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Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje, 
Goliev trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goli-
ev trg 5, 8210 Trebnje
Odgovorna urednica: Mojca Smolič
Uredniški svet: Mitja Hren, Vanja Jakopin, Ma-
teja Grebenc Kepa, Darinka Krevs, Petra Pust 
Smolič, Milan Žnidaršič, Franc Brane Praznik, 
Mojca Smolič, Vida Hočevar, Andreja Perc
Lektorica: Silva Kastelic
Grafična podoba: Simona Pate Popelar
Tisk in prelom: Tiskarna Januš d.o.o, Ljubljana
Naklada: 4.850 izvodov, ki se razdelijo brez-
plačno vsem gospodinjstvom in podjetjem v 
občini Trebnje. 
Uredništvo si pridržuje pravico do objave, 
neobjave, delne objave ali krajšanja nena-
ročenih prispevkov v skladu s prostorskimi 
možnostmi in uredniško politiko. Prosimo, 
da posamezni prispevki ne obsegajo več kot 
1000 znakov s presledki in fotografijo v for-
matu JPG ali podobno. Fotografij neprimerne 
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 avtor-
jev, ne bomo objavili. Prosimo, da ob prispev-
ku vedno navedete tudi avtorja fotografije. 
Uredništvo si pridržuje pravico, da neprimer-
ne in žaljive vsebine ne objavi. 
V Glasilu občanov se brezplačno objavi osmr-
tnica ali zahvala ob smrti pokojnih občank ali 
občanov občine Trebnje v obsegu 800 znakov 
s presledki. Spominskih objav ob obletnicah 
smrti se ne objavlja. Poslanih slik za objavo 
ne vračamo. V Glasilu občanov se proti plačilu 
v skladu s sprejetim cenikom objavljajo tudi 
oglasi, ki so pripravljeni za tisk, torej oblikovani 
in v primernih formatih: PDF v kakovosti za tisk 
in CMYK-formatu. Če kakovost ni ustrezna, se 
objavo oglasa zavrne. Naročnik oglasa je dol-
žan spoštovati avtorske pravice glede upora-
be 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 občinsko stavbo). 
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo števil-
ko je ponedeljek, 2. 9. 2019, predviden izid je 
v sredo, 11. 9. 2019.
Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po 
tem datumu, bodo uvrščeni v naslednjo števil-
ko, če bodo še aktualni.

Poročilo s 7. redne 
seje Občinskega sve-
ta Občine Trebnje
Župan je sklical 7. redno sejo Občinskega sveta 
Občine Trebnje, ki je potekala v sredo, 19. junija 
2019, od 16.00 do 20.00 v veliki sejni sobi Občine 
Trebnje.
Na seji je bilo prisotnih 19 članic in članov Občin-
skega sveta Občine Trebnje, na dnevni red pa je 
bilo umeščenih 20 točk. 
Uvodoma je Občinski svet potrdil zapisnik 6. redne 
seje z dne 15. 5. 2019, zapisnik 1. dopisne seje z 
dne 10. 5. 2019 ter Odlok o sofinanciranju letnega 
programa športa v občini Trebnje v drugi obravna-
vi. Odlok je podlaga za objavo javnega razpisa za 
področje športa v letu 2019. 
V nadaljevanju je Občinski svet potrdil Odlok o 
razglasitvi Cerkve Marijinega vnebovzetja za kul-
turni spomenik lokalnega pomena ter Odlok o 
razglasitvi Spomenika padlim v 1. svetovni vojni 
za kulturni spomenik lokalnega pomena v drugi 
obravnavi ter na predlog župana imenoval stro-
kovno komisijo za področje kulture v naslednji 
sestavi: predsednik Marjan Zupančič in člani Ana 
Kastigar, Milena Ratajc, Tomaž Kukenberger in Jo-
žefa Štrempfelj. Strokovna komisija se imenuje za 
mandat župana.
Občinski svet je zagotovil sredstva v višini 
15.000,00 EUR za promocijo občine Trebnje na 
26. kolesarski dirki po Sloveniji, ki jo organizira 
kolesarski klub Adria Mobil z namenom promocije 
občine Trebnje. Sredstva bodo zagotovljena z ne-
posredno pogodbo z organizatorjem. 
V nadaljevanju je bil potrjen tudi Odlok o določitvi 
stroškov lokacijske preveritve v občini Trebnje.
Občinski svet Občine Trebnje je v 1. obravnavi po-
trdil Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave 
občin Dolenjske in dal pooblastilo županu, da žu-
panom občin Mirna, Mokronog-Trebelno in Šen-
trupert poda pisno namero o izstopu iz Skupne ob-
činske uprave Mirnska in Temeniška dolina (SOU 
MTD) s koncem letošnjega leta. Hkrati je Občinski 
svet potrdil tudi Izjavo o izstopu iz organa skupne 
občinske uprave Medobčinski razvojni center ob-
čin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje (MRC). 
Občina Trebnje je s ciljem pridobiti čim večji delež 
sofinanciranja skupnih občinskih uprav iz sredstev 
državnega proračuna in s tem gospodarne porabe 
javnih sredstev skupaj z Mestno občino Novo mes-
to in Občino Straža pristopila k ustanovitvi novega 
organa skupne občinske uprave, v okviru katerega 
bo mogoče opravljati vse naloge iz nabora novega 
26. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1), s 
tem pa pridobiti najvišji možni odstotek sofinanci-
ranja skupnih občinskih uprav s strani države. Tega 
v okviru MRC in SOU MTD glede na prenos nalog 
na ta dva organa skupne občinske uprave, opre-
deljenih v odlokih o njunih ustanovitvah, po novi 
ureditvi iz ZFO-1 ne bi bilo mogoče doseči.
Predlog Odloka o ustanovitvi Skupne občinske 
uprave občin Dolenjske predvideva, da Mestna 

občina Novo mesto, Občina Straža in Občina 
Trebnje ustanovijo Skupno občinsko upravo občin 
Dolenjske, nanjo prenesejo določene naloge in 
na ta način izkoristijo vse zakonodajne priložnosti 
za optimizacijo stroškov ter dosežejo na eni strani 
maksimiranje finančnih prihrankov, na drugi stra-
ni pa svojim občanom zagotovijo višjo kakovost 
opravljenih storitev. Prav zaradi delitve stroškov 
med občinami in sofinanciranja stroškov s strani 
države pomeni ukrep združevanja veliko raciona-
lizacijo. 
Občinski svet je v nadaljevanju potrdil Elaborate o 
potrditvi cen izvajanja javne službe, in sicer:

 ᠀ Elaborat o oblikovanju cene izvajanja 
javne službe – 24-urna dežurna služba in 
cene za pokopališča, pokopaliških objek-
tov in naprav ter druge pokopališke služ-
be. 

 ᠀ Elaborat o oblikovanju cene izvajanja 
storitev javne službe oskrbe s pitno vodo 
na območju občine Trebnje. 

 ᠀ Elaborat o oblikovanju cene izvajanja 
storitev javne službe odvajanja in čišče-
nje komunalne in padavinske odpadne 
vode ter storitve povezane z greznicami 
in MKČN na območju občine Trebnje. 

 ᠀ Elaborat o oblikovanju cene izvajanja 
storitev javne službe ravnanje z odpadki 
na območju občine Trebnje.

Občinski svet je potrdil vse premoženjsko pravne 
zadeve, potrdil je Dokument identifikacije inve-
sticijskega projekta (DIIP) »Rekonstrukcija LC 425 
030 Trebnje – Repče – I. faza«, potrdil je predlog 
sklepa o prerazporeditvi pravic porabe in uskla-
ditvi projektov iz načrta razvojnih programov za 
zagotovitev dodatnih sredstev za gradnjo kolesar-
ske povezave v križišču med cestami LC 425051, 
JP 927088, JP 927145 (krožišče Lidl) ter sprejel 
Dokument identifikacije investicijskega projekta 
Razširitev šole v Dolenji Nemški vasi v predlagani 
varianti 2 (18 oddelkov). Sprejet je bil tudi doda-
ten sklep, da se zadolži Občinsko upravo, da do 
septembrske seje Občinskega sveta Občine Treb-
nje pripravi Dokument identifikacije investicijske-
ga projekta za dozidavo in obnovo prostorov v 
centralni šoli v Trebnjem ter preuči demografska 
gibanja za razširitev šole v Dolenji Nemški vasi na 
27 oddelkov.
Na seji je bila obravnavana tudi dodatna točka, in 
sicer Dvig sredstev za delovanje društev, ki delu-
jejo v javnem interesu na področju športa, kjer je 
Občinski svet sprejel sklep, da se predlaga županu 
Občine Trebnje, da s prerazporeditvijo pravic pora-
be za 37.000 EUR poveča sredstva na proračunski 
postavki 18082 (Sofinanciranje društev, ki deluje-
jo v javnem interesu). V primeru, da to ni mogo-
če, se sredstva zagotovi z rebalansom proračuna. 
Vse informacije glede sklica in vsebine sej Občin-
skega 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

občinske novice
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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 proračunu Občine Trebnje za leto 2019 (Uradni list RS, št. 
32/19) objavlja župan Občine Trebnje

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

Trebnje za leto 2019

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Sofinanciranje programov turističnih društev v občini Trebnje za 
leto 2019 z naslednjimi vsebinami: 

- izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti 
lokalnega in širšega pomena,

- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri 
aktivnostih pospeševanja turizma,

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

- organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih 
prireditev lokalnega in širšega pomena,

- aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka.

2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU:
Za sofinanciranje programov morajo prijavitelji izpolnjevati 
naslednje pogoje:

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

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

kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo 
načrtovanih aktivnosti na področju turizma,

- da izvajajo redno turistično dejavnost,
- da izpolnjujejo druge pogoje iz tega javnega razpisa.

MERILA ZA DODELJEVANJE SREDSTEV:
- Prijaviteljem se izvedene in v točki 1 predeljene 

aktivnosti točkujejo. Vrednost točke se izračuna 
na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in 
skupnega števila točk ovrednotenih programov. 
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 urejanju okolja  

do 10 točk
- organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih  

prireditev lokalnega in širšega pomena  
do 20 točk

- aktivnosti za zagotavljanje turističnega 
podmladka 

do 10 točk
Število članov turističnega društva:

- do petdeset članov
do 10 točk

- nad petdeset članov  
do 15 točk

Drugo – izobraževanje članov društva  do 5 točk

Prijavitelj, ki je pridobil sredstva za prijavljene programe iz drugih 
proračunskih virov, ne more uveljavljati te pravice preko tega 
razpisa.

3. FINANČNA SREDSTVA:
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov turističnih 
društev v občini Trebnje za leto 2019 znaša 11.500 EUR. 
Prijavitelji so seznanjeni in soglašajo z možnostjo uvedbe ukrepa 
proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe dodeljenih sredstev 
do višine 5 % skladno z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za 
leto 2019. 

4. DODATNE INFORMACIJE IN RAZPISNA 
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 turističnih društev v občini Trebnje za leto 2019«. 
Obrazec in dodatne informacije o javnem razpisu zainteresirani 
dobijo v sprejemni pisarni Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 
Trebnje, na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si/, na 
oddelku za družbene in gospodarske dejavnosti, tel: 07 3481138 
ali e-naslovu: silva.kek@trebnje.si. 

5. ROK ZA VLOŽITEV VLOG IN NAČIN ODDAJE: 
Javni razpis je odprt do 19. 8. 2019. Obravnavane bodo vloge, 
ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih 
skupaj s prilogami iz razpisa na naslov: Občina Trebnje, Goliev 
trg 5, 8210 Trebnje, s pripisom: »NE ODPIRAJ: Javni razpis – 
programi turističnih društev 2019«. Na hrbtni strani ovitka mora 
biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloge, ki ne bodo ustrezale 
pogojem iz tega razpisa, bodo zavržene. 

6. IZID JAVNEGA RAZPISA: 
Občinska strokovna služba bo na podlagi določil pravilnika in 
javnega razpisa pripravila predlog izbora programov turističnih 
dejavnosti in delitev razpoložljivih proračunskih sredstev in ju 
posredovala županu v odločitev. 
Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni s sklepom župana. 
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo 
opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. 

Številka: 322-4/2019
Datum: 1. 7. 2019
Alojzij Kastelic, l.r.

 ŽUPAN

Na podlagi 9. člena Pravilnika o sofinanciranju vzdrževanja 
turističnih poti v občini Trebnje (Uradni list RS, št. 31/01) in Odloka 
o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 (Uradni list RS, št. 32/19) 
župan Občine Trebnje objavlja 

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

Trebnje za leto 2019

1. PREDMET JAVNEGA POZIVA: 
Predmet javnega poziva je sofinanciranje stroškov vzdrževanja 
turističnih poti v občini Trebnje z namenom, da se pohodnikom 
omogoči varen prehod po njih, da se okolje ob poteh zaščiti pred 
škodljivimi vplivi pohodnikov in da je trasa poti označena.
Med vzdrževalna dela sodijo: vzdrževanje vegetacije, čiščenje 
poti, odstranjevanje nevarnih ovir za pohodnike, nameščanje 
novih ali zamenjava starih označb ter spreminjanje trase že 
postavljene turistične poti.
2. UPRAVIČENCI: 
Na javni poziv lahko oddajo prijave upravljavci pohodnih, 
kolesarskih in učnih poti, ki so vpisani v evidenco turističnih poti 
pri Občinski upravi Občine Trebnje. 

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

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

zagotovljene druge vire financiranja;
- so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene 

obveznosti do Občine Trebnje;
- niso pridobili sredstev za sofinanciranje vzdrževanja 

turističnih poti na osnovi drugih razpisov Občine 
Trebnje ali drugih javnih virov.

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

5. MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR:
Na podlagi javnega poziva zbrane prijave bodo ocenjene po 
kriterijih.

Kriteriji in število možnih točk:
1. dolžina pohodnih poti v občini   

0 do 20 točk)
2. redna vzdrževalna dela   
   (0 do 20 točk)
3. poti, ki so vezane na posamezne kulturne dogodke i 
n prireditve

(0 do 20 točk)
4. poti, ki povezujejo večje število znamenitosti v občini  
in izven nje

(0 do 20 točk)
5. poti, ki so vezane na spominska dneva Občine Trebnje 
  (0 do 20 točk)

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

6. FINANČNA SREDSTVA: 
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje vzdrževanja 
turističnih poti v občini Trebnje za leto 2019 znaša 2.500 EUR.
Prijavitelji so seznanjeni in soglašajo z možnostjo uvedbe ukrepa 
proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe dodeljenih sredstev 
do višine 5 %, skladno z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za 
leto 2019. 

7. ROK IZVEDBE: 
Vzdrževalna dela morajo biti opravljena v koledarskem letu 2019, 
dokazila o nastalih stroških pa dostavljena na Občino Trebnje do 
16. 11. 2019. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 
2019 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 finančno konstrukcijo. 

Prijava mora vsebovati:
- kratko predstavitev upravljavca turistične poti,
- poročilo o vzdrževanju turistične poti v preteklem letu,
- predvideno vzdrževanje v tekočem letu,
- število oseb, ki bodo sodelovale pri vzdrževanju,
- finančno konstrukcijo vzdrževanja v tekočem letu, ki je 

skladna z vsebinsko konstrukcijo.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
Prijavo je potrebno oddati na obrazcu: »Prijava na javni poziv 
– sofinanciranje vzdrževanja turističnih poti v občini Trebnje za 
leto 2019«, ki ga dobite v sprejemni pisarni Občine Trebnje in na 
spletnem naslovu www.trebnje.si. 

9. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE:
Javni poziv je odprt do 19. 8. 2019. Prijavo dostavite ali 

oddajte po pošti na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 
5, 8210 Trebnje z oznako »NE ODPIRAJ: Javni poziv – 
sofinanciranje vzdrževanja turističnih poti 2019«. Na 
hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov 
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 sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene 
medsebojne pravice in obveznosti.

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

Javni poziv je objavljen v občinskem glasilu in na spletni strani 
Občine Trebnje www.trebnje.si. Dodatne informacije o 
javnem pozivu lahko zainteresirani dobijo v prostorih 
Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, Oddelku za 
družbene in gospodarske dejavnosti, tel: 07 3481138 ali 
e-naslovu: silva.kek@trebnje.si. 

Številka: 322-5/2019
Datum: 1. 7. 2019
Alojzij Kastelic, l.r. 

ŽUPAN

razpis
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in športnega društva Štefan, ki še danes 
skrbi za organizirana druženja krajanov ob 
različnih priložnostih, denimo ob kresu in 
na štefanovo.
Bil je tudi ustanovni član Slovenske kmeč-
ke zveze, polnih 13 let pa bil predsednik 
trebanjskega občinskega odbora SLS, pri 
čemer je kot član odborov in komisij s svo-
jimi izkušnjami na različnih področjih de-
lovanja pomembno prispeval k hitrejšemu 
razvoju občine. Še danes je predsednik 
Kmetijske zadruge Trebnje, ki združuje 
760 članov in 178 zaposlenih.
Pomemben del svojega časa je posvetil ga-
silstvu. Član gasilske organizacije je od leta 
1971, v gasilske vrste pa je stopil kot pionir 
v takratno Prostovoljno gasilsko društvo 
Velika Loka, kjer je član še danes. Od leta 
1990, ko je kot podpredsednik nasledil te-
danjega predsednika Engelberta Škufco, 
do maja lani je bil predsednik Gasilske 
zveze Trebnje.
Njegova predanost, sposobnost, srčnost, 
spravljivost, vztrajnost in primeren, nevsi-
ljiv pristop do dela in ljudi so vrline, ki jih 
prepoznavajo in spoštujejo tako tukajšnji 
gasilci kot gasilci sosednjih zvez. S svojo 
širino in odgovornostjo je znal prepričljivo 
zastopati interese gasilske organizacije pri 
komunikaciji s štirimi občinami, občinski-
mi sveti in gasilsko organizacijo na državni 
ravni. Z delovanjem na različnih področjih 
je pridobil ogromno znanja, izkušenj in 
poznanstev, ki jih je znal spretno uporabiti 
pri svojem prostovoljnem delu v Gasilski 
zvezi Trebnje, kjer je združenih 28 prosto-
voljnih gasilskih društev. Bil je uspešen 
snovalec in izvrsten pogajalec pri investi-
cijah društev in zveze. Zadnja velika prido-
bitev je novo vozilo – gasilska avtolestev.
Svoj pečat je pustil tudi v Gasilski regiji Do-
lenjska, kjer je bil večkrat predsednik, bil 
je tudi član organov Gasilske zveze Slove-

11. praznik Občine 
Trebnje gostili v 
Velikem Gabru
Slavnostno sejo Občinskega sveta ob 11. 
prazniku Občine Trebnje je Občina gosti-
la v Velikem Gabru pri Gasilskem domu. 
Zbiranje obiskovalcev, gostov in letošnjih 
občinskih nagrajencev so tradicionalno 
pospremili Občinski pihalni orkester Treb-
nje in Trebanjske mažorete.
Na osrednji svečanosti je uvodoma zbra-
ne pozdravil župan Občine Trebnje Alojzij 
Kastelic, ki je ob tej priložnosti med dru-
gim orisal napredek občine v zadnjem 
obdobju in predstavil nekatere načrte za 
prihodnje, hkrati pa pozval k nadaljnjemu 
sodelovanju, saj le-to prinaša boljše rezul-
tate. Zbrane je nato pozdravila predsedni-
ca Krajevne skupnosti Veliki Gaber Štefa-
nija Gliha, nato pa je sledil nastop učencev 
Osnovne šole Veliki Gaber. Osrednji slav-
nostni govornik na letošnji slavnostni seji 
je bil dr. Janez Gabrijelčič, častni občan 
Občine Trebnje, nato pa je sledil nastop 
godalne komorne skupine Glasbene šole. 
Osrednje mesto na slavnostni prireditvi 
je tudi letos pripadlo občinskim nagra-
jencem. Tokrat je Občina Trebnje podelila 
najvišji naziv častni občan Občine Trebnje, 
tri občinske plakete in štiri priznanja.
Naziv častni občan Občine Trebnje je žu-
pan Alojzij Kastelic podelil gospodu Anto-
nu Strahu. 
Anton Strah se je rodil 19. januarja 1950 
na Kamnem Potoku, kjer z družino živi še 
danes. Je mož in oče treh odraslih sinov, s 
katerimi uspešno upravlja domačo kmeti-
jo. Na 24 hektarjih se ukvarjajo pretežno s 
prirejo mleka in mesa. Do upokojitve je bil 
zaposlen v trebanjskem podjetju Akripol, 
pred tem pa na Pošti Slovenije. G. Strah 
ima bogate izkušnje na različnih področjih 
delovanja občine. Krajevno skupnost Šte-
fan je vodil med letoma 1998 in 2014. Pod 
njegovim vodstvom je krajevna skupnost 
doživela velik napredek na vseh področjih 
– poskrbeli so za urejanje cestne, vodo-
vodne in komunalne infrastrukture ter s 
pločniki, javno razsvetljavo in avtobusni-
ma postajališčema za varnost udeležen-
cev v prometu. Pri aktivnostih za izgradnjo 
avtoceste mimo Trebnjega je zagovarjal 
prizadevanja za pobočno varianto, saj bi 
dolinska krajevno skupnost presekala na 
dva dela.
Ker se zaveda, da za kakovostno življenje 
ni dovolj le urejena infrastruktura, je kot 
predsednik krajevne skupnosti spodbu-
dil ustanovitev Turističnega, kulturnega 

nije. Za predano in uspešno gasilsko delo 
je bil večkrat odlikovan, leta 2008 pa je 
prejel najvišjo državno gasilsko nagrado – 
Priznanje Matevža Haceta. Na 64. Skupšči-
ni Gasilske zveze Trebnje je bil marca letos 
izvoljen za prvega častnega predsednika 
Gasilske zveze Trebnje.

Njegov izjemen doprinos ni viden in za-
pisan le na gasilskem področju, ampak 
bogate sledi svojega dela beleži tudi na 
drugih področjih družbenega življenja, 
ki so izjemen prispevek h kakovostnejše-
mu življenju krajanov in občanov. Tone je 
vsestranska osebnost, s svojim obsežnim 
in daljnosežnim delom pa močan zgled, ki 
ga je vedno podpirala družina. 
Anton Strah je prejel naziv ČASTNI OBČAN 
Občine Trebnje v letu 2019 za življenjsko 
delo na področju gasilstva in prispevek k 
razvoju in ugledu občine Trebnje.
Plaketo Občine Trebnje za leto 2019 je 
župan slovesno podelil Majdi Ivanov za 
življenjsko delo na področju socialnega 
varstva. Majda Ivanov je življenje zapisala 
socialnemu varstvu, posebej razvoju insti-
tucionalnega varstva starejših in skrbi za 
starejše. Njeno uspešno delovanje na raz-
ličnih ravneh temelji na strokovnosti, zna-
nju, organiziranosti, viziji razvoja in jasnih 
ciljih. Letos mineva 20 let od ustanovitve 
DSO Trebnje. Majda je bila direktorica do 
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upokojitve leta 2008 in dom je bil pod nje-
nim vodstvom prepoznaven po uspešnem 
poslovanju, po nadgrajevanju kakovosti 
življenja v domu ter širjenju storitev s so-
cialnega področja v okolje.
Plaketo Občine Trebnje za leto 2019 je pre-
jel tudi Toni Kukenberger – Ekološka kme-
tija Kukenberger za izjemen prispevek k 
razvoju kmetijstva in prepoznavnosti obči-
ne Trebnje. Toni Kukenberger je inovativni 
mladi ekološki kmet z Gorenjih Ponikev 
pri Trebnjem, ki si je po zaključku študija 
na kmetiji ustvaril delovno mesto. Uvedel 
je ekološko kmetovanje, prosto rejo živali 
in sušenje sena s kondenzacijsko sušilnico 
ter registriral dopolnilno dejavnost. Novo 
znanje je nabiral tudi v tujini. Je prejemnik 
priznanja najbolj inovativni mladi kmet v 
letu 2016 ter certifikata »seneno mleko«, 
ki je garancija za najvišjo kakovost mleka.
Prav tako je bila plaketa Občine Trebnje za 
leto 2019 podeljena Društvu tabornikov 
Rod sivih jelš Trebnje ob 60-letnici delo-
vanja na področju vzgoje mladih v skrbi 
za naravo in za medsebojno sodelovanje. 
Društvo je bilo ustanovljeno 19. februarja 
1959. V šestih desetletjih se je zamenjalo 
več kot deset starešin in na stotine mla-
dih. Danes je v rodu zbranih 67 članov 
vseh starosti. Vsako leto pripravijo več 
aktivnosti, sooblikujejo prireditve drugih 
organizatorjev v občini, se povezujejo z 
različnimi organizacijami v občini in širše 

ter se vključujejo v dobrodelne akcije. Nji-
hovo delovanje je prostovoljno.
Priznanja Občine Trebnje za leto 2019 so 
prejeli: Društvo upokojencev Veliki Gaber 
(priznanje je prevzela predsednica društva 
ga. Jožefa Štrempfelj) ob 10-letnici delova-
nja za izjemno pestro paleto programov na 
področju dela s starejšimi, Tatjana Kresal 
za delo na področju turizma in društvenih 
aktivnostih, Luka Oven za delo na podro-
čju prostovoljstva in izjemno širino dejav-
nosti življenja v občini in Jože Zupančič za 
obnovo in ohranjanje kulturne dediščine.
Podelitev občinskih priznanj so s pesmijo 
pospremili člani pihalne in godalne skupi-
ne Glasbene šole Trebnje. Prireditev, ka-
tere rdečo nit je prepletala Petra Krnc La-
znik, pa so sklenili Mešani pevski zbor LEO 
Fortis z zborovodjem Fernandom Pablom 
Mejiasom in navdušili obiskovalce letoš-
nje slovesnosti.
Po prireditvi se je druženje nadaljevalo, 
glasbeno dogajanje je popestrila Folklorna 
skupina Večerna zarja iz Velikega Gabra in 
Ansambel Tris. Za kres v pozdrav prazniku 
Občine Trebnje in državnemu prazniku so 
tudi letos poskrbeli v Društvu tabornikov 
Rod sivih jelš Trebnje, kres pa je, tako kot 
je že običajno, prižgal župan skupaj z le-
tošnjimi nagrajenci. Za pogostitev so pos-
krbele članice Društva podeželskih žena 
Tavžentroža. 
V prijetem vzdušju se je zaključila sveča-

Slovesno odprtje prenovljen-
ega igrišča pri OŠ Veliki Gaber 
v sklopu šolske prireditve ob 
dnevu državnosti
V ponedeljek, 24. junija, so v sodelovanju z Občino Trebnje, 
KS Veliki Gaber in OŠ Veliki Gaber v sklopu šolske prireditve 
ob dnevu državnosti slovesno odprli tamkajšnje prenovljeno 
igrišče.
V telovadnici OŠ Veliki Gaber so učenci in učitelji pod koordi-
natorstvom učiteljice Tanje Korošec pripravili prelep kulturni 
program ob dnevu državnosti z naslovom »Na temeljih prete-
klosti snujemo prihodnost.« Istočasno so počastili 140-letni-
co ustanovitve šole in 40-letnico ustanovitve vrtca v Velikem 
Gabru ter slovesno odprli prenovljeno igrišče.
Igrišče v Velikem Gabru je dobilo lepo, moderno, predvsem 
pa uporabno podobo. Urejeno je s kanalizacijo pod igriščem, 
novo tartansko podlago na tekalni stezi, asfaltno preplastitvi-
jo nogometnega igrišča z novimi goli, koši in urejeno razsvet-
ljavo. Igrišče je velika pridobitev za osnovno šolo, vrtec in sam 
kraj.
Po slovesnem prerezu traku sta se po novi progi podala špor-
tnika leta Pija Horžen in Anže Strmec. Slovesnost se je nada-
ljevala s prijetnim druženjem.

Mojca Smolič

nost ob 11. prazniku Občine Trebnje, ki jo 
je za Občino Trebnje izvajala trebanjska 
območna izpostava Javnega sklada za kul-
turne dejavnosti v tesnem sodelovanju z 
lokalnim okoljem in drugimi sodelujočimi, 
za kar se Občina Trebnje vsem iskreno 
zahvaljuje. 

Občinska uprava
Oddelek za splošne zadeve 

Avtorica fotografij: Alenka Stražišar Lamovšek

občinske novice



6
TrebnjeTrebnje

Darja Gorenc, dipl. ekon., svetovalka I na Oddelku za okolje in 
prostor, 
E-naslov: darja.gorenc@trebnje.si, tel. 07 34 81 108
Na Občini Trebnje sem zaposlena od leta 2007 kot svetovalka na 
Oddelku za okolje in prostor. Moje delovno področje obsega od-
mero komunalnega prispevka in odmero nadomestil za uporabo 
stavbnih zemljišč ter sodelovanje pri aktivnostih v sklopu aktivno-
sti Lokalnega energetskega koncepta Občine Trebnje. Na podlagi 
zbranih sredstev iz naslova komunalnega prispevka in sredstev 
zbranih iz naslova nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč se za-
gotavlja ustrezna komunalna oprema, kar omogoča prebivalstvu 
boljše življenjske pogoje.

Janja Fink, dipl. ekon., je na Občini Trebnje zaposlena kot sve-
tovalka II na Oddelku za okolje, prostor in infrastrukturo. Njeno 
glavno delovno področje je izdaja mnenj in soglasij za posege v 
varovalne pasove občinskih cest, izdaja dovoljenj za zapore in 
uporabo občinskih cest ter izdaja dovoljenj za prekomerno obre-
menitev okolja s hrupom. Zadolžena je tudi za pripravo in objavo 
javnih naročil, predvsem s področja gradenj, ki so v pristojnosti 
oddelka. Hkrati opravlja tudi delo tajnice Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu, kjer si prizadevajo storiti čim več na 
preventivi ter vzgoji tako otrok kot odraslih za čim boljšo pro-
metno varnost. K temu pripomore tudi sodelovanje pri projektu 
Evropski teden mobilnosti. Zaposlena si prizadeva zadostiti nače-
lom javnega naročanja ter za enakovredno obravnavo vlog in po-
moč občanom, ki se srečujejo s posegi v varovalnih pasovih cest.
Elektronski naslov: janja.fink@trebnje.si
Telefon: 07 348 11 45

Matija Bitenc, dipl. inž. gradb., je na Občini Trebnje zaposlen na 
delovnem mestu višji svetovalec v oddelku za okolje, prostor in 
infrastrukturo. Njegovo ožje področje dela je vodenje investicij in 
projektov s področja komunalne infrastrukture občine. V okviru 
vodenja projekta se izvajajo vsi postopki od pridobitve gradbe-
nega dovoljenja, preko priprave razpisne dokumentacije, izvedbe 
javnega naročila za izbor izvajalca, do končne izvedbe investici-
je s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, s katerim se investicija 
zaključi. Zaposleni Matija Bitenc ocenjuje delo kot zanimivo ter 
meni, da je za uspešno vodenje investicije pomembno sodelova-
nje celotne občinske uprave.
Elektronski naslov: matija.bitenc@trebnje.si
Telefon: 07/3481148

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

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

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

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

Obveščamo vas, da bo v mesecu juliju na spletni strani 
Občine Trebnje www.trebnje.si pod rubriko »Javni razpisi« 
in v Uradnem listu objavljen razpis za programe ŠPORTA

Navodila in obrazci bodo na voljo na spletni strani.

OBČINSKA UPRAVA 
Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti

občinski delavci
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Obisk predstavnikov hrvaške 
Lepoglave
V sredo, 12. junija, so Občino Trebnje obiskali predstavniki hr-
vaške Lepoglave. Mesto Lepoglava leži v hrvaškem Zagorju in je 
najbolj poznano po svoji čipki. Stike s predstavniki sta Irena Žu-
žek, zaposlena v občinski upravi Občine Trebnje, in Matej Novak, 
predsednik TREMS-a, navezala v sklopu projekta Europe goes 
Local, v katerem sodeluje tudi Občina Trebnje in ga sofinancira 
program Erasmus+ Evropske unije.
Podžupan Grada Lepoglava Hrvoje Kovač in svetovalec na Udrugi 
gradova Hrvatske Mario Žuliček sta Trebnje obiskala z namenom 
spoznavanja formalnih značilnosti načina sodelovanja mladinske-
ga sektorja in lokalne skupnosti v Trebnjem in Sloveniji na sploh, 
saj na Hrvaškem takšnih praks še ne poznajo oziroma še niso 
uveljavljene. V mali sejni sobi Občine so ju sprejeli župan Aloj-
zij Kastelic z nekaj zaposlenimi v občinski upravi ter predsednik 
TREMS-a Matej Novak in član Komisije za mladinska vprašanja 
Andrej Šeligo kot predstavnika mladih. Predstavljena praksa se 
jima je zdela zelo uporabna in prenosljiva na njihovo situacijo, 
zato bodo v nadaljevanju poskušali vzpostaviti podoben model 
sodelovanja med odločevalci in mladimi tudi na Hrvaškem.

Po formalnih predstavitvah je pogovor tekel še o drugih poveza-
vah in možnostih sodelovanja med Trebnjem in Lepoglavo. Tukaj 
sta se v debato vključili tudi članici Klekljarske skupine Žnurce 
Marija Prosenik in Stanka Dolenšek, ki sta predstavnikoma Le-
poglave predstavili projekt Baraga in čipka kot niti sodelovanja. 
Po uradnem delu obiska sta si predstavnika ogledala še Galerijo 
likovnih samorastnikov Trebnje, gradnjo vrtca v Šentlovrencu ter 
razstavo Baragovo življenje, vpeto v čipko, ki je gostovala v Stični.
Z Lepoglavo smo tako odkrili mnogo vzporednic, ki jih bomo v 
nadaljnjem sodelovanju razvijali v nove uspešne projekte.

Občinska uprava
Oddelek za splošne zadeve

Avtor fotografije: Alenka Stražišar Lamovšek 

Forma Viva Trebnje
V okviru izvedbe projekta FORMA VIVA 
TREBNJE v obdobju od 1. 9. 2018 do 15. 
10. 2019 je CIK Trebnje kot partner v pro-
jektu izvedel Likovno srečanje petih ele-
mentov – VODA, ki je potekalo 15. in 16. 
junija v dvorani STIK v Trebnjem.
Na likovnem srečanju so sodelovali tri-
je umetniki: Brane Praznik, Ciril Povše in 

Zdravko Červ. Brane Praznik je na temo 
vode ustvarjal z akvarelnimi barvami, 
Zdravko Červ je z akrilnimi barvami ustvar-
jal na platnu, Ciril Povše pa je tematiko 
vode našel v kamnitem kipu.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija 
in Evropska unija iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj.

Špela Sila

Pot prijateljstva 
Vukovar−Ljubljana 
2019
V počastitev dneva državnosti sosednjih in 
prijateljskih držav Republike Slovenije in 
Republike Hrvaške je letos že 17. leto za-
pored potekala kolesarska karavana »Pot 
prijateljstva Vukovar–Ljubljana«. Kot nam 
že ime pove, so se kolesarke in kolesarji 
odpravili na pot vse od Vukovarja do Lju-
bljane, na poti pa naredili tudi nekaj po-
stankov, kjer so se srečali z župani in dru-
gimi predstavniki mest in občin.
Svojo pot so pričeli v četrtek, 20. junija 
2019, ko so se iz Vukovarja odpravili do 
Osijeka, Našic, Slatine, Virovitice in po 
210 km ta dan svojo pot zaključili v Đurđe-
vacu. Naslednji dan jih je 140 km dolga pot 
vodila proti Bjelovarju in nato do Vrbovca, 
Zagreba, Sv. Nedelje in Samobora. V sobo-

to, 22. junija 2019, jih je čakala še 150 km 
dolga pot. Svoj prvi postanek so naredili v 
Sevnici, vmes jih je ujela tudi nevihta, zato 
so naredili kratek postanek v Tržišču, nato 
pa jim je v Trebnjem dobrodošlico zaželel 
podžupan Občine Trebnje, Jože Avguštin-
čič. Kolesarke in kolesarje je sprejel v veliki 
sejni sobi Občine, kjer so se lahko nekoliko 
okrepčali in osvežili, da so bili zadnji kilo-
metri nekoliko lažji. Na poti do Ljubljane 
so svoj postanek naredili še v Grosupljem. 
Kot je dejal vodja projekta Milan Pavelić, 
si želi Hrvatsko društvo Ljubljana s to že 
tradicionalno potjo graditi medkrajevne 
ter meddržavne mostove in prispevati k še 
bolj slavnostnemu vzdušju ob praznovanju 
dneva državnosti obeh držav. Vse pred-
stavnike sprejema je povabil na prireditev 
»Lepo je imeti dve domovini«, ki se je od-
vila v parku Mostec v Ljubljani. Na priredi-
tvi so se predstavila hrvaška in slovenska 
društva z glasbo, poezijo in plesom. 
Po kratkem sprejemu in pogovoru smo ko-

lesarkam in kolesarjem zaželeli prijetno in 
varno pot naprej ter si zaželeli lepo in po-
nosno praznovanje dneva državnosti. 
Glede na to, da se je pripravljalo k nevihti, 
upamo, da so kolesarji srečno prispeli na 
cilj. 

Občinska uprava
Oddelek za splošne zadeve

občinske novice
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Kako to delajo  
v Estoniji? 
V okviru projekta Europe Goes Local – 
Podpora razvoju in krepitvi mladinskega 
dela na lokalni ravni smo predstavniki 
sodelujočih občin v juniju 2019 obiskali 
Estonijo. Glavni razlog, da je bila izbrana 
kot primer dobre prakse majhna baltska 
država Estonija, ki šteje 1,4 milijone pre-
bivalcev, so doseženi uspehi na področju 
digitalnega mladinskega dela. Smelo so 
si začrtali cilj, da bodo podobno storili na 
področju mladinskega dela, kot so digitali-
zirali javno upravo in lokalne volitve. 

Polaganje cvetja 
k spominskemu 
obeležju na 
Medvedjeku
V luči počastitve dneva državnosti in spo-
mina na dogodke izpred 28 let so pred-
stavniki Območnega združenja veteranov 
vojne za Slovenijo Trebnje in Občine Treb-
nje v petek, 21. 6. 2019, položili cvetje k 
spominskemu obeležju na Medvedjeku. 
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS) 
je domoljubna, samostojna, nestrankar-
ska, nepridobitna in nevladna zveza Ob-
močnih združenj veteranov vojne za Slo-
venijo. 
Ta združujejo tiste udeleženke in udele-
žence priprav na vojno ali vojne za Slove-
nijo, ki so aktivno sodelovali v pripravah 
nanjo oziroma neposrednih obrambnih 

Trebnje je bogatejše za štiri polnilna mes-
ta za električne avtomobile, ki so plod so-
delovanja med Občino Trebnje in Elektro 
Ljubljana d. d..
Otvoritve, ki je bila v ponedeljek, 1. 7. 
2019, so se udeležili predstavniki Elektro 
Ljubljana z generalnim direktorjem An-
drejem Ribičem na čelu. Spregovorili so o 
pomenu prehoda na bolj čisto električno 

Slavnostna otvoritev polnilne postaje za električne avtomobile
energijo in na uporabo obnovljivih virov 
energije. Trebanjsko polnilnico napajajo 
sončne celice, ki so vgrajene v reklamni 
stolp poleg polnilnice.
Istočasno so nam predstavili tudi električ-
na kolesa, ki preverjeno olajšajo vožnjo s 
kolesom, še posebej vožnjo v klanec. Na 
polnilnih postajah so tudi priključki za pol-
nitev električnih koles.
Po uradnem delu se je ob pijači in prigriz-
kih, ki so vabili z mize, razvil prijeten po-
govor.
Polnilnice so nam lahko v ponos, saj doka-
zujejo, da gre Občina Trebnje premišljeno 
v korak s časom in istočasno skrbi tudi za 
ohranitev čistejšega okolja.

Občinska uprava 
Foto: Občina Trebnje

aktivnostih v vojni za ubranitev samo-
stojne in neodvisne Republike Slovenije v 
obdobju od maja 1990 do oktobra 1991. 
ZVVS deluje javno in v javnem interesu.
Predstavniki OZVVS Trebnje in Občine 
Trebnje so se s polaganjem venca poklo-
nili spominu na osamosvojitveni boj in na 
žrtve tega boja.

Spominski park na Medvedjeku naj ostane 
nam in prihajajočim generacijam kot sim-
bol polpretekle zgodovine kraj spomina in 
opomina.

Občinska uprava Občine Trebnje

Obiskali smo več občin, mladinskih cen-
trov, gimnazijo in javno knjižnico. Spoz-
nali smo, da »majhnost«, na katero se 
radi izgovarjamo Slovenci, ni ovira, saj so 
uspešno vzpostavili mladinske centre po 
celotni državi in jih opremili z najnovejšo 
tehnologijo. V ruralnih predelih države 
celo omogočajo brezplačen prevoz mladih 
do mladinskega centra s taksiji. 
Estonija vlaga znatna finančna sredstva v 
zagotavljanje pogojev za osebnostno rast 
mladih, v njihovo aktivno državljanstvo 
in ustvarjalno preživljanje prostega časa. 
Vsekakor vredno posnemanja.

Občinska uprava
Oddelek za družbene  

in gospodarske dejavnosti

občinske novice
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24. Baragov dan – spominski 
dan Občine Trebnje
Sveta maša in slovesna akademija
V petek in soboto, 28. in 29. 6. 2019, je bil v organizaciji Kultur-
nega društva Trebnje uspešno izpeljan že 24. Baragov dan – spo-
minski dan Občine Trebnje. 
Ob 19. uri je bila v trebanjski cerkvi sveta maša. Ob domačem 
župniku Jožetu Piberniku sta somaševala še domači duhovnik 
Slavko Kimovec in salezijanec Boštjan Jamnik. Mašo so s pesmijo 
obogatile Soreline.
Tako mašo kot akademijo, ki je sledila v kulturnem domu, so s 
svojo prisotnostjo počastili tudi župan Občine Trebnje Alojz Kas-
telic, direktor občinske uprave Janez Pirc, poslanec v državnem 
zboru Blaž Pavlin in številni občani. 
Pridigo pri maši in slavnostni govor na akademiji je imel salezija-
nec in pedagog Boštjan Jamnik, ki je glavni koordinator za orato-
rije, ki se vsako leto odvijajo po celi Sloveniji. Lik lanskoletnega 
oratorija je bil Baraga, zato so mnogi mladi iz vse Slovenije lani 
poleti prihajali spoznavat kraje Baragovega rojstva in mladosti ter 
bili deležni trebanjskega gostoljubja, hkrati pa so spoznali življe-
nje in vrline tega velikega človeka. 

Pravila za kurjenje v naravnem 
okolju
Na nas se obračajo občani, ki jih moti smrad kot posledica kurje-
nja odpadkov v okolju. In kakšna so pravila za kurjenje odpadkov 
v okolju?
V naravnem okolju je dovoljeno kuriti le tiste odpadke, ki nasta-
nejo v kmetijstvu ali gozdarstvu, in se uporabljajo pri kmetova-
nju ali v gozdarstvu in se za njih ne uporabljajo predpisi, ki ure-
jajo ravnanje z odpadki. Kot naravno okolje se šteje gozd, drugo 
gozdno zemljišče in zemljišče, poraslo z gozdnim rastjem, kot ga 
določajo predpisi o gozdovih, ter območje na prostem, razen 
vodnih površin v oddaljenosti do 100 metrov od gozda ali druge-
ga gozdnega zemljišča. 
Dovoljeno je kuriti naravne nenevarne materiale, recimo tra-
vo, les in podobno. V praksi se pogosto kurijo še drugi odpadki, 
običajno papir, plastika ipd., kar pa je prepovedano; tovrstne 
odpadke je namreč potrebno oddajati pooblaščenim zbiralcem 
odpadkov.
Kuriti je dovoljeno v kurišču tako, da je le-to obdano z negorlji-
vim materialom in je območje kurišča v oddaljenosti vsaj meter 
od zunanjega roba očiščeno vseh gorljivih snovi. Ves čas kurjenja 

Pohod po Baragovi poti
V soboto, 29. 6. 2019, so ob 7. uri trebanjski godbeniki zaigrali 
pred župnijsko cerkvijo v Trebnjem in tako pospremili pohodnike 
na krožno 20 km dolgo Baragovo pot, župnik Jože Pibernik je pri-
sotne nagovoril in blagoslovil. Pohod je vodil Uroš Primc, za zdra-
vstveno oskrbo je skrbela zdravnica Alja Pavlin. Glavni postanek 
z malico je bil v Mali vasi. Dan je bil sončen in za pohod prijeten.

Ivanka Višček

mora kurišče nadzorovati polnoletna oseba, po končanem kurje-
nju pa mora biti ogenj popolnoma pogašen. Ob povprečni hitrosti 
vetra večji od 20 km/h ali ob sunkih vetra močnejših od 40 km/h 
se ne sme pričeti s kurjenjem oziroma se mora s kurjenjem takoj 
prenehati. Pri kurjenju je tudi prepovedano uporabljati vnetljive, 
eksplozivne in oksidativne snovi. Prav tako ni dovoljeno požiga-
ti in odmetavati gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko 
povzročijo požar.
Kurjenje je prepovedano v gozdu in na zemljišču, poraslem z 
gozdnim rastjem, razen na urejenem kurišču in za izvajanje ak-
tivnosti za zatiranje prenamnoženih populacij insektov in bolezni 
gozdnega drevja, ki lahko ogrozijo gozd, oziroma uporabljati od-
prti ogenj v gozdovih, ki so posebno ogroženi zaradi požara. 
Ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost narav-
nega okolja, je v naravnem okolju prepovedano kuriti, prižigati 
kresove in ognjemete ter izven pozidanih površin uporabljati 
predmete in naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo 
požar.

Globa za fizično osebo v primeru nespoštovanja opisanih pre-
povedi znaša od 200 do 600 eurov. 

Brigita Železnik, inšpektorica

Udeleženci akademije smo imeli priložnost prisluhniti zvokom 
godalnega kvarteta Corcorasa v zasedbi vrhunskih glasbenikov: 
Jera Rot, violina, Marijan Dović, violina, Maja Bevc, viola in Ana 
Arh, violončelo. Izvajali so skladbe od baročnih mojstrovin do iz-
branega kvartetnega repertoarja 20. stoletja. 

Ivanka Višček

obvestila / novice
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Brezplačni prevozi 
za starejše občane v 
občini Trebnje
Občina Trebnje v sodelovanju z Društvom 
upokojencev Trebnje ter Zavodom zlata 
mreža pričenja z izvajanjem projekta 

»PROSTOFER / prostovoljni šofer«,
s katerim bomo povečali mobilnost in so-
cialno vključenost starejših in invalidov ter 
jim zagotovili dostopnost do zdravniške 
oskrbe, trgovinskih centrov in javnih usta-
nov.

»Skupaj na POT«
Komu je namenjen PROSTOFER?
Prevozi so namenjeni vsem tistim starej-
šim občanom nad 65 let, ki ne vozijo sami, 
nimajo sorodnikov oziroma prijateljev, da 
bi poskrbeli za prevoze in so v socialno šib-
kem položaju.
Način izvajanja projekta PROSTOFER
Prevoze bo opravljalo deset prostovolj-
cev, ki so se prijavili na projekt in sode-
lujejo z Društvom upokojencev Trebnje. 
Prostoferji so šoferji, ki svojim sopotnikom 
nesebično pomagajo, jih pospremijo do 
čakalnice pri zdravniku, jih počakajo … so 
torej ljudje z velikim srcem, ki so v svojem 
prostem času pripravljeni pomagati tistim, 
ki prevoze potrebujejo.
Občina Trebnje zagotavlja električno vozi-
lo Renault ZOE, ki ga boste prepoznali po 
napisu »PROSTOFER.«

31. Trebanjski koš 
združil gasilce, 
športnike, kulturo 
in občane

Tretji vikend v juniju je v centru Trebnjega 
potekal že 31. Trebanjski koš, in sicer le-
tos z novimi temami. V petek se je odprl 

nov Center za krepitev zdravja, v sklopu 
predstavitve prometne varnosti pa so se 
predstavili tudi gasilci, policija in zdra-
vstveni dom. Osrednji dogodek je bila po-
vorka gasilskih društev in predaja novega 
gasilskega vozila ob 135-letnici PGD Treb-
nje, zvečer pa je sledila zabava s skupina-
ma Vicotry in Azalea.
Sobotno dopoldne je bilo športno obarva-
no, saj so se predstavila športna društva iz 
občine, več kot 80 tekačev se je podalo na 
ulice Trebnjega, najmlajši pa so bili aktiv-

Sobotna povorka društev je tudi letos napolnila center Trebnjega.

ni na dogodku RUN FOR FUN. V športnih 
nalogah so se dopoldne pomerile tudi kra-
jevne skupnosti v občini, ki so tekmovale 
za prehodni pokal župana. Popoldne se je 
začelo z nastopi učencev OŠ Trebnje, na-
daljevalo pa se je s tradicionalno povorko 
društev in nastopi kulturnih društev. Letos 
je sodelovalo 35 društev in več kot 650 
občanov. Prijeten večer se je zaključil s 
koncertom Prifarskih muzikantov in Zida-
niškega kvinteta.

Kdaj in kje se izvajajo prevozi?
Prostovoljci bodo prevoze izvajali od 1. 8. 
2019 dalje od ponedeljka do petka med 
8. in 16. uro, in sicer na območju občine 
Trebnje.
Kako uporabnik naroči prevoz?
Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče 
na brezplačno številko 080 10 10 dva dni 
pred želenim prevozom. V komunikacij-
skem centru zabeležijo podatke o želenem 
prevozu, nato pa klicni center obvesti pro-

stovoljca o prevozu in to sporoči uporab-
niku. 
Društvo upokojencev Trebnje je imenova-
lo za koordinatorja prostovoljnih šoferjev 
Borisa Slaka z dolgoletnimi izkušnjami. 
Več informacij o projektu bomo podali 
na spletni strani Občine Trebnje, Društva 
upokojencev Trebnje in v naslednjih šte-
vilkah Glasila občanov.

Občinska uprava 
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STANKO TOMŠIČ
»Velikokrat združujem prijetno s koristnim in 
vsaka novost me žene naprej. Rad sem pro-
duktiven in tudi inovativen. Tisto nekaj z več 
adrenalina pa najdem v športu,« pove
STANKO TOMŠIČ, direktor Komunale Trebnje.
Svoje delo je pričel leta 2002 na Komunali 
Metlika in že takrat je imel željo in dolgoročni 
cilj biti direktor Komunale Trebnje. Od tam ga 
je pot peljala na Občino Mokronog-Trebelno, 
kjer je delal kot višji svetovalec za cestno in 
komunalno infrastrukturo, nato je bil inšpek-
tor na zdravstvenem inšpektoratu. Leta 2012 
pa se mu je odprla pot na Komunalo v Treb-
njem.

Komunala je zadolžena za veliko področij in 
včasih kar pozabimo, da se ukvarjate s širo-
kim naborom dejavnosti. Katera področja 
pravzaprav pokriva Komunala Trebnje?
Osnovna dejavnost je oskrba s pitno vodo, 
odvajanje in čiščenje odpadnih voda in rav-
nanje z odpadki. V letu 2013 pa smo pričeli 
z vzdrževanjem cest in ta trenutek vzdržuje-
mo vse občinske ceste v naših občinah, kar je 
nekje 650 km in le-te so po prihodkih primer-
ljive z vodooskrbo in odpadki. V lanskem letu 
je bila ena večjih dejavnosti tudi gradbena 
dejavnost. Poleg tega skrbimo tudi za vzdrže-
vanje pokopališč in od nedavnega imamo tudi 
pogrebno dejavnost, ki jo izvajamo konku-
renčno in kvalitetno.
V zadnjem času pogosto opažamo onesnaže-
no okolico ekoloških otokov. Nesnaga se ko-
piči ob zabojnikih, čeprav so ekološki otoki 
namenjeni zbiranju ločenih odpadkov v za-
bojnikih oziroma zvonovih in ne ob njih. Kaj 
se dogaja? Je le-teh otokov premalo?
Na tem področju je potrebno še ogromno 
dela, tako na skupnih zbiralnicah kot ekolo-
ških otokih, ki načeloma niso tako problema-
tični, saj se lahko dodajo zabojniki.
Problem je v nepravilnem ločevanju odpad-
kov. Več damo zabojnikov, več je nepravih od-
padkov. Ljudje enostavno odlagajo na te dele 
vse, tudi kosovne odpadke. Res se osvešče-

nost uporabnikov izboljšuje, zato upam, da 
bomo v nekaj letih stvari pripeljali do neke 
želene faze čistosti in posledično lepšega bi-
valnega okolja.
Komunala je ambiciozno in projektno narav-
nano javno podjetje in pod vašim vodstvom 
stremi k jasno zastavljenim ciljem. Nam lah-
ko na kratko predstavite vizijo podjetja pod 
vašim vodstvom?
Izteka se mi drugi mandat vodenja in usklajeno 
vizijo z občinami smo do potankosti realizirali. 
Od novega Poslovno-logističnega centra JP Ko-
munale do vsega obsega del. Še vedno neneh-
no sledimo potrebam v okolju, a menim, da je 
obseg del za samo Komunalo trenutno prime-
ren in obvladljiv. V naslednjih letih je potrebno 
delati na kakovosti storitev. Res je večina stvari 
solidnih, a se da marsikaj še izboljšati. Vedno 
je potrebno stremeti k boljšemu in produktiv-
nejšemu delu, a ob tem ne smemo pozabiti na 
kvaliteto in konkurenčnost.
Letošnje leto je bilo torej več kot uspešno. 
Na podlagi teh rezultatov nedvomno zrete 
optimistično naprej. Boste ponovno kandi-
dirali?
Po vseh zaključenih projektih se človek tudi 
malo iztroši, čeravno je izzivov vedno dovolj. 
Razpis bo v letošnjem letu in glede na interes 
pri občinah se bom odločal o novi kandida-
turi. 
Delovno okolje zaposlenih je neprimerljivo z 
ostalimi podjetji. Imate tudi certifikat Druži-
ni prijazno podjetje. Kako vse to sprejemajo 
zaposleni?
Menim, da se zaposleni dobro počutijo, saj je 
fluktuacija zelo majhna, čeravno je to podro-
čje, kjer je potrebno še veliko dela. Tudi sam 
si želim, da se vzpostavijo vsi pogoji, saj je za-
dovoljstvo zaposlenih ključnega pomena. 
Letos ste bili gostitelji Komunalnih iger. Kako 
je zadeva stekla?
Vsakoletni dvodnevni dogodek komunalne-
ga gospodarstva, kamor pridejo vodstveni 
delavci, poslovni partnerji in drugi dan tudi 
zaposleni na prijetno druženje s komunal-
nimi igrami, smo letos izpeljali mi. Pripravili 
smo 23 različnih športno delavnih disciplin. 
Bilo je okoli 3000 udeležencev komunalcev, 

tekmovalcev, vodstvenih delavcev in osebja. 
Zadovoljstvo udeležencev potrjuje, da je bil 
dogodek organiziran na visoki ravni. Za nas je 
bilo pomembno, da smo ustrezno predstavi-
li vse naše občine, lastnice. Tako smo poleg 
organiziranega ogleda novega Poslovno-logi-
stičnega centra JP Komunala Trebnje, ogle-
da razstave komunalne opreme, pogostitve 
in samih iger na osrednjem prireditvenem 
prostoru v središču Trebnjega obiskali tudi 
ostale občine. Organizirali smo ogled lokal-
nih znamenitosti z degustacijami na gradu 
Speča lepotica na Mirni, Vinskem dvoru Deu, 
na Občini Mokronog-Trebelno in obiskali De-
želo kozolcev v občini Šentrupert. Poleg tega 
so naši moderatorji vsem obiskovalcem lepo 
predstavili tudi vse znamenitosti in lepote 
naše doline. 
Ste poročen in oče 3 otrok. Kako vam uspeva 
usklajevati delo, družino, prosti čas?
Družina mi je zelo pomembna in vsak prosti 
čas preživim z ženo in otroki. Skupaj opravlja-
mo razna dela in na ta način nanje prenašam 
tudi delovne navade. Živimo na Debencu, 
kjer imam tudi vinograd s 500 trsi avtohtone 
šmarnice, ki je dobro, solidno vino in se danes 
že lahko primerja z ostalimi deželnimi vini. 
Izhajam iz delavsko kmečke družine, v kate-
ri je bila vrednota vedno delo in se tudi sam 
smatram kot pošten delaven, kmečki človek. 
Poleg družine se v prostem času rad družim s 
prijatelji, čeravno se z leti vse spreminja. 
Kje nabirate energijo in črpate moč za uspeš-
no delo?
Velikokrat združujem prijetno s koristnim in 
vsaka novost me žene naprej. Rad sem pro-
duktiven in tudi inovativen. Tisto nekaj z več 
adrenalina pa najdem v športu. Vsaj trikrat 
tedensko se rekreativno ukvarjam s športom. 
Včasih grem na kolo, večina pa je to tek. Tu 
najdem dodatno energijo za delo in dobro 
počutje, ki mi je ključnega pomena. 
S ponosom pokaže pokal, ki sta ga s sodelav-
ko Sonjo Kirm osvojila na štafetnem teku ko-
munalnih delavcev. 
Imate za konec še kakšno misel za naše ob-
čane?
Želim si, da bi bilo delo komunalnih delavcev 
bolj cenjeno. Zavedam se, da je pomemben 
že sam izgled, zato menim, da smo z izgradnjo 
novega objekta, ki smo ga naredili z lastnimi 
sredstvi, dokazali, kdo smo in kaj zmoremo. 
Zadnja tri leta smo med najhitreje rastočimi 
podjetji v regiji in poslujemo pozitivno. Verja-
mem, da bo tako tudi v prihodnje, a vseskozi 
je potrebno pridno delo. Sam sem ponosen, 
da sem lahko vodja takega tima, da sem »ko-
munalc« in želim, da je tudi vsak zaposlen. 

Stanko bo s svojo družino preživel teden dni 
dopusta na slovenski obali, en teden pa bo 
delaven v domačem okolju.

Mojca Smolič

intervju
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Lepa beseda lepo mesto najde
Krajani vasi Bič in okoliški prebivalci so se že dalj časa pritože-
vali nad nelegalnim sežigom odpadkov na parkirnem prostoru 
Transportnega podjetja Eurotek. Ko je bilo predsednici KS do-
volj nenehnih klicev, si je ogledala prizorišče. Ugotovila je, da se 
na pogorišču uničujejo odpadki, ki niso samo last omenjenega 
podjetja. Ker smo Slovenci taki, da neradi ukrepamo direktno in 
skušamo zadeve urejati za šankom ali na kakem drugem nepri-
mernem mestu, je predsednica poslala dopis pristojnim. Po elek-
tronski pošti je opozorila na sporno dejanje, ki se izvaja na njiho-
vem parkirnem prostoru. Po tednu dni je bilo pogorišče sanirano. 
Lastnik zemljišča je poskrbel, da so sporne odpadke odpeljali na 
varno odlagališče. Predsednica se v imenu prizadetih krajanov in 
nenazadnje tudi svojem imenu ob tej priliki zahvaljuje vodstvu 
podjetja, predvsem pa g. Slapšaku, ki je s hitrim posredovanjem 
poskrbel, da je zadeva urejena. To je lep primer dobrega sodelo-
vanja med KS in podjetjem, ki deluje v njenem okolju. G. Rudi, še 
enkrat hvala za vaše hitro posredovanje. 

 Mirko Gliha

???????????????

novice iz KS / oglas
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V Trevesu ustvarjajo udobje 
tudi za električna vozila

Podjetje Treves d. o. o. je bilo ustanovljeno leta 2005. Ustano-
vitelj je globalno uspešno podjetje Treves S.A. iz Francije, ki je v 
večinski družinski lasti in je bilo ustanovljeno že leta 1836. Ima 28 
razvojnih in proizvodnih podjetij v 17 državah in zaposluje preko 
4.500 ljudi. Kot ključni partner sodelujejo v avtomobilski indu-
striji po celem svetu. Je globalna družba, ki je specializirana za ra-
zvoj, izdelavo in dobavo avtomobilskih sestavnih delov s področja 
zvočne in termične izolacije. 
Treves je proizvodno podjetje, specializirano za izdelavo notranje 
opreme, termo formiranih preprog ter zvočnih in termičnih izo-
latorjev. Sedež podjetja je na Biču, tik ob avtocesti med Novim 
mestom in Ljubljano. Trenutno zaposlujejo okoli 140 ljudi, pre-
težno iz domačega okolja. Njihov cilj je zadovoljstvo zaposlenih 
kakor tudi poslovnih partnerjev in lokalne skupnosti. 
Visoki svetovni standardi v industriji narekujejo podjetju, da si 
prizadeva za stalen razvoj in rast na področju proizvodnje in za 
osebno rast zaposlenih, za izboljšanje standardov na vseh pod-
ročjih dela ter za finančno uspešnost. 
Z visoko motivirano strokovno ekipo je Treves postalo uspešno 
in hitro rastoče podjetje v Sloveniji. V podjetju so zelo aktivni na 
področju pridobivanja novih kupcev in s tem širjenju obsega dela 
na vseh področjih. Že od vsega začetka sodelujejo s podjetjem 
Revoz, v zadnjih letih pa so z novimi dogovori posegli v razred 
»premium« vozil, s čimer širijo svojo prisotnost v različnih se-
gmentih in na več trgih. Že v letu 2017 so pričeli z novim projek-
tom za kupca Jaguar, in sicer za model E-Pace, v letu 2018 pa tudi 
za model na električni pogon, Jaguar I-Pace.
Lanskega septembra so organizirali večji poslovno-družabni do-
godek na lokaciji podjetja, kjer so gostili okoli 250 gostov. Namen 
prireditve je bil obeležiti začetek proizvodnje opreme za športno 
terensko vozilo na električni pogon. Prisotni so bili vsi zaposleni, 
poslovni partnerji ter člani Francosko-slovenskega poslovnega 
kluba, katerega član je tudi Treves. Poleg direktorja, g. Andreja 
Baškoviča, je prisotne nagovoril tudi župan občine Trebnje, g. 
Alojzij Kastelic, direktor GZDBK, g. Tomaž Kordiš, ter nova fran-
coska veleposlanica v Sloveniji, ga. Florence Ferrari. Dogodek je s 
svojim nastopom popestrila Lea Sirk. 
V skrbi za zdrave odnose do dela in ljudi, s pravimi poslovnimi cilji 
in naložbami v prihodnost je vsekakor modra pot tista, ki vodi v 
uspeh in v doseganje želenih rezultatov. Podjetje Treves bo tako 
ponos vsem zaposlenim, lokalni skupnosti in tudi svetovnemu 
trgu.
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Diamantni Kenguru 
in Bistroumi 2019
David Gorec iz 9. a razreda OŠ Trebnje je 
poleg številnih ostalih priznanj osvojil tudi 
priznanje Diamantni Kenguru, ki ga prejme-
jo tisti osnovnošolci v zaključnem razredu 
šolanja, ki so od 1. razreda do 9. razreda 
vedno uspeli osvojiti Bronasto Vegovo pri-
znanje na tekmovanju Mednarodni mate-
matični Kenguru. V šolskem letu 2018/2019 
je priznanje Diamantni Kenguru osvojilo 

221 tekmovalcev iz vseh šol v RS Sloveniji.
Skupaj s starši in mentorico je bil povabljen 
na slavnostno podelitev in prireditev Bis-
troumni 2019, ki je bila v nedeljo, 19. maja, 
v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v 
Ljubljani. Na prireditvi so podelili nagrade, 
pohvale in priznanja vsem članom olimpij-
skih ekip in vsem tekmovalcev z državnih 
tekmovanj v organizaciji DMFA Slovenije na 
področju matematike, fizike in astronomije.

Iskrene čestitke in še veliko uspehov.
Mentorica Lojzka Prpar Foto: Lojzka Prpar

Krajevna skupnost Trebnje 
podelila priznanja za leto 2019
V sredo, 19. 6. 2019, je v dvorani Stik v Trebnjem potekala sve-
čana podelitev priznanj KS Trebnje za leto 2019, ki se podeljujejo 
posamezniku, društvu ali organizaciji, ki je s svojim delom po-
membno pripomogel k napredku krajevne skupnosti. Predsednik 
KS Trebnje Dejan Smuk je podelil priznanja, ki so jih prejeli:
MIHA ZUPANČIČ za uspešno, vztrajno in strokovno delo na po-
dročju mladine in mladinskega aktivizma.
NOGOMETNI KLUB TREBNJE ob 10-letnici vztrajnega, predane-
ga, strokovnega in uspešnega dela z mladimi in za izjemne dosež-
ke v nogometu.
ANGELA OPARA, LOJZKA ZORE, JANEZ PAVLIN za dolgoletno vo-
denje najprepoznavnejših gostiln v Trebnjem, za predano, pove-
zovalno in aktivno delo v družbenem življenju Trebnjega, za ohra-
njanje domače dolenjske kulinarike ter za neprecenljiv prispevek 
pri razvoju turizma in prepoznavnosti Trebnjega.
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD SIVIH JELŠ TREBNJE ob 60-letnici 
uspešnega delovanja, za dosežene rezultate, ki so prispevali k ra-
zvoju, ugledu in prepoznavnosti KS Trebnje in širše.

CIK TREBNJE ob 60-letnici uspešnega delovanja na področju izo-
braževanja, kulturnega, društvenega in družabnega povezovanja 
na območju KS Trebnje v slovenskem in svetovnem obsegu.
Prireditev je povezoval Marko Šalehar, program sta popestrila 
Oktet Lipa in Šola klasičnega baleta Trebnje. Priznanja, ki so jih 
prejeli izbrani, je oblikovala Maja Kastelic. 

Vanja Jakopin

Nove informacijske 
table v KS Sela pri 
Šumberku
KS Sela pri Šumberku je bogatejša za 
pet informacijskih tabel na lepih izvirnih 
lesenih kozolčkih, s katerimi kraj posta-
ja prijaznejši do krajanov ter do ostalih 
obiskovalcev, pohodnikov, kolesarjev in 
drugih, ki se za kraj kakorkoli zanimajo. 
Postavljene so na petih različnih krajih v 
KS: na Babni Gori, v Velikih Dolah, v Re-
pljah, na Orlaki ter v centru Sela Šum-
berk.

Panoji so del javne infrastrukture, ki 
poleg osnovne informacijske narave 
prispevajo k prepoznavnosti območja 
in njegovih značilnostih tudi tistim, ki te 
kraje šele spoznavajo. Na tablah se lahko 
vidi grafični, slikovni prikaz območja ter 

pomembne informacije o arheoloških 
najdiščih, umetnostno-zgodovinskih, 
etnoloških znamenitostih, memorialnih 
spomenikih, kulturnih in, naravnih zna-
menitostih, gostinski ponudbi ter drugo. 
V legendi je zapisanih še več informacij, 
kaj vse si v KS Sela pri Šumberku še lah-
ko ogledate. Poleg znakovnega prikaza v 
legendi je na tabli tudi podrobnejši na-
ravnogeografski opis območja, nekatere 
izstopajoče značilnosti, kot je grad Šum-
berk ter drugo. 

Projekt je financirala KS Sela pri Šumber-
ku. Njegova finančno racionalna izvedba 
pa seveda ne bi bila mogoča brez pro-
stovoljnega dela krajanov, ki so tudi tok-
rat pokazali, da je timsko delo ključ do 
uspešnih zgodb. 

»Dobrodošli v KS Sela pri Šumberku«
Damjan Golob

drugo
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Multikulturno prijateljstvo 
V četrtek, 20. 6. 2019, je v Osnovni šoli Trebnje potekala za-
ključna prireditev za učence priseljence. Prisotni so bili tudi 
učenci interesne dejavnosti Medkulturnost, ki so skozi šolsko 
leto pripravili številne dejavnosti v pomoč pri vključevanju pri-
seljenskih družin.
Še pred pričetkom prireditve so pripravili razstavo, ki je obisko-
valce seznanila z delovanjem krožka. Tevž Ornik in Klara Zavrl 
sta predstavila poslanstvo medkulturnosti in poudarila, da 
bodo nadaljevali z delom in gradili mostove strpnosti in prija-
teljstva.
Prireditev je povezovala učiteljica Mojca Bahun, z deklamaci-
jo v svojem maternem jeziku ali v slovenskem jeziku pa so na-
stopili Ilma Mejrić, Neila Malić, Bakir Šehić, Amila Šehić, Elma 
Skenderević in Anesa Husejnović. Skeč o Martinu Krpanu sta 
uprizorili Anastazija Drnovšek in Ilma Mejrić. Ob koncu je pote-
kal pogovor z bivšo učenko Arijano Aldžić.
Prireditev smo sklenili z druženjem ob mizi, polni dobrot, ki so 
nastale v okviru 3. medkulturnega srečanja, ki je potekalo prej-
šnji dan. Do srečanja je prišlo na pobudo mam učencev prise-

KS Velika Loka
V KS Velika Loka je 9 naselij, v katerih 
živi nekaj manj kot 600 krajanov občine 
Trebnje. Le-ti so na lanskoletnih lokalnih 
volitvah izvolili 7 članov Sveta KS Velika 
Loka  (v nadaljevnju svet), ki so: Slavka 
Grm, Aleksandra Simončič Vene, Stanislav 
Šlajpah, Igor Ozimek, Uroš Rakar, Tomaž 
Končina (podpredsednik) in Sašo Barle 
(predsednik). Člani sveta se redno dobi-
vamo na sejah, na katerih obravnavamo 
trenutno problematiko in se pogovarjamo 
o prihodnjih projektih in razvoju krajevne 
skupnosti.
Glede na to, da je bilo v prejšnjem obdob-
ju na področju cestne infrastrukture in 
obnovitve Kulturnega doma v Veliki Loki 
narejenega precej, smo se člani sveta od-
ločili, da je nujno upoštevati tudi potrebe 
in želje ostalih krajanov KS. Že letošnje 
leto bomo tako uredili obcestne kanale 
na odseku ceste Mrzla Luža – Iglenik ter 
delno pomagali pri ureditvi nove ceste za 
zaselek Krtina, ki se nahaja na skrajnem 
SZ delu KS (nad vasjo Mačkovec) in je bil 
do sedaj brez uradno zabeležene ceste. V 
prihodnjih letih bo nujno potrebno asfal-

tiranje določenih krajših odsekov cest in 
poti, ki so ob vsakem močnejšem nalivu 
močno poškodovane, nanošen material in 
voda pa povzročata neposredno škodo na 
objektih in lastnini, ki so v lasti krajanov. 
Ker je takih odsekov kar precej, sredstva 
pa zelo omejena, bomo uporabnikom teh 
cest predlagali skupno financiranje za iz-
vedbo projektov. Le tako bomo v razme-
roma kratkem času lahko uredili vse naj-
bolj pereče infrastrukturne težave. Želja je 
tudi, da nam uspe zagotoviti sredstva za 
širitev mreže javne razsvetljave ter v sode-
lovanju z Občino poskrbeti za rekonstruk-
cijo mostu čez Temenico in ureditev ploč-
nikov na občinski cesti skozi Veliko Loko.
Člani sveta smo si enotni, da je poleg vla-
ganja v redno vzdrževanje in obnovo infra-
strukture potrebno del sredstev nameni-
ti tudi za izboljšanje kakovosti življenja v 
naši KS. V letih 2019 in 2020 tako name-
ravamo dokončati ureditev krožne trim 
steze (postavitev brvi in zunanjih naprav 
za telovadbo, postavitev informativnih 
tabel, postavitev klopi ...), ki je skozi celo 
leto zelo dobro obiskana, ravno tako pa 
so odzivi uporabnikov že sedaj zelo dobri. 
Polege tega si želimo, da bi na zemljišču za 

gasilnim domom in na asfaltni ploščadi za 
kulturnim domom uredili otroško igrišče 
in igrišče za igre z žogo in s tem ponudili 
varen in urejen prostor našim otrokom.
V KS Velika Loka delujeta tudi dve večji 
društvi, ki sta zelo dejavni – PGD Velika 
Loka in KUD Ivan Cankar Velika Loka. Ga-
silci so ob vseh rednih aktivnostih in nese-
bični pomoči ob vremenskih nevšečnostih 
izjemno veliko prostovoljnega časa name-
nili obnovi gasilskega doma, ki nam je lah-
ko vsem v ponos. Igralci redno pripravljajo 
igre, s katerimi razveseljujejo krajane KS in 
širše. Poleg tega so letos ponovno obudili 
maškarado, ki je bila zelo dobro obiskana. 
Tudi vaška knjižnica, ki je vzorno urejena in 
vsak dan bolje založena, je dobro sprejeta 
in obiskana ter obenem postaja prostor za 
izvedbo različnih delavnic za otroke. Me-
nim, da se lahko v imenu vseh krajanov 
zahvalim vsem prostovoljcem, ki delujejo 
v obeh društvih in jih vzpodbudim k na-
daljnjemu delu in bogatenju življenja v KS 
Velika Loka. Vse bralce glasila pa v petek, 
19. 7., vljudno vabim na veselico PGD Ve-
lika Loka. 

Sašo Barle
predsednik Sveta KS Velika Loka

ljencev, ki so učencem, ki obiskujejo interesno dejavnost Med-
kulturnost, predstavile pripravo svojih narodnih jedi.
Bogastvo okusov je poskrbelo za popoln zaključek prireditve.

Z. Simeunić

Avtor fotografije: J. Šijanec

krajevne skupnosti
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KS Sela pri Šumberku  
na 23. srečanju vasi  
»SELO-SELA-SELE« 2019
Tradicionalna srečanja vasi »Selo, Sela, Sele« potekajo vsako 
leto v juniju na vnaprej določenih Selih v Sloveniji ali pa celo v 
zamejstvu. Gre za družabni dogodek, ki se ga vsako leto udeleži 
veliko ljudi. 

23. srečanje prebivalcev vasi »SELO-SELA-SELE« iz vse Slovenije 
je potekalo v soboto, 15. 6. 2019, na Selih pri Polskavi (Slovenska 
Bistrica). Krajani Sela pri Šumberku smo se ga tudi tokrat udele-
žili. Zbrali smo se na Selih pri Šumberku in že zgodaj zjutraj od-
rinili z avtobusom proti cilju. Srečanja se je udeležilo 24 vasi iz 
celotne Slovenije. Na prireditvenem prostoru je bilo preko 650 
Selanov in Selank. Gostitelji so se zelo potrudili, da smo se gostje 
pri njih dobro počutili. Uvodoma je vse prisotne pozdravil župan 

Slovenske Bistrice dr. Ivan Žagar. Po nagovorih, mimohodih pred-
stavnikov vasi ter izmenjavi daril smo lahko udeleženci izbirali 
med vodenimi ogledi, ki so se odvijali na različnih krajih v občini 
Slovenska Bistrica. Selani smo si lahko ogledali grad Slovenska 
Bistrica, vas Kočno – muzej na prostem (najlepša slovenska vas 
2006), izbrali panoramske vožnje skozi vasi v okolici Slovenske 
Bistrice in drugo. Vse ostale udeležence na prireditvenem mestu 
je zabavala živa glasba z ansamblom »Show band Klobuk«. Sama 
prireditev je trajala pozno v noč. Za nas se je končala v popoldan-
skem času, ko smo odrinili proti domačemu kraju.

Srečanje je omogočilo, da smo tudi letos povezani in s ponosom 
odšli predstavljat naša Sela, se ob tem zabavali in prijetno družili. 
Obenem smo odkrili nov delček Slovenije in njegove značilnosti, 
sklepali poznanstva in prijateljstva. Bili smo prijetno presenečeni, 
koliko lepega se skriva v naši deželi. 

Damjan Golob
Predsednik KS Sela pri Šumberku

KS Veliki Gaber se predstavi
KS Veliki Gaber leži na skrajnem zahodu občine Trebnje. Sestavlja 
jo 14 naselij s trenutno 1381 prebivalci. Center krajevne skupnos-
ti je Veliki Gaber. Na vrhu ga krasi cerkev Sv. Urha. Svet krajevne 
skupnosti sestavljajo Štefanija Gliha, ki je hkrati tudi predsedni-
ca, Nada Zorec, Natalija Zabukovec, Sara Praznik, Tomaž Praznik, 
Jože Hribar, Gustelj Pekolj, Franc Lavš in Ignacij Kastelic. V KS je 
nekaj bolj ali manj dejavnih društev. Za požarno varnost skrbita 
dve gasilski društvi. Tudi gostinci dobro skrbijo za naše počutje. 
Osnovna šola, ki bo v jeseni praznovala častitljivi jubilej, je pred 
kratkim pridobila sodobno športno igrišče.
KS Veliki Gaber se prostorsko zelo hitro širi, zato smo uvodoma 
poudarili, da trenutno šteje 1382 prebivalcev. Vedno več je no-
vih priseljencev, ki vidijo v naši KS prijazno domače okolje, saj 
je osnovna panoga kmetijska dejavnost. V kraju deluje le nekaj 
manjših, a uspešnih podjetij. V glavnem prevladuje transportna 
storitev, saj leži KS v neposredni bližini avtoceste. Lahko rečemo, 
da je naša KS neko križišče med tranzicijo vzhoda in zahoda kot 
tudi severa in juga. S tem povezano je tudi vedno več prometnih 
nesreč. Lahko trdimo, da je Veliki Gaber najbolj krvavi kraj v ob-
činskem prostoru. DRSC in Občina nikakor ne najdeta sredstev za 
ureditev že dolgo obljubljenega krožišča in pločnikov. In kakšna 
naj bi bila podoba našega kraja v prihodnosti? Želje krajanov so, 
»da industrijska cona zaživi. Nujna je izgradnja vrtca in potrebno 
bo urediti prometno infrastrukturo. Potrebujemo hram kulture. 
To se je pokazalo ob praznovanju občinskega praznika. Imamo 

nekaj zelo dejavnih društev, ki bodo zamrla, če ne bo možnosti 
obstoja in razvoja. Mladi nimajo možnosti druženja, zato droga 
zelo uspešno prodira tudi na podeželje. Vsi povprek kličemo, da 
na mladih svet stoji, toda kaj bomo storili za to, da bo »stal inu 
obstal,« kot je zapisal Trubar.
Krajani KS Veliki Gaber si močno želimo, da bi se ob naslednji 
predstavitvi pohvalili, da imamo krožišče, vrtec, kulturni dom, ki 
je ob vsaki prireditvi bolj poln. Močno upamo, da se bodo naše 
sanje z malo dobre volje uresničile. Dobrodošli v KS Veliki Gaber.

Predsednica 
KS Veliki Gaber
Štefanija Gliha

Foto: vir internet

krajevne skupnosti
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Otroštvo je preživela v sosednji občini v 
vasi Globodol v delavsko kmečki družini 
s štirimi otroki, za katero sta bila značilna 
red in disciplina. Že približno 15 let pa z 
možem in dvema sinovoma živi v Dolenjih 
Ponikvah.

A lahko predstavite svojo poklicno pot? 
 »Glede poklicne poti sem kolebala med 
ekonomsko in strojno šolo. Na koncu je 
prevladala družboslovna smer, zato sem 
se odločila za študij ekonomije v Ljubljani 
in ga v rednem roku zaključila. Prvo služ-
bo sem našla v že propadlem tekstilnem 
podjetju Labod. Potem me je pot zanesla 
v trgovsko panogo. Delala sem na področ-
ju plana, analiz, maloprodaje in na koncu 
na področju logistike. Pred prihodom v 
Zdravstveni dom Trebnje sem slabe dve 
leti delala na področju logistike v Pekarni 
Grosuplje. Vmes sem naredila znanstveni 
magisterij na Ekonomski fakulteti v Ljublja-
ni. 

Prevzeli ste vodenje Zdravstvenega doma 
Trebnje. Kakšen izziv je to za vas?
Ko sem se pred devetimi leti odločala 
za kandidaturo direktorja zdravstvene-
ga doma, sem vedela, da bom zajadrala 
v popolnoma drugačne vode. Energije, 
znanja in izkušenj je bilo dovolj in prepriča-
na sem bila, da bom zmogla. Javni sektor, 
kamor spada tudi zdravstvo, ima svoje 
specifike. V gospodarstvu so bili pomem-
bni predvsem rezultati dela, kjer sem 
se naučila sistema, ki temelji na kompe-
tencah in odgovornostih, in dana beseda 
je nekaj veljala. V javnem sektorju pa več 
šteje papirna urejenost kot vsebina. Veliko 
energije je bilo potrebne, da sem se prila-
godila novim pogojem dela. A sem morala 
hitro začeti »plavati« v novih danostih.
 
V kakšni kondiciji ste prevzeli Zdravstveni 
dom?
ZD Trebnje je bil praktično vedno v do-
bri kondiciji. Materialni pogoji za delo so 
bili dobri, finančna slika solidna. Najbolj 
pomembni pa so dobri odnosi med zapos-
lenimi, kar se je čutilo tudi v odnosu do 
pacientov. Treba je bilo samo s pospešen-
im tempom slediti začrtani poti in opti-
mistično zastaviti nadaljnji razvoj zavoda. 
Kontinuiteta se je kazala tudi v tem, da 
je nekdanja direktorica postala strokovni 
vodja, saj so bile njene izkušnje in znanje 
še kako potrebne za uspešen nadaljnji raz-
voj. Z dobro ekipo sodelavcev je namreč 
vse lažje.

VERA ROZMAN, direktorica Zdravstvenega doma Trebnje

Kakšne so naloge direktorja?
Gre za 24-urno službo. Direktor mora biti 
kot sonce, ki sije od zgoraj navzdol. Če 
ni dovolj močno oziroma če ne prežene 
oblakov, potem ni jasnine. Pomembno 
je, da vodi svoj kolektiv z dobrim zgle-
dom. V grobem mora zagotoviti dobre 
materialne pogoje za delo, ustrezno 
kadrovsko strukturo in zasedbo ter prim-
erne rezultate poslovanja z vsebinskega 
in finančnega vidika. Najbolj pomembno 
pa je, da postavi jasno vizijo in strategi-
jo, da vzpostavi pogoje za pozitivno or-
ganizacijsko klimo in dobre odnose med 
zaposlenimi. Vse ostalo se potem lahko 
doseže s skupnimi močmi zaposlenih.

Kakšna je po vašem mnenju razlika med 
moškim in žensko na vodilnem mestu?
Vsak ima svoj slog, ki pa ni odvisen samo 
od spola. Je splet osebnostnih lastnosti, 
izkušenj, kompetenc, etičnih načel, vred-
not in tudi značilnosti skupine, ki jo vodi. 
Po mojih izkušnjah je razlika, če vodiš 
moški ali ženski kolektiv. Kar nekaj let 
sem vodila moški kolektiv, v zdravstven-
em domu pa so zaposlene večinoma žen-
ske. Čeprav nerada, moram priznati, da 
je lažje voditi moški kolektiv. V moškem 
kolektivu prevladuje močnejši ego, je pa 
manj kompliciranja, več enotnosti, bolj 
se spoštuje dogovorjeno, manj je po-
govorov s »figo v žepu«. Ženske smo bolj 
nagnjene k fokusiranju na nepomembne 
malenkosti. Pogosto imamo »vzporedne 
zgodbe«, več je negativnega razmišljan-
ja, ampak smo pa bolj delavne in imamo 
večji občutek za sočloveka.

Koliko zaposlenih je v Zdravstvenem 
domu Trebnje?
Število zaposlenih se je v zadnjih 9 letih, 
kolikor vodim zdravstveni dom, povečalo 
za več kot 60 %. Trenutno je zaposlenih 
122.

Omenili ste, da primanjkuje zdravnikov 
družinske medicine. Kako se spopadate 
s tem problemom?
Pomanjkanje zdravnikov je pereč in 
vsesplošen. V ZD Trebnje smo že pred 
časom ocenili tovrstno tveganje in začeli 
intenzivno usposabljanje mladih zdra-
vnikov specializantov. Gre za mlado 
generacijo, pretežno žensk, ki odhajajo 
na porodniško. Zaradi tega imamo v le-
tošnjem letu 30 % izpad družinskih zdra-
vnikov, hkrati pa imamo še eno odpoved. 
24-urno zdravstveno varstvo je zato zelo 

težko organizirati. Na srečo delujoči 
zdravniki razumejo položaj in vsi delajo 
bistveno več, kot so normativi (tudi na 
tem mestu bi se jim rada zahvalila za nji-
hovo požrtvovalnost). Pogosto delujejo 
na »moralni« pogon v blaginjo pacien-
tov in ostalih zaposlenih. Poskušamo jih 
motivirati s prijemi, ki so na razpolago. 
Zakonsko možna plačila za tako velik ob-
seg dela so namreč majhna in nestimu-
lativna. Upam, da do ureditve stanja in 
vrnitve odsotnih ne bodo popolnoma 
izčrpana.

Pred enim mesecem je nove prostore 
dobil pediatrični oddelek. Gre za eno 
večjih pridobitev v zadnjih letih. Kaj je 
zdaj vaš prvi načrt?
V prihodnjih dneh začnemo s prenovo 
srednjega nadstropja, kjer bomo uredi-
li večji prostor za fizioterapijo in center 
za krepitev zdravja. Zaradi določenih 
zahtev bomo rušili tudi zunanje stene. 
Proti koncu leta sledi še urejanje prit-
ličja. Urediti moramo prostore za novo 
splošno ambulanto. Želimo si povečati 
prostore za ginekologijo, urediti zobno 
ambulanto v Trebnjem. Razmišljamo o 
okrepitvi programa psihologije. Potrebni 
so večji in bolj funkcionalni prostori za 
podporne službe. Imamo vizijo vzpostav-
iti kašno specialistično dejavnost. Čaka 
nas izziv premajhnih parkirišč. Odprta je 
zgodba v Šentrupertu. Torej dela nam ne 

intervju
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bo zmanjkalo. Bojim pa se, da bo zmanj-
kalo prostora.

Kaj vam v življenju prinaša največje za-
dovoljstvo?
Če je človek odprtega duha, potem naj-
de priložnosti za zadovoljstvo v majhnih 
stvareh, ki jih dnevno nudi življenje. Naj-
večje zadovoljstvo je srečevati pozitivne 
ljudi, ki me napolnijo z optimizmom in 
novo energijo.

Kako pa preživljate svoj prosti čas, ki 
vam ostane?
Ob zahtevni službi in treh moških doma 
je prosti čas redka dobrina. Najraje ga 
preživim v družbi družine in pravih pri-
jateljev. 

Kako poskrbite za svoje zdravje?
Glede na to, da delam v zdravstvu v teor-
iji zelo dobro obvladam vse prvine zdra-
vega življenja, praksa pa mi včasih ne 
gre. Poskušam se zdravo prehranjevati, 
tudi gibanje mi je uspelo uvesti v vsakod-
nevni ritem. So seveda dnevi, ko ne gre 
nič od tega, vendar se trudim, da je takih 
dni čim manj.
 
Vaši konjički?
Ukvarjam se z vrtnarjenjem. Z veseljem 

urejam grmičke in rože okoli hiše. Nekaj 
ur na teden poskušam nameniti rekreaci-
ji. Rada pa tudi preberem kakšno dobro 
knjigo. 

Katere so knjige, po katerih posežete in 
ki jih preberete do konca?
Pogosto izbiram knjige po trenutnem 
razpoloženju. Večkrat izberem zgodovin-
ske romane, rada pa imam tudi klasiko. 
Za sproščujoče trenutke pa izberem de-
tektivski ali ljubezenski roman.

Znate kuhati, radi kuhate?
Smo še tradicionalna družina, ki zahte-
va toplo, kuhano kosilo. Otroka ne želita 
jesti v šoli, tako da je potrebo pripraviti 
topel obrok dneva. Moj starejši sin sicer 
pravi, da ne kuham dobro, ker ne ku-
ham vedno po njegovem naročilu (ocvrt 
piščanec, pica ali lazanje), vendar kljub 
temu vse poje. Torej ne morem kuhati 
prav slabo, vrhunska kuharica pa verjet-
no nikoli ne bom.

Kaj smatrate kot svoj največji uspeh?
S svojimi uspehi se nisem nikoli znala 
pohvaliti. Še več, včasih se mi zdi, da so 
vsi moji dosežki samoumevni. Največji 
uspeh je, da lahko zaspim z mirno vestjo 
in da se zbudim z zavestjo, da je novi dan 

za nove priložnost, da naredim nekaj do-
brega. To pomeni, da v življenju pravilo-
ma počnem prave stvari na pravi način. 

Kje vidite neizkoriščen potencial v Tre-
bnjem?
Trebnje ima zaradi geografske lokacije 
velik potencial za razvoj podjetništva. 
Treba bi bilo ustvariti pogoje in spodbu-
jati razvoj malih podjetij npr. od 5 do 50 
zaposlenih z visoko dodano vrednostjo. 
To so po navadi hitro rastoče gazele. V 
lokalno okolje prinesejo dobro plačana 
delovna mesta ter mnogo znanja. S tem 
bi bile potrebe po dnevni ekonomski 
migracij manjše. Če bi bilo gospodarsko 
okolje uspešno, bi bilo tudi več priložnos-
ti za razvoj kulture, športa, nove stano-
vanjske gradnje, za razvoj infrastrukture 
in ne nazadnje tudi za razvoj šolstva ter 
zdravstva.

Kako vidite Trebnje leta 2030?
Trebnje je že zdaj prijetno in varno mes-
to. Želim si, da bi postalo nekoliko bolj 
živahno in prenovljeno. Bolj bo treba 
slediti potrebam naraščajočega števila 
prebivalcev. V njem naj bi živeli zadovol-
jni ljudje z urejenim gmotnim statusom.

Mojca Smolič

intervju
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Večer zgodb o dobrih ljudeh v 
Trebnjem
Literarni natečaj Zgodbe o dobrih ljudeh, ki smo ga izvedli skupaj 
s Klekljarsko skupino Žnurce in Mileno Miklavčič, je med sloven-
skimi pisatelji požel izredno zanimanje. Minuli petek je v Knjižnici 
Pavla Golie potekala predstavitev zbornika, večer pa sta z vodi-
teljico Piko Prosenik otvorila tenorist Nik Vidmar ob klavirski 
spremljavi profesorice Barbare Lotrič iz Glasbene šole Trebnje. 
Uvodne besede je množici obiskovalcev namenila direktorica 
knjižnice Tanja Cuder, zbrane pa sta v nadaljevanju pozdravili 
tudi Marija Prosenik, vodja Žnurc in pisateljica Milena Miklav-
čič. Župan Alojzij Kastelic je med drugim dejal, da ga veseli, da 
je dobrota še vedno zelo prisotna med nami ter da naj nam bo 
zbornik izziv vsem nam, da iščemo priložnost za dobro v čisto na-
vadnem vsakdanu pa tudi v še tako izjemno težkih situacijah.

Po besedah Milene Miklavčič in Ivanke Višček, ki sta opravili 
delo strokovne komisije in izbrale nagrajence, je bilo njuno delo 
izredno težko, saj so bili vsi prispevki kvalitetni in so odločale le 
nianse. Prvo nagrado je prejel Albin Lenar za ganljivo pesem Za-
kojca, drugo Matjaž Rebolj iz OŠ Trebnje za zgodbo Vsak človek 
je svoja zgodba, tretjo pa Martina Podričnik za zgodbo Štefka. 
Posebna priznanja so za zgodbe prejeli še Stojan Knez, Franjo 
Frančič, Gregor Slana, Anica Perme, Dragica Čuk Novak, Majda 
Pajer in Andreja Kladnik. 

Nagrajenci so med drugim prejeli domač kruh, ki ga je spekla Ta-
tjana Kresal iz Društva podeželskih žena Trebnje in glinen krožnik 
domače ustvarjalke unikatne keramike Irene Blaznik. Po predsta-
vitvi so si obiskovalci ogledali tudi razstavo Baragovo življenje, 
vpeto v čipko v Baragovi galeriji, saj je zbornik tako kot projekt 
BA-ČI posvečen spominu na življenje in delo velikega misijonarja 
in dobrotnika Friderika Ireneja Barage. 

Občina Trebnje
Oddelek za splošne zadeve

VANDALIZEM, PREPREČIMO GA SKUPAJ
POSLEDICE VANDALIZMA V NAŠI SREDINI OBČUTI-
MO VSI,
ko zjutraj odhajamo v trgovino, službo in po drugih 
opravkih, opazimo popisane stavbe, uničene cvet-
lične lončke, razmetane smeti in poškodovane koše, 
polomljena drevesa, klopi. Prijetno okolje našega 
kraja je uničeno. 
Okoli poldneva želimo skupaj s svojimi otroki izkori-
stiti lep dan. Odpravimo se na igrišče, ki pa je uni-
čeno. Polomljena igrala, razbite steklenice, odvržene 
injekcijske igle uživalcev mamil. Zaskrbi nas varnost 
naših otrok. 
V večernem času se vračamo domov. Med potjo ves 
čas opazujemo razbite ulične svetilke. Ne kazijo samo 
podobe našega kraja, temveč ogrožajo tudi našo var-
nost. 
Moramo se zavedati, da naše varnosti in dobrega po-
čutja v kraju našega bivanja ne ogroža samo kriminal, 
temveč tudi vandalizem. 

ŠKODO PLAČUJEMO SAMI!
KAJ STORITI ?

• Poizkusimo odpraviti vzroke, ki pripeljejo do 
VANDALIZMA.

• Svojim otrokom posvetimo več pozornosti in 
poskrbimo, da bodo svojo odvečno energijo 
sprostili drugače.

• Otrokom razložimo, da je urejeno okolje name-
njeno tudi njim in naj bodo nanj ponosni. 

• BODIMO JIM ZGLED!

ČE STE PRIČE VANDALSKEMU POČETJU,
• obvestite policijo na telefonsko številko 113 ali 

PP Trebnje na tel. štev. 07 34-62-700. 
• O odklonskih pojavih oseb, ki jih poznate, in o 

vseh pojavnih oblikah vandalizma obvestite po-
licista – vodjo policijskega okoliša.

Bodite vzor vašim staršem, sosedom in drugim 
sodržavljanom. Zavedajte se posledic vandalskih 
dejanj in nam pomagajte pri preprečevanju ter pri 
odkrivanju storilcev. Čisto in lepo urejeno okolje, 
prijazni in gostoljubni ljudje so nepogrešljivi in tega 
se je potrebno nadvse zavedati.
 

ZAKAJ TAKŠNA RAVNANJA?
Takšno stanje je včasih posledica prikritih napetosti 
v družbi oziroma odsev splošnega družbenega stanja 
in težav;
mnogi se sami ali združeni v skupine napadalno ve-
dejo do svoje okolice, najpogosteje v skladu s pravili 
tolp zaradi osebne neuspešnosti, značajskih napak ali 
slabe vzgoje.

VANDALIZEM, besedo je 1794 leta prvi uporabil 
bloijski škof Henrij GREGOIRE za slepo pustošenje 
in uničevanje, kar naj bi bilo značilno za Vandale.
VANDALI, vzhodnogermansko ljudstvo, ki se je v 1. 
st. pr. n. š. iz Severne Jutlandije in Zelandije čez spo-
dnji tok Odre in Vislo preselilo v Šlezijo (pokrajina v 
Nemčiji) in nato okoli leta 455 opustošilo in izropalo 
Rim. 

VANDALI 21. STOLETJA 
so predvsem skupine ali posamezniki, ki brez vzroka 
in potrebe uničujejo stvari v okolju, v katerem živi-
jo. S svojim početjem negativno izstopajo v okolju 
in se dokazujejo v skupini, ki ji pripadajo in s tem 
prikrivajo svojo slabo vzgojo, neuspešnost v življe-
nju in nedoraslost sprejemanju pravil, ki jih upošte-
va okolje, v katerem živijo.

POSLEDICA
Uničeni nasadi, klopi v parkih, otroška igrala na igri-
ščih, uničene telefonske govorilnice, svetilke javne 
razsvetljave, razbita stekla, prevrnjeni smetnjaki 
in razmetani koši za smeti, uničeni prometni znaki. 
Zaradi izzivanja k pretepu prestrašeni otroci in mla-
dostniki in zaradi negativnega vzbujanja pozornosti 
vznemirjeni ljudje in občani. Otroci se lahko poško-

dujejo z razbito steklovino ali uporabljeno injekcijsko 
iglo, ki jo je prejšnji večer odvrgla skupina mladostni-
kov, ki se redno zbira na igriščih ob vrtcih.

POLICIJSKA 
POSTAJA
TREBNJE

Dejan KAVŠEK, VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA

policija / drugo
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Medgeneracijsko 
branje na  
OŠ Veliki Gaber
Šolsko leto 2018/19 se bliža koncu … 

Na OŠ Veliki Gaber smo tako za letos 
uspešno zaključili s projektom Medge-
neracijsko branje. Na srečanjih je sode-
lovalo več generacij in prav to je tudi 
pravi namen. Izbrane knjige so brali naši 
učenci 8. in 9. razreda in učitelji. Najbolj 
veseli smo bili naših upokojenih kraja-
nov, ki so se tudi največkrat pozanimali, 
kdaj se spet vidimo. Pogrešali pa smo še 
koga od staršev …
O prebranih knjigah so stekli zanimi-
vi pogovori. Uživali smo v raznoliko-
sti mnenj. Zanimivo je bilo prisluhniti 
bogatim izkušnjam naših zelo aktivnih 
predstavnikov DU. Tudi njihove zgodbe 
bi si zaslužile knjigo …

V enoti Romano spoznavamo zvok
V okviru prednostne naloge vrtca smo skupaj z otroki spoznavali naravoslovno temo 
zvok. Ker vemo, da je zvok za otroke bolj abstraktna tema, smo jo približali in poenosta-
vili otrokom z enostavnimi poskusi, preko katerih so odkrivali lastnosti zvoka. Spoznali 
smo, kako zvok potuje, da zvok vibrira, da se stvari oz. različni predmeti/materiali raz-
lično slišijo. Otrokom so bili poskusi všeč, saj so lahko s svojimi idejami sodelovali pri 
poskusih. Pozorni so bili na to, kaj se bo zgodilo, če nekaj spremenimo. Otroci so z za-
nimanjem in veliko radovednostjo spremljali dogajanje. Ob tem pa preko igre pridobili 
temelje naravoslovja. 

Urška Pene

Dogovorili smo se, da nas bo dobra knji-
ga spremljala tudi v počitniških dneh. 
Vsi prisotni so izrazili željo, da še bere-

mo skupaj in se o prebranem pogovar-
jamo.

Vodja projekta MB Olga Podpadec

Učenec v vlogi 
voditelja
V sredo, 29. 5. 2019, se je učenec 6. c od-
delka Osnovne šole Trebnje Tevž Ornik 
soočil s podobnim izzivom, s katerim sta 
se dva meseca poprej soočili učenki Kla-
ra Zavrl in Zala Fišter. Za eno šolsko uro je 
prevzel vlogo voditelja in v sklopu ur po-
moči za učence priseljence, ki se prvo ozi-
roma drugo leto izobražujejo v Republiki 
Sloveniji, za učence priseljence in njihove 
starše izvedel uro na temo odvisnega in 
premi govora.
Udeležencem je pojasnil razliko med pre-
mi govorom in odvisnim govorom in svojo 
razlago opremil z nazornimi primeri. Na-
učil jih je, kako spremeniti premi govor v 
odvisni govor in obratno. S svojim spro-
ščenim nastopom je navdušil prisotne.

Z. Simeunić

šola / izobraževanje
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Gostovanje MePZ Leo Fortis 
na Korčuli 
 
Prva pevska sezona novoustanovljenega MePZ Leo Fortis je za 
nami. Po več koncertih in nastopih smo jo zaključili še z enim 
koncertom v mestu Korčula. V tamkajšnji katedarli sv. Marka, ki 
stoji prav v sredini tega čudovitega mesta, je še enkrat zazvenela 
ponovitev našega letnega koncerta, ki smo ji dodali – seveda, le 
kako bi si dovolili na pot brez železnega repertoarja – nekaj dal-
matinskih pesmi. Gostovanje od 13. do 16. junija 2019 je vseka-
kor potekalo v znamenju pesmi in smeha. Kamorkoli smo prišli, 
smo peli; na trajektu smo z večurnim programom (zborovskim 
petjem in petjem poznanih pesmi) zabavali še vse ostale potni-
ke. Če bi morali sezono strniti z enim stavkom, bi se vsi strinjali: 
»Petje je naše največje veselje, ponedeljkova druženja pa nam 
podaljšujejo življenje!« Naša druženja so med nami stkala velik 
občutek pripadnosti in zavedanja, da se mora za dobre rezultate 
in kreativne projekte stopiti skupaj in delati kot »en alfa lev«.
Naj izkoristimo priložnost in se še na tem mestu iskreno zahva-
limo našemu fenomenalnemu zborovodji Fernandu Mejiasu, 
Občini Trebnje za vso podporo ter tudi vam; brez vas, dragi naši 
poslušalci, bi vse imelo precej manjši smisel! Septembra pa ... no, 
saj nas boste slišali ...

Nina Božjak Lipovšek

Projekt Mavrično gledališče v vrtcu 
Mavrica Trebnje
V šolskem letu 2018/2019 smo oddelki hodnika C (Lizike, Krokodilčki, Sovice in Medved-
ki) izvajali projekt Mavrično gledališče. Otroci so se seznanjali z animacijo lutke, elemen-
ti gledališke igre, se vživljali v različne vloge, spoznavali nastajanje lutke, scene in gledali-
ške igre. Vsaka skupina je pripravila tudi predstavo. Ob obisku dramske skupine P. L. I. N. 
so spoznali različne zvrsti gledališke igre, s Folklorno skupino Nasmeh so spoznali ples, z 
obiskom lutkarja Staneta Pečka marionete. Ob mesečnih gibalnih minutkah z lutko so se 
otroci iz vseh skupin družili in spoznavali med seboj ter se gibali na različne načine. Ob 
obisku Lutkovnega gledališča Ljubljana so se otroci seznanili s kulturnim obnašanjem v 
gledališču, zgradbo, odrom, kustosi, profesionalnimi lutkami, lutkarji in predstavo. Starši 
so ob zaključku pripravili predstavo, s katero so otroke zelo razveselili.

Strokovne delavke hodnika C

Narava – naša druga igralnica
V okviru naše obogatitvene dejavnosti Narava – naša druga 
igralnica smo z otroki enot Ostržek in Mojca odšli lepega junij-
skega dne na travnik in v gozd. Iskali smo mravlje in jih opazovali 
s pomočjo lup. Pisanim metuljčkom smo zapeli pesmico ter z 
njimi poplesavali po travniku. Ulegli smo se na travnik, zaprli oči 
ter se prepustili zvokom različnih travniških živali. Bilo je čudovi-
to. Seveda nas je zanimalo tudi, kaj vse se skriva na gozdnih tleh. 
Vzeli smo palčke, razgrnili listje, podrast in iskali različne živali 
ter jih opazovali s pomočjo lup. Tudi v gozdu smo poslušali zvoke 
narave ter slišali žvrgolenje ptičkov. Ogledali smo si še drevesa in 
ugotovili, da imajo različne liste in s tem tudi svoja imena.
Dopoldne je minilo, »kot bi trenil«. Vsi dobre volje z nekaj nove-
ga znanja smo se zadovoljni vrnili v vrtec.

Katarina Vovk

slika: arhiv KUD TIA
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Galerijska paleta
S prijetnimi vtisi 52. Mednarodnega tabora likovnih samorastni-
kov Trebnje, na katerem smo gostili sedem umetnikov iz Francije 
(Marion Alexandre, Sandrine Lepelletier), Irana (Samaneh Atef 
Derakhshan), Srbije (Martin Pap), Slovenije ( Tomaž Hartman), 
Italije (Giuliano Zoppi) in Nemčije (Vlasta Gottstein), vstopamo 
v poletje. Poletni meseci prinašajo več prostega časa, zato vas 
vabimo, da si ogledate dela, ki so jih na letošnjem Taboru ustvarili 
umetniki. Nagrado letošnjega 52. Tabora likovnih samorastnikov 
Trebnje je prejela umetnica iz Irana; Samaneh Atef Derakhshan, 
priznanji pa sta prejeli tudi Marion Alexandre in Sandrine Lepel-
letier iz Francije.
Do 15. septembra 2019 si lahko ogledate razstavo Irena Polanec 
Pisma Evi, ki vas bo vodila po skrivnostnih poteh rajskih vrtov Ev 
in izjemne dovršenosti umetniške ustvarjalnosti. 
Želimo vam prijetno poletje, veliko prostih in brezskrbnih dni, ki 
jih lahko v času počitnic, in sicer od 22. 7. do 4. 8. 2019 preživite 

Lara in Klemen državna prvaka v 
kombinaciji Combi 2
Najboljši slovenski plesalci in paraplesalci so se 23. 6. 2019 udeležili državnega prven-
stva v kombinaciji 10 plesov v dvorani Leona Štuklja v Novem mestu. Državnega prven-
stva se je udeležil tudi občan občine Trebnje Klemen Dremelj s soplesalko Laro Nedelj-
kovič. To sta plesalca PK Zebra, še vedno edinega plesnega kluba v Sloveniji, ki se ukvarja 
s plesom na vozičkih.
Po februarski osvojitvi 3. mesta v standardnih plesih in aprilski osvojitvi naziva državnih 
podprvakov v latinskoameriških plesih sta suvereno osvojila naziv DRŽAVNIH PRVAKOV 
V KOMBINACIJI 10 PLESOV! Po junijskem prevzemu vodstva na RANKING LESTVICI sta 
dobila kot prva paraplesalca s strani ZŠIS-a kategorizacijo državnega športnika. Zaradi 
pomanjkanja finančnih sredstev se žal ne bosta mogla udeležiti tekme na Finskem v av-
gustu. Z nekaj sreče in dovolj finančnih sredstev se bosta v začetku septembra udeležila 
izjemno pomembne tekme v paraplesu v Sankt Petersburgu, oktobra v mestu Lomianki 
na Poljskem in decembra Svetovnega prvenstva v Bonnu. Še prej pa za nekaj dni odha-
jata na zaslužen dopust.

Breda Košir

Plesna druženja ''Medvedkov'' 
s folklorno skupino Nasmeh
Strokovni delavki oddelka Medvedkov sva se odločili, da glasbe-
no-plesne dejavnosti nadgradiva in ponudiva otrokom še nekaj 
več. Tako sva se z gospo Stanko Jurak, ki je predsednica folklor-
ne skupine Nasmeh, dogovorili za posebna srečanja. Ob zvokih 
tamburice, lončenega basa, harmonike in klarineta so zaplesali 
»Žumbaračko polko«. Ob pozitivni vzpodbudi vseh so se otroci 
naučili še nekaj novih plesnih korakov ob melodiji pesmi »Mic-
ka«. Na povabilo gospe Stanke Jurak smo letos marca skupaj s 
folklorno skupino nastopili v DSO Trebnje in v aprilu na Skladovi 
prireditvi Naš dan – vaš dan. Prek srečanj so otroci razvijali pravo 
komunikacijo z odraslimi, se preizkušali v potrpežljivosti in nasto-
panju ter spoznavali, da je vsak izmed njih pomemben. Strokovni 
delavki oddelka Medvedki Brigita in Mari se lepo zahvaljujeva ga. 
Jurak, ga. Moškon in vsakemu posamezniku v folklorni skupini za 
ves trud in čas. Upava, da bodo še dolgo negovali ljudsko izročilo 
in razveseljevali ljudi s svojimi prekrasnimi nastopi. 

 Marija Tomšič

Avtor fotografije: Alenka Stražišar Lamovšek

tudi v galeriji, ki je odprta od torka do petka od 16. do 19. ure, ob 
sobotah od 16. do 19. ure.

Špela Sila

drugo
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135 let PGD Trebnje
V mesecu juniju naše društvo praznuje svojo obletnico – letos že 
135.! Praznovanje je potekalo v okviru prireditve Iz Trebanjskega 
koša v petek, 14. junija. 

Povorke gasilcev skozi center Trebnjega se je udeležilo več kot 
180 gasilcev iz skoraj vseh društev Gasilske zveze Trebnje. Z obi-
skom sta nas počastila najvišja predstavnika gasilske dejavnosti: 
generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Darko But ter 
predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik. Prisotni so 
bili tudi župani občin, častni predsednik Gasilske zveze Trebnje 
Anton Strah, predstavniki pobratenega gasilskega društva iz Veli-
ke Gorice in drugi tovariši iz gasilskih vrst.

Podelili smo državna gasilska odlikovanja, osrednja tema pa je 
bil prevzem avtolestve za potrebe gašenja in reševanja z višin. 
Blagoslov je opravil trebanjski župnik Jože Pibernik, ključe pa je 
prevzel voznik Igor Mlakar. Podelili smo tudi priznanja našim čla-
nom, ki so si izjemno prizadevali za nabavo novega vozila. To so: 
Lovro Hren, Urban Hren, Boštjan Rogelj, Blaž Vozel, Igor Mlakar. 
Veliko zaslug za novo pridobitev ima tudi častni predsednik Gasil-
ske zveze Trebnje Anton Strah.

Pri nabavi je največji delež sofinancirala Občina Trebnje, nato 
Uprava RS za zaščito in reševanje, znatno pa so prispevale tudi 
občine Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno. Nekaj sredstev 
smo pridobili od sponzorjev, ostalo pa je iz lastnih sredstev. Zah-
valjujemo se vsem, ki nas podpirate, in vsem, ki ste nam omogo-
čili nakup tako pomembnega vozila za vse 4 občine v naši gasilski 
zvezi. 

Na novih 135 let z gasilskim pozdravom »Na pomoč«!

PGD Trebnje

CIKO himna
Poletje se začelo je, 

mi želimo si zabave še.
Zato na Cikoletje smo prišli,

ker tukaj super se imamo mi.
Ustvarjamo, telovadimo, rajamo

in vmes radi kaj prigriznemo.
Cikoletje res fajn je, 
zato vrnemo se še.

Špela Sila

Pričetek poletnih počitnic smo preživeli v družbi osnovnošolcev, 
ki so se nam pridružili na zabavnih počitniških delavnicah. Na 
CIK-u pa v poletnih mesecih ne bomo počivali. Pripravljamo se že 
na novo šolsko leto, ko se nam boste lahko ponovno pridružili na 
brezplačnih tečajih, delavnicah in predavanjih. Osnovnošolci se 
nam lahko pridružijo še v času poletnih počitnic – od 26. do 30. 
avgusta bo potekal še en termin Cikoletja, za katerega še zbiramo 
prijave. 

Tanja Vrčkovnik,
CIK Trebnje

drugo



Trebanjske kegljačice zmagale 
na turnirju
Na novomeškem kegljišču v Športnem parku Portoval je sklenjen 
4. Medobčinski turnir za pokal mesta Trebnje, na katerem so go-
stiteljice premočno zmagale in ponovile lanski uspeh. 
Tako so naše kegljačice ponovno dokazale, da so v dobri formi in 
nepremagljive.
S 311 podrtimi keglji je bila najboljša igralka turnirja Silva Zupan-
čič.

V torek, na dan državnosti, je praznovala gospa Albina Kužnik, 
po domače Sladinova mama iz Reve, častitljivih 90 let. Ob tej 
priložnosti smo jo obiskale predstavnici KS Dobrnič, Majda in 
Brigita, ter predsednica KORK Dobrnič Marjana Kužnik in ji vo-
ščile.
Rodila se je 25. 6. 1929 pri Mežnarjevih iz Selc mami Frančiški 
in očetu Alojziju kot peti od sedmih otrok. Iz svojega otroštva 
se spomni, da je že kot majhna deklica v 2. razredu osnovne 
šole začela delati. Najprej je 2 leti služila na Vrheh pri Ilovških. 
Tam je pazila mlajše otoke ter obenem obiskovala šolo. Potem 
je služila kot dekla pri Sirkovih v Stehanji vasi in hodila štiri leta 
v šolo v Knežjo vas. Nato pa še 2 leti v Grosupljem na kmetiji. 
Ko ji je mama Frančiška zbolela, so jo poklicali domov, saj je 
manjkalo delovne sile, brat je bil namreč pri vojakih, sestra pa 
se je poročila. Gospa Albina se je nato poročila leta 1959 in se 
priženila na Revo k Sladinovim. Z možem Francetom sta imela 
tri otroke: Albino, Joži in Franceta. Mož ji je umrl leta 1984. 

Osebni praznik gospe Albine Kužnik

Danes ima mama Albina 8 vnukov in 6 pravnukov, v tem letu pa 
pričakuje še dva pravnuka. V svojem življenju je trdo delala, in 
sicer od rane mladosti do zdaj, saj je še v lanskem letu hodila 
na vrt in ga obdelovala, sedaj pa opravlja manjša dela v kuhinji.
Zahvaljujemo se tudi domačim za topel sprejem in pogostitev. 
Mami Albini pa želimo vse najboljše in obilo zdravja ter notra-
njega zadovoljstva.

 Brigita Murn

Čestitke naši ekipi in še naprej obilo lepih rezultatov.

KONČNI VRSTNI RED: 1. KK Trebnje 1131 (Nika Radelj 292, Mile-
na Veber Jarc 246, Jasmina Mišič 282, Silva Zupančič 311), 2. KK 
Kočevje 1031 (Mojca Novak 233, Duša Čahuk 250, Tina Sevnšek 
275, Sonja Mavrin 274), 3. KD Vodnjak 985 (Zvonka Kobe 246, 
Milka Dular 256, Anica Mohar 240, Renata Korelc 243), 4. KD Krka 
942 (Ema Baša 223, Slavka Prosenik 233, Alenka Miklavčič 223, 
Marinka Kos 263).

Mojca Smolič
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Priznanje za dolgoletno 
prostovoljstvo v RKS OZ 
Trebnje
Na Gradu Brdo pri Kranju je v torek, 11. 6., potekala podelitev 
priznanj MSS za prostovoljce leta 2018. Za naziv smo predlaga-
li ga. Francko Kužnik. Predsednica MSS Anja Fortuna je sprejela 
predsednika RS Boruta Pahorja, med podeljevalci priznanj so bili 
še minister za javno upravo Rudi Medved, minister za izobraževa-
nje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo ter sekretarka MDDSZ Breda 
Božnik.
Gospa Francka Kužnik je skrbela za nemoteno delovanje KORK 
Dobrnič več kot 30 let. Okoli sebe je zbrala veliko število prosto-
voljk, ki so ji z velikim veseljem pomagale pri izvedbi srečanj za 
starejše krajane, obiski na domu starejših ob jubilejih, bolnih, 
novorojenčkov v velikih družinah, sočutno in z najvišjo mero za-
upnosti je ravnala s socialno ogroženimi, jim dostavljala hrano, 
pakete in pripomočke, tudi na ravni območnega združenja je ved-
no delila svoje nesebične ideje in nas motivirala za delo za druge 
in obenem nas vedno obdarja s kakšnim »seštrikanim« kosom 
izpod njenih rok.
Čestitke vsem prostovoljcem, ki vsakodnevno skrbite, da je svet 
boljši.

Katja Strmole
Sekretarka RKS OZ Trebnje

Ob nevihtah priporočamo 
izklop komunikacijskih naprav 
iz električnega omrežja
Ob nevihtah zaščitite telekomunikacijske naprave
V vročih poletnih dneh se pogosteje kot sicer pojavljajo nevihte 
z udari strel, zaradi katerih lahko prihaja tudi do poškodb 
elektronskih naprav, ki so priključene na električno napetost. 
Naprave pred poškodbami ali trajnim uničenjem zaradi električnih 
sunkov najlažje zaščitimo tako, da jih izklopimo iz električnega in 
komunikacijskega omrežja. 
Pred vsako nevihto, pa tudi v primeru daljših odsotnosti od 
doma, priporočamo izklop vseh elektronskih naprav, kot so TV-
komunikator, televizor, računalnik, modem … iz električnega in 
komunikacijskega omrežja. Na ta način enostavno in učinkovito 
preprečite neželene poškodbe, ki lahko vplivajo na delovanje 
komunikacijskih storitev. 
Alternativa so prenapetostne zaščite 
Dobro zaščito elektronskih naprav nudijo tudi različne oblike 
prenapetostne zaščite, najbolj enostavne so vtičnice in razdelilniki 
s prenapetostno zaščito pred udari strele. Vendar pa morajo 
biti urejene najprej na nivoju podjetij za distribucijo električne 
energije v električni omarici na prenosnem omrežju, da lahko 
nudijo ustrezno zaščito. Zaščita mora biti vgrajena tudi v razdelilni 
omarici, ki jo imajo uporabniki v hiši ali stanovanjskem bloku, 
šele takrat je smiselno, da uporabnik napravo za prenapetostno 
zaščito vtakne v vtičnico, na katero je priključena posamezna 
električna naprava. Prenapetostna zaščita na vtičnicah bo tako 
uspela preprečiti posledice udara strele le v primeru, da bo 
poskrbljeno tudi za prvi dve zaščiti.

drugo
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Komunala Trebnje v novem 
poslovno-logističnem centru
V petek, 21. junija, so slavnostno predali v namen in uporabo 
nov poslovno-logistični center Komunale Trebnje

Direktor Komunale Trebnje Stanko Tomšič in predsednik Repu-
blike Slovenije Borut Pahor sta prerezala trak in tako predala 
svojemu namenu nov poslovno-logistični center Komunale Treb-
nje. S poslovanjem na novi lokaciji Komunala s svojo logistiko ne 
bo obremenjevala mesta Trebnje, hkrati pa bo prijaznejša do za-
poslenih in uporabnikov komunalnih storitev. 
Vrednost naložbe je približno 3,5 milijona evrov. Komunala je za 
nakup zemljišča, vso dokumentacijo, plačilo komunalnega pri-
spevka in ostalo dala še približno pol milijona evrov.
Slavnostni otvoritvi je prisostvoval sam predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor. Skupaj z direktorjem Stankom Tomšičem 
sta po blagoslovu prerezala trak in predala stavbo svojemu na-
menu. Poleg sedanjih in nekdanjih zaposlenih v Komunali so se 
dogodka udeležili tudi župani vseh štirih občin soustanoviteljic, 
predsednik Upravnega odbora Zbornice komunalnega gospodar-
stva, predstavniki izvajalcev, direktor GPI Tehnike, direktor pro-
jektantskega biroja Esplanada, poslovni partnerji in številni ob-
čani. Za kulturni del dogodka so poskrbeli učitelji Glasbene šole 
Trebnje in sopranistka Jerica Steklasa. Dogodek je povezovala 
Petra Krnc Laznik.

Mojca Smolič 
 

Slovesno odprtje novih 
prostorov Zdravstvenega 
doma Trebnje
V petek, 14. junija, so v ZD Trebnje slavnostno otvorili več kot 
400 kvadratnih metrov novih površin za namen pediatrije. Pet 
novih ambulant, tri so namenjene kurativnim in dve preventiv-
nim dejavnostim, pomožni prostori − izolacija, dojilnica, igralni-
ca, prostor za zdravstveno vzgojo in soba s serverjem − so velika 
pridobitev za celotno Mirensko in Temeniško dolino in so odprla 
vrata najmlajšim.
Investicijo so v celoti financirali z lastnimi sredstvi brez kreditov. 
Skupaj so za objekt in opremo porabili okoli 1,2 milijona evrov.
»Naše oči so že uprte v prihodnost. V nekaj dneh bo Občina Treb-
nje z izvajalcem TGH podpisala pogodbo za prenovo izpraznjenih 
prostorov bivše pediatrije, ki jih bomo namenili za potrebe fizio-
terapije in centra za krepitev zdravja. Projekt bo delno financiran 
iz evropskega kohezijskega sklada. Sredstva nam je pomagala pri-
dobiti prav Občina Trebnje. Po zaključku tega projekta imamo že 
načrte za prenovo pritličja oziroma še zadnjega neprenovljenega 
dela zdravstvenega doma. Smo zavod z vizijo, zato že sanjamo 
o možnostih dodatnih širitev. Počakati moramo, kaj nam bo 
prinesla prihodnost, hkrati pa bomo prihodnost tudi aktivno 
sooblikovali,« je na otvoritvi povedala direktorica Zdravstvenega 
doma Vera Rozman. 
Vabilu na slavnostno odprtje so se poleg ostalih odzvali tudi viso-
ki predstavniki dr. Zdenka Čebašek-Travnik, predsednica Zdrav-
niške zbornice Slovenije, državna sekretarka na ministrstvu za 
zdravje Simona Repar Bornšek, župani občin Mokronog-Trebel-
no, Mirne, Šentruperta in domači župan, gospod Kastelic.

Kot je v svojem govoru dejal župan Alojzij Kastelic, naj novi pro-
stori zagotavljajo še bolj kvalitetno zdravstveno oskrbo najmlaj-
šim, saj na mladih svet stoji.

Mojca Smolič

nove pridobitve
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Glocknerman sprint 
2019 
Od 19. do 22. junija se je odvijalo svetov-
no prvenstvo v maratonu, ki se ga je ude-
ležil naš kolesar Boris Praznik.
Glocknerman je ekstremni kolesarski 
dogodek za posameznike in ekipne ko-
lesarje ter eden najstarejših maratonov 
na svetu. S 450 km in 7500 m nadmor-
ske višine je nekoliko drugačna 24-urna 
tekma s startom v Gradcu in ciljem na 
najvišji gori v Avstriji - Grossglocknerju. 
Letos se je je udeležil tudi naš kolesar Bo-
ris Praznik in pometel z vso konkurenco.

»GLOCKNERMAN SPRINT 2019 (450km 
in 7500 višincev) je za nami. Super dirka, 
ki smo jo odpeljali brez napake in tako 
končno dosegli tudi zmago. Startal sem 
hitro, vendar s toliko rezerve, da sem v 
drugem delu dirke tempo še stopnjeval. 
Brez dobre ekipe tega res ne bi zmogel, 
zato se zahvaljujem Roku Zupančiču, Ma-
ticu Zajcu in Primožu Ozimku,« je povedal 
Boris.
S polno paro pa se že pripravlja za 24 urni 
cestni kolesarski maraton v Dobrovniku, 
ki bo od 13. do 14. julija.
Držimo pesti, da mu tudi tam uspe pome-
sti z vso konkurenco!

Mojca Smolič

Foto: arhiv Boris Praznik

Zmaga Borisa 
Praznika na 
svetovnem 
prvenstvu

šport
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Atleti z odličnimi rezultati
Prvi del poletne atletske sezone je za nami. Osrednji dogodek je 
bil seveda atletski miting v Trebnjem, na katerem je sodelovalo 
preko 130 tekmovalcev. Pokal župana občine Trebnje za najboljši 
rezultat je ponovno osvojila Karla Jerič, ki je v kategoriji U14 zma-
gala v suvanju krogle (12,30m). Karla se lahko pohvali še z naslo-
vom državne šolske prvakinje v skoku v višino za mlajše učenke, 
preskočila je 159 centimetrov.
Mejnike letos podira Matevž Šuštaršič, ki je z odličnimi teki in z 
zmagama na državnem prvenstvu izpolnil normo za nastop na 
evropskem prvenstvu v kategoriji mladincev U20. Osebna rekor-
da v teku na 100 in 200 metrov je tako spustil na 10,66 s oz. 21,49 
s. Kljub težavam s poškodbo pa medalje na prvenstvu mlajših 
mladink U18 konstantno nabira tudi Eva Murn. V teku na 100 m 
z ovirami je le za malo zaostala za osebnim rekordom in z rezul-
tatom 15,26 s osvojila 3. mesto. Martina Šmid je letos posegla 
po medalji na državnem prvenstvu, saj je v kategoriji pionirk U16 
osvojila 3. mesto v metu kladiva (met dolg 34,34 metra).
Čestitke in lep športni pozdrav!

Katja v Brežicah tretja
Trebanjska kegljačica Katja Šribar je na 3. mednarodnem noč-
nem turnirju (po UV svetlobo) osvojila tretje mesto. Zmage sta 
se veselila tudi Andreya Alpeza iz Zaprešića in član Medvod, Edo 
Oberstar. To je bila zadnja preizkušnja pred zasluženimi počitnica-
mi, ki bodo trajale le do začetka avgusta, ko se bodo igralke zbrale 
na pripravah za novo sezono. Upamo, da si v dopustniškem času 
naberejo dovolj moči za prvi krog, ki bo 14. septembra na Porto-
valu, kjer se bodo pomerile z novomeško Krko.
REZULTATI – KEGLJAČICE: 1. Andreya Alpeza (Zaprešić) 600, 2. 
Valentina Pavlaković (Istra Poreč) 595, 3. Katja Šribar 573 … 5. 
Rozi Flisar 552 … 14. Slavica Hribšek 514 … 17. Silva Zupančič 
489 … 21. Milena Veber Jarc (vse Trebnje) 450; KEGLJAČI: 1. Edo 
Oberstar (Hidro Medvode) 607, 2. Ivo Kepic (Adergas Kranj) 605, 
3. Marijan Papić (Brežice) 604 itd.

Mojca Smolič

Memorialni turnir v nogometu 
za Klemna Musulina
V soboto, 15. 6. 2019, je v Športnem parku Trebnje potekal 1. 
memorialni turnir v nogometu za Klemna Musulina, ki je novem-
bra lani tragično preminul pri sestopu s Krvavca. Klemen je bil 
strasten nogometaš, pred selitvijo v Trebnje tudi član NK Črnuče, 
kasneje pa član NK Bartog Trebnje. Prijatelji in bližnji so zato v 
spomin nanj organizirali nogometni turnir, s katerim so se mu 

poklonili na najlepši možen način. Turnirja se je udeležilo 6 ekip, 
in sicer: Musa Team (predstavnik Andrej Varli), Uroš in Elis Team 
(Elis Sarhatlić in Uroš Kovačič), ekipa Magsis (Grega Jurkovič), Top 
Gym (Alen Štritof) ter ekipa Veterani (Andrej Varli in Grega Jur-
kovič). Ekipa NK Bartog Trebnje je morala žal v zadnjem trenutku 
svoj nastop odpovedati. Zmagala je ekipa Magsis. Glavni pobu-
dnik turnirja je bil Elis Sarhatlić, Klemnov sosed, dober prijatelj in 
soigralec na nogometni rekreaciji. 

 Vanja Kovačič

Mitja Svet, trener atletike

Avtor fotografije: Eva Murn

šport
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RK Trimo Trebnje 
sponzorjem pred-
stavil prvo ekipo
RK Trimo Trebnje, ki želi v prihodnji sezoni 
končati med najboljšimi štirimi v državi, 
je v petek, 21. 6., predstavil prvo člansko 
ekipo sponzorjem in posebnim gostom 
dogodka na krasnem posestvu Boršt, ka-
terega gostitelj je bil član vodstva kluba 
in direktor podjetja Alva Jure Višček. Na 
dogodku se je predstavilo novo strokov-
no vodstvo, spremenjena članska ekipa, 
sponzorji in podporniki na čelu z županom 
občine Trebnje Alojzijem Kastelicem, čla-
ni ustanovnega odbora kluba, ki je junija 
praznoval 36-letnico delovanja, z obiskom 
in kratkim intervjujem pa so dogodek po-
častili tudi otroci trebanjskega kluba na 
delu pri najboljših evropskih klubih Staš 
Skube, Miha Zarabec in Kristjan Horžen.

 8. Trebanjski 
tek uspešno pod 
streho!
V soboto, 15. 6. 2019, se je v Trebnjem 
v sklopu Trebanjskega koša odvil 8. Tre-
banjski tek. Kljub vročemu vremenu se 
je prireditve udeležilo kar lepo število 
udeležencev, organizatorji pa so poskr-
beli, da je dogodek kljub vročini odlično 
uspel. 
Zmaga je ostala v Trebnjem, saj je s pre-
izkušnjo najhitreje opravil Bojan Vidmar 
s časom 0:31:05, drugo mesto je zasedel 
Žan Vozelj, tretje pa Aleš Lindič. 
Pri ženskah je absolutno zmagala Tina 
Sajko s časom 0:37:28, druga je bila Ka-
tarina Souidi in tretja Anja Jakše.
Velika zahvala vsem sponzorjem, redar-

Zaključek strelske tekmovalne 
sezone
V ponedeljek, 10. 6. 2019, je v popoldanskih urah v prostorih 
Strelskega društva Trebnje, ki je lani praznovalo 70 let obstoja, po-
tekal zaključek strelske tekmovalne sezone. Predsednik društva 
Franc Cugelj je skupaj s predstavnikom Športne zveze Trebnje in 
Mirna podelil najboljšim strelcem in strelkam društva medalje in 
praktične nagrade za njihove športne uspehe v tej strelski sezo-
ni. Po podelitvi je sledilo druženje s pogostitvijo. Člani društva 
se bodo tudi letos udeležili tradicionalne trebanjske povorke in 
se tako predstavili vsem občanom in občankam Občine Trebnje. 
Strelski pozdrav!

Leon Lobe, Strelsko društvo Trebnje

Ob predstavitvi je RK Trimo Trebnje izdal 
tudi bilten rezultatov pretekle sezone 
s sponzorji in s tem postavil temelje za 

Spremenjena ekipa RK Trimo Trebnje za sezono 2019/2020 se je pred počitnicami na posestvu 
Boršt predstavila sponzorjem.

uspešno sezono 2019/2020, ki se s prvo 
tekmo začne prvi vikend v septembru.

jem in drugim, ki ste kakorkoli pomagali 
pri organizaciji.
Organizatorji smo bili zelo zadovoljni s 

Štart 8. Trebanjskega teka

potekom dogodka, naslednje leto pa vas 
ponovno vabimo na našo prireditev.

Vanja Vidmar

šport
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Trebanjski 
rokometaši v vrhu 
Evrope
V sezoni 2019/2020 so trebanjski rokome-
taši, ki si služijo kruh v največjih evropskih 
klubih, pokazali izjemne predstave in si s 
klubi pobrali nekatere največje evropske 
lovorike. Največji rezultat v zgodovini tre-
banjskega kluba je brez dvoma dosegel 
Staš Skube, ki je sezono končal s tremi lo-
vorikami v vseh tekmovanjih, v katerih je 
nastopal. Z makedonskim Vardarjem je bil 

Trebnje ima tudi 
dva državna prvaka
V pretekli sezoni se trebanjskim rokome-
tašem žal ni uspelo uvrstiti v boj za najviš-
ja mesta v članskem državnem prvenstvu, 
sta se pa zato na vrh slovenskega prven-
stva zavihtela dva igralca, ki sta prve ko-
rake naredila v trebanjskem klubu. To sta 
Klemen Ferlin in Kristjan Horžen, ki svoje 
znanje nadgrajujeta v RK Celje Pivovarni 
Laško in bosta tam tudi nadaljevala z igra-
njem prihodnjo sezono. Zelo uspešno je 
sezono začel tudi Jernej Papež, ki je z RK 
Krka postal superpokalni prvak in pokalni 
podprvak, v prvenstvu osvojil 9. mesto, v 
prihodnji sezoni pa se seli v švicarski Lu-
zern. Tudi v sosednji Avstriji dva trebanjska 
igralca igrata vidne vloge v svojih klubih. 
Rok Skol je prvo sezono v Grazu zaključil 
na 5. mestu v avstrijskem prvenstvu in bo 
na Štajerskem igral še prihodnji dve leti, 
Anže Ratajec pa je s Ferlachom osvojil 8. 
mesto v prvenstvu, prihodnjo sezono pa 
se seli k makedonskemu Eurofarmu.

Uspešen zaključek nogometne sezone v 
NK Trebnje
V NK Trebnje počasi zaključujemo s tekmovalnim letom 2018/2019, ki je bil za domači 
klub več kot uspešen. Vse selekcije kluba so se dobro odrezale, predvsem pa mladinci 
in kadeti z odličnim 3. mestom v 1. kadetski ligi MNZ, starejši dečki z obstojem v 1. 
ligi MNZ, mlajši dečki z osvojitvijo 1. mesta in uvrstitvijo v višjo ligo in seveda članska 
selekcija z osvojitvijo prvaka v MNZ ligi in uvrstitvijo v 1. regionalno ligo. Piko na i je 
dodal še najboljši strelec prvenstva Matic Avsec, ki je z 26 doseženimi zadetki osvojil 
pokal najboljšega. Tudi dekliške selekcije so osvajale zmage, pri katerih so se izkazale 
tudi najmlajše selekcije kluba in vse do mlajših dečkov U12, ki so se vrnili iz turnirja iz 
Avstrije z odličnim 3. mestom. Posebna pohvala tudi Mali šoli nogometa iz Vrtca Mavri-
ca Trebnje, ki nam vsem s svojo številčnostjo daje motivacijo za nadaljnje delo. Športni 
pozdrav do jeseni!

Leon Lobe, vodja nogometne šole

namreč evropski klubski prvak, prvak lige 
SEHA in tudi makedonski klubski prvak. 
Izjemno sezono je imel tudi Miha Zara-
bec, ki s svojimi predstavami gradi nemški 
Kiel. Osvojil je naslov evropskega pokala 
EHF, bil je pokalni prvak Nemčije in drugi 
v nemškem prvenstvu. Miha je bil poleg 
Staša pred tremi tedni tudi gost predsta-
vitve kluba RK Trimo Trebnje za prihodnjo 
sezono. Ne gre pozabiti niti na Sebastijana 
Skubeta, ki je vodil falango znanih roko-
metašev iz trebanjskega kluba. Z danskim 
Silkeborgom je igral v polfinalu danskega 
pokala, igral je tudi v ligi prvakov, ki jo je 
osvojil brat Staš. 

Miha Zarabec je kot gost nedavnega dogodka 
s strani kluba RK Trimo Trebnje ob osvojenem 
EHF pokalu prejel zanimivo karikaturo.

Kristjan Horžen se je odlično znašel prvo sezono v RK Celje Pivovarna Laško, kjer bo ostal do leta 
2022.

šport
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DAN DRŽAVNOSTI, ŠPORTNE IGRE 
Na športnih igrah SDS v Domžalah smo dobili zlato medaljo in 
priznanje v teku. Uspešno sta sodelovali tudi ekipi v košarki in 
nogometu.
Dan državnosti smo člani in simpatizerji SDS počastili 24. 6. z 
druženjem ob kresu pri »Kazinarju«.
Občinski svet je potrdil dodatna sredstva za delovanje rokome-
tnega in nogometnega kluba Trebnje.

OO SDS Trebnje

Lokacija nove šole je bila določena brez 
ustrezne analize
Dan pred zadnjo sejo smo svetniki dobili gradivo (DIIP OŠ) in 
ker za preučitev tako pomembnega dokumenta potrebujemo 
več časa, se je naš svetnik odločil, da se vzdrži glasovanja. Po 
seji smo dokument vendarle preučili in prišli do presenetljivih 
zaključkov: lokacija šole je določena brez kakršne koli demo-
grafske analize gibanja strukture prebivalstva, brez kakršnih 
koli podatkov ali referenc o smotrnosti umeščanja nove de-
vetletke v neposredni bližini industrijske cone ter brez kon-
senza in mnenja občanov. Lokacija je bila določena na osno-
vi županovih »strokovnih« kriterijev. Naj zaključimo z mislijo: 
Pamet je edina dobrina na svetu, za katero vsak misli, da je 
pravično porazdeljena. 

Občinski odbor SD Trebnje

V juniju je bilo v občini Trebnje veliko zanimivih 
prireditev, ki so bile dobro obiskane. Čestitamo 
vsem organizatorjem, brez katerih ne bi bilo prijetnih 
druženj in zabave.
Iskreno čestitamo vsem nagrajencem in novemu častne-
mu občanu Antonu Strahu za njihovo vztrajno in požrtvo-
valno delo, za kar so prejeli priznanja in plakete na slav-
nostni seji Občinskega sveta Občine Trebnje v Velikem 
Gabru. 
Na zadnji seji Občinskega sveta smo z veseljem podprli 
vse sklepe, pomemben je pričetek aktivnosti za rekon-
strukcijo ceste proti Repčam. 
Vsem občanom želimo lepe poletne počitnice!

 SMC LO Trebnje

Kljub počitnicam ostajamo v OO SLS aktivni, saj nas 
bosta tudi letos poleti povezovala dva tradicional-
na dogodka: rafting po slovenskih rekah – letos po 
Krki, in pohod po Baragovi poti ob izteku poletja. Na 
oba dogodka vabimo vse člane in simpatizerje, da se 
nam pridružite, saj bo pri tem dovolj priložnosti za 
analizo dosedanjih rezultatov dela svetniške skupine 
SLS in tudi priložnost za pogovor o prioritetah delo-
vanja OO SLS Trebnje v prihodnje. 
Želimo vam tople, prijetne in doživete poletne dni, 
otrokom pa brezskrbne in igre polne počitnice!

OO SLS Trebnje

Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu.
T. Pavček

ZAHVALA

Med zvezde na nebu je 7. 6. 2019 odšla 

VIDA VERŠČAJ

Zahvaljujemo se vsem, ki ste skupaj pisali zgodbe v njeno knjigo živ-
ljenja, 

vsem, ki ste nam izrekli sožalje, se prišli poslovit 

in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre, 
le daleč, daleč je …

ZAHVALA
Od nas je v 86. letu za vedno odšla mama, babica in prababica 

SLAVKA KOVAČ
iz Trebnjega

Vsem sosedom, prijateljem in sorodnikom, ki ste nam ob boleči izgubi 
stisnili roko, podarili cvetje, darovali za svete maše, izrekli sožalje in 
vzpodbudne besede, iskrena hvala. Posebna zahvala osebju Splošne 
bolnice Novo mesto, ki so ji nesebično lajšali zadnje dni življenja. Za 
lepo opravljen obred se zahvaljujemo duhovnemu pomočniku g. Slav-
ku in g. Godcu, pogrebni službi Marije Novak, kvartetu Strmole in 
trobentaču Marku za zapete žalostinke.
Iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo v tako velikem številu pospremi-
li na zadnji poti in tistim, ki jo boste za vedno nosili v srcu. 

Vsi njeni

zahvale / stranke
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Sponzor nove križanke je ZUMA d.o.o. Temeniška pot 6, 8210 
Trebnje.

Napihljiva igrala so odličen pripomoček za organizacijo otroških 
zabav. Rojstni dnevi otrok in ostala praznovanja, na katerih so pri-
sotni otroci, dobijo povsem novo dimenzijo z napihljivimi igrali. 
Tistih nekaj evrov za strošek najema je prav zanemarljiv v primer-
javi z mirom, ki ga s tem pridobimo. Pri tem namreč natančno 
vemo, kje so vsi otroci cel dan in jih zato ni potrebno loviti naokrog. 
 
ZUMA d.o.o. iz Trebnjega ima na voljo 7 različnih igral od velikosti 
4 x 4 x 4 m do 14 x 3 x kar 8 metrov višine. 
Več informacij dobite na http://najemiavto.com/najem-napihlji-
vih-igral/ ali na FB strani: https://www.facebook.com/napihljiva-
igralaa. 
 
Telefon za vse informacije in rezervacije: 051 665 300.

Za vas so pripravili nagrade v vrednosti:

1. nagrada: najem napihljivega gradu
2. nagrada: menjava in centriranje pnevmatik Avto Marn
3. nagrada: delna masaža telesa Beauty bar ART-PE 

Geslo križanke in svoj naslov pošljite na Glasilo občanov, Goliev 
trg 4, 8210 Trebnje ali na elektronski naslov: glasilo.obcanov.
trebnje@gmail.com najkasneje do ponedeljka, 2. 9. 2019. Gesel 
po tem datumu in gesel brez naslova ne bomo upoštevali.

Pravilno geslo križanke iz junijske številke Glasila je: »SLOVENSKO 
MESO«. Prejeli smo 66 rešitev, od tega 1 nepravilno. Na seji 8. 7. 
2019 smo izžrebali 3 nagrajence:

1. nagrajenka: Slavka Kukman, Slakova ul. 3, 8210 Trebnje
2. nagrajenka: Jožef Zupan, Slakova ul. 7, 8210 Trebnje
3. nagrajenka: Matjaž Ambrožič, Hudeje 5, 8210 Trebnje

Za prevzem nagrade se oglasite v tajništvu KZ Trebnje, Stari trg 2, 
Trebnje pri gospe Danici Kovačič.

razvedrilo
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Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.
Za prejemanje podrobnejših informacij o prireditvah v obliki tedenskega napovednika dogodkov v občini Trebnje pošljite e-mail: 

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

DATUM URA DOGODEK KRAJ ORGANIZATOR

Sreda, 10. julij 2019 7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
10.00-13.00 Element: VODA: Reka Krka in kraški izviri, naravni fenomen 

soočen z okolijskimi pritiski CIK Trebnje CIK Trebnje
Četrtek, 11. julij 2019 7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

19.30 Skupina za nosečnice Sproščena nosečnost Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje
Petek, 12. julij 2019 7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

8.15-9.45 Skupina za mamice z dojenčki in malčki Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje
Sobota, 13. julij 2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

10.00-12.00 Poletje za osnovnošolce Gasilski dom Trebnje GZ Trebnje
20.00 Veselica z Dejanom Vunjakom v Šentlovrencu Na šolskem igrišču v Šentlovrencu PGD Šentlovrenc

Ponedeljek, 15. julij 2019 7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
Torek, 16. julij 2019 7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

20.00 29. Lunin pohod na Vrhtrebnje Na avtobusni postaji v Trebnjem AnIr
Sreda, 17. julij 2019 7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

Četrtek, 18. julij 2019 7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
19.30 Skupina za nosečnice Sproščena nosečnost Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje

Petek, 19. julij 2019 7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
8.15-9.45 Skupina za mamice z dojenčki in malčki Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje

Sobota, 20. julij 2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT
Ponedeljek, 22. julij 2019 7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

17.00 Brainobrain Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Torek, 23. julij 2019 7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
Sreda, 24. julij 2019 7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

Četrtek, 25. julij 2019 7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
19.30 Skupina za nosečnice Sproščena nosečnost Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje
19.30 5. koncert iz cikla ČETRTKOVA SOZVOČJA Galerija likovnih samorastnikov Trebnje Glasbena šola Trebnje

Petek, 26. julij 2019 7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
8.15-9.45 Skupina za mamice z dojenčki in malčki Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje

14.00 Festival TrebnjeRaj 2019 Pred CIK Trebnje KŠOT
Sobota, 27. julij 2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

10.00 Festival TrebnjeRaj 2019 Pred CIK Trebnje KŠOT
10.00-12.00 Poletje za osnovnošolce Gasilski dom Trebnje GZ Trebnje

20.30 Veselica Sela pri Šumberku s Fanti izpod Lisce Sela pri Šumberku PGD Sela pri Šumberku
Ponedeljek, 29. julij 2019 7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

Torek, 30. julij 2019 7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
Sreda, 31. julij 2019 7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

Četrtek, 1. avgust 2019 7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
10.00-12.00 Poletje za osnovnošolce Gasilski dom Trebnje GZ Trebnje

19.30 Skupina za nosečnice Sproščena nosečnost Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje
Petek, 2. avgust 2019 7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

8.15-9.45 Skupina za mamice z dojenčki in malčki Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje
Sobota, 3. avgust 2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

Ponedeljek, 5. avgust 2019 7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
Torek, 6. avgust 2019 7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
Sreda, 7. avgust 2019 7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

Četrtek, 8. avgust 2019 7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
19.30 Skupina za nosečnice Sproščena nosečnost Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje

Petek, 9. avgust 2019 7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
8.15-9.45 Skupina za mamice z dojenčki in malčki Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje

Sobota, 10. avgust 2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT
Nedelja, 11. avgust 2019 9.00-14.00 12. Žefranov pohod na Primskovo Stranje pri Velikem Gabru Levstikova pot

Ponedeljek, 12. avgust 2019 7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
17.00 Pravljična joga     Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Torek, 6. avgust 2019 7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
Sreda, 7. avgust 2019 7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

Četrtek, 8. avgust 2019 7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
19.30 Skupina za nosečnice Sproščena nosečnost Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje

Petek, 9. avgust 2019 7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
8.15-9.45 Skupina za mamice z dojenčki in malčki Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje

Sobota, 17. avgust 2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT
Ponedeljek, 19. avgust 2019 7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

9.30 Miselni zajtrk za upokojence   Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Torek, 20. avgust 2019 7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
Sreda, 21. avgust 2019 7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

Četrtek, 22. avgust 2019 7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
19.30 Skupina za nosečnice Sproščena nosečnost Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje

Petek, 23. avgust 2019 7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
8.15-9.45 Skupina za mamice z dojenčki in malčki Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje

Sobota, 24. avgust 2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT
Ponedeljek, 26. avgust 2019 7.00-16.30 Cikoletje: zabavne počitniške delavnice CIK Trebnje CIK Trebnje

7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
17.00 Učenje masaže stopal Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Torek, 27. avgust 2019 7.00-16.30 Cikoletje: zabavne počitniške delavnice CIK Trebnje CIK Trebnje
7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

Sreda, 28. avgust 2019 7.00-16.30 Cikoletje: zabavne počitniške delavnice CIK Trebnje CIK Trebnje
7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

Četrtek, 29. avgust 2019 7.00-16.30 Cikoletje: zabavne počitniške delavnice CIK Trebnje CIK Trebnje
7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

19.30 Skupina za nosečnice Sproščena nosečnost Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje
Petek, 30. avgust 2019 7.00-16.30 Cikoletje: zabavne počitniške delavnice CIK Trebnje CIK Trebnje

7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
8.15-9.45 Skupina za mamice z dojenčki in malčki Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje

15.00-21.00 PETKANJE Mestni park Trebnje Klub borilnih veščin „Fearless Fighters“
Sobota, 31. avgust 2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

Ponedeljek, 2. september 2019 7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
Torek, 3. september 2019 7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
Sreda, 4. september 2019 7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

Četrtek, 5. september 2019 7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
16.00 Brezplačna delavnica: Spoprijemanje z depresijo Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje
18.00 Brezplačna delavnica: Spoprijemanje s stresom Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje
19.30 Skupina za nosečnice Sproščena nosečnost Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje

Petek, 6. september 2019 7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
8.15-9.45 Skupina za mamice z dojenčki in malčki Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje

Sobota, 7. september 2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT
Ponedeljek, 9. september 2019 7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

10.00 Brezplačna delavnica: Spoprijemanje s tesnobo Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje
Torek, 10. september 2019 7.30-8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja


