. Kamerad Weekend 2013 Ponikve
20. 5. 2013 13.00–15.00 Zaposlitveni kotiček Knjižnica Pavla Golie Trebnje
20. 5. 2013 naknadno Začetek košarkarske lige Dana 2013 Športni center VITA
23. 5. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
23. 5. 2013 18.00 Otvoritev razstave Poldeta Miheliča – V iskanju poza-

bljenih trenutkov
Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje

24. 5. 2013 20.00 Rokometna tekma: RK Trimo Trebnje – RK Krka Športna dvorana OŠ Trebnje
24. 5. 2013 20.00 Humoristične predstave:  Dan mladosti Kulturni dom Čatež
25. 5. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
25. 5. 2013 13.00 1. mednarodni prijateljski turnir štirih držav Toplar Florijan na Blatu
25. 5. 2013 18.00 Blagoslov koles pri sv. Marjeti v Grmu
25. 5. 2013 20.00 Gasilska veselica in prenos lige prvakov Zagorica pri Velikem Gabru
25. 5. 2013 20.00 Humoristične predstave:  Dan mladosti Kulturni dom Čatež
27. 5. 2013 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje
1. 6. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
2. 6. 2013 7.00 Pohod: Pot gradov iz avtobusne postaje v Trebnjem
3. 6. 2013 19.00 Literarni večer z Mileno Matko: Po poti mojega srca Knjižnica Pavla Golie Trebnje
7. 6. 2013 17.00 Zaključek vrtčevskega leta in otvoritev otroškega igrišča 

na Selih pri Šumberku
Vrtec Marjetica na Selih pri Šum-
berku

8. 6. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
11. 6. 2013 13.00 Ekoglasbena pravljica, gledališče in ples OŠ Veliki Gaber
14. –16. 6. 2013 Tradicionalna prireditev v Trebnjem: Iz trebanjskega koša Trebnje
15. 6. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
15. 6. 2013 18.00 Otvoritev 46. Mednarodnega tabora likovnih samora-

stnikov
Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje

16.–21. 6. 2013 slikajo 
vsak dan: 
9.00–12.00 in 
14.00–18.00, 
razen v sredo 
popoldan ne

46. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje

16. 6. 2013 10.00 9. Trebanjski kolesarski maraton – DANA pred občinsko stavbo v Trebnjem

16. 6. 2013 Spominska slovesnost ob dnevu državnosti in 22. oble-
tnici samostojnosti

Medvedjek

17. 6. 2013 19.00 Potopisno predavanje: Tibet z Melito Zupančič Knjižnica Pavla Golie Trebnje
22. 6. 2013 11.00 Zaključek 46. Mednarodnega tabora likovnih samora-

stnikov
Galerija likovnih samorastnikov

24. 6. 2013 dopoldan Zaključna prireditev ob koncu šolskega leta in dnevu 
državnosti

OŠ Veliki Gaber

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

V letošnjem TVU-ju smo z več kot 90 sodelujočimi vse do konca 
junija za vas pripravili pestro ponudbo predstavitvenih, izobra-
ževalnih, informativno-svetovalnih, družabnih, kulturnih in slo-
vesnih prireditev. Izbirate lahko med več kot 240 brezplačnimi 

dogodki. Vabljeni k ogledu e-koledarja na spletni strani www.
ric-nm.si. 

Koordinator TVU je RIC Novo mesto.


