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

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

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

V Glasilu občanov se proti plačilu  v skladu s spreje-
tim cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so  pripravljeni 
za tisk, torej oblikovani in v primernih formatih: PDF 
v kakovosti za tisk in CMYK-formatu. Če kakovost ni 
ustrezna, se objavo oglasa zavrne. Naročnik oglasa 
je dolžan spoštovati avtorske pravice glede uporabe 
fotografij in besedila v oglasnih sporočilih. Oglasi 
niso lektorirani.

Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na 
naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com ali jih 
v elektronski obliki (CD, DVD, USB) oddate v poštni 
nabiralnik uredništva na naslovu: Glasilo občanov, 
Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod desno za ob-
činsko stavbo).
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je 
8. 3. 2016,  predviden izid pa 17. 3. 2016. Prispev-
ki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem datumu, 
bodo uvrščeni v naslednjo številko, če bodo še ak-
tualni.

OBČINSKE NOVICE

Občina Trebnje uspešno pridobila 60.000,00 EUR iz 
Evropskega kohezijskega sklada 
V začetku novembra 2015 se je Občina Trebnje prijavila na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo 
za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije«. Predmet javnega razpisa je bil dodelitev 
nepovratnih sredstev posameznim občinam ali konzorcijem več občin za izdelavo CPS iz naslova pod-
ročja ukrepov trajnostne mobilnosti, Občina Trebnje bo na podlagi uspešne prijave iz Evropskega 
kohezijskega sklada počrpala 60.000,00 EUR. Namen razpisa je vzpostavitev trajnostnega načrtova-
nja prometa v občini s pomočjo izdelanega strateškega dokumenta - CPS. Celostna prometna stra-
tegija bo prispevala k razvoju urbane mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k 
boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju 
kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.
Gre za nov pristop k načrtovanju prometa, ki temelji na obstoječih metodah načrtovanja in jih dopol-
njuje z ustreznimi načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja tako, da z njimi izpolni potrebe po 
boljši kakovosti bivanja v mestih in regijah za sedanje in prihodnje generacije. Proces priprave CPS v 
Sloveniji je v začetni fazi, kar pomeni, da večina občin CPS še nima izdelanih, ampak je dobrodošlo 
dejstvo, da bo Občina Trebnje lahko le-to pripravila v sklopu pridobljenih sredstev.

Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo, Občina Trebnje

Obveščamo vas, da  so v Uradnem li-
stu RS 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 Treb-
nje. Rok za prijavo je 22. 2. 2016.
Za več informacij lahko pokličete: 
07 34 81 133.

OBČINSKA UPRAVA
Oddelek za družbene 

in gospodarske dejavnosti

Postanite tudi vi energetsko učinkoviti

Energetska prenova stavb je med najbolj aktual-
nimi temami, s katerimi se danes soočamo, saj se 
cene energentov za ogrevanje vztrajno zvišujejo. 
Primerno izolirane stavbe omogočajo velike pri-
hranke pri porabi energije, zagotavljajo pa tudi ve-
liko boljšo kontrolo nad bivalnimi pogoji. Kdor se 
ogreva na kurilno olje ali plin, bo po prenovi naj-
hitreje občutil znatne prihranke. Kaj pa tisti, ki se 
grejejo na drva iz domačega gozda? Njihova kur-
java je vendar zastonj, investicija v izolacijo hiše 
in učinkovit ogrevalni sistem se ne povrne nikoli! 
Seveda to ne drži. Tudi za pripravo domačih drv je 
potreben čas, in če bi za ogrevanje izolirane hiše 
porabili pol manj drv, bi lahko pol časa, ki ga sedaj 
namenimo pripravi drv, porabili za druge dejavno- 
sti. Ali pa bi polovico drv prodali in tako izboljšali  

 
svoj finančni položaj. Čas bi prihranili tudi pri sa-
mem kurjenju in čiščenju peči, morda bi lahko za-
kurili le enkrat vsak drugi ali celo tretji dan.
Zanemariti pa ne smemo niti okoljskega vidika, 
kajti bolj učinkovito izgorevanje v sodobnih ku-
rilnih napravah veliko manj onesnažuje okolje.  
Pri nepopolnem izgorevanju drv zraven velike ko-
ličine pepela nastajajo tudi prašni delci PM 10, ki 
so izredno škodljivi za zdravje, saj vplivajo na na-
stanek bolezni srca in ožilja, dihal in celo živčnega 
sistema (Alzheimerjeva in Parkinsonova bolezen). 
Preprost pokazatelj kakovostnega izgorevanja je 
barva dima, ki pri gorenju nastane – v sodobnih, 
učinkovitih pečeh gorivo skoraj v celoti izgori, sko-
zi dimnik izhaja le brezbarvna vodna para. Če je 
dim bel, je v njem malo neizgorelih delcev, siv ali 
celo črn dim pa kažeta na zelo slabo izgorevanje, 
ki močno onesnažuje okolje. Kurjenje z neprimer-
nimi materiali (plastika, iverica, papir) je tudi ka-
znivo, žal pa v praksi slabo preverjano.
Da vgradnja učinkovitih sistemov ne bi bila preve-
lik finančni zalogaj, že nekaj let skrbi tudi Ekosklad 
z nepovratnimi finančnimi spodbudami. Še ved-
no se lahko prijavite na lanski poziv, saj sredstev 

ne bo zmanjkalo. Subvencionirana je vgradnja 
solarnega ogrevalnega sistema, vgradnja kurilne 
naprave za centralno ogrevanje na lesno bioma-
so, vgradnja toplotne črpalke za centralno ogre-
vanje, vgradnja energijsko učinkovitega lesenega 
zunanjega stavbnega pohištva, vgradnja toplotne 
izolacije na fasadi, na strehi ali stropu proti neo-
grevanemu prostoru in vgradnja prezračevanja 
z rekuperacijo v stanovanjski stavbi, priključitev 
starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na daljin-
sko ogrevanje na obnovljiv vir energije, celovita 
obnova in tudi gradnja ali nakup pasivne oziroma 
skoraj nič energijske nove eno- ali dvostanovanj-
ske stavbe ali stanovanjske enote v tri- in večsta-
novanjski stavbi, prenovljeni v pasivnem oziroma 
skoraj nič-energijskem razredu.

Če želite izvedeti več, ste vabljeni v brezplačno ener-
getsko svetovalno pisarno ENSVET, kjer vam poma-
gamo z neodvisnimi nasveti o učinkoviti rabi energi-
je in obnovljivih virih energije. Pomagamo vam najti 
prave odgovore na vsa vprašanja, od zasnove novih 
stavb do prenove in uporabe obstoječih. Pisarna de-
luje v prostorih Občine Trebnje, Goliev trg 5 vsako 
SREDO od 15.00 do 19.00, na svetovanje se obve-
zno prijavite na telefonsko številko 07 348 11 12 ali 
na ensvettrebnje@gmail.com.
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OBČINSKE NOVICE
INTERESNIM ORGANIZACIJAM, KI SO KOT DRUŠTVA ALI ZDRUŽENJA REGI-
STRIRANA IN DELUJEJO NA OBMOČJU OBČINE TREBNJE, TER ZAINTERESI-
RANIM OBČANOM OBČINE TREBNJE

ZADEVA: 
POZIV ZA PODAJO PREDLOGOV KANDIDATOV ZA IMENOVANJE 

SODNIKOV POROTNIKOV OKROŽNEGA SODIŠČA V NOVEM MESTU

Okrožno sodišče v Novem mestu je na podlagi drugega odstavka 46. člena 
Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13 in 17/15; 
v nadaljevanju: ZS) v Uradnem listu RS, št. 2/16 z dne 15. 1. 2016, objavilo 
Poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike.

Kandidate lahko predlagajo:
- predstavniški organi občin z območja sodišča, pri katerem bodo sodniki 
porotniki,
- interesne organizacije, ki so kot društva ali združenja registrirana in de-
lujejo na območju sodišča, pri katerem bodo sodniki porotniki.

Politične stranke neposredno ne morejo predlagati kandidatov.
Za območje občine Trebnje je določeno 9 sodnikov porotnikov. Skupno bo 
predsednik Višjega sodišča v Ljubljani za območje Okrožnega sodišča v No-
vem mestu imenoval 80 sodnikov porotnikov.

Za sodnika porotnika je lahko imenovan:
- državljan Republike Slovenije, 
- ki je dopolnil trideset let starosti, 
- ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po 
uradni dolžnosti,
- ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju 
sodne oblasti ter
- aktivno obvlada slovenski jezik.

Pri oblikovanju predlogov kandidatov je potrebno upoštevati četr-
ti odstavek 462. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, 
št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14) in predlagati do-
ločeno število kandidatov za sodnike porotnike za mladoletniške senate 
izmed profesorjev, učiteljev, vzgojiteljev in drugih oseb, ki imajo izkušnje z 
vzgojo mladoletnikov.

Kandidat za sodnika porotnika je lahko tudi oseba, ki že opravlja to funk-
cijo.

Pisni predlogi za kandidate morajo obsegati:
- izpolnjen obrazec Predlog za kandidata za imenovanje sodnika porotni-
ka Okrožnega sodišča v Novem mestu (obrazec Občine Trebnje) in
- izpolnjen obrazec Izjava kandidata za sodnika porotnika (obrazec Okro-
žnega sodišča v Novem mestu), ki mu je priložena fotokopija osebnega 
dokumenta.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva vse zainte-
resirane, da svoje predloge za kandidate za sodnike porotnike Okrožnega 
sodišča v Novem mestu na priloženih obrazcih (obrazec Občine Trebnje 
in obrazec Okrožnega sodišča v Novem mestu) skupaj s prilogami podate 
najkasneje do četrtka, 25. 2. 2016, do 12. ure na naslov: 

Občina Trebnje, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Go-
liev trg 5, 8210 Trebnje s pripisom »KANDIDATI ZA SODNIKE POROTNIKE«.

Številka: 700-1/2016-2
Datum: 3. 2. 2016

Miran Candellari l.r.
Predsednik Komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Obvestilo uredništva: 
obrazca sta dostopna na spletni strani Občine Trebnje – www.trebnje.si. 

Zadovoljni z odzivom no-
vemu povezovanju naproti
Bled in Postojnska jama sta destinaciji, ki so ju obiskovalci sejma za 
turizem in prosti čas CMT Stuttgart 2016 v preteklosti največkrat 
obiskali z avtodomom. Prav vsi pa pozdravljajo možnost raziskova-
nja okolice z izhodiščem na postajališču za avtodome. 

»V petih dneh se je na sejmu zvrstilo veliko zanimivih sogovorni-
kov. Z nekaterimi smo kar skupaj pripravili okviren načrt obiska Slo-
venije, saj so si jo izbrali za svojo počitniško destinacijo. Sicer pa 
so obiskovalci spraševali po aktivnem preživljanju dopusta – poleg 
možnosti počitka z avtodomom sta jih zanimala predvsem kolesar-
jenje in pohodništvo. Glavno vodilo projekta, da s skupno promoci-
jo in sodelovanjem pripravimo pestro turistično ponudbo skozi oči 
popotnika z avtodomom in jo predstavimo na enem mestu, se je 
tako še enkrat znova potrdilo za pravilno, povzema dogajanje koor-
dinatorka projekta Petra Krnc, ki je bila s Petro Pešelj in Davorinom 
Finkom vseh pet dni na sejmu kot promotorka Mreže postajališč za 
avtodome po Sloveniji.
Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji se je letos predstavljala 
na sejmu CMT Stuttgart 2016 na razstavnem prostoru Slovenske 
turistične organizacije. Slovenija se je namreč po nekajletnem pre-
moru letos spet enotno predstavljala na enem najpomembnejših 
turističnih sejmov v Nemčiji in Evropi. Promotorji MPZA SLO so 
poskrbeli, da so obiskovalci s seboj odnesli brošuro o skoraj stotih 
lokacijah, na katerih lahko popotnik z avtodomom začne svoje raz-
iskovanje dežele na sončni strani Alp.
Sejem CMT Stuttgart so minuli teden individualno obiskali tudi 
predstavniki nekaterih občin. Takrat je bila priložnost za ogled teh-
nične opreme, zvrstili so se tudi sestanki s predstavniki podjetij 
Thetford, Freizet Reisch in Camper WC Wash ter Meni Platz. Ko-
ordinatorka projekta pa je obiskala tudi pripravljalce katalogov, v 
katerih se lahko predstavljajo postajališča za avtodome, prav vsi 
pa tudi razstavna prostora proizvajalcev avtodomov s sedežem v 
Sloveniji – Adria Mobil in Carthago.

Vseslovenski projekt želi pod enotno blagovno znamko predstavlja-
ti Slovenijo kot popotnikom z avtodomi prijazno destinacijo. Pou-
darek je na sodelovanju in povezovanju različnih akterjev, ki lahko 
skupaj pomembno vplivajo na to, da bo Slovenija postala zaželena 
popotniška destinacija med avtodomarji. AMZS se je v projekt že 
aktivno vključila, želja pa je, da bi se pridružili tudi proizvajalci av-
todomov s sedežem v Sloveniji.
Nosilna občina je občina Mirna, v projektu pa trenutno sodeluje še 
53 občin-partneric.

Ekipa MPZA
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OBČINSKE NOVICE
Na podlagi 9. člena Pravilnika o sofinanciranju vzdrževanja turističnih poti 
v občini Trebnje (Uradni list RS, št. 31/01) in Odloka o proračunu Občine 
Trebnje za leto 2016 (Uradni list RS št. 33/15) župan Občine Trebnje objavlja 

J A V N I   P O Z I V 
o sofinanciranju vzdrževanja turističnih poti  

v občini Trebnje za leto 2016

1. PREDMET JAVNEGA POZIVA: 
Predmet javnega poziva je sofinanciranje stroškov vzdrževanja turističnih 
poti v občini Trebnje z namenom, da se pohodnikom omogoči varen pre-
hod po njih, da se okolje ob poteh zaščiti pred škodljivimi vplivi pohodni-
kov in da je trasa poti označena.
Med vzdrževalna dela sodijo: vzdrževanje vegetacije, čiščenje poti, odstra-
njevanje nevarnih ovir za pohodnike, nameščanje novih ali zamenjava sta-
rih označb ter spreminjanje trase že postavljene turistične poti.

2. UPRAVIČENCI: 
Na javni poziv lahko oddajo vloge upravljavci pohodnih, kolesarskih in uč-
nih poti, ki so vpisani v evidenco turističnih poti pri Občinski upravi Občine 
Trebnje. 

3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM POZIVU:
Na javni poziv se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež v občini Trebnje;
- imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge 
vire financiranja;
- so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti do Občine 
Trebnje;
- niso pridobili sredstev za sofinanciranje na osnovi drugih razpisov Ob-
čine Trebnje ali drugih javnih virov.

4. UPRAVIČENI STROŠKI:
Upravičeni stroški po javnem pozivu so materialni stroški vzdrževanja turi-
stičnih poti, povezani s pripravo na vzdrževanje ter stroški izvedbe vzdrže-
vanja teh poti. 

5. MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR:
Na podlagi poziva zbrane prijave bodo ocenjene po kriterijih.
Kriteriji in število možnih točk:
1. dolžina pohodnih poti v občini (0 do 20 točk)
2. redna vzdrževalna dela (0 do 20 točk)
3. poti, ki so vezane na posamezne kulturne dogodke 
in prireditve (0 do 20 točk)
4. poti, ki povezujejo večje število znamenitosti 
v občini in izven nje (0 do 20 točk)
5. poti, ki so vezane na spominska dneva Občine Trebnje (0 do 20 točk)

Vrednotenje vsake popolne vloge bo izvedeno na podlagi navedenih meril 
za dodelitev finančnih sredstev.

6. FINANČNA SREDSTVA: 
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje vzdrževanja turističnih poti v 
občini Trebnje za leto 2016 znaša 2.500 €.
Prijavitelji so seznanjeni in soglašajo z možnostjo uvedbe ukrepa proporcio-
nalnega zmanjšanja pravic porabe dodeljenih sredstev do višine 5% skladno z 
Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2016. 

7. ROK IZVEDBE: 
Vzdrževalna dela morajo biti opravljena v koledarskem letu 2016, dokazila 
o nastalih stroških pa dostavljena na Občino Trebnje do 30. 11. 2016. Do-
deljena sredstva morajo biti porabljena  v letu 2016 v skladu s predpisi, ki 
urejajo porabo proračunskih sredstev.

8.  VSEBINA PRIJAVE:
Prijava na javni poziv mora biti izdelana tako, da bo iz nje razvidno izpolnjeva-
nje pogojev in kriterijev tega javnega poziva z natančno finančno konstrukcijo. 

Prijava mora vsebovati:
- kratko predstavitev upravljavca turistične poti,
- poročilo o vzdrževanju turistične poti v preteklem letu s potrdili o pla-
čilu računov,
- predvideno vzdrževanje v tekočem letu,
- število oseb, ki bodo sodelovale pri vzdrževanju,
- finančno konstrukcijo vzdrževanja v tekočem letu, ki je skladna z vse-
binsko konstrukcijo.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
Vlogo je potrebno oddati na obrazcu: »Prijava na javni poziv – sofinancira-
nje vzdrževanja turističnih poti v občini Trebnje za leto 2016«, ki ga dobite 
v sprejemni pisarni Občine Trebnje in na spletnem naslovu www.trebnje.si. 
Vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo zavržene.

9. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE:
Javni poziv je odprt do 11. 3. 2016. Vlogo dostavite ali oddajte po pošti na 
naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje z oznako »NE ODPIRAJ: 
Javni poziv – sofinanciranje vzdrževanja turističnih poti 2016«. Na hrbtni 
strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. 

10. IZID JAVNEGA POZIVA:
Župan bo najkasneje v 15 dneh po odpiranju vlog obvestil prijavitelje o 
predvideni višini sofinanciranja vzdrževanja turističnih poti oz. o zavrnitvi. 
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredelje-
ne medsebojne pravice in obveznosti.

11. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DOBIJO  
DODATNE INFORMACIJE:

Dodatne informacije o javnem pozivu lahko zainteresirani dobijo v prosto-
rih Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, na Oddelku za družbene in 
gospodarske dejavnosti, tel: 07 3481138 ali e-naslovu: silva.kek@trebnje.si. 

Številka: 322-2/2016
Datum: 29 .1. 2016

Župan Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

Med slovenskih 
čebelarjev je varno živilo
Znano poreklo in način pridelave hrane sta lastnosti živila, ki jima 
osveščeni potrošniki iz dneva v dan namenjajo večjo pozornost. Iz-
rednega pomena za ohranjanje našega zdravja in dobrega počutja 
je prav uživanje lokalno pridelane hrane iz domačega okolja. Med in 
drugi čebelji pridelki slovenskih čebelarjev pridejo v naše roke tako 
rekoč neposredno iz čebeljega panja, zato je ohranjena tudi njihova 
kakovost. Kakovost nadziramo tudi z vsakoletnimi analizami v inter-
nem laboratoriju na ČZS. Tudi varnosti čebeljih pridelkov vsa leta na-
menjamo veliko pozornosti in ni odveč podatek, da je bilo v zadnjih 
desetih letih na ostanke kemijskih sredstev analiziranih preko 1.200 
vzorcev medu. Rezultati pa v vseh analiziranih primerih kažejo, da 
varnost medu, pridelanega v Sloveniji, ni ogrožena. Da svojim potro-
šnikom zagotavljamo še višjo kakovost in dodatno kontrolo medu, 
ki ga pridelujemo v Sloveniji, se čebelarji združujemo v kakovostne  
sheme, kot so Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo ter 
kakovostni shemi zaščitenega geografskega porekla Kočevski gozdni 
med, Kraški med in med iz ekološke pridelave. 
V Sloveniji pridelan med je glede na izsledke interne kontrole kako-

vostno in varno živilo. Priporočamo uživa-
nje čebeljih pridelkov iz lokalnega območja 
z znanim poreklom in od domačega pride-
lovalca.

mag. Andreja Kandolf Borovšak 
in Nataša Lilek, ČZS, JSSČ
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J A V N O   N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega  

načrta za »gospodarsko cono Čatež«, ki bo od 29. februarja do 1. aprila 2016
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava gradiva, ki bo v sredo, 9. marca 2016, ob 16.00 
uri v Kulturnem domu na Čatežu.
Pripombe, mnenja in predlogi  se lahko do konca javne razgrnitve podajo na naslednji način:
- pošljejo na naslov Občina Trebnje, Goliev trg 5,8210 Trebnje;  
- na elektronski naslov obcina.trebnje@trebnje.si, pri čemer se v rubriki  Zadeva navedejo ključne  be-
sede: »Pripomba  na javno razgrnitev OPPN za gospodarsko cono Čatež«;
- podajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis na obrazec, ki je dosegljiv na mestih javne razgrnitve 
in na elektronskem naslovu http://www.trebnje.si; 
- ustno na javni obravnavi.
Če pripombe in predloge poda lastnik nepremičnine, mora poleg podatkov  o nepremičnini navesti še 
svoje ime in priimek  ter naslov. Občina Trebnje bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih 
zavzela stališče, ki ga bo objavila na spletni strani Občine Trebnje  http://www.trebnje.si in posredovala 
KS Čatež. Gradivo dopolnjenega osnutka prostorskega akta si lahko ogledate od 29. 2. 2016 dalje:
- v prostorih Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje (v poslovnem času),
- v digitalni obliki na spletnih straneh Občine Trebnje http://www.trebnje.si.

Župan Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev 
v občini Trebnje (Uradni list RS, št. 73/03) in Odloka o proračunu Občine 
Trebnje za leto 2016 (Uradni list RS, št. 33/15) objavlja župan Občine Trebnje

J A V N I   R A Z P I S
za sofinanciranje programov turističnih društev  

v občini Trebnje za leto 2016

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Sofinanciranje programov turističnih društev v občini Trebnje za leto 2016 
z naslednjimi vsebinami: 
- izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega 
pomena,
- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih po-
speševanja turizma,
- akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter ureja-
nja okolja,
- organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokal-
nega in širšega pomena,
- aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka.

2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU:
Za sofinanciranje programov morajo društva izpolnjevati naslednje pogoje:
- da so registrirana po Zakonu o društvih (Uradni list RS, št. 64/11-UPB2), 
- da imajo sedež v občini Trebnje,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacij-
ske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma,
- da izvajajo redno turistično dejavnost,
- da izpolnjujejo druge pogoje iz tega javnega razpisa.

3. MERILA ZA DODELJEVANJE SREDSTEV:
Turističnim društvom se izvedene aktivnosti v letu 2016, opredeljene v 
točki 1, točkujejo. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih 
proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov. 
a)  Program dela za razpisano leto:
- izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega
      in širšega pomena  
do 15 točk
- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih 
 pospeševanja turizma do 15 točk
- akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine 
 ter urejanja okolja        do 10 točk
- organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih 
 prireditev lokalnega in širšega pomena               do 20 točk
- aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka do 10 točk

b) Število članov turističnega društva:
- do petdeset članov                                   do 10 točk
- nad petdeset članov                       do 15 točk
c)  Drugo – izobraževanje članov društva                 do  5 točk
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene programe iz drugih prora-
čunskih virov, ne more uveljavljati te pravice preko tega razpisa.

4. FINANČNA SREDSTVA:
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov turističnih društev 
v občini Trebnje za leto 2016 znaša 11.500 €. 
Vlagatelji so seznanjeni in soglašajo z možnostjo uvedbe ukrepa propor-
cionalnega zmanjšanja pravic porabe dodeljenih sredstev do višine 5 % 
skladno z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2016. 

5. DODATNE INFORMACIJE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA: 
Javni razpis se objavi v občinskem glasilu in na spletni strani Občine Treb-
nje  www.trebnje.si/. Turistična društva morajo vlogo na razpis posredo-
vati na obrazcu »Vloga za sofinanciranje programov turističnih društev v 
občini Trebnje za leto 2016«. Obrazec in dodatne informacije o javnem 
razpisu zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni Občine Trebnje, Goliev 
trg 5, 8210 Trebnje, na internetni strani Občine Trebnje www.trebnje.si/, 
na Oddelku za družbene in gospodarske dejavnosti, tel: 07 3481138 ali 
e-naslovu: silva.kek@trebnje.si. 

6. ROK ZA VLOŽITEV VLOG IN NAČIN ODDAJE: 
Javni razpis je odprt do 11. 3. 2016. Obravnavane bodo vloge, ki bodo pra-
vilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih skupaj s prilogami iz 
razpisa na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, s pripisom: 
»NE ODPIRAJ: Javni razpis – programi turističnih društev 2016«. Na hrbtni 
strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloge, ki ne bodo 
ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo zavržene. 

7. IZID JAVNEGA RAZPISA: 
Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti Občine Trebnje najkasne-
je v 15 dneh po zaključku razpisa pripravi predlog izbora programov turi-
stičnih dejavnosti, ki ga posreduje županu v odločitev. 
Vlagatelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni s sklepom župana najka-
sneje v roku 30 dni po izteku razpisnega roka. Z izbranimi prijavitelji bodo 
sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in 
obveznosti. 

Številka: 322-3/2016
Datum: 29. 1. 2016

Župan Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.
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Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 26/14 in 
32/15), Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v občini Trebnje za 
programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 41/15) ter Odloka o proračunu Občine 
Trebnje za leto 2016 (Uradni list RS, št. 33/15) Občina Trebnje objavlja

J A V N I   R A Z P I S
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja  

v Občini Trebnje v letu 2016

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Občina Trebnje razpisuje nepovratna finančna sredstva za sofinanciranje programov na 
področju kmetijstva v občini Trebnje za leto 2016, ki se dodeljujejo po pravilih o dode-
ljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 702/2014 in 
1407/2014.

2. OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Trebnje za leto 2016 v okvirni višini  
67.290,00 EUR. V primeru, ko med proračunskim letom Občinski svet spremeni višino 
proračunskih sredstev iz postavk tega razpisa, se naročnik in prejemnik pomoči z anek-
som dogovorita za spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za spremembo dina-
mike plačil.

Ukrepi (po pravilniku):

Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva 
na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetij 15.000 EUR
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 15.000 EUR
Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 2.000 EUR
Ukrep 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis 9.000 EUR
Ukrep 7: Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev 3.000 EUR
Ukrep 8: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij 5.790 EUR
Ukrep 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja po-
deželja 17.500 EUR

3. UKREPI
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) 
št.702/2014)
Namen ukrepa:
Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
- izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z   
zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
-  izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če 
zadevna naložba presega veljavne standarde Unije;
- vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in 
modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in iz-
boljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo;
- preprečevanje zaraščanja podeželja;
- povečanje lokalne pridelave hrane in samooskrbe občine;
- zagotavljanje zdrave (tudi ekološke) hrane lokalnemu prebivalstvu;
- povezovanje lokalnih pridelovalcev in predelovalcev kmetijskih izdelkov;
- vzpostavljanje kratkih prehranskih verig;
- povečanje števila ekoloških in biodinamičnih kmetijskih gospodarstev.
Pomoč se ne dodeli za:
- nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
- zasaditev letnih rastlin;
- dela v zvezi z odvodnjavanjem;
- nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
- naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom 
v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja;
- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije (vloga mora biti odda-
na pred začetkom investicije — spodbujevalni učinek);
- investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
- investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno 
s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
- stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
- davke, razne takse in režijske stroške;
- obratna sredstva.

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih 
gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in 
gospodarskih poslopij na kmetiji;
- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kme-
tiji, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in sto-
ritev);
- stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, razen traktorjev
- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;

- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;
- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (proti-
točne mreže …);
- stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in 
blagovnih znamk;
- stroški postavitve večletnih nasadov.
Upravičenci do pomoči so:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na ob-
močju občine oziroma tista, katerih naložba se izvaja na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja 
gradnje objektov to potrebno;
- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so 
upravičeni do sofinanciranja;
- za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti 
presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
- ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
- fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2016.
Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša 
do 5.000 EUR.
Predmet sofinanciranja so investicije do predračunske vrednosti 20.000 EUR brez DDV.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.

Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov — za nezahtev-
ne agromelioracije v skladu s področno zakonodajo (Zakon o kmetijskih zemljiščih, Uradni 
list 71/11 in 58/12).
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, 
pašniki);
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino;
- stroški urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Upravičenci do pomoči:
- posamezna kmetijska gospodarstva in/ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v 
skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost …);
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na ob-
močju občine oziroma tista, katerih naložba se izvaja na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
- ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazi-
la o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
- predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
- kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba 
(kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija);
- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;
- fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2016.
Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek pomoči za naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 
5.000 EUR.
Predmet sofinanciranja so investicije do predračunske vrednosti 20.000 EUR brez DDV.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma 
pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v 
skupno naložbo.

UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014)
Namen ukrepa:
Namen sofinanciranja dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje z 
namenom kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov: 
- naravnih nesreč; 
- slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, in 
- drugih slabih vremenskih razmer; 
- bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah.
S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da zavarujejo svoje pridelke pred posledi-
cami škodnih dogodkov iz prejšnjega odstavka.
Upravičeni stroški:
- sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s pripadajočim davkom od pro-
meta zavarovalnih poslov.
Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev s sedežem na ob-
močju občine, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto in je vključena v sofinanci-
ranje po nacionalni uredbi za tekoče leto.
Pogoji za pridobitev:
- veljavna zavarovalna polica z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja;
- fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2016.
Intenzivnost pomoči:
- skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavaro-
vanje primarne kmetijske proizvodnje ne sme preseči 65 % stroškov zavarovalne premije.
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UKREP 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter 
naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in 
trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetij-
skih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih 
in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
- stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proi-
zvodov ter  nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
- stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter  
nekmetijske dejavnosti;
- promocija.
Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetij-
skimi dejavnostmi s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
- predračune ali račune za nakup strojev ali opreme oz. račune o izvedenih delih;
- dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
- dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 leti po zaključeni naložbi;
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je z zakonodajo s področja 
graditve objektov to potrebno;  
- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so 
upravičeni do sofinanciranja;
- fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2016.
Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov oziroma do 10.000 EUR brez DDV.

UKREP 7: Pokrivanje operativnih stroškov cestnega  tovornega prometa iz odročnih 
krajev
Namen ukrepa: 
Namen ukrepa je pokrivati operativne stroške cestnega tovornega prometa na odročnih, 
razpršenih območjih občine. Cilj ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in transportne 
mreže na odročnih, razpršenih območjih občine.
Upravičenci:
- subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa.
Splošni pogoji upravičenosti:
- upravičenec mora predložiti dokazilo o opravljenem tovornem prometu na odročnih 
območjih z navedbo lokacij (prog) in razdalj ter seznam kmetij in količino mleka, ki ga 
le-te oddajajo;
- letno število prevozov;
- zagotavljanje ustreznega in kakovostnega tovornega prometa, skladno s področno 
zakonodajo.
Upravičeni stroški:
- operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih. 
Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči je do 50 % upravičenih operativnih stroškov tovornega 
transporta. 
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno po-
močjo presegli skupni znesek 100.000 EUR/upravičenca oziroma na enotno podjetje v 
kateremkoli obdobju treh poslovnih let, kot je določen za dejavnosti cestnega tovornega 
prometa. 

UKREP 8: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju dijakov in študentov kmetijskih pro-
gramov, ki so predvideni za naslednike kmetij. 
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije;
- kopijo zadnjega šolskega spričevala;
- potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec prejema) ali izjava, da ne preje-
ma druge štipendije;
- potrdilo o vpisu;
- fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2016.
Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske 
dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana.
Upravičenci do pomoči:
- udeleženci izobraževanja kmetijskih programov, ki so predvideni za naslednike kmetij.
Finančna določbe:
- do 120 EUR/mesec.

UKREP 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja po-
deželja  (106. člen Zakona o javnih financah, Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr. in 101/13)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje neprofitnih aktivnosti in materialnih stroškov društev oz. 
združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja z območja občine, ki ne predsta-
vljajo državne pomoči ter njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička. 
Cilj ukrepa je omogočanje izvedbe programov dela navedenih društev oziroma združenj. 

Upravičeni stroški:
- stroški, povezani s predstavijo oz. promocijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj 
kmetijstva, gozdarstva in podeželja, kot so: stroški udeležbe na  splošnih predavanjih, de-
lavnicah, tečajih brez pridobitve certifikata, krožkih, strokovnih ekskurzijah, seminarjih, 
udeležbe na posvetih, okrogle mize ipd.; potni stroški, stroški izdaje publikacij, najemnine 
razstavnih prostorov; 
- stroški, povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti društev oz. združenj, 
ki prispevajo k prepoznavnosti občine, kot so: priprava gradiv, zloženk, objave v medijih, 
organizacija samostojnih prireditev ipd.;
- stroški, povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja 
kulturne in tehnične dediščine kmetijstva in podeželja: prikazi tradicionalnih domačih 
obrti in običajev, prikazi tehnične dediščine, razstave, tekmovanja ipd.;
- materialni stroški, povezani z izvedbo programov društev oz. združenj;
- stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, 
regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena na prireditvah drugih društev in or-
ganizacij.
Pogoji za pridobitev pomoči: 
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- finančno in vsebinsko ovrednoten letni program dela društva oz. združenja,
- seznam članov.  
Upravičenci do pomoči:
- registrirana stanovska društva in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetij-
stva, gozdarstva in podeželja na območju občine.
Finančna določbe/intenzivnost pomoči:
- do 100 % upravičenih stroškov.

5. VSEBINA VLOGE
Vlagatelji izpolnijo in oddajo vloge na sedežu Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, 
in sicer obvezno na predpisanem obrazcu »Vloga za sofinanciranje programov na podro-
čju kmetijstva v občini Trebnje v letu 2016«, ki ga dobijo na Občini Trebnje v sprejemni 
pisarni (soba št. 2), na Oddelku za družbene in gospodarske dejavnosti, pisarni št. 24 ali 
na internetni strani http://www.trebnje.si/. 

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

6. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE
Vloge na javni razpis morajo biti predložene v sprejemno pisarno Občine ali oddane na 
pošti kot priporočene pošiljke do vključno 11. 3. 2016. Za pravočasne se bodo štele vse 
vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 
Trebnje. Vloge, izpolnjene na razpisanih obrazcih, morajo biti z vsemi zahtevanimi prilo-
gami dostavljene v zaprti kuverti s pripisom »VLOGA NA JR - KMETIJSTVO 2016, ukrep: 
»_____ » (navedba ukrepa, kot npr.: Ukrep 1, Ukrep 3, Ukrep 6 …). Če se vlagatelj prijavlja 
na več razpisnih področij, mora navesti vsa področja. Na hrbtni strani ovitka mora biti 
naveden naziv in naslov vlagatelja. 
Obravnavane bodo vloge, ki bodo pravočasne in pravilno izpolnjene ter oddane na pred-
pisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Razpis in obrazci so objavljeni tudi na inter-
netni strani občine Trebnje http://www.trebnje.si/.
O dodelitvi sredstev upravičencem na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s stra-
ni župana, odloča pooblaščena oseba. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih 
sredstev za posamezni ukrep. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom se 
uredijo s pogodbo. Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine izplačajo na podlagi 
zahtevka. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
- dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem ra-
čunu),
- poročila o izvedenih aktivnostih.

V primeru, da upravičenec ne bo črpal že odobrena sredstva (brez vložitve zahtevka z 
dokazili), ne more pridobiti sredstev na naslednjih dveh javnih razpisih za dodelitev fi-
nančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Trebnje, razen 
v primeru višje sile.

Vlagatelji so seznanjeni z možnostjo uvedbe ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic 
porabe do višine 5 % skladno z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2016 (Uradni 
list RS, št. 33/15).

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

8. ROK, DO KATEREGA MORAJO BITI VLOŽENE VLOGE
Vloge morajo biti oddane do 11. 3. 2016 oz. za ukrep 8 najpozneje do 14. 10. 2016.

Številka: 331-1/2016-1
Datum: 29. 1. 2016

Župan Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.
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Galerijska paleta
Ustvarjalni v 2016

11. februarja 2016 smo odprli razstavo 
srbskega avtorja Joškina Šiljana z naslo-
vom Beleg zapisi babe Mileve. Razstavo je 
pripravila Maruša Stupica, u.d.i.a., članica 
Strokovnega sveta Galerije likovnih samo-
rastnikov Trebnje s sodelovanjem avtorja 
Joškina Šiljana in Muzeja naivne i mar-
ginalne umetnosti Jagodina iz Srbije. Na 
odprtju sta navzoče pozdravili direktorica 
CIK Trebnje, Patricija Pavlič, in kustosinja 
Muzeja naivne i marginalne umetnosti Ja-
godina, Nina Ljubomirović. Maruša Stupica 
in Joškin Šiljan sta se zapletla v zanimiv po-
govor, v katerem sta podrobneje predstavi-
la babo Milevo (babico Milevo), pri kateri 
je Joškin Šiljan našel navdih, njeni nauki pa 
predstavljajo rdečo nit tokratne razstave. 
Razstavo je odprl župan Občine Trebnje, 
Alojzij Kastelic. Kulturni program so prip-
ravile flavtistke Glasbene šole Trebnje pod 
mentorstvom prof. Nataše Paklar s klavir-
sko spremljavo prof. Katje Činč. Prireditev 
je vodil Luka Bregar. 
Razstava bo na ogled do 22. maja 2016.

Lepo vabljeni! 

KULTURA

Osrednja obeležitev kulturnega 
praznika v Mokronogu 
Pred letošnjim kulturnim praznikom je v soboto, 6. februarja 2016,  JSKD OI Trebnje po krož-
nem pravilu, ki se je ustalil po razcepitvi enovite občine,  v Mokronogu organizirala osrednjo 
medobčinsko proslavo. Preplet raznovrstne kulture v dolini je bil tokrat povezan z mislijo, da 
iz majhnega raste veliko.
Že pred dvorano je obiskovalce sprejel Občinski pihalni orkester Trebnje, ki bo sredi leta z 
dvodnevnim slavjem obeležil 90-letnico delovanja, zaplesale  so tudi Trebanjske mažorete, ki 
so v preteklem letu obeležile 20-letnico delovanja.
Uvod v prireditev je bil mali poklon ljubiteljski kulturi in dosežkom v preteklem letu. Obisko-
valci so si tako med drugim ogledali posnetek nastopa skupine SoFly, v kateri pleše tudi Mir-
nčanka Julija Umek (v soboto, v času proslave, je s soplesalcem Klemenom Kapšem na po-
kalnem tekmovanju v svoji disciplini hip hop pari osvojila 7. mesto), film Iskanja, ki je nastal v 
produkciji OŠ Veliki Gaber in tamkajšnje filmske sekcije pod mentorstvom Justine Zupančič, 
s katero dosegajo odlične uspehe na slovenskem nivoju, ter animirani film Brd Run, pri kate-
rem nastajanju je z našega območja sodelovala v okviru regijske delavnice animiranega filma 
v novomeški izpostavi JSKD  Živa Dvornik iz Mokronoga. Animirani film beleži udeležbe na 
mednarodnih festivalih v Dubrovniku, Mariboru, Krškem in na grškem Peloponezu. 
Na odru dvorane UKS Mokronog so nato nastopili učenci Glasbene šole Trebnje:  Nejc Era-
zem Drakslar iz Trebnjega, Lana Rupnik z Mirne, Hana Dragar iz Šentruperta in Manca Penca 
Kocjan iz občine Mokronog-Trebelno. Učencem so se v skupni točki pridružili tudi učitelji: 
Tilen Artač, Ivana Krhin Podlesnik in Lucija Mlakar, pri klavirju pa je solistične točke spremljal 
Zoltan Peter. Naj na tem mestu omenimo, da Glasbena šola Trebnje v letošnjem letu praznu-
je 40. obletnico delovanja. 
V sklopu prireditve je bila tudi otvoritev razstave Žive Dvornik, mlade umetnice iz Mokro-
noga, ki je v svoji 1. samostojni razstavi na ogled postavila 44 del, ki so razstavljena v avli 
Upravno-kulturnega središča Mokronog in so na ogled do 12. marca 2016 v času prireditev 
v tamkajšnji dvorani. 
Za posebno interpretacijo Prešernovih pesmi  sta poskrbela Vokalna skupina Cantamus iz 
Šentruperta, ki je lani v maju obeležila 10-letnico delovanja, in Oktet Lipa Trebnje, ki je  tudi 
lani novembra proslavil 25-letnico z novo oblačilno podobo, s katero se je na sobotni priredi-
tvi najbolj približali času Franceta Prešerna.
Zbrane so nagovorili: mokronoški župan Anton Maver, bodoči šentrupertski podžupan Robi 
Jereb, mirnska podžupanja Barica Kraljevski ter trebanjski podžupan dr. Jože Korbar. Slav-
nostni govornik je bil novi ravnatelj OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert Jože Tratar, ki je v govoru 
med drugim poudaril enostavnost dojemanja kulture, kot jo vidijo otroci, in na katero odrasli 
pogosto pozabijo. Omenil je tudi jubilante, liste Rastoče knjige, ki imajo letos okrogle obletni-
ce rojstva: Ivan Steklasa, Sandi Leskovec, Lucijan Reščič, France Režun in Janez Mejač.
Režijo in scenarij ter povezovanje je naša izpostava  letos prepustila Mirnčanki Petri Krnc. Kot 
običajno smo tudi letos  k ustvarjanju povabili ustvarjalce iz vseh štirih občin.
Tako je sobotna prireditev znova pokazala in dokazala, da kultura nima meja in da znamo 
kulturniki iz nekdaj skupne občine združiti moči na odru in v dvorani. 
Vsem sodelujočim na prireditvi, vsem štirim občinam, ki projekt financirajo, iskrena hvala 
za sodelovanje. Naše misli so že vpete v prihodnje leto, ko bo medobčinsko proslavo gostila 
Občina Šentrupert. 

JSKD Trebnje 

V prvi vrsti od leve:
dr. Jože Korbar, Alojzij Kastelic, Joškin Šiljan

Na 
pustno 
soboto 

so najmlajši  v Galeriji samorastnikov 
Trebnje ustvarjali  pustne maske pod 
mentorstvom Ane Cajnko in v  sodelo-
vanju z JSKD OI Trebnje. Bil je resnič-
no živahen in napet pustni »živ žav« 
maskiranja s številnimi idejami, kako 
se skriti za pustno masko in z njo po-
pestriti dan.

Brane Praznik
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KULTURA

Kulturni dan v Velikem Gabru
Gabrovski folkloristi (tako jih lahko imenujemo, ker so že znani po vsej Sloveniji) so orga-
nizirali prireditev v počastitev kulturnega praznika. Dali so ji naslov Naš stoti ples. Ko so 
ugotovili, da je dvorana nabito polna, so si oddahnili. Celo po stopnicah so gledalci iskali 
špranjo, skozi katero bi lahko videli vsaj kanček programa.  Folklorna skupina, ki je organi-
zirala prireditev, je na pomoč poklicala tudi osnovno šolo in učence Glasbene šole Trebnje. 
Strnili so vrste in na čudovit način pokazali vesoljni Sloveniji, da je v tej alpski deželi še kraj, 
kjer se mladi in stari znajo družiti. Pogoj je, da zavihajo rokave pravi ljudje. Kljub številnim 
pustnim prireditvam so prišli gledalci od daleč in blizu. Da, prav ste prebrali. Bilo je več 
neznanih kot znanih obrazov. Moderatorka je po mnenju mnogih, ki se bolj spoznajo na 
pravi slovenski jezik kot jaz,  celoten program speljala v knjižno-zborni slovenščini. Še en 
dokaz, da so bili prisotni vsi, ki »v srcu dobro mislijo«. Da je vse potekalo pod nadzorom, 
je poskrbel France, ki je v kotu le opazoval  »ta l'ubi narod«. To pot je imel ob sebi prazno 
majolko in le simbol slovenstva šop rdečih nageljnov. Organizator obžaluje, da jih ni prišel 
pogledat sam vrh, ki nekaj šteje. Njihovo čast je rešila ga. Mojca iz JSKD-Trebnje.  Da bi Bog 
dal, da bi bila v naslednjem mandatu v bližini blagajne, ki bi pomagala zgraditi vsaj podobe 
vreden kulturni dom. Dvorana je neprimerna za starejše, čeprav je večina prireditev na-
menjena prav njim. Invalidi , ki jih je v KS kar nekaj, sploh ne morejo obiskati prireditve, saj 
so za njih nedostopne. Slika pove vse. V nasprotnem primeru bo šla kultura  »po Savci, po 
Dravci po lepi  Donavi«.
Ob tej priliki se organizator DU Folklorna skupin Večerna zarja zahvaljuje učiteljicama Tanji 
in Petri za pomoč pri sooblikovanju programa.

V imenu skupine Štefka 

Uspešen nastop 
»Kresničk«

V soboto, 23. januarja, se je ob 17. uri na 
odru Kulturnega doma Trebnje predstavi-
la mladinska gledališka skupina Kresničke. 
S predstavo Kdo še verjame v pravljice? 
so nadebudne igralke navdušile mnogo 
gledalcev, ki so jim z bučnim aplavzom na 
koncu dali potrditev, da jim je bila predsta-
va všeč. Sedaj nimajo časa za počitek, ker 
že vadijo novo otroško predstavo Čudežni 
korenček, s katero se bodo predstavile na 
prireditvi ob materinskem dnevu.

Nina Ajdič

Razstava v Baragovi galeriji
V dneh pred kulturnim praznikom je s prijetnim kulturnim programom Glasbene šole 
Trebnje in z izbranimi besedami dr. Jožeta Korbarja, podžupana Občine Trebnje, ter z 
odličnim povezovanjem Suzane Bajuk Društvo likovnikov Trebnje v Baragovi galeriji 
odprlo prvo letošnjo pregledno razstavo slik članov DL Trebnje. Sama otvoritev je bila 
izjemno dobro obiskana, kakor tudi razstava, zlasti na kulturni praznik. Gre za likovne 

stvaritve z lanskih likovnih delavnic, ki jih je 
Društvo kar nekaj organiziralo v letu 2015 
in na katerih so sodelovali skoraj vsi člani 
društva (le-teh je skoraj 40). Na pregledni 
razstavi je bilo na ogled postavljenih 44 li-
kovnih del, ki jih je ustvarilo 25 slikark in sli-
karjev. DL Trebnje načrtuje že novo razsta-
vo, ki bo predvidoma v sklopu občinskega 
praznovanja, na temo »Dolenjski gradovi«.

bp

Kulturni dan v 
Šentlovrencu
V kulturnem domu v Šentlovrencu so v 
počastitev kulturnega praznika gostovali 
člani in članice Mešanega pevskega zbora 
Društva upokojencev Šentrupert, ki ga vodi 
zborovodkinja Duška Lah Peček. Pečkova je 
tudi režirala pripovedno-pevsko prireditev 
z naslovom BABICA PRIPOVEDUJE, v kateri 
so ustvarjalci s pesmijo in s srčnostjo vplet-
li zgodbe, ki naj bi jih pripovedovale naše 
babice. 

Na prireditvi so kot gostje omenjenega 
zbora sodelovali tudi domači pevci Zagriški 
fantje in za popestritev še mladi harmo-
nikar. Udeležence prireditve je pozdravil 
predstavnik Krajevne skupnosti, slavnostni 
nagovor pa je imel znani kulturnik, profesor 
Jože Zupan.

Brane Praznik
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ŠPORT

Atletska sekcija Trebnje že 
s prvimi uspehi na državem 
prvenstvu
Otroci v Trebnjem v sklopu Atletske sekcije Trebnje AK Krka iz No-
vega mesta to zimo pridno spoznavajo osnove kraljice športov - 
atletike. Treningi potekajo v dveh starostnih skupinah; v najmlajši 
skupini spoznavajo atletsko abecedo in osnovne gibalne vzorce, v 
starejši skupini pa se že srečujejo s pravimi atletskimi disciplinami 
in zahtevnejšimi tehnikami, poleg tega je še vedno veliko  energije 
namenjene pravilnemu izvajanju tekaškega koraka ter posebnim 
vajam za krepitev telesa in pridobivanje kondicije. Na atletski stezi 
v Športnem parku Trebnje je bil opravljen že prvi pravi trening in 
otroci z navdušenjem čakajo na toplejše dni, ko se bodo lahko tre-
ningi iz dvorane dokončno preselili na stezo. 
Nekateri mladi atleti so v januarju že nastopili na dvoranskem dr-
žavnem prvenstvu v svojih kategorijah ter kljub tekmovalni neizku-
šenosti skoraj vsi popravili svoje osebne rekorde in dosegli nekaj 
zelo dobrih uvrstitev. Jan Janc je v teku na 60 metrov v kategoriji 
U14  osvojil odlično 4. mesto. Zelo dobro sta v kategoriji U 16 v 
skoku v višino natopili tudi Eva Murn in Metka Strahinič, saj sta 
bili 4. in 6., obe sta bili med najmlajšimi tekmovalkami in lahko 
v naslednjem letu sežeta še po višjih uvrstitvah. 6. mesto si je v 
isti kategoriji v skoku v daljino priskakal še Matevž Šuštaršič, poleg 
tega pa je bil v malem finalu teka na 60 metrov tretji. Ostali rezul-
tati naših atletov se nahajajo na spletni strani AK Krka: http://www.
atletskiklub-nm.si/. 
Vse ljubitelje atletike, teka in športa obveščamo, da bomo v me-
secu marcu v Športnem parku Trebnje pričeli z atletskimi treningi 
za odrasle. Treningi se bodo predvidoma izvajali enkrat tedensko z 
začetkom v četrtek, 3. marca, ob 17.30. Prijave lahko že pošljete na 
elektronski naslov: mitja.svet@gmail.com, vse dodatne informaci-
je pa bodo objavljene tudi na Facebook strani: Mitja Svet Atletski 
Treningi.
V organizaciji KS Trebnje in AK Krka Novo mesto se pripravlja tudi 
prvi atletski miting za otroke in za rekreativce, s katerim želimo 
uradno odpreti novo atletsko stezo v Trebnjem in atletiko približa-
ti vsem krajanom. O terminu mitinga in ostalih podrobnostih vas 
bomo obvestili v naslednji številki Glasila občanov in preko drugih 
medijev.

Mitja Svet, trener atletike

Naši sprinterji med vrstniki iz AK Krka na DP U14  v Ljubljani
(Foto: Mitja Svet)

Športno plezanje v 
Šentlovrencu
Mladi plezalci ob petkih napolnijo dvorano ŠD Šentlovrenc, ki us-
pešno izvaja tečaj športnega plezanja za otroke. Trideset otrok pet-
kove večere preživi v plezalnem pasu na umetni steni, kjer preiz-
kušajo oprimke, premagujejo strah pred višino in osvajajo različne 
plezalne smeri. Začetniki se podajo med oprimke različnih barv in 
smeri v steni, ki je primerna za najmlajše plezalce in se ponosno 
dotaknejo vrha 6-metrske stene. Izkušenejši plezalci svojo plezalno 
tehniko nadgrajujejo na steni s previsom, kjer so smeri težje. Med 
plezanjem otroci delajo vaje za vzdržljivost in ravnotežje ter se 
spoznavajo z osnovami varovanja in vozlanja. V dvorani odmevajo 
smeh in vriski ob uspešno preplezanih smereh.
Za otroke načrtujemo obisk plezalnega centra v Ljubljani in izlet 
v naravno plezališče. V načrtu je razširitev stene, saj želimo vsem 
ponuditi večji nabor smeri in težavnosti.
Naš program športnega plezanja podpirajo mnogi krajani in starši 
otrok ter Krajevna skupnost Šentlovrenc in Občina Trebnje.

ŠD Šentlovrenc, Sabina Lovšin

Golf tudi med mladimi
Na Osnovni šoli Veliki Gaber je g. Lavrih navdušil mlade nadebud-
neže za učenje osnovnih prijemov vse bolj priljubljene igre golfa. 
Zbirajo se enkrat tedensko v telovadnici šole. Čeprav je to igra ljudi 
premožnejšega sloja,  se zanjo vse bolj navdušujejo tudi »navadni 
smrtniki«. Vendar tudi ti mnogo obetajo, saj so dobri učenci. Ko 
sem edino predstavnico t. i. nežnejšega spola vprašal, ali vidi v tem 
športu tudi denar, je rekla da ne, ampak da komaj čaka ponedelj-
ka, ko se druži s svojimi vrstniki. Mogoče se bodo kmalu preselili 
na pravo golf igrišče h gospodu Zaletelu, ki povezuje trebanjske 
golfiste.

Mirko Gliha
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U-8 selekcija 
že drugo leto 
zapored osvojila 
turnir v Brežicah
V soboto, 6. 2. 2016, je v Brežicah potekal 
mednarodni dvoranski nogometni turnir za 
U-8 selekcijo, ki se ga je z dvema ekipama 
udeležil tudi naš klub. Obe ekipi sta se dobro 
držali vse do četrtfinala, ko je drugi ekipi žal 
ponagajala športna sreča, medtem ko je prva 
ekipa zmagovala vse do finala. Tudi v tekmi 
za 1. mesto je naša ekipa suvereno premaga-
la ekipo iz NK Krško in jih tako že drugo leto 
zaporedoma premagala v finalu in osvojila 
turnir in pokal za 1.mesto. Posebno prizna-
nje za naš klub je bil tudi pokal za najboljše-
ga strelca turnirja, ki ga je tokrat osvojil Lan 
Udovič. Tudi ostale dneve so ostale naše viš-
je selekcije dosegale lepe športne rezultate 
na omenjenem turnirju, vendar je na koncu 
vedno malo zmanjkalo do medalje. Po drugi 
strani pa nas doma že čakajo domači turnirji, 
nogometne priprave in kaj kmalu tudi spo-
mladanski del tekmovanja. Športni pozdrav!

Skupinski del:
NK Bartog Trebnje : NK Krško 3 − 5:2
NK Bizeljsko : NK Bartog Trebnje - 0:8
NK Bartog Trebnje : NK Brežice 2 − 5:3
Četrtfinale:
NK Bartog Trebnje : NK Brežice 1 − 2:1
Polfinale:
NK Krško 2 : NK Bartog Trebnje – 0:5
Finale:
NK Bartog Trebnje : NK Krško 1 – 1:0
Končni vrsti red:
1. mesto: NK Bartog Trebnje
2. mesto: NK Krško 1
3. mesto: NK Šentjernej

Leon Lobe, NK Bartog Trebnje
Foto: Polona Šunta Udovič

Erazem, Ožbej, Lan, Mark in trener Nikola 
ob prejemu medalj in pokala

EIS-ALP (učenje v zaporih)
Znanje je v današnji družbi ključni dejavnik osebnega in družbenega razvoja. Hitro spre-
minjajoče se gospodarske in družbene razmere zahtevajo vseživljenjski pristop k učenju, 
vlaganje v izobraževanje in usposobljenost ter krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega 
učenja vsem ciljnim skupinam (starejšim, manj izobraženim, depriviligiranim …). 
Splošna deklaracija človekovih pravic pravi, da ima vsakdo pravico do izobraževanja in da 
mora biti izobraževanje dostopno vsem. Izobraževanje odraslih in vseživljenjsko učenje sta 
tudi prednostni nalogi Evropske unije in temeljna dejavnost Centra za izobraževanje in kul-
turo Trebnje. V programe izobraževanja odraslih se danes vključujejo posamezniki različnih 
ciljnih in starostnih skupin. Vse večji delež predstavljajo skupine s posebnimi potrebami in 
ovirami, med katere sodijo tudi zaporniki.
Zaporniki so skupina, ki je ne moremo preprosto prezreti. Po podatkih Ministrstva RS za 
pravosodje je bilo v letu 2014 v povprečju zaprtih 1.511 oseb, število pa že nekaj leto na-
rašča. Med zaprtimi osebami je bilo 13,5 % tujcev, kar 64 % zaprtih oseb je bilo mlajših od 
39 let. Izobrazba obsojencev in mladoletnikov je nizka. Polovica obsojencev je bilo v letu 
2014 brez poklica oz. 18,4 % jih ni imelo končano niti osnovne šole.

Izobrazba in poklicna usposobljenost sta pomembna dejavnika na poti uspešne reintegra-
cije zapornika v okolje in bistveno prispevata k zmanjševanju povratništva. Kakovostno in 
učinkovito izobraževanje v zaporu zahteva dobro poznavanje posebnosti ciljne skupine, 
njihovih življenjskih in učnih možnosti in ovir ter zato ustrezno usposobljene in kompeten-
tne učitelje.
Projekt EIS-ALP (http://www.ciktrebnje.si/projekti/item/eis-alp) je projekt, ki ga v okviru 
programa Vseživljenjsko učenje sofinancira Evropska unija. V projektnem partnerstvu po-
leg CIK-a Trebnje sodelujejo še partnerji iz Romunije, Portugalske, Malte in Velike Britanije. 
Osredotoča se na specifične izzive izobraževalcev v zaporih, na prepoznavanje in razvoj 
ustreznih kompetenc in znanj, ki jih potrebujejo učitelji za delo v zaporih. V ta namen smo 
razvili kompetenčni profil in izobraževalne module ter spletno aplikacijo, ki omogoča sa-
moevalvacijo in e-učenje in usvajanje ustreznih komptenc. V teh dneh zaključujemo pilotni 
preizkus razvitih modulov in spletne aplikacije v vseh petih sodelujočih državah, tudi na 
CIK-u. Projekt bomo zaključili z mednarodno delavnico in zaključno konferenco, ki bo pote-
kala od 24. do 27. februarja 2016 v Timisoari v Romuniji. 
Več o projektu in razvitih gradivih: http://eisalp.eu/index.php 

Patricija Pavlič, direktorica CIK Trebnje

Nadaljevalni seminar mažoret
Na že skoraj tradicionalni vsakoletni seminar mažoret se je tudi letos na razpis Tre-
banjske območne izpostave, ki je seminar prvič izvedla v sodelovanju z Mažoretno 
zvezo Slovenije,  odzvalo  38 mažoret iz 12 različnih društev po Sloveniji od Bakovcev, 
Murske Sobote, Ruš, Ormoža, Svete Ane, Laškega, Radeč, Sevnice, Novega mesta, Ko-
pra, Trbovelj in Trebnjega. Dopoldanski plesni del je vodila Maja Osterman iz Plesnega 
centra Dolenjske, popoldanski mažoretni del pa Anja Gospodarič iz Radeč in Maša 
Zarabec iz Trebnjega.  

JSKD OI Trebnje

Sem psiček, majhne rasti, star eno leto. Sem zelo pri-
jazen in crkljiv, iščem pa dober notranji dom in novega 
lastnika, ki me bo do onemoglosti razvajal.

Če želite o meni še več informacij, pokličite v času urad- 
nih ur od 10.00 do 14.00, in sicer od ponedeljka do pet-
ka in v soboto od 8.00 do 12.00 na tel. 041 779 884 (Du-
šan), 031 331 336 (oskrbnik) ali kontaktirajte na elek - 
tronski naslov: meli.center.repce@gmail.com.
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Folkloristi DU Veliki Gaber podirajo 
meje
Folklorna skupina Večerna zarja s svojimi nastopi navdušuje gledalce in poslušalce tudi izven 
občinskih meja. V posebno čast jim je, da so nastopili  kot prvi na otvoritvi novega Doma 
starejših občanov občine Litija. Program je bil na novo načrtovan — zgodila se je premiera. 
Prebivalcem tukajšnjega doma so vsaj za uro in pol povrnili nasmeh in dobro voljo, ki sta naj-
bolj priznani zdravili. Ker so tudi nastopajoči že v dokaj zrelih letih, so lažje začutili, kaj potre-
bujejo njihovi vrstniki. Piko na i pa sta dodali »Franca« in »Pepa«, ki sta nastopili kar z lastnim 
skečem. Po končanem nastopu so si gostje pod strokovnim vodstvom Doma ogledali lepo in 
sodobno urejene prostore. Človek bi preprosto rekel: »Ni, da ni.« Ker so nastopajoči ugoto-
vili,  da je bil nastop zadetek v črno, so ga  ponovili že čez dober teden v Šmarjeti. Tam sta 
»vaški klepetulji« za nameček še okrasili novoletno jelko in jo podarili  oskrbovancem. Med 

krašenjem je bilo dovolj 
smeha in dobre volje, saj 
jima delo ni šlo preveč od 
rok. Eden izmed prebival-
cev je celo šepnil : »Prej 
bi jo okrasile z jezikom 
kot z rokami«. Ob koncu 
prireditve je k » Pepi« 
pristopila starejša oskr-
bovanka. Zanimalo jo je, 
kdo jima piše skeče. Pepa 
kot Pepa pa : »Ah, kaj bi 
ga kdo pisal, saj še ne zna-
va dobro brati«. 

Mirko Gliha

www.avtoslak.si

Podjetniški bonus 

do 4.000 EUR.*

Novinarji iz 24 evropskih držav so soglasno izbrali Volkswagen Transporter za 
mednarodni dostavnik leta 2016. Prepriča s številnimi inovacijami, naprednimi 
asistenčnimi in multimedijskimi sistemi ter najnovejšimi Euro 6 motorji. 

Praznujte z nami! Izkoristite podjetniški bonus s prihrankom do 4.000 €*.  
Za več informacij in testno vožnjo se oglasite pri izbranem trgovcu  
Volkswagen Gospodarska vozila. Novi Transporter. Eden in edini.

Emisije CO2: 239−149 g/km. Kombinirana poraba goriva: 10,3−5,7 l/100 km. Emisijska stopnja: Euro 6 in Euro 5. Emisije NOX: 
0,2581−0,0390 g/km. Število delcev: 42,4−0,0083 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega 
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
*Podjetniški bonus do 4.000 EUR (z DDV) velja za omejeno število vozil in modelov Transporter. Porsche Slovenija d.o.o., 
Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Slika je simbolna.

Bogato opremljen Transporter 2.0 TDI
Furgon že za: 19.287 EUR brez DDV

Krpan že za 19.984 EUR brez DDV

Kombi že za: 21.656 EUR brez DDV

Testne vožnje

Ugodno 

financiranje

Franci - 031 276 284 Ognjen - 051 630 518

Ljudsko izročilo s 
folklorno skupino 
Nasmeh

Prvo srečanje s folklorno skupino NASMEH 
smo imeli v mesecu januarju. K sodelovanju 
smo povabili oddelek MURENČKI. Z njimi 
se družimo preko IP – projekta ZAČUTIMO 
GLASBO. Dopoldansko srečanje je potekalo 
veselo, saj smo skupaj zaplesali, se naučili 
novi ples (Šotiš) in si s tem razgibali celotno 
telo. Medgeneracijsko povezovanje nam 
tako uspeva, učimo se drug od drugega, 
prepevamo ljudske pesmi in skrbimo, da se 
ljudsko izročilo ne bo pozabilo. Druženje je 
potekalo v prijetnem vzdušju in komaj ča-
kamo novega srečanja.

Strokovni delavki Brigita in Katja



št. 113 / februar 2016 13

DRUŽABNI DOGODKI

Ptujski kurenti v Trebnjem
 
Na debeli četrtek, 4. 2. 2016, ko so se 
krajani prebudili v zasneženo jutro, 
so v Trebnje že drugo leto zapored 
prišli kurenti iz Društva Koranti Po-
etovio Ptuj. Le-ti že leta sodelujejo 
s Turistično zvezo Dolenjske in Bele 
krajine in tradicionalno odganjajo 
zimo po naših krajih. Svoj pohod z 
zvonjenjem, plesom in dobro voljo 
so najprej začeli pri naših najmlajših, 
v vrtcu Mavrica Trebnje, nato so obiskali Dom starejših občanov in Varstveno-delovni center, 
kjer so jih bili stanovalci še posebno veseli. Pot so nadaljevali v Mestni park, v katerem so 
se predstavili občanom, jim zaželeli srečo in dobro letino. Kurente je pozdravil tudi direktor 
občinske uprave, g. Pirc, člani Turističnega društva Trebnje pa so obiskovalcem razdelili krofe 
Slaščičarne Julija. Svoj pohod skozi Trebnje so kurenti zaključili pri Osnovni šoli Trebnje, kjer so 
razveselili šolarje razredne stopnje. Ali nam je s skupnimi močmi uspelo priklicati pomlad, pa 
bomo videli v prihodnjih dneh, zagotovo pa so polepšali dan marsikateremu krajanu. Turisti 
se tako zahvaljujemo Slaščičarni Julija in Društvu vinogradnikov Dobrnič Lisec ter Vrtcu Mavri-
ca, Domu starejših občanov Trebnje in Osnovni šoli Trebnje za lep sprejem. Prav posebno  se 
zahvaljujemo veselim in dobrovoljnim korantom Poetovio Ptuj in jim sporočamo, da so pri nas 
vedno dobrodošli. S skupnimi močmi nam je ponovno uspelo popestriti vsakdan v Trebnjem. 
Galerija: https://picasaweb.google.com/td.trebnje/2016KurentiObiskaliTrebnje422016

Turistično društvo Trebnje
Milka Poljanc, podpredsednica

Prvi »turisti« 
v Ivančni Gorici 
in Trebnjem 
Društvo vinogradnikov Lisec Dobrnič se je 
udeležilo tradicionalne pustne povorke v 
Ivančni Gorici. Nastopili smo v skupini vi-
nogradnikov iz pobratenega Društva Debeli 
hrib in Lisec s turisti. Glede na to, da sta se 
obe društvi predstavljali na letošnjem osre-
dnjem slovenskem turističnem sejmu NA-
TOUR Alpe-Adria v Ljubljani, je prišla ideja, 
da se skupaj predstavimo v pustni povorki, 
in sicer tako, da pripeljemo v Ivančno Gori-
co in Trebnje že prve turiste (Meksikance, 
Kitajce, Arabce, Afričane in druge), ki iščejo 
prenočišča. Po izboru komisije je naša sku-
pina Debeli hrib in Lisec s turisti prejela 1. 
nagrado in požela ogromno aplavza.

Anica Maraž
Foto: Gašper Stopar

Vesela pustna 
sobota v 
Šentlovrencu
Na pustno soboto so se vesele maškare 
zbrale v Šentlovrencu. Kar 80 maškar se je 
zbralo na igrišču, kjer smo pomahali vašča-
nom, nato pa rajanje nadaljevali v Kultur-
nem domu Šentlovrenc. Za plesne ritme so 
poskrbele animatorke Plesne šole Kattan 
iz Zasavja. Plesišče so napolnili klovni, su-
per junaki, pirati in princeske ter različne 
živalice. Pustno zabavo so nam popestrili 
Alvin in veverički, ki so z otroki zaplesali in 
se fotografirali. Po živahnem rajanju smo se 
posladkali s krofi in si obljubili, da se pri-
hodnje leto zopet vidimo.

KUD Marija Kmetova Šentlovrenc
Sabina Lovšin

Foto: Mateja Oven

Predstavitev 
poklica medicin-
ske sestre
V sredo, 27. 1. 2016, se nam je ob 9.15 
uri pri dejavnostih pridružila  mamica od 
Lie. Predstavila nam je poklic medicin-
ske sestre. Oblečena je bila v uniformo 
medicinske sestre, s seboj je imela že na 
pogled zanimiv kovček. V kovčku je imela 
pripomočke, ki jih potrebuje pri svojem 
delu. Med predstavitvijo so otroci postali 
»pacienti« in se neposredno seznanili s pri-
pomočki. Srečanje je potekalo v prijetnem 
vzdušju in otroci so se kasneje igrali simbol-
no igro »Medicinska sestra«. 
Zahvaljujemo se mamici za obisk.

Strokovni delavki Brigita in Katja

Maša 
za domovino
Kot vsako leto se je tudi letos zbralo pri 
maši za domovino v cerkvi Sv. Urha v Veli-
kem Gabru zelo veliko ljudi. Lahko bi rekli, 
da celo več kot v minulih letih. Po končani 
maši je zbrane nagovoril pod farovško lipo 
domači župnik g. Janez. Na kratko je orisal 
pomen tega praznika. Nato je zadonela 
Prešernova Zdravljica. Ker je bil mraz, se 
je ob koncu kar prilegel »kozarček kuha-
nega«. Najbolj zagreti so nazdravili v čast 
prazniku s šampanjcem, ki ga je daroval kar 
sam g. župnik. 
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Napovedujemo: koncert 
tria Eroika v Mokronogu
Na jožefovo, 19. marca 2016, vas vabimo v Športno dvorano Mo-
kronog, na Koncert Tria Eroika.  
Vstopnice po 15 EUR bodo v prodaji 
od 19. februarja dalje. Cena vstopnice na dan dogodka je 18 EUR. 
Prodaja vstopnic v Mokronogu: Bencinski servis in gostišče Deu; 
na Trebelnem: Okrepčevalnica Vinkl; na Mirni: Picerija Karmen in 
Papirnica Maja; v Sevnici Mercator Sevnica; Trebnje: pisarna JSKD.
Več info: JSKD OI Trebnje.

Vseživljenjsko učenje
Poleg našega rednega izobraževalnega programa - vpisi v sre-
dnjo šolo, NPK in tečaji tujih jezikov so v polnem teku - želimo 
spodbuditi  tudi vseživljenjsko učenje. Zato vam ponujamo 
tudi nekaj lahkotnejših tečajev, ki se jih lahko udeležite. Pre-
izkusite se lahko namreč v abstraktnem oblikovanju pisave - 
kaligrafiji - ali na tečaju ročne masaže za domačo rabo. Oba 
tečaja se bosta pričela v mesecu februarju. 

Ponovno bomo pričeli tudi s tečajem balet za odrasle, ki bo 
potekal vsako sredo ob 19.30 v učilnici 9 na CIK Trebnje. Še 
vedno pa se nam lahko pridružite pri tečajih ročnih spretnos-
ti (kvačkanje nakita, klekljanje, oblikovanje in šivanje oblačil, 
izdelaj si svoje oblačilo), na katerih pridobljeno znanje lahko s 
pridom uporabite. 

Od meseca septembra 2015 dalje pa smo tudi uradni izvajalec 
programa Začetna integracija priseljencev (financiran s strani 
Ministrstva za notranje zadeve) za območje Novega mesta in 
Krškega, ki poleg učenja slovenskega jezika zajema tudi vsebi-
ne iz življenja, dela in slovenske kulture, ki krepijo integracijo 
priseljencev v slovensko družbo. 
O naši pestri ponudbi za vsakogar lahko več preberete na sple-
tni strani www.ciktrebnje.si. 

Tanja Vrčkovnik, CIK Trebnje
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Intervju s kultur-
nikom Branetom 
Praznikom
Gospod Brane Praznik je predsednik Društva 
likovnikov Trebnje in predsednik KUD Marije 
Kmetove Šentlovrenc. Mnogi smo se srečali 
z njegovimi akvareli, ki navdušujejo s prosoj-
nostjo, mehkimi barvami in precizno potezo. 
Po intervjuju z njim pa sem odkrila, da je gos-
pod Brane vsestranski umetnik, katerega veli-
ko veselje je povezovati ljudi.
Rojen je bil v vasici Žubina leta 1949, nato je 
vso zgodnjo mladost živel v Šentlovrencu. 
Šolo je obiskoval v Šetlovrencu in Stični. Šti-
rinajstleten se je znašel v Ljubljani. Izučil se 
je za kovinarja, nato pa je ob delu nadaljeval 
z izobraževanjem in se naselil v Medvodah. 
Velik del poklicne poti je delal kot novinar in 
urednik, po osamosvojitvi Slovenije leta 1991, 
pa se je zaposlil kot rezervni častnik TO v novo 
nastajajoči SV, na dolžnosti v varnostno obve-
ščevalni službi. Po upokojitvi se je zopet vrnil 
v domače in danes živi na Kraguljevem hribu. 
Ima hčer in dva sinova.

Kako človeka zanese na pot likovnega ustvar-
janja?
Imam veselje do tovrstnega izražanja. Zače-
lo se je z  risanjem. V nižjih razredih OŠ sem 
občudoval stripe in jih tudi sam risal. Prav to 
veselje me je nato peljalo, da sem se presku-
sil v vseh dostopnih zvrsteh likovnega izraža-
nja. V sedemdesetih letih sem obiskoval tako 

imenovane pripravljalnice, kjer so na likovni 
akademiji znani slikarji – pedagogi, pripravljali 
kandidate za vpis na akademijo. Rad se spom-
nim akademskega slikarja Sava Sovreta, ki me 
je poučeval o temeljih slikarstva.
Do začetka devetdesetih let je bilo tudi znatno 
več slikarskih srečanj in različnih extemporov, 
kjer  smo v druženju z znanimi in uveljavljenimi 
slikarji kar mimogrede lovili znanje in odnos do 
likovne umetnosti.
In po vseh teh iskanjih sem pristal v sli-
kanju v akrilni in akvarelni tehniki. Pravi-
jo, da je slikanje v akvarelni tehniki naj-
težje. Morda je to res za tistega, ki šele 
začenja. Meni je akvarel ljub, nikoli ga ne mo-
reš povsem osvojiti in je večno neraziskan ... 
Morda tudi zato, ker si včasih dve podlagi; dva 
papirja istega proizvajalca, nista podobna, kaj 
šele, da bi rekel enaka … Ker nikoli ne veš ali je 
kapljica vode dovolj ali premalo, in ali je zajem 
pigmenta pravi; ker nikoli ne veš ali bo sled na 
papirju res taka, kot si si zamislil. 
Doslej sem imel več kot petdeset samostojnih 
razstav in sodeloval na številnih skupinskih 
razstavah. Udeležb na razstavah pravzaprav 
ne štejem, ker zame ni pomembna količina 
ustvarjenega. Pomemben je slikarjev odnos 
do ustvarjenega in seveda kritika strokovnja-
kov ter občinstva. Pri temu pa se seveda ne da 
mimo rekla: »Vsake oči imajo svojega malar-
ja!« Za sodelovanje na likovnem področju sem 
dobil kar precej nagrad.

Kaj pa likovne delavnice?
Zaradi dolgoletnih izkušenj in vsestranskega 
sodelovanja, in tudi zato, ker me pedagoško 
delo razveseljuje, vodim likovne delavnice, 
predvsem slikanje v akvarelni tehniki. Prav se-
daj imamo v Trebnjem društveno delavnico. 

Vsestranski ste, multikulturni. Kako se je to 
zgodilo?
Multikulturnost se je oblikovala postopoma 
iz potreb. Začelo se  je z urejanjem časopisov 
in pisanjem člankov in navsezadnje pisanjem 
knjig (v Cobissu je zabeleženih kakšnih 10 ali 
več njegovih knjižnih del). V Medvodah in nek-
danji občini Šiška sem v amaterskem gledali-
šču delal tudi kot režiser, večkrat tudi kot igra-
lec. V manjših krajih človek enostavno ne more 
biti samo igralec ali režiser, temveč mora delati 
še kup drugih stvari. V amaterskih gledališčih 
si sami zamislijo sceno, izdelati in pobarvati je 
treba kulise, včasih nadomestiti šepetalca ali 
‚lučkarja‘, tonskega mojstra … Multikulturnost 
je tu!

V Medvodah smo že pred letom 1990 ustano-
vili tudi lokalno TV, ki sem jo vodil nekaj let. Še 
danes dobro deluje. 

Če rečem nekomu slikar, predpostavljam 
da ima slikarski talent? Ali je to vse kar 
potrebuje?
Skozi izkušnje sem spoznal, da je talent danost, 
ki je za slikarja pomembna, vendar je samo 
ena izmed zadev, ki pomagajo do uspešnega 
izražanja. Treba je imeti tudi veselje do tega. 
Nekdo ima sposobnost nekaj narisati ne da bi 
se posebej učil, nima pa veselja, da bi to delal. 
Obrtniško znanje je naslednja zadeva. Tako kot 
v vseh poklicih, se je tudi tu treba naučiti korak 
za korakom rabe čopiča, mešanja barv, rabe 
in priprave slikarskih podlag itd., itd. Morda je 
še najpomembnejša zadeva, ki jo rabi dober 
slikar, vztrajnost, po domače – pridnost ali če 
uporabim frazem: imeti mora »zicleder«.

Če pogledava malo širše po našem prostoru, 
kaj pravite na naš odnos do kulture?
Kot predsednik Društva likovnikov Trebnje in 
KUD Marije Kmetove v Šentlovrencu, opažam, 
da je trenutni odnos družbe do amaterske 
kulture mačehovski. Naj spomnim, da smo 
jezik, narodno identiteto, prostor v katerem 
živimo …, ohranili samo s kulturnim ama-
terskim gibanjem. Poklicnega ustvarjanja pred 
stoletji pač ni bilo. Amatersko kulturno gibanje 
je bilo množično in tisto kar nas je ohranjalo. 
Pa danes?

Razvoj in čas gre naprej na vseh področjih, 
samo v kulturi je včasih videti kot, da se je 
ustavil. Zakaj?
Ker je tistih nekaj kulturnih domov, ki smo jih 
ohranili za delovanje, komaj še vredno imena; 
ker je za delovanje društev (in s tem množič-
nost) vedno manj denarja; ker organizatorji 
zaradi omenjenega izgubljajo pogum in jih je 
vedno manj. Posamezne zvrsti ustvarjanja, kot 
je na primer gledališka, zamirajo, nove se ne 
‚primejo‘…
Tu kritika ne leti na organizacijske oblike, ki 
upravljajo s kulturo, temveč na splošen odnos, 
ki bi ga včasih lahko označil s pišmeuhovskim 
načinom: »… češ, ah amaterska kultura, a‘ to 
je tisto, ko se dobivajo tam v domu …«

Gospod Brane za konec vam želimo še mnogo 
plodnih in ustvarjalnih let, naj vaše umetnine 
lepšajo naš vsakdan.

Zdenka Candellari
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CENTRALA PODJETJA STEINBAUER V ENNSU pri LINZU (Avstrija)

Polna moč tudi v proizvodnji: popolnoma 
avtomatiziran 8-delni podajalnik

25
VEČ

VEČ  NAVORA
MOČI

DO

Zahtevna STEINBAUER vbrizgalna elektronika

Cenena elektronika

031 204 333

STEINBAUER optimizacija moči kot primerjava:
V čem je razlika?

CHIP TUNING

, Obrtniška ulica 4, 8210 Trebnje

Na trgu je veliko ponudnikov optimiranja 
moči, vendar le redki dobavitelji vedo kaj 
pravzaprav počnejo. 

Vendar kje je razlika med elektroniko, ki stane 
80 EUR in tisto, ki stane 1.000 EUR? Kot proiz-
vajalec in dobavitelj elektronik za povečanje 
moči, vam želimo pojasniti nekaj stvari. 
Razložili vam bomo razliko pri trenutno naj-
pogosteje uporabljanem dizelskem motorju s 
Common-Rail sistemom vbrizga.

V osnovi deluje dizelski motor s presežkom 
zraka. Ta presežek zraka izkoriščamo pri opti-
mizaciji moči tako, da mu dovajamo več (dizels-
kega) goriva. Pri vsakem vbrizgalnem ciklu je v 
zgorevalno komoro vbrizgano več goriva. Do-
vajanje večje količine goriva lahko dosežemo 
na dva načina: s prilagoditvijo časa vbrizga ali 
s povečanjem tlaka goriva v skupnem vodu 
(Common Rail). V teh dveh načinih je velika in 
odločujoča razlika – tako v razvoju in proizvod-
nji, kot tudi v vplivu na delovanje motorja.

Oglejmo si delovanje cenejše elektronike, ki sp-
reminja tlak v Common Railu:
S pomočjo zelo enostavne elektronike sp-
reminjamo električno napetost, ki daje po-
datek o tlaku. Motorni računalnik misli, da je 
tlak v Common Railu prenizek in nato preko 

visokotlačne črpalke goriva, zvišuje tlak. Zaradi 
povišanega tlaka tako v zgorevalno komoro v 
istem času vbrizgamo več goriva. Motor deluje 
s povečano močjo.

Pri tem načinu tuninga je potrebno upoštevati, 
da v zgorevalno komoro pri vsakem vbrizgal-
nem ciklu vbrizgamo več goriva. Ne glede na 
to ali gre za pilotni, glavni ali korekcijski vbrizg 

način prihaja do bistveno višjih zgorevalnih 
-

re trdnih delcev in ostale motorne sklope (npr. 
turbo polnilnik...)

Povsem drugače deluje naša vbrizgalna elek-
tronika. Že na začetku našega razvoja smo se 
odločili za podaljševanje časa vbrizga, čeprav 
je testiranje, razvoj in predvsem proizvodnja 
bistveno zahtevnejša.

Za doseganje zdravega, 20% optimiranja moči, 
povečujemo izključno glavni vbrizg. Pilotne-
ga in korekcijskega vbrizga, ki je namenjen 

-
mo. Zgorevalna temperatura in temperatura 
izpušnih plinov sta bistveno nižji od tistih, ki jih 
doseže motor z uporabo elektronike, ki vpliva 
na tlak v skupnem vodu. Na ta način lahko za-
gotovimo »zdravo povečanje moči«.

 

Z zajemom različnih signalov med delovanjem 
motorja kot npr. položaj stopalke plina, tem-
peratura izpušnih plinov, tlak turbo polnilnika, 
lahko izpeljemo povečanje moči, ki je povsem 
odvisno od delovanja motorja in se mu tudi 
dinamično prilagaja. Motor tako razvija več 
moči le takrat, ko jo potrebujemo.

Povečanje moči je pri osebnih avtomobilih tudi 
časovno omejeno. Na ta način motor razvije 
dodatno moč, ki jo potrebujemo pri prehite-
vanju ali vzponih in ni prekomerno obremen-
jen pri daljših vožnjah pod polnim plinom na 
avtocesti.

Omeniti želimo tudi to, da so vse naše elekt-
ronike podvržene testiranju elektromagnetne 
skladnosti (EMV). To testiranje je osnova za iz-
delavo potrdila o ustreznosti izdelka. Potrdilo je 

potrebno za vpis povečanja moči v homologa-
cijski karton vozila. Ne brez razloga, smo danes 
največji sistemski dobavitelj za praktično vse 
uveljavljene ponudnike tuninga na mednarod-
nem trgu.

 

Kot trgovec se boste seveda sami odločili kate-
ro vrsto povečanja moči boste ponudili svojim 
kupcem oz. vgradili v njihova vozila. Lahko vam 
samo priporočimo, da se najprej prepričate 
kaj in na kakšen način elektronika deluje in kaj 
povzroča. Preizkusite in primerjajte nas in mor-
da boste postali tudi vi eden tistih, ki verjamejo 
v več kot 17-letne izkušnje v razvoju strojne in 
programske opreme.

NEPOSREDNO NA VAŠEM VOZILU
TAKOJŠNJI PODATKI O MOČI 

ELEKTRONIKE 

MERJENJE MOČI PRI 
UPORABNIKU

DOSEŽIMO SKUPAJ VEČ!

Spletno (ONLINE) iskanje vozil

www
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Andrej Novak 041 711 193 www.matrika.si  

Z vami že 15 let  

Geodetske storitve Projektantske storitve 
INŽENIRSKA GEODEZIJA  

 zakoličenje objektov  
 zakoličenje komunalnih vodov  
 izdelava geodetskih načrtov  
 geodetski nadzor in  
 spremljanje gradnje objektov  
 posnetki obstoječega stanja objekta  

 
KATASTER STAVB 

 vpis stavbe v kataster stavb 
 
REGISTER PROSTORSKIH ENOT 

 določitev hišne številke  
 

GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA (GJI) 

 vpis GJI v zbirni kataster GJI (izvedba meritev, vpis)  
 vpis spremembe podatkov GJI v katastru GJI 

 
ZEMLJIŠKI KATASTER  

 ureditev meje 
 izravnava meje 
 parcelacija - združitev ali delitev parcele  
 označitev (obnova) meje v naravi  
 sprememba bonitete zemljišč  
 

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

 načrti za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za vse vrste objektov 
npr.: garaže, drvarnice, nadstreške, 
podporne zidove, ograje, kozolce, 
kmečke lope, kašče, silosi, obore, 
stanovanjske hiše, delavnice, proizvodnje 
hale… 

 legalizacija črnih gradenj  
 

IZDELAVA ENERGETSKIH IZKAZNIC 

IZDELAVA URBANISTIČNIH AKTOV (OPPN) 

IZDELAVA PROGRAMOV OPREMLJANJA 
(optimizacija odmere komunalnega prispevka) 

 

info@matrika.si  

Vabljeni k vpisu v
JEZIKOVNE TEČAJE

za odrasle in otroke
(individualni, skupinski, konverzacij-

ski, poslovni)
 
VPISI: do 19. februarja 2016
 
IZVAJANJE: od sredine marca do kon-
ca junija 2016(1x tedensko v popol-
danskih urah)
 
KJE: na CIK-u Trebnje
 
INFORMACIJE & PRIJAVE: 07 34 82 103 
tanja.vrckovnik@ciktrebnje.si
 
NA CIK-u IZVAJAMO TUDI ...
•  pridobitev NACIONALNIH POKLIC-
NIH KVALIFIKACIJ:socialni oskrbovalec 
na domu, varuh predšolskih otrok, po-
močnik kuharja, pomočnik natakarja, 
čistilec prostorov, izdelovalec kruha, 
potic, peciva in testenin na tradiciona-
len način
•  različne USTVARJALNE TEČAJE: ši-
vanje, kvačkanje, kleklanje
•  brezplačne delavnice CENTRA 
MEDGENERACIJSKEGA UČENJA; Letni 
program CMU si lahko ogledate na 
naši spletni strani  
•  PRIJAVE zbiramo na: 07 34 82 100 
ali info@ciktrebnje.si

Ptice
Kljub temu, da je letos mila zima, imajo 
ptice težave s preživetjem. V zimskem času 
je zato prav, da poskrbimo za drobnice, ki 
prosijo hrane na vsakem koraku. V  teh tu-
robno meglenih dneh iščejo praktično hra-
no na vsakem koraku. Kmalu bo pomlad. 
Takrat nam bodo vrnile svoj dolg s preču-
dovitim  jutranjim zborovskim petjem. Sli-
ka pove vse. Ne pozabimo nanje.

Vabilo na seminar »Mehki ukrepi 
v celostnih prometnih strategijah«
Slovenska platforma za trajnostno mobilnost in CIVINET Slovenija-Hrvaška vas vabi 
na seminar »Mehki ukrepi v celostnih prometnih strategijah«, ki bo potekal  v petek, 
26. februarja, med 8.45 in 15.00 v Mestni hiši v Ljubljani. 
Predavanja in delavnice bodo v angleškem in slovenskem jeziku brez prevajanja. Se-
minar je prednostno namenjen vsem, ki se že intenzivno ukvarjajo ali se bodo začeli  
ukvarjati s trajnostno mobilnostjo na lokalni ravni. Udeležba na seminarju je brezplač-
na, število udeležencev je omejeno. Prijave sprejemamo do vključno ponedeljka, 
22. 2. 2016, do 12.00.

Informacije in prijave na: 
http://www.trajnostnamobilnost.si/sl-si/sistem/prijave/prijavesptm16.aspx
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Vozite previdno, 
popravljamo le avtomobile.

avto-vovk.si
Vaš trgovec v Trebnjem
AVTO CENTER VOVK d.o.o.
Podjetniška ulica 7, SI-8210 Trebnje
07 3481 720, info@avto-vovk.si

Počitniški delavnici 
v Trebnjem
PLESNE MIGALNICE 
z mentorico Nastjo Rajkovič
od ponedeljka, 22. februarja, do srede, 24. 
februarja 2016, med 10. in 13. uro v prosto-
rih CIK Trebnje.
Migalnice so namenjene predvsem otro-
kom, starim od 8 do 12 let. 
KOTIZACIJA IN PRIJAVE: Cena delavnice za vse 
tri dni je 6 €, cena enodnevne udeležbe je 3 €. 

Število udeležencev je 
omejeno, zato je potreb-
na predhodna prijava, 
in sicer do 18. februarja 
2016.

Organizacija: JSKD OI 
Trebnje in ZKD Trebnje.

DELAVNICA STRIP
z mentorjem Santiagom 
Martínom Sánchezom
ponedeljek, torek in četr-
tek, 22., 23. in 25. febru-
arja 2016, med 9. in 12. 
uro.
Primerna je za otroke 
od 9. leta naprej. Tako 
za začetnike kot tiste, ki 
že imate nekaj izkušenj. 
Po kratkem uvodu boste 
predvsem veliko risali. 

KOTIZACIJA IN PRIJAVE: 
Cena delavnice za vse 
tri dni je 2 €  na osebo, 
vključuje davek in ves 
material. 
Število udeležencev je 
omejeno, zato je potreb-
na predhodna prijava, 
in sicer do 18. februarja 
2016.
Eno delavnico STRIP smo 
z mentorjem že izvedli 
aprila leta 2015.
Izdelki so razstavljeni v 
knjižnici OŠ Trebnje.

Organizacija: JSKD OI 
Trebnje, ZKD Trebnje, 
CIK Trebnje in Galerija 
likovnih samorastnikov 
Trebnje. 

Foto: Na delavnici STRIP 
aprila 2015, foto arhiv 
Galerije Likovnih samo-
rastnikov Trebnje. 

DODATNE INFORMACIJE 
ZA OBE DELAVNICI: Jav-
ni sklad RS za kulturne 
dejavnosti, OI Trebnje, 
oi.trebnje@jskd.si; tel. 
07 348 12 50. 
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JSKD, OBMOČNA IZPOSTAVA TREB-
NJE V SODELOVANJU Z OBČINO 
TREBNJE VABI NA DOGODEK

POČITNIŠKI KINO V TREBNJEM: 
MALI PRINC
sinhronizirani družinski celovečerni ani-
mirani film, sobota, 20. februar 2016, ob 
10. uri, dvorana STIK, Trebnje

Prvi celovečerni animirani film o Malem 
princu se pokloni svetu otroške domišljije, 
brez katerega bi bil vsakdan pust in žalos-
ten in brez katerega ne morejo živeti niti 
odrasli.

Mark Osborne, režiser animirane komedije 
Kung Fu Panda, nam prinaša prvo celove-
černo animirano upodobitev Saint-Exupe-
ryjeve mojstrovine Mali princ. V središču 
zgodbe je Mala deklica, ki se pod vodstvom 
svoje  matere pripravlja na svet odraslih, 
v katerem živita. Njeno rutino razbije Le-
talec, čudaški, a prijazni stari sosed, ki ji 
odpre vrata v nenavaden svet, v katerem je 
vse mogoče - v svet, ki mu ga je že dolgo 
tega pokazal Mali princ. Tu se začne dekliči-
no ganljivo popotovanje v lastno domišljijo, 
kjer ponovno odkrije čarobnost otroštva in 
spozna, da resnično pomembne reči lahko 
vidimo le s srcem.

Film, ki je dolg 108 min, je primeren za ot-
roke od 6. leta starosti dalje.

Vstopnice po 3,5 € bodo na voljo pol ure 
pred predvajanjem pri vhodu v dvorano.

Organizatorja: 
JSKD OI Trebnje in ZKD Trebnje.

SOBOTNO GALERIJSKO DOPOLDNE: 
MOJ CVET IZ ŽICE
sobota, 5. marec 2016, od 10.00 do 11.30
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
Na delavnici, ki jo bo vodila Nina Kolar, 
se bomo spomnili na dan žena in 
materinski dan. Iz žice in najlona bomo 
izdelovali rože, metuljčke in še kaj. 

Kotizacija 2 EUR. 
Soorganizatorji: CIK Trebnje, Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, JSKD OI Trebnje 
in ZKD Trebnje.
Obvezne prijave, število udeležencev je omejeno. Več info: JSKD OI Trebnje. 

ZKD Trebnje in JSKD OI Trebnje
vabita na zadnjo predstavo Abonmaja Levček 
v sezoni 2015/2016 BALON VELIKON
lutkovna predstava, ki jo izvaja Andrej Rozman 
Roza in Rozinteater Ljubljana

četrtek, 10. marec 2016, ob 17. uri, 
Kulturni dom TREBNJE

Petletni Oskar živi z mamo v blokovski soseski. Ima dva nergava soseda, ki na svet 
gledata s svojimi ozkimi strokovnimi očmi in Oskarju ne pustita, da bi živel v svetu 
igre. Nekega dne Oskar najde bankovec, s katerim si gre kupit vrečko presenečenja. 
Ko vrečko odpre, se realistična zgodba spremeni v pravljico. Iz vrečke namreč zraste 
ogromen balon, ki Oskarja odnese visoko nad resničnost, zvečer pa ga spet varno vrne 
domov.

Predstava o odrešujoči moči domišljije.
Čas trajanja: 35 minut. Predstava je primerna za otroke, starejše od 3 let. 

Vstopnice za izven bodo na voljo pol ure pred predstavo.
Vsak obiskovalec potrebuje svojo vstopnico, cena vstopnice je enaka za vse obiskoval-
ce in znaša 4,5 €.

PRIJAZNO VABLJENI!
Predstavo je omogočila Občina Trebnje.
Več info: JSKD OI Trebnje in ZKD Trebnje.

Občni zbor društva upokojencev 
Trebnje
V nedeljo, 6. 3. 2016, se bomo člani DU Trebnje zbrali na rednem občnem zboru, ki  
bo v  prostorih DSO v Trebnjem s pričetkom ob 14. uri.
Po uvodnem nagovoru predsednice DU Trebnje Majde Ivanov
bo sledil krajši kulturni program. Za tem bo poročilo o  delu društva v letu 2015 in 
predstavitev nadaljnjega dela za leto 2016, ki ga bo prav tako predstavila predsednica. 
Uradnemu delu bo sledilo druženje s kulinarično podkrepitvijo, za katero bo vsak pri-
speval 3,00 €. Topel obrok nam bo pripravilo prijazno kuharsko osebje Doma. Prepri-
čani smo, da si želite druženja in prijetnega klepeta, mi pa pričakujemo vaše predloge, 
ki bodo še dodatno obogatili naš program. Ker želimo vedeti za število obrokov, vas 
prosimo, da svojo udeležbo sporočite na tel. št. 07 30 45 760 do srede, 2. 3. 2016.
Pričakujemo vas in se veselimo snidenja z vami.

Organizacijski  odbor DU Trebnje
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Srce je omagalo, 
tvoj dih je zastal, 
a nate spomin 
bo večno ostal.

ZAHVALA

V 87. letu starosti se je od nas poslovila EMILIJA PERKO iz Trebnje-
ga, nazadnje oskrbovanka Doma starejših občanov Trebnje.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se poslovili od nje in jo pospre-
mili na njeni zadnji poti. Hvala za darovano cvetje, sveče in sv. maše. 
Posebna zahvala dr. Bogomirju Humarju za dolgoletno oskrbo, hvala 
osebju DSO Trebnje, g. župniku za lepo opravljen obred in obiske na 
domu, pogrebni službi Marija Novak, praporščaku in izvajalcu Tiši-
ne. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi.

Vsi njeni.

Mineva življenje,
živijo spomini
naj končno se duša
spočije v tišini.
(Feri Lainšček)

ZAHVALA

V 84. letu starosti nas je zapustil naš dragi 
ALOJZIJ MLAKAR, Pekel 13, Trebnje 
(1932–14. 1. 2016)
Z iskreno hvaležnostjo v srcih izrekamo zahvalo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izraze sožalja, darovano cvetje, sveče in sv. maše 
ter vso ostalo pomoč, ki ste nam jo nudili.
Posebna zahvala gre Lovski družini Dobrnič za organizacijo pogreba, g. Per-
parju za besede slovesa, rogistom in pevcem za lepo odpete žalostinke, dru-
štvu upokojencev, zvezi borcev ter vsem lovcem za spremstvo na njegovi 
zadnji poti.
Lepa hvala osebju Infekcijskega in Internega oddelka Splošne bolnišnice 
Novo mesto, g. župniku Koširju in pogrebni službi Marije Novak za lepo 
opravljeni obred. 
Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

»Kako srčno si ti želela
da še med nami bi živela.
A smrt pač ni hotela,
prezgodaj te nam je vzela.
Je konec trpljenja, dela in skrbi,
miru naj ti bog podari.«

ZAHVALA

V 71. letu starosti nas je zapustila naša draga MILKA KRIŠTOF, roj. Ceglar, iz 
Goljeka pri Čatežu.
Ob boleči izgubi in spoznanju, da je ni več med nami, se iskreno zahvalju-
jemo sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom za izrečeno sožalje, 
darovano cvetje, sveče in sv. maše. Še posebno prisrčna hvala sosedi ge. 
Darinki Mevželj za večmesečno nego in pomoč. Hvala pogrebni službi Novak 
iz Rebri, pevcem, trobentačem, zastavonošam in govorcema, g. Rozmanu 
in g. Stoparju, za ganljive besede slovesa. Prav tako hvala dr. Humarju za 
obiske na domu in g. župniku za ganljivo opravljen obred. Iskrena hvala Če-
belarskem društvu Trebnje za spremstvo na njeni zadnji poti. Vsem skupaj in 
vsakemu posebej iskreno hvala, posebno še tistim, ki ste bili z nami v času 
njene bolezni, jo obiskovali in z nami delili skrbi in sočutje. 

Žalujoči: Vsi njeni

Ljubezen, 
ki obilno si nam je dajala,
za vedno
v naših srcih je ostala.

ZAHVALA

V 85. letu življenja je prenehalo biti bolno srce 
naše mame, sestre, tete, babice in prababice 
AGATE PRAZNIK iz Šentjurja 9 (1931–2016) Ob smrti naše mame se Vam 
vsem zahvaljujemo za stisk roke in izrečeno sožalje, darovane maše, podar-
jene sveče in cvetje ter spremstvo na njeni zadnji poti.
Hvala vsem sorodnikom in vaščanom vasi Šentjurje, Radohova vas, Veliki 
Gaber, Šentpavel in Temenica.
Zahvaljujemo se tudi gasilkam in gasilcem GZ Ivančna Gorica, GZ Trebnje, 
PGD Radohova vas in PGD Veliki Gaber, stranki SDS Ivančna Gorica, ZŠAM 
Ivančna Gorica, VSTD Debeli hrib in kolektivu BS Ivančna Gorica ter sode-
lavkam in sodelavcem podjetij Profis Grosuplje, Livar, Traig in Telekom Slo-
venija. Še posebej se zahvaljujemo mami Martini in vsem prijateljem, ki ste 
jo obiskovali in ji nudili pomoč. Hvala g. župniku Janezu Jeromnu, pevcem in 
pogrebni službi Perpar za lepo opravljen pogrebni obred.

Žalujoči: Brane, Jože, Silvo in Bojana z družinami ter brat Gregor

Zadnje pošle so ti moči,
zaprl trudne si oči,
zdaj tiho mirno spiš,
bolečin, trpljenja več ne čutiš.

ZAHVALA

Žalostni sporočamo, da nas je nenadoma v 74. letu zapustil dragi 
mož, svak, stric in bratranec RUDI JEVNIKAR iz Velike Loke 75.

Ob nenadomestljivi izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, bi-
všim sodelavcem pri SŽ in prijateljem za izrečeno sožalje ter podar-
jene sveče. Za lep pogreb hvala Pogrebni službi Perpar, pevskemu 
zboru iz Šentvida ter duhovniku.

Posebna zahvala govorcem: Štefanu Kaminu, Marjanu Rozmanu in 
Jožici Štremfelj.

Žalujoči: vsi njegovi

Zdaj odšla si tja, kjer ni trpljenja in bolečin,
v tisto rajsko svetlobo,
med večne spomine,
zdaj tiho sanjaš svoj mir.

ZAHVALA

V 83. letu starosti nas je zapustila 
JUSTINA SMOLIČ roj. Čeh iz Dolenjih Ponikev 4.
Zahvaljujemo se sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam v 
teh težkih trenutkih stali ob stani, nam izrekli izraze sočutja, darovali za svete 
maše ali nam kakorkoli drugače izrazili nesebično pomoč.
Hvala duhovnemu pomočniku gospodu Slavku Kimovcu za duhovno oskrbo 
ob prvih petkih in za lepo opravljen pogrebni obred. Zahvala gre tudi pog-
rebni službi Blatnik in pevcem za zapete pesmi.
Posebno zahvalo izrekamo osebju ZD Trebnje za vso skrb, pomoč in potr-
pežljivost v času njene bolezni. Posebej se zahvaljujemo osebni zdravnici dr. 
Mariji Petek Šter in patronažni sestri Majdi Gačnik. 
Zahvaljujemo se še osebju Lekarne Trebnje za nasvete in pomoč.
Iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo v tako velikem številu pospremili k 
njenemu počitku.

Žalujoči: Vsi njeni

ZAHVALE
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ZAHVALE

Našel sem svoj mir 
v večnosti tišine.
Našel sem svoj prostor,
kjer ni več bolečine.

ZAHVALA

V 82. letu starosti je po težki bolezni sklenil svojo ži-
vljenjsko pot dragi mož, oče, tast, dedek in pradedek 
FRANC UHAN, upokojeni železničar iz Lukovka 11, Trebnje.
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom, prijateljem 
in znancem za vso pomoč v času slovesa. Hvala vsem za izrečeno sožalje, po-
darjeno cvetje, sveče in svete maše. Prisrčna hvala osebni zdravnici dr. Mari-
jani Šekli-Grozina, medicinskima sestrama Jasmini in Branki iz ZD Trebnje ter 
gospodu Slavku Kimovcu za lepo opravljen pogrebni obred. 
Zahvaljujemo se gasilskim društvom Lukovek, Ponikve, Trebnje, Miklavž na 
Dravskem polju in Krka ter govornikoma Tinetu Megliču in Branku Megliču za 
poslovilna govora. Hvala tudi pljučnemu oddelku SB Novo mesto za zdravlje-
nje in pomoč, Pogrebni službi Oklešen, pevcem in izvajalcu Tišine. Še enkrat 
hvala vsem, tudi tistim, ki vas nismo posebej imenovali in ste ga v tako velikem 
številu pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: žena Zalka, hči Anica z možem Tonetom, vnuki Marjana z Blažem, 
Toni z Nadjo in Mateja ter pravnuki Ela, Matic, Maj in Naja.

ZAHVALA

V V 91. letu starosti nas je zapustil naš dragi ata FRANCE KOŽELJ 
iz Dobrniča.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijate-
ljem, sosedom in vsem, ki ste nam v trenutku slovesa stali ob strani, 
darovali cvetje, sveče ter svete maše.
Posebna zahvala gre tudi zdravnici Nataši Žagar iz Žužemberka, pat-
ronažni sestri Majdi Gačnik iz ZD Trebnje,  gospodu župniku Florija-
nu Božnarju in Pogrebni službi Marije Novak iz Žužemberka za lepo 
opravljen pogrebni obred.

Žalujoči: vsi njegovi

Ljubila svojo si družino,
ljubila zemljo si in dom,
ostala je grenka bolečina,
ko odšla si v večni dom.

ZAHVALA

V 92. letu starosti nas je po težki bolezni in trpljenju zapustila naša 
draga mama, babica in prababica MARIJA ŠIRCELJ iz Dolenje Dob-
rave 6, Trebnje.
Ob boleči izgubi iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom in pri-
jateljem, ki ste ji naklonili toplo besedo v času trpljenja, ki ste nam 
stali ob strani, ki ste nam kakorkoli pomagali, izrekli sožalje, darovali 
sveče in svete maše in pokojno pospremili na zadnji poti.
Hvala dr. Katarini Žirovnik-Kuster in sestri Marjeti. Posebna zahvala 
župniku Milošu Koširju za ganljive besede slovesa in Pogrebni službi 
Marije Novak iz Žužemberka.

Žalujoči: vsi njeni
Akvarel: Brane Praznik
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OGLASI                     
 
                    
 
 

UČENJE  
HARMONIKE 

 
  Aleš SMOLIČ s.p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nudim: 
Poučevanje diatonične harmonike, 

spremljanje porok, 
igranje na porokah, 

vseh obletnicah, 
rojstnih dnevih, 

martinovanju, silvestrovanju in drugih zabavah… 
Priigral Vam bom veliko dobrih melodij z obilico smeha in plesa. 

Kontakt: 041/399-859  

Združenje borcev za vrednote NOB 
Trebnje, Rimska 33, 8210 Trebnje

Razstava slik in dokumentov o doga-
janju med NOB v Mirnski in Temeniški 
dolini je postavljena v avli Centra za 
izobraževanje in kulturno (CIK) v Treb-
njem. Razstava bo na ogled približno 
dva meseca. 
VABLJENI! 

Združenje borcev za vrednote
NOB Trebnje

Boštjan Sladič

                    
 
                    
 
 

UČENJE  
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Nudim: 
Poučevanje diatonične harmonike, 

spremljanje porok, 
igranje na porokah, 

vseh obletnicah, 
rojstnih dnevih, 

martinovanju, silvestrovanju in drugih zabavah… 
Priigral Vam bom veliko dobrih melodij z obilico smeha in plesa. 

Kontakt: 041/399-859  
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      Druženje  

Preko 40 članov stranke se je zbralo na izletniški kmetiji – Kazina v 
Šentlovrencu, kjer smo imeli tradicionalno večerjo ob zaključku leta. 
Ob slastnih dobrotah, rujni kapljici smo se dotaknili dogodkov v pre-
teklem letu. Prišlo je mnogo novih članov in tudi članov, katerih že 
dolgo ni bilo v naši strankarski sredini. Veselimo se že ponovnega 
druženja.
Na obisk v pisarno stranke v Trebnje je prišla sedanja  poslanka in 
bivša dolgoletna generalna sekretarka stranke Anja Bah Žibert. Po-
govor je tekel o aktualnih političnih razmerah v naši državi in tudi o 
aktualnih razmerah v Evropi. Poudarek je bil na begunski problema-
tiki;  število beguncev iz Azije, predvsem iz Sirije, je postalo zelo velik 
problem stare celine in tudi celega sveta. Potrebna bo hitra rešitev, ki 
jo bo treba iskati predvsem na žarišču vojnih razmer in njeni okolici.

OO SDS Trebnje

POLITIČNE STRANKE

Zahteva za odstop PV Mira Cerarja!
V DSD smo z zgražanjem spremljali tiskovno konferenco predsednika 
vlade (PV) dr. Mira Cerarja, ki je v zagovor finančnega ministra na mizo 
postavil napis: Slovenec sem. Ne jamram, iščem rešitve. MC kršitelja, dr. 
Mramorja, opravičuje, brani in celo postavlja za zgled, saj je po njegovi 
oceni prevzel odgovornost za svoje napake, čeprav so prvega finančnika 
zasačili s prsti v marmeladi.
S tem dejanjem je premier Cerar Slovence označil za »jamravčke« in us-
toličil nezakonitost dela finančnega ministra, prestopil mejo dopustnega 
in se namesto skrbi za ljudstvo posvetil reševanju enega stolčka. Tako so 
postali obljubljeni visoko etični standardi SMC le puhlica.

Glede na vse smo v DSD zahtevali odstop MC. 
Več na: http://dsd.si/odstopMC

DSD Trebnje

Smo v času, ko se kažejo prednosti sprejema dveletnega proračuna 
v lanskem letu. Financiranje s strani občine in krajevnih skupnosti  
ni omejeno na dvanajstine. Projekti in razpisi lahko potekajo ne-
moteno. Kljub temu bo potrebno z rebalansom uskladiti proračun, 
da bo ustrezal spremenjenim okoliščinam in potrebam. Predvsem 
je potrebno v letošnji proračun vključiti projekte, ki so že bili načr-
tovani v lanskem letu, a zaradi različnih razlogov niso bili izvedeni.  
V SLS se zavzemamo za čimprejšnji rebalans in pravočasno spre-
jetje proračuna za 2017,  da bomo tudi v naslednjem letu lahko 
nemoteno začeli z delovanjem občine in krajevnih skupnosti.  Prav 
s tem namenom smo ustanovili delovne skupine, ki bodo pripravile 
konkretne predloge. Vabimo vse zainteresirane, da se vključijo v 
del teh skupin. 

OO SLS Trebnje

Nova Slovenija želi  z zdravstveno reformo ukiniti čakalne vrste in 
izboljšati kakovost storitev

V NSi smo skupaj s strokovnjaki predstavili predlog zdravstvene re-
forme, ki  izboljšuje javno zdravstvo in v središče le-tega postavlja 
državljana. Predlagamo, da bi imeli vsi možnost in pravico izbrati zava-
rovalnico in  zdravstveno ustanovo, v kateri se želimo zdraviti. V kon-
ceptu zdravstvene reforme, ki smo jo pripravili v NSi, smo se zavzeli za 
boljše javno zdravstvo. Predlagamo drugačen način financiranja in or-
ganiziranja javnega zdravstva. Vzpostaviti moramo zdravstveni sistem, 
ki bo vse vpletene silil, da bodo bolniku zagotovili čim hitrejše in čim 
boljše zdravljenje. 

ŽELIMO ZDRAVSTVO, KI BO DOSTOPNO VSEM.
K razpravi o zdravstveni reformi vabimo vse, ki želite pomagati pri 
izboljšavi zdravstvenega sistema, da obiščete spletno stran www.nsi.
si/zdravstvo in nam posredujete svoje predloge.

Občanke in občani Trebnjega!
V prejšnjem prispevku smo na kratko predstavili pričakovanja za 
leto 2016. V tem prispevku želimo predstaviti, kaj bomo socialni 
demokrati naredili v letu 2016.
Na zadnji seji predsedstva smo zadolžili našega občinskega svetni-
ka, da na vseh sejah Občinskega sveta zastopa stališče in glasuje 
tako, da se položaj občank in občanov ne sme slabšati zaradi odlo-
čitev, sprejetih na Občinskem svetu. Izjemoma je to dopustno kot 
izhod v sili potem, ko so izčrpane ostale možnosti.
Na primer podražitev komunalnih storitev je dopustna, če se pred-
hodno izčrpajo vse možnosti pri izvajalcu storitev. Podražitev samo 
zaradi nekega zunanjega dejavnika brez utemeljene obrazložitve za 
socialne demokrate ni več sprejemljiva.

Občinski odbor SD Trebnje

HITREJE. VIŠJE. MOČNEJE.
Ob poplavi slabih in zaskrbljujočih dnevnih novic nas skoraj vsako-
dnevno razveseljujejo uspehi naših športnikov. 
Ne le kot Slovenci tudi kot Trebanjci imamo razloge za ponos. Naši 
športniki nas kljub nezavidljivim pogojem za treninge zastopajo na 
svetovnih in evropskih prvenstvih, igrajo v elitnih ligah po Evropi ter 
dosegajo fenomenalne rezultate na državni ravni. Prav razvadili so nas 
s »titulami«, kot so: evropski, državni prvaki, podprvaki … Športna zve-
za ima težko nalogo pred podelitvijo nagrad Naj športnik 2015. Vsem 
športnikom velja velik poklon in zahvala!
Veseli, da imajo otroci končno možnost trenirati atletiko, odbojko in 
nogomet doma – v Trebnjem, da Športni park postaja stičišče gene-
racij in druženja, se v DROT-u zavedamo naše naloge in zaveze, da se 
še naprej trudimo za razvoj športne infrastrukture v občini. Kot pravi 
Bill Dellinger, dolgoprogaš in trener: “Dobre stvari pridejo počasi – še 
posebej pri teku na daljše razdalje.” 
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Člani Občinskega odbora stranke SMC–Trebnje si ves čas prizadevamo, da bi občina 
Trebnje napredovala na vseh področjih. Na »političnem parketu«  je prišlo do spre-
memb pri članih Občinskega sveta. Vida Šušterčič ne ne more več opravljati funkcije, 
ker njeno novo delovno mesto ni združljivo s svetniško funkcijo, svetnik Rok Saje 
pa je ugotovil, da mu zahtevna služba ne omogoča konstruktivnega sodelovanja na 
sejah, zato se je odločil, da mesto prepusti nasledniku. Tako bosta stranko SMC zasto-
pala nova svetnika, ki dobro poznata probleme na terenu. V sodelovanju z Občinskim 
odborom SMC  bosta  podpirala napredek v občini ter delovala v prizadevanjih stran-
ke SMC, ki je sredinska, demokratična, socialno-liberalna stranka.
Poleg pridobitve delovnih mest za mlade si bo stranka še naprej aktivno prizadevala, 
da se bo v Trebnjem zgradil nov kulturni dom oziroma kulturni center, ki je tudi pro-
jekt župana. Upamo pa, da bodo ta prizadevanja podprli vsi svetniki.
 V ta namen je potekal sestanek pri ministrici za kulturo, gospe Julijani Bizjak Mlakar, 
ki so se ga udeležili župan Alojzij Kastelic, Igor Teršar in Vida Šušterčič. Ministrica ide-
jo in novogradnjo centra zelo podpira in je pozdravila izhodišča, ki jih je podal župan. 
Ker pa Ministrstvo za kulturo trenutno ne razpolaga s sredstvi za investicije v kulturo, 
bo Občina Trebnje obveščala Ministrstvo o aktivnostih za določitev ustrezne lokacije 
in pripravo dokumentacije za bodoči kulturni center, ki ga razvijajoče se mlado mesto 
nujno potrebuje.  

Stranka modernega centra SMC

Soustvarjajte 
Glasilo občanov preko
www.mojaobcina.si/trebnje 

Pred časom smo se pridružili portalu MojaObčina.si, ki si je 
zadal cilj združiti lokalna glasila v državi in na enem mestu po-
nuditi največji izbor lokalnih novic, torej tistih novic, ki jih le 
stežka najdemo v osrednjih medijih. Portal za Občino Trebnje  
najdete na naslovu www.mojaobcina.si/trebnje 
Spletno stran si lahko ogledate tudi na pametnih mobilnih na-
pravah, o dogajanju v občini pa ste lahko obveščeni tudi preko 
tedenskega obvestilnika.

Vaše prispevke za februarsko številko Glasila občanov priča-
kujemo do 8. marca 2016.

Uredništvo Glasila obcanov 

POLITIČNE STRANKE / OBVESTILA

Krvodajalska akcija
Na podlagi letnega plana Zavoda za transfuzijsko
medicino Ljubljana bomo letos organizirali tri terenske krvodajal-
ske akcije. Tako je prva krvodajalska akcija v letošnjem letu poteka-
la 11. in 12. januarja v »Galaksiji« v Trebnjem. Prvi dan je prišlo na 
odvzem krvi kar 230 krvodajalcev, drugi dan pa 140, kar je skupaj 
370 krvodajalcev. Od teh je kri prvič darovalo 12 krvodajalcev.
Hvala vsem, ki ste darovali kri. Zaradi vas življenje teče dalje.
Lepo vas vabimo na pomladansko krvodajalsko akcijo, ki bo 11. in 
12. maja v »Galaksiji« v Trebnjem.

Tea Radelj
RKS-OZ Trebnje

KRAJEVNA SKUPNOST TREBNJE

vas, drage žene, mame, babice in dekleta, skupaj  
z vašimi spremljevalci, prisrčno vabi na prireditev ob

MEDNARODNEM DNEVU ŽENA,
ki bo 8. marca 2016 s pričetkom 

ob 19. uri v
Kulturnem domu Trebnje.

Na prireditvi bodo sodelovali: 
Društvo za cerebralno paralizo 
Dolenjske in Bele krajine - 
Sonček s predstavo Izlet na modri planet, 
Šola klasičnega baleta Trebnje 
in Glasbena šola Trebnje.

Veselimo se vašega obiska.

90. rojstni dan Rozalije 
Glavan iz Dolenjega 
Kamenja
V petek, 13. novembra 2015, je svoj 90. rojstni dan praznova-
la naša draga mama Rozalija Glavan iz Dolenjega Kamenja pri 
Dobrniču.
Še vedno čila in zdrava je visok življenjski jubilej, 90. rojstni 
dan, praznovala v krogu svojih najdražjih: z otroki, vnuki ter 
njihovimi družinami, še posebej v veselje so ji njeni štirje prav-
nučki.
Kljub svoji častitljivi starosti je še vedno dobrega zdravja, rada 
prebere kakšen časopis in gleda televizijo.
In njena skrivnost dolgega življenja? Predvsem ljubezen, skro-
mnost in nesebičnost.

Draga mama, želimo ti obilo trdega zdravja in ti voščimo še na 
mnoga leta.

Tvoje vnukinje



št. 113 / februar 2016 25

Krajani nasprotujejo 
bencinskemu servisu Shell
Kot strela z jasnega je prišla novica, da zahtevajo krajani majhne pri-
kupne, žal  ne več neokrnjene vasice Bič pri Velikem Gabru  zaprtje 
bencinskega servisa Shell. Nahaja se na robu vasi. To pa krajane vse 
bolj moti. Sprašujejo se, ali imajo pravico do dostojnega življenja in 
miru. Kdo bi si v časih, ko nas je polna usta ekologije  in ne vem še 
česa, temu upal reči  ne.  Sporni  bencinski servis je namenjen iz-
ključno oskrbi težkih tovornih vozil. Ti krajanom povzročajo nenehni 
hrup. Neodgovorni vozniki naj bi puščali nesnago. Skratka obup nad 
obupom. Servis obišče dnevno  preko 50 vozil. To potrjuje tudi slika. 
Krajanom je izbilo sodu dno. Bili so že na obisku pri g. županu. Staknili 
so glave in razmišljajo, kaj narediti, da bi bil volk sit in koza cela. Bojim 
se, da bo kar nekaj medsebojnega »grizenja«. Posebno če ima Shell 
vso potrebno dokumentacijo za obratovanje. Malo verjetno je, da  se 
bo  ta naftni »grosist« zlepa  odrekel dobri prodajni točki. Črpalka je 
oddaljena le nekaj sto metrov od avtoceste. Ker je za uporabnike teh 
uslug na zelo priročnem kraju, prodaja goriva zelo dobro cvete, zlasti 
še v zadnjem času, ko se  vse več tujih prevozniških družb poslužuje 
tako dokaj dostopne prodajne točke kot tudi ugodne cene pogonskih 
derivatov. Država se je končno streznila . Ugotovila je, da je bolje več 
prodati po nizki ceni kot malo po zelo dragi.  Ta »pipa«  pomeni izred-
no močan priliv v blagajno, v kateri se stalno »redijo neke miši«, ki 
povečujejo finančno luknjo. Noben problem ni nerešljiv. Pomembni 
so ljudje. Upajmo na najugodnejše. Pregovor pravi: »Upaj in nikoli 
ne obupaj«.  Škoda, da se ni nihče pozanimal, kako imajo to urejeno  
v Franciji, Nemčiji, v Avstriji in Italiji. Če je bilo  to predrago, bi lahko 
poklical 041782999 in bi dobil nasvet in pojasnilo. Potrebno se je za-
vedati, da se spreminjajo časi in žal tudi ljudje.

Mirko Gliha SPV- Trebnje

TURIZEM / KRAJEVNE SKUPNOSTI, DRUŠTVA

Na sejmu Alpe-Adria
Tudi letos smo se člani Turističnega društva Trebnje udeležili sejma 
Natour Alpe-Adria, ki je potekal od 27. do 30. 1. na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani. 

Stojnica, na kateri smo predstavljali kulturno-zgodovinske zname-
nitosti, prireditve, pešpoti, razgledne točke in gostinske ponudnike 
trebanjske občine, je bila zelo dobro obiskana. Družbo so nam de-
lali tudi gostilna Meglič, kmetija Žnidaršič iz Jezera, kmetija Smolič 

Alkoholizem v družini

Alkoholizem. Na začetku tih in neopazen, morda celo zabaven, na 
koncu pa vsem viden uničevalec odnosov in zdravja. Prvi, ki začu-
tijo težave, so ljudje, ki so alkoholiku najbližje; partner in otroci 
ter prijatelji. Skupina AL-ANON je skupnost svojcev in prijateljev 
alkoholikov, ki čutijo, da je bilo njihovo življenje prizadeto zaradi 
pitja nekoga drugega. Je anonimni program, ki varuje identiteto 
vseh članov. V Sloveniji deluje od 1989, nam najbližji enoti pa sta v 
Novem mestu in Ivančni Gorici.

Srečanja:
Ivančna Gorica: Ob četrtkih v župnišču od 19.00 do 21.00 
(info: Ivanka 041 709 438, Mari 051 601 907).
Ob sobotah v zdravstvenem domu od 19.00 do 21.00 
(info: Marta 040 306 622).
Novo mesto: Rozmanova 30, 
prostori Društva za prostovoljne dejavnosti
Ob torkih in sobotah od 18.30 do 20.00 
(info: Dunja 031-392-345, Ana 031 298 916, Mici 041-489-295).

Več ostalih informacij si lahko preberete na: www.al-anon.si.

In še misel Billa W., soustanovitelja Anonimnih Alkoholikov: 
»Vsaka družina, vsaka žena, vsak otrok - vsi, ki so leta živeli z alko-
holikom, so tudi sami precej nevrotični in čustveno poškodovani. 
Nič ne morejo za to.«

Nataša Smolič

iz Stranj pri Dobrniču, Društvo vinogradnikov Lisec-Dobrnič in Irena 
Blaznik, izdelovalka unikatne keramike. Promovirali smo tudi 44. 
teden cvička, ki se bo odvijal v centru Trebnjega med 6. in 8. ma-
jem. Izkazalo se je, da obiskovalce še vedno najbolj zanima narava, 
pohodne poti, dobra domača hrana in pijača, česar pa ima Trebnje 
in okolica veliko. 

TD Trebnje
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KRAJEVNE SKUPNOSTI, DRUŠTVA

Aktivnosti 
KS Trebnje 
ARBORETUM VOLČJI POTOK BO UREDIL 
TREBANJSKI PARK, IZGRAJENO BO NOVO 
KOŠARKARSKO IGRIŠČE IN VARNE POTI ZA 
PEŠCE - vse to so aktivnosti KS Trebnje, ki se 
bodo pričele izvajati v kratkem. Predstavil 
nam jih je predsednik Dejan Smuk. 

V letošnjem letu bo tlakovan pločnik na 
Gubčevi cesti od krožišča pri Kmetijski 
zadrugi v Starem trgu do kioska v centru 
mesta. Od križišča pri cerkvi do krožišča 
pri Kmetijski zadrugi bodo v naslednji fazi 
uredili in vizualno s tlakovanjem označili 
varne poti za pešce. Ker do sedaj poti za 
pešce niso bile označene, se dogaja, da pe-
šec stopi s pločnika na del, ki je namenjen 
tudi vozilom, zaradi česar so predvsem naši 
najmlajši in najstarejši krajani vsak dan 
podvrženi nevarnostim v prometu, kakor 
tudi invalidi in mamice z otroškimi vozički … 
Dva primera take neprimerne ureditve sta 
del poti, ki vodi mimo NLB banke in del 
poti mimo stavbe Občine Trebnje. Za varen 
prehod peščev čez cesto bodo na Gubčevi 
cesti (pa tudi drugje) označili še več preho-
dov za pešce, hkrati pa bo ta ukrep služil 
tudi upočasnitvi prometa skozi osrčje mes-
ta. Če bo profil ceste omogočal tudi ozna-
čitev kolesarske poti, bo označeno tudi to. 
Od kar mimo Trebnjega pelje obvoznica, je 
le-ta namenjena hitrejši vožnji mimo mes-
ta, hkrati pa tudi prevozom tovornjakov, 
Gubčeva cesta je sedaj občinska cesta, zato 
bodo promet po njej poskusili še bolj prib-
ližati vsakodnevni uporabi krajanov, ne pa 
divji vožnji skozi mestno središče. Že febru-
arja bodo pričeli z obrezovanjem drevesnin 
v trebanjskem parku v sodelovanju z Arbo-
retumom Volčji Potok, marca pa z novo bo-
tanično zasaditvijo, o čemer smo poročali 
že v prejšnji številki Glasila občanov. Hkrati 
bodo v mesecu marcu pričeli z obnovo ko-
šarkarskega igrišča oz. vadbišča za mažore-
te v Športnem parku Trebnje in ureditvijo 
novih opornih zidov in dela parkirišča pri 
CIK. Načrtujejo, da bo s prvimi močnejšimi 
sončnimi žarki Športni park Trebnje urejen 
in bo pripravljen dočakal številne športne 
rekreativce, ki so ga tako rekoč vsakodnev-
no uporabljali tudi v hladnejšem času, tako 
da je bila obnova, ki so se je lotili lani, prav 
gotovo odlična odločitev. Na Vrhtrebnjem 
pa v tem času urejajo tudi dve vaške poti.

Mateja Kozlevčar

Prvi »Vegasaturday« v Trebnjem
V soboto, 30. 1. 2016, je v Trebnjem potekal prvi »VegaSaturday«. Organizirali so ga člani 
Facebook skupine Vegani Trebnjega, društvo Animal Angels in Slovensko vegansko društvo 
v prostorih bivšega DM-a, ki jih je velikodušno odstopila Občina Trebnje. Dogodek je bil 
sestavljen iz dveh predavanj in druženja.  
Aktivistka za pravice živali, Jadranka Juras, je svoje predavanje z naslovom Naš odnos do 
živali in veganstvo podkrepila s predstavitvijo knjige Večna Treblinka avtorja Charlesa Pa-
ttersona, ki odstira prepogosto prezrto in temačno realnost človekovega odnosa do živali. 
Spregovorila je tudi o besedni zvezi »humano klanje«, pri kateri gre za nekaj popolnoma 
kontradiktornega in logično nezdružljivega, ter o tem, kako družba holokavst nad živalmi 
dovoljuje, ker živi v karnistični ideologiji in le redki ozavestijo, za kaj pri tem v resnici gre. 
Večina še vedno ni zmožna povezati zrezka z delom mrtvega telesa. Spomnila nas je tudi na 
to, da se človek ne razlikuje tako zelo od živali – oboji imamo srce, oči, nos, ledvice, jetra … 
skratka organe, ki imajo iste funkcije. Oboji imamo živčni sistem, kar nakazuje na dejstvo, 
da oboji čutimo bolečino, udobje, strah, veselje …  Še najbolj pomembno pa je dejstvo, da 
si oboji želimo živeti in enako, kot je nam ljubo naše lastno življenje, ni živalim nič manj 
ljubo njihovo lastno. Zakaj jim torej odtujujemo pravico do lastnega življenja in kdo sploh 
smo, da presojamo, kdo ima pravico živeti in kdo je nima?! Tako mišljenje se v določenih 
okoliščinah kaj hitro razširi tudi pri odločanju, kateri človek ima več pravic do življenja in 
kateri manj. 
Predavanje z naslovom Znanost o veganski prehrani je podal mag. Marko Čenčur, ki že pre-
ko 20 let kot samostojni raziskovalec za prehrano preučuje objektivne znanstvene podatke 
o vplivu prehrane na človeško zdravje. Kot vire uporablja izključno »peer-reviewed« znan-
stvene članke, tj. stališča priznanih mednarodnih strokovnih organizacij ter matematične 
izračune. Specializiran je v razbijanju trdno zasidranih mitov o vegetarijanski in veganski 
prehrani. Poudaril je, da je edini relevanten način, kako določiti primernost/zdravost do-
ločene prehrane, znanstvena metoda,  veganska prehrana pa je s strani znanosti izredno 
dobro raziskana in znanstveni konsenz lepo povzame stališče največjih prehranskih orga-
nizacij v svetu: Pravilno sestavljeni vegetarijanska in veganska prehrana sta primerni in 
zdravi za vse stopnje človekovega razvoja, vključno z nosečnostjo, dojenjem, otroštvom, 
za starostnike, športnike in fizične delavce. Prinašata številne prednosti, kot so manjša po-
javnost raka, bolezni srca in ožilja, diabetesa tipa II, manjša pojavnost povišanega krvnega 
tlaka in telesne teže itd.
Približno 50 obiskovalcev se je po predavanjih družilo in okrepčalo z okusnimi veganskimi 
prigrizki.  Glede na dober odziv  bodo organizatorji dogodke s podobno poučno vsebino 
prirejali tudi v bodoče. Vse, ki jih omenjena tematika zanima, vabijo, da  se lahko priključijo 
Facebook skupini Vegani Trebnje.

Mateja Kozlevčar
Foto: Dani Sušnik
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RAZVEDRILO

Tokratni sponzor križanke je Spar Slovenija d.o.o., Letališka cesta 26, Ljubljana, Tr-
govina Trebnje. Za vas so pripravili nagrade, in sicer 1. nagrada je darilni bon v višini 
30,00 €, 2. nagrada je darilni bon  v  vrednosti  20,00 €  in 3. nagrada je  darilni bon v 
vrednosti 10,00 €.

Spar Slovenija v Trebnjem že trinajst let
Pred 25 leti je Spar na slovenski trg prinesel nakupovalno doživetje po zgledu sodobnih 
evropskih trgovin. Danes si za zadovoljstvo kupcev po vsej Sloveniji prizadeva 4.400 Spa-
rovih zaposlenih v 97 trgovinah in 3 franšiznih trgovinah Spar partner. Sparove lokalne 
trgovine so prilagojene najboljši nakupovalni izkušnji, ki jo zagotavlja tudi Spar Trebnje. 
Ta priročna in pregledna trgovina bo letos obeležila že 13. obletnico poslovanja. Na 
Starem trgu 32 so vam med drugim na voljo dobro založena mesnica, pekarna in delika-
tesa, ki kupcem nudi pripravo prvovrstnih mesnih izdelkov, narezkov in tort po naročilu.

Geslo križanke in svoj naslov pošljite na Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali 
na elektronski naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com najkasneje do srede, 9. 3. 
2016. Gesel, prejetih po tem datumu, ne bomo mogli upoštevati.

Pravilno geslo križanke iz januarske številke 
je: NA SIPINAH.

Prejeli smo 28 pravilnih rešitev. Na seji  
10. 2. 2016 smo izžrebali nagrajence. 
1. nagrado, 3x CD ansambla NEMIR v vred-
nosti 30,00 € prejme Matej Rajar, Medved-
jek 4, 8213 Veliki Gaber, 
2. nagrado, 2x CD ansambla NEMIR v vred-
nosti 20,00 prejme Jaka Kotar, Trebanjski 
Vrh 9, 8212 Velika Loka in
3. nagrado, majico ansambla NEMIR ter 
trakec za ključe v vrednosti 10,00 € prejme 
Lucija Reščič, Gubčeva 43, 8210 Trebnje.

Nagrade boste prejeli po pošti.



Datum Ura Prireditev Lokacija
20. 2. 2016 9.00 5. tradicionalni nogometni turnir KS Trebnje (U-8 selekcija) Športna dvorana OŠ Trebnje

20. 2. 2016 8.00−12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

20. 2. 2016 8.30−12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

20. 2. 2016 10.00 Počitniški kino v Trebnjem: Mali princ Dvorana Stik (bivši DM)

20. 2. 2016 19.00 Rokometna tekma RK Trimo Trebnje : RK Krka Športna dvorana OŠ Trebnje

 22.-24. 2. 2016 10.00−13.00 Počitniške plesne migalnice Učilnica, CIK Trebnje

22., 23.  
in 25. 2. 2016 9.00−12.00 Delavnica Strip med počitnicami Galerija likovnih samorastnikov 

23. 2. 2016 9.00−11.30 Predavanje UTŽO: Himalaja, Pakistan, Turkmenistan, 
Uzbekistan in Kirgizija; Julija Krajšek Predavalnica, CIK Trebnje

24. 2. 2016 19.30−20.30 Balet za odrasle −  tečaj Učilnica 9, CIK Trebnje

27. 2. 2016 8.00−12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

27. 2. 2016 8.30−12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

27. 2. 2016 8.00−17.00 Garažna razprodaja v Trebnjem Dvorana Stik (bivši DM)

29. 2. 2016 19.00 Literarni večer z Andrejem E. Skubicem Knjižnica Pavla Golie Trebnje

2. 3. 2016 19.30−20.30 Balet za odrasle −  tečaj Učilnica 9, CIK Trebnje

5. 3. 2016 10.00− 11.30 Sobotno galerijsko dopoldne: Moj cvet iz žice; Nina Kolar Galerija likovnih samorastnikov

5. 3. 2016 19.00 SALAMIADA −  Gostilna Meglič Trebnje Gostilna Meglič Trebnje

5. 3. 2016 8.00−12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

5. 3. 2016 8.30−12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

5. 3. 2016 19.00 Rokometna tekma – RK Trimo Trebnje : RK Gorenje Športna dvorana OŠ Trebnje

7. 3. 2016 17.00 Ura pravljica Knjižnica Pavla Golie Trebnje

8. 3. 2016 9.00−11.30 Proslava ob dnevu žena – vrhunska ilustratorja  
Maja Kastelic in Peter Škerl; Jože Zupan Predavalnica, CIK Trebnje

8. 3. 2016 19.00 Prireditev KS Trebnje ob mednarodnem dnevu žena Kulturni dom Trebnje

9. 3. 2016 15.00 Ura pravljica Izposojevališče Veliki Gaber

9. 3. 2016 19.30−20.30 Balet za odrasle −  tečaj Učilnica 9, CIK Trebnje

10. 3. 2016 17.00 Predstava v sklopu otroškega abonmaja Levček: Balon 
Velikon Kulturni dom Trebnje

12. 3. 2016 8.00−12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

12. 3. 2016 8.30−12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

12. 3. 2016 19.00 Rokometna tekma: RK Trimo Trebnje : RK Dobova Športna dvorana OŠ Trebnje

14. 3. 2016 19.00 Predstavitev knjige: Osnovne psihološke astrologije – 
Gordana Drača Šterman Knjižnica Pavla Golie Trebnje

15. 3. 2016 9.00−11.30 Delavnica UTŽO: Samosprejemanje in delo na sebi −   
Sandi Dolinar Predavalnica, CIK Trebnje

15.-18. 3. 2016 --------- Delavnica ILUSTRACIJA za osnovnošolce Galeriji likovnih samorastnikov

16. 3. 2016 9.00−10.00 Predavanje CMU: Ekološko kmetovanje OŠ Veliki Gaber

16. 3. 2016 9.00−10.00 Predavanje CMU: Demenca −  težave pri vsakodnevnih 
opravilih,  DSO Trebnje in ZD Trebnje DSO Trebnje

16. 3. 2016 19.30−20.30 Balet za odrasle - tečaj Učilnica 9, CIK Trebnje

18. 3. 2016 19.00 LITERATURA SE SREČA Z GLASBO – Regijska Urška 2016 Dvorana Stik (bivši DM)

Napovednik dogodkov v občini Trebnje v februarju in marcu 2016

NAPOVEDNIK

Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.

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


