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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 naslovu: Glasilo 
občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod 
desno za občinsko stavbo). 
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo števil-
ko je ponedeljek, 1. 7. 2019, predviden izid je 
v sredo, 10. 7. 2019.
Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po 
tem datumu, bodo uvrščeni v naslednjo števil-
ko, če bodo še aktualni.

glasilo občanov občine
TrebnjePoročilo s 6. redne 

seje Občinskega 
sveta Občine Trebnje
Župan je sklical 6. redno sejo Občinskega 
sveta Občine Trebnje, ki je potekala v sredo, 
15. maja 2019, od 16.00 do 19.50 v veliki 
sejni sobi Občine Trebnje.
Na seji je bilo prisotnih 21 članic in članov 
Občinskega sveta Občine Trebnje, na dnev-
ni red pa je bilo umeščenih 24 točk. 
Občinski svet je potrdil zapisnik 5. redne 
seje z dne 17. 4. 2019, sprejet je bil Odlok 
o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 in 
Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 
2020. 
Člani Občinskega sveta so vložili kar nekaj 
amandmajev, nekaj jih je bilo tudi sprejetih. 
Prav tako je Občinski svet sprejel Načrt rav-
nanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Trebnje za leto 2019 in za leto 2020, ki se 
ju uskladi s sprejetimi amandmaji in obsega 
načrt pridobivanja nepremičnega premo-
ženja in načrt razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem. Prav tako je bil sprejet Načrt 
ravnanja s premičnim in finančnim premo-
ženjem Občine Trebnje za leto 2019 in za 
leto 2020.  
V nadaljevanju je Občinski svet potrdil Le-
tni program športa za leto 2019, potrdil je 
predlog razdelitve sredstev za sofinanci-
ranje izvajanja letnega programa športa 
dvema društvoma, ki delujeta v javnem in-
teresu, potrjeni pa so bili še Letni programi 
socialnega varstva, kulture in mladinske de-
javnosti za obe leti. 
Občinski svet je na predlog Komisije za pode-
litev priznanj potrdil prejemnike letošnjih ob-
činskih plaket in priznanj, ki jih bo župan slav-
nostno podelil na slavnostni seji Občinskega 
sveta, ki bo letos potekala 20. 6. 2019 ob 19. 
uri v Gasilskem domu v Velikem Gabru. 

Prejemniki plaket in priznanj so:
naziv ČASTNI OBČAN Občine Trebnje se 
podeli g. Antonu Strahu,
PLAKETE Občine Trebnje se podeli:
g. Toniju Kukenbergerju, Ekološka kmetija 
Kukenberger, go. Majdi Ivanov ter Društvu 
tabornikov Rod sivih jelš, Trebnje. 
PRIZNANJE Občine Trebnje se podeli:
g. Luku Ovnu, go. Tatjani Kresal, Društvu 
upokojencev Veliki Gaber in g. Jožetu Zu-
pančiču (iz Razbor) Velika Loka.
Prav tako je Občinski svet potrdil Sklep o na-
činu financiranja političnih strank v Občini 
Trebnje v letih od 2019 do 2022 in potrdil 
predlog Odloka o razglasitvi Cerkve Mariji-
nega vnebovzetja za kulturni spomenik lo-
kalnega pomena v 1. obravnavi ter predlog 
Odloka o razglasitvi Spomenika padlim v 1. 
svetovni vojni za kulturni spomenik lokalne-
ga pomena v 1. obravnavi. 
Potrjen je bil tudi predlog Sklepa o porabi 
presežka prihodkov nad odhodki za Vrtec 
Mavrica Trebnje ter Elaborat o oblikova-
nju cen storitev gospodarske javne službe 
obdelave določenih vrst komunalnih od-
padkov in odlaganja ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v 
RCERO Ljubljana za obdobje 2019–2021.
Prav tako je bila potrjena Obvezna razlaga 
57. člena Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 
50/13, 35/14-popr., 49/16 in 72/18) ter vse 
premoženjsko pravne zadeve. 
Občinski svet je Prostovoljno gasilsko društvo 
Šentlovrenc oprostil plačila komunalnega pri-
spevka zaradi gradnje gasilskega doma.
Vse informacije glede sklica in vsebine sej 
Občinskega sveta Občine Trebnje so na vo-
ljo na spletni strani Občine Trebnje, http://
www.trebnje.si/, kjer si lahko ogledate po-
snetke sej in preberete gradiva in zapisnike 
preteklih sej. 

Občinska uprava 
Oddelek za splošne zadeve 

Občinski praznik v 
Velikem Gabru
Občina Trebnje letos praznuje 11. občinski 
praznik. Tako kot doslej bo tudi letos v ta 
namen potekala slavnostna seja Občinske-
ga sveta Občine Trebnje, in sicer v četrtek, 
20. junija 2019, ob 19. uri pri Gasilskem 
domu v Velikem Gabru. Če vreme prireditvi 
na prostem ne bo naklonjeno, se bo slove-
snost odvijala v Osnovni šoli Veliki Gaber.
Na osrednji občinski slovesnosti bodo po-
delili občinska priznanja, letošnji slavnostni 

govornik bo dr. Janez Gabrijelčič, častni ob-
čan Občine Trebnje. V programu slavnostne 
seje bodo sodelovali: Občinski pihalni orke-
ster Trebnje in Trebanjske mažorete, učenci 
Osnovne šole Veliki Gaber, Glasbena šola 
Trebnje, MePZ Leo Fortis in voditeljica Petra 
Krnc Laznik.
Dogodek z druženjem po slavnostni seji 
bodo obogatili še Folklorna skupina Večer-
na zarja iz Velikega Gabra in Gašper Štrus 
z ansamblom. Župan Občine Trebnje Aloj-
zij Kastelic pa bo tradicionalno skupaj z le-
tošnjimi občinskimi nagrajenci prižgal tudi 
kres.

JSKD OI Trebnje 

občinske novice

http://www.trebnje.si/
http://www.trebnje.si/
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občinski delavci

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

• SOCIALNEGA VARSTVA 
• KULTURE 

• MLADINSKE DEJAVNOSTI
Navodila in obrazci so na voljo na spletni strani in v sprejemni pisarni Občine Trebnje.

Rok za prijavo je 1. 7. 2019.
Razpis za programe ŠPORTA bo objavljen predvidoma konec junija.

Za več informacij lahko pokličete: 07 34 81 133.

OBČINSKA UPRAVA
Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti

ODDELEK ZA SPLOŠNE 
ZADEVE
SPREJEMNA PISARNA 
OBČINSKE UPRAVE
Pritličje, pisarna št. 2
Sprejemna pisarna deluje ves poslovni čas od ponedeljka do pet-
ka, in sicer:

PONEDELJEK, TOREK    8.00–15.00
SREDA                              8.00–17.00
ČETRTEK, PETEK            8.00–14.00

elektronski naslov: obcina.trebnje@trebnje.si
telefon: 07 348 11 00 

Namen sprejemne pisarne je Občino kot ustanovo približati ob-
čanom, kjer lahko vsakdo dobi splošne informacije, obrazce in 
vloge, ki jih potrebuje. 

Nastja Podržaj, dipl. upr. org. je 
odgovorna za upravljanje z doku-
mentarnim gradivom, ki zajema 
sprejemanje, odpiranje in pre-
gledovanje vseh vrst prispele po-
šte v fizični in elektronski obliki, 
evidentiranje dokumentarnega 
gradiva preko informacijskega sis-
tema, razvrščanje in dodeljevanje 
prejetih dokumentov ter zadev 

notranjim organizacijskim enotam ter vodenje različnih evidenc 
o zadevah. Njena skrb je tudi upravljanje tekoče in stalne zbirke 
dokumentarnega gradiva. Zaposlena se dobro zaveda, da je ob-
činska uprava podporni člen lokalnemu prebivalstvu, zato je po 
njenem mnenju nadvse pomembno, da je poslovanje s strankami 
strokovno, kulturno in etično odgovorno. 
Elektronski naslov: nastja.podrzaj@trebnje.si
Telefon: 07 348 11 00

Aleksandra Blagovič Huč, mag. 
pol. je dokumentalistka, ki pred-
stavlja prvi osebni stik med stran-
ko in Občino. Zaposlena je zadol-
žena za sprejemanje, usmerjanje 
in pomoč strankam, kar zajema 
sprejemanje vlog, obrazcev in 
obračun upravnih taks. Obenem 
skrbi in pokriva področja investicij-
skega vzdrževanja občinske stavbe 

in poslovnih prostorov, skrbi za vzdrževanje opreme in inventarja 
občine, skrbi za varnost pri delu, izvaja strokovne naloge, vodi 
evidence s področja civilne zaščite in javne gasilske službe. Za-
posleni je pomembna njena učinkovitost, prijaznost do strank ter 
vestno in strokovno opravljanje nalog v skladu s pravili poklicne 
etike. 
Elektronski naslov: sprejemna.pisarna@trebnje.si
Telefon: 07 348 11 30

Mateja Zupančič, prof. nem. je na 
Občini Trebnje zaposlena kot višja 
svetovalka na Oddelku za splošne 
zadeve. Odgovorna je za samos-
tojno pripravo in sodelovanje pri 
pripravi in vodenju najzahtevnej-
ših razvojnih projektov in investi-
cij, investicijskih dokumentov in 
druge dokumentacije za razvojne 
projekte in investicije s predlogi 

ukrepov. Njena skrb je spremljanje investicij in projektov v teku, 
hkrati pa spremljanje javnih razpisov, povezanih s pridobivanjem 
zunanjih virov financiranja. Tako pripravlja in prijavlja projekte na 
nacionalni in evropski ravni. Zaposlena se skupaj z nadrejenimi 
zaveda, da sta razvoj in izvedba dobrih in inovativnih projektov 
največkrat povezana tudi z dobrim sodelovanjem s krajevnimi 
skupnostmi, javnimi zavodi, podjetji, društvi in posamezniki iz lo-
kalnega okolja, zato vabimo vse, ki bi predloge takšnih projektov 
imeli, da se z njimi obrnejo na župana oziroma na elektronski na-
slov info@trebnje.si, skupaj pa bomo poiskali načine za realizacijo. 
Elektronski naslov:  mateja.zupancic@trebnje.si 
Telefon: 07 348 11 43

http://www.trebnje.si
mailto:obcina.trebnje@trebnje.si
mailto:nastja.podrzaj@trebnje.si
mailto:sprejemna.pisarna@trebnje.si
mailto:info@trebnje.si
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S projektom SPACE 
v Novi Sad
V začetku maja sva dva zaposlena na Obči-
ni Trebnje v okviru projekta SPACE obiskala 
Novi Sad, kjer smo se srečali s predstavniki 
devetih evropskih držav v okviru promocije 
aktivnega evropskega državljanstva. Razp-
ravljali smo o izvedenih uličnih debatah na 
temo »Kaj želim spremeniti v Evropi?« in 
predstavili poglede iz različnih držav. Naj 
spomnimo, v Trebnjem smo tako debato 
izvedli z devetim razredom OŠ Trebnje in 

nastale so zelo zanimive ideje.
Novi Sad pa je v tem letu tudi evropska 

prestolnica mladih, zato je bilo gostovanje 
v tem srbskem mestu še toliko bolj zani-
mivo. Predstavitev projekta je bila namreč 
tudi del širše konference na temo aktivaci-
je mladih in prihodnosti Evrope, gostili pa 
so nas v prenovljeni tovarni svile, ki so jo 
ravno v okviru projekta Evropska prestol-
nica mladih pred kratkim prenovili.
Sodelovanje na evropskih projektih je od-
prto za vse mlade, zato tisti, ki v tem pre-
poznate možnost za vaš razvoj, vabljeni, 
da se nam pridružite.

Občina Trebnje
Oddelek za družbene in gospodarske 

dejavnosti

Drugi posvet deležnikov o 
ponovni uporabi vode 
V torek, 28. 5. 2019, je v Trebnjem potekal drugi posvet delež-
nikov o ponovni uporabi vode v okviru projekta AQUARES, ki so 
se ga udeležili raziskovalci, predstavniki ministrstva, lokalne skup-
nosti, gospodarstva in komunalnega podjetja.
Dr. Nataša Atanasova s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo 
je poudarila, da je odpadna voda vir in ne odpadek. Po načelih 
krožnega gospodarstva se želi spodbuditi ponovno rabo vode in 
doseči bolj trajnostno upravljanje z vodnimi viri. Dr. Andrej Udovč 
z Biotehniške fakultete je predstavil pilotni projekt akvaponike, ki 
omogoča pridelavo ob do 90 % manjši porabi vode in ponovno 
uporabo vode iz ribogojstva. V zadnjem delu je mag. Nataša Vo-
dopivec z Ministrstva za okolje in prostor spregovorila o smerni-
cah za ponovno uporabo vode v kmetijstvu, ki jih pripravlja EU in 
jih bo morala implicirati tudi Slovenija. 
V Sloveniji so glavne ovire za krožno gospodarjenje z vodo: za-
konodaja, ki ne premore standardov za ponovno rabo vode; 
družbena sprejemljivost; obstoječa infrastruktura in razpoložljivo 
znanje v stroki, saj implementacij v praksi praktično ni. 

Občinska uprava
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Projekt AQUARES: 
Mednarodna 
delavnica »Kako 
spodbuditi javne in 
zasebne investicije 
za ponovno upora-
bo vode?« 
Občina Trebnje je projektni partner v 
evropskem projektu AQUARES (Izboljša-
nje politik na področju ponovne uporabe 
vode za učinkovito rabo virov v evropskih 
regijah). Vodilni projektni partner je regija 
Murcia (Španija), sodelujejo še Grki, Polja-
ki, Maltežani, Italijani, Nemci, Latvijci, Čehi 

in kot edini iz Slovenije Občina Trebnje. 
15. in 16. 5. 2019 je na Malti potekala 
mednarodna delavnica o možnostih javnih 
in zasebnih investicij za ponovno uporabo 
vode, ki je bila namenjena projektnim 
partnerjem in deležnikom. Z Občine Treb-
nje sta se delavnice udeležila mag. Janko 

Zakrajšek, vodja oddelka za okolje, pros-
tor in infrastrukturo, ter Sara Uhan, stro-
kovna sodelavka za evropske zadeve. Na 
dvodnevni delavnici so bile predstavljene 
možnosti javno-zasebnih partnerstev pri 
investicijah v čistilne naprave in potrebno 
infrastrukturo za ponovno uporabo vode. 
Ob koncu delavnice smo si ogledali tudi 
eno izmed sodobnih čistilnih naprav.

Občinska uprava
Oddelek za okolje, prostor in 

infrastrukturo

občinske novice

Posvet deležnikov o krožnem gospodarjenju z vodo, ki je potekal v sejni sobi Ob-
čine Trebnje.

»Nekdanja tovarna svile v Novem Sadu je postala so-
doben prostor za mlade in njihove projekte.«

Ogled čistilne naprave na Malti. 
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razpis
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 
26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kmetijstva 
v Občini Trebnje za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 41/15) ter Odloka o 
proračunu Občine Trebnje za leto 2019 (Uradni list RS, št. 32/19) Občina Trebnje objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE 
IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽEL JA V OBČINI TREBNJE V LETU 2019

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Občina Trebnje razpisuje nepovratna finančna sredstva za sofinanciranje programov na po-
dročju kmetijstva v občini Trebnje za leto 2019, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju 
državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 702/2014 in 1407/2014.
2. OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Trebnje za leto 2019 v okvirni višini  83.000 EUR. 
V primeru, ko med proračunskim letom občinski svet spremeni višino proračunskih sredstev iz 
postavk tega razpisa, se naročnik in upravičenec pomoči z aneksom dogovorita za spremem-
bo obsega pogodbenih nalog oziroma za spremembo dinamike plačil.
Ukrepi (po pravilniku):
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena 
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko 
proizvodnjo

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetij

Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

15.000 EUR

25.000 EUR

Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 2.500 EUR
Ukrep 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živil-
skih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de 
minimis

7.000 EUR

Ukrep 7: Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih kra-
jev

3.500 EUR

Ukrep 8: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij 10.000 EUR
Ukrep 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja 
podeželja

20.000 EUR

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

Namen ukrepa:
Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:

- izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z   zmanjša-
njem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
- izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če za-
devna naložba presega veljavne standarde Unije;
- vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in moder-
nizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem 
- zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo;
- preprečevanje zaraščanja podeželja;
- povečanje lokalne pridelave hrane in samooskrbe občine;
- zagotavljanje zdrave (tudi ekološke) hrane lokalnemu prebivalstvu;
- povezovanje lokalnih pridelovalcev in predelovalcev kmetijskih izdelkov;
- vzpostavljanje kratkih prehranskih verig;
- povečanje števila ekoloških in biodinamičnih kmetijskih gospodarstev.

Pomoč se ne dodeli za:
- nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
- zasaditev letnih rastlin;
- dela v zvezi z odvodnjavanjem;
nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
- naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 
mesecih od začetka njihovega delovanja;
- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije (vloga mora biti oddana 
pred začetkom investicije - spodbujevalni učinek);
- investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
- investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s 
sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;

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

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih go-
spodarstvih.

Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospo-
darskih poslopij na kmetiji;
- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji, ki 
služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev);
- stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, razen traktorjev;
- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;
- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne 
mreže …);
- stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in bla-
govnih znamk;
- stroški postavitve večletnih nasadov.

Upravičenci do pomoči so:
kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju ob-
čine oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine.

Pogoji za pridobitev:
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje 
objektov to potrebno;
- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni 
do sofinanciranja;
- za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja 
vplivov na okolje, če je le-ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
- ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
- fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2019.

Intenzivnost pomoči:
do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 
5.000 EUR.
Predmet sofinanciranja so investicije do predračunske vrednosti 15.000 EUR brez DDV.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.

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

Upravičeni stroški:
- stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino;
- stroški urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.

Upravičenci do pomoči:
- posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno
naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost …);
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju 
občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine.

Pogoji za pridobitev:
- ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh
stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
- predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
- kopija katastrskega načrta in program del;
- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;
- fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2019.
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Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek pomoči za naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000 
EUR.
Predmet sofinanciranja so investicije do predračunske vrednosti 15.000 EUR brez DDV.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma po-
oblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno 
naložbo.

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

Namen ukrepa:
Namen sofinanciranja dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje z na-
menom kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov: 
- naravnih nesreč; 
- slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, in 
drugih slabih vremenskih razmer; 
- bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah.
 
S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da zavarujejo svoje pridelke pred posledicami 
škodnih dogodkov iz prejšnjega odstavka.

Upravičeni stroški:
sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s pripadajočim davkom od prometa 
zavarovalnih poslov.

Upravičenci do pomoči:
kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev s sedežem na območju 
občine in ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki je vključena v sofinanciranje, 
kot to določa Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetij-
ske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 89/14, 2/15, 3/15, 98/15, 28/16, 81/16, 66/17, 
82/18 in 13/19). 

Pogoji za pridobitev:
veljavna zavarovalna polica z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja;
fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2019.

Intenzivnost pomoči:
skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje 
primarne kmetijske proizvodnje ne sme preseči 65 % stroškov zavarovalne premije.

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

Namen ukrepa:
Namen ukrepa je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospo-
darstvih.

Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in 
živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
- stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov 
ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
- stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter  nekme-
tijske dejavnosti;
- promocija.

Upravičenci do pomoči:
kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi de-
javnostmi s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.

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

ditve objektov to potrebno;  
- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni 
do sofinanciranja;
- fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2019.

Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov.
UKREP 7: Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev

Namen ukrepa: 
Namen ukrepa je pokrivati operativne stroške cestnega tovornega prometa na odročnih, raz-
pršenih območjih občine. Cilj ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na 
odročnih, razpršenih območjih občine.

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

Splošni pogoji upravičenosti:
upravičenec mora predložiti dokazilo o opravljenem tovornem prometu na odročnih območjih 
z navedbo lokacij (prog) in razdalj ter seznam kmetij in količino mleka, ki ga le-te oddajajo;
letno število prevozov;
zagotavljanje ustreznega in kakovostnega tovornega prometa skladno s področno zakono-
dajo.

Upravičeni stroški:
operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih. 

Finančne določbe:
bruto intenzivnost pomoči je do 50 % upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta. 

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

UKREP 8: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij

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

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije;
- kopijo zadnjega šolskega spričevala;
- potrdilo o vpisu;
- fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2019.

Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske 
dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana.

Upravičenci do pomoči:
udeleženci izobraževanja kmetijskih programov, ki so predvideni za naslednike kmetij.

Finančna določbe:  do 120 EUR/mesec.

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

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

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

Trebnje
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- stroški, povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti društev oz. združenj, ki prispe-
vajo k prepoznavnosti občine, kot so: priprava gradiv, zloženk, objave v medijih, organizacija 
samostojnih prireditev ipd.,
- stroški, povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja kul-
turne in tehnične dediščine kmetijstva in podeželja: prikazi tradicionalnih domačih obrti in 
običajev, prikazi tehnične dediščine, razstave, tekmovanja ipd.;
- materialni stroški, povezani z izvedbo programov društev oz. združenj;
- stroški, povezani s sodelovanjem in predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, regio-
nalnega, državnega ali mednarodnega pomena na prireditvah drugih društev in organizacij.

Pogoji za pridobitev pomoči: 
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
finančno in vsebinsko ovrednoten letni program dela društva oz. združenja za leto 2019,
seznam članov.  

Upravičenci do pomoči:
registrirana stanovska društva in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, goz-
darstva in podeželja na območju občine.

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

4. VSEBINA VLOGE
Vlagatelji izpolnijo in oddajo vloge na sedežu Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, in 
sicer obvezno na predpisanem obrazcu »Vloga za sofinanciranje programov na področju 
kmetijstva v občini Trebnje v letu 2019«, ki ga dobijo na Občini Trebnje v sprejemni pisarni 
(soba št. 2), na Oddelku za družbene in gospodarske dejavnosti, pisarni št. 24 ali na internetni 
strani http://www.trebnje.si/. 

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

5. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE
Vloge na javni razpis morajo biti predložene v sprejemno pisarno Občine ali oddane na pošti 
kot priporočene pošiljke do vključno 10. 7. 2019. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo 
do roka prispele na sedež naročnika: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.  Vloge, izpol-
njene na razpisanih obrazcih, morajo biti z vsemi zahtevanimi prilogami dostavljene v zaprti 
kuverti s pripisom »VLOGA NA JR - KMETIJSTVO 2019, ukrep: »_____ »(navedba ukrepa, kot 
npr.: Ukrep1, Ukrep 3, Ukrep 6 …). Če se vlagatelj prijavlja na več razpisnih področij, mora 
navesti vsa področja. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. 
Obravnavane bodo vloge, ki bodo pravočasne, pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih 
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Razpis in obrazci so objavljeni tudi na internetni strani 
Občine Trebnje http://www.trebnje.si/.

O dodelitvi sredstev upravičencem na predlog strokovne komisije, ki jo imenuje župan, odloča 
pooblaščena oseba. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezni 
ukrep. Medsebojne obveznosti med občino in upravičencem se uredijo s pogodbo. Upravičen-
cem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi e-zahtevka. 

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

Vlagatelji so seznanjeni z možnostjo uvedbe ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic po-
rabe do višine 5 % skladno z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2019.

6. DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak de-
lovni dan na telefonski številki 07 348 11 38, e-naslovu: silva.kek@trebnje,si ali v prostorih 
Občinske uprave Občine Trebnje, na Oddelku za družbene in gospodarske dejavnosti, v pisarni 
št. 24.
7. ROK, DO KATEREGA MORAJO BITI VLOŽENE VLOGE
Vloge morajo biti oddane do 10. 7. 2019 oz. za ukrep 8 najpozneje do 11. 10. 2019.

Številka: 331-1/2019
Datum: 3. 6. 2019
    Alojzij Kastelic, l.r., ŽUPAN

Legalizacija gradenj
Gradnje, ki niso bile zgrajene v skladu z izdanimi dovoljenji ali pa 
brez ustreznih dovoljenj, je možno glede na razvrščanje in čas 
obstoja, legalizirati. Ob tem je treba poudariti, da je potrebno 
plačati ustrezne dajatve za posamezne legalizacije. Zakonodaja 
predpisuje dve vrsti nadzora, in sicer Inšpektorat RS za okolje in 
prostor ter Občinski inšpektorat, ki bo za ta namen zaposlil in-
špektorja. Vse zainteresirane, ki želijo svoje gradnje legalizirati, 
pozivamo, naj se v čim krajšem času pozanimajo o možnostih za 
legalizacijo objektov.
Gradbeni zakon (GZ), ki se je začel uporabljati 1. junija 2018, daje 
veliko možnosti, da si investitorji lahko legalizirajo že izvedene 
gradnje s pridobitvijo gradbenega oziroma uporabnega dovolje-
nja za nelegalne ali neskladne objekte.   
1) Za neskladne gradnje, izvedene pred uveljavitvijo GZ z dopust-
nimi manjšimi odstopanji, se pridobi uporabno dovoljenje, kar se 
šteje, da objekt ni nelegalen ali neskladen.
2) Za stavbe, zgrajene pred uveljavitvijo GZ, se lahko v petih le-
tih vloži zahtevo za legalizacijo, če je bil objekt zgrajen v skladu 
z veljavnimi predpisi ali s predpisi, ki so veljali v začetku grad-
nje. Legalizira se lahko tudi objekte, ki so zgrajeni na kmetijskih 
zemljiščih, če je boniteta v času gradnje nižja od 40, in sicer pod 
istimi pogoji.
3) Za objekte, zgrajene pred 1. 1. 1998, ki se v tem času niso spre-
minjali (enak obseg in bistveno enake namembnosti), se lahko 
pridobi dovoljenje za objekt daljšega obstoja. 
4) Za objekte, zgrajene pred 31.12.1967, se šteje, da imajo prido-
bljeno gradbeno in uporabno dovoljenje, o čemer se lahko izda 
odločba, če so bili 1. 1. 2003 v uporabi in so evidentirani v ze-
mljiškem katastru ter niso spremenili gabaritov in namembnosti.
5) Za neskladne gradnje v vinogradniških območjih je Občina 
Trebnje sprejela Občinski podrobni prostorski načrt za investitor-
je, ki so bili zainteresirani za legalizacije svojih objektov.
6) Tudi zadnja sprememba občinskega prostorskega načrta do-
loča nekatere pogoje za lažjo legalizacijo že zgrajenih objektov.
Za legalizacijo nelegalnih in neskladnih gradenj se v zadnjem 
času na občinski upravi oglaša veliko investitorjev, ki prodajajo 
svoje nepremičnine, saj kupci brez predložitve gradbenih in upo-
rabnih dovoljenj ne morejo pridobiti kredita na banki, zaplete pa 
se tudi pri notarjih. 
Na občinski spletni strani bo objavljena podrobnejša razlaga 
posamezne možnosti legalizacije. Omogočili bomo poizkusni iz-
račun komunalnega prispevka in drugih dajatev, da se bo vsak 
lahko seznanili z višino stroškov legalizacije. 
Zato občanom svetujemo, da čimprej poskrbijo za legalizirajo ne-
legalnih in neskladnih gradenj! 

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

http://www.trebnje.si/
mailto:silva.kek@trebnje,si
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Drugič odprli razstavo Baragovo 
življenje, vpeto v čipko, 
tokrat v Muzeju krščanstva na 
Slovenskem v Stični
V petek, 17. 1. 2019, je župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic sku-
paj z mag. Natašo Polajnar Frelih, direktorico Muzeja na krščan-
stva na Slovenskem, in Marijo Prosenik, vodjo Klekljarske skupine 
Žnurce, že drugič odprl razstavo Baragovo življenje, vpeto v čip-
ko, za glasbene utrinke pa je tudi tokrat poskrbela Glasbena šola 
Trebnje. Razstava je namreč po prvi postavitvi v Baragovi galeriji 
Trebnje v januarju 2019 prejšnji teden odpotovala na gostovanje 
v Stično, kjer bo na ogled do 16. junija 2019. 
V sklopu projekta Baraga in čipka kot niti sodelovanja (akronim 
BA-ČI) so si Žnurce zastavile drzen in plemenit cilj: skozi čipko 
pripovedujejo zgodbe o življenju in delu poznanega slovenskega 
misijonarja Friderika Ireneja Barage. Razstava uprizarja njegovo 
pot iz rodnega Trebnjega oziroma Male vasi pri Dobrniču do ZDA 
(Michigan in Marquette), kjer je misijonaril med Indijanci. V pro-
storih Muzeja krščanstva na Slovenskem, kjer hranijo tudi izje-
men Baragov arhiv, razstava v svoji drugi postavitvi oživi na prav 
poseben in drugačen način, zato vam toplo priporočamo ogled. 
V sklopu projekta bo razstava v prihajajočih mesecih odpotovala 
še v Dolenjske Toplice in Žužemberk. V teku so tudi medgenera-
cijske klekljarske delavnice, katerih namen je združevanje in kva-
litetno preživljanje prostega časa za vse generacije, pred kratkim 
pa smo zaključili tudi literarni natečaj »Zgodba o dobrih ljudeh«. 

Rezultate natečaja in s tem prejemnika bogate nagrade ter nasta-
li zbornik črtic bomo predstavili v petek, 28. 6. 2019, v Trebnjem, 
saj takrat obeležujemo tudi spominske dneve Friderika Ireneja 
Barage. 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz sredstev kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP), pristop LEADER in Lokalna akcijska skupina 
Suhe krajine Temenice in Krke (LAS STIK).
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Avtor fotografije: Tadej Trnovšek
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Kmetijska zadruga Trebnje velja za eno največjih in najuspešnej-
ših kmetijskih zadrug v Sloveniji. Svoje poslovalnice ima na ob-
močju občin Mokronog, Trebelno, Šentrupert, Mirna, Trebnje, 
Mirna Peč, Žužemberk in Litija in združuje več kot 760 članov, 
pretežno živinorejcev. 
Na čelu podjetja stoji človek, ki s spoštljivim odnosom do zemlje 
uživa v vsakem trenutku svojega dela: G. Ludvik Jerman.

Kakšni so spomini na začetek dela v KZ?
Začetki KZ Trebnje segajo v leto 1961. Takrat se je združilo in vpi-
salo v zadružni register pod enotnim imenom KZ Trebnje sedem 
kmetijskih zadrug. Sestavljale so ga KZ Šentrupert, Mirna, Dobr-
nič Mokronog, Trebelno, in Šentlovrenc. K zadrugi se je priključila 
tudi gozdarska dejavnost z Gozdnim obratom in takratno pose-
stvo gospodinjske šole Mala Loka ter ekonomija Mokronog. Pod 
okriljem zadruge je bila tudi sušilnica sadja na Mirni. 

Vaša pot od študija do dela v KZ Trebnje?
Otroštvo sem preživel na kmetiji in delo mi že od malega ni bilo 
tuje. Po OŠ sem šel na gimnazijo v Novo mesto, nato sem se vpi-
sal na biotehniško fakulteto, smer agronomija, čeprav me je mi-
kal študij gozdarstva. Po študiju sem prišel v KZ Trebnje in delal 
kot pospeševalec na terenu. Od leta 1990 do 1993 kot strokovni 
sodelavec za poljedelstvo pri Kmetijskem zavodu Ljubljana, enota 
Novo mesto, potem pa sem se zaposlil kot vodja kmetijske proi-
zvodnje v KZ Trebnje, kjer sem od leta 1996 direktor. Vsaka pot je 
bila nenačrtovana, spontana in na vse imam lepe spomine.
Že na začetku je zadruga dajala kruh kar 113 zaposlenim. 

Koliko jih šteje danes in kakšni so vaši prihodki?
V 27 poslovalnicah imamo 180 zaposlenih in v lanskem letu smo 
ustvarili preko 45 milijonov evrov prihodka. Moram priznati, da 

so zaposleni vestni delavci in sem ponosen na kolektiv.

Pravijo, da če je vodja dober in uspešen, potem je tudi kolektiv 
odličen. Kaj menite?
No, malo že drži, a vendar je zavest v samem človeku. Če delo 
opravljaš s srcem in veseljem, se odraža navzven in kupci, ki so 
ključnega pomena, se zadovoljni vračajo, kar pa je najpomemb-
neje. Zelo tanka je črta med uspehom in neuspehom in, da smo 
uspešni, se moramo prav ves čas truditi. Pomembno je timsko 
delo ter medsebojno spoštovanje in zaupanje. 

Kakšen je vaš obseg prodajaln?
Imamo 12 prodajaln repro materiala, 12 samopostrežnih trgovin, 
v katerih prodajamo tudi naše pridelke in izdelke, v Trebnjem tudi 
supermarket ter 6 mesnic, ki so v samopostrežnih trgovinah. Po-
leg tega imamo tudi vrtni center, tekstilno trgovino, 6 dnevnih 
barov, dobro domačo kuhinjo, žago ter 2 črpalki za D2. 
Trudimo se, da so prodajalne dobro založene tako z repro materi-
ali kakor tudi s hrano. Vedno večji pomen dajemo lokalnim pride-
lovalcem in jih spodbujamo v specializirane pridelave, saj menim, 
da je hrana strateškega pomena. Jesti lokalno, domačo hrano je 
velik privilegij. Tudi zahtevnost kupcev se z leti spreminja, zato si 
želim, da bomo dosegli nek višji odstotek samooskrbe, kar bo na 
naše mize prineslo posledično bolj svežo in zdravo hrano. 

Kako pa bi ocenili sodelovanje s člani KZ?
Našim članom gremo vedno nasproti in se trudimo, da so zado-
voljni. Omogočamo jim nakup z našo kreditno kartico v našte-
tih prodajalnah in lokalih. Obračun pa je po navadi ob plačilu za 
prodane kmetijske izdelke: živino, mleko, poljske pridelke, oglje. 
Vedno se potrudimo, da so plačila redna, in sicer prej kot v mese-
cu dni, čeprav sami čakamo nanje pri nekaterih odjemnikih tudi 
po več mesecev.

Kako se prične vaše delovno jutro?
Vsako jutro vstanem že pred peto uro in prvo jutranje opravilo je 
v hlevu. Nahranim 132 pitancev, očistim hlev in potem odidem na 
delo, ki ga po navadi pričnem malo po šesti uri. Jutra so mi lepa in 
bi mi bilo žal, če bi jih zamudil. Rad imam jutranji mir, vzhajajoče 
sonce, saj mi da energije za nov dan.

Poleg zapolnjenega urnika najdete čas tudi za potovanja, obisk 
gora in kolesarjenje.
Vsak prosti čas, ki mi je dan, ga porabim kot pohodnik, turist, sem 
pa tja kot kolesar. Vsako potovanje po tujih deželah kot po do-
movini je doživetje zase. Najlepše in vznemirljive pa so mi poti 
v gore. Prehodil sem domače, po Evropi in širše. V lanskem letu 
sem naredil 27 pohodov. Zadnja je bila Kredarica ravno na dan Sv. 
Štefana. Letos pa mi je uspelo le 7 pohodov. Najvišji osvojen vrh 
pa je bil vzpon na Kilimandžaro (5895 m). 

Morje vam ni blizu?
Poležavanje ob morju mi nikoli ni šlo, saj mi je škoda časa. Če pa 
mi že ostaja, se posvetim svojim štirim vnukom, rad preberem 
kakšno dobro knjigo, grem v vinograd ali na kolo.

Drugo leto nameravate oditi v penzijo?
Res je. Menim, da sem svoje delo dobro opravil in ga bom z ve-
seljem predal drugim. Lepi spomini in mnoga prijateljstva, ki so 
se v vseh teh letih stkala, bodo ostala za vedno. S pripadnostjo 
podjetju, jasno vizijo, močno voljo ter trdim delom sem vedno 
verjel v uspeh in doseganje ciljev in verjamem, da bod tudi vsi, ki 
bodo prišli za mano.

Mojca Smolič
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krajevna skupnost

110 let trebanjskih čebelarjev
Čebelarsko društvo Trebnje, ki sodi med najstarejša tovrstna društva na 
Dolenjskem, je 6. maja na Lanšprežu praznovalo 110-letnico ustanovitve in 
delovanja. Praznovanje so začeli s sv. mašo, ki jo je daroval ljubljanski stolni 
prošt Jožef Lap, nadaljevali pa z bogatim kulturnim programom, v katerem 
so sodelovali KD Franceta Prešerna iz Račne pri Grosupljem s pevsko skupi-
no Zarja in skupino otrok iz Krajevne skupnosti Štefan, ki so prav veselo za-
žareli, ter nadaljevali s podelitvijo najvišjih čebelarskih priznanj. Prireditev 
je povezoval Marko Šalehar. France Lah iz Martinje vasi pri Šentlovrencu, 
ki je član društva že od leta 1940, je prejel zlato priznanje. Zlato odličje je 
prejel tudi Tadej Grdin iz Čateža, zaslužni tajnik društva.

Brane Praznik

Predstavitev KS Štefan
Krajevna skupnost je najmanjši del lokalne samouprave in delu-
je na določenem območju ter uresničuje pobude in želje kraja-
nov. V Svet KS Štefan je bilo izvoljenih sedem članov za mandat 
2018−2022, in sicer predsednik Dean Verbič, podpredsednik An-
ton Kek ter člani Nataša Klančar, Bojan Kirm, Silva Zupančič, Janez 
Strmec in Majda Vencelj Šibanc. Tajniške zadeva pa opravlja Moj-
ca Pekolj. Območje KS Štefan obsega deset vasi, ki so: Belšinja 
vas, Benečija, Breza, Gor. Nemška vas, Grič pri Trebnjem, Kamni 
Potok, Pluska, Rožni Vrh, Štefan pri Trebnjem in Zidani Most s 
696 krajani. 
Proračun Krajevne skupnosti Štefan letno znaša cca 200.000 €, v 
okviru katerega je bilo v prejšnjem mandatu največ denarja na-
menjeno vzdrževanju cest in investicijskemu vlaganju v cestno 
infrastrukturo. Izvedene so bile preplastitve in obnove cest v po-
sameznih naseljih, obnovljena sta bila dva cestna priključka na 
regionalno cesto v Brezi, izdelana projektna dokumentacija za 
različne projekte, zgrajen nov prehod za pešce v Štefanu. Postavi-
li smo tudi novo avtobusno postajališče v Brezi in s tem zagotovili 
varnost čakajočih šoloobveznih otrok. Dograjena je bila tudi jav-
na razsvetljava v nekaterih vaseh.
Tudi v tem mandatu je Svet KS izdelal načrt dela, v katerem je 
največji del namenjen cestnemu področju, tako letnemu in zim-
skemu vzdrževanju javnih poti kot tudi preplastitvam asfaltnih 
površin po vaseh (glede na potrebe). Načrtujemo obnovo mostu 
preko reke Temenice na Kamnem Potoku, saj nam v lanskem letu 
ni uspelo pridobiti izvajalca del po dvakratnem objavljenem raz-
pisu. Krajevna skupnost je izdelala projektno dokumentacijo in 
pridobila vsa soglasja DRSI za pločnik Štefan − Gorenja Nemška 
vas ter ureditve križišča pri gostilni Mišič. Razpolagamo z infor-
macijo, da je izvajalec za gradnjo pločnikov že izbran, zato raču-
namo, da se realizira v letošnjem letu. Aktivno se bomo vključe-

vali pri izgradnji nadvoza od Gorenje Nemške vasi do H1, ki se bo 
izvajal v tem mandatu. Postaviti nameravamo hidrantno omrežje 
z novimi omaricami. Sodelovali bomo pri občinskem projektu iz-
gradnje sekundarne kanalizacije z obnovo vodovodnega omrežja 
v Brezi in  Kamnem Potoku, za kar je bilo že v lanskem letu prido-
bljeno gradbeno dovoljenje. 
Na podlagi soglasja DRSI je KS izbrala izvajalca za izdelavo projek-
tne naloge za izdelavo projektne dokumentacije ureditve pločni-
ka in kolesarske steze ob regionalni cesti Pluska – Breza ter izgra-
dnjo kanalizacije in javne razsvetljave. Nameravamo urediti tudi 
površine za športno igrišče v Štefanu. 
V krajevni skupnosti uspešno deluje Turistično, športno in kul-
turno društvo Štefan, ki letno organizira kar nekaj prireditev in 
srečanj. Tako je letos potekal že 9. tradicionalni pohod po obron-
kih KS skupaj z ˝Medvaškim nogometnim turnirjem˝, petanko in 
družabnim srečanjem. Organizirajo tudi prireditev ob dnevu žena 
in materinskem dnevu, prihod kurentov s Ptuja in »špeharijado« 
v gostilni Mišič. 24. 6. pripravijo kresovanje v Brezi, v Štefanu pa 
se ob žegnanju zberejo konjeniki, ki prejmejo Štefanov blagos-
lov. V decembru pripravimo obisk dedka mraza za naše najmlajše 
otroke, krajevna skupnost pa zagotovi darila za naše predšolske 
otroke ter silvestrovanje na prostem. 
Zavedamo se, da je potreb še veliko in da ni mogoče realizirati 
vsega, saj so finančna sredstva omejena, upoštevati pa je potreb-
no tudi vso veljavno zakonodajo. Člani sveta krajevne skupnosti 
bomo skušali reševati probleme in težave znotraj krajevne skup-
nosti, saj se zavedamo, da bomo samo s skupnimi močmi dosegli 
zastavljene cilje in se skupaj veselili naših uspehov. Prisluhniti že-
limo predlogom krajanom, zato predlagamo, da krajani posredu-
jete predloge, pripombe, pohvale ali pritožbe na naslov Krajevne 
skupnosti Štefan ali na predsednika Sveta krajevne skupnosti.

Mojca Pekolj
Predsednik Sveta KS Štefan

Dean Verbič
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Mladi v Trebnjem – Občina si 
želi dodatne energije
V zadnjih letih opažamo upad aktivne vključenosti mladih v 
dogajanje v trebanjski občini in še posebej v mestu Trebnje. 
Številni še vedno aktivni so namreč vpeti na različna področja 
in s tem jim primanjkuje časa, medtem ko pa novi projekti niso 
zanimivi za mlade oziroma primanjkuje njihove aktivne udelež-
be. Zato smo se na Občini odločili, da k reševanju te situacije 
aktivno pristopimo. Želimo namreč, da bi z našimi pobudami, 
povabili in aktualnimi projekti privabili vas, dragi mladi obča-
ni, k sodelovanju in vas aktivno vključili k ustvarjanju vašega 
okolja.
Take priložnosti se ponujajo v sklopu sodelovanja na evropskem 
projektu SPACE, katerega zaključno srečanje bomo gostili sep-
tembra ravno v Trebnjem. Še pred tem pa se lahko vsi udeležite 
Trebanjskega koša in iger krajevnih skupnosti, na katerih se bo ob 
druženju z vrstniki zagotovo našla kakšna dobra ideja in energija.
Vsi, ki si želite kakorkoli sodelovati pri tem, in imate mogoče 
nove ideje, želite spremembe ali bi radi le kaj povedali, pišite 

na obcina.trebnje@trebnje.si in z veseljem vam prisluhnemo in 
pomagamo.

       Občina Trebnje
Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti

beremo
akcije

FESTIVAL TREBNJERAJ
V Trebnje ponovno prihajajo rajski dnevi, ki se bodo odvijali 26. in 27. julija pred Centrom za 
izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK). Že tretje leto zapored Klub študentov občine Trebnje 
organizira razgiban dnevni in večerni del festivala za mlade, starejše ter otroke. Tudi to leto 
bomo poskrbeli, da obiskovalcem ponudimo raznovrstne aktivnosti, ki se bodo izvajale čez 
dan v športnem parku in na samem prizorišču festivala. V preteklih letih so Festival Trebnje-
Raj gostile znane osebe in skupine, kot so: Skupina Tequila, Luka Basi, Kumovi, Vanillaz, Liam 
Van Repar in še mnogo ostalih. Zagotovo bomo poskrbeli, da bo vikend čim bolj pester in 
zabaven.

Renata Murn,
tajnica Kluba študentov občine Trebnje

TEDEN RDEČEGA KRIŽA
  
V mesecu maju smo obeležili svetovni dan Rdečega križa in ob tem dnevu že 
tradicionalno praznujemo tudi Teden Rdečega križa po celi Sloveniji.
V Trebnjem smo zaradi deževnega maja naše aktivnosti izvedli v petek, 31. 5. 
2019, v trebanjskem parku. Dopoldne smo organizirali meritve krvnega slad-
korja, pritiska in holesterola v skrbi za zdravje naših občanov. Hkrati pa smo 
med najmlajšimi širili zavest o pomenu solidarnosti v družbi. Laično javnost že-
limo ozavestiti tudi o pomembnosti znanja prve pomoči, zato smo mladostnike 
in učence OŠ Trebnje podkrepili z znanjem o ukrepih oživljanja in uporabe AED.
Vsi obiskovalci so imeli priložnost, da se preizkusijo tudi v nordijski hoji v družbi 
svetovalke s CKZ Trebnje.

Katja Strmole,
sekretarka RKS OZ Trebnje

V A B I L O
ČLANICAM IN ČLANOM DU 
TREBNJE IN VELIKI GABER

Spoštovane članice in člani Društva 
upokojencev Trebnje in Veliki Gaber, 
prisrčno vas vabimo, da se udeležite 

našega LETNEGA SREČANJA, ki bo 

7. 7. 2019 s pričetkom ob 14. uri pri 
lovski koči Veliki Gaber. 

Za zabavo, sprostitev, potešitev 
želodčkov in prevoz bo poskrbljeno. 

Prijave že zbiramo na telefon 
07 30 45 760 v tajništvu društva 

do 3. 7. 2019. Bliža se tudi kopalni izlet 
v Izolo 28. 6. 2019.  

Rok za prijavo je 26. 6. 2019.

Organizacijski odbor DU
Trebnje                

»Projekt Petkanje je ideja mladih iz občine in že drugo leto zapored ga finančno 
podpira tudi Občina Trebnje.«

mailto:obcina.trebnje@trebnje.si


14
Trebnje

drugo

Srečanje starejših Čatež 
Naše tradicionalno srečanje starejših v KS Čatež je bilo v nedeljo, 2. junija, v gostišču »Tonč-
kov dom«. Vse prisotne je najprej pozdravila predsednica Krajevnega odbora Rdečega kri-
ža KORK Čatež Marjana Kamin, nato pa še predsednica RKS OZ Trebnje ga. Mojca Mihevc, 
ki je povedala tudi nekaj besed o delovanju Rdečega križa. S kulturnim programom so nas 
razveselili mali »Netopirčki« ter plesalki Ajda in Urška. Z recitalom nas je presenetila tudi 
ga. Zofka. Ob zvokih harmonike smo tudi zapeli in zaplesali. Po dobrem kosilu in prijetnem 
kramljanju smo se zadovoljni razšli z željo, da se naslednje leto spet vidimo. 

Marjana Kamin 
Predsednica KORK Čatež 

OBMOČNO ZDRUŽENJE 
TREBNJE
TREBNJE, Gubčeva cesta 16

ŠE NEKAJ 
PROSTIH MEST ZA 

ZDRAVSTVENO 
LETOVANJE OTROK NA 

DEBELEM RTIČU

Letovanje bo potekalo od  

21. 7. 2019  
do 28. 7. 2019.

Višina prispevka staršev za 
letovanje za enega otroka je 

35,00 EUR.

Izpolnjene in potrjene prijavni-
ce za letovanje, ki jih prejmete 
pri osebnem zdravniku otroka, 

dostavite  na naš naslov: RKS-OZ 
Trebnje, Gubčeva cesta 16, 

8210 Trebnje, 
najkasneje do 20. 6. 2019.

Občina 
Trebnje 
praznuje

BARAGOV DAN 
SPOMINSKI DAN OBČINE TREBNJE

VABLJENI!

Petek, 28. junija 2019

7.00 POHOD PO BARAGOVI POTI 
   izpred župnijske cerkve v Trebnjem

   KULTURNI PROGRAM:
   Občinski pihalni orkester Trebnje

19.00 SLOVESNA MAŠA  
   v župnijski cerkvi v Trebnjem,
    ki jo bo daroval župnik v Trebnjem  

Jože Pibernik

20.15 SLOVESNA AKADEMIJA  
   v Kulturnem domu Trebnje
   • pozdravni nagovor župan Alojzij Kastelic
   • slavnostni govornik Boštjan Jamnik SDB
   KULTURNI PROGRAM: 
   • Godalni kvartet Corcoras
   POGOSTITEV: kmetija Marn iz Jezera 

Sobota, 29. junija 2019

Animator/
spremljevalec otrok
Trajanje zaposlitve: 21. 7. - 28 . 7. 2019 
(debeli-rtic.mzl@mzl-rks.si)
Opis: Delo na področju animacije, 
varstva, spremljanja, organizacije 
aktivnosti 
Št. mest: 2 (prijave zbiramo do 20. 6. 2019)
Več informacij na: RKS OZ Trebnje 
041 769 153  (Katja Strmole)
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drugo

FORMA VIVA TREBNJE
V okviru izvedbe projekta Forma Viva Trebnje v obdobju od 1. 9. 2018 do 15. 10. 2019 CIK Trebnje kot partner v projektu predvideva 
izvedbo tematskih delavnic na temo VODA.

VABIMO VAS, da se udeležite delavnic in Likovnega srečanja petih elementov-Voda, ki bodo 
v potekale v Trebnjem:

Termin: Likovno srečanje petih ele-
mentov-VODA

Lokacija Umetniki

15. 6. ̶ 16. 6. 2019, med 10. in 19. uro Galerija likovnih samorastnikov Trebnje/prostor 
pred CIK Trebnje

Zdravko Červ, Ciril Povše, Brane Praznik

Termini delavnic Ustanova Izvajalec Tema
16. 6. 2019 ob 9.30 uri, 
CIK Trebnje

SIMUTEH Dr. Simon Muhič Voda  ̶  obnovljivi vir, raziskovanje vode s stališča energetike, 
voda kot vir energije ter izzivi in priložnosti njenega izkoriščanja.

20. 6. 2019 ob 10. uri, CIK 
Trebnje

Marko Pogačnik Marko Pogačnik Zemlja in njena vloga, sožitje človeka in narave, pomen vode v 
sistemu litopunkturnega zdravljenja zemlja.

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

52. Mednarodni 
tabor likovnih 
samorastnikov 
Trebnje
V Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje 
med 8. in 15. junijem 2019 gostimo 52. 
Mednarodni tabor likovnih samorastni-
kov Trebnje, na katerem sodeluje pisana 
druščino umetnikov, ki prihaja iz različnih 
koncev sveta. 
Vlasta A. Gottstein (1946) iz Nemčije, ki se 
je šolala za gradbeno risarko in oblikoval-
ko tekstila. Risanja se je učila pri različnih 
mentorjih, redno pa sodeluje tudi na raz-
stavah, delavnicah in kolonijah. Samostoj-
no je razstavljala v Nemčiji, Švici, Italiji in 
Sloveniji. Na skupinskih razstavah je dela 
predstavila v Sloveniji, Švici in Nemčiji. 
Alexandre Marion (1981) iz Francije, ki je 
po poklicu učiteljica. S slikanjem se profe-
sionalno ukvarja od leta 2010 in je samos-
tojno razstavljala v Franciji, skupinsko pa v 
Italiji, Kanadi, Češki republiki, na Poljskem 
in Tajvanu. Sam aneh Atef Derakhshan 
(1989) iz Irana, ki je po izobrazbi inženirka 
računalniških ved in se s slikarstvom in-
tenzivneje ukvarja zadnjih nekaj let. Svoja 
dela pa je razstavljala v Srbiji, na Danskem, 
v Franciji, Nizozemskem, v Beogradu in In-
diji. Tomaž Hartman (1957) iz Slovenije 
je po poklicu inženir gozdarstva. Les ga je 

prevzel, zato se mu je ustvarjalno posvetil. 
Dela je razstavljal na samostojnih razsta-
vah po Sloveniji in na Hrvaškem. Franjo 
Klopotan (1938) iz Hrvaške, ki se je izučil 
za fotografa in retušerja za globoki tisk. V 
slikah se je najprej navezoval na Hlebinsko 
šolo in se kasneje od nje oddaljil. Velik del 
opusa posveča religioznim motivom in po-
litični satiri. Samostojno je razstavljal na 
Hrvaškem, v Nemčiji, Avstriji in Sloveniji. 
Sandrine Lepelletier (1971) iz Francije, ki 
je z glino začela intenzivneje ustvarjati leta 
1997 in pet let kasneje stvaritve tudi javno 
predstavljati. Samostojno je razstavljala 
v Franciji in Italiji, skupinsko pa v Franci-
ji, Belgiji in v ZDA. Martin Pap (1960) iz 
Srbije, ki je s slikanjem pričel leta 1985, 
dela pa javno razstavlja od leta 1996, ko 
se je slikarstvu tudi poklicno posvetil. Sa-
mostojno je razstavljal v Srbiji, Grčiji in 
na Slovaškem, skupinsko pa tudi v drugih 
državah po svetu. Giuliano Zoppi (1955) 
iz Italije se je leta 1981 slikarstvu povsem 
predal. Njegova dela se nahajajo v stalnih 
zbirkah številnih muzejev po vsem svetu, 
med drugim tudi v Kanadi in Franciji.
V sklopu Tabora poteka tudi spremljevalni 
program. 11. junija 2019 ob 8.30: obisk 
udeležencev 20. Malega likovnega tabora 
Dolenjske, Bele krajine in Posavja v gale-
riji; 13. junija 2019 ob 18. uri: pogovor z 
Ireno Polanec; 14. junija 2019 ob 18. uri: 
srečanje s člani Strokovnega sveta Galerije 
likovnih samorastnikov Trebnje; 15. junija 

2019 ob 10. uri: zaključek tabora, podeli-
tev nagrade izbranemu avtorju in razstava 
podeljenih del; 15. junija 2019: Poletna 
muzejska noč (od 10. do 24. ure: dan od-
prtih vrat, od 15. do 24. ure: koncerti Glas-
bene šole Trebnje).
Poletni meseci so odlična priložnost, 
da nas obiščete na Taboru in spoznate 
umetnike ter si ogledate razstavo Irene 
Polanec z naslovom Pisma Evi, ki je na 
ogled do 15. septembra. Razstava obele-
žuje okrogli jubilej umetnice, ki razstavlja-
la svoja dela širom po svetu in je bila ude-
leženka več mednarodnih taborov likovnih 
samorastnikov.
Veselimo se vašega obiska in druženja z 
vami.

Špela Sila
Vir FOTO: arhiv umetnikov in 

arhiv GLST
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Mogočni levi na regionalno!
V petek, 17. maja 2019, je MePZ Leo Fortis pod vod-
stvom zborovodje Fernande Mejiasa šel v goste v Boštanj. 
Predstavili smo se na 1. koncertu 46. območne revije odra-
slih pevskih zasedb »Pesem Posavja 2019« in nastopli s tre-
mi pesmimi. Revija sicer nima tekmovalnega značaja, po-
nuja pa boljšim zasedbam možnost, da se ob predpostavki, 
da odpojejo dobro in prepričajo s svojo izvedbo, uvrstijo na 
regionalno ali celo državno raven, kar odpira cel nov spek-
ter pevskih možnosti. Izgleda, da bomo v naslednji sezoni 
nastope pripravili tudi za kakšno tekmovanje, saj smo do-
bili pozitivno mnenje, da novonastali trebanjski zbor sodi 
na regionalno raven. 

Nina Božjak Lipovšek,
 slika arhiv KUD TIA

Preureditev čitalnice in Go-
lievega spominskega kotička v 
Osrednji knjižnici Trebnje
Osrednja knjižnica Trebnje se je na Kidričevo ulico 2 preselila pred 
35 leti, v sedanje prostore pa se je preselila leta 1994. S popolno 
izrabo slehernega kotička so knjižničarji uredili ločene oddelke 
za otroke in odrasle ter čitalnico in študijsko sobo. Leta 2005 se 
je knjižnica razširila še v prostor za deponijo premoga in cistern. 
Uredili so prostor za obdelavo knjižničnega gradiva, skladišče za 
arhivsko gradivo, v dotedanjem skladišču so uredili oddelke za 
otroke in mladino, ločeni sta bili pisarni uprave, v čitalnici so po-
novno postavili stalno razstavo o Pavlu Golii. 
V zadnjih letih se ponovno soočamo z veliko prostorsko stisko. 

Zato smo v lanskem letu preselili prostore uprave ter nabave in 
obdelave knjižničnega gradiva v rojstno hišo Pavla Golie, prosto-
re skladišča pa v prostor nad Galerijo likovnih samorastnikov. 
Konec letošnjega aprila smo povečali čitalnico ob izposoji, ki je 
hkrati tudi prireditveni prostor. V nekdanje prostore uprave smo 
namestili računalniško opremo za uporabnike ter Goliev kotiček. 
V bližnji prihodnosti želimo preurediti nekdanje prostore obdela-
ve v oddelek za leposlovje in povečati prostore oddelka za otroke 
in mladino, ki je premajhen za gradivo in za vse dejavnosti, ki jih 
v naši knjižnici izvajamo zanje. Le malo več prostora bi si žele-
li, zato upamo, da se tudi v Trebnjem čim prej najde celostna in 
dolgoročna rešitev, ki bo omogočala, da uporabnikom ponudimo 
izvirne in kakovostne knjižnične storitve.   

Patricija Tratar
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Slikarska druženja
V Galeriji ANA v ZD Trebnje je postavljena nova razstava. Tokrat 
so razstavljena dela, ki so bila ustvarjena na nedavnemu Extem-
poru Lisec 2019, ki ga organizirata Društvo likovnikov Trebnje in 
Društvo vinogradnikov Lisec-Dobrnič. Na srečanju je sodelovalo 
25 slikark in slikarjev.
Člani DL Trebnje so sodelovali tudi na letošnji Cvičkariji, saj so 
prav tako organizirali priložnostni extempore na temo Vinogra-
di in vinogradništvo. Njihovo ustvarjanje v trebanjskem parku 
si je ogledalo kar precejšnje število obiskovalcev prireditve. Sli-
karsko ustvarjanje in sodelovanje seveda sežeta tudi čez meje 
občine. Nedavno so bili na imenitnem druženju in slikanju na 
Trebelnem, sodelujejo pa pogosto tudi čez Kolpo, ko pravzaprav 
redno vračajo obisk hrvaških slikarjev na različnih slikarskih sre-
čanjih v Trebnjem in v okolici. 

Brane Praznik
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Prvi letni MePZ Leo Fortis 
koncert v župnijski cerkvi v 
Trebnjem
Za nami je nepozaben večer glasbe, ki je v nas odprl paleto čutov 
in čustev. Z mešanim pevskim zborom Leo Fortis pod vodstvom 
Fernande Mejiasa smo tokrat organizirali prvi letni koncert v tre-
banjski cerkvi. Naš program je obsegal 14 pesmi, ki so zajemale 
sakralne, duhovne in slovenske ljudske pesmi. Na klavirju nas je 
spremljal odlični Franco Páez, ki je postal stalnica naših nastopov. 
Kot popestritev programa smo povabili otroški zbor Glasbene 
šole Trebnje, ki ga je vodila Tatjana Mihelčič Gregorčič, na klavirju 
pa jih je spremljal prof. Zoltan Peter. Po odzivu obiskovalcev lah-
ko sklepamo, da je bil dogodek uspešno izveden. Hvala našemu 
zborovodji Fernandu, ki nas tako uspešno krmari skozi našo prvo 
pevsko sezono. Hvala tudi župnijski cerkvi Trebnje in župniku Jo-
žetu Piberniku, našim gostom iz Glasbene šole Trebnje, sponzor-
jem, in pa vam, dragi obiskovalci. Ni lepšega občutka kot videti 
polno trebanjsko cerkev in znane, nasmejane obraze. 
Zelo se veselimo našega naslednjega projekta – gostovanja na 

Korčuli, kjer se bomo predstavili s programom našega prvega le-
tnega koncerta. Lepo Vas vabimo, da nas spremljate na Facebook 
strani MePZ Leo Fortis Trebnje, na kateri boste obveščeni o pri-
hajajočih dogodkih. 

Teja Klančič
Foto: Tadeja Doles Rogelj

Zapeli tudi trebanjski 
zbori
Trebanjska izpostava Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti (JSKD) je tudi letos pripravila območno 
srečanje pevskih zborov in malih pevskih zasedb. 
Na letošnji razpis se je odzvalo 13 zborov oz. ma-
lih pevskih zasedb iz Mirnske in Temeniške doline, 
obiskovalci pa so pevkam in pevcem lahko prisluh-
nili na dveh revijalnih koncertih, ki so jih gostili v 
galeriji Osnovne šole dr. Pavla Lunačka Šentrupert. 
Med drugim so se v Šentrupertu predstavili: KUD 
Oktet lipa Trebnje (umetniški vodja Gregor Klan-
čič), KD Trebanjski oktet (umetniški vodja Matevž 
Sila), KUD MoPZ vinogradnikov Čatež, MoPZ Zagri-
ški fantje (zborovodja Lado Stopar in Kvartet Str-
mole (umetniški vodja Blaž Strmole). Oba koncerta 
je strokovno spremljal priznani slovenski sklada-
telj, pedagog in dirigent Tomaž Habe. 
Trebanjski MePZ Leo Fortis, ki ga vodi Fernando 

V sredo, 15. maja 2019, je bilo v telovadnici podružnične šole 
Dolenja Nemška vas plesno popoldne. Nastopali so učenci ples-
nega krožka PŠ Dolenja Nemška vas, učenci plesnega krožka PŠ 
Dobrnič, mažorete OŠ Trebnje, plesna skupina Ajda, plesalci Ples-
nega centra Dolenjske, paraplesalka Lara Nedeljkovič in Klemen 

Dremelj iz plesnega kluba Zebra, Ljubljana. Prireditev je organi-
zirala mentorica plesnega krožka Nadja Marn, ki se je na koncu 
tudi zavrtela, celoto pa je s svojim humorjem in spremno besedo 
povezal Luka Bregar.

Mojca Smolič

PLESNO POPOLDNE V NEMŠKI VASI

kultura

Pablo Mejiás, pa se je zaradi obveznosti zborovodje udeležil območnega sre-
čanja v Boštanju.

JSKD OI Trebnje
Foto: Alenka Stražišar Lamovšek
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PRVI TREBANJSKI TURISTIČNI KROG
Ljudje dajejo vse večji poudarek zdravemu načinu življenja. Da je človek akti-
ven in da nekaj naredi za svoje zdravje, mu ni potrebno vedno le v fitnes. Ena 
izmed možnosti je aktivno preživljanje časa v naravi. Trebanjska občina je ob-
dana z naravo, lepimi razgledi ter bogata z lokalno kulinariko in v njej ne manj-
ka kulturnih znamenitosti, zato smo se v Turističnem društvu Trebnje odločili, 
da pripravimo pohod z naslovom Trebanjski turistični krog, ki je potekal 18. 5. 
2019. Pot nas je vodila iz samega centra Trebnjega, kjer so si lahko obiskovalci 
dogodka ogledali rokodelsko tržnico, nato je potekala mimo gradu po gozdni 
poti do ekološke kmetije Kukenberger, mimo Dolenje Nemške vasi do Rodin 
na sadjarsko kmetijo Uhan in nazaj v Trebnje. Na obeh kmetijah so nam prip-
ravili predstavitev in degustacijo njihovih domačih izdelkov. Tako smo se lahko 
ponovno prepričali o odličnosti lokalne kulinarične ponudbe in gostoljubja. Za 
sodelovanje se zahvaljujemo ekološki kmetiji Kukenberger, sadjarski kmetiji 
Uhan, ga. Špeli Smuk, Krajevni skupnosti Trebnje in pohodnikom za udeležbo. 
Se vidimo naslednjič!

TD Trebnje

drugo

Nikoli se ne ve, kdo bo dosegel vrh 
Everesta
Alpinista, gorska vodnika, starša, stara starša – ne nujno v tem vrstnem redu, 
nedvomno pa v polnem pomenu besede. Človeka, ki zajemata življenje s pol-
no žlico in se ničemur, kar ljubita, ne odpovedujeta. Marija in Andrej Štremfelj 
sta svoje alpinistične izkušnje, teh pa ni malo, delila z obiskovalci, ki so si tisti 
majski večer vzeli čas in trebanjsko knjižnico napolnili do zadnjega kotička. 
13. maja je minilo natanko 40 let od prvega slovenskega vzpona na Everest. 
Andrej Štremfelj je namreč v več kot štiridesetih letih plezanja doma in po 
svetu opravil čez 3000 vzponov in plezalnih podvigov – v snegu, ledu, po 
prvenstvenih smereh ... od tega na kar osem osemtisočakov. Žena Marija ne 
zaostaja mnogo. V družbi moža je štiri osemtisočake osvojila tudi ona. Tudi 
Everest. Bila je prva Slovenka na vrhu gore sveta in trinajsta ženska. »Midva 
sva zadovoljna človeka. Zaradi vsega, kar sva in še počneva. In še vedno poč-
neva vse,« pravita neverjetna zakonca Štremfelj. 
Še veliko osvojenih vrhov jima želimo. 

Irena Palčar
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

S HARMONIKO V POLETJE V KD Trebnje se je 24. maja odvijal prvi letni koncert društva KUD 
Harmonikarski orkester Trebnje z naslovom »S HARMONIKO V 
POLETJE«. Kot glavni nastopajoči sem se na diatonični harmoniki 
predstavil predsednik društva Matej Pekolj.
Rad izvajam vse vrste glasbe, tudi ne-tipične za diatonično har-
moniko. Tako sem se na koncertu predstavil z narodno-zabavno, 
klasično, francosko, filmsko in latino glasbo skupaj z glasbeno za-
sedbo. Dvorana je kljub temu, da je hkrati potekala Cvičkarija, kar 
pokala po šivih, obiskovalci pa so iz nje odšli nasmejanih obrazov. 
Zaradi odličnega odziva publike se je že porodila ideja za mogoče 
še letošnji naslednji koncert.
S koncertom sem hotel pokazati, da je lahko tudi »frajtonerca« 
veliko več kot samo ljudski inštrument, hkrati pa bi želel v orke-
ster povabiti nove člane. Celoten koncert seveda ne bi uspel brez 
pomoči in podpore sponzorjev, prijateljev in družine, katerim se 
še enkrat iskreno zahvaljujem.

Matej Pekolj
foto: Samo Kobal
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društva

75 let osvoboditve Trebnjega
 
ZB za vrednote NOB Trebnje je 19. maja organizirala v spo-
minskem parku pred stavbo Občine Trebnje svečanost v počas-
titev 75. obletnice osvoboditve mesta Trebnje, in sicer skoraj na  
povsem istem mestu in na isti dan, kot je fotografirana kolona 
Cankarjeva brigada, ki je osvobodila Trebnje izpod okupatorske 
zasedbe. V prisrčnem kulturnem programu, ki ga je povezovala in 
režirala Mojca Bahun, so sodelovali učenci Osnovne šole Trebnje, 
Pihalni orkester Trebnje, Ženski pevski zbor Šentrupert, recitator 
Jože Faltner in Dolenjski spominski bataljon. 
Slavnostni govorec je bil generalni sekretar ZZB za vrednote NOB 
Slovenije Aljaž Verhovnik, ki je orisal takratna dogajanja.

Brane Praznik

Spomenik na Medvedjeku
 
Ker je spominski park o osamosvojitveni vojni in bitki na 
Medvedjeku zelo urejen, saj ga veterani Območnega zdru-
ženja Trebnje redno vzdržujejo, se ob njem ustavljajo številni 
obiskovalci od blizu in daleč. Pogosto prihajajo na obisk pri-
padniki SV, ki se šolajo za odgovorne dolžnosti in opravljanje 
nalog v tujini. Spoznavanje izkušenj iz bitke na Medvedjeku 
je namreč zelo pomembno za spoznavanje vojaškega poklica.  
Nedavno je Veteransko združenje iz Kočevja pripeljalo cel avto-
bus mladih iz OŠ in tamkajšnje srednje šole, ki so z zanimanjem 
prisluhnili pripovedi našim veteranom, ki so bili med spopadom 
na Medvedjeku.

Brane Praznik

Srečanje Cvibeljčanov
Na nekdanjih Cvibljah pri Trebnjem – danes Kidričeva, Klemenči-
čeva ulica in vse do Praproč, Paradiža in Pekla  ̶  so že pred 70 leti 
imeli registrirano Turistično društvo Cviblje. Pripravljali so dru-
žabna srečanja, skupne izlete, potem pa je to zamrlo. Na pobudo 
Cvete Strajnar smo srečanje lani obnovili. Odločili smo se, da se 
enkrat v letu dobimo, in sicer drugo soboto v maju. Po maši za 
žive in pokojne iz našega okolja v župnijski cerkvi smo druženje 
nadaljevali v bifeju Višček. Ob tej priložnosti sta najstarejša za-
konca Rožica in Darko Bec praznovala 65 let zakonskega stanu in 
vsi smo bili deležni njune torte.
Razlogov za druženje je veliko, saj vsakodnevno hitimo po svojih 
poteh in se celo sosedje komaj opazimo. Veseli smo bili, da so 
prišli tudi tisti, ki so na Cvibljah nekdaj imeli svoj dom, pa jih je 
pot zanesla v druge kraje. Naslednje leto se spet srečamo drugo 
soboto v maju.

Ivanka Višček
Foto: Metka Škamperle

Nastop mešanega pevskega 
zbora Društva upokojencev 
Trebnje na odprtem Odru 
sožitja na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani 
Člani Me PZ DU Trebnje smo se odzvali na razpis ZDUS in se 
prijavili za udeležbo na »Odru sožitja«, ki je potekal od 14. do 
16. maja v prostorih Gospodarskega razstavišča Ljubljana. Naš 
zbor je nastopil na odprtem odru v torek, 14. maja. Na odru 
je nastopalo veliko različnih skupin iz vseh delov Slovenije. Ob 
spremljavi harmonike smo se predstavili s tremi pesmimi. Ker 
smo pred tem že nastopili na reviji v Novem mestu, je bila tre-
ma pred nastopom tokrat manjša. Naslednji nastop nas čaka v 
sklopu vseslovenskega pevskega tabora v Šentvidu pri Stični, za 
katerega že pridno vadimo. Pred zasluženimi počitnicami nas 
18. 6. čaka še nastop v DSO Trebnje, kjer vsako leto nastopamo 
pred stanovalci doma. V septembru pa začnemo z novimi vaja-
mi in novimi jesenskimi nastopi.

Martin Hočevar
DU Trebnje 
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TABORJENJE GASILSKE 
MLADINE 2019
Že vrsto let Mladinska komisija GZ Trebnje organizira taborjenje 
za mlajše in starejše gasilce v sodelovanju z GZ Škofja Loka v nji-
hovem  kampu Veli Jože v Savudriji. Letos bo v prvem terminu 
za mlajše od 29. junija do 3. julija 2019 (letnik 2008–2012) pod 
šotori taborilo skoraj 90 udeležencev, v drugem terminu od 3. 
julija do 7. julija 2019 za starejše (letnik 2004–2007) pa okrog 35 
udeležencev. Tudi letos bodo mlade udeležence spremljali zanes-
ljivi mentorji, po večini člani iz društev domače gasilske zveze, ki 
bodo kot že nekaj let med drugim poskrbeli tudi za vsakodnevno 
objavo prispevkov in fotografij na spletni strani GZ Trebnje, kjer 

bodo starši lahko spremljali njihovo dogajanje in aktivnosti na ta-
borjenju.  

Mladinska komisija GZ Trebnje

društva

11. POHOD ČLANIC GASILSKE 
ZVEZE SLOVENIJE (GZS) 
Svet članic Gasilske zveze Slovenije (GZS) je Komisiji članic GZ 
Trebnje skupaj z Gasilsko regijo Dolenjska zaupal organizacijo in 
nadaljevanje tradicije pohoda članic GZS, za kar so do lani 10 let 
skrbele članice in člani Gasilske zveze Kamnik. V soboto, 6. julija 
2019, se bodo po Baragovi poti podale članice gasilke iz PGD ce-
lotne Slovenije. Pohod bo potekal po dveh poteh: daljši 15 km in 
krajši 8 km dolgi Baragovi poti.  Zbor in start bosta v Trebnjem 
pri gasilskem domu, cilj pa na Občinah pri tamkajšnjih gasilkah in 
gasilcih. Z velikim spoštovanjem pristopamo k temu projektu in z 
veseljem hkrati, da bomo ob tej priložnosti lahko slovenskim ga-
silkam in gasilcem pobliže predstavili našega velikega rojaka, mi-

sijonarja Barago ter jih po njegovi poti spoznali z znamenitostmi 
in navdušili z lepotami naših krajev, narave in ljudi. 

Komisija za članice GZ Trebnje

MEDICINSKI PRIPOMOČKI

ZZZS šifre:
· Postelja: 519
· Posteljni trapez: 555

· Varovalne ograjice za obe strani: 528
· Mizica: 522
· Blazina za posteljo: 801

Možnost izposoje 
preko naročilnic ZZZS 
ali samoplačniško. 
Za več informacij 
pokličite v podjetje.

IZPOSOJA NEGOVALNE POSTELJE

POSTELJNA MIZICA

BLAZINA ZA POSTELJO
ANTIDEKUBITUSNA 
BLAZINA ZA POSTELJO

Nahajamo se na lokaciji:  
Dolenjska cesta 242b, Ljubljana Rudnik
Za vse informacije smo na voljo:
01/42 72 941
info@bauerfeind.si
www.bauerfeind.si
www.facebook.com/bauerfeindslovenija/

Vse slike so simbolične.

OSTALI PRIPOMOČKI 
NA IZPOSOJO

HODULJA
ZZZS šifra: 512

HODULJA S KOLESI
ZZZS šifra: 513

STANDARDNI VOZIČEK
ZZZS šifra: 504

SOBNO DVIGALO
ZZZS šifra: 524

DVIGALO ZA KOPALNICO
ZZZS šifra: 701

BAUERFEIND.SI

Udeleženke 6. pohoda 2014 na Menino planino

Taborjenje gasilske mladine
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OB 50. OBLETNICI 
DELOVANJA ODDELKOV OŠPP 
PRI OŠ MIRNA
Ob 50. obletnici delovanja oddelkov OŠPP pri OŠ Mirna se je 11. 
5. 2019 v Kulturnem domu Partizan odvijal kulturni dogodek, ki 
je k ogledu privabil številne goste, starše in ostale gledalce. V 
gledališki igri z naslovom »Levček najde strah« se je predstavilo 
vseh 36 učencev. Junaki igrice so gledalce popeljali v radovedno 
in otroško odkrivanje resnic o strahu, pogumu, ljubezni in želji 
vseh po skupnem sobivanju. 
Od leta 1969 do danes se je v šoli izobraževalo 276 učencev s 
posebnimi potrebami. Šola se je od začetka do današnjih dni pri-
lagajala spremembam v družbi in sistemu izobraževanja. Najprej 
sta bila ustanovljena prva dva izobraževalna oddelka; eden je de-
loval na Mirni, drugi v Trebnjem, kasneje sta se združila na Mirni. 
Ustanovljen je bil tudi internat in varstveno delovni center. Čas 
je prinašal tako dobre kot slabe spremembe; internat je bil kas-
neje ukinjen, varstveno delovni center pa se je preselil v Trebnje. 
Pri ohranjanju ideje, da šola ostane na Mirni, so sodelovale tudi 
danes upokojene strokovne delavke, ki so od vsega začetka znale 

prisluhniti potrebam otrok in staršev. 
Če so se v preteklosti v osnovni šoli s prilagojenim programom na 
Mirni izobraževali predvsem učenci  širše okolice Mirne, danes v 
šolo prihajajo učenci iz petih občin: Mirna Peč, Mokronog-Tre-
belno, Trebnje, Šentrupert in Mirna. Tako kot njihovi vrstniki v 
preteklosti si tudi današnja generacija želi, da  jih vidimo, slišimo, 
prisluhnemo njihovim potrebam in jim damo možnost aktivnega 
vključevanja v družbo.

Melita Lekše

45. OBLETNICA VALETE

Sobota, 1. junija, je bila za generacijo, ki je zaključila osnovno 
šolo leta 1974, še prav poseben dan. Že zjutraj smo se vsi na-
smejani zbrali pri Galaksiji, kjer smo začeli naš skupni izlet na Pri-

morsko. Po krajšem ogledu Pirana smo si ob obali privoščili prvo 
kavico ter ob prijetnem klepetu obujali spomine na minula leta. 
Pot smo nadaljevali preko Trsta v Sežano na kosilo. Še prav pose-
bej smo se razveselili obiska pri  našem sošolcu Alojzu Lahu, saj 
je bilo to za večino nas prvo srečanje z njim po 45 letih. Na njega 
smo še posebej ponosni, saj je zelo priznan slovenski jahač, ki je 
nastopil na olimpijskih igrah 1984 v Los Angelesu. Pri njem smo si 
ogledali lipicance, pri sosedu pa muzej miniatur vozov in vinskih 
preš na Slovenskem. Za zaključek smo obiskali še kmečki turizem 
na Krasu, kjer smo preizkusili njihove odlične mesne izdelke in 
vrhunska domača vina ter spili tudi kozarček na zdravje tistih, ki 
se srečanja niso mogli udeležiti. V veselem razpoloženju ob zvo-
kih kitare in prepevanju je pot do doma kar prehitro minila. Ob 
slovesu in stiskih rok smo si obljubili, da če prej ne, se srečamo 
zopet čez pet let.

Stanka Dolenšek
Foto: Štefan Komuškič

drugo

1. junij 2019 je bil za generacijo, ki je osnovno šolo zaključila junija 
1962, prav poseben dan. Zbrali smo se na srečanju ob 57-letnici 
zaključka osnovne šole v Trebnjem. Srečanja se nas je udeležilo 
26, torej slaba polovica. Nekaj jih zaradi bolezni ni moglo priti, žal 
pa veliko sošolk in sošolcev ni več med nami. Letos smo za kraj 
druženja izbrali prijetno Turistično kmetijo Fajdiga v vasi Temenica. 
S prepoznavanjem nismo imeli težav, saj se zadnja leta pogosto 
dobivamo, a objemom in stiskom rok kar ni bilo konca. Po kosilu je 
pogovor stekel predvsem ob obujanju spominov na osnovnošolski 
čas – čas, ki je bil zelo drugačen od današnjega. Dolge poti do šole, 
veliko snega, pomanjkanje …, vendar se svojega otroštva večino-
ma spominjamo kot lepega obdobja v življenju. Vsi smo se uspo-
sobili za poklic in se razselili po raznih krajih Slovenije. Nekatere 
je pot zanesla tudi dlje, štiri sošolke celo na druge celine. Prijazni 
gostitelji in lepa okolica kmetije so še dodatno prispevali k že tako 
prijetnemu razpoloženju, tako da smo se razšli šele proti večeru.

Anton Vencelj
Foto: Milan Kasesnik.

Spomini so oživeli
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Strokovni delavci Vrtca Mavrica Trebnje 
smo se v sredini maja udeležili zadnjega 
tedna mobilnosti mednarodnih partnerjev 
v Ouluju na Finskem. Tam smo na delov-
nih srečanjih najprej predstavili učinke in 
ovrednotili rezultate projekta v naših usta-
novah ter načrtovali delo v iztekajočih se 
mesecih projekta, ki se bo končal avgusta 
letos. Zaključek smo ovekovečili tudi s sre-
čanjem s predstavnico mestnega sveta za 
izobrazbo na sprejemu in uradni večerji. 

Delovni teden so popestrili ogledi lokal-
nih šol, naravnih znamenitosti in obisk 
pomladnega koncerta mednarodnega 
vrtca. Predvsem je bila rdeča nit srečanja 
prijetno in sproščeno druženje s kolegi iz 
sodelujočih držav, s katerimi smo v zadnjih 
dveh letih delili izkušnje in z njimi stkali pri-
jateljske vezi. Projekt smo tako več kot us-
pešno zaključili in z njim dosegli odlične re-
zultate, ki bodo odmevni še v prihodnosti. 

Žiga Mohorčič

1. sejem POGUM v Osnovni 
šoli Trebnje
V torek, 14. 5. 2019, smo v OŠ Trebnje organizirali 1. sejem PO-
GUM, kjer smo na stojnicah predstavili dosežke razvitih veščin 
naše podjetnosti.
Naše in učenčeve ideje smo še poglobljeno načrtno razvijali pri 
krožkih POGUM in MEDKULTURNOST ter se aktivno povezovali s 
skupnostjo učencev. 
Glavni cilji vseh teh dejavnosti so razvijanje veščin kompetenc 
podjetnosti, s katerimi spodbujamo samostojnost, timsko sode-
lovanje, kritično mišljenje, samoiniciativnost, kreativnost, vred-
notenje idej, etično in trajnostno mišljenje.
Uradno otvoritev sejma smo obogatili s kulturnim programom, v 
katerem smo predstavili naše izvirne deklamacije, rep in ples. Po-

udarili smo vrednote, ki so v letošnjem šolskem letu naše glavno 
vodilo, in izhajajo iz učencev. 
Naš 1. sejem smo zaključili z dejstvi, da se razvijamo v predane 
osebe. Dokazali smo, da smo Podjetni Odgovorni Glasni Učljivi 
Motivirani Navdušeni Inovativni.

Urška Strahinič, Nastja Smolič in Alina Gričar, OŠ Trebnje

izobraževanje

5. pohod planinskega krožka 
Osnovne šole Trebnje na 
Rašico
V soboto, 18. 5. 2019, smo izvedli še zadnji načrtovani pohod v 
tem šolskem letu. Že ob 7. uri smo se odpeljali s šolske avtobusne 
postaje v Mengeš. Pešačenje do mengeške koče po trim stezi je 
bilo zelo sproščujoče. Na prvem postanku smo si ogledali mali 
živalski vrt. Pot smo nadaljevali po grebenu do planote Rašica in 
prispeli na Vrh narodnega heroja Staneta Kosca, kjer je 17 metrov 
visok razgledni stolp s pogledom na Ljubljansko kotlino in bližnjo 
okolico. Pred planinskim domom smo malicali in požigosali pla-

ninske dnevnike. Po kratkem počitku smo se spustili v vas Rašico. 
Utrujeni, a zelo zadovoljni smo prispeli v Trebnje ob 14. uri. 
Vsem vodnikom Planinskega društva Trebnje, ki so sodelovali pri 
vodenju planinskih pohodov, se iskreno zahvaljujemo.

Mentorji planinskega krožka

NTC sistem učenja
V skupini »Lizike« celo šolsko leto načrtujemo 
in izvajamo dejavnosti po principu dela NTC 
učenja. Program NTC sistem učenja vključuje 
vaje, ki delujejo stimulativno na fizični in um-
ski razvoj otrok. Poseben poudarek je na spe-
cifičnih motoričnih in grafomotoričnih vajah 
ter na učenju simbolov abstraktnih pojmov 
in njihovi vizualizaciji, seriaciji in klasifikaciji, 
povezovanju in pomnjenju tehnik asociacij. 
Od januarja do marca smo še posebej veliko 

pozornost namenili spoznavanju evropskih 
držav, njihovih zastav in znamenitosti. Otroci 
so spoznavali in prepoznavali evropske za-
stave, glavna mesta držav, njihove himne in 
znamenitosti. Raziskovali so ob zemljevidu 
in samostojno prihajali do novih spoznanj. 
Nova znanja smo povezovali z gibalnimi dejav-
nostmi, ustvarjali različne didaktične igre, se 
seznanjali z različnimi zgodbami iz tujih držav 
… Otroci so ob tem neizmerno uživali in bili 
visoko motivirani za raziskovanje.

Barbara Kastigar in Nuša Pajk

ZAKLJUČEK MEDNARODNEGA ERASMUS+ PROJEKTA 
»PLAYING EVER AFTER« NA FINSKEM
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izobraževanje

Filmski krožek na OŠ Veliki Gaber 
Tudi v letošnjem šolskem letu je v filmskem krožku sodelovalo kar veliko učencev.
Izdelali smo filme o vrednotah, ki so bili predstavljeni na kulturni prireditvi ob sloven-
skem kulturnem prazniku. Z dvema filmoma smo se uvrstili tudi na tekmovanje na film-
ski festival ZOOM. 13. Nekaj učencev je na sami prireditvi v Ljubljani tudi sodelovalo 
na intervjuju o filmu Ljubezen. Ta film se je uvrstil na tem mednarodnem tekmovanju 
osnovnošolskih otroških filmov med 24 tekmovalnih filmov od več kot 100 prispelih.  Do 
konca šolskega leta bomo naredili še film režiserja Žana Erjavca Dan, ki mu ga ni para. 
Učenci se radi izražajo z novim medijem. V  letošnjem letu  je filmsko dejavnost navdu-
šeno začel  tudi učitelj Primož Vasle, ki se navdušuje tudi nad tehničnim delom filmske 
dejavnosti.

Justina Zupančič

Skupaj na festivalu Dnevi 
medgeneracijskega sožitja

Lutkovna skupina OŠ Veliki Gaber in Društvo upokojencev sta se 
skupaj podala na festival Dnevi medgeneracijskega sožitja, ki je 
potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani od 14. 5. 2019 
do  16. 5. 2019. Učenci so se predstavili z avtorsko predstavo Špe-
le Bagon in Justine Zupančič: Prihajajo, kaj bo pa zdaj?.  Z lutkov-
no igro so navdušili polno dvorano obiskovalcev. Za nagrado je 
voditelj na koncu z vsemi učenci izvedel še intervju pred gledalci. 
Nad to izkušnjo so bili izredno navdušeni. Člani  Društva upoko-
jencev Veliki Gaber  – folklorna skupina −  so navdušili s svojim  
odličnim nastopom v veliki dvorani. Nekateri člani upokojencev 
so se udeležili ogleda nastopov in si tako popestrili dan.  Bilo je 
prijetno in zanimivo. Komaj čakamo naslednjega sodelovanja s 
člani Društva upokojencev Veliki Gaber.                           

Justina Zupančič

Spoznavajmo naše okolje
 
Trebanjski osnovnošolci v četrtem razredu (tako na matični kot v podru-
žničnih šolah) opravijo ob koncu šolskega leta še ‚spoznavalski‘ izlet po 
domačih krajih. Marsikdo med njimi do takrat še ni vedel in videl, da je 
imel v Mačjem Dolu ledenodobni človek svojo jamo Zijalko, da so v tam-
kajšnjem izviru  ̶  bruhalniku  ̶  našli človeško ribico; da so bili na Medved-
jeku v osamosvojitveni vojni hudi spopadi; da je na Občinah ohranjena 
stara Jurjeva domačija s poslopji, na osnovi katere si lahko vsaj deloma 
predstavljajo življenje nekoč in za zaključek si ogledajo še ponikalnico 
Temenice v Ponikvah. Polni vtisov bodo verjetno kmalu na takšen izlet 
zvabili tudi svoje starše, saj marsikdo med njimi še ni spoznal teh krajev.

Brane Praznik

Učenje se rima z življenje – CIK Trebnje
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje v tem letu praznuje 60 let 
svojega delovanja. S pustolovci vseh generacij smo se pretekli mesec v 
času trajanja Tedna vseživljenjskega učenja (od 13. do 18. maja)  podali 
na lov za zakladom. V ponedeljek smo udeležence povabili na francosko 
pecivo in klepet, v torek so spoznavali pametni telefon, v sredo so se 
na različnih delavnicah zabavale družine, obiskal nas je tudi Magic Ale-
ksander, v četrtek smo plesali, v petek streljali z lokom in spoznali ponija 
Miho, v soboto so izdelovali dišeče svečke. Na zadnji sobotni delavnici 
smo odkrili tudi čisto pravi zaklad, ki smo ga razdelili med lovce vseh 
generacij.
Tudi v poletnih mesecih spremljajte našo spletno stran in naš FB-profil.

Tanja Vrčkovnik, CIK Trebnje
Foto: Foto Eving



25
Trebnje

Ustvarjalno medkulturno druženje

V ponedeljek, 13. maja 2019, smo se v sklopu medkulturnosti 
zbrali člani, učenci priseljenci in njihovi starši ter sodelovali pri 
pripravi sladkih dobrot. Naš namen je bil, da se zabavamo in se 
pri tem sporazumevamo v slovenščini. Delo je potekalo v 5 sku-

pinah, ki so jih vodili učenci Ula Kirm, Filip Strahinič, Amila Šehić, 
Klara Zavrl in učitelj Zvonko Simeunić. Pri pripravi je pomagala 
učiteljica Irena Višček. Nekaj dobrot smo pojedli, večino pa smo 
jih ponudili na naši stojnici na sejmu POGUM, ki je potekal nas-
lednji dan.
Naše letošnje delovanje smo obiskovalcem na sejmu predstavili 
Zala Fišter, Gašper Grmovšek, Klara Kajič, Ilma Mejrić, Tevž Ornik, 
Jurij Šijanec in Klara Zavrl. 
Ponosno smo pokazali stripa, ki sta predstavila težave, s katerimi 
se soočajo nekateri učenci priseljenci. Pobudo za nastanek stri-
pov na to temo je dala učenka Taja Valenčič. Zgodbi sta pripravila 
Ula Krim in Miha Vovk, ki obiskujeta dodatni pouk slovenščine pri 
učiteljici Petri Šijanec, ilustrirali pa sta ju učenki Taja Valenčič in 
Klara Kajič pri izbirnem predmetu likovno snovanje pod mentor-
stvom učiteljice Tanja Dvornik.

T. Ornik in učitelj Z. Simeunić

PLESNO-
MAŽORETNE URICE 
V VRTCU MAVRICA 
TREBNJE
V letošnjem šolskem letu so v vrtcu že dru-
go leto zapored potekale Plesno-mažoret-
ne urice za dekleta iz starostnih skupin od 
5 do 6 let. Vpisanih je bilo 39 deklet. Delo 
je potekalo v dveh skupinah, vsaka skupina 
je imela 10 terminov vaj. Spoznavali smo 
različne plesne korake, osnovne elemente 

dela z mažoretno palico in s plesnim tra-
kom. Dekleta so ob različni glasbi in rit-
mično-didaktičnih igrah usvajale osnove 
ritma in giba. Ob zaključku srečanj so de-
kleta svoje pridobljeno znanje pokazale na 
nastopu. V decembru smo sodelovale na 

prireditvi Zimska pravljica ob prižigu no-
voletnih lučk in tako popestrile dopoldne 
upokojenim delavcem Vrtca Mavrica Treb-
nje. V aprilu smo nastopile na dobrodelni 
prireditvi Sklada Vrtca Mavrica Trebnje. 
Na zaključnem srečanju so dekleta za svoj 
trud in sodelovanje prejela priznanje.
Dekleta so ob zaključku povedale:
»Najbolj všeč mi je bilo, …
… ko smo korakale v koloni.«
… ko smo metale palice.«
… ko smo plesale ob glasbi.«
… ko smo nastopale.« 
…

Petra Slak in Nuša Pajk

Mreženje vrtcev 
Slovenije
V šolskem letu 2018/19 sta bila oddelka 
Dinozavri in Mehurčki vključena v projekt 
Mreženje vrtcev Slovenije, kjer so poleg 
Vrtca Mavrica Trebnje sodelovali še Vrtec 
Miškolin Ljubljana Polje, Vrtec Črnuče iz 
Ljubljane ter Vrtec Vojke Napokoj iz Mo-
ravč.
Za zaključek projekta smo se odpravili na 

izlet v Moravče, na grad Tuštanj. Tam so 
nam otroci iz vrtca Vojke Napokoj prip-
ravili kratek otroški program z venčkom 
slovenskih narodnih. Sprejela sta nas celo 
grof in grofica, ki sta nam razkazala grad 
ter nas popeljala v čas pred 500 leti, ko je 
bilo življenje čisto drugačno kot sedaj.
Po ogledu smo šli na krajši pohod, kjer 
smo se na cilju okrepčali in se družili s pri-
jatelji iz prej omenjenih vrtcev.
Na izletu smo se imeli zelo lepo, saj 
smo preživeli dopoldne v čudoviti družbi, 

na odlični lokaciji in v lepem vremenu.
Alenka Šiška, vzgojiteljica
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REGIJSKO PREVERJANJE EKIP PP

izobraževanje

DRUGAČNI DNEVI V 
VRTCU
Zadnji teden v maju so se otroci iz predšolskih oddelkov 
Regratove lučke in Indijančki iz Vrtca Mavrica srečali s 
pravljičnimi junaki iz Kekčevih zgodb. Z avtobusom smo 
se odpeljali v Kekčevo deželo blizu Kranjske Gore, kjer 
smo najprej iz Bedančevih krempljev rešili Mojco in ga 
prestrašili z ukanjem, se pogovarjali z Brincljem ter uga-
njali norčije s Kekcem. Po sladki malici in toplem čaju 
smo ob prepevanju Kekčevih pesmi obiskali še teto Peh-
to, kjer smo si ogledali njeno kočo.
Naslednji dan smo se isti oddelki odpravili na izlet z vla-
kom v Ljubljano. Tam smo se sprehodili do železniškega 
muzeja, kjer smo si ogledali stare lokomotive. Prijazni 
vodič nam je razkazal tudi naprave za upravljanje proge, 
predstavil različne poklice in nas na koncu popeljal še z 
vrtno železnico. Zabavna in zanimiva dopoldneva je le 
malo skazil dež, mi pa smo kljub temu ostali dobre volje. 
Imeli smo se lepo, zato je vožnja z vlakom in avtobusom 
hitro minila.

Žiga Mohorčič in strokovni delavci

Spoznavanje 
prometne varnosti v 
skupini Srčki
V sklopu projekta Varno v vrtec in šolo smo se 
z otroki pogovarjali o pomembnosti prometnih 
znakov za pešce. Opazovali smo znake, vozila in 
obnašanje ljudi na cesti. 
V kolesarskem dopoldnevu, ki smo ga izvedli v 
dveh delih, so otroci svoje teoretično znanje o 
vključevanju v promet praktično preverili v vlogi 
kolesarjev oz. peščev.

Darja Perdih

V Semiču je 18. 5. 2019 potekalo XXV. regijsko preverjanje usposobljenosti 
ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.
Le-to so organizirali Uprava RS za zaščito in reševanje Novo mesto, RKS-OZ 
Črnomelj in Občina Semič. V konkurenci je tekmovalo 13 ekip dolenjske regi-
je. Ekipe so se pomerile na 4 delovnih točkah  ̶  nesrečah. 
Tekmovanja se je udeležila tudi prostovoljna ekipa prve pomoči RKS-OZ Treb-
nje. 
Ekipe prve pomoči sestavljajo prostovoljci, ki so opravili 70-urni tečaj prve 
pomoči pri RK in so usposobljeni za nudenje prve pomoči za primer naravnih 
in drugih nesreč. Naša ekipa je pokazala izvrstno znanje in pripravljenost za 
ukrepanje. Čestitamo!

V naše vrste vabimo tudi nove člane. Če želite pridobiti znanje PP in postati 
nepogrešljiv del ekipe, se lahko prijavite na 041 769 153!

Katja Strmole,
sekretarka
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šport

SVETOVNI USPEH JERICE 
STEKLASA
Jerica Steklasa, operna pevka, je bila med 1600 glasbeniki, pri-
javljenimi iz vsega sveta (90 držav), izbrana za finalistko glas-
beno-pevskega tekmovanja Kaleidoscope 2019. Bilo je 12 fina-
listov (6 pevcev in 6 instrumentalistov). Tako je v začetku maja 
s petjem zastopala Slovenijo v ZDA, v Los Angelesu na finalu 
tekmovanja, kjer je zmagala. Dobitniki nagrade so trije pevci in 
trije instrumentalisti in bodo naslednjo sezono imeli priložnost 
ponovno nastopiti v Los Angelesu z orkestrom Kaleidoscope.  
Čez lužo se bo ponovno odpravila že v oktobru 2019, ko bo 
nastopila z orkestrom Kaleidoscope v znameniti dvorani Mu-
sco Center for Arts v Californiji. Pred tem pa bo v okviru medi-
teranskega opernega festivala na Siciliji debitirala v Mozartovi 
operi Don Giovanni v vlogi Zerline, s katero bo imela priložnost 
sodelovati z vrhunskimi dirigenti in maestri.
V tem času je zaključila tudi magistrski študij na dunajski uni-
verzi za glasbo in upodabljajočo umetnost. Vse čestitke Jerici in 
obilo uspeha na njeni poti.

KLEMEN IN LARA PREVZELA 
VODSTVO V SVETOVNI 
RANKING LESTVICI

V soboto, 1. junija, in nedeljo, 2. junija 2019, je v Frankfurtu v 
Nemčiji potekalo tekmovanje v para plesu - Para Dance Sport 
Mainhatten Cup. Barve slovenske zastave sta zastopala naš ob-
čan občine Trebnje Klemen Dremelj s soplesalko Laro Nedelj-
kovič iz Velikih Lašč. V soboto sta nastopila v kategoriji IPC Para 
dance combi 2 standard in osvojila 7. mesto. Vikend sta odlič-
no zaključila z osvojitvijo 3. mesta v kategoriji IPC Para dance 
combi 2 latin, kar je zaenkrat najboljši dosežen rezultat sloven-
skih tekmovalcev v tej kategoriji. S temi rezultati sta v svetovni 
ranking lestvici za leto 2019 v kategoriji IPC Para dance combi 
2 latin suvereno prevzela vodstvo, v kategoriji IPC Para dance 
combi 2 standard pa zasedata 2. mesto. 
23. junija 2019 se bosta še na zadnjem državnem prvenstvu v 
letu 2019 – kombinacija 10 plesov pokazala domačemu občin-
stvu v Novem mestu v Športni dvorani Leona Štuklja. Vsi lepo 
vabljeni, da si ogledate tekmo in z bučnim aplavzom in navija-
njem spodbudite naša tekmovalca na poti do uspeha in more-
bitne zmage. 

Evropskega prvaka Staša 
Skubeta pričakali v Trebnjem
Po izjemni osvojitvi naslova evropskega prvaka v rokometu z Var-
darjem iz Skopja in dveh dnevih praznovanj je Staš Skube prišel 
tudi v domače Trebnje, kjer ga je pričakala množica njegovih na-
vijačev in prijateljev.
Po uvodnem nastopu godbe in mažoretk ga je sprejel podžupan 
Občine Trebnje Jože Avguštinčič in mu izročil posebej izdelano 
karikaturo, ki ga bo spominjala na ta izjemni dogodek, ki je naj-
večji uspeh katerega koli športnika v naši občini.
Zanimiv program z Aljažem Mlakarjem so dopolnili Roman Šavrič 
kot Stašev vzornik in njegov motivator za začetek igranja rokome-
ta, njegov prvi trener Alojz Radelj in ponosni oče Alojz Skube. Od 
RK Trimo Trebnje je Staš prejel zanj natisnjen dres s številkami, ki 
jih je nosil v trebanjski ekipi.
Za posebno presenečenje je na koncu poskrbela Nina Pušlar, ki je 
zapela priljubljene Staševe pesmi in dvignila množico navijačev.
Staš, še enkrat čestitamo in ti želimo še veliko športnih uspehov!

Občina Trebnje

»Staš, ki ga je v Trebnjem pričakala množica prijateljev in navijačev, z zmagovalno 
karikaturo.«
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RK Trimo Trebnje osvojil 7. mesto 
med člani
Konec maja je članska ekipa RK Trimo Trebnje zaključila letošnjo sezono. Zadnja 
tekma proti ekipi MRK Krka je le še potrdila uvrstitev na sedmo mesto z velikimi 
osmimi točkami prednosti pred osmo uvrščeno ekipo MRK Dobova, ki je ravno 
v zadnjem krogu lige z zmago nad Ormožem na deveto mesto potisnila Krko. 
Najboljši strelec trebanjske ekipe je bil v obeh delih tekmovanja Gal Cirar. Redni 
del z 22 tekmami je končal s 119 doseženimi goli na petem mestu, v končnici 10 
tekem pa je zabil 53 golov in bil tretji na listi strelcev.
Naslov državnega prvaka je osvojila ekipa Celje, ki so jo v tej sezoni enkrat pre-
magali tudi naši fantje, drugi so bili Velenjčani, tretja pa ekipa Ribnice. V drugo 
ligo se bosta po letošnji sezoni preselila SVIŠ in Hrastnik, v prvo ligo pa sta se 
uvrstili ekipi Slovenj Gradec in Izola. Prihodnja sezona bo zagotovo še bolj zani-
miva kot letošnja, saj se tudi novi ekipi resno pripravljata na boj za visoka mesta.
»Najboljši strelec članske ekipe Gal Cirar je zvestobo RK Trimo Trebnje podaljšal 
do leta 2022.«

Igrišče v Velikem Gabru dobilo 
končno podobo
V maju so se po deževni pomladi le zaključila dela na igrišču v Ve-
likem Gabru in le-to je dobilo svojo končno podobo. Za risanje črt 
na igrišču je bilo potrebno nekaj dni sončnega vremena, ki smo ga 
dočakali konec aprila. Igrišče je z urejeno kanalizacijo, novo tartan-
sko podlago na tekalni stezi, asfaltno preplastitvijo nogometnega 
igrišča, z novimi goli in koši in urejeno razsvetljavo velika pridobi-
tev za osnovno šolo, vrtec in kraj.
Investicija, ki jo je izvedla Komunala Trebnje, je bila vredna skupno 
dobrih 148.000 EUR, od tega smo prejeli 42.909,00 EUR sofinan-
ciranja s strani Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, ure-
ditev javne razsvetljave v višini 16.862,23 EUR pa je financirala KS 
Veliki Gaber.

Občina Trebnje
Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti

12-urni kolesarski maraton – »Sela so zakon« TEAM 82 
V soboto, 25. 5. 2019, se je na Selih pri Šumberku na pobudo zna-
nega ekstremnega kolesarja Borisa Praznika odvil prvi pravi kole-
sarski maraton. Pot je potekala po lokalni cesti od Sela Šumberka 
do Zagorice v skupni dolžini 8 km nepretrgoma od 7. 00 do 19. 00. 
Sprva predvideno kolesarjenje se je razširilo še na tek in hojo. 
Dobra volja in odlična družba sta bili kot nalašč za podiranje 
rekordov. Celotna ekipa 44 tekmovalcev je prekolesarila never-
jetnih 1.912 km z 41.600 m višinske razlike in prehodila 400 
km z 8.700 m višinske razlike ter tako naredila 239 kolesarskih 
krogov ter 50 krogov hoje. Skupaj je bilo tisti dan narejenih kar 

2.312 km!
Po končani tekmi je vse udeležence čakal pravi zaključek s po-
delitvijo medalj, kot se za takšno prireditev in toliko narejenih 
kilometrov tudi spodobi.
Za nekatere udeležence lahek trening, za druge pa resen športni 
podvig je po končanem maratonu pustil veliko veselja na obrazih 
vseh udeležencev. Na zaključku prireditve so se zato že snovali 
novi načrti za podobne prihajajoče športne dogodke.

Damjan  Golob
Predsednik KS Sela pri Šumberku

šport
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Članska ekipa RK Trimo Tre-
bnje s precejšnjimi spremem-
bami
Prvo ekipo RK Trimo 
Trebnje, ki je letos 
praznovala 35-letni-
co obstoja, je v tej 
sezoni vodil Benja-
min Teraš, ki je pustil 
velik pečat tudi pri 
delu z mlajšimi se-
lekcijami. Toda obe-
tajo se spremembe. 
V sezoni 2019/2020 namreč v trebanjsko klop znova prihaja 
Ivan Vajdl, ki je bil trener v klubu že od leta 2011 do 2013. Stro-
kovni del ekipe bosta dopolnjevala še Matko Mežnaršič in Mar-
ko Tomič.
Nekatere spremembe so tudi v sestavi ekipe. Klub zapuščajo 
Matic Kotar (klub še ni znan), Vladimir Bojanić (Gorenje) in Žiga 
Urbič (Krka), na njihova mesta pa prihajajo Leon Rašo, David 
Didovič in Aleksandar Tomić, in sicer vsi iz MRK Krka. Klub bo 
zapustil tudi Tobias Cvetko, ki se po treh letih igranja v Trebnjem 
vrača v rodno Celje. 
Nova podoba ekipe se oblikuje v skladu z višjimi cilji za prihod-
njo sezono, ko se hočemo brez dvoma spet boriti za najvišja 
mesta v 1. slovenski rokometni ligi.
RK Trimo Trebnje
Podpis pod foto: »Ivan Vajdl bo po šestih letih znova vodil član-
sko ekipo RK Trimo Trebnje, s katerim je podpisal dveletno po-
godbo.«

KOLESARSKO TEKMOVANJE 
»KAJ VEŠ O PROMETU«
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Trebnje 
je v soorganizaciji z ZŠAM Trebnje tudi v letošnjem letu izvedel 
medobčinsko kolesarsko tekmovanje »Kaj veš o prometu« za šol-
sko leto 2018/2019, ki je potekalo 15. 5. 2019 v Trebnjem. 
Tekmovanja se je tokrat udeležilo 8 tekmovalcev iz Osnovne Šole 
Trebnje, ki so se kljub slabim vremenskim razmeram pogumno 
spopadli s tekmovanjem. 
Tekmovalci so najprej preko spletnega programa opravili s teore-
tičnim delom tekmovanja, kjer so pokazali svoje znanje o cestno 
prometnih predpisih, nato pa se podali na ulično vožnjo skozi 
Trebnje ter na koncu opravili še z vožnjo na poligonu. 
Tekmovalci so se pomerili v dveh kategorijah, in sicer v nižji kate-
goriji, v kateri so tekmovali učenci 6. in 7. razreda, ter v višji kate-

goriji učenci 8. in 9. razreda. V nižji kategoriji je bil najuspešnejši 
tekmovalec Gašper Kanc, v višji pa Tit Zakošek, ki se je udeležil 
tudi državnega tekmovanja, ki je potekalo 25. 5. 2019 v Mislinji 
ter se uvrstil med prvih 20 tekmovalcev.
Vsem sodelujočim, tako tekmovalcem z mentorji kot tudi članom 
komisije, se zahvaljujemo za sodelovanje, Titu pa čestitamo za 
dosežek na državnem tekmovanju. 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Mini rokomet RK Trimo Trebnje
RK Trimo Trebnje je v letošnji sezoni izpeljal štiri interne turnirje v mini ro-
kometu. Na turnirjih so sodelovali otroci od 1. do 5. razreda osnovne šole iz 
sedmih šol. Na turnirjih so tako igrali otroci iz Trebnjega, Nemške vasi, Velikega 
Gabra, Dobrniča, Mirne, Šentruperta in Mirne Peči. Skupno je bilo v mini ro-
komet vključeno 145 otrok pod vodstvom osmih trenerjev, ki so že pokazali 
zavidljivo znanje in veliko volje. Sezono smo uspešno zaključili in že se veselimo 
dela v novi sezoni.

Mladinci RK Trimo Trebnje 
drugi v državi
Dobro delo z mlajšimi selekcijami v preteklih letih je v tej se-
zoni dalo rezultat v mladinski ekipi. Ta si je po 14 zaporednih 
zmagah in porazu na izjemno borbeni tekmi, ki bi se lahko me-
rila s članskimi predstavami, proti Celju priigrala drugo mesto v 
državnem prvenstvu. To je izjemen uspeh za generacijo, ki je z 
izjemo Lana Grbiča, ki je prišel iz Ljubljane, sestavljena izključno 
iz doma vzgojenih igralcev. Med strelci je blestel Jan Horžen, ki 
je bil s 119 goli na četrtem mestu strelcev lige.
Še bolj kot rezultati pa veseli dejstvo, da se bodo v prihodnji 
sezoni članski ekipi priključili nekateri novi igralci iz te selekcije, 
to sta Lovro Kmet in Miha Gaberc. Marko Kotar, ki je bil del te 
ekipe, je s klubom podaljšal pogodbo do 2022 in je drugi sred-
nji zunanji članske ekipe, Lan Grbič je nepogrešljiv člen članske 
ekipe na mestu krožnega napadalca, medtem ko se bo Miha 
Kotar zaradi želje po igranju kot posojen igralec eno leto kalil v 
ljubljanskem Slovanu. Seveda so tukaj še Timotej Majzelj, Jan 
Horžen, Amadej Jerlah in Jan Redek, ki se bodo s svojim delom 
na treningih v prihodnji sezoni borili za mesto v članski ekipi.

RK Trimo Trebnje

šport
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Zaključek Male šole nogometa
 
3. 6. 2019 so bili najmlajši nogometaši iz Vrtca Mavrica Trebnje 
povabljeni v Nacionalni nogometni center na Brdo pri Kranju.
V sezoni 2018/19 je bilo v program Nogometni vrtci NZS vključe-
nih 24 vrtcev iz vse Slovenije; eden od teh je bil tudi Vrtec Mavri-
ca Trebnje v sodelovanju z NK Trebnje pod vodstvom našega tre-
nerja in vzgojitelja Mladena Šiške. 
Otroke je pričakal Trigi, maskota slovenske reprezentance, ki je 
mladim nogometašem za uspešno nogometno sezono podelil 
medalje. Otroci so imeli tudi idealno priložnost, da se srečajo s 
svojimi vzorniki iz slovenske mlade nogometne reprezentance 
in da v živo vidijo bodoče slovenske nogometne zvezdnike (Jan 
Mlakar, Rok Vodišek …), ki jih drugače lahko spremljajo samo pre-
ko TV-ekranov. Za otroke so bile organizirane različne ustvarjalne 
delavnice, skupinsko fotografiranje z reprezentanti in tudi igranje 
nogometa na prekrasnih nogometnih zelenicah Nacionalnega 
nogometnega centra.

Nov rod trebanjskih nogometašev je tako preživel čudovit nogo-
metni dan in tako na najlepši način zaključil letošnjo nogometno 
sezono.  

Mladen Šiška, trener

Tevž Grandovec 
končal rokometno 
kariero
Danes je malo igralcev, ki bi imeli tako 
pestro kariero in hkrati urejeno življenje 
poleg rokometa. Zagotovo je eden izmed 
zgledov na tem področju dolgoletni član 
RK Trimo Trebnje Tevž Grandovec. V dvaj-
setih sezonah igranja rokometa je dokazal, 
da je mogoče poleg resne rokometne kari-
ere zgraditi tudi uspešen začetke poslovne 
poti in si ustvariti družino. Pred nekaj te-
dni sta namreč z ženo Meto dobila hčerko 

Avo.
Tevž je kot krožni napadalec 18 let od 
skupno 20 rokometnih let preživel kot član 
RK Trimo Trebnje, vmes  je dve leti igral 
tudi v RK SVIŠ. Na uradnih tekmah je za 
člane RK Trimo Trebnje dosegel 569 golov, 
zagotovo pa bi jih bilo precej več, če mu ne 
bi v času kariere usode krojile tudi poškod-
be. Tako je izpustil precejšen del pretekle 
sezone zaradi poškodbe rame, vendar nje-
gov borbeni duh je ostal prisoten vse do 
zadnje tekme. Kot kapetan je člansko eki-
po RK Trimo Trebnje vodil zadnja tri leta. 
Tevž, hvala za vse in uspešno na novi poti!
RK Trimo Trebnje
»Tevž je v prihodnosti v ospredje postavil 
družino z ženo Meto in hčerko Avo.«

RK Trimo Trebnje zelo 
uspešno zaključil sezono 
pri mladih
Končala se je tudi sezona najmlajših ekip RK Trimo Trebnje 
v državnem prvenstvu. Kadeti so si na zaključnem turnirju 
po dveh borbenih predstavah priborili visoko 10.  mesto 
v prvenstvu in si s tem priigrali novo motivacijo za priha-
jajočo sezono.
Zanimivo je bilo tudi prvi vikend v juniju, ko je v Ljubljani 
na Kodeljevem potekal zaključni turnir za Starejše dečke 
A. Ti so v finalni tekmi v zadnji sekundi po hudem boju 
morali priznati poraz za gol proti domači ekipi Slovana. 
Kljub temu so z borbeno igro skozi celo sezono dosegli od-
lično 10. mesto v prvenstvu.
V boju za uvrstitev med 9. in 12. mesta so bili tudi Mlajši 
dečki A, ki so v nasprotju s starejšimi kolegi po borbeni 
zmagi nad MRK Ljubljana priigrali 9. mesto v letošnjem 
prvenstvu. Še bolje so se odrezali Mlajši dečki B, ki so v 
napeti finalni tekmi v boju za 5. mesto izgubili proti Kopru 
in osvojili izjemno 5. mesto v letošnjem prvenstvu.

»Mlajši dečki B so v letošnji sezoni osvojili izjemo 5. mesto v državi.«

Vsem igralcem in njihovim trenerjem čestitamo za izjemne letošnje 
uspehe!

RK Trimo Trebnje

šport
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60 LET 
TREBANJSKIH 
TABORNIKOV 
RODU SIVIH JELŠ
19. februarja 1959 se je v Trebnjem zbrala 
skupina nadebudnežev, ki je čutila globoko 
povezanost z naravo. Želeli so predvsem 
mladim pokazati, kako (pre)živeti v naravi 
in kaj vse nam lahko le-ta nudi. Med usta-
novitelji čete imenovane Odred Sivih jelš 
je bil učitelj, pesnik in pisatelj Franc Režun. 
Tako so v Trebnjem nastali taborniki. V 60. 
letih se je poleg imena zamenjalo več kot 
ducat starešin in na stotine mladih ter po-
dobno mislečih posameznikov. Nekaterim 

je taborništvo postalo tudi sicer način živ-
ljenja. Rod ima danes kar 70 aktivnih čla-
nov vseh starosti (od najmlajših murnov 
do najstarejših grč). Trebanjski taborniki 
vsako leto pripravimo več aktivnosti, med 
najbolj obiskanimi in za tabornike najbolj 
zanimivimi je zagotovo vsakoletni poletni 
tabor, ko vsaj teden dni preživimo v naravi, 
ter malenkost krajši zimski tabor, taborni-
kom poznan pod imenom zimovanje. Po-
leg tega ROD vsak mesec pripravi vsaj eno 
dejavnost za vso članstvo, posamezni vodi 
se udeležujejo tekmovanj, prostovoljci pa 
redno izpopolnjujejo svoja praktična in 
vodstvena znanja na taborniških izobraže-
vanjih. V letošnjem letu bomo ob jubileju 
pripravili vrsto dogodkov, prvega v času 
Trebanjskega koša (15. 6.), ko bomo sode-

lovali v povorki in pripravili pionirski park 
pred trebanjsko knjižnico. Na julijskem 
poletnem taboru v Podgozdu pa bomo en 
dan posvetili obujanju spominov in druže-
nju z bivšimi taborniki.
V Glasilu občanov bo objavljen tudi več-
delni prispevek o zgodovini taborništva v 
Trebnjem. Ker želimo dobiti čim več po-
datkov o nekdanjih taborjenjih, vodovih 
sestankih, doživetjih bivših tabornikov in 
vsem, kar taborništvo vključuje, vabimo 
nekdanje tabornike, da izpolnite anketo 
na spletni strani Rodu sivih jelš (http://
anketa.rsj.si).  Veseli bomo vašega odziva.
Vabimo vas tudi, da spremljate napoved-
nike dogodkov, Facebook in spletno stran 
Rodu.

Mojca Mežik, Rod sivih jelš, Trebnje

društva

Rozi v tandemu do evropskega 
rekorda
Trebanjska kegljačica Rozi Flisar je nastopila na I. evropskem 
kegljaškem prvenstvu U-60 v češkem mestu Rokycany od 27. do 
30. maja. 
V tandem mix dvojicah je Flisarjeva v paru z Nemcem Isselom v 
kvalifikacijah osvojila sedmo mesto in se uvrstila v izločene boje. 
V osmini finala sta ugnala nemško navezo Laine Rottler/Rainer 
Schubert 
2 : 0 (141 : 113, 137 : 113) in si zagotovila nastop v četrtfinalu. 
Tokrat sta naletela na italijansko-slovensko dvojico Helene Gam-
per/Izet Lemezovič in po izenačenem boju klonila v zaključni igri 
(138 : 147, 149 : 139, 10 : 17) ter pristala na četrtem mestu. S 
149 podrtimi keglji sta postavila evropski rekord in prejela diplo-
me. Zlato medaljo sta si v finalu priborila Slovenka Majda Lužar 
in Čeh Zdenek Vymazal.

Niko Goleš
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Za nami so volitve poslancev v Evropski parlament. V Novi 
Sloveniji smo zadovoljni z doseženim rezultatom, saj smo do-
segli zastavljene cilje: presegli smo deset odstotkov in dobili 
enega poslanca. V Evropskem parlamentu nas bo zastopala 
poslanka Ljudmila Novak, ki je ob izvolitvi povedala: »Ob-
ljubljam, da bom v Evropskem parlamentu zavzeto delala za 
dobro Slovenije. Ne znam igrati na ogrlice, znam pa veliko 
dobrega povedati o naši domovini in po tem me bodo gotovo 
poznali tudi v evropskem parlamentu.« 
Zahvaljujemo se vsem, ki ste v občini Trebnje oddali glas za 
Novo Slovenijo. Iskrena hvala tudi dosedanjemu poslancu 
Lojzetu Peterletu za njegovo 30-letno politično delo v dob-
robit Slovenije. 

Občinski odbor NSi Trebnje

Evropske volitve in dvoletni proračun Občine 
Trebnje
Izidi evropskih volitev so tudi v Trebnjem pokazali spodbud-
ne rezultate, saj je mogoče opaziti, da vse manj ljudi naseda 
populizmu in nestrpnosti, ki jo širijo stranke na desnem polu. 
Hvala za vaš glas, glas socialni demokraciji.
V mesecu maju je bil v občinskem svetu z minimalno večino 
(12 glasov) sprejet dvoletni proračun, ki je vse drugo kot in-
vesticijsko naravnan. Skrbi pa nas dejstvo, da so predlagatelji 
določenih amandmajev na občinski seji glasovali proti svo-
jim predlogom, kar veliko pove o značaju in osebnosti posa-
meznika. Žalosti nas tudi, da so svetniki SLS, SDS, ŽL, NSI in 
SMC glasovali proti predlogu Občine, da se na Veliki Loki v 
prostorih pošte postavi novo vrtčevsko enoto.

Občinski odbor SD Trebnje
 

VOLITVE − PRORAČUN
Skupna lista SDS in SLS je na volitvah v Evropski parlament 
prejela 1408 glasov, tretjino vseh. Zahvaljujemo se vam.
Na izvršnem odboru SDS smo sklenili, da skupaj s pomlad-
nimi strankami  sestavimo projektno koalicijo. Eden večjih 
pogojev naše stranke je bil, da ne podpiramo podražitev (ko-
munalnih, nadomestilo stavbnega zemljišča).
Predlog SDS je znižanje komunalnega prispevka za 20 % za 
družine, ki si prvič rešujejo stanovanjski problem, ter enak 
odstotek za gradnjo kmetijskih stavb, kar je predlog SLS.
Poleg projektov v proračunu smo dobili podžupana gospoda 
Jožeta Avguštinčiča.

OO SDS Trebnje

Sprejet proračun 
Na zadnji seji Občinskega sveta je SMC podprla sprejetje pro-
računa, kar je zelo pomembno, da se lahko pričnejo aktivno-
sti za boljše ceste, kanalizacije, šolo, kulturni dom, vežico v 
Sela Šumberku in mnogo drugih aktivnosti na kulturnem in 
športnem področju.
Bliža se poletje, čas številnih prireditev, ki so priložnost za 
druženje in sprostitev, hkrati pa dokazujejo izjemno delav-
nost naših društev. Pred nami pa je čas dopustov, ko si bomo 
nabrali novih moči.  
Vsem želimo lepo poletje!

LO Trebnje

Za nami so evropske volitve, na katerih smo nastopili na 
zmagoviti listi in s tem pridobili tudi mandat, ki ga je s pre-
ferenčnimi glasovi izboril Franc Bogovič. Na tem mestu gre 
iskrena zahvala vsem volivkam in volivcem za zaupanje in na-
menjen glas. Izvolitev evropskega poslanca ima izreden po-
men za slovensko podeželje in slovensko kmetijstvo. Hkrati 
je izvolitev tudi zaveza k izpolnitvi zadanih ciljev in možnost 
dokazovanja naših vrednot v prihodnje. 
Svetniki OS so v tem času sprejeli tudi dvoletni proračun, ki 
je bil pred tem v javni obravnavi. S tem se je občina izvila iz 
sistema začasnega financiranja in postavila okvir delovanja v 
prihodnje. Na pobudo svetnikov SLS se je z amandmaji med 
drugim že namenilo več denarja tudi za kmetijstvo. 

stranke

Tiho sedaj si odšla,  
v neskončnost, med zvezde, 
kot lepa misel, ki mine 
in pusti nam le spomine                    

ZAHVALA

V 104. letu starosti je mirno in spokojno zaspala naša draga 
mama, babica, prababica, praprababica, tašča in teta 

KRISTINA LAVRIČ
iz Vrbovca 15, pri Dobrniču

Ob boleči izgubi naše ljube mame se iskreno zahvaljujemo vsem so-
rodnikom, prijateljem, sosedom, vaščanom in znancem za izrečeno 
sožalje, darovano cvetje, sveče in sv. maše. Posebna zahvala dr. Hu-
marju, ki je vsa leta skrbel za njeno zdravje in ge. Majdi Gačnik za obi-
ske na domu, pogrebni službi Novak za organizacijo pogreba, pevcem 
in trobentaču, še posebej pa g. župniku Milošu Koširju za obiske na 
domu in lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo 
pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

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

Rdeča
Pantone: Red 032C
CMYK: 0, 90, 86, 0
RGB: 239, 65, 53
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* Minimalno število tečajnikov na tečaju: 4.
Poletni tečaji potekajo v času počitnic, od 27. 6. do 31. 8. 2019.

* Minimalno število tečajnikov na tečaju: 4.
Poletni tečaji potekajo v času počitnic, od 27. 6. do 31. 8. 2019.

LEKSIM, Petra Novak s.p. 
Obrtniška ulica 22, 
Trebnje (bivša Africa).

031 54 68 55
leksim.izobrazevanje@gmail.com
fb.me/leksim.jezikovni.tecaji

UGODNI

EKSPRESNI 
10-URNI TEČAJ

Osnove za popotnike

55€

20-URNI TEČAJ ZA 
POPOTNIKE

Osnove in nadgradnja

100€

POLETNI 20-URNI
OSVEŽITVENI TEČAJ
Besedišče in slovnica

110€

INDIVIDUALNI TEČAJI 
IN INŠTRUKCIJE

Posebno ugodne cene v 
času počitnic

Anglescine

Srce tvoje več ne bije,
bolečin več ne trpiš,
iz oči nam solza lije,
ker v grobu ti ležiš. 
Ostal le prazen dom je in dvorišče,
naše oko povsod zaman te išče.                    

ZAHVALA

V 79. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedek in 
pradedek 

ANTON SMRKE
iz Starega trga 55.

Ob bolečini izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sose-
dom, vaščanom, prijateljem, znancem in sodelavcem za izrečena soža-
lja, darovane sveče, cvetje, svete maše in tople besede tolažbe. Iskrena 
hvala pogrebni službi Novak iz Rebri za organizacijo pogreba, pevcem 
za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine in govornici za ganljive besede 
slovesa. Hvala župniku Jožetu Piberniku za lepo opravljen cerkveni 
obred. Hvala vsem, ki ste težo zadnjih korakov delili z nami in našega 
očeta pospremili k večnemu počitku. 

Žalujoči: vsi njegovi

Rojevalo se je lepo sobotno jutro, bil je prvi junijski dan.
Naš dragi oče, dedi in brat pa je s tem jutrom odšel v večnost.

ZAHVALA

Ob slovesu 

ANTONA ZUPANČIČA
iz Pristavice pri Velikem Gabru

se iskreno zahvaljujemo za izrečena sožalja, cvetje, sveče,  darovane 
svete maše ali dober namen. Hvala vsem, ki ste se prišli poslovit od 
našega očeta, dedija in brata ter vsem, ki ste ga pospremili na poti k 
večnemu počitku.
Hvala pevcem, nosilcem zastave in praporov, pogrebni službi Novak, 
g. župniku Jeromnu, g. župniku Tomincu in ministrantom za lepo 
opravljen obred.
Iskreno se zahvaljujemo njegovi osebni zdravnici, prof. dr. Mariji Pe-
tek Šter, dr. med, in medicinski sestri Marjeti Brečko, zt, za vso zdrav-
niško pomoč in nasvete v času njegove bolezni.

Vsi njegovi

Zaman je bil tvoj boj,
zaman vsi dnevi tvojega trpljenja,
bolezen je bila močnejša od življenja.                    

ZAHVALA

Po hudi bolezni nas je v 72. letu starosti zapustil dragi oče, dedi 
in tast

RAJKO FALETIČ
Veliki Gaber 45, Veliki Gaber

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, va-
ščanom, znancem za izrečena sožalja, cvetje in sveče. Posebna zahvala 
za podporo Angelci Miklič Hasanić, družinam Pevec, Okoren, Novak 
in Robertu Čerčku. Hvala tudi pogrebni službi Komunala Trebnje za 
organizacijo pogreba, pevcem ter gospodu župniku Janezu Jeromnu za 
lepo opravljen obred in sveto mašo. 
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

 Žalujoči: vsi njegovi

zahvale

Brane Praznik
Vsestranski ljubiteljski kulturnik, upokojenec, član različnih dru-
štev, predsednik Društva likovnikov Trebnje Brane Praznik je 
poznan po svojih izjemnih sposobnostih, dobrosrčnosti in zato 
priljubljen na zelo različnih področjih. Pred nedavnim si je Brane 
uspešno oprtal sedem križev. Ob priložnosti 5. extempora  Mokro-
nog-Trebelno smo ob zaključku v Mirni vasi na Izletniški kmetiji 

Lamovšek  v imenu Zveze kulturnih društev Trebnje, trebanjske 
območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti in ob 
prisotnosti župana Občine Mokronog-Trebelno v družbi likovnih 
ustvarjalcev in ženskega pevskega zbora Zimzelen Mirna izkoristili 
priložnost in s skromno pozornostjo in pesmijo počastili našega 
jubilanta. Dragi naš Brane, še na mnoga zdrava in uspešna leta!

ZKD Trebnje
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razvedrilo

Sponzor junijske križanke je KZ Trebnje z. o. o., Stari trg 2, 8210 
Trebnje.
Kmetijska zadruga Trebnje je lokalni trgovec, ki z mrežo svojih 
prodajaln pokriva področje nekdanje občine Trebnje. 
V lastnih 6 mesnicah ponujamo goveje in svinjsko meso samo 
slovenskega izvora, ker vemo, da sta kakovost in sledljivost mesa 
za potrošnika najpomembnejši.
Ponujamo meso po sprejemljivih cenah in ne zavajamo kupcev s 
tedenskimi akcijskimi popusti. Kupljena svinjina in govedina sta 

vedno slovenskega porekla.
Vsa govedina se prodaja pod shemo kakovosti »izbrana kako-
vost« Slovenije. Prepričajte se o kakovosti naše ponudbe, obišči-
te mesnice Kmetijske zadruge Trebnje. Priporočamo se za nakup!

Za vas so pripravili nagrade v vrednosti:
1. nagrada: bon v vrednosti 30 EUR
2. nagrada: bon v vrednosti 20 EUR
3. nagrada: bon v vrednosti 10 EUR
Geslo križanke in svoj naslov pošljite na Glasilo občanov, Goli-
ev trg 4, 8210 Trebnje ali na elektronski naslov: glasilo.obcanov.
trebnje@gmail.com najkasneje do ponedeljka, 1. 7. 2019. Gesel 
po tem datumu in gesel brez naslova ne bomo upoštevali.
Pravilno geslo križanke iz majske številke Glasila je: »STUDIO 
AMOR«.  Prejeli smo 41 rešitev, od tega 2 nepravilni. Na seji 3. 6. 
2019 smo izžrebali 3 nagrajence:
1. nagrajenka: Jana Kotar, Trebanjski Vrh 4, 8212 Velika Loka
2. nagrajenka: Suzana Omahen, Studenec 8A, 8210 Trebnje
3. nagrajenka: Marija Novak, Kriška Reber 21 A, 8210 Trebnje
Za prevzem nagrade pokličite na telefon: 051 740 438, Studio 
Amor.

Ugodne cene svežega mesa
v naših mesnicah

 
 

 

Vabljeni v prodajalne Kmetijske zadruge Trebnje!

SVEŽE MESO SLOVENSKEGA POREKLA!

SVINJSKI VRAT S KOSTJO
samo  4,99 €/kg

Kmetijska zadruga Trebnje, z.o.o.
Stari trg 2, Trebnje, 07/34 81 526, www.kz-trebnje.si
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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.

Sreda, 12. junij 2019 7.30 – 8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
Četrtek, 13. junij 2019 7.30 – 8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

16.00 Brezplačna delavnica: Spoprijemanje s stresom Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje
18.00 Brezplačna delavnica: Spoprijemanje z depresijo Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje
18.00 Prvi krog košarkarske lige za pokal KS Trebnje 2019 Športni park Trebnje Športni park Trebnje
19.30 Skupina za nosečnice Sproščena nosečnost Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje

Petek,14. junij 2019 7.30 – 8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
8.15 – 9.45 Skupina za mamice z dojenčki in malčki Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje

14.00 – 0.00 31. prireditev Iz trebanjskega koša Mestni park Trebnje Občina Trebnje
Sobota, 15. junij 2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

9.00 – 12.00 dan odprtih vrat Strelskega društva Trebnje Na strelišču v Trebnjem Strelsko društvo Trebnje
9.00 – 0.00 31. prireditev Iz trebanjskega koša  –  Dan športa in kulture Mestni park Trebnje Občina Trebnje

10.00 – 19.00 Začetek likovnega srečanja PETIH ELEMENTOV – VODA Galerija likovnih samorastnikov Trebnje CIK Trebnje

11.00 Zaključek 52. Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov 
Trebnje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje CIK Trebnje

13.00 in 15.00 Prijateljski nogometni tekmi med mladinskima in kadetskima 
selekcijama pobratenih občin NK Trebnje in NK Ilijas Nogometno igrišče Cviblje NK Trebnje

18.00 – 24.00 Poletna muzejska noč Galerija likovnih samorastnikov Trebnje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
Nedelja, 16. junij 2019 10.00 Zaključek likovnega srečanja petih elementov – VODA Galerija likovnih samorastnikov Trebnje CIK Trebnje

10.00 15. kolesarski maraton Dana Pred občinsko stavbo v Trebnjem Kolesarsko društvo Gorenje Ponikve
Ponedeljek, 17. junij 2019 7.30 – 8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

10.00 Brezplačna delavnica: Spoprijemanje s tesnobo Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje
20.30 28. Lunin pohod na Vrhtrebnje Na avtobusni postaji v Trebnjem AnIr

Torek, 18. junij 2019 7.30 – 8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
Sreda, 19. junij 2019 7.30 – 8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

Četrtek, 20. junij 2019 7.30 – 8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
16.00 Brezplačna delavnica: Spoprijemanje s stresom Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje
18.00 Brezplačna delavnica: Spoprijemanje z depresijo Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje
18.00 Prvi krog košarkarske lige za pokal KS Trebnje 2019 Športni park Trebnje Športni park Trebnje
19.30 Skupina za nosečnice Sproščena nosečnost Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje

Petek, 21. junij 2019 7.30 – 8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
8.15 – 9.45 Skupina za mamice z dojenčki in malčki Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje

15.00 – 21.00 PETKANJE Mestni park Trebnje Klub borilnih veščin „Fearless Fighters“
Sobota, 22. junij 2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

12.00 – 12.30 Prihod kolesarske karavane: Pot prijateljstva Vukovar – Ljubljana Mestni park Trebnje
Ponedeljek, 24. junij 2019 10.00 Brezplačna delavnica: Spoprijemanje s tesnobo Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje

Sreda, 26. junij 2019 7.16 – 16.30 Cikoletje: zabavne počitniške delavnice CIK Trebnje CIK Trebnje
Četrtek, 27. junij 2019 7.16 – 16.30 Cikoletje: zabavne počitniške delavnice CIK Trebnje CIK Trebnje

16.00 Brezplačna delavnica: Spoprijemanje s stresom Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje
18.00 Brezplačna delavnica: Spoprijemanje z depresijo Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje
18.00 Prvi krog košarkarske lige za pokal KS Trebnje 2019 Športni park Trebnje Športni park Trebnje
19.30 Skupina za nosečnice Sproščena nosečnost Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje

Petek, 28. junij 2019 7.00 – 16.30 Cikoletje: zabavne počitniške delavnice CIK Trebnje CIK Trebnje
8.15 – 9.45 Skupina za mamice z dojenčki in malčki Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje

19.00 Baragovi dnevi Cerkev, Trebnje
Sobota, 29. junij 2019 7.00 Pohod v sklopu Baragovih dni Izpred cerkve v Trebnjem

8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT
Ponedeljek, 1. julij 2019 7.00 – 16.30 Cikoletje: zabavne počitniške delavnice CIK Trebnje CIK Trebnje

Torek, 2. julij 2019 7.00 – 16.30 Cikoletje: zabavne počitniške delavnice CIK Trebnje CIK Trebnje
Sreda, 3. julij 2019 7.00 – 16.30 Cikoletje: zabavne počitniške delavnice CIK Trebnje CIK Trebnje

Četrtek, 4. julij 2019 7.00 – 16.30 Cikoletje: zabavne počitniške delavnice CIK Trebnje CIK Trebnje
18.00 Prvi krog košarkarske lige za pokal KS Trebnje 2019 Športni park Trebnje Športni park Trebnje
19.30 Skupina za nosečnice Sproščena nosečnost Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje

Petek, 5. julij 2019 7.00 – 16.30 Cikoletje: zabavne počitniške delavnice CIK Trebnje CIK Trebnje

13.00 Začetek 3. dnevnega Festivala Švic Turistična kmetija Obolnar na Čatežu pri 
Trebnjem KŠOT

Ponedeljek, 8. julij 2019 17.00 Učenje masaže stopal Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

DATUM URA DOGODEK KRAJ ORGANIZATOR
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