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Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje, 
Goliev trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goli-
ev trg 5, 8210 Trebnje
Odgovorna urednica: Mojca Smolič
Uredniški svet: Mitja Hren, Vanja Jakopin, 
Mateja Grebenc Kepa, Darinka Krevs, Petra 
Smolič, Milan Žnidaršič, Franc Brane Praznik, 
Mojca Smolič, Vida Hočevar, Andreja Perc
Lektorica: Silva Kastelic
Grafična realizacija: S. P. P.
Tisk: Jože Dolinšek, s.p.
Naklada: 4.400 izvodov, ki se razdelijo brez-
plačno vsem gospodinjstvom in podjetjem v 
občini Trebnje. 
Uredništvo si pridržuje pravico do objave, 
neobjave, delne objave ali krajšanja nena-
ročenih prispevkov v skladu s prostorskimi 
možnostmi in uredniško politiko. Prosimo, 
da posamezni prispevki ne obsegajo več 
kot 1000 znakov s presledki in fotografijo v 
formatu JPG ali podobno. Fotografij nepri-
merne kakovosti za tisk ne bomo objavili, 
prav tako ne bomo objavili fotografij, pripe-
tih v programu Word zaradi slabe resolucije. 
Prispevki političnih strank in neodvisnih list 
ne smejo presegati 750 znakov s presledki. 
Prispevkov, ki ne bodo podpisani s polnimi 
imeni avtorjev, ne bomo objavili. Prosimo, 
da ob prispevku vedno navedete tudi avtorja 
fotografije. Uredništvo si pridržuje pravico, 
da neprimerne in žaljive vsebine ne objavi. 
V Glasilu občanov se brezplačno objavi osmr-
tnica ali zahvala ob smrti pokojnih občank ali 
občanov občine Trebnje v obsegu 800 znakov 
s presledki. Spominskih objav ob obletnicah 
smrti se ne objavlja. Poslanih slik za objavo 
ne vračamo. V Glasilu občanov se proti plačilu 
v skladu s sprejetim cenikom objavljajo tudi 
oglasi, ki so pripravljeni za tisk, torej obliko-
vani in v primernih formatih: PDF v kakovosti 
za tisk in CMYK-formatu. Če kakovost ni ustre-
zna, se objavo oglasa zavrne. Naročnik oglasa 
je dolžan spoštovati avtorske pravice glede 
uporabe fotografij in besedila v oglasnih spo-
ročilih. 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 na-
slovu: Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 
Trebnje (prvi vhod desno za občinsko stavbo). 
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo števil-
ko je ponedeljek, 6. 5. 2019, predviden izid je 
v sredo, 15. 5. 2019.
Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po 
tem datumu, bodo uvrščeni v naslednjo števil-
ko, če bodo še aktualni.

glasilo občanov občine
TrebnjeSpomin na 

Balkan ali 
sanje o Evropi?

V človeški naravi je, da na stare čase ostanejo 
predvsem prijetni spomini. To velja tudi, ko 
se spomnimo  države, v kateri smo nekoč ži-
veli. Konec koncev smo bili vsaj 30 let mlajši 
in bolj zdravi. Spomnimo se, da smo bili  veči-
noma zadovoljni s tistim, kar smo poznali, in 
s tistim, kar smo imeli in dobili, pa čeprav so 
bili to bencinski boni ali  par-nepar. Težje se 
je spomniti tega, kako smo takrat pogrešali 
in le čez mejo v Evropi našli stvari, ki se nam 
danes zdijo samoumevne. 
Prav slovenska osamosvojitev je presekala to 
stanje in pristop v Evropsko skupnost je bil 
naslednji logičen in zelo pomemben korak, 
ki ga je naredila naša mlada država. Morda 
se še kdo spomni, koliko dela je bilo treba 
za uveljavitev evropskih pravil pri delovanju 
države in tudi na vseh drugih družbenih, go-
spodarskih in tehničnih področjih. Splačalo 
se je, saj smo skoraj na mah spet postali de-
ležni vrednot, ki so se v evropskem prostoru 
gradile stoletja, hkrati pa deležni tudi večine 
v Evropi  preizkušenih pravil in postopkov, 
kar lahko čutimo vsak dan na vsakem podro-
čju, morda še najbolj takrat, ko potujemo po 
drugih državah Balkana. S članstvom v EU 
smo dobili tudi priložnost, da sodelujemo pri 
odločanju znotraj evropskih inštitucij in tako 
enakovredno z drugimi evropskimi državami 
in narodi vplivamo na prihodnost celotne 
skupnosti. Žal se tega še premalo zavedamo 
in ponavljajoča se nizka udeležba na volitvah 
za evropski parlament je samo še en dokaz 
za to. Dogodki v zadnjih letih kažejo, da Evro-
pa, kot jo poznamo danes, ni za vedno dana 
vrednota,  ampak zahteva stalno skrb in trud 
pri nadaljevanju dela, ki so ga vizionarsko za-
čeli ustanovni očetje Evrope. Kadar se politi-
ki v evropskih inštitucijah ukvarjajo z lastnimi 
privilegiji in s političnimi karierami, kadar ne 
zagotovijo pravočasnih in učinkovitih rešitev 
za aktualne in vedno nove probleme, takrat 

se takoj pojavi prostor za populizem in za 
korak nazaj v zgodovino, ko so medsebojni 
spori v Evropi povzročili pretresljivo mnogo 
gorja.
Pred prihodnjimi volitvami v Evropski par-
lament je še ravno dovolj časa za resen in 
poglobljen razmislek o vsem tem. Naj nas 
spodbudi, da vsak zase prispevamo svoj del, 
da izrazimo mnenje, kakšno evropsko politi-
ko in kakšno življenje v Evropi in v Sloveniji 
pričakujemo. Nikar ne zamahnimo z roko, 
češ, saj so vsi isti, saj je vseeno, jaz nimam 
nič s tem. To ne drži. Poslanci, ki so v parla-
mentu, predlagajo in odločajo. Če želite ime-
ti Evropo po svoji meri, se je vredno potruditi 
in podpreti tistega kandidata, ki mu najbolj 
zaupate. Če želite, da se uspešna zgod-
ba Evropske skupnosti nadaljuje, podprite 
stranke, liste in kandidate, ki imajo namen in 
voljo, da iščejo skupne poti in skupne rešitev 
za izzive, ki čakajo Evropsko skupnost in vse 
njene državljane. Potrebno je podpreti pri-
zadevanja, da ohranimo naš skupni evropski 
dom dovolj enoten in močan, da bo lahko 
zaščitil naše interese proti velikim svetovnim 
gospodarskim in političnim centrom moči, 
kjer je vsaka posamezna država nemočen 
sogovornik. Kljub vsem, ki so že ali še bodo 
prišli k nam in želijo evropsko kakovost živ-
ljenja, hkrati pa pričakujejo, da se bodo tu 
uveljavili njihovi kulturni in vedenjski vzorci, 
je  potrebno ohraniti tradicionalne vrednote, 
način življenja v Evropi in njeno istovetnost. 
Če pa je komu taka Evropa čisto odveč, naj 
s podporo evroskeptikom za njeno rušenje 
še malo počaka. Vmes pa naj vendarle uživa 
v njenih sadovih: na potovanjih brez mejnih 
kontrol, menjave valut in vrtoglavih stroškov 
gostovanja v mobilnih omrežjih, pri prodaji 
in nakupih izdelkov brez carin, na študent-
skih izmenjavah … Če nikakor ne želi sodelo-
vati v skupnih razvojnih projektih,  pa lahko 
s pomočjo evropskih finančnih virov izvede 
tisto investicijo, za katero bi mu sicer zmanj-
kalo denarja in poguma.
Tudi spomini so seveda dovoljeni, vendar 
naj nikomur ne vzamejo volje za uresničitev 
sanj! 

dr. Jože Korbar, podžupan

Želimo vam veselo, prijetno, 
doživeto in blagoslovljeno veliko 

noč ter obilen žegen na vaših mizah.

Člani uredniškega odbora GO
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Prišla je pomlad in narava je odprla svoje novo poglavje z novimi 
svežimi zgodbami. Prav tako se je zgodilo v našem uredništvu, saj 
lahko opazite, da smo pomladansko osvežili izgled Glasila občanov.  
Tako kot se spodobi za nove začetke, je prav, da se najprej predsta-
vim. Sem Mojca Smolič, nova urednica Glasila občanov in se bom 
skupaj s svojo ekipo v prihodnje trudila, da bomo rasli, se razvijali in 
čim bolj uspešno jadrali med novicami, obvestili, prispevki … 
Mitja, Vanja, Mateja, Darinka, Petra, Milan, Brane, Vida, Andreja 
in jaz smo že strnili svoje vrste in zavihali rokave. Za lepo slovnično 
besedo bo poskrbela Silva, mesečno obleko pa bo časopisu nade-
la Simona. Odprti smo za vaše predloge, želje, spodbude. Veseli 
bomo vsake pohvale in tudi konstruktivne kritike in vsega, kar nam 
bo pomagalo postati še boljši. 
Želimo, da skupaj oblikujemo naš občinski časopis, da nas obvešča-
te o dosežkih, posebnih ljudeh, dogodkih, ki našo občino bogatijo 
in ji dajejo še lepši sijaj. 
Želimo vam obilo užitkov pri prebiranju našega skupnega Glasila 
občanov.

Uredniški odbor GO

JAVNA OBRAVNAVA OSNUTKA PREDLOGA 
ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO 

STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI TREBNJE

Zainteresirano javnost obveščamo, da je v javni obravnavi osnu-
tek predloga Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiš-
ča v Občini Trebnje, ki je objavljen na spletni strani Občine Trebnje 
https://www.trebnje.si/.

Javna obravnava poteka od srede, 10. aprila 2019, do petka, 10. 
maja 2019.
Vsa zainteresirana javnost lahko v tem času svoje pripombe, pre-
dloge in komentarje na objavljen osnutek predloga odloka odda 
pisno na naslov Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ali jih 
posreduje po elektronski pošti na elektronski naslov obcina.treb-
nje@trebnje.si.

Pripombe, predlogi in komentarji naj bodo obrazloženi, prav tako 
naj bo jasno razvidno, na katere določbe osnutka predloga odloka 
se nanašajo.

Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo Občinske uprave Občine 
Trebnje

NOV POSLOVNI ČAS IN 
URADNE URE 
Spoštovane občanke in občane obveščamo, da je Občina 
Trebnje s 1. 4. 2019 spremenila poslovni čas in uradne ure.  
Uradne ure so čas poslovanja občinske uprave s stran-
kami.
V občinski upravi so uradne ure za neposredno poslova-
nje s strankami:

- v ponedeljek od 8. do 11. ure in od 12. do 15. ure, 
- v sredo od 8. do 11. ure in od 12. do 17. ure ter 
- v petek od 8. do 11. ure in od 12. do 14. ure.

Občinska uprava ima v času uradnih ur za neposredno po-
slovanje s strankami tudi uradne ure po telefonu in elek-
tronskih medijih. 
 Poslovni čas je čas poslovanja občinske uprave z državni-
mi organi in organi lokalnih skupnosti in drugimi organi. 
Poslovni čas se začne:

- v ponedeljek in torek ob 8. in konča ob 15. uri, 
- v sredo se začne ob 8. in konča ob 17. uri, 
- v četrtek in petek pa se začne ob 8. in konča ob 14. uri.

Občanke in občane prosimo za razumevanje. 
Občinska uprava, Oddelek za splošne zadeve  

Poročilo z 4. redne 
seje Občinskega 
sveta Občine 
Trebnje
Župan je sklical 4. redno sejo Občinskega 
sveta Občine Trebnje, ki je potekala v sre-
do, 27. marca 2019, od 16.00 do 17.00 v 
veliki sejni sobi Občine Trebnje.
Na seji je bilo prisotnih 16 članic in čla-

nov Občinskega sveta Občine Trebnje. Na 
dnevni red je bilo umeščenih 6 točk. 

Občinski svet je potrdil zapisnik 3. redne 
seje z dne 27. 2. 2019 in potrdil nadome-
stni mandat v Občinskem svetu Občine 
Trebnje Branku Veseliču, stan. Gubčeva 
cesta 10, Trebnje.

V nadaljevanju je Občinski svet potrdil 
Sklep o začasnem financiranju Občine 
Trebnje v obdobju april ̶ junij 2019 glede 
na to, da proračun Občine Trebnje za leto 

2019 še ni sprejet. 

Vse informacije glede sklica in vsebine 
sej Občinskega sveta Občine Trebnje so 
na voljo na spletni strani Občine Trebnje, 
http://www.trebnje.si/, na kateri si lahko 
ogledate posnetke sej in preberete gradi-
va in zapisnike preteklih sej. 

Občinska uprava 
Oddelek za splošne zadeve

POMLADANSKA PREOBLEKA GLASILA 
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Kako to delajo – na Hrvaškem? 
V okviru projekta Europe Goes Local – Podpora razvoju in krepitvi 
mladinskega dela na lokalni ravni smo predstavniki sodelujočih 
občin v marcu 2019 obiskali hrvaške občine Pregrada, Lepoglava 
in Karlovac. V Lepoglavi nas je s svojo prisotnostjo počastila tudi 
veleposlanica Republike Slovenije Smiljana Knez. Prijazni gosti-
telji so nam predstavili mladinsko delo, zakonsko ureditev mla-
dinskega sektorja v Republiki Hrvaški in način financiranja. Veliko 
pozornosti posvečajo prostovoljstvu in projektom medgeneracij-
skega sožitja. Zelo pomembni so projekti, ki pomagajo mladim pri 
odločitvi, da kljub nezavidljivemu položaju na trgu delovne sile 
ne odidejo iskat boljše priložnosti v tujino. Demografska podoba 
Hrvaške se zaradi množičnega eksodusa mladih že spreminja. 
Seveda je bil obisk tudi priložnost za druženje in navezavo stikov, 
ki jih bomo v prihodnje s pridom uporabili pri skupnih projektih.

Evropska unija vse bolj poudarja pomen mla-
dih za demokratično, zdravo in strpno življe-
nje. Povezovanju mladih, njihovi mobilnosti, 
medsebojnemu spoznavanju in razvoju kom-
petenc se v Evropi namenja vedno več pozornosti in temu primer-
no več finančnih sredstev.

Občinska uprava
Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti

Poročilo o kakovosti 
pitne vode iz 
javnih vodovodnih 
sistemov v letu 2018
Upravljalec sistema oskrbe s pitno vodo je dol-
žan skladno s 34. členom Pravilnika o pitni vodi 
(Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 
25/09, 74/15 in 51/17) pripraviti letno poroči-
lo o kakovosti pitne vode. V poročilu so poda-
ne informacije o kakovosti pitne vode na po-
sameznem vodovodnem sistemu v letu 2018.
Osnovna naloga upravljavca vodovodnih 
sistemov je zagotavljanje varne oskrbe s 
pitno vodo, k čemur prištevamo zagotavlja-
nje nemotene oskrbe s pitno vodo in njene 
zdravstvene ustreznosti pri uporabnikih. 
Nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne 
vode smo izvajali na podlagi utečenega no-
tranjega nadzora po postopkih HACCP siste-
ma. Ta omogoča pravočasno prepoznavanje 

mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih tve-
ganj, ki lahko predstavljajo potencialno ne-
varnost za zdravje ljudi, izvajanje potrebnih 
ukrepov ter vzpostavljanje stalnega nadzo-
ra na tistih mestih (kritičnih kontrolnih toč-
kah) v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja 
lahko pojavijo. Voda je vsakodnevno živilo, 
zato ne sme vsebovati mikroorganizmov, 
parazitov ali njihovih razvojnih oblik, ki po-
menijo nevarnost za zdravje.
Kakovost vode na našem območju je v 
okviru notranjega nadzora spremljal Na-
cionalni laboratorij za zdravje, okolje in 
hrano iz Novega mesta. Odvzem vzorcev 
pitne vode je izvajal nenapovedano.
Poleg notranjega nadzora je Zdravstveni in-
špektorat Republike Slovenije, ki nadzira 
delo upravljavcev vodovodnih sistemov, izva-
jal tudi državni monitoring in zunanji nadzor. 

Poročilo o odvzetih vzorcih iz javnih 
vodovodnih sistemov
Na javnem vodovodnem sistemu:
• Trebnje je bilo odvzetih 26 vzorcev za 

mikrobiološke preiskave in 7 vzorcev 
na kemijske preiskave. Dodatno sta bila 
odvzeta 2 vzorca za preiskave na atrazin 
in desetil-atrazin. Vsi odvzeti vzorci so 
bili skladni s predpisi.

• Čatež je bilo odvzetih 14 vzorcev za mi-
krobiološke preiskave in 5 vzorcev za 
kemijske preiskave. Vsi odvzeti vzorci so 
bili skladni s predpisi.

• Zabrdje Praprotnica je bilo odvzetih 8 
vzorcev za mikrobiološke, od tega je bil 
eden neskladen. Na kemijske preiskave so 
bili odvzeti 4 vzorci, ki so bili vsi skladni. 

Glede na to, da se pri preskušanju pitne 
vode ugotavlja prisotnost kemijskih in in-
dikatorskih mikrobioloških parametrov, 
lahko podrobnejša pojasnila v zvezi s kako-
vostjo pitne vode in varnostjo vodooskr-
be pridobite na sedežu Komunale Trebnje 
d.o.o. ali na telefonski št.  07 /34 81 260.

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje, prostor in 

infrastrukturo

Projekt Odvajanje 
in čiščenje odpadne 
vode v porečju Krke – 
Občina Trebnje 1. faza
Občina Trebnje načrtuje projekt »Odva-
janje in čiščenje odpadne vode v porečju 
Krke – Občina Trebnje (1. faza)«, v okviru 
katerega bo izvedena izgradnja in rekon-
strukcija kanalizacijskega sistema za ko-
munalne odpadne vode v mestu Trebnje 
s pripadajočimi zaselki Odrga in Dolenje 
Medvedje selo. Projekt je sofinanciran iz 
sredstev Evropskega sklada za regionalni 
razvoj Operativnega programa za izvajanje 
kohezijske politike v obdobju 2014̶̶̶ 2020.

Območje posega obsega osrednji del ka-
nalizacijske mreže na območju aglomera-
cije Trebnje, s priključitvijo naselij Odrga in 
Dolenje Medvedje selo je dosežen osnovni 
cilj projekta, tj. 98 % stopnja priključenosti 
prebivalcev na območju aglomeracije. Iz-
grajen sodoben kanalizacijski sistem bo za-
gotavljal varnost pred poplavnimi vodami, 
ki v zadnjih letih ob čedalje ekstremnejših 
padavinah ogrožajo naše mesto in hkrati 
zmanjšanje emisij v vodotok Temenico.
Ker je črpanje sredstev Evropskega sklada za 
regionalni razvoj časovno omejeno, je pot-
rebna pridobitev gradbenega dovoljenja za 
izvedbo investicije do najkasneje junija 2019. 
Pred vložitvijo vloge za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja je potrebno pridobiti tudi vse 
služnostne pogodbe za izvajanje posega. Na 

osnovi navedenega občinska uprava pospe-
šeno izvaja vse aktivnosti priprave in podpi-
sovanja služnostnih pogodb ter naproša vse 
občane – lastnike zemljišč, ki so vključena v 
območje investicije, za sodelovanje. Vse la-
stnike zemljišč, ki bodo v naslednjih tednih 
na dom prejeli obvestila, naprošamo, da 
se odzovejo vabilu občinske uprave in se v 
predhodno dogovorjenih terminih udeležijo 
podpisovanja služnostnih pogodb. 
Z investicijo Občina Trebnje uresničuje stra-
tegijo trajnostnega razvoja, hkrati pa bo 
občina zagotovila izgradnjo sodobnega ka-
nalizacijskega sistema v okviru zakonskih 
predpisov in standardov, ki jih predpisuje 
Evropska Unija na področju varovanja okolja.

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo
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Projekt AQUARES: Mednarodna 
delavnica o tehnologijah 
ponovne uporabe vode v Milanu
Občina Trebnje je eden izmed partnerjev v projektu AQUARES 
– Izboljšanje politik na področju ponovne uporabe vode za učin-
kovito rabo virov, program INTERREG EUROPE. V sklopu projekta 
je med 27. in 28. marcem 2019 potekala mednarodna delavnica 
o tehnologijah ponovne uporabe vode v Milanu (Italija), ki sta se 
ga s strani Občine Trebnje udeležila mag. Janko Zakrajšek, vodja 
oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo in Sara Uhan. Dogo-
dek je potekal na čistilni napravi Nosedo na obrobju Milana, kjer 
reciklirajo več kot polovico vse odpadne vode (5-10 m3/s) in jo 
ponovno uporabijo predvsem za namakanje. V Milanu je tradicija 
ponovne uporabe vode dolga, saj so enega prvih namakalnih sis-
temov z reciklirano vodo vzpostavili že menihi v srednjem veku. 
Dvodnevne delavnice so se poleg projektnih partnerjev, ki pri-
hajajo iz devetih evropskih držav (Španija, Italija, Malta, Grčija, 
Nemčija, Poljska, Češka, Latvija in Slovenija), udeležili tudi raz-
lični strokovnjaki na področju ponovne uporabe vode. Povabilu 
Občine  Trebnje se je odzval dr. Primož Oprčkal z Zavoda za grad-
beništvo, ki je osvetil situacijo v Sloveniji in predstavil eno od mo-
žnih tehnologij recikliranja odpadne vode, in sicer s postopkom 
nanoremediacije. Pilotni projekt je bil pred leti izveden v okviru 
projekta LIFE na manjši čistilni napravi v Šentrupertu. 
Na dogodku je bilo predstavljenih več kot deset različnih tehno-
logij ponovne uporabe vode, v zvezi s tem pa je potekala tudi 
razprava o raziskovalnih dilemah, tehnoloških izzivih in admini-
strativnih težavah, s katerimi se države soočajo pri ponovni upo-
rabi vode. Predvsem so se pokazale velike razlike med različnimi 
regijami EU. Medtem ko v nekaterih regijah že več kot polovico 
vode reciklirajo in ponovno uporabijo (izstopata Murcija v Španiji 
in Malta, sledita Lombardija v Italiji in nekateri predeli  Grčije), se 
v Sloveniji ponovno uporabo vode vpeljuje predvsem kot pilotne 
primere na pobudo nekaterih podjetij in posameznikov. Predno-

stna naloga za Slovenijo in s tem tudi za Občino Trebnje je učin-
kovita raba vodnih virov in varovanje njihove kakovosti. Hkrati 
se moramo zavedati, da bo lahko v prihodnosti tudi v Sloveniji 
sušnih obdobij vse več, zato bo potrebno tudi v naše razvojne 
programe in ostale strokovne podlage vpeljati miselnost ponov-
ne uporabe vode. 
Po delavnici je sledil še sestanek projektne skupine AQUARES in 
načrtovanje nadaljnjih projektnih aktivnosti. 

Občinska uprava
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Mednarodna delavnica o tehnologijah ponovne uporabe vode v prostor-
ih čistilne naprave Milano Nosedo.  

Evropski projekt S.P.A.C.E v 
Francijo odpeljal tri udeležence 
iz občine
V začetku marca smo se trije predstavniki trebanjske občine 
odpravili na četrto mednarodno srečanje evropskega projekta 
S.P.A.C.E, ki je štiri dni potekalo v Marseilleu v Franciji. Srečanja 
se je udeležilo več kot 20 udeležencev iz osmih držav.
V času srečanja smo sodelovali na delavnicah na temo izvedbe 
ulične debate. Z ostalimi udeleženci smo debatirali o vprašanju 
''Kaj bi spremenil v Evropi?'', kar bo tudi vprašanje oziroma tema-
tika za prihajajoče dogodke oziroma ulično debato, ki jo bomo v 
aprilu izvedli v lokalnem okolju. 
V Marseillu smo si ogledali tovarno čaja Scop-Ti, ki kot primer 
dobre prakse kaže na moč povezovanja in uspešnega delovanja 
podjetij v lokalnem okolju, organizatorji pa so nas popeljali tudi 
na ogled mesta ter predstavili mestne civilne iniciative.
V okviru projekta nas čaka še srečanje v Novem Sadu v Srbiji, 
projekt S.P.A.C.E. pa se jeseni zaključi pri nas v Trebnjem. 
Natalija Bevc

Avtor fotografije: Žiga Zaplotnik, Občina Trebnje

Srečanja v okviru evropskih projektov so odličen način za spoznavan-
je novih kultur in za ustvarjanje novih trajnih poznanstev z ljudmi iz 
različnih držav.
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Izjemen človek, ki ga prostovoljstvo 
spremlja že od malih nog. Nikoli ne tarna, 
čeravno mu življenje ne prizanaša in se 
vsak dan znova sooča z njim. Tako z lepimi 
kot z manj lepimi trenutki.
Predan mož, oče, prijatelj, kmetovalec z 
dopolnilno dejavnostjo, član mnogih dru-
štev, po srcu pa velik prostovoljec, ki mu 
je gasilstvo zlezlo pod kožo že kot majhne-
mu dečku. Janez Bregant, predsednik GZ 
Trebnje.

Kakšen je vaš običajni delovni dan? »Obi-
čajno vstajam ob okoli pete ure zjutraj in 
sem približno do pol osme ure v hlevu, ki 
pa se večkrat spremeni na zgodnejšo uro, 
če imam nujne obveznosti, kot so: gasil-
stvo, zdravniški pregledi invalidne hčerke, 
bolehne mame. Glede na letni čas večino 
dneva opravljam razna kmetijska opravila. 
Skoraj pa ne mine dan, da vsaj nekaj časa 
ne namenim gasilstvu in tudi drugim dru-
štvom ali organizacijam, katerih član sem. 
V večernem času pa zopet v hlev, po hlevu 
pa povprečno dvakrat tedensko na razne 
gasilske sestanke.«

Kaj pa vam pomeni gasilstvo?
»Meni pomeni način življenja. V gasilske 
vrste sem vstopil kot 9-letni fantič. Tako 
kot veliko vstopov v gasilske vrste je bil 
tudi moj del tradicije, saj je bil pri gasilcih 
tudi moj oče. Moram povedati, da me je 
gasilstvo takoj prevzelo. Zelo kmalu sem 
se začel gasilsko izobraževati. Opravil sem 
vse tečaje temeljnega strokovnega uspo-
sabljanja, če jih poimenujem z današnjimi 
imeni (od tečaja za gasilskega pripravnika 
do tečaja za višjega gasilskega častnika). 
Obenem pa sem opravil tudi veliko tečajev 
za gasilske specialnosti in ostalih dodatnih 
strokovnih usposabljanj. Leta 1986 sem 
kot 22-letnik prevzel funkcijo poveljnika 
PGD Mokronog, ki sem jo opravljal 12 let. 

V tem času sem bil tudi sektorski povelj-
nik, član Upravnega odbora in Poveljstva 
GZ Trebnje. Ko sem leta 1998 prevzel funk-
cijo poveljnika GZ Trebnje, sem poveljniš-
ko mesto v PGD Mokronog prepustil mo-
jemu namestniku, ki je to funkcijo odlično 
opravljal. Poveljnik GZ Trebnje sem bil s 
krajšim presledkom skoraj 14 let. V tem 
času sem bil tudi član Regijskega sveta ga-
silske regije Dolenjske in nekaj časa tudi 
namestnik poveljnika te gasilske regije. Od 
leta 1999 opravljam funkcijo predsednika 
PGD Mokronog. Med leti 2013 in 2018 
sem opravljal naloge regijskega poveljnika 
Gasilske regije Dolenjske in bil član povelj-
stva Gasilske zveze Slovenije. Od lanskega 
leta pa sem predsednik regijskega sveta 
Gasilske regije Dolenjske in član Upravne-
ga odbora Gasilske zveze Slovenije.«

Ste generacija, ki ji je bilo gasilstvo položeno 
že v zibel. Kako pa je danes z mladimi? Se 

radi včlanijo v gasilske vrste?
»Članstvo v gasilskih vrstah vztrajno raste. 
Enako je tudi v GZ Trebnje. Včlanjuje se ve-
liko mladih od 5. in 6. leta naprej. Seveda 
njih privabljajo predvsem tekmovanja, ki 
jih pripravljamo in pa seveda tudi druge ak-
tivnosti, kot so taborjenja in podobno. Tudi 
ko odrastejo, jih precej ostane v gasilskih 
vrstah, kjer nadaljujejo z operativnim de-
lom. Že kar precej časa imamo gasilci pri dr-
žavljanih največje zaupanje in ugled, vendar 
moramo trdo delati, da tako tudi ostane.«

Kaj vas je gnalo, da ste prevzeli delo predse-
dnika GZ Trebnje?
»Lanskega 11. maja sem bil izvoljen za 
predsednika GZ Trebnje. K odločitvi je pri-
pomogel prejšnji dolgoletni predsednik 
GZ Trebnje, gospod Anton Strah. Ker se 
zavedam, da sem na operativnem gasil-
skem področju oddal svoj maksimum, je 
pravi čas, da se posvetim bolj organizacij-
skemu delu v gasilstvu in bom na operativ-
nem področju deloval le še v mejah svojih 
sposobnosti. Velikokrat se v raznih krogih 
postavlja vprašanje, kdo je bolj pomem-
ben v gasilstvu na vseh nivojih od PGD do 
GZS. Je to predsednik ali je poveljnik? Me-
nim, da sta oba pomembna in imata vsak 
na svojem področju ogromno dela. Dob-
ro sodelovanje pa je le porok za uspešno 
delo. To pa je na GZ Trebnje, ki je v dobri 
formi, bilo in vem, da bo tudi v prihodnje.«

Kakšni so bili začetki delovanja Zveze – malo 
sredstev in veliko prostovoljstva ...
»Samih začetkov delovanja GZ Trebnje se 
ne morem spominjati, ker sem za to pre-
mlad. Seznanjen pa sem z njimi iz pripove-

Janez Bregant, predsednik GZ Trebnje

95 letnica PGD Mokronog, leta 1977

portret meseca
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Občina Trebnje partner v operaciji 
ZDRAVO Z NARAVO
Na 2. javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja 
na območju LAS STIK v letu 2017 je bila uspešna prijava projekta Zdravo z naravo, akronim 
»grozdje šmarnica«, vodilnega partnerja Društva vinogradnikov »Lisec« Dobrnič. Partnerji 
v projektu so še Bosepo d. o .o., Vinogradniško-sadjarsko turistično društvo Debeli hrib, 
Društvo vinogradnikov Dolenjske Toplice in Občina Trebnje. Odločbo o pravici do sredstev 
do višine dobrih 13.000 EUR Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja smo prejeli 
oktobra 2018. V okviru projekta bodo v sodelovanju vseh partnerjev v projektu izvedene 
delavnice o ozaveščanju o okolju in ljudem prijazni ter zdravi pridelavi grozdja, delavnice 
o uporabi in predelavi šmarnice in zelišč v kulinariki, razvoju novih produktov iz grozdja 
šmarnice (marmelade, sokovi, eterična olja in tinkture). Vsi produkti, razviti v okviru pro-
jekta, bodo na voljo za degustacijo v trgovini v Dolenji Nemški vasi. Občina Trebnje v pro-
jektu sodeluje s Fakulteto za kemijo v Ljubljani, ki izvaja kemijske analize grozdja šmarnice, 
soka, mošta in vina. Vse ugotovitve bodo predstavljene v knjigi, ki bo prva v Sloveniji, kjer 
bodo objavljeni strokovni prispevki o sami vinski trti šmarnici. Poleg ugotovitev Fakultete 
za kemije bo predstavljena tudi zgodovina zasaditve šmarnice in možnosti uporabe šmar-
nice v kulinariki. Vse prispevke bodo pripravili strokovnjaki s področja kemije, etnologije, 
zdravstva in kulinarike. Aktivnosti v zvezi s projektom bodo zaključene v letošnjem letu.

Društvo vinogradnikov »Lisec« Dobrnič in Občina Trebnje

dovanja zdaj že žal pokojnega častnega 
poveljnika GZ Trebnje, gospoda Ivana 
Repovža in pozneje iz lastnih izkušenj. 
Zagotovo je, da se je zelo hiter razvoj 
GZ Trebnje na vseh področjih začel po 
letu 1980, kar je razvidno iz arhivov. 
Tudi pred tem časom se je ogromno de-
lalo, vendar je primanjkovalo finančnih 
sredstev za posodabljanje opreme in vo-
zil. Da je GZ Trebnje v dobri kondiciji, je 
prav gotovo tudi posledica, da so imeli in 
imajo vsi župani prejšnje občine Trebnje 
in sedanji štirih občin, katere pokriva GZ 
Trebnje, dober posluh za delo gasilcev.«

Gasilska zveza je danes nenadomestljiv 
del sistema zaščite in reševanja. Kako bi 
jo opisali in kako vidite gasilca jutri?
»Gasilstvo je zagotovo steber zaščite, 
reševanja in pomoči ob vseh naravnih 
in drugih nesrečah, ki se pripetijo. Naše 
intervencije so danes veliko več kot pa 
samo gašenje požarov. Rešujemo hišne 
ljubljenčke iz vseh mogočih objektov in  
koncev, odstranjujemo nevarne žužel-
ke, posredujemo ob prometnih, delov-
nih nesrečah in naravnih katastrofah.
Tudi naše področje so že prizadele na-
ravne nesreče, v katerih smo množično 
posredovali (poplave, snegolom, žledo-
lom, vetrolom …). Veliko gasilcev je tudi 
v ekipah prvih posredovalcev za pomoč 
z AED. Pa še kakšna posebna vrsta in-
tervencije bi se našla. Gasilci GZ Treb-
nje smo pomagali in posredovali tudi 
na intervencijah izven našega področ-
ja. Poplave v Sevnici, poplave v Ukvah 
(Italija), večkratno gašenje na Krasu, 
poplave v Železnikih, neurje na Ptuju in 
neurje z veliko točo v Črnomlju.
Operativni gasilci bodo morali biti v bo-
doče še bolje izobraženi in opremljeni 
za nove taktične pristope ob posame-
znih intervencijah. Naj omenim samo 
dva, ki se v zadnjem obdobju zelo hitro 
širita. Gašenje objektov s sončno elek-
trarno, gašenje vozil na električni po-
gon in reševanje ob prometnih nesre-
čah vozil na električni pogon. 

Za konec nam še zaupajte občutke ob in-
tervencijah in pomoči sočloveku.
»Za vedno ostane hvaležnost v očeh in 
srcih ljudi, solze sreče, ki so kot izbra-
ni biseri. To so trenutki, ki ti jih nihče 
ne more vzeti in odtehtajo največ. Zato 
vsi vztrajamo v svojem poslanstvu, ker 
verjamemo v sočloveka. In prav taki 
trenutki so dragoceni, ti dajo motivaci-
jo ter moč za življenje, nove preizkušnje 
in človeka vsakodnevno bogatijo. Lepo 
je biti gasilec.«

Mojca Smolič

Razvojni center Novo mesto d.o.o. kot vodilni partner v razvoju podjetništva in regije 
odličnosti je 1. 4. 2019 na svoji spletni strani www.rc-nm.si objavil Razpis garancij in 
posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2019. Upravičenci lahko pridobijo ga-
rancijo v višini do 80 % odobrenega posojila in posojilo pod ugodnimi bančnimi pogoji 
za investicije, obratna sredstva, zaposlovanje in predfinanciranje projektov. 
Razpis je namenjen mikro, malim podjetjem in podjetnikom, fizičnim osebam z dopol-
nilno dejavnostjo, zavodom, zadrugam in socialnim podjetjem. 
Razpisanih je 3.495.445 EUR sredstev, od tega za Občino Trebnje 277.473 EUR kredi-
tne mase.
Za več informacij o obeh razpisih kontaktirajte Miljano Balaban na e-naslov: 
miljana.balaban@rc-nm.si ali na telefonsko številko 07/33 72 987.

RAZPIS GARANCIJ IN POSOJIL IZ GARANCIJSKE 
SHEME ZA DOLENJSKO (GSD) ZA LETO 2019

občinske novice

Osnovna šola Trebnje aktivno sodelovala na 
1. konferenci projekta POGUM v Laškem
V četrtek, 7. 3. 2019, in v petek, 8. 3. 
2019, je v Laškem potekala 1. konferen-
ca projekta POGUM – Krepitev kompe-
tence podjetnosti in spodbujanje pro-
žnega prehajanja med izobraževanjem 
in okoljem v osnovnih šolah, v katerega 
je kot razvojna šola vključena Osnovna 
šola Trebnje. Ravnatelj Osnovne šole 
Trebnje Rado Kostrevc je aktivno sode-
loval na okrogli mizi z naslovom Spre-
membe, ki jih ob že znanem in preizkušenem prinaša POGUM. Predstavitve dobrih 
praks, ki se razvijajo v projektu med 30-imi razvojnimi šolami, so bile poglobljene s 
primeri iz tujine in z razmišljanji ravnateljev ter strokovnih delavcev. Umeščenost pro-
jekta POGUM v Osnovni šoli Trebnje je predstavila Nataša Hribar. Implementacije pod-
jetnosti v osnovnih šolah so potekale v evalvacijskih delavnicah. V njih smo aktivno 
sodelovale članice tima projekta Nataša Hribar, Barbara Hrovat in Ana Kastigar.
Na Tržnici idej smo predstavili dosedanje rezultate učnega procesa pri razvijanju ino-
vativnosti in ustvarjalnosti.

Za OŠ Trebnje Ana Kastigar, Foto: Barbara Hrovat
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Lions klub Trebnje je ob 20-letnici delo-
vanja v soboto, 18. marca, pripravil do-
brodelni koncert z naslovom Podarimo 
koncert. Obiskovalci so lepo napolnili 
Športno dvorano Trebnje in skupaj po-
darili 1853 evrov, ki jih bo LK Trebnje v 
celoti namenil uresničevanju potencialov 
nadarjenih otrok.
»S tem dogodkom smo zelo zadovoljni, saj 
verjamem, da smo dosegli svoj namen – da 
se dogodka udeleži čim večje število ljudi 
različnih generacij. Videli smo, da je bilo na 
dogodku veliko družin, kar nam je zelo veli-
ko pomenilo. Nenazadnje je bil tudi finanč-

ni učinek zelo primeren, saj smo zbrali lepo 
vsoto sredstev, ki jih bomo lahko namenili 
nadarjenim otrokom iz socialno ogroženih 
družin,« je po koncertu povedal predse-
dnik LK Trebnje Stanko Tomšič.
Vsi nastopajoči so se odrekli honorarju, s 
svojo prisotnostjo na dogodku pa navduši-
li obiskovalce. Raznolikost izbranih izvajal-
cev je zadovoljila različne glasbene okuse. 
Lions klub Trebnje je bil ustanovljen na 
pobudo Lions kluba Novo mesto, v vsem 
času pa dobro sodeluje tudi z lokalno 
skupnostjo, ki jo danes predstavljajo štiri 
občine Temeniške in Mirnske doline – na 

prireditvi so se jim simbolno zahvalili za 
dosedanjo podporo, prav tako pa tudi 
Osnovni šoli Trebnje, ki je športno dvora-
no za dobrodelni koncert odstopila brez-
plačno. Generalni sponzor dogodka je bila 
Zavarovalnica Triglav, PE Novo mesto, pri 
promociji pa so pomagali še številni pro-
stovoljci in člani LK Trebnje ter podjetja 
Komunala Trebnje, Metafora, S-Tisk in In-
terflash, Radio Krka, Radio Sraka in medij-
ski pokrovitelj Televizija Vaš kanal. Vsak od 
njih je prispeval pomemben delček k us-
pehu dogodka, za kar se jim v LK Trebnje 
iskreno zahvaljujejo.  

Podarimo koncert – Dobrodelni koncert ob 
20-letnici delovanja Lions kluba Trebnje

Uredništvo revije Tranzit je s pomočjo po-
kroviteljev in organizacijskih partnerjev 
organiziralo prvo tekmovanje Mladi me-
hanik Slovenije.
Tekmovanje je namenjeno dijakom drugih 
in tretjih letnikov srednješolskega izobraže-
valnega programa avtoserviser (stari 16 in 
17 let), z njim pa želijo organizatorji spod-
buditi interes za izobraževanje in opra-
vljanje poklicev v avtoservisni dejavnosti, 
krepiti zanimanje za tehnično kulturo in 
seveda skladno s tekmovalnim duhom tudi 
izpostaviti dijake, ki izkažejo najvišjo raven 
pridobljenega znanja v izobraževalnem 
procesu na srednješolski stopnji.
Tekmovanje, na katerega so se prijavile so-
rodne šole iz Celja, Velenja, Domžal, Škofje 
Loke, Kopra, Novega mesta in Ljubljane, je 
bilo na teoretični in praktični ravni. Dijaki 
so uvodoma reševali vprašanja s posame-
znih področij avtoservisne dejavnosti in se 
nato pomerili še pri menjavi gume, menja-
vi žarnic ter pri diagnosticiranju in odpravi 
napake na zavornem sistemu.

Za naše glasilo je zmagovalec Žan Gros iz Žubi-
ne, iz vasi v naši občini, sicer dijak tretjega le-
tnika Srednje strojne šole v Novem mestu, ki je 
bil na tem tekmovanju neprekosljiv, povedal:
»Seveda sem vesel, da sem osvojil naslov 
Mladi mehanik Slovenije 2019. To se mi 
zdi, da je kar nekaj! Drugi je bil Marko Kos, 

kakor vem in poznam, tudi iz odlične Sre-
dnje šole za strojništvo Škofja Loka. Tretje 
mesto je zasedla in presenetila številne 
fante  ̶  Mojca Belak, dijakinja Šole za stroj-
ništvo iz Velenja, ki je dokazala, da so tudi 
dekleta dobre avtoserviserke.«

Žan, kako je bilo s tremo na tekmovanju?
»Seveda sem imel na tekmovanju kar pre-
cej treme. Ne toliko v teoretičnem delu 
kot v praktičnem, ko so mi pod roke gledali 
člani komisije in so zato kar malo zadrge-
tale. Potem, ko štartaš in se osredotočiš 
na problem, pa tudi trema počasi izgine. 
Nekaj je v praktičnem delu pomagala tudi 
izkušnja iz domačega dvorišča.«

Kakšen pa je bil izbor za tekmovanje?
»V šoli so profesorji na osnovi ocen izbrali 
za to tekmovanje (tako tudi na vseh sode-
lujočih šolah) po dva tekmovalca, ki imata 
dobre oz. najboljše rezultate v teoretič-
nem in seveda v praktičnem delu, zato po-
sebnega preizkusa ni bilo.«

Praviš, da v teoretičnem delu ni bilo proble-
mov?
»Ja, tu sem bil kar suveren, saj mi šola, kot 
se temu reče  ̶  kar gre … Če mi bo šlo letos 
vse po načrtih, mi morda ne bo treba dela-
ti niti zaključnega izpita, ker imam doslej v 
vseh predmetih same odlične ocene. Am-

pak to bomo še videli.«

Kakšni so tvoji nameni po končani šoli?
»Namen imam zaključiti triletno šolo in 
nadaljevati še dva letnika ter pridobiti 
peto stopnjo, nato pa se imam namen vpi-
sati v višjo strokovno šolo in pridobiti na-
ziv avtoservisni inženir. Mislim, da bo šlo, 
ker me pri tem podpira tudi vsa družina.«

Kako se je šola odrezala v ekipnem delu tek-
movanja?
»Tudi odlično, super bi se reklo, saj je bila 
'moja' šola, to je Srednja strojna šola iz 
Novega mesta, med vsemi ekipami naj-
boljša. Druga je bila Srednja šola za stroj-
ništvo iz Škofje Loke in tretja Srednja po-
klicna in strokovna šola 
Bežigrad Ljubljana.«
Žanu Grosu, našemu 
krajanu in letošnjemu 
najboljšemu mlademu 
mehaniku v Sloveniji, 
iskreno čestita-
mo!

Brane 
Praznik

Žan Gros iz Žubine, najboljši Mladi mehanik v Sloveniji

kultura
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Gozdni vrtec
Otroci iz skupine Srčki so že tretje šolsko leto vključeni v projekt Gozdni vrtec. 
Strokovni delavki v oddelku se zavedava, da večina otrok dandanes premalo 
časa preživi v naravi in so neaktivni, brez gibanja in čutnih dražljajev. Zato 
želiva otrokom z omenjenim projektom ponuditi doživljajske vrednote, pozi-
tivno doživljanje narave in sebe, kar je tudi nujno za oblikovanje zdrave otro-
kove osebnosti. V gozdu izvajamo vse dejavnosti iz Kurikuluma. Otroci imajo 
v gozdni igralnici veliko časa za raziskovanje, igro, medsebojno druženje in 
ustvarjanje po lastni želji. 
Otroci z veseljem zahajajo v gozd in se iz njega vračajo navdušeni, polni novih 
doživetij in spoznanj.  

Darja Perdih, vzgojiteljica

Vseživljenjska rehabilitacijska vadba koronarnih bolnikov 
poslej tudi v Trebnjem

 

 
 

 

 
 
 

ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE 
VARUJEMO DAR ŽIVLJENJA 

drugo

O stresu, najstnikih in rodoslovju
Naša gostja v marcu 
je bila Maja Meg-
la, avtorica knjige 
Stres, kuga sodob-
nega časa. Knjiga je 
nastala po avtoriči-
ni dveletni bolezni, 
ko je za svoje nera-
zumljive bolezen-
ske simptome iska-
la pojasnila in rešitve. V svojem izjemno zanimivem predavanju v knjižnici je 
iskreno spregovorila o raznovrstnih oblikah samopomoči  ter o preizkušenih 
tehnikah za fizično in psihično regeneracijo.
Najstništvo je v sodobni družbi izredno občutljivo obdobje. Sabina Dogenik 
iz Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto nam je predavala o tem, 
kakšno vlogo v najstnikovem življenju odigravajo starši, kako naj si zgradijo 
odnos zaupanja in pomagajo mladim previhariti skozi nemirne vode mla-
dostnih dni.
Marca smo v knjižnici gostili še Mateja Hohkrauta, ki se aktivno ukvarja z ro-
doslovjem od leta 2007 in je predsednik Slovenskega rodoslovnega društva. 
Pripravil nam je predavanje Zapisana črka je boljša kot najboljši spomin in 
nas usmeril na to, kako se lotiti družinskega drevesa 

Petra Podkrižnik
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Koronarno društvo Dolenjske in Bele krajine v sodelovanju in ob pomoči 
Centra za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Trebnje in Občino Trebnje 
organizira vadbeno skupino vseživljenjske rehabilitacije koronarnih bolni-
kov tudi v Trebnjem. 
Vadba se bo uradno pričela v ponedeljek, 6. maja 2019, v telovadnici STIK 
v Trebnjem in bo potekala ob ponedeljkih in četrtkih od 17.30 do 18.30.  
V prvi fazi bo vadbena skupina Trebnje namenjena vadbi koronarnih bol-
nikov iz občine Trebnje kot  tudi koronarnim bolnikom iz občin Mirna in 
Mokronog-Trebelno. 
Več informacij dobite na info@koronarnodrustvo-dbk.si na telefonu 041 
630 921 ali 041 635 285 in v Centru za krepitev zdravja Trebnje, telefon 07 
348 1802.

Gregorčki na reki Temenici 
in svetovni dan voda
V Turističnem društvu Trebnje že nekaj let zapored 
pripravljamo na predvečer gregorjevega dogodek, kjer 
s spustom doma izdelanih ladjic, ki so iz ekoloških ma-
terialov, pozdravimo prihod pomladi, z gregorčki na 
reki Temenici. Tak načrt je bil tudi letos, toda ker nam 
je zagodlo vreme, smo dogodek prestavili na svetovni 
dan voda, 22.3.2019. Tako smo s pomenom ohranjanja 
narave in čistosti voda le pozdravili letošnjo pomlad in 
spustili čudovite ladjice v Temenico. Hvala tudi trgovi-
ni Spar Trebnje in gospodu Gole Antonu za pomoč pri 
organizaciji.

TD Trebnje
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Smo uspešno podjetje z več kot 35-letno tradicijo s sedežem na Mirni na Dolenjskem. Naša 
dejavnost je proizvodnja za izdelavo komponent iz termoplastov s tehnologijo brizganja. 

Zaradi večjega obsega dela v svoj 400-članski kolektiv vabimo nove sodelavce: 

DELOVNO MESTO DELOVNE NALOGE KAJ PRIČAKUJEMO

SKLADIŠČNIK

- priprava in izdajanje materiala v 
proizvodnjo
- odpremljanje blaga kupcem
- elektronsko evidentiranje prejemov in 
izdaj

- IV. ali V. st. izobrazbe
- delovne izkušnje s podobnega 
področja
- izpit za delo z viličarjem
- poznavanje dela z računalnikom

VZDRŽEVALEC 
STROJEV IN 

NAPRAV  

- izvajanje vseh vzdrževalnih posegov 
s področja strojnega  ključavničarstva, 
pnevmatike in hidravlike ter osnovnih 
del elektrike in elektronike
- izvajanje preventivnega in tekočega 
vzdrževanja strojev in naprav  po 
preventivnih planih in tehnični 
dokumentaciji

- IV. ali V. stopnja izobrazbe strojne 
smeri
- delovne izkušnje s podobnega 
področja

NASTAVLJALEC 
STROJEV IN 

NAPRAV

- izvajanje nastavitev stroja in orodij 
po delovnih nalogih, planu in času
- izvajanje nalog po postopkih iz 
področja nastavitve strojev in orodij

- IV. ali V. st. izobrazbe elektro smeri
- delovne izkušnje s podobnega 
področja

KONTOLOR 
KAKOVOSTI

- izvajanje vhodne kontrole materialov 
in komponent skladno s postopki 
vhodne kontrole
- potrjevanje procesa ob zagonu 
proizvodnje
- nadzor nad kakovostjo v 
proizvodnem procesu v skladu s 
sistemskimi postopki in navodili

- IV. ali V. stopnja izobrazbe strojne 
smeri
- delovne izkušnje s podobnega 
področja
-poznavanje standardov kakovosti

OPERATIVNI 
TEHNOLOG

- vodenje in zagotavljanje tehnološke 
discipline ter izvajanje nadzora v 
proizvodnji
- reševanje tehnoloških problemov 
s ciljem doseganja optimalne 
izkoriščenosti kapacitet in doseganja 
optimalne kvalitete proizvodov
- optimiranje nastavitev strojev

- V. ali VI. stopnja izobrazbe strojne 
smeri
- delovne izkušnje s podobnega 
področja
- poznavanje SPC, MSA, PPAP, 8D
- poznavanje standardov kakovosti

REFERENT V 
LOGISTIKI

- količinski in vsebinski prevzem 
materiala in embalaže ter knjiženje
- skrb za ažurno in točno vodenje 
zaloge povratne embalaže kupcev

- V. ali VI. stopnja izobrazbe strojne 
smeri
- delovne izkušnje s podobnega 
področja
-aktivno znanje vsaj enega tujega 
jezika

Nudimo:
- zaposlitev za nedoločen čas z možnostjo napredovanja,
- izobraževanje iz področja dejavnosti,
 - urejeno delovno okolje na visokem tehnološkem nivoju,
- stimulativno plačilo na osnovi rezultatov.

Kontakt:
Za dodatne informacije smo vam na voljo:
tel. številka: 07 34 35 246, 031 491 701 Helena Kopar 
e-naslov: helena.kopar@tomplast.si
www.tomplast.si
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Raziskovanje Indije
Kako bi bilo, če bi se lahko za trenutek odpravili v Indijo in se seznanili s kulturo te 
dežele in življenjem v njej nasploh? Ali tam živijo drugače, kot živimo mi? To in še 
veliko več vprašanj se nam je porajalo v mesecu marcu v romskem vrtcu Roma-
no. S pomočjo slikovnega gradiva in pripomočkov smo si pričarali pravo indijsko 
vzdušje. Pobudo za raziskovanje te teme nam je dala vzgojiteljica Urška, ki je sama 
obiskala Indijo. Potovala je iz kraja v kraj in tako smo skupaj z otroki s prstom po 
zemljevidu z njo potovali tudi mi in tako spoznavali kraje in značilnosti le-teh kot 
ona. Bolj podrobno smo si ogledali, kako tam živijo otroci in v kakšne vrtce ter šole 
hodijo. Spoznali smo tudi živali, ki živijo tam, si ogledali različne videoposnetke 
le-teh ter plesali na indijsko glasbo. Ker je Indija znana po templju Taj Mahal, smo 
se v vrtcu lotili tudi njegove izdelave. Indijska kultura je zanimiva in se močno 
razlikuje od naše, zato je na otroke njeno spoznavanje naredilo še toliko večji vtis.

Maja Rajar

Srečanje romskih pomočnikov
V sredo, 6. marca 2019, je na Osnovni šoli Trebnje poteklo regij-
sko srečanje za zaposlene romske pomočnike na projektu Skupaj 
za znanje. Namen srečanja je bil pregled poteka izvajanja projek-
tnih aktivnosti in načrti za nadaljnje delo. Romski pomočniki na 
osnovnih šolah nudijo pomoč otrokom pri lažjem vključevanju v 
učni proces in predstavljajo pomemben vezni člen med šolo ter 
učenci in starši, predstavniki romske skupnosti. Na srečanju je 
prisotne nagovoril ravnatelj Rado Kostrevc, romski učenci 1. in 
2. razreda pa so se predstavili s pesmijo, plesom in prstno igro.  

Vida Hočevar

Proslava ob svetovnem dnevu Romov v Vejarju

kultura

Večnamenski romski center Vejar je v sodelovanju z Dnevnim centrom 
Kher šu beši, Večnamenskim centrom Vejar in romskim društvom Romano 
drom ob svetovnem dnevu Romov v petek, 5. 4. 2019, v naselju Vejar or-
ganiziral proslavo in dan odprtih vrat. Ob tem dogodku smo se na kratko 
spomnili zgodovine tega dneva, nekaj besed je spregovoril tudi župan ob-
čine Trebnje Alojzij Kastelic. Proslavo smo obogatili z nastopi predšolskih 
in šoloobveznih otrok iz naselja Vejar. Osrednja vez programa je bila tudi 
predstavitev pravljice Jež Jaka gre prvič v šolo, ki je napisana tako v slo-
venskem kot tudi v romskem jeziku. Program smo popestrili tudi z glasbo. 
Sledil je ogled naših prostorov, izdelkov in druženje. Prireditev je bila zelo 
dobro obiskana tako s strani predstavnikov različnih institucij kot tudi od 
pripadnikov in pripadnic romske skupnosti.  

Simona Grgovič, CSD Dolenjska in Bela krajina, Enota Trebnje

Kulturne sledi Friderika Barage 
v glini, čipki in barvah
Četrtek, 7. marca, je bil v Domu starejših občanov Trebnje poseben 
dan. V Zeleni dvorani se je otroški smeh prepletal s pesmijo dedkov 
in babic. Klekljarska skupina Žnurce je namreč pripravila medgene-
racijsko klekljarsko delavnico, ki jo je obogatila z odprtjem razstave 

Glina, Baraga in čipka. Dogodek so popestrili otroci skupine Med-
vedki iz Vrtca Mavrica Trebnje ter člani Folklorne skupine Nasmeh. 
V okviru projekta Baraga in čipka kot niti sodelovanja so predstavili 
razstavo edinstvenih izdelkov iz gline, ki je plod prijetnega povezo-
vanja skupine Žnurce z Ireno Blaznik, Andrejo Stankovič in pred-
stavniki VDC Kranj – enota Škofja Loka, ter sodelovanja z odlično 
rokodelko Cvetko Grbec in izjemno slikarko Nataše Zaletelj. 
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Iskrivo bralno srečanje
V sredo, 6. marca 2019, so se učenci 7. in 8. razreda OŠ Trebnje 
srečali s pisateljem, prevajalcem in komikom Boštjanom Goren-
cem Pižamo. S svojim nastopom je na sproščen in zabaven, a tudi 
poučen način izrazil moč besed, saj je tudi sam kot velik bralec 
zaljubljen v jezik. Skozi besedila slovenske klasike in tujih mladin-
skih romanov, ki jih sam prevaja, je učence spodbujal k branju 
mladinske literature. Dogodek je bil  izpeljan v sodelovanju s Cen-
trom za izobraževanje in kulturo Trebnje.

Mojca Bahun, učiteljica OŠ Trebnje
Boštjan nam je predaval o svojem življenju, kako prevaja knjige, 
kako jih piše. A vse nas je zanimalo le nekaj: Zakaj PIŽAMA?
Boštjan Gorenc nam je povedal, da je v osnovni šoli, ko je bil še v 
nižjih razredih, prišel v šolo v trenirki in sošolci so ga začeli izziva-
ti, da je v pižami. Šlo mu je zelo na živce, a to ime se ga je prijelo. 
Potem pa se je sam odločil, da bo pač PIŽAMA.

Prevedel je veliko knjig, jaz pa poznam knjige Kapitan Gatnik, 
Gospod Gnilc in petični piškot, Gravžarije gospoda Gnilca, sLOL-
venski klasiki. 
Če prej niste hodili v knjižnico, boste pa zdaj zagotovo!

Lunja Kotar, učenka 7. c OŠ Trebnje

kultura

Sezono so sklenili z velikonočno delavnico

Noč z Andersenom
Že peto leto 
z a p o r e d 
smo v knji-
žnici Treb-
nje pustili 
zvečer pri-
prta vrata – 
za pravljič-
ne junake 
največjega 

pravljičarja H. C. Andersena in učence vseh petih šol z našega ob-
močja. Kar 20 učencev se je zbralo v petek, 29. marca, in komaj 
smo imeli kaj časa, da smo na kratko zatisnili oči. Ko smo se spoz-
nali med sabo, smo se pomerili v poznavanju Andersena in njego-
vih pravljic. Tuhtanje je prebudilo želodčke, k sreči nas je obiskal 
Nejc Zagorjan. Z Lego Story kompleti smo sestavili svoje pravljice. 
Knjižničarke smo otroke razveselile s Kraljično na zrnu graha s po-
močjo senčnih lutk. Pripravili smo si ležišča vsepovsod po knjižnici, 
a tistih par uric je hitro minilo, saj nas je že čakal trener Matjaž in 
nas peljal na igrišče na jutranjo telovadbo.
Zahvaljujemo se našim sponzorjem, ki so poskrbeli, da nam ni nič 
manjkalo. To so: Gostilna in pizzerija Šeligo, Hotel Opara, Mlin Gre-
benc, Industrijska prodajalna Jamšek, Ekološka kmetija Kukenber-
ger, Kmetija Marn, Kmetijska zadruga Trebnje, ARIETA PEK pekarna 
in slaščičarna, Trgovina Kresal, Trgovina Darka. 

Elizabeta Vovko Ozimek, Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Velika noč je pred vrati in nekateri so že 
poskrbeli za domiselno velikonočno ok-
rasitev. V Galeriji likovnih samorastnikov 
Trebnje so namreč prvo aprilsko soboto 
gostili delavnico izdelave velikonočnih 
okrasnih jajčk, ko so imeli udeleženci pod 
mentorstvom Nine Kolar priložnost, da 
so ustvarjali okrasna velikonočna jajčka v 
različnih tehnikah. S pomočjo stiropornih 
jajčk, servietne in sladkorne tehnike ter 
nekaj prejice so ustvarili pravcate male 
umetnine.

Aprilska delavnica je bila druga v nizu 
ustvarjalnic, na katero so bili poleg otrok 
vabljeni vsi, ki želijo ustvarjati. Z veliko-
nočno delavnico se je tudi zaključila tok-
ratna sezona projekta Sobotno galerijsko 
dopoldne, ki ga pripravlja trebanjska iz-
postava Javnega sklada za kulturne de-
javnosti (JSKD) v sodelovanju z Zvezo kul-
turnih društev Trebnje, Galerijo likovnih 
samorastnikov Trebnje in CIK-om Trebnje. 
Sobotne delavnice bodo vnovič zaživele v 
jeseni z novimi vsebinami, v katerih bodo 

svoji ustvarjalnosti lahko pustile prosto 
pot vse generacije. 

JSKD OI Trebnje

Očistimo Trebnje
Aktivisti Klu-
ba študentov 
občine Treb-
nje so v sobo-
to, 23. marca, 
organiz i ra l i 
čistilno akci-
jo Očistimo 
Trebnje, ki so 
se je lahko 
udeležili vsi, 
ki so želeli 
d o p r i n e s t i 
nekaj dob-
rega za čisto 
okolje, v ka-
terem ljudje 
bivamo. Zbor 
je bil ob 10. 
uri pred SKB 
banko v Treb-
njem. Pri organizaciji samega dogodka nam je  pomagala Ko-
munala Trebnje, ki je priskrbela rokavice, vreče za smeti in 
zabojnike, kamor so udeleženci čistilne akcije odvrgli vreče 
z odpadki.

Renata Murn
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ČISTILNA AKCIJA
Zadnjo soboto v marcu smo v KS Knežja vas organizirali čistilno 
akcijo. Ob 8.00 so se nam pridružili domačini, razdelili smo se 
po skupinah in odpravili po vaseh. V spremstvu staršev je prišlo 
veliko otrok. Čistili in pobirali smo različne odpadke, ki ne sodijo 
v naravo, in jih razvrščali med plastiko in mešane odpadke. Čišče-
nje je potekalo ob glavnih poteh. Največ smeti je bilo izven vasi. 
Delno smo očistili divje odlagališče, na katerem se odpadki ne 
bi smeli nahajati.  Ob zaključku smo se zbrali pred Vaškim sredi-
ščem, kjer je bil kontejner za pobrane odpadke.  Okrepčali smo se 
s sendvičem in pijačo. Otroci so se družili na igrišču ob igri z žogo.
Vsi skupaj bomo morali poskrbeti, da odpadki ne končajo v naravi 
in potem čistilne akcije sploh ne bodo potrebne. Želimo navdušiti 
čim več krajanov, da bodo skrbno ravnali z okoljem in tudi z zgle-
dom navdušiti generacije, ki prihajajo …

Anita Barle

akcije

V soboto, 30. 3. 2019, so člani gasilske mladine PGD Lukovek sku-
paj z mentorji pripravili prireditev za mame, babice in prababice. 
S petjem, plesom, igro, recitacijami in igranjem na harmoniko so 
na obraze privabili nasmešek in spomin na leta, ko je bilo življenje 
veliko bolj brezskrbno.
Navzoče gledalke so pozdravili predsednik društva Dejan Gašper-
šič, poveljnik Jernej Strniša in predsednik mladine Marko Zorman. 
Vsi trije so sklenili, da na mladih svet stoji in povedali, da so po-
nosni na mladino, ki jo domače društvo premore. Obiskovalkam so 
zaželeli vse lepo ob njihovem prazniku.
Po prireditvi je sledilo še druženje ob prigrizku in klepetu.

PGD Lukovek

Prireditev ob materinskem dnevu PGD Lukovek

OBISK 
INDIJANCEV 
V GALERIJI 
SAMORASTNIKOV
V marcu smo z oddelkom Indijanč-
ki znova obiskali galerijo  likovnih 
samorastnikov Trebnje. Prvič smo z 
njimi sodelovali že januarja, ko so si 
otroci ob strokovnem vodstvu kusto-
sinje ogledali dela na stalni razstavi. 
Spoznali so veliko raznovrstnih mate-
rialov in tehnik ustvarjanja, na koncu 
pa so po indijansko zaplesali. Tokrat 
so si na aktualni razstavi ogledali dela 
g. Ambroža Testena. Z zanimanjem so na njegovih slikah iskali inštrumente, saj je 
to naša trenutna tema. Po krajšem ogledu je ga. Andrejka Vabič Nose pripravila 

zanimivo delavnico, kjer so lahko ustvar-
jali tudi otroci. Ustvarili so sliko presene-
čenja, ki so jo nato podarili naključne-
mu prijatelju. Druženje, spoznavanje in 
ustvarjanje v galeriji nam je bilo vsem v 
veselje, zato nam bo obisk ostal še dolgo 
v lepem spominu.  

Ariadna Agnič

ČISTILNA AKCIJA
V nedeljo, 24. 3. 2019, smo v KS Svetinje iz-
vedli čistilno akcijo, in sicer ob glavni cesti 
Rdeči Kal proti Jordan Kalu v skupni dolžini 
dva kilometra. Vsi, ki se vozite po tej cesti, 

lahko vidite, koliko smeti se je nabralo na 
tako kratki relaciji. Fotografija pokaže vse. 
Akcije smo se udeležili Franci in Lojzka 
Makše, Bogdan in Mari Smrke, Toni in Ani-
ca Makše. Upamo, da bo smeti čim manj 
in da bomo skrbeli za to prelepo naravo.

Anica Makše
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Občni zbor LD Dobrnič
Na zadnjo marčevsko soboto je v poznih popoldanskih urah 
na Ojstrem Vrhu pri Rdečem Kalu potekal občni zbor Lovske 
družine Dobrnič, ki se ga je udeležilo prek 40 domačih lovcev. 
Na njem smo lovci zastavili plan dela v lovišču za tekoče leto 
in se dogovorili za sodelovanje v različnih delovnih akcijah v 
domačem okolju, kjer je naša pomoč potrebna. Obenem smo 
po lovsko počastili tudi osebni jubilej našega dolgoletnega 
tajnika družine in strokovnega tajnika Zveze lovskih družin 
Novo mesto Staneta Gabrijela, ki delo opravlja že več dese-
tletij. Za svoj nesebični prispevek v lovstvu je prejel različna 
priznanja in odlikovanja tako na društveni ravni kot na ravni 
Zveze lovskih družin Novo mesto in Lovske zveze Slovenije. 
Nikoli mu ni bilo težko pomagati sočloveku in zato je bil naše 
skromne pozornosti zelo vesel. Lovski pozdrav!

Leon Lobe, LD Dobrnič 

drugo

Preprečevanje vlomov in tatvin 
iz vozil in objektov
Policisti Policijske postaje Trebnje smo v 
preteklih letih in tudi že letos, predvsem 
v zadnjem času, obravnavali večje število 
vlomov v stanovanjske hiše in kmetijske 
zadruge. Ta kazniva dejanja so se dogajala 
v različnih časovnih obdobjih. 

Policisti Policijske postaje Trebnje 
občanom svetujemo:

•	 Upoštevajte samozaščitne ukrepe.
•	 Torbic, kovčkov in drugih 

predmetov ne puščajte na policah, sedežih ali na 
drugih vidnih mestih. Ti predmeti so vaba za tatove; 
varneje bodo shranjeni v prtljažniku. Zlatnina, denar, 
kreditne kartice, čeki in dokumenti ne sodijo v predale 
vozila.

•	 Predmeti v vrečki ali torbici, ki sicer niso dragoceni, so 
lahko vaba za storilce, saj ti ne vedo, kaj je v vrečki ali 
torbici. Povzročena materialna škoda bo v tem primeru 
večja, kot je vrednost odnesenih predmetov.

•	 Prtljago naložite v vozilo tik pred potovanjem. Na 
puščajte prtljage na strehi avtomobila. 

•	 Ko zapuščate vozilo, zaprite vsa okna in vrata ter 
obvezno zaklenite vozilo, prtljažnik in pokrov posode 
za gorivo.

•	 Vključite alarmno napravo, če jo imate.
•	 Nikoli ne puščajte ključa v kontaktni ključavnici, tudi 

če zapustite vozilo le za hip.
Enaka previdnost velja, če želite zagotoviti varnost v 
stanovanjih, vikendih ter zidanicah. Policisti svetujemo:

•	 Večjih vsot gotovine in dragocenosti ne hranite doma.
•	 Zapirajte in zaklepajte vhodna vrata. Ne odpirajte 

jih neznancem. Pred vhodnimi vrati imejte ustrezno 
razsvetljavo. Zelo priporočljiva je senzorska luč. Vrata 
opremite s ključavnico z varovalom ali varnostno 
verigo in kukalom. Namestite domofon ali videofon

Kaj storiti, če ste oškodovani z vlomom ali 
tatvino?
Nemudoma pokličite policijo. Do njenega prihoda 
ničesar ne premikajte in ne pospravljajte, da ne 
boste uničili koristnih sledi, ki bi lahko pomagale 
pri odkritju storilca. Pri izsleditvi storilca nam 
lahko veliko pomagate, če si dobro zapomnite ali 
takoj zapišete predvsem:
•	 v primeru zalotitve osebni opis sumljivih oseb (spol, 

starost, velikost, obleka, posebne značilnosti obraza, 
hoje, govora in drugo);

•	 registrsko številko, barvo, znamko in tip vozila;
•	 ne dotikajte se ničesar, saj lahko uničite sledi storilca;
•	 natančen opis ukradenih predmetov; povejte, če ste 

storilca zalotili.
Vodja policijskega okoliša

Dejan Kavšek

Prireditev v vaškem središču
V krajevni skupnosti Knežja vas vsako leto pripravimo priredi-
tev, s katero obeležujemo tri praznike, in sicer je namenjena 
ženam, mamam, očetom in možem. Prireditev so pripravi-
li otroci pod vodstvom Uroša Primca. Poleg petja, recitacij, 
igranja na inštrumente in  gimnastičnega plesa so odigrali 
dramsko igrico. Imela je aktualno temo, kako oče poskrbi za 
otroka, ko gre mama na službeno pot. Verjemite, smeha ni 
manjkalo, ker so navdih jemali iz realnega življenja. Po zelo 
lepem nastopu otrok je nekaj besed namenil še predsednik 
KS Alojz Špec. Vse mame, žene in dekleta so dobile cvet na-
geljna.
Na koncu smo se družili ob prigrizku in pijači. Izmenjali smo si 
izkušnje in se srečali, ne samo s sosedi, ampak tudi s krajani 
iz drugih vasi v naši krajevni skupnosti.

Anita Barle



15
Trebnje

Pomladni veter je letos zavel v 
Dobrniču
Trebanjska območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne de-
javnosti (JSKD) je četrto leto zapored organizirala Območno re-
vijo predšolskih otroških pevskih zborov in pevskih zborov prvih 
razredov osnovne šole, poimenovano Pomladni veter. Tokrat so 
se najmlajši pevci in pevke Temeniške in Mirnske doline zbrali v 
Kulturnem domu v Dobrniču.
Na letošnji reviji, ki se je odvijala 15. marca, se je predstavilo se-
dem zborov, med njimi Predšolski pevski zbor Sončki Vrtca Sonč-
nica pri OŠ Veliki Gaber (zborovodkinja Petra Pograjc ter Manca 
Černe na klavirju, Urška Mitrović na kitari in Nejc Pevec na ca-
janu), pevski zbor 1. razreda OŠ Trebnje (zborovodkinja Tadeja 
Doles Rogelj in korepetitorka Barbara Štih) ter Predšolski pevski 
zbor Mavrica Vrtca Mavrica Trebnje (zborovodkinja Brigita Borak 
in korepetitorka Karmen Maver). 
Mladi pevci in pevke so se obiskovalcem predstavili s tremi pe-
smimi, območno revijo pa je strokovno spremljala prof. Tatjana 

Mihelčič Gregorčič, ki se je po zaključenih nastopih pogovorila z 
zborovodkinjami in jim predala napotke za nadaljnje delo. 

 JSKD OI Trebnje

Področno tekmovanje iz znanja 
fizike za srebrna Stefanova 
priznanja 
Tekmovanje iz fizike poteka v organizaciji DMFA na treh ravneh. 
Letošnje področno tekmovanje je potekalo 15. 3. 2019 na OŠ 
Trebnje. V regijo spada 25 šol iz Dolenjske in Bele krajine. Tekmo-
vanja se je udeležilo 75 učencev.
Ob prihodu na šolo so se tekmovalci najprej zbrali v predavalnici 
šole, kjer se je pričel kulturni program, ki ga je sestavila učiteljica 
Mojca Bahun. V uvodu nas je s skladbo Czardas sprostila učen-
ka Alina Gričar, ob pianu jo je spremljala Manca Kranjec Trček. 
Nato sta Matjaž Rebolj in Nejc Zoran vsak na svoj način interpre-
tirala pesem  Dramilo slovenskega pesnika Valentina Vodnika, z 
bobnom je dajal ritem Nik Kastigar. Matjaž je nato predal besedo 
ravnatelju Radu Kostrevcu, ki je učence nagovoril s svojim razmi-
šljanjem o življenju in fiziki ter jih prijetno vzpodbudil.
Tekmovalni del je trajal 90 minut. Z neuradnimi rezultati so bili 
tekmovalci preko individualnih dostopov seznanjeni še isti dan.

Učence in mentorje je na mizah pričakala tudi vrečka z darili, ki 
so jih prispevali donatorji: OŠ Trebnje, TEM Čatež, zavarovalnica 
Grawe, Bartog, trgovina Kresal, DZS, Pingo, TIC Trebnje, kmetija 
Uhan in Impuls.

Andrej Anžlovar, organizator tekmovanja

šolstvo

FORMA VIVA TREBNJE
Projekt FORMA VIVA TREBNJE bo na  kulturnem in turističnem 
področju z organizacijo in izvedbo likovnih srečanj in delavnic ter 
kulturnih prireditev na novo zasnovanem prireditvenem prosto-
ru vnesel novo sveže dogajanje v Trebnjem in na celotnem obmo-
čju LAS STIK. Namen projekta je razviti splošno ozaveščenost o 
bogati tradiciji kraja na področju naivne umetnosti in ta potencial 
umestiti tudi kot gospodarsko priložnost kraja, pri čemer bodo v 
ta namen razviti tudi živilski in tematski turistični produkti. Na 
novo zgrajeni prireditveni prostor bo center združevanja kultur-

nih dogodkov in bogate dediščine naivne umetnosti v Trebnjem. 
Razviti inovativni program likovnih srečanj in delavnic na temo 
VODA bo izkušnje Mednarodnih taborov likovnih samorastnikov 
Trebnje prenesel na območje sosednjih občin Žužemberk in Do-
lenjske Toplice. 
V okviru izvedbe projekta v obdobju od 1. 9. 2019 do 15. 10. 2019  
CIK Trebnje kot partner v projektu predvideva izvedbo tematskih 
delavnic na temo VODA.

 »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska 
unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

Špela Sila       
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RECIKLARNA  ̶  združimo moči in 
dajmo stvarem novo življenje!
V marcu 2019 je zelena trgovina (bivši Center ponovne upora-
be), ki deluje pod okriljem Komunale Trebnje, združila moči s so-
cialnim podjetjem iz Novega mesta. „RECIKLARNA“ deluje prek 
Društva ROKOROKI, SO.P. Društvo je primer uspešnega socialne-
ga in zelenega podjetja, ki je okoljsko in družbeno odgovorno. V 
Novem mestu so tako s svojim delovanjem uspeli zmanjšati koli-
čino odpadkov za približno eno tono. Mesečno!
V zeleni trgovini pri deponiji Globoko sprejemajo še uporabne 
predmete (oblačila, obutev, knjige, igrače, pohištvo, elektronske 
naprave …). Uporabne predmete lahko oddate fizično v trgovini, 
na voljo pa sta tudi dva zbirna zabojnika. Eden se nahaja pred 
PP Trebnje, drugi pa na Globokem pred vhodom v zbirni center. 
Predmete v trgovini pregledajo, po potrebi očistijo, obnovijo, 

včasih tudi spremenijo namembnost in seveda prodajajo. Novo 
priložnost dobijo predmeti, ki so nekomu odveč, za nekoga pa 
imajo veliko uporabno vrednost. Na ta način ohranjamo naravo 
in naravne vire, zmanjšujemo količino odpadkov in skrbimo za 
boljšo prihodnost vseh nas. Za vse informacije so vam na voljo 
tudi po telefonu 059 983 176. Lepo vabljeni!

Melita Štrbenc

Telovadba za mamice z dojenčki na Čatežu
Nosečnost, porod, dojenje in skrb za majhnega otroka puščajo na ženskem telesu posledice. 
Na Čatežu smo se mamice zato samoiniciativno organizirale in začele s telovadbo. Medse 
smo povabile izkušeno profesionalno trenerko Sašo Stopar iz Studia V.I.P. v Ivančni Gorici, ki 
nas je vodila, da smo počasi, a vztrajno krepile oslabele mišice. Pri telovadbi so nam družbo 
delali naši malčki. Uporabile smo jih namesto uteži ali kot izgovor za kratek predah.
Telovadba je potekala v prostorih KUD-a Popotovanje Frana Levstika, ki nam jih je dalo v 
brezplačno uporabo, za kar se mu najlepše zahvaljujemo. Zahvala gre tudi družinama Bene-
dičič in Jarc, ki sta skrbeli za ogrevanje.
Ker je bilo druženje zelo prijetno, si vse želimo, da bi lahko v jeseni nadaljevale. Tokrat ne 
le kot mamice z dojenčki ampak kot ženske, punce, mamice in babice. Vabimo vse, ki bi jih 
zanimala tovrstna telovadba, da se nam pridružite.

Tadeja Prevolšek

Folklorniki Večerna zarja 
Večerna zarja, plesna skupina DU Veliki Gaber, je kot žganje. Starejši kot so, bolje plešejo. 
To so dokazali tudi na območnem tekmovanju v Črnomlju. Med nastopajočimi so zasedli v 
športnem žargonu nehvaležno 4. mesto. Gospa Anje Cizelj je s svojim občutkom za kritiko 
med drugim dejala: »Kapo dol članom skupine, ki so iz vrst starejših upokojencev!« Ker ple-
šejo  s srcem in ne samo nogami, žanjejo take uspehe tudi po celi  Sloveniji. Za njih ni meja. 
Prepoznavni so tudi v sosednjih državah kot tudi Republiki Severna Makedonija in v Nem-
čiji. S ponosom povedo, da so iz Občine Trebnje. Trenutno jim je največja želja nastopiti na 
prireditvi „Slovenija v Slavoniji“. Ker so odvisni le od lastnih sredstev, bodo potrkali tudi na 
županova vrata. G. župan, kar pripravite se. Upajmo, da  se ne bo zgodilo kot v Prlekiji, kjer 
že obstaja rek: »Smo pa še do župana stopili, pa smo se skor v gnari vtopili.«

Mirko Gliha

Ob zaključku »Mavričnega bralčka« nas je v enoti Dobrnič obiskala ilustrator-
ka Marta Bartolj. Ilustratorka je otrokom najprej prebrala pravljico Nahrbtnik 
pisateljice Anje Štefan, nato pa je otroke spodbudila k razmišljanju o njihovih 
najljubših živalih ter jih nekaj tudi narisala. Otroci so z zanimanjem opazovali 
ilustratorko in nastajanje čudovitih risb izpod njenih rok. Sledila je delavnica, 
na kateri so se tudi sami poizkusili v risanju najljubše živali. Risbe otrok iz 
vsake posamezne skupine smo povezali v umetniško knjigo, ki jo otroci z ve-
seljem pregledujejo. Marti Bartolj se zahvaljujemo za obisk in lepo dopoldne 
v njeni družbi. 

Strokovne delavke enote Dobrnič
Foto: Alja Vidmar

drugo

Zaključek »Mavričnega bralčka« v enoti Dobrnič 
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Podjetje s skoraj 30-letno prisotnostjo na svetovnih trgih 

zaposli v Mačjem Dolu pri Trebnje

•	3	operaterje – nastavljavce  na CNC obdelovalnih strojih (ž/m)
strojni ali lesarski tehnik, elektrotehnik ali mehatronik z nekaj delov-
nimi izkušnjami 
•	2	programerja	na	CNC	obdelovalnih	strojih – 

vodji izmene
inženir strojništva ali mehatronike, poznavanje programiranja So-
lidworks, Solidcam, z nekaj delovnimi izkušnjami (v primeru obvla-
dovanja dela lahko srednja izobrazba) 

Delo je dvoizmensko.  

Nudimo:
•	 Urejeno delovno okolje, stroji so popolnoma novi.
•	 Rastoče podjetje spada med najboljše v Sloveniji, tudi zmagova-

lec najboljši zaposlovalec Zlata nit.
•	 Možnost izobraževanja in pridobivanje novih veščin.
•	 Stimulativne dohodke v povezavi s storilnostjo.
•	 Kar obljubimo, tudi izpolnimo. 

Prijave z dokazili sprejemamo na e-naslov: 
tu-val@siol.net do zasedbe delovnih mest.

TU-VAL d. o. o., 
Breznikova ulica 26, 
1230 Domžale

Vaš trgovec v Trebnjem
AVTO CENTER VOVK d.o.o.
Podjetniška ulica 7, SI-8210 Trebnje

   www.avto-vovk.si
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Renault priporoča renault.si

*Cena velja za model Renault Captur Zen TCe 90, z vključenim rednim popustom 1800 €, bonusom staro za novo 400 € ter dodatnim popustom v višini 600 € ob nakupu prek Renault Financiranja. 
**Ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja prejmete brezplačno obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 1.leto. 2. leto obvezno zavarovanje avtomobila prek Renault Financiranja.  
Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.   
Poraba pri mešanem ciklu 5,3–6,8 l/100 km. emisije CO2 138–154 g/km. emisijska stopnja: eURO 6c. emisija NOx: 0,0185–0,0299 g/km. emisija trdnih delcev: 0,00002–0,00026 
g/km. Število delcev (x1011): 0,1–5,3. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WlTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, 
ki povzroča globalno segrevanje. emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno 
povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 ljubljana.

 Že za

13.240 €*

Brezplačno obvezno in osnovno  
kasko zavarovanje za 1. leto**

+

Renault CAPTUR
Izberi drugačno pot.

LET
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Elzanina razstava
V knjižnici vsak mesec postavimo na ogled različne razstave naših 
krajanov. Predstavljeni so izdelki ustvarjalcev iz okoliških krajev 
z namenom predstaviti društva, zavode ali posameznike. V letu 
2018 smo skupaj z razstavljavci pripravili več kot 40 priložnostih 
razstav. V marcu je svoja likovna dela v akrilni tehniki predstavila 
Elzana Odjotski, ki je po rodu Makedonka, sedaj pa živi v Treb-
njem. Umetnost je zanjo nekaj posebnega, ustvarja v različnih 

tehnikah in za vse priložnosti. Slike so naslikane z vehementnimi 
potezami barv in barvnimi odtenki, ki izžarevajo barvno harmo-
nijo in trenutke impresije. Vsi motivi so trenutki doživljanja lepo-
te in narave, ki nam jo ustvarjalka na svoj poseben realističen in 
stilističen način ponuja in podarja. Elzana je po razstavi popeljala 
tudi otroke iz vrtca in šole ter jim na tak način približala svojo 
umetnost. Vsa likovna dela so predstavljala pravo edinstveno do-
živetje tudi za ostale obiskovalce knjižnice. 

Simona Pavc
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Galerijska paleta
Galerijo na začasni razstavi bogatijo dela frančiškana Ambroža 
Testena, ki si jo lahko skupaj z Margarito Šimat ogledate z vod-
stvom po razstavi 11. aprila 2019 ob 18. uri. Margarita Šimat že 
vrsto let proučuje Testenovo delo, avtorja je tudi osebno pozna-
la, zato bo na dogodku prav gotovo zanimivo in poučno. Razstava 
bo na ogled do 5. maja 2019.
Pomladni maj bo v galerijo prinesel novo preobleko in živahnost. 
16. maja 2019 bomo ob 18. uri slavnostno otvorili novo začasno 
razstavo Irene Polanec z naslovom Pisma Evi. Razstavo priprav-
ljamo na pobudo mag. Cirila Pevca, člana strokovnega sveta Ga-
lerije likovnih samorastnikov Trebnje, in je posvečena velikemu 
jubileju ustvarjalke Irene Polanec. Prijatelji »Eve« bodo v pismih 
posvečenih njej – večnemu mitu o lepoti in življenju  ̶  zapisali 
spomine in lepe misli ob okroglem jubileju umetnice, udeleženke 
mnogih Mednarodnih taborov likovnih samorastnikov Trebnje.
Galerija bo ob Mednarodnem muzejskem dnevu 18. maja 2019  

med 10. in 19. uro brezplačno odprla vrata za vse obiskovalce.
Veselimo se vašega obiska in druženja z vami.

Špela Sila 
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Klemen in Lara osvojila 2. mesto 
na državnem prvenstvu v latinsko 
ameriških plesih
Najboljši slovenski plesalci in para plesalci so se v soboto, 6. 4., ude-
ležili državnega prvenstva v latinsko ameriških plesih v Radljah ob 
Dravi. Državnega prvenstva se je udeležil tudi naš občan Klemen Dre-
melj iz Orlake, KS Sela Šumberk, s 
soplesalko Laro Nedeljkovič iz Ve-
likih Lašč. Plešeta za plesni klub 
Zebra Ljubljana, saj je trenutno 
edini plesni klub v Sloveniji, ki 
se ukvarja s plesom na vozičkih 
in deluje pod vodstvom trenerja 
Andreja Novotyja. Po februarski 
osvojitvi 3. mesta v standardnih 
plesih sta tokrat v latinsko ame-
riških plesih osvojila naziv držav-
nih podprvakov v kategoriji Para 
ples 2 latin. Prvenstvo je bilo zelo 
izenačeno, saj je bila razlika med 
prvouvrščenima paroma le za 
en sodniški glas. Nekaj dni pred 
državnim prvenstvom sta imela 
Klemen in Lara prvo obletnico 
njunega skupnega plesa, tako da 
je rezultat izjemno lepo darilo 
in tudi velika spodbuda za njuno 
prvo mednarodno tekmo v Cuijku 
na Nizozemskem, ki bo potekala 
od 19. do 21. aprila 2019.  
Držimo pesti, da jima tudi na 
mednarodni tekmi uspe priti na 
stopničke.
Mojca Smolič
Foto: Breda Košir

Petanka v Trebnjem
Petanka je igra s kroglami, ki se lahko igra 
na katerikoli podlagi, najpogosteje na te-
renih z drobnim peskom. Igrajo jo mladi, 
starejši in celo invalidi. Nekateri za rekre-
acijo, drugi tekmovalno. Do nedavnega 
smo petankarski navdušenci igrali petan-
ko v petankarski sekciji ŠRD Čatež. V de-
cembru lanskega leta pa smo v Trebnjem 
ustanovili prvo samostojno petankarsko 
društvo. S pomočjo krajevne skupnosti 
smo v Športnem parku Cviblje pridobili 
igralne površine, kjer lahko treniramo in 
igramo. Postali smo člani Zveze društev 
petanke Slovenije. V našem društvu ima-
mo tako licencirane igralce kot starejše 
upokojence, ki igrajo zgolj rekreacijsko, 
ter nekaj mladine. Vabimo vse, ki vam je 
rekreacija blizu, da se nam pridružite. Na-
učili vas bomo pravil petanke in metanja 
krogle. Pri petanki je pomembno tudi dru-

ženje, prijateljstvo in prijetno vzdušje ob 
igranju. Letos načrtujemo izvedbo dveh 
družabnih turnirjev. Prvi bo že 22. 4. 2019, 
tj. na velikonočni ponedeljek (županov 
turnir). Redne treninge imamo ob pone-
deljkih in četrtkih po 14. uri oziroma glede 

na vreme po dogovoru. Informacije na tel. 
040633154. Vljudno vabljeni!

Božo Kodrič,
Predsednik Športnega društva petanke 

Trebnje

šport

Ekipo U-15 NK Bartog 
Trebnje obiskal predsednik 
države
V nedeljo, 24. 3. 2019, je imela naša ekipa U-15 selekcije NK 
Bartog Trebnje gostujočo prvenstveno tekmo 1. lige MNZ 
Ljubljana proti ekipi Slovan iz Ljubljane. Omenjeno tekmo si 
je med drugimi ogledal tudi naš predsednik države, g. Borut 
Pahor, ki se je z delom naše ekipe tudi prijazno fotografiral 
in tako našim fantom izkazal športno pozornost, ki so je bili 
zelo veseli, kot je razvidno iz fotografije. Športni pozdrav!

Leon Lobe, vodja nogometne šole
Foto: Damir Jurak

Val, Luka, predsednik države, Tomi in Adriano
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Nogometašice OŠ Trebnje 
obstale v polfinalu
V torek, 2. 4., so se naša dekleta udeležila polfinala za državno 
prvenstvo v Ljubljani.
Njihove nasprotnice so bile OŠ Ribnica, OŠ Riharda Jakopiča in 
OŠ Rodica.
Najprej so se pomerile z OŠ Riharda Jakopiča in si priigrale prvo 
točko. Najprej so zadele nasprotnice, v drugem polčasu pa je ize-
načila Manca Hostnik.
V drugi tekmi so se pomerile z OŠ Ribnica in po dveh velikih napa-
kah izgubile z 2 : 1. Na 2 : 1 je znižala Larisa Hrovat. V zadnji tekmi 
so se pomerile še z OŠ Rodica in ponovno odigrale le neodločeno. 
Na 1 : 1 je izenačila Zala Perpar.
Z malo več želje in borbenosti bi lahko tudi presenetile nasprotni-
ce, a je tudi ta rezultat odličen.
Na koncu so zasedle tretje mesto in se uvrstile med 12 najboljših 

šol v državi. Čestitamo!
Šolo so zastopale: Larisa Hrovat, Lea Pucelj, Manca Hostnik, Ka-
tarina Rogelj, Zala Perpar, Alisa Glavan, Anita Murn, Lea Lončar, 
Ema Korpar, Lunja Kotar.

Smiljan Pristavnik

Nogometaši OŠ Trebnje končali 
pot v četrtfinalu državnega 
prvenstva
V torek, 26. 3., so naši učenci nastopili na kvalifikacijskem turnir-
ju v nogometu. Poleg naše šole so se ga udeležile še OŠ Vrhovci, 
OŠ Brinje in OŠ Preddvor.
Prvo tekmo so naši fantje odigrali z OŠ Vrhovci. Po lepi igri na 
obeh straneh je nasprotnik izkoristil napako in povedel. Naši 
učenci so v drugem polčasu odigrali še bolje in izenačili. Strelec je 
bil Matevž Pikelj. Rezultat je ostal nespremenjen do konca tekme.
Drugo tekmo je nasproti stala odlična OŠ Preddvor. Čeprav so 
naši učenci izgubili z 2 : 0, so nasprotnika dodobra namučili.
Zadnja tekma je bila odločila za napredovanje v polfinale. Zaradi 
rezultatov drugih tekem so učenci vedeli, da morajo zmagati vsaj 
s petimi goli razlike. Začeli so nervozno in nasprotniku dovolili, 
da je neoviran prihajal do strelov. Po nekaj minutah so se zbrali 
in pokazali pravo igro. Malo pred koncem polčasa so vodili s 3 : 
0 (dva zadetka Bakirja Šehića in zadetek Matevža Piklja). Nato so 
naredili napako in prejeli zadetek. V drugem polčasu so zaigrali 

na vse ali nič, si priigrali dvomestno število priložnosti, a zadetka 
niso dosegli. Kazen je sledila, saj je nasprotnik najprej znižal na 
gol zaostanka, v zadnjih 90 s pa še dvakrat zadel.
Čeprav se jim ni uspelo uvrstiti v polfinale, je potrebno vsem 
učencem čestitati za prikazano.
Našo šolo so zastopali: Jaka Lobe, Jakob Pušlar, Valentin Zaletel, 
Žiga Kresal, Alija Čamdžić, Bakir Šehić, Hajat Sulejmanoski, Kevin 
Štamcar, Nik Kastigar, Tit Zakošek in Matevž Pikelj.

Smiljan Pristavnik

NOGOMETNA ŠOLA TREBNJE 
V UMAGU
V soboto, 9. 3. 2019, se je na letne večdnevne nogometne pripra-
ve v Umag odpravilo prek 160 igralcev in igralk ter trenerjev iz 
Nogometne šole Trebnje. Na štiridnevnih pripravah so se ekipe 

deklet in fantov pomerile v različnih nogometnih tekmah proti 
ekipam iz Hrvaške, Slovenije, Avstrije in Nemčije. Prijazno vreme 
in gostoljubje sta vsem udeležencem polepšala bivanje na ome-
njenem športnem dogodku, o čemer priča tudi skupna fotografija 
udeležencev teh priprav. Športni pozdrav!

Leon Lobe, vodja nogometne šole

šport
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Kegljačice Društva upokojencev 
Trebnje regijske prvakinje
V Kanižarici je bilo 4. in 5. aprila odigrano tekmovanje na 44. 
igrah Pokrajinske zveze upokojencev Dolenjske in Bele krajine, 
na katerem so trebanjske izbranke zmagale in potrdile vlogo 
favoritinj. Za nameček je Milena Veber Jarc prišla do bronaste 
medalje.
Fantom, ki so nastopili v zgodnji deveti uri, se ni izšlo po željah. 
Osvojili so 7. mesto iz izboljšali lansko uvrstitev za tri mesta. Za 
naslednje leto so si zadali višjo uvrstitev, ki bo dosegljiva le z 
večjem številom treningov.

Mojca Smolič  

Kegljačica Silva ubranila naslov 
regijske prvakinje
Na novomeških kegljiščih Portoval in Vodnjak je končano kegljaško prven-
stvo dolenjsko-belokranjske regije, na katerem je med 21 nastopajočimi 
zmagala Silva Zupančič in ponovila lanski uspeh.
KONČNI VRSTNI RED: 1. Silva Zupančič (Trebnje) 1102, 2. Polona Arko 
(Kočevje) 1094 (čiščenje 377), 3. Alenka Miklavčič (Krka) 1094 (364), 4. 
Cvetka Lamut (Bela krajina) 1974, 5. Maja Mervar (Krka) 1067, 6. Milka 
Dular (Vodnjak) 1066, 7. Sonja Movrin (Kočevje) 1064, 8. Milena Veber 
Jarc (Trebnje) 1056, 9. Damjana Jerman (Vodnjak) 1048, 10. Jasmina Mišič 
1044 … 17. Tamara Mulh 969 … 19. Jelka Oven (vse Trebnje) 939 …
Državno prvenstvo bo 6. in 7. aprila v Kanižarici in Cerknici. Poleg Silve so 
uvrščene za nastop ob 18. uri še Cvetka Lamut ter Kočevke Polona Arko in 
Tina Sevnšek. 

Mojca Smolič

Kickbokoks liga za 
najmlajše
Trebanjski klub borilnih veščin je pod okri-
ljem Kickboxing zveze Slovenije izvedel 
tekmo kickboks lige. V soboto, 24. 3., se 
je v trebanjski telovadnici tekme udele-
žilo 70 otrok, starih od 8 do 12 let, ki so 
se pomerili v različnih disciplinah in ne v 
borbah v ringu. Tekmovanje je bilo izve-
deno na pobudo članov zveze, ki stremijo 
k še večjemu razvoju borilnih športov oz. 
kickboksa pri nas, saj želimo s tovrstnimi 
prireditvami ponuditi otrokom novo izku-
šnjo, ki jih bo še bolj navdušila za ukvarja-
nje s športom.
Tekmovanje ni potekalo v ringu in borbe 
niso bile takšne, kakršne Trebanjci že dob-
ro poznajo oz. si jih lahko ogledajo npr. na 
prireditvi Slovo poletju. Menim, da se ot-
roci ne bi smeli boriti po takih pravilih, niti 
ne bi smeli tekmovati skoraj vsak vikend, 
kakršen je sistem v mnogih športih za ot-
roke, celo že pred dopolnjenim 12 letom 

starosti. Tekmovanja se je udeležilo tudi 
13 najmlajših članov našega kluba, tako da 
je tudi to dokaz, da smo na dobri poti in 
da nam starši zaupajo ter počasi razbijamo 
stereotipe o borilnih športih. Treningi niso 
tekmovalno usmerjeni, saj si želimo, da 

otroci preko igre razvijajo motorične spo-
sobnosti, vzljubijo šport, poleg pa se učijo 
še tehnik in taktik kickboksa. Želimo jih na-
učiti tudi vrednot, ki so v borilnih športih 
na prvem mestu.

 predsednik kluba Alen Štritof

šport

KORK KNEŽJA VAS
V nedeljo, 10. 3. 2019, 
smo v KORK Knežja vas 
izvajali meritve krvnega 
tlaka, holesterola in slad-
korja v krvi. Krajani so se 
meritev udeležili v velikem 
številu, kar nakazuje na 
dejstvo, da ozaveščenost 
o pomenu preventivnih 
pregledov in zdravega načina življenja narašča. Vsako leto je tudi 
več mladih, ki pridejo na preventivni pregled. Meritve je izvajala 
ga. Vlasta Rajkovič, dms., za kar se ji iskreno zahvaljujemo. 

Aktivistke KORK Knežja vas
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Krajevna skupnost 
Račje selo
Svet KS Račje selo je v tem mandatu sesta-
vljen iz štirih članov, ki so bili člani KS že 
v preteklem mandatu, in sicer Vojko Ma-
kovec, Aleš Skol, Tatjana Kresal in Mojca 
Višček ter iz treh novih članov, ki so Jo-
landa Povhe, Gregor Urbič in Aljaž Pucelj. 
Svet si bo prizadeval delati v interesu vseh 
krajanov, zato so člani sveta KS sklicali va-
ške zbore še pred prvo sejo in tako zbrali 
predloge in pobude dela za naslednja šti-
ri leta. Svet je na svoji drugi seji predloge 

razvrstil po prioritetah in bo tako predloge 
krajanov glede na finančne zmožnosti tudi 
uresničeval. Na prvi ustanovni seji je bil za 
predsednika soglasno izvoljen Vojko Ma-
kovec, ki bo nadaljeval vodenje KS. 
Razvijali in podpirali bomo dejavnosti na 
kulturnem in športnem področju, kot so 
organizacija vsakoletnega izleta za krajane 
KS Račje selo po Sloveniji v mesecu maju 
ali juniju, ko skupaj odkrivamo lepote Slo-
venije; smučarski skoki na Hudejah; orga-
nizacija srečanja starejših krajanov nad 65 
let, ki vsako leto poteka v mesecu decem-
bru s kulturnim programom in strokovnim 
predavanjem o zdravem načinu življenja. 
Še naprej bomo skrbeli za vzdrževanje 

in asfaltiranje javnih poti, za obnovo in 
novogradnje javne razsvetljave ter za po-
žarno varnost na našem območju – pokri-
tost s hidranti. Sodelovali bomo pri uredi-
tvi meteorne kanalizacije po vaseh. Skušali 
bomo sproti reševati romsko problematiko 
s pristojnimi službami. Ker naše PGD letos 
praznuje okrogli jubilej 70 let, pa bomo iz-
kazali finančno pomoč za obnovo gasilske-
ga doma. Želimo, da se bodo naši krajani 
dobro počutili in se bomo s svojim delom 
trudili, da nam bo to uspelo. Obenem pa 
se zahvaljujemo za izkazano zaupanje. 
     
 Vojko Makovec

predsednik KS Račje selo

Krajevna skupnost 
Sela pri Šumberku
KS Sela pri Šumberku se nahaja na JZ delu 
občine Trebnje. Z okoli 362 prebivalci je 
ena izmed manjših KS v občini Trebnje. 
Središče KS predstavlja vas Sela, ki je ti-
pična gručasta vas z osrednjim trgom pri 
vodnjaku. Naravne značilnosti jo umešča-
jo v začetek Suhe krajine, kar ji daje svo-
jevrsten kamnito gričevnat, pester izgled. 
Na tem območju se stikata bogata zgodo-
vina z ostanki razvalin gradu Šumberk (540 
m), ki s svojim »bratom« gradom Kozja-
kom buri duhove še danes. Obiskovalcu, 
ki se povzpne na razvaline gradu Šumberk, 
se odpre  čudovit razgled na dolenjsko 
pokrajino vse do Alp. Na tem območju se 
nahajajo bukovi in kostanjevi gozdovi, kra-
ška brezna, vrtače ter uvale. Prepredenost 
poti, med njimi tudi romarska Jakobova 
pot, omogoča ljubiteljem kolesarjenja in 
pohodništva številne možnosti za rekrea-
cijo in zabavo. Ljudje na tem območju so 
kreativni in znajo številna ročna dela, ki so 
vedno bolj cenjena tudi v današnjih časih, 
med njimi najdemo številne samostojne 
podjetnike kamnoseke, mizarje, tesarje in 
druge.
Prebivalci KS so družbeno aktivni na več 
področjih, tako sta aktivni dve društvi, in 

krajevne skupnosti

sicer PGD Sela in PGD Log, ki vsako leto 
organizirata dobro obiskane veselice, kul-
turno društvo z mešanim pevskim zborom 
in Društvo podeželskih žena Tavžentroža. 
Vsako leto se krajani udeležijo znanega 
srečanja Sele-Selo-Sela iz cele države. 
Društvena angažiranost, čudovito zbo-
rovsko petje, zavzeti starejši krajani, člani 
društva upokojencev ter ostalo sodelo-
vanje krajanov predstavlja svetel vzor de-
lovanja kraja. Posebno oživitev kraja je v 
zadnjih letih prinesel vrtec Veliki Gaber s 
svojo enoto Pikapolonica v prenovljenem 
domu krajanov. V zadnjih desetih letih je 
na tem območju stalna rast prebivalstva 
in nastajajo številni novi domovi. Življenje 
poteka v stiku z neokrnjeno naravo in kra-
jani skrbijo, da takšna tudi ostane naprej.
Z volitvami 2019 je bila v KS Sela pri Šum-

berku izvoljena nova ekipa  sedmih članov  
Sveta, ki jo sestavljajo: Damjan Golob, 
predsednik, David Rožič, namestnik, ter 
člani; Jože Pekolj, Jožica Trunkelj, Branka 
Selan, Mirko Štrus in Helena Možgan Pintar. 
V dobrobit kraja in krajanov ter kot most 
med posamezniki in občino bo ekipa  v želji 
medsebojnega povezovanja izvajala aktiv-
nosti, vezane na KS. Eden večjih projektov 
je načrtovana izgradnja mrliške vežice.
Vsi krajani so naprošeni, da svoje predlo-
ge, pobude in morebitne pritožbe pošljejo 
na elektronski naslov ks.selaprisumber-
ku@gmail.com ali naslov Krajevne skup-
nosti, Sela pri Šumberku 3 ali v nabiralnik 
zgradbe doma krajanov, kjer posluje enota  
Vrtca Sončnica.

Damjan Golob
Predsednik Sveta KS Sela pri Šumberku
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Prvi častni predsednik Gasilske 
zveze Trebnje
Anton Strah je gasilec po duši in srcu že od pionirja dalje, ko je vstopil v Ga-
silsko društvo Velika Loka, kjer je zvest član še danes. Na čelu Gasilske zveze 
Trebnje pa je bil vse od leta 1990, ko je kot podpredsednik zaradi bolezni 
nasledil tedanjega predsednika Engelberta Škufco iz Mirne, vse do 11. maja 
2018, ko je na volilni skupščini predal funkcijo mlajšemu nasledniku, Janezu 
Bregantu.  
S svojim preko tridesetletnim delom na Gasilski zvezi Trebnje, predvsem kot 
njen predsednik, je pustil tako močan pečat, da je ni nagrade, s katero bi mu 
lahko izrekli zahvalo za njegovo neprecenljivo delo. Iz globokega spoštovanja 
do njega samega in njegovega dela je bila na predlog Upravnega odbora GZ 
Trebnje na 64. skupščini GZ Trebnje 22. marca 2019 v dvorani PGD Mokronog 
tovarišu Antonu Strahu podeljena funkcija ČASTNI PREDSEDNIK GZ TREBNJE. 
Podelitev je potekala ob prisotnosti delegatov društev in gostov sosednjih 
gasilskih zvez, županov in drugih. Polna dvorana prisotnih je stoje in z bučnim 
aplavzom potrdila upravičenost izročitve funkcije.  
Hvala, tovariš Anton Strah, in ISKRENE ČESTITKE! 

Gasilska zveza Trebnje

Svečana podelitev čina nižji 
gasilski častnik (NGČ)
Od lanskega 16. novembra do 3. februarja letos so tečajniki iz 
društev naše Zveze obiskovali in uspešno opravili 113-urni tečaj 
za nižjega gasilskega častnika. 
Predavanja  in praktične vaje so potekale v trebanjskem društvu v 
domu in na zunanjih površinah s predavatelji in inštruktorji iz vrst 
gasilcev naše Zveze z ustrezno predpisano gasilsko izobrazbo ter 
en dan v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu na 

zaključnem izpitu pred strokovno komisijo GZS.  
8. marca zvečer je v dvorani PGD Trebnje potekala svečana pode-
litev čina nižji gasilski častnik, ki ga je z glasbenimi vložki obogatil 
Žan Trunkelj (PGD) Log, z obiskom pa so dogodek počastili poleg 
predsednika in poveljnika GZT še njuna namestnika Peter Jarc in 
Lovro Hren, poveljnik Gasilske regije Dolenjska Martin Lužar ter 
gospod Anton Maver, župan Občine Mokronog -Trebelno. Janez 
Uhan in Martin Lužar sta na svečanosti podelila 23 novih činov. 
Med prejemniki sta bili tudi dve prejemnici čina.   
Iskrene čestitke novim nižjim gasilskim častnicam in častnikom! 

Gasilska zveza Trebnje

drugo
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90 let TEREZIJE BARBO 90 LET FRANCKE PLANINŠEK  

V sredo, 3. 4. 2019, je 
praznovala svoj častit-
ljivi jubilej gospa TERE-
ZIJA BARBO iz Sajenic  
pri Trebnjem. Z možem 
ALOJZEM sta si ustvarila 
družino z dvema sinovo-
ma. V svojem domu sta 
uživala, dokler ji mož ni 
umrl in je postala vdova. 
Terezija je bila znana po 
kvalitetnem pecivu, ki ga je z veseljem pekla za vse pri-
reditve v kraju. Ob obisku smo ji v imenu članstva izročili 
skromno darilo ter ji voščili še veliko let trdnega zdravja. 
Vedra in čila je obiskovalce z veseljem sprejela, se z njimi 
pogovorila in obujala spomine.
Danes za njo skrbita oba sinova. Kljub letom je še dokaj 
samostojna, razumevajoča in krepkega zdravja.
Ob tej priložnosti smo jo obiskali predstavniki DU Velika 
Loka in člani KORK Čatež v Domu starejših občanov Šmar-
jeta, kjer sedaj prebiva.

Marjan ROZMAN

jubilej

Čas je prazen prostor, ki ga zapolnijo šele misli, 
dogodki in občutenja. 29. 3. smo članice Društva 
upokojencev in Krajevne organizacije Rdečega križa 
Velika Loka skupaj s predsednico OZ Rdečega križa 
Trebnje ta prostor zapolnile z obiskom naše sokra-
janke Francke Planinšek, ki je v soboto, 30. 3. 2019, 
praznovala svoj okrogli jubilej  ̶  90 let.
Gospa Francka se je rodila v 12-članski družini na 
Malem Slatniku. Leta 1959 sta skupaj z možem Lo-
vrom prišla na Veliko Loko, kjer sta si ustvarila dru-
žino in topel dom.
Žal je že leta 1977 izgubila moža in ostala sama z 
dvema šoloobveznima otrokoma, a gospa Francka 
ni klonila. S trdim delom in šivanjem tudi ponoči 
je uspela zagotoviti otrokoma šolanje, ki sta si ga 
želela. Kljub vsemu je ostala čila in nasmejana do 
današnjih dni, za kar pa gre velika zasluga hčerki 
Marti, s katero živi v skupnem gospodinjstvu in ki 
zelo lepo skrbi za njeno udobje. 
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo Marti za prijetno 
pogostitev, ga. Francki pa želimo še obilo trdnega 
zdravja.  

KORK Velika Loka
 

Pri nakupu 4 potniških pnevmatik 
Goodyear, Dunlop, Fulda  
ali Sava v velikosti 16" 
ali več v servisu Vukanizerstvo VOVK.

PREJMITE DODATNO 

ZAVAROVANJE ZA PNEVMATIKE!

VELIKA IZBIRA

KOVINSKIH IN

ALU PLATIŠČ

ONLINE 

TRGOVINA!

Obrtniška ulica 4, 8210 TREBNJE

www.vulkanizerstvo.si

Podjetje z več kot 30 letno tradicijo!

www.pocenigume.net
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OBČNI ZBOR – VOLILNA 
SKUPŠČINA  OO DESUS Trebnje
29. 3. 2019 smo se člani stranke OO DESUS Trebnje v polnem 
številu udeležili občnega zbora in izvedli tudi volitve. Člani or-
gana stranke so posredovali poročila o minulem delu. Na voli-
tvah, ki so bile javne, smo že po dvakratnem mandatu ponov-
no zaupali vodenje stranke g. Stanku Perošu.
Vsi prisotni so bili seznanjeni tudi s programom dela v prihod-
nje.

Občinska organizacija
DESUS Trebnje

Narava se prebuja. Prihod pomladnih dni oživlja živali, rastline 
in nas s svojimi lepotami vabi, da se podamo na odkrivanje 
le-teh, k nabiranju rastlin in vrtnarskim podvigom. 
V prihajajočem mesecu praznujemo veliko noč, praznik veselja 
in upanja. Dobrote, ki se najdejo na družinski mizi, imajo mo-
čen simbolni pomen. Ob takem prazniku je prav, da se ponov-
no zavemo pomembnosti in kvalitete lokalno pridelane hrane 
in posežemo po dolenjskih domačih dobrotah. V tednu, ki bo 
sledil, bo že praznik dela. Spoštujmo delo in se ga veselimo ter 
ne pozabimo na svoje pravice v prizadevanju za razvoj znanja, 
kompetenc in odpiranja stabilnih in kakovostnejših delovnih 
mest.
Vsem občankam in občanom vesele praznike in obilo radosti v 
pomladnih dneh.

Evropska lista NSi daje 
ljudem možnost široke 
izbire

26. maja 2019 bomo že četrtič volili poslance v Evropski par-
lament. 
Nova Slovenija ponuja ljudem izkušeno, kompetentno in ener-
gično ekipo, ki bo znala Slovenijo dobro zastopati v Evropi. 
Nosilka liste bo nekdanja predsednica Ljudmila Novak. Kandi-
dirali bodo tudi Lojze Peterle, Jožef Horvat, Iva Dimic, Mojca 
Erjavec, Katja Berk Bevc, dr. Franci Demšar in dr. Žiga Turk. 
Kandidatke in kandidati na evropski listi NSi poosebljajo pro-
gramske usmeritve stranke, pri čemer zasledujejo tri osnovne 
cilje, in sicer Evropa mora ostati prostor svobode, postati mora 
varna ter boljša in močnejša. Evropska lista NSi bo zagotovo 
pravi izbor za vse, ki si želijo krepitve slovenske identitete v 
Evropi in močne Evrope v svetu.

Občinski odbor NSi Trebnje

Stanovanjska 
problematika mladih

Lansko leto je Občina Trebnje zaradi prevelike neaktivnosti na 
področju stanovanjske problematike mladih izgubila certifikat 
Mladim prijazna občina. Na spletu se je pojavila peticija star-
šev otrok, ki imajo stanovanjski kredit, za znižano plačilo vrtca. 
Občina se je na našo pobudo odzvala in storila prvi korak k 
reševanju te problematike. Občina Trebnje naj bi v naslednjem 
dvoletnem proračunu namenila 30.000 € za reševanje stano-
vanjske problematike mladih. Komisija za mladinska vprašanja 
bo preučila, kako se bodo sredstva razdeljevala in tudi pripra-
vila predlog pravilnika. Želimo, da se čim hitreje sprejme dvo-
letni proračun ter pripravi pravilnik, da se lahko razpis realizira 
še v tem letu.

Občinski odbor SD Trebnje

Smo pred razgrnitvijo občinskega dvoletnega pro-
računa. Prosimo, da občani podate svoje pobude in 
predloge nanj.
Bližajo se tudi evropske volitve. Želja je bila, da se zdru-
žijo vse pomladne stranke na skupni listi. Na koncu bosta 
skupaj naša stranka in Slovenska ljudska stranka. Upaj-
mo, da bo šlo s tako izbiro malo glasov v prazno.

OO SDS Trebnje

SLS je 13. aprila v Kranju izvedla 
programski in statutarni kongres 
in tako z osveženim programom 
in novim statutom vstopamo v 
zaključni del pred volitvami v 

Evropski parlament. Hkrati vabimo tudi vse člane in simpati-
zerje SLS na tradicionalni tabor, ki bo letos 12. maja v Krškem. 
Zavedamo se, da je ključnega pomena imeti na pomembnih 
mestih odločanja ljudi z dovolj modrosti, izkušenj in poguma 
za prave besede in dejanja v pravih trenutkih. SLS se na evrop-
ske volitve podaja okrepljena s skupno listo kandidatk in kan-
didatov SLS in SDS. Verjamemo, da bo lista SDS-SLS zmagovita 
in da bo prek nje SLS tudi v prihodnje imela poslanca v Evrop-
skem parlamentu. V imenu SLS bosta na skupni listi dva odlič-
na in prepoznavna kandidata, Franc Bogovič in Franc Kangler.

OO SLS Trebnje
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ZAHVALA
V 87. letu nas je zapustil 

STANISLAV PEKOLJ
Rižnarjev ata iz Zagorice pri Dobrniču

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in 
sodelavcem za izrečeno sožalje, darovane sveče in sv. maše. Posebna 
zahvala vaščanom Zagorice za ganljivo slovo od ljubega doma. Hvala 
int. oddelku SB NM, dr. Elizabeti Žlajpah, dr. Zdenki Ropret za dolgo-
letno zdravniško oskrbo. Zahvala g. župniku Milošu Koširju in dru-
gim duhovnikom, ki so darovali sv. mašo in našega ata tako spoštljivo 
pospremili k večnemu počitku. Zahvaljujemo se oktetu Lipa, pogreb-
ni službi Novak iz Žužemberka za organizacijo pogreba, vsem, ki ste 
ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti, ga imeli 
radi ter se ga boste spominjali.

Žalujoči: vsi njegovi

Volitve v Evropski 
parlament

Na listi Stranke modernega centra za majske volitve v Evrop-
ski parlament je nosilec poslanec Gregor Perič. Sestavljajo 
pa jo še Helena Cvikl, poslanka Janja Sluga, Miha Rebolj, 
poslanec mag. Branislav Rajić, Bojana Cvahte, Vesna Ugri-
novski in državni sekretar Aleš Prijon.
Predsednik stranke dr. Miro Cerar je ob potrditvi liste dejal, 
da bomo v SMC še naprej glasniki vladavine prava, demo-
kracije, državne blaginje, človekovih pravic in razvoja za mir. 

LO Trebnje                                                                                                                           

Tako kot spomladi solzi šparon in reznica,
tako nam iz oči polzi solzica.

  

ZAHVALA
 

V 86. letu starosti nas je zapustil naš dragi

 

SILA MATIJA 
Rimska cesta 22, Trebnje

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem 
in znancem, ki ste nam ob težkih trenutkih stali ob strani in izrekli 
sožalje, darovali cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti.

 Vsi njegovi

Veseli s teboj smo živeli, 
žalostni, ker te več ni … 
Ostali so živi spomini,  
z nami si v mislih vse dni …

              ZAHVALA
V 74. letu starosti nas je zapustila naša draga

MARIJA PODLOGAR
iz Ulice herojev 8, Trebnje.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujem vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem, ki ste mi ob težkih trenutkih stali ob strani. 
Hvala medicinski ekipi ZD Trebnje, pogrebni službi Komunale Treb-
nje, pevcem, gospodu župniku za lepo opravljen obred, Lauri za pos-
lovilne besede in za vse darovano cvetje, sveče in maše.
Zahvaljujem se vsem, ki ste Mari pospremili k zadnjemu počitku,

Lojze

Žalost, solza, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.

          ZAHVALA
Po težki bolezni nas je v 68. letu starosti zapustil 

JANES JERAS
Dolga njiva pri Šentlovrencu 3. 

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, va-
ščanom, znancem za izrečena sožalja, cvetje in sveče. Posebna zahva-
la vsem gasilcem, ki so ga pospremili na zadnji poti, ter župniku za 
opravljen obred. 
Hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste ga imeli radi in v 
tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči vsi njegovi. 

zahvale

Čeprav tvoj glas se več ne sliši, beseda tvoja v nas živi,
povsod te slišimo mi vsi, med nami draga Mici si.

            ZAHVALA
V 84. letu starosti nas je tragično zapustila naša 

draga mama, babi, sestra in teta Mici.

MARIJA  ŠEPIC, roj. Pust
Hudeje 10, Trebnje

Ob boleči izgubi se iz vsega srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, so-
sedom, prijateljem, sodelavcem in znancem za izraze sožalja, podar-
jeno cvetje, sveče, svete maše in vso vsestransko pomoč in podporo.
Iskrena hvala osebju Zdravstvenega doma Trebnje, Urgentnemu cen-
tru Novo mesto, pogrebni službi Komunale Trebnje za organizacijo 
pogreba, gospodu Slavku Kimovcu za lepo opravljen pogrebni obred, 
pevcem za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine, piscu in govorniku za 
ganljive besede slovesa ter vsem, ki ste našo mamo imeli radi, jo spoš-
tovali, se ji poklonili in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni
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razvedrilo

Sponzor aprilske križanke je Vrtnarija 
Klinc, Moravče pri Gabrovki 10, 1274 
Gabrovka pri Litiji, tel. 041 648 459.
Vrtnarija Klinc je družinsko podjetje s 
27-letno tradicijo. Uspešno združujemo 
ljubezen do rož, narave in vsega lepega. 

Vljudno vas vabimo v Moravče pri Gabrovki 
ali na Breg pri Litiji, kjer boste v širokem in 
pestrem asortimaju okrasnih in zelenjavnih 
sadik gotovo našli kaj za vaše vrtove, 
domove, balkone, terase in ostale zasaditve.
Obiščete nas lahko vsak dan od 
ponedeljka do petka od 8. do 18. ure in 
v soboto od 8. do 17. ure. Po 25. maju 
bodo vrata naše vrtnarije odprta tudi ob 
nedeljah. Združite prijetno s koristnim in 
obiščite našo vrtnarijo. Z vso pozornostjo 
se posvetimo vsakemu kupcu, da se vedno 
znova z veseljem vrača. Dobrodošli! 
Za vas so pripravili nagrade v vrednosti:
1. nagrada: v vrednosti 25 EUR
2. nagrada: v vrednosti 15 EUR
3. nagrada: v vrednosti 10 EUR

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 ponedeljka, 6. 5. 2019. 
Gesel po tem datumu in gesel brez naslova 
ne bomo upoštevali.

Pravilno geslo križanke iz marčevske 
številke Glasila je: NOVA KOLEKCIJA. 
Prejeli smo 54 pravilnih rešitev, od tega 
5 nepravilnih. Na seji 8. 4. 2019 smo 
izžrebali 3 nagrajence: 

1. nagrajenka: Jožica Zupančič, Račje selo 
29, 8210 Trebnje
2. nagrajenka: Anica Borštnar, Režunova 
12, 8210 Trebnje
3. nagrajena: Slavka Murn, Gorenje Selce 
6, 8211 Dobrnič

Nagrade lahko dvignete v prodajalni 
Veteks, Gubčeva c. 7, Trebnje.
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Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.
Za prejemanje podrobnejših informacij o prireditvah v obliki tedenskega napovednika dogodkov v občini Trebnje pošljite e-mail: 

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

DATUM URA DOGODEK KRAJ ORGANIZATOR

Sreda, 17. april 2019 8.30  – 10.30 Moje veščine CIK Trebnje VGC Marela CIK Trebnje

12.00 – 14.00 Pomoč starejšim in družinskim članom CIK Trebnje VGC Marela CIK Trebnje

14.00 – 16.00 Znam jasno in spoštljivo povedati, kaj želim? CIK Trebnje VGC Marela CIK Trebnje

16.00 – 19.00 Finančna gospodinja OŠ Trebnje LAS Stik

Četrtek, 18. april 2019 9.00 – 12.00 Digitalna doba, naš izziv (osnove računalništva) CIK Trebnje VGC Marela CIK Trebnje

16.00 – 19.15 Angleščina – V CIK Trebnje CIK Trebnje, PTPK 2018 – 2022

19.00 Potopis – Skrit paradiž Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Petek, 19. april 2019 9.00 – 11.00 Tehnike urjenja spomina in koncentracije CIK Trebnje VGC Marela CIK Trebnje

11.00 – 14.00 Koristni nasveti za upravljanje svojega časa CIK Trebnje VGC Marela CIK Trebnje

15.00 – 17.00 Zdrava rekreacija CIK Trebnje VGC Marela CIK Trebnje

17.00 in 17.30 Beremo s tačkami – obvezna predhodna prijava Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Knjižnica Pavla Golie Trebnje in Slo-

vensko društvo za terapijo s pomočjo 
psov Tačke pomagačke

19.00 26. lunin pohod na Vrhtrebnje Zbor na avtobusni postaji Tr. AnIr

Sobota, 20. april 2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

Nedelja, 21. april 2019 8.00 – 14.00 6. Pohod po Humarjevi poti Izpred okrepčevalnice Žonta v 
Stranjah pri Velikem Gabru ZAVOD LEVSTIKOVA POT

Ponedeljek, 22. april 2019 9.00 11. pohod Šentlovrenski krog Izpred okrepčevalnice Vavtar 
na Krtini Turistično konjeniško društvo Krtina

10.00 Sekanje pirhov Pri cerkvi ŽMB Vina gorica – 
Trebnje Gostilna Meglič

Torek, 23. april 2019 9.00 – 12.00 Učenje slovenskega jezika CIK Trebnje CIK Trebnje

Sreda, 24. april 2019 8.30 – 10.30 Moje veščine CIK Trebnje VGC Marela CIK Trebnje

12.00 – 14.00 Pomoč starejšim in družinskim članom CIK Trebnje VGC Marela CIK Trebnje

14.00 – 16.00 Znam jasno in spoštljivo povedati, kaj želim? CIK Trebnje VGC Marela CIK Trebnje

17.00 Noč knjige: predstavitev knjige Angleška pravljična urica Kse-
nije Krevs Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Četrtek, 25. april 2019 9.00 – 12.00 Digitalna doba, naš izziv (osnove računalništva) CIK Trebnje VGC Marela CIK Trebnje

16.00 – 19.15 Angleščina – V CIK Trebnje CIK Trebnje, PTPK 2018 – 2022

18.00 3. koncert iz cikla ČETRTKOVA SOZVOČJA: Družinski kvartet Strmole Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje Glasbena šola Trebnje

Petek, 26. april 2019 9.00 – 11.00 Tehnike urjenja spomina in koncentracije CIK Trebnje VGC Marela CIK Trebnje

11.00–14.00 Koristni nasveti za upravljanje svojega časa CIK Trebnje VGC Marela CIK Trebnje

15.00 – 17.00 Zdrava rekreacija CIK Trebnje VGC Marela CIK Trebnje

Sobota, 27. april 2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

Ponedeljek, 29. april 2019 7.00 – 13.00 Krvodajalska akcija Galaksija Trebnje Rdeči križ Trebnje

16.00 – 19.15 Angleščina – V CIK Trebnje CIK Trebnje, PTPK 2018 – 2022

16.00 – 18.00 Zdrava rekreacija CIK Trebnje VGC Marela CIK Trebnje

Torek, 30. april 2019 7.00 – 13.00 Krvodajalska akcija Galaksija Trebnje Rdeči križ Trebnje

Sobota, 04. maj 2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

Ponedeljek, 06. maj 2019 16.00 – 19.15 Računalniško in digitalno opismenjevanje CIK Trebnje CIK Trebnje, PTPK 2018 – 2022

16.00 – 19.15 Angleščina – V CIK Trebnje CIK Trebnje, PTPK 2018 – 2022

Četrtek, 09. maj 2019 16.00 – 19.15 Angleščina – V CIK Trebnje CIK Trebnje, PTPK 2018 – 2022

Sobota, 11. maj 2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

18.00 Srečanje vinogradniških pevskih skupin Dolenjske KD Trebnje Zveza društev vinogradnikov Do-
lenjske

Ponedeljek, 13. maj 2019 16.00 – 19.15 Računalniško in digitalno opismenjevanje CIK Trebnje CIK Trebnje, PTPK 2018 – 2022

Torek, 14. maj 2019 15.00 – 18.00 Sejem podjetnosti, inovativnosti, kreativnosti, ustvarjalnosti Avla OŠ Trebnje OŠ Trebnje

17.00 Bralni klub  –  Maja Lunde: Zgodovina čebel Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje


