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

Odgovorna urednica: Zdenka Candellari
Uredniški svet: Mateja Grebenc Kepa, Zdenka Can-
dellari, Danica Sila, Vida Hočevar, Mateja Kozlevčar, 
Darinka Krevs, Leon Lobe, Marija Mežnaršič, Franc 
Brane Praznik, Petra Smolič, Andreja Perc
Lektorica: Silva Kastelic
Grafična realizacija: Tiskarna Januš, Ljubljana
Naklada: 4.400 izvodov, ki se razdelijo brezplačno 
vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje.

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobja-
ve, delne objave ali krajšanja nenaročenih prispev-
kov v skladu s prostorskimi možnostmi in uredni-
ško politiko. Prosimo, da posamezni prispevki ne 
obsegajo več kot 1000 znakov s presledki in foto-
grafijo v formatu JPG ali podobno. Fotografij ne-
primerne kakovosti za tisk ne bomo objavili, prav 
tako ne bomo objavili fotografij, pripetih v progra-
mu 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 pravi-
co, da neprimerne in žaljive vsebine ne objavi.
V Glasilu občanov se brezplačno objavi osmrtnica 
ali zahvala ob smrti pokojnih občank ali občanov 
občine Trebnje v obsegu 800 znakov s presledki. 
Spominskih objav ob obletnicah smrti se ne obja-
vlja. Poslanih slik za objavo ne vračamo.

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

Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na 
naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com ali jih 
v elektronski obliki (CD, DVD, USB) oddate v poštni 
nabiralnik uredništva na naslovu: Glasilo občanov, 
Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod desno za ob-
činsko stavbo).
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je 
4. 6. 2018, predviden izid pa 13. 6. 2018. Prispev-
ki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem datumu, 
bodo uvrščeni v naslednjo številko, če bodo še ak-
tualni.

Spoštovane občanke 
in spoštovani občani!
Izjemno toplo vreme nas je popeljalo v po-
letje. Vroče pa je tudi na političnem parke-
tu. Začenja se super volilno leto. Tako rekoč 
smo že v volilni kampanji za poslance RS. Ka-
kšnih bistvenih premikov po oceni strokov-
njakov ni pričakovati. Smer razvoja in hitrost 
le-tega bosta ostali približno enaki. Po eni strani si želim, da dobri 
ministri nadaljujejo z delom in da nas ne bodo zajele kadrovske 
menjave. V občinah želimo konstruktivne sogovornike.
Občina Trebnje si želi vsaj enega poslanca/poslanko, ki bo dejavno 
podpiral/-a naše načrte in razvoj. V prejšnjem obdobju nismo imeli 
sreče, saj poslanec, izvoljen v Trebnjem, dela za drugo okolje, ker 
ni bil od tukaj. Zato vas prosim, da volite domačine in le tiste, na 
katere lahko računamo tudi med mandatom.
Vida Šušterčič je odlična sredinska kandidatka in kandidira na listi 
SMC in na teh volitvah gre njej moj glas. Je izjemno delavna in tudi 
poznavalka prostorskih in okolijskih področij. Lahko je tudi kandi-
datka za ministrico.
Dr. Jože Korbar, podžupan in strokovnjak na področju investicij, ke-
mije in meroslovja, je desnosredinski kandidat SLS. Že sedaj je vne-
sel v politični prostor dialog in argumentirano razpravo. V zadnjih 
letih mi je v veliko pomoč pri vodenju Občine Trebnje.
Mag. Gregor Kaplan je član Občinskega sveta in je za vse vas, ki 
volite levosredinsko, prava izbira.
Spoštovane občanke in občani, prosim vas, da odidete na volitve 
3. junija in v največji meri upoštevate moj predlog in s tem nare-
dite največ za razvoj občine in njene infrastrukture. Od teh volitev 
je odvisna tudi izgradnja kulturnega centra, druge osnovne šole, 
nove športne dvorane in varovanih stanovanj za starejše. Torej 
stopimo skupaj in na volitvah glasujemo za napredek in za razvoj 
naše občine Trebnje.

Vse dobro vam želim!

V Šentjerneju pripravljajo  
46. Teden cvička
Tradicionalni Teden cvička, največja dolenjska vinogradniško-turi-
stična prireditev, se po dveh letih iz Trebnjega seli v Šentjernej.
Na pobočjih dolenjskih gričev že dolga stoletja uspeva žlahtna vin-

V zadnjem času lahko v Trebnjem in v njegovi okolici ter po radiu 
zasledite promocijo novega festivala z imenom @Petkanje. Vas za-
nima, kaj se pod tem imenom skriva? Petkanje je serija kulinaričnih 
dogodkov, kjer se na enem mestu prepletata kulinarika in zanimiva 
tematika. Serija dogodkov se odvija v Mestnem parku Trebnje vsa-
ke 14 dni. Projekt podpira tudi Občina Trebnje.
 
Prvo Petkanje je potekalo v petek, 11. 5. 2018, naslednje pa bo v 
petek, 25. 5. 2018, v Mestnem parku Trebnje od 11. do 18. ure. 
Pridružite se nam v parku ter ob petkih uživajte v sproščenem 
vzdušju, ki bo popestreno z dobro hrano in pijačo!
 
Vabljeni tudi k spremljanju FB-strani Petkanja na www.facebook.
com/petkanje/!

Alen Štritof in Matjaž Longar
organizatorja festivala Petkanje

ska trta, ki na plemeniti zemlji in ob neizmerni ljubezni vinogradni-
kov daje odlična vina. Posajenih imajo 180 hektarjev vinogradov. 
Tridnevna prireditev, katere namen je predvsem povečanje turi-
stične razpoznavnosti regije in hkrati prispevanje k ohranjanju tra-
dicionalnega načina življenja, pokrajinskih značilnosti ter skozi sto-
letja oblikovanih vrednot, bo letos potekala med 25. in 27. majem.
Osrednji del prireditve 46. Tedna cvička bodo v Šentjerneju v pe-
tek, 25. maja, začeli z otvoritveno povorko, na kateri bo sodelovalo 
vseh 32 vinogradniških društev, kar pomeni preko 1.500 udeležen-
cev. Zvečer bo potekala razglasitev kralja in ambasadorja cvička, 
vseskozi pa pokušina najbolje ocenjenih dolenjskih vin. V soboto, 
26. maja, bo potekal sejem specialne vinogradniške opreme, cvičk-
ov nogometni turnir ter izbor 20. Cvičkove princese. V spremljeval-
nem programu bodo v nedeljo, 27. maja, potekale kasaške dirke, 
podelitev priznanj za najbolje ocenjena vina, vsak večer pa zabavni 
program z domačo glasbo ob dobri kapljici in domači kulinariki. 
Vabljeni, da se nam pridružite na 46. Tednu cvička med 25. in 27. 
majem v Šentjerneju!

Alojzij Kastelic,
župan Občine Trebnje
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Poročilo z 29. redne 
seje Občinskega  
sveta Občine Trebnje
Župan je sklical 29. redno sejo Občinskega 
sveta Občine Trebnje, ki je potekala v sre-
do, 11. aprila 2018, od 16.00 do 18.15 v 
veliki sejni sobi Občine Trebnje. Na seji je 
bilo prisotnih 17 članic in članov Občinske-
ga sveta Občine Trebnje. Na dnevni red je 
bilo umeščenih 16 točk. 
Občinski svet je na seji imenoval tri članice 
v Svet zavoda Center za izobraževanje in 
kulturo Trebnje:
• Zlatko Zavrl, Zdenko Candellari, in Ta-

maro Špelco Nagode.
Prav tako je Občinski svet imenoval tri 
članice v Svet zavoda Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje:

• Darinko Krevs, Katjo Radelj in Moniko 
Mežan. 
Imenovani pa so bili tudi trije člani v 
Svet zavoda Zdravstveni dom Trebnje: 

• Mateja Povhe, Anton Zaletel in Peter 
Marn.

Občinski svet je na seji sprejel Odlok o pro-
gramu opremljanja stavbnih zemljišč za 
območje opremljanja OPPN za »trgovski 
objekt« in uskladil Načrt ravnanja z nepre-
mičnim premoženjem Občine Trebnje za 
leto 2018, ki je bil sprejet na 28. redni seji 
OS 21. 2. 2018 s Sklepom o prerazporeditvi 
pravic porabe, ki ga je sprejel župan dne 
21. 3. 2018 pod št. 410-248/2016-112. Prav 
tako je bil sprejet Zaključni račun proraču-
na Občine Trebnje za leto 2017. 
Občinski svet je podal soglasje k zadolžitvi 
javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o. 
v proračunskem letu 2018 za namen izgra-
dnje poslovno-logističnega centra Komu-
nale Trebnje d.o.o. ter za nakup in opremo 
prostorov v Mrliški vežici Trebnje.
Prav tako je Občinski svet potrdil vse pre-
moženjsko pravne zadeve in potrdil razdeli-
tev sredstev dvema društvoma, ki delujeta 
v javnem interesu na področju športa. 
Občinski svet je sprejel Sklep o oceni izva-
janja občinskega programa varnosti Občine 

Trebnje za leto 2017 in se seznanil z Letnim 
poročilom Skupne občinske uprave Mirn-
ska in Temeniška dolina – Medobčinski in-
špektorat in redarstvo za leto 2017 ter se 
seznanil s predstavitvijo Medobčinskega 
razvojnega centra občin Grosuplje, Ivančna 
Gorica in Trebnje in poročilom o doseda-
njem delovanju.
Občinski svet je obravnaval tudi točke: Pre-
gled in potrditev zapisnika 28. redne seje, 
Odgovori na svetniška vprašanja, Seznani-
tev z zapisniki sej delovnih teles Občinske-
ga sveta in svetov zavodov ter Vprašanja in 
pobude članov sveta. 

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

Občinska uprava 
Oddelek za splošne zadeve

»Trebanjci zares smo ponosni 
ljudje« 

Vabilo na brezplačna vodenja po občini Trebnje
»Trebanjci zares smo ponosni ljudje, vinograde imamo in ravno polje 
…«, so peli že naši predniki v danes manj znani trebanjski pesmi. Pro-
stor naše občine, tako mesto Trebnje kot idilično podeželje, skriva izje-
mno zgodovino, bogato naravno in kulturno dediščino, zaslužne oseb-
nosti, inovativne kmetije, odlične vinogradnike in vinarje, priznano 
gostinsko ponudbo, pogumne kulinarične projekte, mojstre rokodel-
ce, prodorne obrtnike, uspešna podjetja, delovna društva, prizadevna 
župnijska občestva in edinstvene zgodbe, ki čakajo, da jih ozavestimo, 
cenimo in ponosno pripovedujemo naprej: drug drugemu, mladim, 
novo priseljenim someščanom, sovaščanom ter obiskovalcem od blizu 
in daleč.
Tisti, ki že od rojstva živite na prostoru občine Trebnje, poznate dušo 
svojega kraja, ostali jo želijo odkriti, začutiti in postajati del nje. Da bi v 
občini Trebnje krepili vrednoto druženja, se medsebojno povezovali in 
skupaj odkrivali lepote in zgodbe našega prostora, vas pred poletjem 
vabimo na dve vodeni doživljajski potepanji po krajih naše občine. Za-
ključek majskega in junijskega nedeljskega izleta bo degustacija doma-
čih dobrot z druženjem na inovativni kmetiji. Nato povratek v Trebnje.

1. izlet: TREBNJE SKOZI ČAS v nedeljo, 27. maja 2018, od 14.00 do 
18.00
Zbirno mesto: Mestni park Trebnje. 
Ogledna tura: središče Trebnjega – Rimska cesta – spomeniki ob žup-
nijski cerkvi Trebnje – reka Temenica – AP Trebnje (vstop v avtobus) 
– Sela Šumberk – Medvedjek – Račje selo – Rodine –Trebnje. 
Vodi lokalna vodnica Maja Kos.

2. izlet: PO POTI USPEŠNIH TREBANJCEV v nedeljo, 10. junija 2018, 
od 14.00 do 18.00 
Zbirno mesto: Avtobusna postaja Trebnje (vstop v avtobus).

Ogledna tura: AP Trebnje-Mala vas – Občine – gozdno bogastvo 
– Grad Trebnje – župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja Trebnje 
– zgodbe Trebnjega – pomen lokalne pridelave hrane – Gorenje 
Ponikve – Trebnje. 
Vodi lokalna vodnica Marjetka Uhan.
V septembru bomo z odkrivanjem zgodb občine Trebnje nadalje-
vali. 

Udeležba je brezplačna za občane občine Trebnje. Prosimo, da se 
za vsak izlet posebej obvezno predhodno prijavite na TIC Trebnje: 
tel. 07 348 11 28 ali 030 717 267 ali na tic@trebnje.si. 
Prijave bomo sprejemali do zasedbe prostih mest na avtobusu. 

Dobrodošli! TIC Trebnje
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Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju 
programov turističnih društev v Občini Trebnje 
(Uradni list RS, št. 73/03) in Odloka o proraču-
nu Občine Trebnje za leto 2018 (Uradni list RS, 
št. 12/17 in 11/18) objavlja župan Občine Trebnje

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov turističnih 

društev v občini Trebnje za leto 2018

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Sofinanciranje programov turističnih društev 
v občini Trebnje za leto 2018 z naslednjimi 
vsebinami: 

- izvajanje promocijskih in informativnih 
aktivnosti lokalnega in širšega pomena,

- spodbujanje lokalnega prebivalstva za 
sodelovanje pri aktivnostih pospeševa-
nja turizma,

- akcije na področju ohranjanja kulturne in 
naravne dediščine ter na področju ureja-
nja okolja,

- organiziranje in sodelovanje pri organi-
zaciji turističnih prireditev lokalnega in 
širšega pomena,

- aktivnosti za zagotavljanje turističnega 
podmladka.

2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAV-
NEM RAZPISU:
Za sofinanciranje programov morajo prijavi-
telji izpolnjevati naslednje pogoje:

- da so registrirana po Zakonu o društvih 
(Uradni list RS, št. 64/11 – uradno preči-
ščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg), 

- da imajo sedež v občini Trebnje,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu,
- da imajo zagotovljene materialne, pro-

storske, kadrovske in organizacijske po-
goje za realizacijo načrtovanih aktivnosti 
na področju turizma,

- da izvajajo redno turistično dejavnost,
- da izpolnjujejo druge pogoje iz tega jav-

nega razpisa.

3. MERILA ZA DODELJEVANJE SRED-
STEV:

Prijaviteljem se izvedene aktivnosti v 
letu 2018, opredeljene v točki 1, točku-
jejo. Vrednost točke se izračuna na pod-
lagi razpoložljivih proračunskih sredstev 
in skupnega števila točk ovrednotenih 
programov. 

a) Program dela za razpisano leto:
- izvajanje promocijskih in informativnih 

aktivnosti lokalnega
-  in širšega pomena do 15 točk
- spodbujanje lokalnega prebivalstva za 

sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja 
turizma    
   do 15 točk

- akcije na področju ohranjanja kulturne in 

- naravne dediščine ter urejanja okolja  
   do 10 točk

- organiziranje in sodelovanje pri organi-
zaciji turističnih prireditev lokalnega in 
širšega pomena    
   do 20 točk

- aktivnosti za zagotavljanje turističnega 
podmladka  do 10 točk

b) Število članov turističnega društva:
- do petdeset članov  do 10 točk
- nad petdeset članov  do 15 točk
- c) Drugo – izobraževanje članov društva  

   do 5 točk
Prijavitelj, ki je pridobil sredstva za prijavlje-
ne programe iz drugih proračunskih virov, ne 
more uveljavljati te pravice preko tega raz-
pisa.

4. FINANČNA SREDSTVA:
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje 
programov turističnih društev v občini Treb-
nje za leto 2018 znaša 11.500 EUR. 
Prijavitelji so seznanjeni in soglašajo z mo-
žnostjo uvedbe ukrepa proporcionalnega 
zmanjšanja pravic porabe dodeljenih sred-
stev do višine 5 %, in sicer skladno z Odlokom 
o proračunu Občine Trebnje za leto 2018. 

5. DODATNE INFORMACIJE IN RAZPI-
SNA DOKUMENTACIJA: 

Javni razpis se objavi v občinskem glasilu 
in na spletni strani Občine Trebnje www.
trebnje.si/. Turistična društva morajo 
vlogo na razpis posredovati na obrazcu 
»Vloga za sofinanciranje programov tu-
rističnih društev v občini Trebnje za leto 
2018«. Obrazec in dodatne informacije 
o javnem razpisu zainteresirani dobijo 
v sprejemni pisarni Občine Trebnje, Go-
liev trg 5, 8210 Trebnje, na internetni 
strani Občine Trebnje www.trebnje.si/, 
na Oddelku za družbene in gospodarske 
dejavnosti, tel: 07 3481138 ali e-naslo-
vu: silva.kek@trebnje.si. 

6. ROK ZA VLOŽITEV VLOG IN NAČIN 
ODDAJE: 

Javni razpis je odprt do 6. 6. 2018. 
Obravnavane bodo vloge, ki bodo pra-
vilno izpolnjene in oddane na predpisa-
nih obrazcih skupaj s prilogami iz razpisa 
na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 
8210 Trebnje, s pripisom: »NE ODPIRAJ: 
Javni razpis – programi turističnih dru-
štev 2018«. Na hrbtni strani ovitka mora 
biti naveden naziv in naslov vlagatelja. 
Vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz 
tega razpisa, bodo zavržene. 

7. IZID JAVNEGA RAZPISA: 
Občinska strokovna služba bo na podlagi do-
ločil pravilnika in javnega razpisa pripravila 

predlog izbora programov turističnih dejav-
nosti in delitev razpoložljivih proračunskih 
sredstev in ju posredovala županu v odloči-
tev. 

Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno ob-
veščeni s sklepom župana. Z izbranimi 
prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v 
katerih bodo opredeljene medsebojne 
pravice in obveznosti. 

Številka: 322-3/2018
Alojzij Kastelic,

župan Občine Trebnje

Na podlagi 9. člena Pravilnika o sofinanciranju vzdr-
ževanja turističnih poti v Občini Trebnje (Uradni list 
RS, št. 31/01) in Odloka o proračunu Občine Trebnje 
za leto 2018 (Uradni list RS, št. 12/17 in 11/18) župan 
Občine Trebnje objavlja 

JAVNI POZIV 
o sofinanciranju vzdrževanja turističnih poti 

v občini Trebnje za leto 2018

1. PREDMET JAVNEGA POZIVA: 
Predmet javnega poziva je sofinanciranje 
stroškov vzdrževanja turističnih poti v občini 
Trebnje z namenom, da se pohodnikom omo-
goči varen prehod po njih, da se okolje ob po-
teh zaščiti pred škodljivimi vplivi pohodnikov 
in da je trasa poti označena.
Med vzdrževalna dela sodijo: vzdrževanje 
vegetacije, čiščenje poti, odstranjevanje ne-
varnih ovir za pohodnike, nameščanje novih 
ali zamenjava starih označb ter spreminjanje 
trase že postavljene turistične poti.

2. UPRAVIČENCI: 
Na javni poziv lahko oddajo prijave upravljav-
ci pohodnih, kolesarskih in učnih poti, ki so 
vpisani v evidenco turističnih poti pri Občin-
ski upravi Občine Trebnje. 

3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM 
POZIVU:
Na javni poziv se lahko prijavijo prijavitelji, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

- imajo sedež v občini Trebnje;
- imajo jasno konstrukcijo prihodkov in od-

hodkov in zagotovljene druge vire finan-
ciranja;

- so v preteklih letih redno izpolnjevali po-
godbene obveznosti do Občine Trebnje;

- niso pridobili sredstev za sofinanciranje 
vzdrževanja turističnih poti na osnovi 
drugih razpisov Občine Trebnje ali drugih 
javnih virov.

4. UPRAVIČENI STROŠKI:
Upravičeni stroški po javnem pozivu so ma-
terialni stroški vzdrževanja turističnih poti, 
povezani s pripravo na vzdrževanje ter stroški 
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izvedbe vzdrževanja teh poti. 

5. MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR:
Na podlagi javnega poziva bodo zbrane prija-
ve ocenjene po kriterijih.
Kriteriji in število možnih točk:
1. dolžina pohodnih poti v občini  
   (0 do 20 točk)
2. redna vzdrževalna dela   
   (0 do 20 točk)
3. poti, ki so vezane na posamezne kulturne 
dogodke in prireditve (0 do 20 točk)
4. poti, ki povezujejo večje število znamenito-
sti v občini in izven nje (0 do 20 točk)
5. poti, ki so vezane na spominska dneva Ob-
čine Trebnje  (0 do 20 točk)
Vrednotenje vsake popolne prijave bo izve-
deno na podlagi navedenih meril za dodelitev 
finančnih sredstev.

6. FINANČNA SREDSTVA: 
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje 
vzdrževanja turističnih poti v občini Trebnje 
za leto 2018 znaša 2.500 EUR.
Prijavitelji so seznanjeni in soglašajo z možno-
stjo uvedbe ukrepa proporcionalnega zmanj-
šanja pravic porabe dodeljenih sredstev do 
višine 5 %, skladno z Odlokom o proračunu 
Občine Trebnje za leto 2018. 

7. ROK IZVEDBE: 
Vzdrževalna dela morajo biti opravljena v 

koledarskem letu 2018, dokazila o nastalih 
stroških pa dostavljena na Občino Trebnje do 
16. 11. 2018. Dodeljena sredstva morajo biti 
porabljena v letu 2018 v skladu s predpisi, ki 
urejajo porabo proračunskih sredstev.

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

Prijava mora vsebovati:
- kratko predstavitev upravljavca turistične 

poti,
- poročilo o vzdrževanju turistične poti v 

preteklem letu s potrdili o plačilu raču-
nov,

- predvideno vzdrževanje v tekočem letu,
- število oseb, ki bodo sodelovale pri vzdr-

ževanju,
- finančno konstrukcijo vzdrževanja v teko-

čem letu, ki je skladna z vsebinsko kon-
strukcijo.

- Tako izdelana prijava bo obravnavana kot 
popolna.
Prijavo je potrebno oddati na obrazcu: 
»Prijava na javni poziv – sofinanciranje 
vzdrževanja turističnih poti v občini Treb-
nje za leto 2018«, ki ga dobite v sprejemni 
pisarni Občine Trebnje in na spletnem na-
slovu www.trebnje.si. 

9. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDA-
JE:
Javni poziv je odprt do 6. 6. 2018. Prijavo do-
stavite ali oddajte po pošti na naslov: Občina 
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje z oznako 
»NE ODPIRAJ: Javni poziv – sofinanciranje 
vzdrževanja turističnih poti 2018«. Na hrbtni 
strani ovitka mora biti naveden naziv in na-
slov pošiljatelja. 

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

11. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESI-
RANI DOBIJO DODATNE INFORMACIJE:
Dodatne informacije o javnem pozivu lahko 
zainteresirani dobijo v prostorih Občine Treb-
nje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, Oddelku za 
družbene in gospodarske dejavnosti, na tel: 07 
3481138 ali e-naslovu: silva.kek@trebnje.si. 

Številka: 322-4/2018
Alojzij Kastelic

ŽUPAN
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Najbolje poskrbeti za starejše!
Občina Trebnje želi izboljšati življenje občanov in najbolje poskr-
beti za starejše, najtežje bolne starostnike in starostnike, odvi-
sne od tuje pomoči v vseh življenjskih aktivnostih. Pri odločitvah 
želi občina v skladu z demografskimi kazalci in spoznanji ter iz-
kušnjami najrazvitejših družb v največji meri upoštevati želje in 
potrebe občanov. V Sloveniji delež starejših skokovito narašča, v 
zadnjih petnajstih letih se je življenjska doba povečala za več kot 
5 let. To pa terja ustrezno in pravočasno ukrepanje!
Mogoče mlajši ob tem razmišljajo, da se preveč aktivnosti posve-
ča starejšim, pa ni tako! Zagotoviti delo in dobro plačo za mlade 
v domačem okolju je največja skrb in obveza naše družbe. Ven-
dar ni lahko, ko se mladi srečajo s problemom, kako poskrbeti za 
onemogle in bolne starše, sorodnike, sosede. 
Občina Trebnje je v okviru lastnih prizadevanj za izboljšanje ži-
vljenja starejših navezala stike s pristojnimi ministrstvi in inštitu-
cijami, ki skrbijo za to področje. Da bo lahko kandidirala za sred-
stva, je potrebno izdelati ustrezno analizo in podkrepiti potrebe 
po novih oblikah pomoči starejših občanov. V ta namen je bila 
opravljena anketa, ki je zajela 718 občanov. 
Anketa se je osredotočila na izhodišče, kako si občani želijo pre-
živeti jesen življenja v občini Trebnje. Vprašanja so bila točkova-
na od 1 do 5.
Telefonska anketa je vključila 502 anketiranca, od tega 49 % žen-
sk, 51 % moških vseh polnoletnih starostnih skupin. 36 % anke-
tirancev je iz starostne skupine do 40 let, nad 61 let 27 % anketi-
rancev, ostali pa med 41. in 60. letom.
Pomembni rezultati telefonske ankete so:
• Povprečna ocena zadovoljstva z bivanjem v občini Trebnje 

je 3,8. V kategorijo popolnoma zadovoljni in zadovoljni pade 
64,4 % anketirancev.

• V večini primerov (58,8 %) anketiranci nimajo bližnje osebe, 
ki ne bi mogla skrbeti sama zase. Bližnjih, ki ne morejo skr-
beti sami zase, je 29,9 % v domu starejših občanov. 

• Večina (43,9 %) bi za svoje najbližje v primeru nepokretnosti 
rešitev našla v domu starejših občanov. 

• V primeru nepokretnosti oz. popolne odvisnosti od tuje po-
moči bi si anketiranci želeli živeti v negovalnem domu ali v 
domu starejših občanov (36,3 %).

• Večina (86,0 %) anketirancev meni, da bi Občina Treb-
nje morala na področju skrbi za najstarejše narediti več. 

Anketiranje je bilo izvedeno tudi v okviru Društev upokojencev, 
in sicer je zajelo 216 anketirancev, med katerimi je bilo 67 % žen-
sk, 90% anketirancev je bilo starejših od 61 let. 
• Bivanje v občini Trebnje so upokojenci ocenili s povprečno 

oceno 3, in sicer na podeželju 53,2 %, v mestu 48,4 %. V 
enakem procentu (8 %) pa so upokojenci srečni na podeželju 
in v mestu.

• Skrb za sorodnike, starše, znance, ki ne morejo več skrbeti 
zase, prejemajo storitev 15,7 % pomoči na domu, 20,8 % jih 
je nastanjenih v DSO, 3,2 % ima svoje bližnje v varovanih 
stanovanjih, 2,3 % se je preselilo v pritlično prilagojeno sta-
novanje, 2,7 % anketirancev bi želelo negovalni dom v bližini 
domačega kraja. 28,2 % anketirancev želi, da bi se poskrbelo 
za denarno nadomestilo, če se svojec odloči pustiti službo in 
negovati svojega bližnjega doma. 

• Rešitev nastanitve nepokretnega starostnika upokojenci 
želijo v 50,5 % v prilagojenem domu za starejše in v bližini 
domačega kraja, 31,5 % vidi nastanitev v DSO, 8 % pa doma.

• V primeru popolne odvisnosti od tuje pomoči si želijo v 54,2 
% negovalni dom v bližini domačega kraja, 31 % želijo pre-
živeti v DSO, 4,6 % želi biti doma, 1 % bi želela biti v vasi za 
starejše.

• 46,8 % je odgovorilo, da je v občini Trebnje za najstarejše 
poskrbljeno dobro, 12,2 % anketirancev je zelo zadovolj-
nih, 34,4 % ni zadovoljnih s skrbjo za starejše prebivalce.  

Kar 94,4 % anketiranih starejših prebivalcev želi, da bi se poveča-
le aktivnosti na Občini Trebnje pri skrbi za starejše.
Iz zaključkov ankete izhaja, da Občina Trebnje s svojimi aktiv-
nostmi tako za regijski negovalno oskrbovalni dom kot za do-
datna oskrbovana stanovanja, za dom namenjen le dementnim 
in za naselje za starejše, vodi pravo politiko izboljšanja življenja 
starostnikov.
Kakovostna skrb za najstarejše zagotavlja zadovoljne in zdrave 
občane, kar vodi k večjemu napredku in blaginji Občine Trebnje. 

Vida Šušterčič
Občinska uprava Občine Trebnje

V Trebnje prihaja Oskar Kogoj
V petek, 18. maja 2018, ob 18. uri bomo v dvorani CIK v Trebnjem 
(Kidričeva ulica 2) gostili akademika Oskarja Kogoja, svetovno pri-
znanega oblikovalca in raziskovalca slovenske dediščine ter starih 
kultur sveta.

Gospoda Kogoja smo povabili z namenom, da bi občani poglobi-
li zavedanje in ljubezen do izjemne dediščine na prostoru občine 
Trebnje in da bi ob Kogojevi karizmatični pripovedi ozavestili edin-
stveno dediščino slovenstva v svetovnem merilu. Večer z Oskarjem 
Kogojem »Po bučelah se vižej« posvečamo razvoju naših turistič-
nih potencialov skozi sonaravno vizijo občine Trebnje ter prvemu 
Svetovnemu dnevu čebel, ki ga svetu podarja prav Slovenija.

Oskar Kogoj danes živi in ustvarja v rodnem Mirnu, ob reki Vipavi, 
kot redni profesor predava na novogoriški univerzi. Razstavljal je 
na 352 razstavah širom sveta, za svoje izvirno ustvarjalno delo je 
prejel 50 mednarodnih nagrad. Njegova dela bogatijo preko 100 
muzejev in stalnih zbirk po vsem svetu. Vstop je prost.

Dobrodošli!
Občinska uprava, oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti 

in CIK Trebnje
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Šumijo gozdovi domači
Na podružnični šoli Dolenja Nemška vas so že šesto leto zapored 
pripravili kulturno prireditev, ki se je odvila v četrtek, 26. aprila, v 
tamkajšnji športni dvorani. Učenci in učenke so skupaj z učiteljica-
mi in učiteljem pripravili program na temo kruha. V igri so se spra-
ševali, katera je najpomembnejša sestavina kruha. Prireditev je s 
petjem popestril tamkajšnji šolski pevski zbor s solisti. Na koncu 
sta vse zbrane nagovorila ravnatelj g. Rado Kostrevc in župan Aloj-
zij Kastelic. Vsi obiskovalci smo do konca predstave premišljevali, 
katera je najpomembnejša sestavina kruha, če ni to moka, kvas, 
voda. Izvedeli smo, da je najpomembnejša sestavina ljubezen. Z 
ljubeznijo zgneten kruh je zmeraj najboljši. 

Petra Smolič

Golievi dnevi z Manco Izmajlovo 
10. aprila 2018 smo obeležili 131. rojstni dan Pavla Golie. Knjižnica 
Pavla Golie Trebnje je v sodelovanju z Občino Trebnje organizirala 
že 22. Golieve dneve. V knjižnici vsako leto meseca aprila zaključijo 
tudi bralno značko za odrasle Bralna potepanja, ki jo je letos opra-
vilo 118 bralcev, Jurčkov nahrbtnik in Ure pravljic.
Po pozdravnih nagovorih direktorice Knjižnice Pavla Golie Treb-
nje Tanje Cuder in župana Občine Trebnje Alojzija Kastelica so se 
posvetili Golievemu delovanju v Rusiji. Gostje so bili predstavniki 
Ruskega centra znanosti in kulture iz Ljubljane, ki so knjižnici po-
darili večje število knjig v ruskem jeziku in tako obogatili knjižnično 
zbirko. 
Kulturni program je popestrila slovenska mezzosopranistka Manca 
Izmajlova, ki je v pogovoru povedala veliko zanimivega o svojem 
življenju in delu v Moskvi. Na koncu je prisotne navdušila s svojim 
glasom ob spremljavi moža Benjamina Izmajlova, ki je zaigral na 
violino. Knjižnica Pavla Golie je vesela, da so njihovi bralci napolnili 
knjižnico do zadnjega kotička.
V petek, 13. 4. 2018, so z zaključnim dogodkom – predstavo Mojca 
Pokrajculja v izvedbi Damjane Golavšek – nagradili mlade bralce, ki 
so uspešno opravili bralno značko za otroke Jurčkov nahrbtnik, in 
tiste, ki so pridno obiskovali pravljične urice. 
V športni dvorani PŠ Dolenja Nemška se je zbralo več kot 150 
otrok in njihovih staršev. Ob koncu zanimive in poučne predsta-
ve so otroci skupaj z Mojco Pokrajculjo iz gozdnih sadežev skuhali 
okusno marmelado in jo seveda tudi poskusili. Otroci so dobili tudi 
priznanja in simbolične nagrade, ki naj jim bodo za spodbudo, da 
bodo svoj prosti čas tudi v prihodnje radi preživljali v knjižnici. 
Hvala PŠ Dolenja Nemška vas, ki so za izvedbo zaključne predstave 
že nekaj let prijazno nudili prostor v njihovi športni dvorani.

Občinska uprava Oddelek za splošne zadeve
Povzeto po članku Knjižnice Pavla Golie Trebnje »To velja, da bi se zapomnilo!«

Zaposleni na OŠ Trebnje smo v letošnjem letu že 4. leto zapored 
brali za bralno značko. Letos smo brali slovenske klasike z name-
nom, da ponovno odkrijemo naše literarne zaklade, jih znova doži-
vimo ali na novo spoznamo. Slogan letošnjega branja je bil citat iz 
Levstikovega Martina Krpana: »To velja, da bi se zapomnilo!«
Bralno značko je uspešno zaključilo 23 odraslih bralcev na OŠ Treb-
nje. Zaključno srečanje je bilo v petek, 20. aprila, ob 17. uri v šolski 
knjižnici. Na srečanju smo si izmenjali vtise in misli o prebranih knji-
gah. Podelili smo priznanja za uspešno zaključeno bralno značko.
Veselimo se prihodnjega leta, da pokukamo v nove literarne sveto-
ve in se podamo na nova bralna potovanja. 

Mojca Bahun in Maja Ule
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Razstave društva likovnikov
Trebanjski člani Društva likovnikov žanjejo že nekaj sezon odlične 
rezultate, saj se udeležujejo vseh razstav, ki jih organizira Zveza 
likovnih društev Slovenije (le-ta združuje kar 25 društev) in na ka-
terih redno prejemajo tako priznanja kot certifikate za vrhunsko 
izdelane slike. 
V letošnjem letu so imeli izbranih za razstave že 14 likovnih del na 
različne razpisane teme. Organizirajo seveda tudi lastne razstave 
tako v trebanjskem zdravstvenem domu kot tudi drugod. Še pred 
dopusti pa bodo v sodelovanju s Kulturno-turističnim društvom 
Dobrnič organizirali slikarski Extempore, kamor nameravajo pova-
biti večje število umetnikov.

bp

Prireditev ob materinskem 
dnevu
Pomlad je pisan travnik. Potopiš se vanj in ko jo začutiš kot mar-
jetico v laseh, kot krilo metulja, ki plava mimo tebe, kot modrino 
spominčice, ki te boža po očeh. Razpri dlan. Ujemi jo. Še lepše pa je, 
če jo ujamemo vsi skupaj, pravi T. Kokalj. V Trebnjem smo pomlad 
ujeli konec meseca marca na že 27. prireditvi ob materinskem 
dnevu. Otroci iz skupine Zajčki Vrtca Mavrica Trebnje so se nam 
predstavili z dramatizacijo Rokavička. Z deklamacijami o Pedenjpe-
du in mami so program popestrili učenci 2. razreda Osnovne šole 
Trebnje. Za konec so obiskovalci prisluhnili glasbeni skupini Drugi 
vagon, ki je poskrbela za pravo glasbeno popestritev večera. 

Nina Ajdič

Tako različne, 
a že 10 let harmonično 
povezane 
Soreline že 10 pomladi pridno polnijo svoj glasbeni meni in aprila 
so pripravile gala večerjo, kjer so postregle vse to, kar se je inten-
zivno kuhalo v vseh teh pevskih letih.
Če bi nekako strnile, kaj vse se je v teh desetih letih dogajalo, bi 
lahko rekle, da je bilo to deset let trdega dela, učenja, prepevanja, 
usklajevanja, tudi odpovedovanja, a hkrati tudi smejanja, prijate-
ljevanja, klepetanja in prijetnega druženja.
Ob 10. obletnici so pripravile koncert, s katerim so želele občinstvu 
pokazati svoje prave, vesele in hkrati raznolike (glasbene) barve. 
Repertoar je bil tako zelo pester: nekaj nežnih, pa tudi živahnih in 
iskrivo otroških pesmi, saj jim je otroški svet tako ali drugače zelo 
blizu. V teh 10 letih se je nabralo dovolj novih družinskih članov za 
mešani zbor v prihodnosti.

"Skrivnostno" ime
Po 10 letih se sicer še vedno marsikdo sprašuje, kaj pravzaprav ime 
Soreline pomeni. Ime so izbirale kar nekaj časa, na koncu pa iz ime-
na sorella (kar v italijanščini pomeni sestra) spletle ime Sorelina. 
Gre sicer za izmišljeno besedo, a bi jo na nek način lahko prevedli 
kot "sestrščina". To, kar na nek način Soreline tudi so – glasbene, 
pevske sestrice.

Vztrajale in rastle
Na kaj so Soreline najbolj ponosne? Predvsem na to, da so toliko 
časa vztrajale in da so v tem času iz leta v leto rastle. Rastle so kot 
pevke, predvsem pa kot prijateljice. Uskladiti devet ali deset različ-
nih ženskih pogledov na stvari včasih ni lahko, hkrati pa je prav to 
tisto, kar Sorelinam daje poseben pečat. Tako različne, a tako har-
monično usklajene hkrati. Da so to dosegle, je bil ključen predvsem 
en skupni imenovalec: ljubezen do petja in glasbe.

Tudi za to Soreline upajo, da bodo še nekaj časa razvajale svoje 
poslušalce, pa naj bo to na kakšnem kulturnem dogodku, poroki 
ali pri nedeljski sveti maši. 

Barbara Oprčkal
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Galerijska paleta
Dogajanje v Galeriji likovnih samorastnikov 
Trebnje je bilo pretekli mesec obarvano 
v različnih odtenkih. V okviru Sobotnega 
galerijskega dopoldneva so naši najmlajši 
spoznavali, kako se naredi odlitek. Gostili 
smo skupine trebanjskih osnovnošolcev, ki 
so na ustvarjalnih delavnicah spoznavali in 
ustvarjali portrete ter krajino. Za aprilsko 
najbolj barvito vzdušje je poskrbel koncert 
kvarteta flavt Traverso, ki ga je pripravila 
Glasbena šola Trebnje v sodelovanju z ga-
lerijo. 

Začeli so se že toplejši dnevi, narava nas že 
razveseljuje s svojimi čari, v Galeriji likovnih 
samorastnikov Trebnje pa se pripravljamo 
na majsko odprtje nove razstave Apel po-
dobo na ogled … Avtorica Maruša Stupica 
je za predstavitev pripravila izbor umetni-
ških del iz zapuščine dr. Zorana Kržišnika 
in zbirke Galerije likovnih samorastnikov 
Trebnje. Dr. Zoran Kržišnik je zvesto spre-
mljal umetnike, usmerjal njihov umetniški 
razvoj in odločilno vplival na ugled tako 
Mednarodnega grafičnega likovnega cen-
tra, pod okrilje katerega je preselil grafični 
bienale, kot tudi Galerije likovnih samora-

stnikov Trebnje, kot predsednik umetniške-
ga sveta.

Slovesno odprtje razstave bo v četrtek, 17. 
maja 2018, ob 18. uri v Galeriji likovnih sa-
morastnikov Trebnje. Razstava je na ogled 
vse do 30. septembra 2018.

Vljudno vabljeni!

Andrejka Vabič Nose, Andreja Hari

Izdelek portreta, narejen v okviru osnov-
nošolske delavnice, foto: Arhiv GLST.

Koncert kvarteta flavt Traverso, foto: Arhiv 
GLST.

Apel podobo na ogled … Delo Janeza Ber-
nika, Rdeči v rdečem. Foto Boštjan Pucelj.
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Pomladna ladja  
s preko 300 pevci  
je priplula  
v Mokronog 
V petek popoldan je varno pristala Pomla-
dna ladja s preko 330 mladimi pevci na 
krovu, njihovimi zborovodkinjami in kore-
petitorji. 
V dvorani Upravno-kulturnega središča 
Mokronog se je tako ob 17. uri začela Ob-
močna revija otroških in mladinskih pevskih 
zborov, na kateri je sodelovalo 6 otroških in 
4 mladinski pevski zbori osnovnih in podru-
žničnih šol Temeniške in Mirnske doline. 
Prijetno izbrani programi in lepo urejeni 
mladi pevci so na mokronoškem odru ubra-
no in veselo prepevali ob dirigiranju njiho-
vih zborovodij, ki so jih v tej sezoni pripra-

vljali med drugim tudi za ta nastop. 
Uvodoma je moderatorka koncerta Revije 
Polonca Bartolj k besedi povabila župana 
Antona Mavra, ki je prijazno nagovoril na-
stopajoče in obiskovalce. Celotni koncert 
je strokovno spremljala gospa Sonja Kase-
snik, nekdanja Trebanjka, ki je po zaključku 
Revije opravila pogovor z zborovodkinjami. 
Pohvalila je številčnost pevcev v zboru, kar 
je še posebno razveseljivo, da sta tudi v 
našem prostoru prisotna skrb za petje in 
ohranjanje ljudske pesmi. 
Zborovodkinja Manca Černe je za Pomla-
dno ladjo pripravila učence na OŠ Veliki 
Gaber in na reviji nastopila z otroškim in 
mladinskim pevskim zborom. Z otroškim 
in mladinskim zborom so se na letošnji Po-
mladni ladji predstavile Margareta Megi 
Vidmar iz OŠ Mirna, Jelka Gregorčič Pintar 
iz Osnovne šole Mokronog in Nataša Dra-
gar iz OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert. Z 

otroškim zborom sta na reviji sodelovali 
tudi Bojana Kastigar iz Podružnične šole 
Dobrnič in Ivica Kocjan Anderlič iz Podru-
žnične šole Trebelno. Zbore sta na klavirju 
spremljala Ana Češnjevar in Damjan Brcar. 
Vsem nastopajočim, njihovim zborovod-
kinjam in korepetitorjem gre zahvala za 
zavzeto in vztrajno delo, kar spoštujejo in 
cenijo tudi njihovi ravnatelji, in jih podpi-
rajo pri njihovem delu. Zahvala velja tudi 
občinam Temeniške in Mirnske doline in 
JSKD, ki finančno podpirajo veliki glasbeni 
dogodek naše doline, Glasbeni šoli Trebnje 
in vodstvu Osnovne šole Mokronog, ki je 
mlade pevce sprejela v svoje prostore, da 
so se pripravili za nastop v dvorani Uprav-
no-kulturnega središče Mokronog, ter 
vsem, ki so kakorkoli pripomogli k uspešni 
izvedbi pevskega dogodka. 

JSKD Območna izpostava Trebnje

Jubilejna 30. prireditev  
Iz trebanjskega koša
15., 16. in 17. junija bo v središču Trebnjega brbotalo od zabave, kulture, športa 
in presenečenj.

Večer spominov s Pop Design
V petek, 15. junija, bomo z legendarno sku-
pino prepevali 'Ko si na tleh', 'Ne bom ti 
lagal', 'Zate' in številne druge uspešnice. V 
zraku bo nostalgija. Pripomogla bo trebanj-
ska zasedba Drugi Vagon!

Nepozabni koncert Vlada Kreslina 
izjemni kantavtor s klobukom in »Tisto 
črno« kitaro' bo pripeljal svojo zasedbo 
Mali bogovi in nam v soboto, 16. junija, 
pričaral izjemen večer. Dopolnil ga bo an-
sambel Dolenjskih 5! 

Povorka društev in skupin
Povorka tudi letos bo! KDAJ? V soboto, 16. 
junija, ob 19. uri!
Zaznamujte jubilejni 30. koš in se nam pri-
družite. 
Več informacij: tic@trebnje.si!

Brezplačna predstavitev
Imate podjetje ali društvo v občini Trebnje 
in želite izdelke ali ponudbo predstaviti 
brezplačno? Pokličite: 07 348 11 28! Najde-
te nas tudi na FB: fb.com/keltinrimljani

Foto: Luka Matijevič

Jubilejni 'Koškov' večer
Z Občinskim pihalnim orkestrom Trebnje, 
trebanjskimi mažoretami in glasbenimi go-
sti se bomo v petek, 15. junija, v večernih 
urah sprehodili po 30-letni poti prireditve 
'Iz trebanjskega koša', ki je del in odsev do-
gajanja v našem mestu. Imate fotografijo 
prireditve iz minulih let, ki bi jo delili z 
nami in dopolnili naš arhiv? Pišite na: tre-
banjskikos2018@gmail.com.



št. 138 / maj 2018 11

KULTURA / IZOBRAŽEVANJE
Tekači in kolesarji, pozor! 
V soboto, 16. junija, pripravljamo tekaški preizkušnji za vse, od naj-
mlajših do največjih. 
Ob 10. uri bo 7. TREBANJSKI TEK, start in cilj krožne preizkušnje bo 
pri velikem šotoru v središču Trebnjega. Tam se lahko prijavite tudi 
za zabavno otroško tekaško preizkušnjo RUN4FUN. 

V nedeljo, 17. junija, pa bo v središču Trebnjega kolesarski praznik. 
V dopoldanskih urah bo 14. KOLESARSKI MARATON DANA. Pripra-
vlja ga Kolesarsko društvo Gorenje Ponikve, ki je zaslužno, da bo 
Trebnje prvič gostilo del Dirke po Sloveniji. To nedeljo bo namreč v 
središču našega mesta start kronometra. V nedeljo popoldne pri-
pravljamo tudi 'igre brez meja' krajevnih skupnosti občine Trebnje. 
Več informacij na trebanjskikos2018@gmail.com. 

Dan Keltov in Rimljanov
V soboto, 26. junija, vabljeni v središče Trebnjega. 
Majhni in veliki se boste lahko brezplačno udeležili 
delavnice peke kruha s Francijem Planincem, keltske 
poslikave telesa s Petro Brodar, pohoda po zgodo-
vinskih sledeh s Heleno Fornazarič, oblikovali glino z 
Ireno Blaznik, se naučili 'rimskega' umivanja z uličnimi nastopači, v 
rimskem taboru jedli 'ješprenj' in zaploskali antični povorki. 

Otroški parlament –  
Šola in šolski sistem
V četrtek, 1. 2. 2018, je v šolski predavalnici potekal 28. šolski 
parlament z naslovom Šola in šolski sistem. Delegate sta pozdra-
vila ravnatelj Rado Kostrevc in mentor šolskega parlamenta Franci 
Kravcar, z uvodom pa je nadaljevala letošnja predsednica šolskega 
parlamenta Manca Rajnar.
1. in 2. šolsko uro so o šoli in šolskem sistemu debatirali naši naj-
mlajši, 3. in 4. ura pa je bila rezervirana za predstavnike višjih razre-
dov. Tema je vsekakor privlačna in zelo obsežna, ob njej pa lahko 
učenci na prijazen način predstavimo učiteljem težave njihovega 
poučevanja. Naši najmlajši so imeli zelo zanimive ideje o »sanjski 
šoli«: večji prostori, kletke za hišne ljubljenčke, več rož ter rastlin 
v šoli, mavrična šola, matematika v plesu itd. Zelo kritično so raz-
mišljali, kakšen naj bi bil »sanjski učitelj«. Le-ta bi moral biti po nji-
hovem mnenju spoštljiv in radoveden. V teh ugotovitvah se mlajši 
in starejši učenci nismo razlikovali. Učenci predmetne stopnje smo 
imeli predstavitve konkretizirane, strjene v 3 minute, v njih pa smo 
izpostavili tako pohvale kot tudi priporočila za izboljšave. Poudarili 
smo, da učitelji nepošteno ocenjujejo. S to ugotovitvijo so se stri-
njali vsi delegati. Kako naj torej učitelji s tem končajo? 
16. februarja smo se izbranci udeležili medobčinskega parlamenta 
na OŠ Mirna.

V torek, 27. 3. 2018, smo predstavniki šolskega parlamenta učite-
ljem na učiteljski konferenci predstavili ugotovitve s šolskega, ob-
činskega in regijskega šolskega parlamenta. Zbrali smo misli učen-
cev in jih učiteljem v 15 minutah tudi predstavili. Govorili smo o 
sanjskem učitelju, idealnem predmetniku, o načinu poučevanja in 
šoli nasploh. Teme smo predstavili na nazoren in kar se da zanimiv 
način. Upamo, da se bo kakšna naša ideja hitro vključila v šolski 
vsakdan.
Predstavniki učencev smo bili: Jakob Lavrič, Manca Rajnar, Meta 
Kržan in Urška Strahinič.
Vsekakor je bila to ena zanimivejših izkušenj, saj predavati pred 
polno predavalnico učiteljev ter ravnateljem OŠ Trebnje za nas ni 
nekaj običajnega. 

 Urška Strahinič, 8. c
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Svetovni dan zemlje
Otroci iz skupine Rožice so skupaj s strokovnima delavkama obe-
ležili Svetovni dan zemlje s čistilno akcijo – s pobiranjem smeti. 
Preden smo se odpravili na pot, ki nas je vodila v gozdno igralnico 
(Jurčkov gozd), smo si nadeli zaščitne rokavice in s seboj vzeli veli-
ko vrečo, kamor smo najdene smeti odlagali. Otroci so se na sami 
poti kot tudi v gozdu dobro orentirali. Ob vsaki najdeni in pobrani 
smeti se je pričaral nasmeh na otroškem obrazu, otroci so med 
sabo celo tekmovali, kdo bo našel več smeti.
Ob zaključku akcije so otroci ugotovili, da smo več smeti našli ob 
poti do Jurčkovega gozda kot pa v samem gozdu. Pobrali smo eno 
vrečo smeti. Na tak način smo Zemlji izkazali hvaležnost in se ji 
zahvalili za njegovo gostoljublje.

Darja Perdih

Dobrodelna prireditev Vrtca 
Mavrica Trebnje
Sklad Vrtca Mavrica Trebnje je v četrtek, 19. 4. 2018, v Kulturnem 
domu priredil že 12. dobrodelno prireditev. Nastopili so otroci Vrt-
ca Mavrica Trebnje, vrtčevske mažorete, otroški in odrasli pevski 
zbor. Vsi skupaj so popestrili prireditev z naslovom Naš dan – vaš 
dan. Program je povezoval Matej Mlakar. Obiskovalci so dvorano 
napolnili do zadnjega kotička. Z zbranimi sredstvi bomo pomagali 
otrokom iz socialno šibkih družin, financirali stroške izleta za 4- do 
5-letne otroke in financirali nakup prireditvenega odra. 

Slavica Cesar

Medgeneracijsko branje  
na OŠ Trebnje
V ponedeljek, 23. aprila, je bilo že drugo medgeneracijsko sreča-
nje v šolski knjižnici, kjer smo se pogovarjali ob prebrani knjigi in 
si izmenjali mnenja. Knjigo Album 14/15/16 so bralci prejeli že na 
februarskem srečanju. To je antologija sodobne mladinske kratke 
proze. V knjigi je 14 kratkih pripovednih besedil pisateljev, ki so 
v zadnjem desetletju zaznamovali mladinsko branje in branje za 
bralno značko. 
V drugem delu druženja smo z branjem posameznih odlomkov 
poglobili poznavanje prebranih zgodb in poiskali skrito sporočilo v 
družbi s knjigo. Ker je bilo to srečanje 23. aprila, na noč knjige, smo 
prebrali poslanico, ki nagovarja slehernega od nas, da je knjiga pri-

jatelj, s katerim živimo in nas pravzaprav spremlja vse življenje. 
V majhni skupini mladih in odraslih bralcev se je razvilo prijetno 
ter sproščeno vzdušje. Tudi v naslednjem šolskem letu vabimo k 
medgeneracijskemu branju šolarje in starše. 

Maja Ule

Projekt pasavček
»Red je vedno pas pripet«

Otroci iz skupine »Minioni« in »Srčki« smo v letošnjem šolskem 
letu sodelovali v projektu Pasavček. Glavno sporočilo tega pro-
jekta je bilo: »Red je vedno pas pripet«. Otroke smo ozaveščali o 
tem, kako pomembna je uporaba varnostnega pasu v avtomobilu 
in upoštevanje prometnih predpisov. K sodelovanju smo povabili 
tudi svoje starše in sodelovali z lokalno skupnostjo. Otroci so sku-
paj s starši pisali pesmi o Pasavčku, skrbeli za varnost v prometu, 
si nalepili nalepko ob prihodu v vrtec, če je bila njihova pot v vrtec 
varna. V vrtcu smo risali Pasavčka, se učili pesmi o njem, narisali 
smo svojo varno pot v vrtec, se naučili pravilno uporabljati var-
nostni pas, si ogledali lutkovno predstavo Pasavček v prometu … 
Sodelovali smo tudi z lokalno skupnostjo. Obiskali smo gasilce, ki 
so nam predstavili svoje delo in pripomočke, ki jih uporabljajo pri 
svojem delu, v primeru da se zgodi prometna nesreča ali pride do 
požara, izvedli smo delavnico Kolesarček, kjer smo se preizkusili v 
vlogi voznika na poganjalčku in vlogi pešca. Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu na občinski ravni je poskrbel, da smo 
prejeli veliko promocijskega gradiva, plakatov in nagrad za naše 
delo. Na koncu smo obiskali še Policijsko postajo Trebnje, kjer nas 
je toplo in prijazno sprejel Medo Leon, prijazni policisti pa so nam 
pokazali svojo opremo, vozila ter nam pokazali prostore v svoji po-
staji. 
Z veliko novega znanja v prometu grejo otroci v jeseni v šolo, od 
projekta pa nam bo za vedno v spominu ostal stavek: »Red je ve-
dno pas pripet.«

Petra in Helena
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1. koncert Območne 
revije odraslih PZ  
v Trebnjem 
Na razpis Območne izpostave JSKD Trebnje 
se je za letošnjo Območno revijo odraslih 
pevskih zborov prijavilo 15 pevskih zasedb 
iz Temeniške in Mirnske doline. Prijavljene 
zasedbe je organizator razvrstil v dva kon-
certa. 
Prvi koncert je že potekal v soboto, 5. 
maja 2018, ob 20. uri v avli CIK Trebnje, 
na katerem je nastopilo 8 zasedb, ki jih je 
strokovno spremljal priznani in dolgoletni 
zborovodja Karli Leskovec iz Domžal. Uvo-
doma sta nastopajoče pozdravila podžu-
pan dr. Jože Korbar in predsednica Sveta 
OI JSKD Petra Krnc Laznik. Na sobotnem 
prvem koncertu so nastopili trije moški 
pevski zbori: Zagriški fantje – sekcija KUD 
Marija Kmetova Šentlovrenc z zborovod-
jem Ladom Stoparjem, Moški pevski zbor 
vinogradnikov iz Šentruperta (za revijo jih 
je pripravljal zborovodja Venčeslav Zadra-
vec, na koncertu jih je spremljala zboro-
vodkinja Nataša Dragar) ter moški pevski 
zbor vinogradnikov Čatež pod Zaplazom, 
ki ga vodi zborovodja Gorazd Kermc. Iz 
občine Mirna je sodeloval mešani pevski 
zbor tamkajšnjega Društva upokojencev 
pod vodstvom Diega Barrios Rossa. Na 
koncertu sta nastopila tudi dva ženska 
pevska zbora: iz KUD dr. Petra Držaja Ve-
liki Gaber pod vodstvom Fani Anžlovar ter 
ženski pevski zbor Šentrupert pod vod-
stvom Nataše Dragar. Njen zbor je tudi po 
podelitvi priznanj za sodelovanje zboru in 
zborovodji, ki sta jih podelila predsednica 
Sveta OI JSKD Petra Krnc Laznik in župan 
Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver, 
začel skupno pesem, s katero so zaključili 
prvi koncert, ki ga je z bogato umetniško 
besedo povezala Kristina Gregorčič. 
Drugi koncert bo potekal v soboto, 12. 
maja 2018, v avli CIK Trebnje, na kate-
rem bodo nastopile naslednje zasedbe: 
ŽENSKI PZ DPŽ TAVŽENTROŽA TREBELNO, 
zborovodja Matej Burger; MEŠANI PZ DU 
ŠENTRUPERT, zborovodkinja Duška Lah Pe-
ček; VOKALNA SKUPINA DOMINUS sekcija 
KUD Matija Tomc Mirna, zborovodja Stane 
Cvelbar; ŽENSKI PZ ZIMZELEN MIRNA, KUD 
Svoboda Mirna, zborovodja Stane Peček; 
MEŠANI PZ KRES ČATEŽ, KUD Popotova-
nje F. L. Čatež, zborovodkinja Katja Jarm; 
MEŠANI PZ KUD MATIJA TOMC MIRNA, 
zborovodja Stane Cvelbar; KVARTET AS, 
DRUŽINSKI KVARTET STRMOLE, umetniški 
vodja Blaž Strmole. 

JSKD OI Trebnje

Aktivni in radovedni 
– pridružite se nam 
na CIK Trebnje
Na CIK Trebnje je preko javnega razpisa za 
izvajanje programov za brezposelne v letu 
2018, ki ga financira Ministrstvo za izobra-
ževanje, znanost in šport, vseh 15 udele-
ženk uspešno zaključilo program priprav na 
strokovni izpit iz upravnega postopka. Za 
brezposelne, ki jih bo v izobraževanje napo-
til Zavod RS za zaposlovanje, OS Novo me-
sto, bomo izvedli še naslednje programe: 
60-urni program Računalniška pismenost 
za odrasle, 30-urni program Word nada-
ljevalni ter program angleščine na ravni 
A2.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport financira tudi dejavnost informira-
nja in svetovanja v izobraževanju odraslih 
(ISIO), tako na CIK Trebnje deluje dislokacija 
Svetovalnega središča Pokolpje. Svetujemo 
vam o različnih možnostih izobraževanja 
za poklic (nacionalne poklicne kvalifikacije, 
srednješolski programi), vpisnih pogojih v 
različne programe neformalnega izobraže-
vanja, opravljanju različnih izpitov in pri-
dobitvi certifikatov (tuji jeziki, računalni-
štvo, slovenski jezik kot tuji in drugi jezik), 
načrtovanju in spremljanju izobraževanja, 
pripravi »zaposlitvenega portfolia«. Vklju-
čite se lahko tudi v postopek ugotavljanja 
in vrednotenja neformalno pridobljenega 
znanja, kjer skozi pogovor in s pomočjo raz-

ličnih svetovalnih pripomočkov ovrednoti-
mo vaša »skrita« znanja in spretnosti. Obi-
ščite nas in z veseljem vam bomo pomagali.
Še vedno pa imamo nekaj prostih mest za 
računalniška programa Excel v vsakdanjem 
življenju in Digitalno je zabavno, v katera 
se lahko brezplačno vključijo vsi zaposleni. 
Oba programa sofinancirata Evropska unija 
in Republika Slovenije.
Na našem centru se lahko vpišete tudi v 
srednješolske programe s področja eko-
nomije, trgovine, gostinstva in predšolske 
vzgoje; pridobite poklicno usposobljenost 
za delo – s pripravami in preverjanji za pri-
dobitev NPK socialni oskrbovalec na domu, 
varuh predšolskih otrok, pomočnik kuharja 
in pomočnik natakarja, dietni kuhar, čistilec 
prostorov; se učite tujih jezikov ali pa po-
stanete član Univerze za tretje življenjsko 
obdobje Trebnje.

Več o izobraževalni ponudbi na www.ci-
ktrebnje.si ali na tel. št. 07 34 82 100. Spre-
mljajte nas tudi na Fb-stani CIK Trebnje.

Kristina Jerič, CIK Trebnje

Foto (T.V.): Računalniško – digitalno izobraževanje
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Zbiralne akcije na 
OŠ Trebnje
Kot vsako leto smo tudi letos v aprilu orga-
nizirali različne zbiralne akcije. Med letom 
zbiramo plastične zamaške, dvakrat na leto 
pa organiziramo zbiranje električne in ele-
ktronske opreme, plastenk ter odpadne-
ga papirja. Med električno in elektronsko 
opremo spadajo: bela tehnika, sijalke, ba-
terije, telefoni, monitorji, TV …

Največ smo ponovno zbrali odpadnega pa-
pirja – kar 43255 kg. V tem šolskem letu 
smo zbrali kar 83334 kg. V drugi akciji je 
največ papirja zbral 9. d (7238 kg), v obeh 
akcijah pa je največ papirja zbral 9. a (9773 
kg). 

Z vsemi omenjenimi akcijami želimo oza-
veščati, da obstajajo kraji, kjer se lahko 
legalno odlagajo odpadki, saj jih še vedno 
preveč ljudi odlaga na mesta, kjer to ni do-
voljeno. 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se akcij ude-
ležili.

Upam, da se vidimo naslednje šolsko leto, 
in sicer konec oktobra. 
     

Smiljan Pristavnik

Zaključek 
jubilejnega leta 
UTŽO Trebnje
Naše jubilejno študijsko leto, ki smo ga 
obeležili s prireditvijo ob 20-letnici v Kul-
turnem domu 10. aprila 2018 in razstavo 
krožkov UTŽO v dvorani STIK, smo zaklju-
čili s Popotno malho, ki nas je popeljala po 
poti od Martina Krpana do Petra Klepca. 
Popotne malhe so naša daljša srečanja, ki 
potekajo enkrat na mesec. Popeljejo pa nas 
vsakič v drug zanimiv predel naše države.
Na pot se nas je podalo 28. Najprej smo si 
ogledali Križno jamo, ki je edina naravno 
ohranjena turistična jama na Slovenskem 

in tretja najdaljša kraška jama. Nato smo 
se skozi Loško dolino popeljali do gradu 
Snežnik, ki je uspel ohraniti pristno grajsko 
pohištvo in drugo notranjo opremo iz 19. 
stoletja. Preko Babnega Polja so se nato 
odpeljali v Čabar, ki ga domačini doživljajo 
kot »vrt Gorskega kotarja«. Zadnji del dne-
va smo preživeli v Osilnici, kjer smo se pre-
pustili neokrnjeni naravi in drugim biserom 
Dežele Petra Klepca in se seveda okrepčali 
z okusnim kosilom.
Preživeli smo nadvse prijeten in smeha poln 
dan. Sedaj gremo na zaslužene počitnice in 
čakamo, da se nam prične novo – že 21. 
študijsko leto na UTŽO Trebnje. Otvoritev 
bo letos 2. oktobra 2018 v Mokronogu.

Tanja Vrčkovnik, CIK Trebnje

Foto: CIK Trebnje

3. pohod planinskega 
krožka OŠ Trebnje po 
Machovi učni poti 
V soboto, 14. 4. 2018, so učenci planinske-
ga krožka pešačili po Machovi učni poti in v 
prelepem sončnem dnevu spoznavali njene 
znamenitosti. 
Machova pot je v celoti dolga približno 9 
km in poteka od Malega Slatnika proti Veli-
kemu Slatniku, kjer je nekdaj stala graščina 
družine Mach. Pot je krožna in ima 7 vsto-
pnih točk. 

Johan Mach, humanist in poznavalec nara-
voslovja, je leta 1862 kupil graščino v vasi 
Veliki Slatnik in se tja preselil s svojo druži-
no. Na Mahovem hribu je gojil sviloprejko, 
do takrat neznanega metulja, azijskega svil-
natega prelca jamamaja. Njegov sin Ernest 
je bil znanstvenik, fizik in filozof svetovnega 
formata. Po njem se imenuje Machovo šte-
vilo.
S povestjo Zakleti oreh, ki pripoveduje o 
Machovi prelepi in v ljubezni nesrečni hčer-
ki Wilhelmine, v našo zgodbo vstopa tudi 
gorjanski pripovednik Janez Trdina. 

 A. Kastigar, Z. Simeunić
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Kreativno ustvarjanje iz 
kartonske embalaže KEMS
V skupini Čukci poleg varčevanja z energijo in pravilnega ločevanja 
odpadkov tudi recikliramo. Otroci so v vrtec pridno prinašali pra-
zne embalaže od mleka in sokov. Združili smo ideje otrok z ideja-
mi odraslih in nastali so enostavni ter uporabni izdelki. V zimskem 
času smo naredili eko-dekorativne namizne svečke, ki so nam po-
pestrile zajtrke. Odzvali smo se povabilu in izdelali novoletne okra-
ske, s katerimi smo okrasili novoletno jelko v parku. Vsak otrok je 
s pomočjo odraslega izdelal ptičjo hišico, v kateri je lahko pozimi 
hranil ptičke. Izdelali smo didaktično igračo, s pomočjo katere so 
otroci razvrščali po barvah. Za nalaganje tovora in prevažanje le-
tega smo izdelali tovornjake in prikolice. Tako odrasli kot otroci 
smo pri ustvarjanju izjemno uživali in se veliko naučili.

Bojana Murn
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Petanka
Čatežani ponovno uspešni na tekmi Tour posamično
Tako kot lansko leto, ko je s tretjim mestom prijetno presenetil naš 
igralec Bogo Mlakar, je tudi tokrat za popolno presenečenje poskr-
bela naša igralka Iris Vencelj, ki je v konkurenci 66 igralcev in igralk 
v soboto, 21. 4., na igriščih kluba Vila Ana v Polju osvojila tretje me-
sto. V petih kolih predtekmovanja je nanizala štiri zmage in poraz z 
minimalno razliko 12 : 13 s kasnejšim zmagovalcem (Valter Gregor 
Oprešnik). V izločilnih bojih šestnajstine, osmine finala in četrtfina-
la pa je nato premagala še eno izmed državnih reprezentantk in dr-
žavnega reprezentanta. Skratka velik uspeh za po igralskem stažu 
tako mlado moštvo (ŠRD Čatež) in za Iris, ki igra petanko manj kot 
leto dni (v rdeči majici). 

Darc Erdeljc

Športno plezanje  
v Šentlovrencu
V sredini aprila so člani ŠD Šentlovrenc, alpinistična sekcija, prvič 
organizirali v dvorani kulturnega doma tekmovanje v športnem 
plezanju za najmlajše kategorije dolenjske regije. Tekmovanja se 
je udeležilo kar 45 tekmovalk in tekmovalcev v več starostnih ka-
tegorijah iz Šentlovrenca, Novega mesta in Mirne Peči. Naslednje 
tekmovanje bo v Novem mestu.
ŠD Šentlovrenc se je tudi tokrat posebej izkazal v organizacijskem 
in športnem smislu, zahvala gre tudi drugim klubom, ki sodelujejo 
v pripravah na to tekmovanje, sponzorjem za podporo pri organi-
zaciji tekme. Sponzorsko so pomagali pripraviti tekmovanje podje-
tja in zasebniki, kot so Cementni izdelki Gorec, TEM Čatež, vodovo-
dne in elektro inštalacije Klančar ter Avtomati Armič. Dogodek je 
podprla tudi KS Šentlovrenc.

Brane Praznik

Nogometaši OŠ Trebnje 
tekmovanje zaključili v 
polfinalu državnega prvenstva
V petek, 20. 4. 2018, se je na OŠ Trebnje odvijal polfinalni turnir v 
dvoranskem nogometu. Po lanskem tretjem mestu v državi so se 
naši učenci letos ponovno uvrstili med šestnajst najboljših šol v 
državi, kar je ponovno velik uspeh.
Polega naše šole so se ga udeležile še: OŠ Domžale, OŠ Božidarja 
Jakca in OŠ Log – Dragomer. V finale je napredovala le zmagovalka 
turnirja. Našo šolo so zastopali: Kristijan Kastigar, Nik Kastigar, Jure 
Smolič, Marcel Barle, Mark Kolenc, Simon Hostnik, Gašper Kovačič, 
Florian Umek in Tio Berk. 
Najprej so se pomerili z OŠ Log – Dragomer in kljub veliko priložno-
stim izgubili z 2 : 1 – edini zadetek je dosegel Mark Kolenc. Dodati 
moramo, da so gostje na koncu brez poraza osvojili prvo mesto in 
se zasluženo uvrstili v finale državnega prvenstva. Drugi tekmec je 
bila OŠ Domžale. Naši učenci so naredili preveč napak in na koncu 
izgubili s 4 : 1 – edini zadetek je dosegel Kristijan Kastigar.
Čeprav so pred zadnjo tekmo vedeli, da je napredovanje nedose-
gljivo, niso obupali in so odigrali še eno borbeno tekmo. Na koncu 
jim je ponovno zmanjkalo kanček sreče, saj so izgubili s 4 : 3. Tudi 
na tej tekmi je ostalo preveč neizkoriščenih priložnosti, nasprotnik 

pa je izkoristil vse, kar mu je bilo ponujeno. Zadetke so dosegli: Tio 
Berk, Simon Hostnik in Marcel Barle.

 Smiljan Pristavnik
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U-15 dosegli 3. mesto na Cordial Cup
Ekipa NK Bartog Trebnje je z ekipo U-15 osvojila odlično 3. mesto 
in se postavila ob bok najboljšim ekipam v Sloveniji. V petek, 27. 
4. 2018, je v Radomljah potekal prestižni nogometni turnir Cordi-
al Cup 2018, na katerem so nastopale najboljše ekipe v Sloveniji. 
Naša ekipa se je odlično odrezala in tako v tekmi za 3. mesto po 
kazenskih strelih premagala prvo ekipo NK Domžale in zasluženo 
osvojila pokal. Če omenimo samo, da so v tem tekmovanju izpadle 
ekipe, kot so Olimpija, Maribor itd., si lahko samo mislimo, kakšen 
uspeh so nam priigrali naši fantje. Čestitke celotni ekipi igralcev in 
obema trenerjema. Športni pozdrav!
Cordial Cup 2018 – končni rezultat:
1. mesto – NK Koper
2. mesto – NK Krško
3. mesto – NK Bartog Trebnje
4. mesto – NK Domžale

Leon Lobe, NK Bartog Trebnje

Članska ekipa RK Trimo Trebnje 
se vrača z zmagami
Po začetnih porazih v članski končnici državnega prvenstva, kjer se 
RK Trimo Trebnje bori za uvrstitve med 7. in 12. mestom, je fantom 
le uspelo najti pravi timski duh in na treh tekmah v aprilu in prvi v 
maju so zabeležili tri zmage. Za 13 golov so doma premagali vedno 
neugodno ekipo Ormoža, zmago za tri gole so zabeležili še v Do-
bovi in doma proti ekipi Šmartnega. Zadnje zmage so nam tudi že 
zagotovile obstanek v ligi. Do konca sezone se še lahko borimo za 
7. mesto, ki smo si ga zastavili kot cilj v končnici. Spodbudna je vse 
krajša klop za poškodovane igralce. Na parket so se tako že vrnili 
Urh Brana, Tim Rozman in Marko Kotar.

Starejši dečki z medaljo iz Kopra
Pri starejših dečkih imamo A in B ekipo. Prvi nastopajo v polfinalni 
skupini, kjer se borijo za mesta od 17. do 23. in nabirajo prepotreb-
ne izkušnje za nadaljnja tekmovanja.
Podobno je pri B ekipi, ki se s svojimi predstavami uvršča v najbolj-
ših 12 ekip v Sloveniji. Z malo športne sreče bi lahko posegli tudi po 
najvišjih mestih. Svojo kakovost so pokazali tudi na velikonočnem 
turnirju v Kopru, kjer so med 11 ekipami osvojili 2. mesto.
Sicer pa za vse mlajše selekcije v RK Trimo Trebnje velja, da so na 
tekmovanjih v ospredju nabiranje izkušenj, znanja in drugih veščin, 
ki jih šport prinaša. Na ta način bi jim radi privzgojili timski duh, 
borbenost in prepotrebno vztrajnost.

RK Trimo Trebnje

Trebanjski rokometaši so iz Kopra odnesli številna priznanja
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Tudi mlajše deklice OŠ Trebnje 
najboljše v regiji v dvoranskem 
nogometu
V letošnjem šolskem letu so se naši učenci izkazali v dvoranskem 
nogometu, saj so kar tri ekipe osvojile naziv področnih prvakov. 
Najprej je to uspelo starejšim dečkom, nato še starejšim deklicam, 
na koncu pa še mlajšim deklicam.
Področne prvakinje so postale: Larisa Hrovat, Manca Hostnik, Zala 
Perpar, Katarina Primc, Anita Murn in Lunja Kotar.
V sredo, 21. 3. 2018, smo se udeležili področnega prvenstva v Šen-
tjerneju. Odigrali smo tri tekme in ostali neporaženi. V prvi tekmi 
smo se pomerili z OŠ Šentjernej, ki je pokazala zelo dobro igro. 
Po neodločenem izidu v rednem delu (zadela je Zala Perpar) smo 
domačinke premagali po streljanju kazenskih strelov. Zanesljiva 
strelka je bila Anita Murn, saj je zadela trikrat. Prav toliko obramb 
je prispevala Katarina Primc.
V polfinalu nas je čakala OŠ Podzemelj, ki je v prvem polčasu po-
vedla. Nam takrat ni prav nič uspevalo. Nato smo se zbrali in v dru-
gem polčasu nasprotnice popolnoma nadigrali. Za zmago z 2 : 1 je 
obakrat zadela Lunja Kotar.
OŠ Škocjan, ki je bila naša nasprotnica v finalu, je pokazala zelo 
dobre igre, saj je v polfinalu premagala OŠ Šentjernej z 2 : 0. Naše 
učenke so ponovno zaostajale po prvem polčasu in imele še več 
težav z organizacijo igre kot v polfinalu. V drugem polčasu so se 

ponovno zbrale, zaigrale hitreje in po dveh zadetkih Lunje Kotar 
mirno pripeljale tekmo do konca. Na 3 : 1 je malo pred koncem 
tekme zadela še Zala Perpar. 
Najboljša strelka turnirja je bila Lunja Kotar s štirimi zadetki.

Vsem učenkam čestitamo.
     Smiljan Pristavnik

VABILO NA KONCERT
Filip Jagodič, ki prihaja iz Laškega, je prav poseben fant. To, da je slep, ima cerebralno 
paralizo in je povrhu še avtist, ga pri njegovi glasbeni poti prav nič ne ovira. Ravno 
nasprotno – iz tega črpa moč, da lahko govori zgodbe, ki jih ne more nihče drug. Petje 
mu predstavlja vir življenja, le-to pa se z neustavljivo energijo pretaka v poslušalca in 
mu budi tisto najlepše, kar je v njem. 
V začetku letošnjega leta je Filip v Trebnjem posnel svojo prvo zgoščenko, glasbo pa bi 
rad predstavil tudi širšemu občinstvu. Na samostojnem koncertu v Kulturnem domu 
Trebnje bo 25. maja ob 20.00 odpel kar nekaj prelepih skladb, kot so Over the Rainbow, 
Come to me, Pegasto dekle in še mnogo drugih. Pa ne samo zapel, temveč tudi zaigral 
na klavir, kajti slepota ga pri tem prav nič ne ovira. Filip bo prikazal še nekaj izrednih 
sposobnosti, ki jih ima – zmore namreč odpeti katerokoli pesem od zadnjega konca 
proti začetku, tako po besedilu kot tudi melodiji, kar je edinstven fenomen! Ima pa tudi 
absolutni posluh in zatorej lahko natanko pove, kateri ton nekdo zaigra na klavirju, tudi 
če se oglasi več tipk hkrati. Skratka, zanimiv večer se nam obeta! Voditelj prireditve bo 

Slavko Podboj.
Po koncertu boste s Filipom lahko tudi poklepetali 
in slišali zgodbe, kako je zapel že z mnogimi 
glasbeniki - na primer legendarnim Andreo 
Bocellijem, ki je Filipa edinega sprejel, ko je bil na 
koncertu v Sloveniji, pa tudi z Janom Plestenjakom, 
Terezo Kesovijo, Arsenom Dedičem, Vito Mavrič 
in še z mnogimi drugimi. Kupili boste lahko tudi 
njegovo novo zgoščenko “Over the Rainbow”, na 
kateri je 13 prelepih melodij. 
Če boste želeli, boste lahko FIlipu pomagali 
izpolniti še eno veliko željo. Z mamo Andrejo 
si prizadevata, da bi nekoč v bližnji prihodnosti 
zrasel njegov Drugi dom. Dom, ki bo namenjen 
takšnim posebnim ljudem, kot je FIlip. Več si lahko 
preberete na povezavi www.drugi-dom.si. Vsaka 
malenkost, ki jo boste darovali v ta namen, bo več 
kot dobrodošla!
Vljudno torej vabljeni na nepozabno doživetje, ki 
nas bo skozi glasbo morda tudi spomnilo, da so za 
srečo v življenju po navadi dovolj le čisto majcene 
stvari.
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Strelci iz Trebnjega  
na državnem prvenstvu
V letu 2018 je za trebanjskimi strelci eno najuspešnejših sezon. Na 
dveh državnih tekmovanjih so strelci dosegli naslednje izjemne re-
zultate:
Na državnem prvenstvu v Ljubljani je v kategoriji od 60 do 70 let 
Franc Cugelj zasedel 1. mesto, enako je v kategoriji od 50 do 60 let 
Franc Progar zasedel 1. mesto. Na finalu strelske dopisne in inva-
lidske lige v Ljubljani so kadeti s standardno zračno puško v sestavi 
Patrick Klančar, Nec Smrekar Kovačič in Miha Novak zasedli 2. me-
sto. Pri serijski zračni puški je pri mlajših pionirkah Jasna Voje za-
sedla 3. mesto. Pri pionirjih je ekipa v sestavi Domen Stražišar, Žan 
Vencelj in Nik Slak zasedla 3. mesto. Pri veteranih je ekipa v sestavi 
Franc Cugelj, Bojan Ostanek in Franc Progar zasedla 1. mesto. Po-
samezno je v kategoriji veteranov od 60 do 70 let zasedel 3. mesto 
še Bojan Ostanek. Pri veteranih od 50 do 60 let je Marjan Rajkovič 
zasedel 2. mesto, Franc Progar pa 4. mesto. V kategoriji invalidi je 
Franc Cugelj zasedel 2. mesto med posamezniki. Čestitke vsem! 

Strelski pozdrav!

Leon Lobe, Strelsko društvo Trebnje
(od leve proti desni): Franc Progar, Marjan Rajkovič,  

Franc Cugelj in Bojan Ostanek

Ne le ples ...
Člani folklorne skupine Nasmeh smo se na neki prireditvi srečali z 
upokojenim generalom Ladom Kocijanom. S svojim nastopom in 
našo kostumsko podobo smo pritegnili njegovo pozornost. Prije-
ten pogovor nas je združil in povedali smo si veliko zanimivega, 
med drugim tudi to, da bomo naše plesne kostume obogatili z no-
vimi jankicami. Lado Kocijan se je dobrosrčno odzval in povedal, 
da nam bo finančno pomagal. Člani folklorne skupine smo mu za 
to iskreno hvaležni.
Vemo, da se dobro z dobrim vrača in v začetku aprila smo se »na-
smehovci« odločili, da mu priskočimo na pomoč ob pomladan-
skem čiščenju travnate površine ob njegovi hiši. Bilo je prijetno, 
nasmejano in vsi v folklorni skupini smo zaradi te »delovne akcije« 
čustveno bogatejši. In ne le ples, tudi pomoč drug drugemu nas 
iskreno povezuje in osrečuje.

Stanka Jurak

Čistilna akcija
V KS Knežja vas smo tudi letos imeli čistilno akcijo. Zbrali smo je 14. 
4. 2018 pred Vaškim središčem v Dolenjih Selcah.
Kot vsako leto smo izbrali vodje posameznih odcepov in vasi. Raz-
delili smo vreče in rokavice ter se z vaščani odpravili pobirat smeti. 
Smeti je največ izven naselij, kjer se začne gozd, ob bolj prometnih 
cestah. Smeti smo ločevali in jih metali v vreče za embalažo in me-
šane odpadke. Divjih odlagališč, kot smo jih videli pred leti, ni več, 
pojavi pa se kakšno novo, ki se ga sproti sanira. Čistilne akcije se 
udeleži zelo veliko otrok, k čemur pa seveda pripomorejo starši s 
svojim zgledom. Na čistilni akciji sodeluje okrog 50 vaščanov.
Ob prijetnem skupnem druženju smo dan zaključili pri Vaškem sre-
dišču, kjer je tudi velik prostor za otroško igro z žogo. 

 Anita Barle
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Čistilna akcija  
v KS Račje selo
Zadnjo soboto v mesecu marcu smo se kra-
jani in gasilci zbrali ob 9. uri pred gasilskim 
domom. Predsednik KS Vojko Makovec in 
predsednik PGD Bojan Kresal sta pozdravila 
prisotne. Zbralo se nas je preko 30 udele-
žencev.
Potem ko smo dobili rokavice in vreče, ki 
jih je podarila Komunala Trebnje, smo se 

Uspešna majska  
krvodajalska akcija
Druga terenska krvodajalska akcija je potekala 3. in 4. maja v »Ga-
laksiji« v Trebnjem. Bila je uspešna, saj se jo je v dveh dneh ude-
ležilo 372 krvodajalcev. Prvi dan je kri darovalo 166 krvodajalcev, 
drugi dan pa 206. Prišlo pa je tudi 12 novih krvodajalcev, ki so dali 
kri prvič.
Hvala vsem in vabljeni na tretjo krvodajalsko akcijo, ki bo 27. in 28. 
avgusta v »Galaksiji« v Trebnjem.

Tea Radelj, sekretarka
RKS-OZ Trebnje

Očistimo Trebnje
14. 4. smo s člani Kluba študentov občine Trebnje organizirali či-
stilno akcijo v Trebnjem, ki jo je vodila Petra Papež. Zbor je bil ob 
10.00 pred KŠOT-om, kjer so udeleženci pridobili vso potrebno 
opremo za delo. Vsak udeleženec je dobil sendvič in vodo za na pot 
kot okrepčilo. Čistilna akcija je trajala okvirno 3 ure. Vsem sodelu-
jočim smo hvaležni, saj so nam pomagali ohraniti okolico lepšo in 
varnejšo.

Konec aprila in v začetku maja je bilo organizirano še kresovanje, ki 
se je odvijalo v Mestnem parku Trebnje v sodelovanju s Turističnim 
društvom Trebnje. V Galaksiji Trebnje je potekala krvodajalska ak-
cija, ki jo je organizirala aktivistka KŠOT-a Iza Gračan v sodelovanju 
z Rdečim križem Trebnje. Klubu se v prihodnje obeta še kar nekaj 
zanimivih dogodkov, ki jih je vredno obiskati.

Renata Murn

DU Velika Loka na obračunu
Člani Društva upokojencev Velika Loka so se v začetku meseca 
aprila zbrali na zboru članov društva in opravili letni obračun. Kot 
povabilo na zbor so vsi prisotni prejeli zgibanko, ki jo je pripravilo 
vodstvo društva, na kateri so vsi podatki, ki jih potrebujejo člani 
za medsebojno komuniciranje ter na kratko opisan letni program 
dela. Predsednik društva Marjan Rozman je v uvodnem pozdravu 
nagovoril vse, posebej pa ga. Vido Šušterčič, ki je zastopala tudi 
župana Občine Trebnje in se je predstavila tudi kot kandidatka za 
poslanko na državnozborskih volitvah. 
Po uvodni dejavnosti je predsednik društva opisal najpomembnej-
še dosežke v preteklem letu, nato pa so sledila še ostala poročila, 
vključno s sprejemom zaključnega računa in finančnega načrta za 
prihodnje leto. 
Prisotni so pozorno poslušali in se seznanili s projektom Starejši za 
starejše, kar so na koncu tudi soglasno podprli. Društvo je obrav-
navalo in sprejelo tudi nova Pravila društva. 
Zaradi bolezni so razrešili tajnico društva Francko Grošelj, ki je 
opravljala to delo več kot 20 let in na njeno mesto izvolili Rozalijo 
Demšar. S posebno zahvalo se je društvo zahvalilo nekdanji tajnici 
za opravljanje 20-letnega dela v društvu.
Občni zbor so izrabili tudi za to, da so se vsem članom in člani-
cam, ki so v minulih letih opravljali pomembne naloge, zahvalili 
in jim v ta namen izročil darila s posvetilom društva v knjigi ter 
priloženim nageljčkom. Zahvale so prejeli: Marija Zupančič, Marija 
Praznik, Zofija Globočnik, Jelka Pirnovar, Jože Rus, Stane Korelc in 
Ivan Pirnovar.

razdelili v skupine in odšli na delo. Očistili 
smo vse površine ob lokalnih in krajevnih 
cestah. Čiščenja so se udeležili tudi Romi in 
očistili so površine ob lokalni cesti v naselju 
Vejar. Z delom smo zaključili ob 12. uri, nato 
je sledila malica, ki so jo pripravili gasilci.

Ob koncu akcije sta se predsednika zahva-
lila vsem za udeležbo in povabila naslednje 
leto na čistilno akcijo.

Tone Zaletel

NAPOVEDNIK
12. 5. 2018 ob 17.00, Turnir namiznega nogometa, Lokacija: Klub 
študentov občine Trebnje
19. 5. 2018 ob 15.00, Lan party, Lokacija: Dvorana Stik
26. 5. 2018 ob 20.45, Finale LP, Lokacija: Klub študentov občine 
Trebnje
9. 6. 2018 ob 17.00, Turnir v igrah s kartami, Lokacija: Dvorana Stik
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Lovska opazovalnica
V spomladanskem času vsako leto poteka-
jo v vseh loviščih v Sloveniji delovne akcije, 
kjer lovci postorijo vse potrebno v svojih lo-
viščih. Med temi opravili je tudi postavitev 
lovske opazovalnice, ki so jo letos prvič po-
stavili lovci LD Dobrnič tudi na znamenitem 
Kozjeku, o katerem je pisal že znani sloven-
ski pisatelj Josip Jurčič iz Muljave, avtor 
znamenitega romana Deseti brat in povesti 
Jurij Kozjak, ki govori o slovenskem janičar-
ju, ki se bojuje v turški vojski. Opazovalnica 
bo služila svojemu namenu in obenem tudi 
krasila gričevje pod Kozjekom, ki trenutno 
cveti v vsej svoji spomladanski veličini. Lo-
vski pozdrav!

Leon Lobe, LD Dobrnič, vodja revirja

Lovci LD Dobrnič pri postavitvi lovske  
opazovalnice na Kozjeku

V nesreči lahko 
vedno računate na 
pomoč gasilcev. Pa 
je to še vedno tako? 
Po naših izkušnjah večina krajanov Treb-
njega še vedno ne ve, da jih v nesrečah in 
požarih rešujejo izključno PROSTOVOLJCI. 
PGD Trebnje v enem letu opravi tudi do 100 
intervencij (pozivov za reševanje), posredu-
jemo ob vseh vrstah požarov, prometnih 
nesrečah, nesrečah z nevarnimi snovmi 
in naravnimi nesrečami. Za te naloge smo 
usposobljeni na najvišjem nivoju, saj daje-
mo veliko poudarka izobraževanju, vajam 
in ustrezni opremi. 
Današnji tempo življenja postaja vse bolj 
obremenjujoč, saj zaradi obveznosti v služ-
bah in zasebnem življenju zmanjkuje časa 
za prostovoljstvo. V našem društvu se če-
dalje večkrat soočamo s pomanjkanjem 
kadra, ko pride do intervencije v dopoldan-
skem času ali ko gre za delo z mladino. Si 

predstavljate, da vam gori dom, pa ni niko-
gar, ki bi pogasil požar? Si predstavljajte, da 
ste ujeti v razbitinah avta, pa ni nikogar, ki 
bi vas rešil? Gasilci smo vsi krajani, ki nam 
je mar za življenje drugih!
Vse, ki ste pripravljeni žrtvovati nekaj svo-
jega prostega časa, vabimo v naše vrste. 
Lahko kot kandidat za operativnega gasilca, 
podporni član/članica društva ali pa vpiše-
te svojega otroka v našo mladinsko komi-
sijo. Deležni boste novih znanj, življenjskih 
izkušenj in neprecenljivega občutka zado-
voljstva, ko naredite nekaj dobrega za dru-
ge. Vse to na vajah učimo tudi otroke od 1. 
razreda naprej.
V nedeljo, 10. junija, organiziramo dan od-
prtih vrat, kjer vam bomo predstavili naše 
delo, opremo, in prikazali nekaj »akcije«, ki 
poteka na intervencijah. Verjemite – v PGD 
Trebnje ni nikoli dolgočasno! 
Varnost posameznika, skupine ali premo-
ženja ni več samoumevna. Je zelo cenjena 
vrednota, ki jo danes čedalje težje zagota-
vljamo. Pridružite se nam in nam pomagaj-
te pri našem poslanstvu!

Pozdrav maju
Člani Turističnega društva Trebnje smo 30. 
4. 2018 skupaj s KŠOT že drugič pripravili 
prireditev Pozdrav maju, ki je obenem sim-
bolično praznovanje 1. maja, na kateri ne 
sme manjkati niti kres. Tudi letos smo se 
zbrali v Mestnem parku v Trebnjem, zato je 
bil kres bolj simbolične narave. Poleg tega 
so se lahko najmlajši preizkusili v izdelova-
nju sove Oke z mentorji iz Lutkovnega gle-
dališča Ljubljana – na voljo so imeli poslika-
vo obraza. Da pa želodčki niso bili prazni, so 
skrbeli člani Društva praženega krompirja, 
ki so pripravili odličen pražen krompir. Ve-
čer so popestrili člani ansambla Azalea. 
Hvala vsem za prijeten večer. Hvala tudi OŠ 
Trebnje, PŠ Dolenja Nemška vas, ga. Ne-
venki Grebenc, Občini Trebnje ter ga. Mar-
tini Kastelic iz KS Trebnje.

TD Trebnje

Loški upokojenci sedaj komaj čakajo na 
izlet v Logarsko dolino, ki bo 19. maja. Or-
ganizira ga predsednik Komisije za šport in 
rekreacijo Lado Grden.

bp
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Za paciente z bolečino v hrbtu
Učinkovitost spremenjene klinične poti – Pilotni pro-

jekt Ministrstva za zdravje, ki ga bo izvajal ZD Trebnje
Bolečina v hrbtu je eden najpogostejših simptomov, s katero se 
srečujemo v odraslem obdobju; saj ima preko 80 % odraslih vsaj 
enkrat v življenju bolečino v hrbtu, najpogosteje v vratu ali križu. 
Bolečina v hrbtu ob svoji pogostnosti in posledicah, ki jih ima za 
kakovost življenja in delazmožnost, pomeni pomemben javnozdra-
vstveni problem predvsem v delovno aktivni populaciji.

Omenjeno dejstvo je spodbudilo Ministrstvo za zdravje, ki je preko 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje naročilo projekt uvajanja 
nove klinične poti obravnave bolnika z bolečino v hrbtu. Na jav-
nem razpisu je bil za izvajanje projekta izbran ZD Trebnje, ki je za-
gotovil vse potrebne kadrovske in strokovno organizacijske vire za 
izvajanje projekta. V projektu sodeluje še ZD Celje, ki predstavlja 
kontrolni zdravstveni dom. Izvajanje projekta se je s pripravljalno 
fazo začelo 1. 4. 2018; projekt bo trajal do konca leta 2018.

Osnovna ideja nove klinične poti je v tem, da bolnik z akutno bole-
čino v križu čim prej pride do optimalne obravnave, ki skrajša čas 
okrevanja in omogoča čim prejšnjo vrnitev v svoje delovno okolje.
Nova klinična pot vključuje ob že ustaljeni in s strokovno dok-
trino podprti obravnavi tudi takojšen obisk pri triažnem fizi-
oterapevtu. Le-ta se odloči, ali bolniku zadošča le nasvet glede 

življenjskega sloga in navodila za vaje ali pa potrebuje nadaljnjo 
kompleksno fizioterapevtsko obravnavo. 

Pri bolnikih, ki imajo dolgotrajnejše težave z bolečino v hrbtu, 
pa se bo v obravnavo težav vključilo še več strokovnjakov, med 
katerimi so specialist medicine dela prometa in športa, psiholog, 
kineziolog in drugi. 

Učinek intervencije v pilotnem projektu bo ocenjen in bo služil kot 
podlaga za oblikovanje nove poti obravnave bolnikov z bolečino v 
križu. ZD Trebnje ima v projektu pomembno vlogo, saj smo tisti, ki 
bomo s svojim znanjem in izkušnjami sooblikovali klinično pot za 
obravnavo bolnikov z bolečino v križu. 

Sodelovanja in povratne informacije pacientov, ki jih pestijo bo-
lečine v križu, bo za uspeh projekta ključno. Veseli bomo vašega 
sodelovanja, ki za vas pomeni nadstandardno obravnavo, saj boste 
imeli možnost takojšnega posveta s fizioterapevtom, ki bo glede 
na naravo vaših težav predlagal morebitno nadaljnje fizioterapev-
tsko zdravljenje. 

Izvajanje projekta bo potekalo v ambulantah družinske medicine 
ZD Trebnje in na ZP Mirna in Mokronog. K sodelovanju bodo po-
vabljeni tisti delovno aktivni posamezniki, ki so zdravnika obiskali 
zaradi bolečine v hrbtu.

Strokovni vodja ZD Trebnje 
Prim. izr. prof. Marija Petek Šter, dr. med., spec.druž. med.
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Toplotne črpalke 
Toplotne črpalke praviloma uporabljajo elek-
trično energijo in toploto okolja, da segrevajo 
vodo, ki jo uporabljamo za sanitarne namene 
ali za ogrevanje stavb. Glede na izvor toplo-
te okolja ločimo toplotne črpalke zrak – voda 
(toplota okolja pride iz zraka), voda – voda (to-
plota okolja pride iz podtalnice, mirujoče ali 
tekoče vode) ter slanica – voda (slanica teče 
v zaprtem sistemu in se greje s toploto zemlje 
– lahko kot horizontalni zemeljski kolektor ali 
kot vertikalni sistem – geosonda, ki se vstavi v 
vrtino globine od 60 m do 150 m).
Najbolj pogosta izvedba je toplotna črpalka 
zrak – voda, saj je njena postavitev najeno-
stavnejša. Običajno gre za napravo iz dveh 
delov, zunanja enota vsebuje ventilator in 
kompresor, notranja pa toplotni izmenjeva-
lec. Obe enoti sta povezani z izoliranimi cev-
mi, po katerih teče hladilna tekočina. Ker se 
temperatura zunanjega zraka spreminja z le-
tnimi časi, je seveda takšna toplotna črpalka 
veliko bolj učinkovita poleti kot pozimi, med-
tem ko je zaradi konstantne temperatura tal 
skozi celo leto TČ slanica – voda skozi celo leto 
enako učinkovita.

Učinkovitost toplotne črpalke ocenjujemo na 
dva načina, in sicer s faktorjem COP (grelno 
število) in po novem tudi s faktorjem SPF (le-
tno grelno število). Faktor COP je merjen la-
boratorijsko in pove, kakšna je učinkovitost 
pri točno določenih pogojih, na primer pri 
segrevanju vode na 35°C pri temperaturi zu-
nanjega zraka 2°C. Pri vsaki toplotni črpalki 
lahko zasledimo več različnih COP faktorjev, 
odvisno od temperature zunanjega zraka in 
temperature, na katero segrevamo vodo. Vse 
toplotne črpalke so veliko bolj učinkovite, če 
vodo segrevajo na nižjo temperaturo, zato se 
jih priporoča za uporabo skupaj s talnim ogre-
vanjem. Če imamo radiatorje, bomo morali 

Nova otroška zobna 
ambulanta
Zdravstvenemu domu Trebnje je po več-
letnih prizadevanjih uspelo pridobiti novo 
otroško zobno ambulanto, ki je pričela z 
delom v marcu letošnjega leta. Ambulanta 
je dobrodošla pridobitev, saj veliko trebanj-
skih otrok zaradi prezasedenosti ostalih 
otroških ambulant ni imelo izbranega zo-
bozdravnika. 
Ambulanto je prevzela zobozdravnica Bar-
bara Zupančič, ki že ima izkušnje z delom 
v otroški zobni ambulanti. Pomaga ji asi-
stentka Bernarda Sever, ki je dolga leta zelo 
uspešno izvajala preventivno zobozdra-
vstveno vzgojo v vrtcih in šolah. Obe zelo 

Vabilo na košnjo 
Jurjevega vrta
Krajevna skupnost Knežja vas vabi, da se 
nam pridružite pri košnji Jurjevega vrta na 
Jurjevi domačiji na Občinah, ki bo v nedeljo, 
3. 6. 2018, ob 14.00. uri na Občinah. Kosili 
bomo skupaj s člani Društva koscev in kosic 
Slovenije. Po košnji bo sledilo še druženje 
ob igrah in malici. 

Lepo vabljeni!
Uroš Primc

vodo segrevati 
na 55°C, pri 
tem pa bo TČ 
okoli 40 % 
manj učinko-
vita, kot če bi 
vodo greli zgolj na 35°C, kar je optimalno za 
talno ogrevanje. Ali drugače, če ima neka TČ 
COP 3.7 pri segrevanju vode na 35°C ima pri 
segrevanju na 55°C COP le še okoli 2.6.
Sezonsko grelno število se izračuna glede na 
konkretno rabo energije pri točno določenem 
sistemu kot celoti – upošteva se vsa elektri-
ka, ki jo sistem potrebuje (tudi za morebitno 
odtaljevanje) in vsa proizvedena toplota. Pri-
merjava COP in SPF je povsem neumestna, je 
pa SPF dosti bolj realen, saj je prilagojen posa-
mezni situaciji.
Toplotne črpalke so trenutno še zelo ugoden 
način ogrevanja, saj je cena električne energi-
je v Sloveniji med najnižjimi v Evropi. Z rastjo 
cen električne energije pa bo potrebno več 
razmisleka, ali se splača vgrajevati toplotne 
črpalke v stavbe, ki se ogrevajo radiatorsko 
oziroma razmisliti tudi o lastni sončni elek-
trarni.

Za podrobnejše informacije o obnovljivih vi-
rih energije, učinkoviti rabi energije in sub-
vencijah ter kreditih Ekosklada se lahko ogla-
site tudi v brezplačni energetsko svetovalni 
pisarni mreže Ensvet v Trebnjem, na Golie-
vem trgu 5 (občinska stavba, pisarna številka 
10) vsako sredo med 15.00 in 19.00. 
Na svetovanje se predhodno obvezno prija-
vite na 07 348 11 12
ali na ensvettrebnje@gmail.com

Marjeta Zupančič Meglič
Neodvisna energetska svetovalka mreže 

Ensvet*
* Več o mreži ENSVET, spodbudah in kreditih 
Eko sklada za okoljske naložbe 
tudi na www.ekosklad.si. 

radi delata z otroki. Za osnovno nalogo sta 
si zadali skrb za zdravje zob najmlajših. Za-
vedata se, da sta motivacija za ustno higi-
eno in sodelovanje pri zobozdravniku zelo 
pomembni popotnici otrokom. 
Staršem priporočamo, naj poskrbijo, da 
imajo njihovi otroci izbranega zobozdravni-
ka še pred pojavom težav, saj prvi obisk pri 
zobozdravniku še kako zaznamuje otroka. 
Zobozdravnico Barbaro Zupančič lahko iz-
berete tako, da so oglasite v ambulanti v 
ordinacijskem času (ponedeljek, torek, če-
trtek in petek dopoldne, sredo popoldne), 
pokličete na tel. 07 3481 759 ali pišete na 
mail zobna3.trebnje@zd-tr.si.
Vaši otroci bodo v varnih, prijaznih in stro-
kovnih rokah.

Vera Rozman
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Franci KEPA
Sem Franci KEPA, kandidat SDS na držav-
nozborskih volitvah v četrtem volilnem 
okraju, ki zajema občine Trebnje, Mirna, 
Šentrupert in Mokronog-Trebelno.

Rodil sem se 1964 v Novem mestu. Živim v Trebnjem, sem inže-
nir gradbeništva in samostojni podjetnik.
Zavzemal se bom za:
• razbremenitev dela in zmanjšanje davkov; 
• to, da se v Trebnjem odpravi prostorska stiska v šoli in vrt-

cu (rešitve vidim v dograditvi šole v Nemški vasi ali Treb-
njem); 

• izgradnjo vrtca v Šentlovrencu;
• ureditev krožišč v Trebnjem;
• ureditev uvoza v Trebnje pri gradu (rekonstrukcija 

̋Trebanjsko tromostovje);
• izgradnjo kulturnega doma in glasbene šole;
• regionalno kolesarsko povezavo Trebnje, Mirna, Mokro-

nog, Mirna Peč, Novo mesto;
• ločitev fekalne in meteorne 

kanalizacije;
• preplastitev državnih cest.
Kandidiram z namenom, da 
prispevam h gospodarskemu 
razvoju Slovenije in naše Dolenj-
ske. S svojimi izkušnjami in zna-
njem bom vaš glas v Ljubljani.

»Trebanjca za poslanca«

Vida Šušterčič, 
kandidatka za poslanko 

pri SMC – Stranki 
modernega centra 

Sem Trebanjka, zaposlena na Občini Trebnje. Po izobrazbi 
sem univerzitetni diplomirani inženir geodezije in delam na 
področju prostorskega načrtovanja. Sem poročena in mati 
dveh odraslih otrok. 
Nikoli prej se nisem ukvarjala s politiko in moja prva stranka 
je SMC, zato sem nov, neobremenjen obraz v politiki. 
Poznam zakonodajo in vse občine v naši volilni enoti. V času 
službovanja sem obiskala prav vsa naselja v občinah Treb-
nje, Mirna, Šentrupert 
in Mokronog-Trebelno; 
poznam probleme in vem, 
kaj je v bodoče potrebno 
storiti v našem okolju! 
Prizadevala si bom, da 
se bo mladim izboljšal 
življenjski standard, da bo 
dobro poskrbljeno za sta-
rejše, da se bo zgradil nov 
kulturni dom, infrastruk-
tura in da se zagotovijo 
nova delavna mesta ter 
uredijo vsa naselja! 
Ves čas bom sodelovala z 
občinami in krajani.

V ZDRUŽENI DESNICI se zavzemamo za:
• dosledno usklajevanje rasti pokojnin z rastjo plač! Ker 

se pokojnine v zadnjih 8 letih niso usklajevale, ste bili 
upokojenci prikrajšani za 8,4 % vaše pokojnine!

• uvedbo plačane bolniške za stare starše, ki varujejo 
bolne vnuke!

• večje število rojstev.  Vsaki slovenski mami bomo dali 
3000 EUR ob rojstvu otroka in 3000 EUR na leto za sta-
novanje mladih družin – za nakup, obnovo ali najem 
stanovanja (pogoj pa bo slovensko  državljanstvo, vsaj 
10 let bivanja v Sloveniji in znanje slovenskega jezika). 
V zadnjih 20 letih imamo vsaj 10.000 rojstev na leto 
premalo. Že danes čutimo posledice (npr. pomanjkanje 
vplačnikov v pokojninski in zdravstveni sistem ...) Če se 
število rojstev ne bo bistveno povečalo, bodo te teža-
ve kmalu postale neobvladljive.

• zmanjšanje davkov na plače, da se bo neto povprečna 
plača povišala na letni ravni za 400 EUR!

Aleš Primc -
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Brane Praznik – kandidat 
Združene levice in SLOGE

Brane Praznik, doma iz Šentlovrenca, se 
je rodil leta 1949 v Žubini in je upokoje-
ni častnik Slovenske vojske (SV). Več kot 
polovico delovne dobe se je ukvarjal z 
novinarstvom, zlasti kot urednik časo-
pisov. V TO je bil vključen že leta 1971. 

Leta 1991 je sodeloval v osamosvojitveni vojni in se nato zapo-
slil v TO. Pisal je literaturo za usposabljanje v SV, o osamosvo-
jitvi in poosamosvojitvenem obdobju je napisal dve knjigi ter 
več drugih publikacij, tudi o lokalni zgodovini. Vse življenje je 
aktiven na področju kulture, zlasti na področju likovne in pu-
blicistične dejavnosti ter amaterskega gledališča, v katerem je 
deloval kot režiser in igralec.
Danes je aktiven v KS, v OZ 
ZVVS Trebnje, PGD, DU in 
drugod. Kot poslanec se bo 
zavzemal za razvoj Temeni-
ško-Mirnske doline. Na dr-
žavni ravni se bo zavzemal 
predvsem za vzpostavitev 
pravne države, za pravičnost 
in solidarnost, za popolno 
odpravo revščine v RS ter za 
druge vrednote iz programa 
ZL DSD.

ZL DSD Trebnje

dr. JOŽE KORBAR
Po izobrazbi sem doktor kemijskih znanosti. 
Imam skoraj 30 let delovnih izkušenj v gospo-
darstvu in v javnem sektorju. Ukvarjam se pred-
vsem s tehnološkimi investicijami in sistemi vo-
denja kakovosti. Sedaj sem samozaposlen. Sem 
tudi pooblaščeni inženir in član Inženirske zbor-
nice Slovenije, občinski svetnik in podžupan v 
Občini Trebnje. Že tretji mandat sem tudi pred-
sednik Občinskega odbora SLS v Trebnjem. Sem 
poročen, oče treh otrok. V prostem času sode-
lujem v Oktetu Lipa, več kot desetletje sem bil tudi aktiven godbenik. 
Del svojega prostega časa pa namenim tudi delu v vinogradu in zidanici. 
Kot poslanec v Državnem zboru se bom zavzemal za uresničitev progra-
ma Slovenske ljudske stranke, še posebej se bom potrudil za čimprejšnjo 
realizacijo ukrepov, ki so še pomembni za prebivalce dolin Temenice in 
Mirne: 
• izboljšanje pogojev za zaposlovanje mladih in za ekonomsko osamo-

svojitev mladih družin;
• izboljšanje pogojev za uspešno delovanje malih in srednjih podjetij 

ter družinskih kmetij;
• dokončanje izgradnje navezovalnih cest in rekonstrukcija bivše hi-

tre ceste v Temeniški dolini; 
• za razvoj manjših lokalnih središč in za enakovredne pogoje razvoja 

podeželja in vasi;
• za enakopravno obravnavo socialnih transferjev vsem skupinam, 

tudi kmečkim upokojencem;
• podpora države za izgradnjo objektov za kulturno in športno udej-

stvovanje.
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JUBILEJI / STRANKE

SLS je stranka trdnih temeljev, saj letos praznujemo 30-letni-
co od ustanovitve prve demokratične stranke in imamo jasne 
zaveze – sobivamo VARNO, znamo GOSPODARNO, delujemo 
LOKALNO. S programom dobrega gospodarja smo dokazali, 
da lahko v lastni hiši stvari spravimo v red in verjamemo, da 
jih lahko tudi širše, na lokalnem in državnem nivoju. Prečistili 
in pomladili smo svoje vrste, imamo zgledno urejeno finančno 
poslovanje, dober program in številčno ekipo. Dovolj razlogov, 
da nam bo skupaj uspelo! SLS je prva in prava izbira.
Pridružite se nam na tej poti, izberite SLS in pomagajte Sloveni-
ji, da postane boljša in uspešnejša za vse!

OO SLS Trebnje

Osebni jubilej Bec 
Ružice
V nedeljo, 22. 4. 2018, je svoj osebni pra-
znik – 90 let – praznovala gospa Bec Ružica 
iz Trebnjega. Ob tej priložnosti sva jo obi-
skali s članico Krajevne organizacije Rde-
čega križa Trebnje Matejo Zajc in ji osebno 
čestitali. 
Gospa živi skupaj z možem v svoji hišici, ki 
sta jo sezidala na začetku njune skupne poti 
in si ustvarila družino. Njena življenjska pot 
se je začela v Beogradu, kjer je rojena. Tam 
je leta 1952 spoznala tudi svojega moža, ki 
je služil vojaški rok in spletla se je ljubezen, 
ki traja še danes. Leta 1954 sta se poročila 
in leto kasneje se rodil prvi sin. Po šestih 
letih sta se preselila v Trebnje in si ustvarila 
dom, v katerem sta se rodila še en sin in 

Osebni jubilej 
Stanka Podbreznika 
V ponedeljek, 9. 4. 2018, je svoj okrogli ju-
bilej, 90 let, praznoval Stanko Podbreznik iz 
Čateža.
Na dan praznovanja smo ga na njegovem 
domu obiskale predsednica RKS-OZ Treb-
nje Mojca Mihevc in članici KORK Čatež 
Marjana Kamin in Zvezdana Sladič.
Gospod Stanko se je rodil v okolici Laškega 
v številni družini. Bil je najstarejši od petih 
otrok. Vsi so še živi in so med seboj zelo po-

25. MAJ 2018
Ste že pripravljeni na novo 
uredbo o varstvu osebnih 

podatkov?

Tel/Faks: +386 (0) 59043764 
GSM: +386 (0) 51 303 800
info@pduc.si www.pduc.si

hči. Žal pa je enega od sinov izgubila v pro-
metni nesreči, ko je bil star komaj 18 let. 
Sedaj živi doma hči z možem, ima pa še 3 
vnuke in 4 pravnuke in vsi zelo radi pride-
jo k babici. Tudi rojstni dan je praznovala v 
družinskem krogu, kar ji zelo veliko pome-
ni. K njej pa se radi vračajo na klepet tudi 
otroci in hvaležne mamice, saj je varovala 
kar veliko število otrok. 
Gospa je še vedno čila in nasmejana, vesela 
je vsakega obiska in rada obuja spomine, 
ko se je preselila v Slovenijo. Vedno je bila 
pozitivna in tudi v težkih časih ni obupala. V 
Trebnjem se dobro počuti in prav ponosno 
pove, da sta z možem poročena že 64 let. 
Gospa Ružica, to je res lepa številka in že-
limo vam, da bi čim dlje uživala življenje 
skupaj z možem, otroki, vnuki in pravnuki. 
Še enkrat vam iz srca čestitamo in vam že-
limo zdravja in življenjskega optimizma še 
naprej.

Vlasta Rajkovič
Predsednica KORK Trebnje

vezani. Služboval je v Mariboru, bil je stro-
jevodja. Pred 22 leti se je z ženo preselil v 
naše kraje. Gospod Stanko je še vedno čil, 
postori še kaj v vrtu, rad pa tudi kuha. Vča-
sih je veliko delal z lesom in njegova poseb-
nost so bili kolovrati. 
Nikoli ne toži o bolezni, vedno je dobre vo-
lje, veliko energije pa dobi ob obisku svojih 
dveh vnukov, dvojčkov Jana in Roka.
Dragi Stanko, še enkrat vam iz srca čestita-
mo in želimo še veliko zdravih in zadovolj-
nih let v krogu svojih najdražjih.

Marjana Kamin
Predsednica KORK Čatež
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STRANKE

VAŠ GLAS NA VOLITVAH 
JE POMEMBEN! 

3. junija pojdite na volišče in gla-
sujte ZA SMC – Stranko moderne-

ga centra, za katero kandidira Vida Šušterčič, ki si bo kot poslanka prizadevala, da 
bo življenje bolje za vse!
Njen program za Občino Trebnje: 
• gradnja kulturnega doma v Trebnjem, 
• gradnja kolesarskih cest, rekonstrukcija bivše H1, gradnja viadukta v Zida-

nem Mostu,
• gradnja kanalizacijskih sistemov, vodovodov, ureditev vodotokov,
• gradnja regijskega negovalnega doma v Trebnjem in oskrbovanih stanovanj, 
• v zdravstveni dom pripeljati specialistične ambulante,
• zagotoviti zadostne kapacitete v šolah in vrtcih,
• urediti igrišča in športne parke za vse generacije,
• urediti trg v Trebnjem in vse vasi v občini!
Za državno raven ji je pomembno javno zdravstvo, brezplačni vrtci vsaj eno leto 
pred pričetkom šolanja, povečanje plač, delovna mesta za nedoločen čas za mla-
de, zagotoviti boljši stanovanjski standard za mlade, poskrbeti za brezplačno izo-
braževanje računalništva za odrasle in dobro poskrbeti za starejše!

 Stranka SMC
 Lokalni odbor Trebnje

PARLAMENTARNE VOLITVE
Drage občanke in občani, pozivamo vas, da se prvo nedeljo v 

juniju v čim večjem številu udeležite parlamentarnih volitev – 

praznika demokracije. 

V nedeljo, 3. junija, glasujte za SDS in spremenili bomo Slove-

nijo na bolje Zate.

 Že vnaprej se zahvaljujemo za Vaš glas.

OO SDS Trebnje 

V času vsesplošne prezaposlenosti z državnozborskimi volitvami 
mnogi pozabljajo, da so novembra na vrsti tudi lokalne. V Drot-u se 
tega dobro zavedamo in delamo naprej. Zadovoljni smo, da so se naši 
predlogi za delo na več investicijskih področjih uresničili. Ob tem bi 
izpostavili naša prizadevanja za korak naprej na infrastrukturnem ra-
zvoju občine, še posebej pri investicijah v izboljšanje trajnostne do-
stopnosti z izgradnjo pločnikov in rekonstrukcijami občinskih cest, s 
katerimi se izboljšujeta prevoznost in prometna varnost. Zaradi naše 
vztrajnosti prihaja v izvedbo druga faza rekonstrukcije lokalne ceste 
do Račjega sela s sočasno izgradnjo pločnika, kjer bo država sofinan-
cirala 76 odstotkov investicije. Lokalna cesta Trebnje – Račje selo ima 
funkcijo zbirne in povezovalne ceste med krajevnimi skupnostmi, po 
njej poteka večina tovornega transfera do deponije Globoko, zato je 
izboljšanje prometne varnosti v cestnem prometu za vse udeležence, 
zlasti za pešce, izjemnega pomena.

Spoštovane občanke in spoštovani občani!
Stranka DeSUS je na svojem občnem zbo-
ru in volilni konferenci soglasno sprejela 
sklep, da je kandidatka za poslanko našega 
volilnega okraja na volitvah v Državni zbor 
univerzitetna diplomirana pravnica gospa 

Branka Kastelic iz Ljubljane. Kandidatka ima znanje in bogate izkušnje 
z delom v stranki DeSUS in Zvezi Društev Upokojencev Slovenije, kar je 
zelo pomembno, saj nas združujejo skupni interesi. V stranki, obogateni 
z novimi izkušnjami, vrednotami in skupnimi cilji, imamo vse možnosti, 
da prispevamo svoj delež v družbi, v kateri bo za vse generacije več de-
mokracije, spoštovanja, sožitja in solidarnosti. Smo stranka, ki je posebej 
občutljiva na socialne probleme. Pridružili so se nam tudi mladi aktivni 
člani, ki jim socialna pravičnost predstavlja pomembno vrednoto in skrb 
za njihovo prihodnost. Stranka DeSUS trdno vztraja na svojem programu, 
da bo tako kot doslej branila pravice upokojencev, pridobitve socialne 
države, javno zdravstvo in šolstvo.
Spoštovane volivke in spoštovani volivci!
Vaš glas za kandidatko Branko Kastelic in stranko DeSUS je vreden zaupa-
nja v stranko in naš slogan - VRNIMO LJUDEM DOSTOJANSTVO!

 Predsednik DeSUS Trebnje
 Stanko Peruš

Združena Levica in SLOGA na 
volitvah združili moči

Smo edini, ki smo zmogli toliko moči, da 
se na volitve odpravljamo družno, saj so 
rešitve v sodelovanju. Naš kandidat je 
domačin, vsem dobro poznan Brane Pra-
znik iz Šentlovrenca. Brane Praznik je vse-
stransko aktiven v lokalnem okolju in na 

državni ravni, saj je avtor knjig, dramski igralec, kronist, režiser, 
slikar, učitelj slikarstva, publicist, fotograf ... Aktiven je v številnih 
društvih in združenjih, kot so Območno združenje ZVVS Trebnje, 
PGD, DU in je neutruden v matični KS. V DZ se bo z njim slišal glas 
za razvoj Temeniško-Mirnske doline. Ob tem se bo zavzemal za 
delovanje in vzpostavitev pravne države kot branika pravičnosti 
in solidarnosti, za popolno odpravo revščine, za okolijsko sona-
ravno politiko ter prehransko in energetsko samooskrbo, nadzo-
rovan izstop iz NATA in izterjavo reparacijskega dolga od Zvezne 
republike Nemčije. Čas je, da dobimo pravega človeka v DZ!

ZL DSD Trebnje



št. 138 / maj 2018 29

ZAHVALE

Zaman te iščejo naše oči, zaman te kliče naše srce,
srce ljubeče tvoje zdaj spi, nam pa rosijo se trudne oči.
Odšel si od nas, tu več te ni, in v srcih spoznanje to zdaj boli,
v bolečini smo tiho sklonili glavo, z lepo mislijo na te – za slovo.
Vedi, da v vseh nas, ki radi te imamo, živel boš za vedno, kot si znal srečno
in misel na tebe v širnem bo svetu, nas spremljala v srcih topla za večno.

Z A H V A L A
VIKTOR LAVŠ 

1945–2018
Zagorica št. 5 pri Velikem Gabru

Ob boleči izgubi našega dragega Viktorja Lavša iz Zagorice pri Velikem Gabru se iskreno 
zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, vaščanom, vsem gasilcem ter ostalim za izrečeno 
sožalje, podarjeno cvetje, sveče, za svete maše in darove cerkvi. Hvala gospodu župniku, 
pogrebni službi, citrarki, pevcem, praporščakom in govornikoma za ganljive poslovilne bese-
de slovesa. Zahvaljujemo se ZD Trebnje za zdravljenje, patronažnim sestram, še posebej ga. 
Mojci Mihevc, za obiske na domu. Hvala tudi reševalnim prevoznikom. 
Zahvaljujemo se vsem, ki ste Viktorja imeli radi in ga spoštovali. Ohranimo ga v lepem spo-
minu.

Žalujoči: vsi njegovi.

Za dobroto tvojih rok
ostala je beseda HVALA,
ki v srcih bo ostala
in večno lep spomin na te.

ZAHVALA
V 89. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, tašča, babica, 

prababica, sestra in teta

ANGELA UDOVIČ
iz Repč pri Trebnjem.

Ob boleči izgubi naše drage mame se iskreno zahvaljujemo vsem soro-
dnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem, ki ste z nami delili 
žalost in bolečino, izrekli sožalje, ji poklonili cvetje, sveče in svete maše. 
Hvala osebju DSO Trebnje, SB Novo mesto, g. kaplanu za opravljen obred 
ter pogrebni službi Novak. 
Še enkrat hvala vsem in tudi tistim, ki vas nismo posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njeni
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RAZVEDRILO

Tokratni sponzor križanke je Okvirjanje slik Štefan Pepelnak 
s. p., Obrtniška ulica 39, 8210 Trebnje. 

Spoštovani! 
Nudimo vam okvirjanje slik, gobelinov in uporabnih predme-
tov, slikarski material, akvarelne in oljne barve. 
Oglasite se pri nas in našli boste, kar želite.     

Za vas so pripravili nagrade, in sicer: 

1. nagrada: okvirjanje v vrednosti 40,00 €,

2. nagrada: okvirjanje v vrednosti 30,00 €, 

3. nagrada: okvirjanje v vrednosti 20,00€.

Geslo križanke in svoj naslov pošljite na Gla-
silo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali na 
elektronski naslov: glasilo.obcanov.trebnje@
gmail.com najkasneje do ponedeljka, 4. 6. 
2018. Gesel po tem datumu ne bomo upošte-
vali.
Pravilno geslo križanke iz aprilske številke Gla-
sila je:  »ILKO NAJBOLJŠA ODLOČITEV ZA NA-
KUP«.
Prejeli smo  34 pravilnih  in 13 nepravilnih re-
šitev. Na seji 8. 5. 2018 smo izžrebali 3 nagra-
jence:

1. nagrajeni:  Martin Hočevar,
Jurčičeva ulica 2, 8210 Trebnje;

2. nagrajena: Ivica Bandelj,
Dolenje Prapreče 2. 8212 Velika Loka;

3. nagrajeni:  Leon Urbančič,
Goljek 34, 8210 Trebnje.

Za dvig nagrad se oglasite v trgovini ILKO TEH-
NIKA, Obrtniška ulica 32, Trebnje



Napovednik dogodkov v občini Trebnje v maju in juniju 2018

NAPOVEDNIK

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

DATUM URA DOGODEK LOKACJA ORGANIZATOR/
INFORMACIJE

četrtek, 17. maj 2018 9.00 – 12.00 Digitalna doba, naš izziv – osnove računalništva CIK Trebnje CIK Trebnje,  
VGC Marela

18.00–19.00 Apel podobo na ogled postavi, tematska razstava Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje CIK Trebnje

petek, 18. maj 2018 10.00–19.00 Dan odprtih vrat Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje CIK Trebnje

16.00–18.00 Zdrava rekreacija CIK Trebnje CIK Trebnje

16.00–17.30 Delavnica: Selfi, podoba mojega vsakdana Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje CIK Trebnje

18.00
V TREBNJE PRIHAJA OSKAR KOGOJ- svetovno 
priznan oblikovalec in raziskovalec slovenske 
dediščine ter starih kultur sveta

CIK Trebnje Občina Trebnje,  
CIK Trebnje

20.00 9. krog: Trimo Trebnje : RK Maribor OŠ Trebnje RK Trebnje
20.00 Tvoj bodoči bivši mož – Vid Valič KD Trebnje VidValič.si

nedelja, 20. maj 2018 14.00  S škratom Čatežem po zaplaških stezicah KUD POPOTOVANJE 
FRANA LEVSTIKA ČATEŽ

sreda, 23. maj 2018 17.30 Petanka - državna liga skupina A in skupina B Čatež ŠRD Čatež
četrtek, 24. maj 2018 9.00–12.00 Digitalna doba naš izziv CIK Trebnje CIK Trebnje

19.30–20.30 Četrtkova sozvočja: Kvartet kitar Mascara Dvorana STIK CIK Trebnje

petek, 25. maj 2018 15.30 Atletski miting za pokal župana Občine Trebnje Športni park Trebnje Atletski Klub Krka in 
župan ObčineTrebnje

11.00-18.00 Petkanje Mestni park Trebnje Ekipa Petkanje

nedelja, 27. maj 2018 14.00–18.00 TREBNJE SKOZI ČAS- voden ogled  
po občini Trebnje

zbirno mesto: Mestni park 
Trebnje Občina Trebnje

torek, 29. maj 2018 16.00 Alzheimer cafe Dom starejših občanov Trebnje Spominčice

20.30 15. Lunin pohod na Vrhtrebnje zbirno mesto: Avtobusna postaja 
Trebnje Anlr

četrtek, 31. maj 2018 9.00–12.00 Digitalna doba naš izziv CIK Trebnje CIK Trebnje
sobota, 2. junij 2018 17.00 Srečanje krajanov KS Svetinje Svetinja KS Svetinja
sreda, 6. junij 2018 17.30 Petanka - državna liga skupina A Čatež ŠRD Čatež
četrtek, 7. junij 2018 19.30 Četrtkova sozvočja: Klavirski trio Amael Dvorana STIK CIK Trebnje

petek, 8. junij 2018 20.00 Dalmatinski večer (letni koncert MePZ Kres,  
gostje Šmarski tamburaši) KD Čatež KUD POPOTOVANJE 

FRANA LEVSTIKA ČATEŽ
11.00-18.00 Petkanje Mestni park Trebnje Ekipa Petkanje

sobota, 9. junij 2018 18.00 Otvoritev 51. Mednarodnega tabora likovnih 
samorastnikov Trebnje.

Galerija likovnih samorastni-
kov Trebnje CIK Trebnje

nedelja, 10. junij 2018
9.00–12.00 in 
od 14.00 do 
19.00

Ustvarjanje udeležencev 51. Mednarodnega  
tabora likovnih samorastnikov Trebnje.

Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje CIK Trebnje

14.00–18.00 PO POTI USPEŠNIH TREBANJCEV - voden ogled  
po občini Trebnje

Zbirno mesto: Avtobusna postaja 
Trebnje Občina Trebnje

15.00–18.00 PGD Trebnje
Dan odprtih vrat Gasilski dom Trebnje Gasilsko društvo

Trebnje

ponedeljek, 11. junij 2018
9.00–12.00 in 
od 14.00 do 
19.00

Ustvarjanje udeležencev 51. Mednarodnega 
tabora likovnih samorastnikov Trebnje

Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje CIK Trebnje

torek, 12. junij 2018 10.00–13.30 in 
15.00– 19.00 

Ustvarjanje udeležencev 51. Mednarodnega 
tabora likovnih samorastnikov Trebnje in obisk 
udeležencev 19. malega likovnega tabora  
Dolenjske, Bele krajine in Posavja

Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje CIK Trebnje

sreda, 13. junij 2018 9.00–12.00 Ustvarjanje udeležencev 51. Mednarodnega  
tabora likovnih samorastnikov Trebnje.

Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje CIK Trebnje

9.00–16.00 Usposabljanje strokovnih delavcev za delo  
v programih vseživljenjskega učenja zapornikov CIK Trebnje CIK Trebnje

četrtek, 14. junij 2018 9.00–12.00 in 
14.00–17.45

Ustvarjanje udeležencev 51. Mednarodnega  
tabora likovnih samorastnikov Trebnje.

Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje CIK Trebnje

18.00 Odprtje razstave donacije Bernik Špringer Baragova galerija CIK Trebnje

petek, 15. junij 2018 9.00–12.00 in 
14.00–19.00

Ustvarjanje udeležencev 51. Mednarodnega 
tabora likovnih samorastnikov Trebnje.

Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje CIK Trebnje

sobota, 16. junij 2018 10.00 Zaključek tabora, podelitev nagrade izbranemu 
avtorju ter razstava podarjenih del.

Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje CIK Trebnje

10.00–24.00 Dan odprtih vrat – Poletna muzejska noč Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje CIK Trebnje

15.00 Prireditve ob koncu 51. mednarodnega tabora 
likovnih samorastnikov.

Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje CIK Trebnje

20.00 Dan odprtih vrat – Poletna muzejska noč – koncert 
Glasbene šole Trebnje

Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje CIK Trebnje


