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

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

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobja-
ve, delne objave ali krajšanja nenaročenih prispev-
kov v skladu s prostorskimi možnostmi in uredni-
ško politiko. Prosimo, da posamezni prispevki ne 
obsegajo več kot 1000 znakov s presledki in foto-
grafijo v formatu JPG ali podobno. Fotografij ne-
primerne kakovosti za tisk ne bomo objavili, prav 
tako ne bomo objavili fotografij, pripetih v progra-
mu Word zaradi slabe resolucije.
Prispevki političnih strank in neodvisnih list ne smejo 
presegati 750 znakov s presledki. Prispevkov, ki ne 
bodo podpisani s polnimi imeni avtorjev, ne bomo 
objavili. Prosimo, da ob prispevku vedno navedete 
tudi avtorja fotografije. Uredništvo si pridržuje pravi-
co, da neprimerne in žaljive vsebine ne objavi.
V Glasilu občanov se brezplačno objavi osmrtnica 
ali zahvala ob smrti pokojnih občank ali občanov 
občine Trebnje v obsegu 800 znakov s presledki. 
Spominskih objav ob obletnicah smrti se ne obja-
vlja. Poslanih slik za objavo ne vračamo.

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

Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na 
naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com ali jih 
v elektronski obliki (CD, DVD, USB) oddate v poštni 
nabiralnik uredništva na naslovu: Glasilo občanov, 
Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod desno za ob-
činsko stavbo).
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je 
4. 9. 2017, predviden izid pa 13. 9. 2017. Prispev-
ki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem datumu, 
bodo uvrščeni v naslednjo številko, če bodo še ak-
tualni.

OBČINSKE NOVICE

Baragov dan – Spominski dan 
Občine Trebnje
S slovesno mašo, ki jo je daroval metropolit in ljubljanski nadškof 
msgr. Stanislav Zore, so se začeli letošnji Baragovi dnevi, posvečeni 
pokojnemu nadškofu dr. Alojziju Šuštarju ob 10. obletnici smrti. V 
pridigi je nadškof poudaril, da moramo biti Trebanjci ponosni na 
rojaka misijonarja Ireneja Friderika Barago in nadškofa Šuštarja, 
saj sta v skromnosti in ljubezni do Boga nedosegljiva in VELIKA v 
svojem poslanstvu. Izpostavil je tudi pomen škofovskega gesla dr. 
Šuštarja »Božjo voljo spolnjevati«.
Spominski dan občine Trebnje – Baragov dan –  se je nadaljeval v 
Baragovi dvorani s slovesno akademijo. Navzoče je pozdravil žu-
pan Alojzij Kastelic. Slovesni govornik dr. Roman Globokar, direktor 
Zavoda sv. Stanislava v Ljubljani, je v govoru podoživljal spomine 
na dr. Šuštarja, sokrajana in velikega vzornika.
Kulturni program so oblikovale sestre Skupnosti Loyola, ki so pred-
stavile nekaj utrinkov iz osebnih srečanj z nadškofom, ter Glasbena 
šola Trebnje.
Tradicionalni Baragovi dnevi, ki jih je pripravilo Kulturno društvo 
Trebnje, so se zaključili v soboto s pohodom po Baragovi poti.

Kulturno društvo Trebnje

Na 9. prazniku Občine Trebnje 
podelili priznanja in plakete
Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Trebnje ob 9. prazniku 
Občine Trebnje je potekala drugo leto izven centra Trebnjega. Le-
tos v Veliki Loki, v tamkajšnjem obnovljenem kulturnem domu, 
kjer poleg stanovalcev domujeta še Krajevna skupnost Velika Loka 
in Kulturno umetniško društvo Ivan Cankar Velika Loka ter na dvo-
rišču, ki si ga delijo s Prostovoljnim gasilskim društvom Velika Loka, 
ki letos praznuje 110-letnico uspešnega in neprekinjenega delo-
vanja.  
Pred začetkom svečanosti so na ploščadi pred kulturnim domom 
zbiranje obiskovalcev in gostov pozdravili Občinski pihalni orkester 
Trebnje pod vodstvom Primoža Kravcarja in Trebanjske mažorete 
pod mentorstvom Darje Korelec, krajanke Velike Loke, in njihove 
trenerke.

Nato so zbrani obiskovalci, gosti in prejemniki odličij napolnili kul-
turno dvorano in pričakali visokega gosta dr. Milana Brgleza, pred-
sednika Državnega zbora Republike Slovenije.

Članici mladinske gledališke skupine KUD Ivan Cankar Velika Loka 
sta v šaljivem tonu na kratko predstavili kraj, krajane in življenje v 
kraju, nato pa so glasbeniki Glasbene šole Trebnje pod vodstvom 
Igorja Hribarja z Zdravljico vse skupaj pospremili v svečanost ob 9. 
prazniku Občine Trebnje. Uvodoma sta številno zbrano občinstvo 
pozdravila predstavnik gostitelja svečanega dogodka, predsednik 
KS Velika Loka, Simon Erjavec, nato pa še župan Alojzij Kastelic. Po 
glasbenem premoru GŠ Trebnje (celoten glasbeni program sveča-
ne prireditve je pripravila ravnateljica GŠ Trebnje Tatjana Mihel-
čič Gregorčič z učenci in učitelji), je povezovalka svečanosti Petra 
Krnc k slavnostni besedi povabila dr. Milana Brgleza, ki je v svojem 
govoru poudaril zgodovinski pomen krajev v občini Trebnje, izrazil 
navdušenje nad Temeniško dolino, razvojem Trebnjega in Trebanj-
ci, ki so s svojim delom, znanjem, občutkom za razvoj vplivali na 
različne sfere družbenega življenja v domačem in širšem okolju. 
Dodal je še, da Trebnje z v zadnjih letih izpeljanimi aktivnostmi in 
projekti nakazuje pot, po kateri želijo v občini hoditi v prihodnje. 
Izpostavil je tudi pomen trebanjskega gospodarstva v slovenskem 
prostoru ter dejal, da so uspehi v Trebnje prišli, ker so združili moči.
Sledila je podelitev priznanj Občine Trebnje, ki sta jih podelila žu-
pan Alojzij Kastelic in podžupan dr. Jože Korbar na podlagi podanih 
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navezan na svoj domači kraj in poleg dru-
žine in službe pomemben del njegovega 
življenja predstavlja skrb za dobro ljudi, 
kar dokazuje z aktivnim delovanjem v Kra-
jevni skupnosti Dobrnič in v številnih dru-
štvih ter organizacijah tako na občinskem 
kot državnem nivoju. S svojim znanjem in 
zanimanjem za razvoj in ljudi je v zadnjih 
dveh desetletjih nepogrešljiv iniciator in 
soustvarjalec napredka v Dobrniču, ne-
precenljivo pa je tudi, da se je v zadnjih 
dvajsetih letih odzval na klic na pomoč v 
vseh intervencijah Prostovoljnega gasil-
skega društva Dobrnič. Zato je bila Milanu 
podeljena plaketa za izjemen prispevek k 
razvoju in prepoznavnosti Dobrniča z oko-
lico.
France Brane PRAZNIK je zaveden Šentlo-
vrenčan, ki je dolga leta živel v Medvodah, 
po upokojitvi pa se je vrnil v rojstni kraj in 
se aktivno vključil v številne aktivnosti v 
domači krajevni skupnosti in občini. Raz-
iskuje zgodovino kraja, vodi tamkajšnje 
Kulturno-umetniško društvo Marija Kme-
tova Šentlovrenc, je ustanovni član Dru-
štva likovnikov Trebnje in njegova gonilna 
sila, je aktivni član številnih društev in lju-
biteljski igralec, ki je v predstavi Sloven-
skega mladinskega gledališča in Zavoda 
Maska nastopil na Borštnikovem sreča-
nju. Plaketa Občine mu je bila podeljena 
za izjemen prispevek k razvoju različnih 
področij družbenega življenja. 

Podjetje REM d.o.o. Trebnje za uspešno 
rast in razvoj na področju modularne gra-
dnje ter za družbeno odgovorno delova-
nje (plaketo je prevzel Igor Kastelic).
Podjetje REM d.o.o. je bilo ustanovljeno 
leta 2001. Čez dve leti je ustanovitelj Jože 
Udovič podpisal pogodbo za proizvodnjo 
bivalnih kontejnerjev s podjetjem Trimo, 

v letu 2008 so zaradi krize in zmanjšanih 
naročil začeli z lastnimi prodajnimi ak-
tivnostmi in zgradili široko mrežo stalnih 
kupcev širom po svetu. Danes je podjetje 
eno najbolj uspešnih v Sloveniji, zaposluje 
več kot 250 ljudi, velik poudarek pa po-
sveča ekologiji in skrbi za okolje. Različna 
društva in organizacije v domačem okolju 
imajo v podjetju vedno sogovornika, ko 
potrebujejo pomoč pri svojem delu. 

Dr. Brglez je zaradi obveznosti prireditev 
zapustil pred podeljevanjem plaket. 
Po podelitvi priznanj in plaket (naziv ča-
stnega občana letos ni bil podeljen) je pri-
reditev glasbeno zaključila Komorna sku-
pina Glasbene šole Trebnje pod vodstvom 
Davida Kocijana.
Po zaključku prireditve je na platoju pred 
kulturnim domom zopet z glasbo in ple-
som nagovoril Občinski pihalni orkester s 
Trebanjskimi mažoretami, z domačimi do-
brotami so mize obložile članice Društva 
podeželskih žena Tavžentroža, za ublaži-
tev žeje so poskrbeli člani Vinogradniško-
turističnega društva Čatež. 

V nadaljevanju programa na zunanjem 
prizorišču sta sodelovala še krajana: ki-

dr. Milan Brglez

Župnija Trebnje

Milan Kastelic

predlogov, ki jih je izbrala Komisija za pode-
litev priznanj Občine Trebnje. 
Priznanje Občine Trebnje za leto 2017 so 
prejeli: 
Fani ANŽLOVAR iz Velikega Gabra za dol-
goletno delovanje na področju kulture in 
zborovskega petja.
Milka PANGERC iz Velike Loke za delo na 
področju humanitarnih dejavnosti.
Justina ZUPANČIČ iz Šentlovrenca za dol-
goletno prizadevno pedagoško in prosto-
voljno delo.
LOVSKA DRUŽINA VELIKI GABER ob 70-le-
tnici uspešnega delovanja na področju lo-
vstva in varovanja narave (priznanje je pre-
vzel Mirko Žefran).
TURISTIČNO-ŠPORTNO DRUŠTVO GRADI-
ŠČE za izjemno urejenost kraja in poveza-
nost med ljudmi (priznanje je prevzela Jelka 
Šalehar).
ŽUPNIJA TREBNJE za dolgoletno uspešno 
izvedbo projekta Oratorij in delo z mladimi 
(priznanje sta prevzeli Manca Kukenberger 
in Elza Rebol).
Podeljene so bile tudi tri Plakete Občine 
Trebnje za leto 2017. 

Prejemniki so bili: 
Milan KASTELIC iz Dobrniča. Milan je zelo 
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taristka in vokalistka Ema Lavrič ter Dane 
Barle v vlogi Krjavlja, nepogrešljiv tudi na 
številnih prireditvah, zbrane je nagovo-
ril in jim čestital ob prazniku občine ter 
bližnjem državnem prazniku podžupan 
dr. Jože Korbar. Za dobro razpoloženje v 
času do prižiga kresa, ki so ga pripravili 
gostitelji v neposredni bližini dogajanja, 
so poskrbeli člani ansambla Suha solza, ki 
po zaslugi KS in člana Bojana Rusa, ki iz-
haja iz Velike Loke, vadijo v tamkajšnjem 
kulturnem domu. V prijetnem vzdušju če-
trtkovega svečanega večera so s prikazom 
dela gasilske vaje raznoterosti in po njej 
v postavitvi mirno člani tekmovalne eno-
te starejših gasilcev PGD Velika Loka pod 
vodstvom Cirila Sotlarja pospremili župa-
na, podžupana in letošnje nagrajence k 
prižigu kresa.

S tem dejanjem se je zaključila svečanost 
ob 9. prazniku Občine Trebnje, ki jo je za 
Občino Trebnje izvajala trebanjska ob-
močna izpostava Javnega sklada za kul-
turne dejavnosti v tesnem sodelovanju z 
lokalnim okoljem in drugimi sodelujočimi. 
     
  Občina Trebnje in  JSKD 

OI Trebnje

France Brane Praznik

Predstavnik REM d.o.o. Igor Kastelic

Seznam stanovanj za prodajo
V skladu z Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2017, ki je 
bil sprejet  na 21. redni seji OS  dne 8. 3. 2017, dopolnjen na 22. redni seji dne 19. 4. 2017 in 
usklajen na 23. redni seji dne 24. 5. 2017,  bo  Občina Trebnje začela s postopkom  prodaje 
stanovanj.  Vsi pogoji razpisa bodo obljavljeni na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si
Podatki o stanovanjih:

naslov ID znak

Neto 
tlorisna 
površina 

v m2 

Kratek opis

Izhodiščna
prodajna 
vrednost/
varščina

1 Cankarjeva 29 1422-751-43 55,70 2 sobi, kuhinja, kopalnica, balkon, klet, 
lega stanovanja: pritličje 46.930/4.693

2 Cankarjeva ulica 31 1422-752-34 70,40
dnevna soba, kuhinja, spalnica, otroška 
soba, kopalnica, WC, shramba v kleti, 

balkon
57.796/5.780

3 Gubčeva cesta 21 1422-756-1 72,30 4 sobe, kuhinja, kopalnica, dnevno 
bivalni prostor, terasa, klet 63.520/6.352

4 Gubčeva cesta 25 1422-756-203 44,80
dnevno bivalni prostor, soba, kopal-

nica, shramba v kleti, lega stanovanja: 
pritličje

41.646/4.165

5 Gubčeva cesta 25 1422-756-207 44,00
dnevno bivalni prostor s kuhinjo, 

kopalnica, soba, klet, lega stanovanja: 
mansarda

40.132/4.013

6 Gubčeva cesta 25 1422-756-208 56,70
dnevni prostor, kuhinja z jedilnico, 2 
sobi, kopalnica, shramba v kleti, lega 

stanovanja: mansarda
51.876/5.188

7 Gubčeva cesta 10 1422-504-70 52,10
dnevno bivalni prostor s kuhinjo, soba, 

kopalnica, WC, podstrešje, shramba 
v kleti

40.156/4.016

8 Slakova ulica 9 1422-784-6 64,10 3 sobe, kuhinja, zaprti balkon, sh-
ramba, kopalnica, klet 2 x 40.156/4.016

9 Mala Loka 7 1405-41-2 77,20 3 sobe, kopalnica, kletni prostori 3 x, 
kurilnica 31.283/3.128

10 Veliki Gaber 70 1427-154-3 59,00 2 sobi, kuhinja z jedilnico, kopalnica, 
pralnica, klet 33.983/3.398

Predmet prodaje je 10 stanovanj v lasti Občine Trebnje. Vsa stanovanja, razen stanovanja v 
Mali Loki  in Velikem Gabru, so zasedena in z najemniki so sklenjene veljavne najemne pogod-
be. Najemnine so določene v višini tržnih najemnin.
V primeru, da kupec stanovanja ne bo najemnik, pa vstopa novi lastnik v veljavno najemno 
razmerje, katerega enostransko ne more spreminjati.
Vsa stanovanja imajo pridobljeno energetsko izkaznico.

Občinska uprava 
Občine Trebnje

ZAHVALA
Ob zaključku 9. praznovanja Občine Trebnje na Veliki Loki se zahvaljujemo Občini Treb-
nje za zaupanje izvedbe projekta ter sodelujočim iz lokalnega okolja: Svetu Krajevne 
skupnosti Velika Loka na čelu s predsednikom Simonom Erjavcem, KUD Ivana Cankar 
Velika Loka in njegovemu predsedniku Bojanu Rusu, podmladku, članom in članicam 
ter starejšim gasilcem Prostovoljnega gasilskega društva Velika Loka s predsednikom 
Stanislavom Šlajpahom, Nadi Zorc, Urški Hočevar, Tatjani Kresal ter ostalim prizadevnim 
članicam Društva podeželskih žena Tavžentroža ter članom Vinogradniško-turističnega 
društva Čatež. 
Hkrati velja iskrena zahvala tudi vsem nastopajočim: Občinskemu pihalnemu orkestru 
Trebnje in dirigentu Primožu Kravcarju ter Trebanjskim mažoretam z mentorico Darjo 
Korelec in trenerkam, učencem in učiteljem ter ravnateljici Glasbene šole Trebnje Tatja-
ni Mihelčič Gregorčič, Emi Lavrič, Danetu Barletu, ansamblu Suha solza ter povezovalki 
Petri Krnc. 
Iskrena zahvala velja tudi vsem obiskovalkam in obiskovalcem, ki so s svojim obiskom 
počastili in izkazali pozornost ter priznanje letošnjim prejemnikom priznanj Občine Treb-
nje. 

JSKD OI Trebnje
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Subvencije
in krediti
EKO SKLADA
V preteklem mesecu je Eko sklad razpisal nov javni poziv 48SUB-SKOB17 
za nepovratne finančne spodbude za zamenjavo starih kurilnih naprav v 
skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb. Spodbuda je lahko dodeljena 
za vgradnjo nove kurilne naprave na lesno biomaso, toplotne črpalke, plin-
skega kondenzacijskega kotla ali za priklop na sistem daljinskega ogreva-
nja. Višina subvencijskih sredstev je omejena na 25 % upravičenih stroškov 
investicije, razen za socialno ogrožene upravičence (prejemnike socialne 
pomoči), pri katerih je subvencija 100 %.

Za stanovalce večstanovanjskih stavb je aktualen tudi poziv 41SUB-OBPO16 
– subvencionira se izvedba toplotne izolacije fasade, toplotna izolacija stre-
he ali stropa proti neogrevanemu prostoru, optimizacija sistema ogrevanja 
ali obsežna energetska obnova večstanovanjske stavbe, ki zajema prejšnje 
tri ukrepe. V primeru obsežne prenove so subvencijska sredstva dvakrat ve-
čja kot v primeru izvedbe posameznih ukrepov, tudi pri tem razpisu velja, da 
je subvencija za socialno ogrožene 100 %.
Za stanovalce eno- in dvostanovanjskih stavb je še vedno aktualen razpis 
37SUB-OB16 za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje ener-
getske učinkovitosti stanovanjskih stavb, subvencionirana je vgradnja solar-
nih kolektorjev za ogrevanje tople vode, vgradnja kurilne naprave na lesno 
biomaso, vgradnja toplotne črpalke za ogrevanje, toplotna izolacija fasade 
ter strehe oziroma stropa proti neogrevanemu podstrešju, priklop na da-
ljinsko ogrevanje, vgradnja prezračevalnega sistema z vračanjem toplote 
odpadnega zraka (rekuperacija), nakup nove ali gradnja skoraj ničenergijske 
stavbe, ter celostna prenova stanovanjske stavbe. Sredstev še ne bo zmanj-
kalo, saj so jih v preteklem mesecu povečali za dodatnih 7 milijonov EUR. 

Dodatna sredstva so namenili tudi za kreditiranje okolijskih naložb občanov, 
in sicer dodatne 4 milijone EUR za razpis 55OB16. Ugoden kredit z obrestno 
mero trimesečni EURIBOR + 1,3 % lahko pridobite za naslednje namene:

 y Vgradnja naprav in sistemov za ogrevanje prostorov s pripravo ali brez 
priprave sanitarne tople vode za naslednje namene:
 � vgradnjo ogrevalne naprave s kondenzacijo, ki kot energent upo-

rabljajo ekstra lahko kurilno olje ali naftni plin,
 � vgradnjo toplotnih postaj ali podpostaj za priklop na omrežje da-

ljinskega ogrevanja,
 � vgradnjo sistemov za prezračevanje z rekuperacijo.

 y Raba obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo sani-
tarne tople vode za naslednje namene:
 � vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema,
 � vgradnjo toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode,
 � vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
 � vgradnjo kurilnih naprav na lesno biomaso za centralno ogrevanje.

 y Sodobne naprave za pridobivanje električne energije za naslednje na-
mene:
 � namestitev naprav oz. izgradnja objektov za pridobivanje električ-

ne energije s pomočjo sonca, vode ali vetra, 
 � namestitev naprav za mikro soproizvodnjo toplote in električne 

energije.
 y Zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb 

za naslednje namene:
 � zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva,
 � izvedbo toplotne izolacije fasade,
 � izvedbo toplotne izolacije strehe oziroma stropa proti neogreva-

nemu prostoru,
 � izvedbo toplotne izolacije kleti, tal nad neogrevano kletjo ali tal 

nad neogrevanim prostorom in tal nad zunanjim zrakom.
 y Gradnja ali nakup nizkoenergijske in skoraj ničenergijske stanovanjske 

stavbe
 y Nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov
 y Nakup okolju prijaznih vozil

 � Nakup osebnih avtomobilov, motornih koles, koles z motorjem 

in koles (pedelec, e-bike ipd.) na električni pogon ali pogon, ki je 
kombinacija elektromotorja in motorja z notranjim izgorevanjem.

 � Nakup osebnih avtomobilov, serijske proizvodnje, ki kot pogonsko 
gorivo uporabljajo plin.

 y Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
 � Priključitev objektov na javno kanalizacijsko omrežje.
 � Nakup in vgradnja malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih na-

prav za komunalne odpadne vode.
 � Namestitev ponikovalnega sistema za padavinske vode.
 � Nakup in namestitev hišnih protipoplavnih pregrad.
 � Prekritje objektov z rastlinsko odejo (npr. zelena streha ali fasada) 

za zmanjšanje koeficienta odtoka padavinskih voda.
 y Nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z 

biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva za naslednje namene:
 � Zamenjavo strešne kritine, ki vsebuje azbestna vlakna (npr. salo-

nit).
 � Odstranjevanje izolacijskih in protipožarnih oblog, ki vsebujejo az-

bestna vlakna.
 � Zamenjava vodovodnih ali kanalizacijskih cevi iz materialov, ki vse-

bujejo azbest ali težke kovine (svinec, cink …).
 � Nakup individualnega oz. hišnega kompostnika zaprtega tipa, ki je 

namenjen predelavi biološko razgradljivih odpadkov iz gospodinj-
stva.

 y Učinkovita raba vodnih virov za naslednje namene:
 � Namestitev naprav za zbiranje in distribucijo deževnice.
 � Namestitev naprav za mehansko, kemično in biološko čiščenje pi-

tne vode.
 y Oskrba s pitno vodo za naslednje namene:

 � Zagotavljanja oskrbe s pitno vodo (kjer javna oskrba ni predvide-
na).

 � Izgradnje hišnega priključka na javno vodovodno omrežje.

Zanimiv je tudi razpis 47SUB-SOOB17 za nepovratna sredstva za izgradnjo mi-
kroelektrarn za samooskrbo z električno energijo ter razpis 45SUB-EVOB16 
za nepovratna sredstva za nakup/predelavo vozil na električen pogon. 

Za podrobnejše informacije se lahko oglasite tudi v brezplačni energetsko 
svetovalni pisarni mreže Ensvet v Trebnjem na Golievem trgu 5 (občinska 
stavba, pisarna številka 10) vsako sredo med 15.00 in 19.00. Na svetovanje 
se predhodno obvezno prijavite na 07 348 11 12 ali na ensvettrebnje@
gmail.com

Marjeta Zupančič Meglič
Neodvisna energetska svetovalka mreže Ensvet*

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

Ureditev industrijske cone Trebnje
Dela v industrijski coni Trebnje so v polnem zagonu, končana je 
že vsa komunalna infrastruktura na glavni dostopni cesti. Dela se 
intenzivno izvajajo tudi na območju bivše regionalna ceste, kjer se 
zaradi prometa in številne obstoječe infrastrukture pričakuje po-
časnejše napredovanje del. Kabliranje obstoječega daljnovoda je 
predvideno za drugo polovico julija, kar predstavlja glavno oviro 
za zaključevanje del na dostopni cesti. Glede na potek del ter ob 
ugodnih vremenskih razmerah bodo dela zaključena v pogodbe-
nem roku.

Občinska uprava
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo
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Sprejem 
najuspešnejših 
učencev v šolskem 
letu 2016/2017 pri 
županu Občine 
Trebnje
Župan Občine Trebnje je v petek, 16. 6. 
2017, pripravil tradicionalni sprejem za 
najuspešnejše učence in njihove mentor-
je iz osnovnih šol Trebnje in Veliki Gaber 
ter Glasbene šole Trebnje. Na sprejem so 
bili povabljeni učenci, ki so v šolskem letu 
2016/2017 dosegli odlične rezultate na po-
dročju znanja, športa in glasbe. Učenci so 
poleg čestitk v spomin prejeli knjižne in 
praktične nagrade.
Posebne čestitke je župan namenil tudi uči-
teljicam za njihovo izjemno uspešno peda-
goško delo, in sicer: IRENI BRČON, MARJETI 
KMETIČ, SAŠU KOLARJU, MIHELI KOTAR, 
FRANCU PETELINCU, SMILJANU PRISTAV-
NIKU, MARKU RADELJU, TINI ŠLAJKOVEC, 
VESNI RAJAR in JUSTINI ZUPANČIČ. 
Nagrade in županove čestitke so prejeli na-
slednji učenci in njihovi mentorji:
Osnovna šola Trebnje: 
Na področju znanja so priznanja na držav-
nem tekmovanju osvojili:

 y Timotej Candellari, mentorica Nataša 
Hribar 

 y Jan Šporin, mentorica Antonija Brozo-
vič 

 y Gašper Ozimek mentor Jernej Gabrijel
 y Ana Jarc, Manca Rajnar, Tia Gabrijel, 

Neža Hočevar, Eva Kolenc, Jerca Ra-
kar, Neli Bedene, Eva Murn, Ema Pan-
gerc, Metka Strahinič, Jerca Gorenc 
(mentorica: Lojzka Prpar), Nuša Pan-
gerc (mentorica: Nataša Hribar)

Na področju športa so pohvale prejeli:
 y ATLETIKA: Kristijan Kastigar, Alen 

Čulk, Tim Rezelj, Žan Vovk, Tim Po-
vše, Oskar Kovič, Jan Jarc, Jan Slak, 
Matevž Pangerc, Klemen Erman, Ga-
šper Mlakar, Matic Zoran, Anže Per-
par, Domen Pirc Verdinek, Martin 
Rajk, Jan Slak, Matic Zoran, Jan Jarc, 
Metka Strahinič (mentorji: Darja Ko-
relec, Sašo Kolar, Alojz Radelj  in Miro 
Brezovar)

 y ROKOMET: Tim Rezelj, Gašper Mla-
kar, Žan Vovk, Žan Dular, Tim Povše, 
Klemen Erman, Mark Mežan, Ma-
tevž Pangrc, Alen Čulk, Miha Gaberc, 
Oskar Kovič, Janez Rakar, Robert 
Jevnikar, Mark Metelko, Bor Novak, 

Martin Rajk (mentor: Marko Radelj)
 y NOGOMET: Tamara Pate, Manca Udo-

vič, Tinkara Vrhovec, Lara Lobe, 
 y Tjaša Lončar, Adelina Osmanoska, 

Zoja Redek, Ana Hostnik, Janja Kic, 
Ema Erman, Tilen Smolič, Peter Murn, 
Rok Kresal, Jure Smolič, Tio Berk, 
Anže Perpar, Marcel Barle, Ermin Ka-
rajbić, Mark Kolenc, Kristijan Kastigar 
(mentor: Smiljan Pristavnik)

 y MAŽORETE: Alina Gričar, Kaja Mežan, 
Jerca Rakar, Anja Umek, Neli Bedene, 
Jerca Gorenc, Nuša Jaklič, Eva Murn, 
Manca Rajnar, Lara Rogelj, Sandra 
Sirk, Metka Strahinič, Manca Udovič, 
Petra Kovšček, Ema Pangerc, Nika Po-
vhe, Eva Kolenc, Milica Stošić, Julija 
Peterle, Lea Hribar, Laura Kaferle, Pa-
tricija Rozman, Neža Zupančič, Man-
ca Korbar, Lea Hriberšek, Lana Šircelj, 
Neja Florjančič, Lana Cugelj, Sara 
Kravcar, Ajda Rebeka Nagode, Zoja 
Avbar, Neža Dimnik, Teja Florjančič,  
Nika Gril, Anja Globokar, Anika Hri-
bar, Urška Knez, Teja Povhe, Karmen 
Prosen, Eva Starič, Zarja Šircelj, Luci-
ja Štangar, Eva Špelar Vrhovec, Julija 
Ule, Amna Halilović, Tjaša Verbič, Ela 
Bevec, Klara Kajić, Klara Maver, Lea 

Pucelj, Jasna Voje, Klara Kresal, Na-
stja Černe, Ajda Krivec, Najla Krliče-
vić, Danijela Ocepek, Ema Povše, Tia 
Slak, Neli Zavrl, Nea Grabrijan, Džej-
la Krličević, Aida Muharemović, Lili 
Ogorevc (mentorice: Tajda Uršič, Tina 
Dolenšek, Špela Doles, Špela Strmec, 
Darja Korelec, Lea Štrus, Manca Lipo-
glavšek, Elvira Mikec). 

Osnovna šola Veliki Gaber:
Na področju znanja so priznanja na držav-
nem tekmovanju osvojili:

 y Matej GORIŠEK (mentor: Jani Strnad)
 y Zala PREDALIČ (mentorica: Vesna Ra-

jar)
Na področju športa je pohvale prejela MA-
ŽORETA  Živa Štefe. 
Nagrado za poseben dosežek pa je prejela 
Zala PREDALIČ .
Glasbena šola Trebnje: 
Na področju glasbe so priznanja na držav-
nem ali mednarodnem tekmovanju prejeli:

 y JAKOB HRIBAR (mentor: Igor Hribar)
 y LOVRO BONE (mentor: Tilen Zakraj-

šek)
 y KRISTINA KLANČAR (mentor: Franc 

Lipovšek)
 y MATIC ZORAN (mentor: Tomaž Roža-

nec)
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Jurjevo domačijo 
bo Občina Trebnje 
obnovila tudi s 
pomočjo sredstev 
Ministrstva za 
kulturo
Ministrstvo za kulturo je v februarju 2017 
objavilo javni razpis za izbor kulturnih pro-
jektov na področju nepremične kulturne 
dediščine oziroma spomeniško-varstveni 
projektni razpis. Predmet razpisa, razde-
ljenega na dva sklopa, je bil sofinanciranje 
izvedbe gradbeno-obrtniških posegov za 
ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin 
razglašenih kulturnih spomenikov in pa so-
financiranje izvedbe restavratorskih pose-
gov. Občina Trebnje je s projektom obnovi-
tvenih in sanacijskih del na Jurjevi domačiji 
kandidirala na prvi sklop in uspešno prido-
bila 28.103,00 EUR.

Projekt, katerega skupna vrednost je bila 
ocenjena na 72.135,40 EUR, obsega za-
menjavo slamnate strehe, obnovo fasade, 
zunanjosti in notranjosti Jurjeve domačije, 
sanacijo svinjaka, vodnjaka in brajde ter 
sanacijo stropa v gospodarskem poslopju. 
Investicija bo izvedena do konca oktobra 
2017. 

Domačija, ki ji brez obnovitvenih del grozi 
izguba spomeniških lastnosti in propad, je 
pomembna za poznavanje življenja kmeč-
kega prebivalstva v obdobju pred drugo 
svetovno vojno, med njo in po njej. Z njeno 
obnovo bomo ohranili kulturni spomenik 
lokalnega pomena, ki ima tudi etnološke, 
krajinske in zgodovinske lastnosti. Ohra-
nili bomo muzej na prostem in omogočili 
nadaljnjo izvedbo raznih aktivnosti in izo-
braževanj na Jurjevi domačiji, ki bodo do-
prinesle k dvigu zavesti o življenju naših 
prednikov. 

Alojzij Kastelic 
ŽUPAN

Občina Trebnje 
uspešna na 
javnem razpisu 
Fundacije za šport 
za sofinanciranje 
gradnje športnih 
objektov
Oktobra 2016 je Fundacija za šport, ki si 
kot nepridobitna organizacija zavzema 
za pridobitev čim več sredstev, s katerimi 
kakovostno financira štiri pomembne dele 
športa: športne dejavnosti od vrhunskega 
športa do športa otrok in mladine, špor-
tne objekte, raziskovanje in razvoj športa 
ter založništvo v športu, objavila razpis za 
sofinanciranje gradnje športnih objektov v 
letih 2017, 2018 in 2019. 

Občina Trebnje se je v preteklih letih na 
omenjeni razpis Fundacije že prijavljala z 
različnimi projekti, letos pa ji je sredstva 
uspelo tudi pridobiti, in sicer za ureditev 
večnamenskega igrišča z umetno trav-
nato površino na Cvibljah. Glavni namen 
investicije, ki je bila z dokumentom iden-
tifikacije investicijskega projekta ocenje-
na na skupno vrednost 241.725,40 EUR, 
je z novozgrajeno športno površino, ki bo 
opremljena z ustrezno, standardizirano in 
varno športno opremo, omogočiti kvali-
tetno izvedbo športnih programov za vse 
skupine prebivalstva in ostale uporabnike, 
omogočiti izvedbo tekmovanj in drugih pri-
reditev ter dvigniti kakovost, uporabnost in 
vrednost degradiranega prostora. 
Projekt pomembno prispeva tudi k ohranja-
nju in zaščiti narave in prostora, saj je novo 
večnamensko igrišče z umetno travnato 
površino kot večnamenski vadbeni prostor 
umeščen na območje nekdanje deponije 
odpadkov, ki je po veljavnem Občinskem 
prostorskem načrtu občine Trebnje sedaj 
opredeljeno kot območje zelenih površin.
Občini Trebnje so bila s strani Fundacije za 
sofinanciranje projekta odobrena sredstva 
v višini 34.699,00 EUR.

Alojzij Kastelic 
ŽUPAN

Med odobrenimi 
projekti zadnjega 
razpisa programa 
Evropa za državljane 
kot partnerica v 
projektu S.P.A.C.E. 
uspešna tudi Občina 
Trebnje
Program Evropa za državljane je pomemben 
instrument spodbujanja večje vloge državlja-
nov pri razvoju EU. Na podlagi projektov in 
aktivnosti, s pomočjo katerih lahko državljani 
neposredno sodelujejo, program Evropa za 
državljane promovira skupno evropsko zgo-
dovino in vrednote ter spodbuja evropsko dr-
žavljanstvo in državljansko participacijo.
Ker želi Občina Trebnje svojim občanom in 
širši skupnosti omogočiti bolj aktivno vlogo 
in neposredno sodelovanje pri odločitvah, ki 
zadevajo razvoj in usmeritve EU, smo se od-
ločili za sodelovanje v projektu S.P.A.C.E. ali 
Street participation for active citizenship in 
Europe. 
V sodelovanju z italijansko Mestno občino Ti-
ggiano in partnerji iz 10 drugih evropskih in 
pristopnih držav smo razvili projekt, ki na eni 
strani nagovarja problem premajhnega šte-
vila dostopnih načinov za izražanje mnenj in 
iniciativ državljanov oziroma neustrezno valo-
rizacijo in integracijo velike množice pogledov 
in mnenj v evropsko demokratično debato, 
in na drugi strani težavo lokalnih skupnosti 
in organizacij civilne družbe pri spodbujanju 
svojih občanov k participaciji in potrebo po 
razvoju novih inovativnih metod za seznanja-
nje občanov z EU orodji za participacijo. 
Preko dveletnega projekta S.P.A.C.E. (oziroma 
slovensko Ulična participacija za aktivno dr-
žavljanstvo v EU), za katerega je Evropska ko-
misija skupno odobrila 150.000,00 EUR, sto-
pnja sofinanciranja upravičenih stroškov pa je 
lahko tudi do 100 %, bomo partnerji evropsko 
debato prenesli na ulice, bližje našim obča-
nom, državljanom Evropske unije.  
O podrobnostih projekta in njegovem pričet-
ku vas bomo pravočasno obvestili.

Alojzij Kastelic
ŽUPAN
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Poročilo z 24. redne seje 
Občinskega sveta Občine 
Trebnje
Župan je sklical 24. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje, 
ki je potekala v sredo, 28. junija 2017, od 16.00 do 17.45 v veliki 
sejni sobi Občine Trebnje, kjer je bilo prisotnih 14 članic in članov 
Občinskega sveta Občine Trebnje. 
Na dnevni red je bilo umeščenih 11 točk.
Občinski svet je na 24. redni seji po hitrem postopku sprejel Od-
lok o porabi sredstev iz proračunske rezerve za leto 2017, s kate-
rim je določena pravna podlaga za izplačilo sredstev, ki presegajo 
višino proračunske rezerve, ki je določena za namene iz drugega 
odstavka 49. člena Zakona o javnih financah, ki bodo izplačana 
zaradi posledic požara na objektu – lovska koča v Zagriču. 
Prav tako je Občinski svet v prvi obravnavi potrdil Odlok o pode-
litvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva 
v občini Trebnje, ki predstavlja način reševanja problematike 
predšolske vzgoje in predšolskega varstva. Uspešen razpis in po-
delitev koncesije bosta za občino pomembni pridobitvi dodatnih 
prostorskih in kadrovskih kapacitet. S podelitvijo koncesije bo 
občina zagotovila dostopnost do kakovostne in cenovno spreje-
mljive predšolske vzgoje in povečala možnost izbire. 
Občinski svet je potrdil še Elaborat o oblikovanju cene izvajanja 
storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in pada-
vinske odpadne vode na območju občine Trebnje, pri čemer bo 
Občina Trebnje za subvencijo zagotovila 100.000 EUR. 
Prav tako je Občinski svet potrdil vse premoženjsko pravne za-
deve in Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in 
Investicijski program (IP) za investicijo »Kanalizacija Račje selo – 
Blato« ter potrdil noveliran Investicijski program (IP) za »Izgra-
dnjo pločnikov – posegi ob državnih cestah« −  junij 2017. 
Občinski svet je obravnaval tudi naslednje točke: Pregled in potr-
ditev zapisnika prejšnje seje (23. redne seje), Odgovori na svetni-
ška vprašanja, Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinske-
ga sveta in svetov zavodov ter Vprašanja in pobude članov sveta.  
Vse informacije glede sklica sej Občinskega sveta Občine Trebnje 
so na voljo na spletni strani Občine Trebnje, http://www.trebnje.
si/, kjer si lahko ogledate posnetke sej in preberete gradiva in 
zapisnike preteklih sej. 

Občinska uprava 
Oddelek za splošne zadeve

Most čez Temenico v Ponikvah
Občina Trebnje je v mesecu juniju na portalu javnih naročil objavila 
javno naročilo za rekonstrukcijo mostu čez Temenico v km 1+940. 
Do roka za oddajo ponudbe smo prejeli dve ponudbi, od katerih je 
bil najugodnejši ponudnik podjetje TRGOGRAD, d.o.o. Litija. Z naju-
godnejšim ponudnikom bo sklenjena pogodba za izvedbo investicije 
po načelu »ključ v roke« v višini 248.786,59 EUR z DDV. Dela bodo 
zaključena predvidoma v roku treh mesecev od uvedbe v delo. 

Občinska uprava
Oddelek za okolje, prostor

in infrastrukturo

Preplastitve v letu 2017
Občina Trebnje je v mesecu juniju na portalu javnih naročil objavila 
javno naročilo male vrednosti za izbiro izvajalca za »Preplastitve v 
letu 2017«. Občina je k skupnemu javnemu naročilu pozvala tudi 
krajevne skupnosti. S sodelovanjem so se odzvale Krajevna sku-
pnost Dobrnič, Krajevna skupnost Dolenja Nemška vas in Krajevna 
skupnost Veliki Gaber. 

Do roka za oddajo ponudbe smo prejeli dve ponudbi, od katerih je 
bil najugodnejši ponudnik podjetje CGP, d.d., s katerim bo v priho-
dnjih tednih sklenjena pogodba v vrednosti 128.608,04 EUR z DDV. 

Občinska uprava
Oddelek za okolje, prostor

in infrastrukturo

Beseda urednice
Spoštovani občani in občanke, pred nami je čas dopustov, čas, 
ki ga bomo porabili za tisto in tiste, ki jih imamo najraje, čas, ko 
si bomo nabirali novih moči in si malo oddahnili. Izkoristimo ta 
dragoceni, težko pričakovani čas, da bo naš korak na jesen spet 
čil in vesel. 

Urednica
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Slab začetek,
dober konec –
Iz trebanjskega
koša 2017
Slab začetek –  dober konec, pravijo. Kljub obilnemu deževju, ki 
je otvorilo našo prireditev v petek, so se oblaki kmalu razblinili in 
v Trebnjem je zopet posijalo sonce. 

V petek, 16. 6.  2017, smo se v Mestnem parku lahko predajali vo-
njavam zelišč, zvokom harmonike, okusom vegetarijanske prehra-
ne ali pa se oglasili na mnogih stojnicah, na katerih so razstavljali in 
se predstavljali domači in tudi tuji obrtniki, podjetniki in društva. 
Medtem ko smo popoldne nadaljevali z vadbo in glasbenimi ritmi 
mladega DJ-a, so obetavne modne oblikovalke v dvorani STIK, ki je 
bila napolnjena do zadnjega kotička, pripravile poletno promena-
do. S svojimi kreacijami so nam dekleta pokazale zadnji modni krik 
in smernice, ki jih bomo lahko občudovali letošnje poletje. 
Za spremembo smo »Trebanjske koške« letos podeljevali v petek, 
in sicer posameznikom oziroma institucijam, ki prispevajo k pro-
mociji lokalne skupnosti bodisi na družbenem, športnem, kultur-
nem ali gospodarskem področju. Letošnji prejemniki »Trebanjskih 
koškov« so: Glasbena šola Trebnje, Lan Gašperin, Patricija Pavlič, 
Miha Zarabec, REM, Toni Kukenberger, Občinski pihalni orkester 
Trebnje in Društvo vinarjev Trebnje. Iskrene čestitke vsem! Za ob-
činstvo so v nadaljevanju poskrbeli domači glasbeniki Drugi vagon, 
ki so obiskovalce navdušili in zagreli za nastop rokerjev zasedbe 
Ana Pupedan. 

Dan Keltov in Rimljanov smo pričeli z antičnim vrelcem 'modrosti', 
ki je osvežil obiskovalce vsako polno uro. Nadaljevali smo s telo-
vadbo in delavnicami, kot so peka kruha, pletenje izdelkov iz leske, 
odkrivanje keltskih zakladov, ročno ustvarjanje lončenih posod, 
vonjali in okušali smo zelišča, izdelovali meče in ščite in še bi lahko 
naštevali. Vse to in še več so imeli obiskovalci priložnosti poskusiti, 
okusiti in izdelati. Čez dan smo lahko občudovali Rimljane, ki so 
bili zaščiteni s pravimi meči in oklepi, skozi vroče popoldne so nas 
popeljali kulturniki s svojimi plesnimi in glasbenimi ritmi, OŠ Veliki 
Gaber in OŠ Trebnje pa sta poskrbeli, da smo se vrnili v preteklost. 
V sklopu prireditve »Iz trebanjskega koša« smo organizirali tudi 
likovni natečaj »Vladar/-ica za en dan«, ki so ga ustvarjali učenci 
OŠ Trebnje in OŠ Veliki Gaber. Po tehtnem premisleku je komisija 
sporočila rezultate in razglasila zmagovalce: 
1. mesto: Benjamin Agnič in Gašper Kumelj, 5. razred;

mentorica: Cvetka Boljte; OŠ Trebnje
2. mesto: Julija Stopar in Alja Podobnik, 4. razred;

mentorica: Lidija Šajn; OŠ Veliki Gaber
3. mesto:  Brina Lavrič, Lara Povhe in Lan Verhovec, 3. b razred;

mentorica: Stanka Zaletelj; OŠ Trebnje
Okoli 19. ure je sledila tradicionalna velika »rimska« povorka »Iz 
trebanjskega koša«, ki se je letos udeležilo 31 društev, skupaj okoli 
700 ljudi. Na njej so se predstavila društva z različnih področjih, 
kot so kultura, šport, glasba ali vinogradništvo … Nepregledno 
množico na osrednjem prireditvenem prizorišču so pozno v noč 
zabavali Čuki in ansambel Extra kvintet. 
V nedeljo dopoldan je KD Gorenje Ponikve pričelo »Dan športa« s 
tradicionalnim, letos že 13. kolesarskim maratonom Dana, letošnja 
novost je bil mini kolesarski maraton Dana Junior. Popoldan so se 
krajevne skupnosti pomerile med seboj v 'igrah brez meja', ki so 
potekale v Športnem parku Trebnje. Zmagala je KS Knežja vas, ki si 
je s svojo zagnanostjo priborila letos prvič podeljeni prehodni po-
kal Herkula. Litoželezni prehodni pokal je popolna replika arheolo-
ške najdbe v Trebnjem iz okrog leta 351 n. št., bronast kip moškega 
v herojski drži z levom ob nogah in gorjačo v roki pa simbolizira 
moč in boj proti sovražnim silam. 
Novi ekipi organizatorjev pod okriljem Občine je uspelo prireditvi 
Iz trebanjskega koša vrniti star in dopolnjen sijaj. Zahvala gre vsem 
sodelujočim za podporo, pomoč in udeležbo! Upamo, da ste se v 
teh treh dneh z nami počutili kot velika družina, povezana med 
sabo. Že zdaj vabimo vse, da se nam pridružite tudi prihodnje leto.

Oddelek za splošne zadeve
Občinska uprava
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Lokalna akcijska 
skupina Suhe 
krajine, Temenice 
in Krke (LAS STIK) 
potrdila prve 
operacije 
Skupščina Lokalne akcijske skupine Suhe 
krajine, Temenice in Krke (LAS STIK) je v 
sredo, 21. 6. 2017, na svoji 5. redni seji 
potrdila prve štiri operacije v skupni višini 
nekaj več kot 115.000 EUR. 
Prvi javni poziv za izbor operacij za uresni-
čevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja 
na območju LAS STIK v letu 2016 iz sred-
stev EKSRP je bil objavljen 30. 11. 2016 in 
zaključen 28. 2. 2017. Na poziv je prispelo 
12 vlog.
Potrjene operacije bodo z inovativnostjo 
in partnerstvom pomembno prispevale k 
ustvarjanju novih delovnih mest, varstvu 
okolja in ohranjanju naravne dediščine ter 
razvoju novih turističnih produktov na ob-
močju LAS. Operacije bodo sofinancirane 
iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP), do dokončne 
potrditve je potrebno počakati še na potr-
ditev Agencije RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja.
Naslednji javni poziv za izbor operacij za 
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega 
razvoja na območju LAS STIK iz sredstev 
EKSRP bo objavljen predvidoma konec av-
gusta, na voljo bo blizu 300.000 EUR.
Ocenjevalna komisija tudi že obravnava 
vloge, ki so prispele na 1. javni poziv za iz-
bor operacij za uresničevanje ciljev SLR LAS 
STIK v letu 2017, ki se sofinancira iz Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj ( ESRR). Ta 
se je zaključil 25. 5. 2017. Prejeli smo 6 vlog, 
rezultati ocenjevanja bodo znani predvido-
ma septembra.

Liljana Omerzu in Sanela Halilović,
koordinatorki

CIK Trebnje, Vodilni partner LAS STIK

Medvedjek, 23. 6. 2017
V Območnem združenju veteranov vojne za Slovenijo Trebnje smo 23. 6. 2017 v luči poča-
stitve dneva državnosti in spomina na dogodke izpred 26 let organizirali polaganje cvetja 
ob spominskem obeležju na Medvedjeku. K sodelovanju smo povabili Vojašnico Franca 
Uršiča Novo mesto, povabili smo tudi predstavnike Občine Trebnje, sosednja veteranska 
združenja in člane družine umrlega Franca Uršiča. Dogodka so se udeležile delegacije 
OZVVS Trebnje, Slovenske vojske, Občine Trebnje, PVD Sever, ZŠAM Bela krajina, ZŠAM 
Trebnje in družina Jožeta Uršiča.
Predsednik OZVVS Trebnje Matjaž Malenšek je pozdravil vse navzoče in se jim zahvalil za 
udeležbo na dogodku. Dejal je, da je poslanstvo združenja predvsem ohranjanje spomina 
na dogodke iz osamosvojitvene vojne in prenašanje zgodovinskih dejstev na mlajše rodo-
ve. Povabilu k besedi se je odzval tudi župan Občine Trebnje, gospod Alojzij Kastelic, ki je 
poudaril, da zgodovine nikakor ne gre zanemarjati, leta 1991 smo si samostojno državo 
izborili in na to dejanje bodimo ponosni.

Marko Kotar
Sekretar OZVVS Trebnje
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Filmska delavnica v OŠ Trebnje
V okviru lokalnega programa območne izpostave JSKD Trebnje 
smo v juniju začeli z izvajanjem filmske delavnice pod mentor-
stvom Tomaža Pavkoviča iz Sevnice. 
V sodelovanju z zaposleno na OŠ Trebnje, Majo Ogrinc, smo se do-
govorili, da je izbrala 9 zainteresiranih učencev 7. in 8. razreda, ki 
so se na uvodnem srečanju 7. junija spoznali s potekom delavnice 
in že na prvem srečanju kar intenzivno zbirali gradivo in pripravili 
krajši filmček. 
Gradivo so na štirih srečanjih nabirali na poteku 18. malega likov-
nega tabora učencev osnovnih in podružničnih šol Dolenjske, Bele 
krajine in Posavja, na odprtju razstave del Malega likovnega tabo-
ra, na zaključnem dogodku devetošolcev – valeti − ter na proslavi  
OŠ Trebnje ob zaključku šolskega leta in ob državnem prazniku. 
Na zadnjem srečanju v tem šolskem letu so učenci z mentorjem 
pregledali  zbrano gradivo in se dogovorili za nadaljevanje delav-
nice v novem šolskem letu v drugi polovici septembra 2017. Tedaj 
bodo gradivo obdelali in pripravili zaključni izdelek. 
V jesenskem času bomo razstavili dela 18. malega likovnega tabo-
ra še v avli CIK Trebnje, ob tej priložnosti pa predstavili tudi izdelke 
filmske delavnice učencev OŠ Trebnje. 
     JSKD OI Trebnje

Delavnica risanja s Pertom 
Škerlom
V sodelovanju z Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje in v po-
častitev 50. mednarodnega tabora likovnih samorastnikov Trebnje 
smo v sodelovanju z ilustratorjem Petrom Škerlom razpisali delav-
nico K samorastnikom po navdih za inovativne likovne tehnike: Li-
kovna delavnica slikopisnega triptiha v črno-beli.  
Na dvodnevno delavnico (21. in 22. junija od 16. do 20. ure) v pro-
storu Galerije se je odzvalo 6 udeležencev, ki so prvi dan prisluhnili 
kratki zgodbi o domačem, žal pokojnem likovnem samorastniku 
Lucijanu Reščiču, ki jo je pripravil in podal Stane Peček iz Mokro-
noga. Nato je mentor Peter Škerl iz Dolenjskih Toplic, priznani in 
cenjeni ilustrator s številnimi visokimi nagradami, predstavil teh-
niko in način dela v izbrani tehniki, pri čemer se je naslonil tudi 
na Drobce sonca avtorja Franceta Režuna in ilustratorja Lucijana 
Reščiča in na poezijo po izboru mentorja.  Vse to so bili viri motivov 
za ustvarjanje likovne zgodbe. 
V dveh dneh nastale risbe bodo v jesenskem času postavljene na 
ogled ob priložnostnem dogodku. 

JSKD OI Trebnje

18. mali likovni tabor in 
razstava del MLT
V času 50. jubilejnega mednarodnega likovnega tabora so se 13. 
junija 2017 že 18. leto zbrali tudi učenci druge in tretje triade iz 16 
osnovnih in podružničnih šol Dolenjske, Bele krajine in Posavja z 
mentorji.  Zjutraj so v dvorani Stik najprej dobili navodila za delo 
od vodje tabora Petra Škerla, ustvarjalni navdih so dobili s poda-
no pravljico Zaklad avtorja Staneta Pečka, ki jo je spisal prav za to 
priložnost in jo tudi sam podal. Pred ustvarjanjem so obiskali še 
umetnike 50. mednarodnega tabora, nato so ustvarjali na različ-
nih lokacijah: eni so ostali kar v dvorani Stik, drugi so ustvarjalni 
kotiček poiskali v mestnem parku ali pa v parku pred CIK-om. Po 
zaključku delovnega dne je bilo prevzetih 51 likovnih del, ki jih je 
vodja tabora postavil na razstavo, katere odprtje je potekalo v so-
boto, 17. junija 2017, ob 10. uri v Baragovi galeriji Trebnje. V družbi 
del, ki so obkrožala obiskovalce otvoritvenega dogodka, med ka-
terimi so bili poleg mladih likovnih ustvarjalcev, njihovih staršev in 
mentorjev, tudi udeleženci 50. mednarodnega tabora, nastopajo-
či iz Glasbene šole Trebnje (kvartet kitar pod mentorstvom prof. 
Sare Zajc), direktorica CIK Patricija Pavlič, člani Strokovnega sveta 
Galerije likovnih samorastnikov Trebnje, podžupan Občine Trebnje 
dr. Jože Korbar, ki je razstavo tudi uradno odprl, ter naključni obi-
skovalci. Razstava je bila na ogled do 27. junija 2017. Tokrat le za 
krajši čas, v jesenskem času pa bodo ta dela razstavljena še v avli 
CIK Trebnje. 
        

JSKD OI Trebnje
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V knjižnici začenjamo nova 
prijateljstva – Beremo s tačkami 
Za nami so uspešna srečanja, na katerih so učenci v sproščenem 
okolju in v prav posebni pasji družbi doživljali prijetno bralno izku-
šnjo. Knjižnica Pavla Golie Trebnje je v sodelovanju z OŠ Trebnje in 
Slovenskim društvom za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagač-
ke enkrat na mesec Beremo s tačkami v osnovnošolski knjižnici. S 
kužkom Ercom so se otroci naučili, kako na glas prebrati ali pripo-
vedovati zgodbico brez treme, saj jih ni nikoli kritiziral, popravljal 
ali prekinjal. Poleg tega pa so se lahko z njim še v miru pogovorili 
in si polepšali dan. Kužek Erc je še prav posebej prijazen in potr-
pežljiv, saj je za delo z otroki posebej izšolan (terapevtski pes). V 
času, ko otrok bere kužku, je ta povsem njegov, nihče ju ne moti. 
Seveda je prisoten tudi vodnik psa. Ta nevsiljivo spremlja in usmer-
ja dogajanje. Pazi, da je kuža miren, otroku pa pomaga, kadar se 
mu branje zatakne. Nevsiljivo mu tudi razloži manj znane besede 
in podobno. Za to poskrbi usposobljena moderatorka Vesna Hude. 
Junija je potekalo zadnje letošnje srečanje, veselimo pa se že pri-
hodnjega šolskega leta, saj verjamemo v pozitiven vpliv naših štiri-
nožcev na mlade bralce. Skupaj ustvarjamo bralce za vse življenje.

Simona Pavc
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Galerijska paleta
V Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje smo uspešno zaključili 
50. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje. Obiskovalci 
so imeli priložnost spoznati umetnike in jih opazovati med ustvar-
janjem od nedelje, 11. junija, pa vse do petka, 16. junija 2017. V 
soboto, 17. junija, pa smo ob 11. uri letošnji jubilejni 50. tabor za-
ključili s predajo del in podelitvijo diplom udeležencem.
Sobotno dogajanje se je nadaljevalo s Poletno muzejsko nočjo, ko 
je galerija odprla svoja vrata za obiskovalce do polnoči. V popol-
danskem času, od 15. do 18. ure, so se v galeriji odvijali glasbeni re-
citali v izvedbi Glasbene šole Trebnje. Ob 18. uri smo se na koncer-
tu Biseri iz glasbene skrinje Lojzeta Slaka spominjali znamenitega 
dolenjskega ljudskega godca in njegove izjemne narodno-zabavno 
glasbene zapuščine.
Poleti bo v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje še vedno na 
ogled začasna razstava Biseri iz galerije, medtem ko se stalna raz-
stava s 1. julijem 2017 poslavlja. Prenovljena stalna razstava bo 
na ogled od 26. oktobra 2017 naprej. Obiskovalci si najbolj prepo-
znavna dela galerije lahko ogledajo od torka do petka od 10. do 12. 
in od 14. do 19. ure ter v soboto od 14. do 19. ure.

Simona Slak

Umetniki in dobitniki priznanj galerije na otvoritvi 50. Medna-
rodnega tabora likovnih samorastnikov Trebnje. (foto: [Alenka S 

Lamovšek]/GLST)

Rastemo v odličnost – odprli 
smo Rastočo knjigo OŠ Veliki 
Gaber
V torek, 20. 6. 2017, je v telovadnici Osnovne šole Veliki Gaber po-
tekala prireditev ob dnevu državnosti, ki smo jo prepletli s pro-
jektom Rastoča knjiga, ki že od preloma novega tisočletja bogati 
slovenski kulturni in duhovni prostor. Prireditev je potekala pod 
naslovom Rastemo v odličnost. Prireditev je bila zasnovana tako, 
da so spremno besedo dopolnjevali verzi pesnika Toneta Pavčka 
iz pesmi Rastoča knjiga. Nastopali so otroci Osnovne šole Veli-
ki Gaber, ki so v svojih točkah pokazali veliko mero stremenja k 
odličnosti. Svoj prispevek so dodali tudi plesalci, ki delujejo v okvi-
ru Društva upokojencev Veliki Gaber, saj so prikazali venček ljud-
skih plesov. Prireditev je obiskalo kar nekaj eminentnih gostov, ki 
so svoj prispevek dodali z doživetimi govori. Tako je po nagovoru 

ravnatelja prva spregovorila predsednica Društva upokojencev in 
ustanoviteljica Rastoče knjige Veliki Gaber z okolico gospa Jožefa 
Štrempfelj, ki je v govoru še posebej poudarila že do sedaj dolgo-
letno dobro medgeneracijsko sodelovanje. Gospa Patricija Pavlič, 
direktorica CIK-a, je spregovorila o pomenu razvoja vrednot že pri 
mlajših in navzoče spomnila na projekt Abeceda odličnosti in moj-
strstva, pri katerem so sodelovali tudi učenci naše šole. Potem je 
govorniški prostor slikovito zapolnil predsednik krajevne skupnosti 
gospod Borut Sever. Župan Alojzij Kastelic je govor obogatil z oseb-
no izkušnjo rasti k odličnosti. Spregovoril je tudi idejni oče projekta 
Rastoča knjiga gospod dr. Janez Gabrijelčič, ki je poudaril pomen 
vizije projekta, ki pravi: »Naj ne mine dan, da ne bi naredil česa 
dobrega zase, za družino, za ožjo in širšo skupnost.« Slavnostni go-
vornik na prireditvi je bil predsednik društva Rastoča knjiga aka-
demik prof. dr. Boštjan Žekš, ki je spregovoril o ideji in delovanju 
društva, z nami je tudi delil izkušnjo, ki sta jo doživela s pisateljem 
Tonetom Pavčkom.
Sledila je slavnostna otvoritev Rastoče knjige Osnovne šole Veli-
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TD Trebnje del Trebanjskega koša
Osrednja prireditev v Trebnjem Iz trebanjskega koša se skozi leta spreminja, a koncept ostaja isti. Tako smo bili člani Turističnega društva 
Trebnje tudi letos že 29. leto zapored del te zgodbe. Hvala vsem, ki ste se nam pridružili na naši stojnici, na predavanju »Skrivnostne sledi 
preteklosti«, ki ga je imela arheologinja Helene Fornazarič, ter na delavnici »Umetnost je življenje«, ki jo je vodila članica Irene Blaznik. 
Hvala tudi Luku Bregarju in Občini Trebnje za povabilo pri sodelovanju in soustvarjanju novih uspešnih zgodb.

TD Trebnje, Maja Jarc

ki Gaber ter odkritje kipa Deklice OŠ Veliki 
Gaber z Rastočo knjigo kot simbolnim pro-
jektom, ki bo krasila kotiček Rastoče knjige 
v avli šole. Kip Deklice OŠ Veliki Gaber z Ra-
stočo knjigo so izdelali učenci četrtega ra-
zreda: Adrijan Zorec, Matic Pucelj, Alja Po-
dobnik in Zala Zupančič  pod mentorstvom 
Lidije Šajn. Vizija Rastoče knjige OŠ Veliki 
Gaber  je  misel ravnatelja mag.  Gregorja 
Udovča: »Vsak otrok je željan znanja in igra 
je pot učenja. To, kar rad počneš, delaj z 
odliko.«
Otroški in mladinski pevski zbor Osnovne 
šole Veliki Gaber je nato s svojimi točkami 
prireditev pripeljal v bolj počitniške vode, 
zaključili smo s filmskim pregledom dogaja-
nja na šoli v preteklem šolskem letu.

Primož Vasle
Foto: Andreja Štrucl
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Filmski zbirki OŠ 
Veliki Gaber so se 
pridružili še trije 
filmi 
Tudi to šolsko leto smo na OŠ Veliki Gaber 
ustvarjali pri filmskem krožku. Že v mese-
cu oktobru smo naredili film Danes je tako! 
Bo jutri bolje?. Učenci so se spoprijeli s pri-
kazovanjem kratke zgodbe brez besedila, 
sodelovalo je 16 učencev. Glasbo za film je 
prispevala Urška Mitrović. Film je na tek-
movanju dobil zelo dobro oceno. 
V nadaljevanju smo se poglabljali v zgodbe 
sedanjega časa in nastal je igrani film Da 
se sanje ne bi uresničile! Režiserka filma je 
bila Ana Kek, učenka sedmega razreda. V 
lanskem letu smo raziskovali zanimivosti v 
kraju. V letošnjem letu smo pozornost na-
menili ljudem v kraju. Odkrili smo, da v dru-
žini Korevec že zelo dolgo gojijo posebno 
ljubezen do motorjev. Gospod Ivan Janez 
Korevec je ves prosti čas vložil v obnavlja-
nje starih »zavrženih« motorjev in skupaj 

z družino postavil zbirko preko šestdesetih 
lepotcev z vsemi dokumenti in seveda iz-
pravnostjo, ki si jo želi vsak motorist, ki se 
usede na svojega konjička.
Režiser dokumentarnega filma Starodob-
niki – Ivan Janez Korevec  je  Mark Hribar, 
učenec petega razreda. S filmi smo se ude-
ležili mednarodnega tekmovanja v Pionir-
skem domu v Ljubljani ZOOM.11. 
Filmi bodo premierno predvajani v septem-

bru 2017, ko bomo na OŠ Veliki Gaber sto-
pili v deseto obletnico delovanja filmskega 
krožka. Filme je posnel naš stalni sodelavec 
Jože Planinšek, ki je tudi pomagal pri mon-
taži 
Za finančno pomoč pri ustvarjanju se za-
hvaljujemo Občini Trebnje, ki nam že veliko 
let stoji ob strani.
                                                                                                                               

Justina Zupančič, mentorica

Na CIK-u je
veselo tudi
med
počitnicami
Šolsko leto se je izteklo. Da pa naši osnov-
nošolski otroci v poletnih dneh ne bodo 
sami doma, smo na CIK Trebnje tudi letos 
pripravili poletne delavnice Cikoletje, ki se 
odvijajo v okviru VGC Marela – Večgenera-
cijski center Dolenjske in Bele krajine. Tudi 
letos smo se potrudili in pripravili pester 
program različnih dejavnosti. Otroci tako 
preživijo aktiven, ustvarjalen in zabaven 
teden v naši družbi. Za nami sta tako že 
dva tedna eksperimentalnih delavnic, na 
katerih smo izdelali čisto pravi vulkan, ki 
je »uničil« mesto, na ustvarjalnicah smo si 
izdelali svojo igro in tekmovalne avtomobil-
čke, pri botaničnih uricah smo se poučili o 
zdravilnih rastlinah in si izdelali svojo kre-
mo, na veseli angleščini smo se pozabavali z 
angleškim besediščem. Vso odvečno ener-
gijo smo sprostili pri športnih aktivnostih, 
ko smo šli tudi na pohod. Otroke smo tako 
cel teden uspešno odvrnili od računalnikov 
in telefonov ter jih v preostanek počitnic 
popeljali z novimi znanji.
Za vse, ki bi si želeli, da vaš otrok preživi z 

nami ustvarjalen, aktiven in zabaven teden, 
bomo tudi v mesecu avgustu izvajali delav-
nice. Te bodo potekale od 21. do 25. avgu-
sta od 7.00 do 16.30. Prijavnico za program 
najdete na spletni strani www.ciktrebnje.
si. Za dodatna pojasnila smo vam na voljo 
na e-naslovu info@ciktrebnje.si ali na tel. 
številki 07/34 82 100. 

Tanja Vrčkovnik,
koordinatorka izobraževanja
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Matematika
Na področju matematike se učenci vsako 
leto najprej pomerijo na mednarodnem 
tekmovanju Kenguru, ki velja kot šolsko 
tekmovanje iz matematike. Iz naše šole se 
je tekmovanja udeležilo 323 učencev od 1. 
do 9. razreda. Bronasto Vegovo priznanje 
je osvojilo 119 učencev. Posebej v velikem 
številu so se tekmovanja udeležili učenci 
nižjih razredov. Zadnji dve leti ni več po-
dročnega tekmovanja iz matematike, zato 
se naprej na državno tekmovanje uvrstijo 
le najboljši tekmovalci od 5. do 9. razreda.  
Državno tekmovanje je letošnje šolsko leto 
potekalo tudi na naši šoli. Na državnem 
tekmovanju so srebrno Vegovo prizna-
nje osvojili: Benjamin Agnič iz 5. razreda 
(mentorica Cvetka Boljte), Zala Perpar iz 
6. razreda (mentor Franci Kravcar), Tilen 
Vavtar (mentorica Marta Gačnik) in Ka-
tja Anžlovar (mentor Franci Kravcar) iz 
7. razreda, Aljaž Smolič, Lenart Pustovrh 
(mentorica Vika Pirc), Nik Zupančič, Neža 
Hočevar, Lea Jarm (mentor Franci Kravcar) 
iz 8. razreda in Samuel Pate (mentorica 
Lojzka Prpar) iz 9. razreda. Gašper Ozimek 
(na sliki) se je med njimi odrezal najboljše 
in dosegel zlato Vegovo priznanje. Nje-
gov mentor je bil Jernej Gabrijel (na sliki). 
Posebno priznanje – diamantni kenguru, 
ki se podeli učencem, ki vsa leta dosežejo 
vsaj bronasto Vegovo priznanje, je osvoji-
la Jerca Gorenc, kateri je bila zadnja leta 
mentorica učiteljica Lojzka Prpar.
Na šoli je potekalo tudi šolsko tekmovanje 
iz logike za učence od 4. do 9. razreda. Na 
tekmovanju je bronasto priznanje doseglo 
sedem učencev. Mentor tekmovalcem je 
bil Jernej Gabrijel.

Fizika in astronomija
S predmetom fizika se učenci prvič sreča-
jo v osmem razredu. Pri njem poglobijo 
in razširijo naravoslovno znanje. V sklopu 
fizike se lahko udeležijo tekmovanja za Ste-
fanovo priznanje, ki ga organizira DMFA.  
V letošnjem šolskem letu se je šolskega 
tekmovanja udeležilo 37 učencev 8. in 9. 
razreda Osnovne šole Trebnje. Bronasto 
Stefanovo priznanje je osvojilo 12 učencev. 
Na področno tekmovanje se je uvrstilo 5 
učencev 8. razreda in trije učenci 9. razre-
da. Srebrno Stefanovo priznanje so osvojili 
Aljaž Smolič, Nik Anžlovar in Domen An-
žlovar iz 8. razreda ter Iza Frankovič iz 9. 
razreda. Mentor učencem je bil učitelj An-
drej Anžlovar. 

Astronomija je za učence vedno zanimiva 
tema. Kljub temu, da o vesolju vemo veliko 
več, kot so pred nami, nam vesolje ponuja 
še ogromno neodkritega. Učenci OŠ Treb-
nje lahko v 7., 8., in 9. razredu izberejo tudi 
izbirni predmet iz astronomije. Društvo 
DMFA organizira tudi tekmovanje iz astro-
nomije za Dominikovo priznanje, ki poteka 
v dveh stopnjah. Šolskega tekmovanja se 
je udeležilo 30 učencev. Bronasto Domini-
kovo priznanje je osvojilo 9 učencev, dva 
učenca sta se uvrstila na državno tekmo-
vanje. Na državnem tekmovanju, ki je po-
tekalo v Ljubljani na Gimnaziji Šentvid, sta 
učenca Michael Valand in Domen Anžlo-
var iz 8. razreda osvojila srebrno Domini-
kovo priznanje. Mentor vsem učencem je 
bil učitelj Andrej Anžlovar.

Računalništvo
Na področju računalništva je pod vod-
stvom učitelja Jerneja Gabrijela potekalo 
računalniško tekmovanje Bober za učence 
od 4. do 9. razreda. Na tekmovanju je bro-
nasto priznanje doseglo 13 učencev. Men-
torja sta bila Jernej Gabrijel in Aleksandra 
Gričar.

Tehnika
S področja tehnike so se učenci udeležili 
tekmovanja Konstruktorstvo in tehnolo-
gija obdelav. Šolsko tekmovanje je bilo iz-
vedeno v dveh delih pod vodstvom Marije 
Strah (Obdelava papirja in 3D modeliranje 
s programom Sketchup). Udeležilo se ga 
je 16 učencev. Regijskega tekmovanja, ki 
je potekalo na OŠ Šentvid pri Stični, se je 

udeležilo 12 učencev OŠ Trebnje. Bronasta 
priznanja (na različnih področjih) so prejeli 
Neja Florjančič iz 6. razreda, Maj Trinko in 
Jaka Šteblaj iz 7. razreda ter Kristian Sluga 
in Klemen Pekolj iz 8. razreda. Na držav-
no tekmovanja sta se uvrstila učenca Jaka 
Štebljaj in Urh Trinko. Mentorica učencem 
je bila Marija Strah.

Zabavna tekmovanja
Letošnje šolsko leto smo prvič izvedli za-
bavnejši tekmovanji Su doku, ki ga je or-
ganizirala učiteljica Vika Pirc, in tekmo-
vanje iz sestavljanja Rubikove kocke, ki 
ga je organizirala učiteljica Marta Gačnik.  
V sestavljanju Rubikove kocke je tekmo-
valo 12 učencev. Čas sestavljanja so si 
tekmovalci merili s pomočjo računalni-
kov. Njihova spretnost je vredna občudo-
vanja, saj so morali veliko trenirati, da so 
bili tako hitri. Najhitrejši je bil učenec Žan 
Vencelj, ki je imel povprečni čas treh se-
stavljanj 47.74 sekunde − pri kocki 3x3x3 
in 15.62 sekunde − pri kocki 2x2x2. Dru-
go mesto si je v obeh kategorijah pri-vrtel 
Dejan Kralj, tretje pa Domen Stražišar in 
Aleš Glavan. Vsi štirje so učenci 7. razreda. 
Na tekmovanju Su doku je sodelovalo 15 
učencev. Najspretnejši je bil Nejc Može iz 
7. razreda, 2. mesto je zasedel Peter Ko-
tar (7. razred), tretje pa Eva Omahen (6. 
razred).

Vsem iskrene čestitke.
Poročilo pripravil vodja aktiva za mate-

matiko, fiziko, tehniko in tehnologijo ter 
računalništvo Andrej Anžlovar

Tekmovanja na področju matematike, fizike, tehnike in 
računalništva na Osnovni šoli Trebnje



št. 129 / julij – avgust 201716

IZOBRAŽEVANJE

Vrtec Trebnje
V razvojnem oddelku Vrtca Mavrica Treb-
nje smo imeli zaključno srečanje s starši, 
na katerega smo povabili prav posebne go-
ste. Obiskali so nas muc po imenu Čarli in 
afriška polža Bine in Tine. Živali prihajajo iz  
Društva za terapijo s pomočjo živali – Am-
basadorji nasmeha. Otroci so ob dotikanju, 
gledanju ter čutenju živali zelo uživali. Tudi 
vzgojiteljici in starši smo izkusili, kakšni so 
občutki, ko po tebi leze polž. Otroci so med 
ležanjem na mački poslušali, kakšne vibra-
cije nastajajo med predenjem.
Staršem in Ambasadorjem nasmeha se za 
obisk in druženje iskreno zahvaljujemo! 

Mateja Ozimek

Obisk Kekčeve 
dežele oddelka 
»VETRNICE« in 
»GUSARČKI«
V ponedeljek, 5. junija, smo obiskali Ke-
kčevo deželo. Na pot smo se odpravili z 
enim velikim avtobusom. Ko smo prispeli, 
smo se okrepčali s sadjem in sendviči. Po 
nas je prišel prav poseben avtobus, ki nas 
je po skrivni poti prepeljal do dežele pod 
Mežakljo. Naša vodička Urška nam je med 
vožnjo razložila, kaj vse nas tam čaka. Otro-
ke je podučila, da v gozdu ne smejo vpiti in 
naj vedno ostanejo v skupini na gozdni poti. 
Najprej smo se odpravili mimo pasti do Be-
dančeve koče. Tam je jokala ujeta Mojca. 
Rešili smo jo. Malo nas je bilo strah, a smo 
se v večini vsi ojunačili in pokukali v kočo 
spečega Bedanca.  Nato smo se odpravili 
po gozdni poti do bivališča Brenclja, ki nas 
je že nestrpno pričakoval. A glej ga zlomka, 
ravno takrat je mimo prišel Bedanec, ki se 
je po našem odhodu prebudil. Prijazno je 
z nami pokramljal. Ko pa je prišel preblizu, 
smo ga s sovinim skovikanjem prepodili v 

gore. Končno smo lahko splezali v Brenclje-
vo kočo, ki je visoko med vejami dreves, in 
se po toboganu spustili nazaj v gozd. Priča-
kal nas je Kekec in nas popeljal po skrivnem 
rovu do njegove koče. Pokazal nam je še, 
kje je pokopan njegov pes Vovkec. Malo 
hoje navkreber in smo že srečali teto Peh-
to. Bila je strašansko prijazna. Skuhala nam 
je čaj, nam pokazala svoje »arcnije«. Pogo-
stila nas je še s sladkim pecivom. Naša pot 
po deželi se je prehitro končala. Veseli in 
utrujeni smo se odpravili proti domu.

Strokovne delavke oddelkov

Narava kot 
spodbuda za igro in 
učenje predšolskega 
otroka
V oddelku Plavčki smo v pomladnem času 
dejavnosti izvajali na travniku, kjer smo 
pridobivali izkušnje z živimi bitji in uživali v 
raziskovanju. Nabirali smo različne travni-
ške rastline, jih poimenovali, urejali šopke 
v igralnici ter cvetove razvrščali po barvi. S 
povečevalnim steklom smo opazovali mr-
goleče živalce, ki se skrivajo pod kamnom, 

lesom, listjem … Hodili smo po visoki tra-
vi, pihali regratove lučke, vonjali pokošeno 
travo in poslušali zvoke, ki smo jih slišali na 
travniku. Našli smo krtine, mravljišče ter 
ugotovili, katere živali najdemo po dežju 
in katere v sončnem vremenu na prostem. 
Ob robu travnika smo nabirali jagode in se 
sladkali z njimi, ob koncu tedna smo imeli 
na travniku tudi sadno malico, ki smo jo po-
imenovali piknik.
Ugotovili smo, da se okolje, ki ga ponuja na-
rava, v velikih pogledih razlikuje od igralni-
ce in urejenega igrišča. Otroci so se izživeli 
v tekanju, skakanju, hoji, doživeli  različne 
izkušnje in neizmerno uživali.

Bojana Murn

Koncert Glasbene 
šole Trebnje
Bliža se konec šolskega leta. V ponedeljek, 
12. junija 2017, je bil v Podružnični šoli 
Dobrnič 3. roditeljski sestanek. Po analizi 
vzgojno-izobraževalnega dela smo imeli v 
telovadnici koncert učencev Glasbene šole 
Trebnje. Program so sooblikovali učenci so-
listi, komorna skupina saksofonov in pihalni 
orkester. Z veseljem in navdihom smo pre-
živeli bogat večer. 
Izvedbo koncerta je omogočilo Kulturno-tu-
ristično društvo Dobrnič, ki ga je finančno 
podprlo. Hvala za sodelovanje.

Ana Kastigar
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Medsebojno 
sodelovanje in 
druženje
V šolskem letu 2016/17 smo se veliko dru-
žili otroci z oddelka »VETRNICE« in »GU-
SARČKI«. Skupaj smo v mesecu decembru 
staršem in otrokom iz hodnika C zaigrali 
glasbeno pravljico o Papirnatem čolničku, 
ki je hrepenel po vodi. Veter in deževni 
oblaki so napolnili struge potokov in eden 
od njih je čolnička po raznih zapletih pope-
ljal do morja. Z glasbeno pravljico Papirna-
ti čolniček smo se predstavili na območni 
gledališki reviji v KD Trebnje. Pravljica je na-
stala kot plod štiriletnega dela v projektu 
Začutimo glasbo. 
Na odru je bilo okoli 50 otrok. Vsi so bili 
v prekrasnih kostumih. Gospa Maje Gal 
Štromar, strokovna spremljevalka revije, 
je dala zelo pozitivno mnenje. Zapisala je, 

»da je predstava odrsko žarela, otroci so v 
vlogah uživali in so bili disciplinirani. Vide-
lo se je, da sta mentorici vložili zelo veliko 
dela v samo predstavo, vzgojo otrok −  tako 
v odrsko kot v glasbeno iniciacijo − in jih 
je res velik užitek gledati. Na odru sta dva 
pripovedovalca, oblečena v fraka, čudovito 
in skoncentrirano pripovedujeta pravljico, 
in to na pamet. Medtem se  prikazujejo v 
skupinicah žabe, raki, dež, veter, sonce in 
luna, ipd. Vsak njihov prihod so z glasbo 
v živo pospremili otroci in mini orkester. 

Povabilo k 
brezplačnemu 
tečaju Računalniška 
pismenost za odrasle
Mnogi že listate naše Glasilo ob dišeči kavi 
na zasluženem dopustu, na Centru za izo-
braževanje in kulturo Trebnje pa s polno 
paro za vas pripravljamo jesensko izobra-
ževalno ponudbo, ki bo letos še pestrejša. 
Tokrat vam bomo podrobneje predstavili 
in vas povabili v program Računalniška pi-
smenost za odrasle (RPO), ki ga sofinanci-
rata Republika Slovenija in Evropski socialni 
sklad, zato je udeležba za vse zaposlene 
brezplačna. Prednost bodo imeli starejši od 
45 let in z nižjo izobrazbo.

Program RPO je namenjen odraslim, ki ra-
čunalnika še niste uporabljali in si želite 
pridobiti temeljno znanje za delo z njim za 
potrebe poklicnega dela in vsakdanjega ži-
vljenja.
Kaj boste pridobili s tečajem?
1. Na tečaju boste spoznali osnovno 

zgradbo računalnika in razumeli ne-
katere osnovne pojme informacijske 
tehnologije.

2. Naučili se boste uporabljati osnovne 
funkcije osebnega računalnika in ope-
racijskega sistema Windows.

3. Naučili se boste organizirati in upra-
vljati z USB ključem ter datotekami.

4. Naučili se boste pisati, oblikovati in ti-
skati besedilo.

5. Znali boste uporabljati glavne spletne 
storitve – internet in elektronsko po-
što. 

Če pa še vedno niste prepričani, ali je to 
pravi program za vas, se oglasite pri sve-
tovalki na centru, kjer se boste pogovorili 
o vaših učnih potrebah in željah, dobili po-
drobnejše informacije o programu ter tako 
lažje sprejeli odločitev. Svetovanje za za-
poslene je brezplačno, ker ga sofinancirata 
Evropski socialni sklad in Republika Sloveni-
ja. Program bomo začeli izvajati v septem-
bru 2017, prijave pa že zbiramo.
Več informacij dobite v svetovalni pisarni 
na našem centru ali po telefonu 07 34 82 
104 (108), 031 745 575.

Sabina Tori Selan, Kristina Jerič
CIK Trebnje

Povabilo na srečanje 
z zaposlovalci
Na Centru za izobraževanje in kulturo 
Trebnje bo od 27. do 29. septembra 2017 
potekal že 6. regijski festival zaTE, največji 
karierno zaposlitveni dogodek v naši regiji, 
ki ga organiziramo skupaj z ZRSZ, RIC Novo 
mesto, ZIK Črnomelj in LU Kočevje. 
V sklopu festivala bomo 27. 9. 2017 s pri-
četkom ob 9. uri zjutraj na CIK-u organizirali 
srečanje z zaposlovalci Mirnske in Temeni-
ške doline, ki bo na enem mestu združil de-
lodajalce in iskalce zaposlitve. 
Srečanje bomo pričeli z delavnicami različ-
nih uspešnih podjetij iz lokalnega okolja, 
na katerih boste dobili vse potrebne infor-
macije o tem, kakšne profile delavcev po-
samezna podjetja iščejo, kaj pričakujejo od 
zaposlenih, katere ugodnosti jim nudijo itd. 
Po koncu predstavitev boste imeli prilo-
žnost, da se delodajalcem osebno predsta-
vite, jih kaj povprašate in pustite čim boljši 
prvi vtis. Povabilo na dogodek velja za vse 
brezposelne, študente, zaposlene, skratka 
vse tiste, ki razmišljate, da bi naredili spre-
membo na svoji karierni poti.
Popoldanski del bomo nadaljevali z različni-
mi delavnicami, na katerih se boste naučili 
napisati atraktivno vlogo za delovno me-
sto, se uspešno predstaviti delodajalcu, se 
poučili o možnostih zaposlitve v tujini. Tuji 
državljani boste prejeli  ključne informacije 
o možnostih dodatne podpore pri učenju 
in pripravi na izpit iz slovenskega jezika v 

lokalnem okolju. Nadalje se boste naučili, 
kako s pomočjo slik in videa pripraviti kre-
ativno in drugačno osebno predstavitev za 
delodajalca in s tem dosegli, da si vas bodo 
ključne osebe zapomnile. Udeležite se lah-
ko tudi delavnice vrednotenja neformalno 
pridobljenega znanja in izkušenj kot mo-
žnost za pridobitev nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij.
Veliko se bo dogajalo, zato vas vabimo, da 
se nam pridružite!

Sabina Tori Selan
CIK Trebnje

Čolniček je na sredini odra, na katerem je 
postavljena lična scenografija, iz blaga na-
rejena voda, drevo, v ozadju so tudi lične 
poslikave. Predstava je kratka, dramaturgi-
ja linearna, a celota res dobro deluje. Kom-
paktno, komunikativno, natančno, izčišče-
no in doživeto. Ničesar ni, kar bi bilo odveč, 
in vse, čemur smo priče, odrsko odlično 
deluje. Čestitam.«
Izbrani smo bili za regijsko gledališko sre-
čanje, ki je potekalo v Upravno-kulturnem 
središču  Mokronog. Nagrajeni smo bili s 
SREBRNO DRŽAVNO PLAKETO. Za nagrado 
smo odšli v sredo, 7. junija 2017, z avtobu-
som na ogled dveh gledaliških predstav v 
Center Janeza Trdine v Novo mesto. Otro-
ci so si ogledali predstavi Zgodba o vrani 
(Vrtca pri OŠ Jarenina) in Mali modri in mali 
rumeni (OŠ Rače). Ob tej priliki bi se zahva-
lile staršem in čestitale otrokom za odličen 
nastop.

Strokovne delavke oddelkov
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Odprto državno prvenstvo Mažoretne zve-
ze Slovenije je bilo letos 13. in 14. maja 
2017 v Laškem. Trebanjske mažorete smo 
tekmovale v kategoriji PRVI KORAK, CICI 
KORAK, pari in skupine. Bile smo zelo uspe-
šne, saj smo v kategotiji PRVI KORAK osvoji-
le 9 zlatih, 11 srebrnih in 2 bronasti medalji, 
cici korak je prejel zlato medaljo. V katego-

riji PAR KADET sta mažoreti Alina Gričar in 
Živa Štefe osvojili drugo mesto, v kategoriji 
PAR JUNIOR sta mažoreti Ana Fink in Tina 
Kump osvojili 1. mesto in v kategoriji PAR 
SENIOR Nuša Bedene in Ana Zarabec 3. me-
sto. Zelo uspešne so bile tudi skupine, saj 
sta skupina kadet in skupina junior osvojili 
1. mesti in skupina senior 2. mesto.

Mentorica Trebanjskih mažoret je vsa leta 
Darja Korelec, trenerki kategorije PRVI KO-
RAK sta Elvira Mikec in Manca Lipoglavšek, 
trenerka kategorije CICI KORAK Lea Štrus, 
trenerki kadet skupine sta Tina Dolenšek in 
Tajda Uršič, trenerki junior skupine sta Špe-
la Doles in Špela Strmec in trenerki senior 
skupine Alja Vencelj in Maša Zarabec.

Trebanjske mažorete – v ozadju naši navijači

Trebanjske nogometašice prejemnice 
priznanja KS Trebnje
V torek, 23. 6. 2017, je v avli CIK Trebnje potekala vsakoletna proslava ob prazniku KS 
Trebnje, na kateri vsako leto podelijo priznanja zaslužnim krajanom in krajankam Krajev-
ne skupnosti Trebnje. Letošnje leto so omenjeno priznanje za športne dosežke izpod rok 
predsednika KS Trebnje prejele tri članice NK Bartog Trebnje, in sicer Tamara Pate, Lara 
Lobe in Ana Hostnik. Vsa tri dekleta so bile pionirke na ženskem nogometnem področju 
v Trebnjem in so obenem tudi stalne članice državne reprezentance Slovenije do U15 in 
obenem tudi del ekipe, ki je letos osvojila naslov državnih osnovnošolskih prvakinj. Bravo 
dekleta, ponosni smo na vas. Športni pozdrav!

Leon Lobe, NK Bartog Trebnje

Z leve proti desni: Tamara Pate, Ana Hostnik in Lara Lobe, za njimi predsednik KS in NK 
Trebnje Dejan Smuk.

Zaključni izlet NK 
Bartog Trebnje
V zadnjem tednu letošnjega šolskega leta 
so se igralci in igralke NK Bartog Trebnje 
skupaj s trenerji in spremljevalci odpra-
vili na zaključni izlet v Čateške Toplice. Po 
uspešni sezoni, v kateri je domači klub po 
6 letih tekmovanja sezono zaključil z nad-
povprečnimi uspehi, smo lahko več kot za-
dovoljni. V tem obdobju je klub iz prvotnih 
25 otrok zrasel v veliko nogometno družino 
prek 250 otrok, ki se prične v mali šoli no-
gometa in traja vse do mladincev, ki so v 
pretekli sezoni premierno zaigrali v 1. ka-
detski ligi MNZ Ljubljana. V bodoče so naše 
smernice domača članska ekipa, ki bo po-
stopoma rasla s pričakovanji kluba. Lahko 
rečemo, da je bil omenjeni izlet nagrada 
vsem varovancem kluba za preteklo špor-
tno udejstvovanje v tem iztekajočem šol-
skem letu. V naslednjem šolskem letu gre 
klub na regionalno in državo tekmovanje z 
10 selekcijami in se s tem že počasi uvršča 
med srednje velike klube ter s tem širi svo-
jo in občinsko prepoznavnost v Sloveniji. 
Do avgusta tudi mi odhajamo na zaslužene 
počitnice in tudi vam vsem želimo prijetne 
počitnice in miren dopust. 

Športni pozdrav!

Leon Lobe, vodja nogometne šole

Trebanjske mažorete na državnem tekmovanju v Laškem
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Streljanje z MK 
puško
OZVVS Trebnje smo na podlagi Letnega na-
črta dela organizirali in izvedli 5. tekmova-
nje v streljanju z MK puško za pokal Franca 
Uršiča. Tekmovanje je potekalo v soboto, 
27. 5. 2017. Vabljene so bile ekipe doma-
čega veteranskega združenja in sosednjih. 
Na razpis se je prijavilo 6 ekip: po dve ekipi 
iz OZVVS Trebnje in OZVVS Dolenjska ter 
po ena ekipa iz OZVVS Bela krajina in ZB 
Za ohranjanje vrednot NOB. Tekmovanje 
je potekalo v sproščenem in družabnem 
vzdušju, kljub temu pa je bilo čutiti dovolj 
tekmovalnega naboja. Zaključek s podeli-
tvijo pokalov in medalj smo izvedli v Gala-
ksiji v Trebnjem.

Rezultati

Ekipno
EKIPA Krogi

1. OZVVS TREBNJE 1 240

2. OZVVS BELA KRAJINA 189

3. OZVVS TREBNJE 183

4. OZVVS DOLENJSKA 2 152

5. ZB ZA OHRANJANJE VREDNOT NOB 1 152

6. OZVVS DOLENJSKA 1 146

Posamično
Priimek in ime Krogi

1. PROGAR FRANC 83
2. ŽURGA JANEZ 81

3. METEŽ JANJA 77
4. OSTANEK BOJAN 76
5. CUGELJ FRANC 70
6. ERPE JANEZ 67
7. HROVAT MIRKO 67
8. KONDA ROBI 65
9. FLORJANČIČRAJKO 63

10. KNEŽEVIČ BRANKO 57
11. MURTIČ SAŠO 54
12. POVŽ IGOR 52
13. RUPAR JANEZ 50
14. POGAČNIK A. JURE 50
15. ZAGORC ALOJZ 48
16. MAVRIN JOŽE 47
17. JAKOPIN DUŠAN 28
18. MALENŠEK MATJAŽ 27

Marko Kotar
Sekretar OZVVS Trebnje

Zaključek male šole 
nogometa
V  letošnjem šolskem letu smo v enotah 
Kekec in Mavrica z otroki starimi 5−6 let 
izvajali Malo šolo nogometa. V program se 
je prijavilo 39 otrok iz oddelkov Metuljčki, 
Vitezi, Prijatelji, Gusarčki in Veverice.
Ob zaključku Male šole nogometa smo 
priredili športno dopoldne (štafetne igre), 
na katerem so sodelovali vsi otroci, ki so v 
letošnjem šolskem letu obiskovali šolo no-
gometa.  
Za vztrajnost in trdno delo pri nogometu 
so bili vsi otroci nagrajeni s priznanjem in 
medaljo.

Mladen Šiška

Tradicionalna 
tekma v odbojki in 
v nogometu na OŠ 
Trebnje
23. 6. 2107 se je konec šolskega leta končal 
kot že zadnjih osem let. Zadnji dan smo se 
učitelji in učiteljice pomerili v nogometu in 
v odbojki z učenci in učenkami. V odbojkar-
ski tekmi so se učiteljice pomerile z učen-
kami 8. r. in jih po zelo dobri igri premagale 
z 2 : 0 v nizih. Učiteljice učenkam niso dale 
možnosti presenečenja in so prvi niz dobile 
25 : 12, drugega pa 25 : 5.
Učitelji in učenci 9. r. smo se pomerili v 
nogometu. Poudariti je potrebno, da so 
učenci vsako leto boljši. Tudi letos smo 
igrali trikrat po deset minut. Tekma je bila 
odlična, saj smo oboji pokazali lepo igro. Po 
začetnem naletu učencev smo učitelji zače-
li igrati bolje in povedli preko Smiljana Pri-
stavnika, ki je najprej prestregel žogo, nato 
pa s strelom med nogami matiral vratarja. 
Učenci do konca tretjine niso prišli do izra-
zite priložnosti. V drugi tretjini je igra pote-

kala pred obema goloma, edini gol pa je 15 
sekund pred koncem tretjine dosegel vra-
tar učencev Ermin Karajbić, ko je s sredine 
igrišča zelo lepo zadel v oddaljeni kot. Na 
začetku zadnje tretjine so učenci že po ne-
kaj sekundah zadeli. Strelec je bil Matic Zo-
ran, ki je s strelom od daleč presenetil vra-
tarja učiteljev, saj je žoga pred njim zadela 
obrambnega igralca in spremenila smer. Do 
konca tekme je padel še en gol. Dosegli so 

ga učitelji preko Smiljana Pristavnika, ki je 
odvzel žogo, preigral obrambo in vratarja 
ter postavil končni rezultat 2 : 2. 
Tako se je končalo še eno druženje zaposle-
nih in učencev na šoli. Piko na i pa so do-
dali še ostali učenci, ki so glasno spodbujali 
vse nastopajoče. Takšno vzdušje si lahko na 
vsaki športni prireditvi vsi samo želijo.

Smiljan Pristavnik
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Trebanjski nogometaši in nogometašice so se 
tudi letos množično odzvali povabilu organi-
zatorjem Keltskih dni v okviru trebanjskega 
občinskega praznika. Glede na to, da naša Ob-
čina Trebnje spodbuja in pomaga trebanjskim 
športnikom, je prav, da se ji na tak simboličen 
način tudi mi oddolžimo in pokažemo svojo 
hvaležnost za njihov posluh pri gradnji nogo-
metne šole v Trebnjem. Verjamemo, da smo 
z obiskom in pozitivno energijo pustili dober 
vtis pri obiskovalcih prireditve, ki je bila letos 
izjemoma v soboto zvečer. Tudi v bodoče se 
bomo poskušali udeležiti tovrstnih prireditev 
in pokazati, kako ponosni smo na naše varo-
vance, nogometno šolo in občino Trebnje, ka-
tere ime ponosno širimo po Sloveniji in svetu. 
Športni pozdrav do naslednjega občinskega 
praznika!

Leon Lobe, vodja nogometne šole

Trebanjski nogometaši v občinski povorki

Slavnostno 
praznovanje 
70-letnice LD 
Dobrnič
Na prelepo sončno soboto, 10. junija, se 
je pri lovskem domu na Ojstrem Vrhu pri 

Tradicionalni 
pohod KS Štefan in 
medvaški nogometni 
turnir
Na sončno junijsko nedeljo je bil na Pluski pri 
Trebnjem zbor za vsakoletni tradicionalni po-
hod po obronkih krajevne skupnosti Štefan. 
Po zaključku pohoda so se lahko pohodniki 
okrepčali in si obenem ogledali  medvaški tur-
nir med sosednjimi krajevnimi skupnosti, ki 
je potekal na nogometnem igrišču na Pluski. 
Dobra volja pohodnikov in velika udeležba na 
tem srečanju sta dovolj velik dokaz, da je tra-
dicionalno srečanje vsako leto bolj obiskano. 

Turistični in športni pozdrav!
Leon Lobe, podpredsednik TŠKD Štefan

Foto: Aleš Rebol

V nedeljo, 5. 7. 2017, se je v Trebnjem zo-
pet začel oratorij. Udeležilo se ga je skoraj 
200 otrok, ki jih je  vodilo 40 animatorjev 
pod taktirko Elze Rebol. Letošnja tema je 
bila Marija, zato smo cel teden spoznava-
li njeno življenje in skušali slediti njenim 
zgledom.  Dan smo vsakič začeli s himno, 
dramsko igrico v kulturnem domu in kate-
hezo, potem pa se je vsak dan odvijal malo 
drugače: v ponedeljek smo sestavljali sku-
pinsko sliko iz zamaškov, v torek smo odšli 
na pohod do Štefana, v sredo smo imeli ve-
liko igro, v četrtek vodno igro, v petek smo 
se odpravili kopat v sevniški bazen. Imeli 
smo tudi delavnice, med drugimi kuharsko, 
kemijsko, čarovniško, izdelovali smo papir-
nate zmaje, se igrali stare igre, sestavljali 
ptičjo hišico … Sedmarji in osmarji so imeli 
tudi možnost, da so en dan prespali na ora-

toriju in se preizkusili v vlogi animatorja. Od 
letošnjega oratorija so ostali zelo lepi spo-
mini, nova prijateljstva in želja, da se nasle-
dnje leto spet srečamo!

Eva Marija Candellari

Rdečem Kalu odvijala lovska slovesnost 
ob ustanovitvi 70. obletnice Lovske druži-
ne Dobrnič. Vabilu so se odzvali podžupan 
občine Trebnje, predstavnik Lovske zveze 
Slovenije, okoliški domačini, ki sodelujejo 
z družino, predstavniki krajevnih skupnosti, 
sosednjih lovskih družin in gasilskih dru-
štev, predstavniki pobratene LD Kresnice 
ter ostali povabljeni gostje. Dolgoletni sta-
rešina družine Anton Perpar je vse navzoče 
lepo pozdravil in se jim zahvalil za dolgole-
tno plodno sodelovanje ter nato vsem sle-
dnjim gostom skupaj s strokovnim tajnikom 
Zveze lovskih družin Novo mesto Stanetom 
Gabrijelom podelil zahvalne listine in zbor-
nike družine ob tem visokem društvenem 
jubileju. Vse prisotne goste so nato domači 
lovci tudi pogostili s pristnim lovskim gola-
žem in specialitetami z žara, seveda pa ni 
manjkala tudi kapljica rujnega. Zadovoljni 
obrazi prisotnih gostov so bili za domače 
lovce največja nagrada, ki so jo pričakovali. 
Lovski pozdrav!

Leon Lobe,
vodja revirja LD Dobrnič

Oratorij 2017 – Dotik nebes
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Srečanje starejših v Dobrniču
Za starejše krajane Krajevne skupnosti Dobrnič je bila nedelja, 4. juni-
ja, prav poseben dan.
Kot že vsa leta doslej smo jim prostovoljke Krajevne organizacije Rde-
čega križa Dobrnič pripravile par uric prijetnega druženja s kulturnim 
programom in pogostitvijo. Ob 14.00. uri so se lahko udeležili svete 
maše, ki jo je zanje daroval prejšnji župnik, g. Florijan Božnar. Sreča-
nje je potekalo v dvorani Kulturnega doma, kjer so za živahen začetek 
poskrbele pevke Kulturno turističnega društva Dobrnič in harmonikar 
Žiga.
Vse zbrane sta nagovorila predsednica Rdečega križa Slovenije – Ob-
močnega združenja Trebnje, ga. Mojca Mihevc in predsednik Sveta KS 
Dobrnič, g. Darko Glivar.
Ob dobri hrani in pecivu, ki so ga pripravile pridne prostovoljke, je bilo 
postreženo odlično vino, darilo Društva vinogradnikov Lisec-Dobrnič, 
poleg njega pa tudi domača »šmarnica« naših članic.
Članice Krajevne organizacije Rdečega križa Dobrnič upamo, da so 
naši povabljenci in gosti uživali, tako v programu kot tudi v pogostitvi, 
s čimer je bil naš namen dosežen. 
     Francka Kužnik

Predsednica KORK Dobrnič

28. srečanje krvodajalcev v Veržeju
V soboto, 17. junija, se je 45 krvodajalcev iz RKS–Območnega zdru-
ženja Trebnje udeležilo že 28. tradicionalnega srečanja krvodajal-
cev v Veržeju. S srečanjem obeležujemo 4. junij − DAN SLOVENSKIH 
KRVODAJALCEV −  in 14. junij − SVETOVNI DAN KRVODAJALSTVA.
Zbrane je med drugimi nagovoril in se jim zahvalil za njihovo huma-
no dejanje, tj. darovanje krvi, tudi predsednik Rdečega križa Slove-
nije dr. Dušan Keber. 
Po kulturnem programu in tradicionalnem kosilu – bograču –  so 
krvodajalci lahko zaplesali ali pa si ogledali bližnji mlin na Muri.
Preživeli smo lep dan, ki mu je bilo naklonjeno tudi vreme. 

RKS-OZ
Trebnje
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Dan KS Knežja vas – 
Rupa 2017
KS Knežja vas je v sodelovanju s krajani v 
soboto, 24. junija 2017, na predvečer dne-
va državnosti organizirala tradicionalni že 
5. Dan KS Knežja vas v športno rekreacij-
skem centru Rupa pod zaselkom Kozjak. 
Organizatorji smo za vse prisotne pripravili 
golaž, krajanke so pekle palačinke in s seboj 
prinesle pecivo. Poskrbljeno je bilo tudi za 
pijačo. 
Pripravili smo medvaški turnir v nogometu, 
tekme v odbojki na mivki, za mlajše kraja-
ne pa namizni nogomet, vožnjo s konji in 
na koncu za vse udeležence kresovanje. 
Prireditev se je začela ob 17.00 in je trajala 
pozno v noč. Na medvaškem nogometnem 
turnirju so sodelovale ekipe iz posameznih 
vasi v KS Knežja vas. Turnir se je začel ob 18. 
uri in se končal ob 23. uri. Pred turnirjem 
so bili izžrebani pari, tako da je vsaka ekipa 
igrala z vsako. Prvo mesto je osvojila Knežja 
vas, drugo Kamenje in tretje Luža. Prve tri 
ekipe so prejele pokale, zmagovalci turnirja 
tudi majice. 
Vzporedno z nogometnim turnirjem se je 
odvijal tudi turnir v odbojki na mivki, ki pa 

je imel netekmovalni značaj. Domače ekipe 
so se organizirale na željo posameznikov in 
na čas, ki je bil na razpolago ob odvijanju 
drugih aktivnosti. V gosteh smo imeli eki-
pe KS Štefan, KS Svetinje in predstavnike 
občinske uprave na čelu z županom. Med 
KS Knežja vas, KS Štefan, KS Svetinje so bile 
odigrane medsebojne tekme. 
Ob 22.00 je najstarejši svetnik KS g. Anton 
Murn ob pomoči posameznih krajanov pri-
žgal kres, ki je ob strokovnem sestavljanju 
in prižiganju gorel do jutranjih ur. Na pri-
reditvi nas je bilo okoli 350, kolikor šteje 

prebivalcev KS Knežja vas. Dokler bo tako 
visoka udeležba in pripravljenost ljudi, ki 
skrbijo za organizacijo, ni bojazni, da prire-
ditve v prihodnjih letih ne bi bilo. 
Na koncu bi se v imenu KS Knežja vas za-
hvalil še vsem, ki so pomagali pri organiza-
ciji; od postavljanja šotorov, miz, urejanja 
igrišč, postavljanja kresa in razsvetljave do 
priprave hrane in pijače.
Dobrodošli na Dnevu KS Knežja vas leta 
2018.    

Predsednik KS Knežja vas
Alojz Špec
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Izlet po Beli krajini
V nedeljo, 2. 7. 2017, se je prek 30 udeležencev Občinskega odbora 
SLS Trebnje odpravilo na že tradicionalen izlet po slovenskih rekah. 
Tokrat je bil to že 12. izlet. Poleg ogleda prelepe pokrajine so se ude-
leženci tega izleta udeležili tudi degustacije vin v KZ Metlika, kjer jih je 
sprejel direktor zadruge in predsednik OO SLS Metlika g. Jože Cajnar. 
Posebej prisrčno je bilo srečanje s predsednikom SLS mag. Markom 
Zidanškom, ki je zbrane nagovoril in se zadržal v prijetnem pogovoru.
V nadaljevanju so si izletniki ogledali Šokčev dvor  v Žuničih, kjer je o 
Krajinskem parku Kolpa spregovoril njegov direktor in predsednik OO 
SLS Črnomelj g. Boris Grabrijan. Z rafti po Kolpi se je pot nadaljevala 
do Adlešičev, kjer so bili udeleženci izleta zopet deležni znanega be-
lokranjskega gostoljubja.

Leon Lobe

DRUŠTVA

Krajevna skupnost 
Trebnje podelila 
priznanja za leto 
2017
V torek, 20. 6. 2017, je v Trebnjem poteka-
la svečana podelitev priznanj KS Trebnje za 
leto 2017. Priznanja podeljuje Svet KS, in si-
cer posamezniku, društvu ali organizaciji, ki 
je s svojim delom pomembno pripomogel k 
napredku krajevne skupnosti. Prispele pre-
dloge je obravnavala komisija za praznova-
nja, odlikovanja in obveščanje, jih ovredno-
tila in predložila v obravnavo Svetu Krajevne 
skupnosti, ki je odločil, da se za leto 2017 po-
deli osem priznanj. Podelil jih je predsednik 
KS Trebnje Dejan Smuk. 

Med mlajšimi krajani so priznanja prejele: 
Lara Lobe, ki se aktivno ukvarja z nogome-
tom že več kot 6 let. Trenutno tekmuje pri 
starejših dečkih v 2. ligi MNZ Ljubljana in 
pri dekletih v 1. ligi NZS. Lara je tudi stalna 
članica U-15 dekliške nogometne reprezen-
tance Slovenije. Aktivno je sodelovala tudi 
pri šolski nogometni ekipi, ki je letos osvojila 
lovoriko najboljše šolske nogometne ekipe v 
Sloveniji med deklicami. Tam je bila tudi naj-
boljša strelka. 

Tamara Pate, ki je osvojila več klubskih in 
osnovnošolskih nogometnih priznanj in po-
kalov. Tekmovala je že tako za fantovske kot 
za dekliške selekcije, trenutno pa uspešno 
tekmuje v 1. ligi starejših dečkov MNZ Lju-
bljana in v 1. ligi starejših deklic NZS. Letos je 
bila v šolski ekipi deklic, ki so osvojile naslov 
državnih osnovnošolskih prvakinj v dvoran-
skem nogometu. Je članica nogometne re-
prezentance Slovenije za dekleta U-15. 

Ana Hostnik, ki je pričela s prvimi nogome-
tnimi koraki že v 2. razredu in pot nadalje-

vala vse do U-15 selekcije, kjer je trenutno. 
Večkrat je osvojila naslove za najboljše igral-
ke in strelke nogometnih tekmovanj in bila 
večkrat kapetanka ekipe. Letos je kot kape-
tanka ekipe osvojila naslov državnih prvakinj 
v dvoranskem nogometu in tako šoli in me-
stu Trebnje skupaj z ekipo prinesla zgodovin-
ski uspeh, ki ga bo težko ponoviti. Trenutno 
tekmuje v 2. ligi MNZ Ljubljana in v U-15 1. 
ligi NZS. Tudi Ana je članica nogometne re-
prezentance Slovenije za dekleta U-15.

Med starejšimi krajani in skupinami so pri-
znanja prejeli: 
Stanko Avguštinčič, ki je že kot mlad fant 
stopil v gasilske vrste, saj sta bila gasilca tudi 
oba starša, sestra in brata. Pridobil je naziv 
nižjega gasilskega častnika II. stopnje. V času 
svoje gasilske kariere je opravljal vrsto zah-
tevnih in odgovornih funkcij. Bil je predse-
dnik društva, trenutno pa opravlja najodgo-
vornejšo funkcijo v društvu, in sicer funkcijo 
poveljnika. Svoje znanje z veseljem prenaša 
na ostale gasilce, zlasti na gasilsko mladino. 
Zaslužen je tudi za pobudo o odkupu zemlji-
šča pri gasilnem domu, kjer nastaja večna-
menski prostor, ki ga bodo s pridom koristili 
krajani, zlasti pa mladina. Stanko je bil pred 
leti tudi svetnik v KS Trebnje, predsednik v 
več gradbenih odborih. Je dober sovaščan 
in sosed, ki nesebično rad pomaga ljudem in 
skrbi za izgled vasi. 

Prostovoljno gasilsko društvo Vrhtreb-
nje letos praznuje že 90-letnico delovanja. 
Ljudje iz vasi, ki ležijo na zgornjem robu 
Trebanjskega bukovja (Grmada, Repče in 
Vrhtrebnje), so že zelo zgodaj čutili potrebo 
po združevanju, organiziranju in medseboj-
ni pomoči ter krepitvi osebne in kolektivne 
varnosti. Gasilci iz vasi Grmada, Repče in 
Vrhtrebnje, ki so bili do tedaj člani Gasil-
skega društva Trebnje, so leta 1927 izstopili 
iz omenjenega društva in ustanovili svoje 
društvo, ki se je tedaj imenovalo Gasilsko 
društvo Repče. Kljub ločitvi so ostali pristni 

prijateljski odnosi, saj so jim trebanjski gasil-
ci podarili ročno brizgalno in nekaj osnovne 
opreme. Na Repčah so s prostovoljnim de-
lom zgradili skromen gasilski dom, leta 1956 
pa enakega tudi na Vrhtrebnjem. Dom se je 
več desetletij dograjeval do današnje podo-
be. Leta 2001 je bil na občnem zboru izgla-
sovan predlog za preimenovanje društva v 
Prostovoljno gasilsko društvo Vrhtrebnje. 
Društvo deluje pod okriljem Gasilske zveze 
Trebnje in je s koncesijsko pogodbo zave-
zano in zadolženo za požarno varnost vseh 
treh vasi, v sklopu Požarnega sektorja Dobr-
nič pa po potrebi še širše. 

Mednarodni likovni tabor samorastnikov 
Trebnje je letos potekal že 50. leto zapored. 
V Trebnjem se je konec 60. let 20. stoletja 
pojavila ideja, da bi organizirali srečanje sa-
moraslih umetnikov, s katerim bi se pridru-
žili drugim centrom umetnosti ter likovno 
umetnost približali splošni publiki. Tako je bil 
leta 1968 organiziran prvi tabor slovenskih 
naivnih slikarjev, na katerem je sodelovalo 
9 ustvarjalcev. Tabor se je kaj hitro razvil v 
jugoslovansko, nato pa mednarodno priredi-
tev, na kateri so sodelovali umetniki iz Evro-
pe, Afrike, Azije in Amerike. Ustvarjalci so se 
srečevali v Trebnjem, kar jim je omogočilo 
izmenjevanje izkušenj ter navezovanje sti-
kov s tujimi umetniki. Ti so v Trebnjem slikali 
in kiparili. Od nastanka galerije je strokovno 
delovanje nadziral in usmerjal Umetniški 
svet /Strokovni svet, ki so ga vedno sesta-
vljali ugledni strokovnjaki in umetnostni kri-
tiki, trenutno pa mu predseduje Blaž Peršin, 
direktor Muzeja in galerij mesta Ljubljana. 
Mednarodni tabor likovnih samorastnikov je 
gonilna sila Galerije likovnih samorastnikov 
Trebnje, ki deluje pod okriljem CIK-a Trebnje 
in njegove direktorice Patricije Pavlič.

Martina Plazar je poklicno pot začela na 
Občinski skupnosti socialnega skrbstva v 
Trebnjem, ki se je kasneje preoblikovala v 
Center za socialno delo. Njeno poklicno pot 
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DRUŠTVA / EKOLOŠKI OTOKI
je zaznamovalo predvsem delo na področju 
rejništva, varstva otrok z motnjami v tele-
snem in duševnem razvoju ter z motnjami 
vedenja, obravnave otrok in mladostnikov s 
težavami pri odraščanju, nasilja v družinah in 
izvajanje drugih najzahtevnejših nalog iz so-
cialnega varstva. Zadnjih pet let svoje poklic-
ne poti od leta 2011 do 2016 je bila direkto-
rica Centra za socialno delo Trebnje. Vsa leta 
zaposlitve si je prizadevala razvijati preven-
tivne in dodatne programe (Prispevek k bolj-
šemu rejništvu, Tabor za socialno ogrožene 
otroke in mladostnike itd), prizadevala si je 
za razvoj prostovoljstva in se trudila, da je 
bil CSD Trebnje učna baza študentom in pri-
pravnikom ter bila je tudi sama odlična men-
torica mnogim študentom socialnega dela. 
Bila je dolgoletna vodja skupine starejših za 
samopomoč v Mokronogu. Vsa leta dela je 
sledila potrebam lokalnega okolja in bila 
leta 2012 gonilna sila, da je se po letih pre-
kinitve v Trebnjem ponovno pričela izvaja-
ti terapevtska pomoč osebam s težavami v 
odvisnosti od alkohola. Njena predanost in 
srčnost pri delu, predvsem na področju rej-
ništva, dela z mladimi in družinami, sta prav 
gotovo pustila pečat v mnogih posameznikih 
in doprinesla k lepšemu in bolj kvalitetnemu 
življenju mnogih družin. 

Miha Zarabec je ponosen Trebanjec, ki mu 
je bila rokometna žoga položena že v zibel-
ko. Svojo rokometno kariero je začel pri RK 
Trimo Trebnje, nadaljeval pri RK Maribor 

Branik, trenutno pa je član najuspešnejšega 
slovenskega kluba RK Celje Pivovarna Laško. 
Od leta 2015 je član slovenske rokometne 
reprezentance, letos pa ga pot zanesla na 
sever Nemčije k silovitemu, večkratnemu 
nemškemu prvaku Kielu, kjer igra na po-
ložaju srednjega zunanjega. Je aktualen 
športnik leta Občine Trebnje, v letih 2015 
in 2016 je bil izbran za najboljšega igralca 
slovenske lige. V dresu Celja je osvojil že 3 
zaporedne naslove državnih prvakov ter 
pokalnih zmagovalcev.V letu 2016 je bil kot 
član slovenske reprezentance udeleženec 

Zbiranje odpadne 
embalaže
V občinah Trebnje, Mokronog-Trebelno, 
Mirna in Šentrupert, v katerih izvajamo jav-
no gospodarsko službo zbiranja odpadkov, 
letno zberemo preko 1000 ton odpadne 
mešane embalaže. 
V okviru zbiranja odpadne embalaže ene-
ga večjih problemov predstavlja volumino-
znost teh odpadkov. Še posebej je stanje 
slabo na skupnih zbiralnicah. Zaradi čeda-
lje večjega volumna odpadne embalaže se 
pojavljajo potrebe po povečanem volumnu 
zabojnikov za tovrstne odpadke. Zabojniki 
za odpadke že sami po sebi s svojo priso-
tnostjo predstavljajo določeno obremeni-
tev za okolje, zato se moramo truditi, da ne 
nameščamo dodatnih zabojnikov, v kolikor 
to ni nujno potrebno. V izogib nepotreb-
nemu povečevanju volumna zabojnikov 
na odjemnih mestih vas zato prosimo, da 
embalaži pred odlaganjem zmanjšate volu-
men.

Prazni embalaži (npr. plastenke in tetrapa-
ki) najprej odstranimo pokrovček, iztisne-
mo zrak ter pokrovček namestimo nazaj. 
Pločevinke in folije stisnemo v kepo oziro-
ma ploščo.
Stiskanje in zlaganje je pomembno tudi 
pri odlaganju kartonskih škatel. Le-te eno-
stavno zložimo tako, da odstranimo lepilne 
trakove. Če to ni mogoče, volumen zmanj-
šamo tako, da jih stisnemo oziroma poho-
dimo. 
En kubični meter odpadne mešane emba-
laže, ki ji predhodno ni zmanjšan volumen, 
tehta približno 150 kg, iz česar izhaja, da 
je teža odložene embalaže v običajnem 
120-litrskem zabojniku pri individualnih 
stanovanjskih objektih približno 2 kg.
Z drobnimi ukrepi, ki jih lahko izvede vsak 
uporabnik, pripomoremo, da bodo odje-
mna mesta za odpadke prijaznejša in bolj 
urejena. Nenazadnje nam bo hvaležno tudi 
okolje, v katerem živimo. 

 Komunala Trebnje d.o.o.

Evropskega prvenstva na Poljskem in Olim-
pijskih igrah v Riu. Januarja 2017 je igral na 
svetovnem prvenstvu v rokometu v Franciji, 
od koder se je vrnil z bronasto medaljo. 

Prireditev je povezoval Marko Šalehar, pro-
gram pa so popestrili učenci Glasbene šole 
Trebnje. Priznanja, ki so jih prejeli izbrani, je 
oblikovala Maja Kastelic. 
     

 Mateja Kozlevčar
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INTERVJU

Miran Jurak,
predsednik ZDVD, organizator Tedna 

Cvička in prejemnik športnega priznanja 
za življenjsko delo

Kratka predstavitev gosta meseca!
Miran Jurak prihaja s Kozjanskega, kjer je 
živel nedaleč iz Atomskih Toplic pri Podče-
trtku. Izhaja iz štiričlanske družine, ima še 
brata Milana, ki živi v Celju.
V osnovno šolo je hodil v Šmarjah pri Jel-
šah, medtem ko je srednjo šolo obiskoval 
v Celju.
Študij je nato ob delu nadaljeval na Visoki 
šoli za ekonomijo in komercialo v Maribo-
ru. Prvo službo je opravljal v rudniku Vele-
nje, nato v trgovskih družbah in nazadnje v 
Pivki Delamaris, kjer je delal kot vodja pro-
daje. V 70. letih prejšnjega stoletja je delal 
v medvoškem Donitu in nato po službeni 
plati prišel v Trebnje, in sicer na novo de-
lovno mesto v novo tovarno na Veliki Loki. 
Žena Stanka prihaja iz Poljčan in je v Treb-
njem poznana kot dolgoletna vzgojiteljica 
ter pomočnica ravnateljice v Vrtcu Trebnje. 
Kot upokojenka se ukvarja s folkloro in vnu-
ki. V družino sta se pridružila še sin Damir 
in hči Tanja. Največje veselje obema starim 
staršem zagotovo prinašata vnuka Luka in 
Jakob. G. Miran se v prostem času ukvarja 
z vinogradništvom in športnimi obveznosti. 
Največje veselje najde v družini in med svo-
jimi prijatelji. 

G. Jurak, ste pobudnik in organizator pro-
jekta Teden Cvička 2016 in 2017 v Treb-
njem? Kako je prišlo do te ideje, da se 
prireditev organizirate v domačem kraju?
Do ideje je prišlo, ko smo podali predlog 
županu Občine Trebnje g. Alojziju Kasteli-
cu, ki nam je takoj prisluhnil in tako je na-
stal velik projekt, ki se je izkazal za izjemno 
uspešnega. Odziv ljudi je bil neverjeten in 
verjamem, da bo tako tudi v prihodnje.

Ste tudi novi predsednik ZDV Dolenjske? 
Kaj to imenovanje pomeni za vas?

V Zvezi društev vinogradnikov Dolenjske 
sem funkcionar že dva mandata in sem 
tako delo spoznal iz prve roke. Najprej sem 
bil predsednik nadzornega odbora, nato 
podpredsednik zveze in sedaj sem predse-
dnik. Verjamem, da je izvolitev na to naj-
višjo funkcijo zaupanje članov in potrditev 
dosedanjega mojega dela v tej panogi.

Letos ste bili prejemnik športnega prizna-
nja za življenjsko delo, ki ga vam je podeli-
la Športna zveza TIM.  Kaj za vas to prizna-
nje pomeni?
Omenjeno priznanje mi veliko pomeni in 
sem ga izredno vesel. Lahko rečem, da sem 
športno aktiven že od otroštva in vse do 
današnjih dni. Seveda prihaja čas, ko bo 
potrebno omenjene zadolžitve prepustiti 
mlajšim in si vzeti čas tudi zase.

Kaj vas je motiviralo, da ste vztrajali na 
dosedanji prehojeni življenjski poti?
Ponavadi sta to bili dobra volja in pripra-
vljenost doseči zastavljeni cilj. Kar sem se 
lotil, sem običajno dokončal. Tako je bilo 
moje vodilo in moja pot!

Ob vseh teh zadolžitvah je potreben člo-
veku tudi kratek oddih. Kako ga preživlja-
te?
Najlepši oddih je čas, ko ga preživim z dru-
žino in s prijatelji. Rad grem na morje, pred-
vsem me sprošča jadranje, tu so še toplice 
in pa naš vinograd v Gorenji vasi pri Mirni, 
kjer sem najraje. Po svojih najboljših močeh 
pomagam tudi v VTD Čatež pod Zaplazom, 
v katerega sem včlanjen. 

Katere dogodke in uspehe iz obdobja va-
šega delovanja bi izpostavili?
Veliko jih je bilo. Med te zagotovo spada 
organizacija prireditve Športnik leta občin 
Trebnje in Mirna, Teden Cvičkarije 2016 in 
2017, vsakoletno prvomajsko srečanje na 

Debencu in ostali dogodki iz zasebnega in 
službenega področja. 

Pravijo, da za vsakim uspešnim človekom 
vedno stoji tudi določena oseba ali celo 
družina. Kako komentirate to izjavo?
Ja, res je! V mojem primeru je to moja dru-
žina, ki me je ves čas podpirala, včasih pa 
tudi opozarjala, da se naj malo ustavim … 
Ha, ha … Verjamem, da dobronamerno!

S čim se Miran Jurak ukvarja sedaj, ko je 
novopečeni upokojenec?
Še vedno sem polno zaseden, čeprav nisem 
več službeno aktiven. Sem pa tudi starš in 
dedi, zato me sedaj »ponucajo« tudi na 
tem področju. Veliko časa pa poleg druži-
ni namenjam tudi svojim prijateljem, med 
katerimi se res sprostim in izjemno dobro 
počutim.

Kakšni so vaši načrti za prihodnost?
Na prvem mestu si želim predvsem veliko 
zdravja in nadaljnjega kvalitetnega življenja 
v krogu družine in mojih prijateljev. Dru-
gih pričakovanj in zahtev nimam in prav je 
tako.

 G. Miran Jurak, hvala za pogovor. 

Pogovarjal se je:
Leon Lobe, član uredništva

Foto: osebni arhiv
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STRANKE

MAŠA ZA
DOMOVINO IN 
KRESOVANJE

V nedeljo, 2. julija, so občinski odbori Nove Slovenije-krščanski 
demokrati Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno 
ob pomoči gasilcev in krajanov Trebelnega pripravili že 17. kre-
sovanje in mašo za domovino, ki jo je daroval domači župnik 
Jernej Nemanič. Sledili so nagovori evropskega poslanca Lojze-
ta Peterleta, pobudnika in soorganizatorja, poslanca NSi Zvonka 
Laha in župana občine Mokronog Trebelno Antona Mavra, ki je 
poudaril, kako pomembna so srečanja ob prazniku domovine. 
Slavnostni govornik, podpredsednik NSi in poslanec Jožef Hor-
vat, je zbrane v pomenljivem govoru popeljal po poti demokra-
cije vse od leta 1991 do današnjih dni, ko je Slovenija sprejela 
arbitražno razsodbo. 

Občinski odbor NSi Trebnje

Dražje položnice
za komunalo

Na zadnji seji je župan izkoristil odso-
tnost večjega števila svetnikov in tako 
na glasovanje podal predlog podraži-
tve komunalnih storitev. Pred letom 

je Občinski svet sprejel sklep, da občina subvencionira to podražitev v višini 
120.000 €, kar bi pomenilo, da bi se položnice podražile za cca. 1600 gospo-
dinjstev od 2 do 3 €. Županov predlog je bil, da občina subvencionira 50.000 
€, z drugimi besedami za podražitev na gospodinjstvo okoli 7 € in več. Na kon-
cu je župan ponudil 100.000 € subvencije, ki naj bi se zagotovili v naslednjem 
rebalansu. Kaj bo v primeru, da tega v rebalansu proračuna ne bo oziroma 
kaj bo, če ne bo sredstev (proračun je še vedno prenapihnjen)? Na to vpraša-
nje župan ni želel odgovoriti. V SD Trebnje smo bili in smo še vedno proti kakr-
šni koli podražitvi storitev, ki so rezultat prejšnjih grehov Občine, Občinskega 
sveta in ostalih zavodov, zato smo predlogu nasprotovali. Sedem svetnikov je 
glasovalo ZA podražitev, medtem ko smo bili le v SD Trebnje proti predlogu. 
Takšne odločitve se po našem mnenju ne bi smele sprejemati ob odsotnosti 
velikega števila svetnikov.
Kaj sprejeti sklep pomeni za okoli 1600 gospodinjstev v občini Trebnje? V na-
slednjih mesecih lahko gospodinjstva, ki so priključena na javno kanalizacijo, 
pričakujejo višje položnice za okoli 4 €.

Občinski odbor SD Trebnje 

V juniju je bilo v Občini 
Trebnje veliko zanimivih, 
lepih, odlično organiziranih 
in dobro obiskanih priredi-
tev. Vsem organizatorjem in 

nastopajočim želimo povedati, da jih spremljamo z občudovanjem.
Izjemni pomen za našo občino ima slavnostna seja Občinskega sve-
ta ob 9. prazniku Občine Trebnje. Lokalni odbor SMC si šteje v veliko 
čast, da nam je uspelo, da je bil na slavnostni seji v lepo obnovljeni 
dvorani v Veliki Loki slavnostni govornik dr. Milan Brglez, predsednik 
državnega zbora. Njegov govor je bil poln pohval za dober razvoj in 
ustvarjanje v občini Trebnje. Poudaril je pomen razvoja in dela  ob-
čine in krajevne skupnosti, katerih napredek je gonilo razvoja Slove-
nije. V svojem govoru je pohvalil nagrajence, ki so prejeli priznanja 
in plakete Občine Trebnje, in jim čestital. Za  njihovo požrtvovalno 
ustvarjalnost, odlično delo in inovativnost, ki izjemno pripomore k 
razvoju naše občine, jim iskreno čestita lokalni odbor SMC.
Vsem občanom želimo lepe poletne počitnice, da si naberejo novih 
moči za delo v drugi polovici leta.

Stranka modernega centra SMC

 Zavrnitev dviga cene odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske 

odpadne vode

Na zadnji seji nismo podprli dviga cene odva-
janja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Dvig cene 
zavračamo že tretje leto, ker niso izkoriščene še notranje rezerve na 
sami komunali. 
Vse tri elaborate za smeti, odpadne vode in vodovod bi lahko uskladili 
tako, da občani ne bi občutili zvišanja cen na položnici. Lahko bi se 
znižala cena pri vodi, mogoče tudi pri smeteh zaradi znižanja frekvenc 
odvoza. Prav tako smo na prejšnji seji zavrnili tudi predlog odloka o 
odvajanju in čiščenju  padavinske vode  s strehe. 

Z vašo pomočjo nam je uspelo  zbrati dovolj podpisov PROTI drugemu 
tiru.
Zahvaljujemo se vsem podpisnikom, zbirateljem iz naše stranke  ter 
članom NSI in SLS za pomoč. 

predsednik OO SDS Trebnje Franci Kepa

Razsodba
arbitražnega 

sodišča
»Vitalni slovenski nacionalni interes, stik Slovenije z 

odprtim morjem, je dosežen. Veseli nas, da je arbitražno 
sodišče izpolnilo tudi ta del svojih nalog. V SLS obžalujemo, 

da Slovenija nima teritorialnega stika z odprtim morjem, 
za kar smo si prizadevali ves čas do sprejema in ratifikacije 

arbitražnega sporazuma. Obžalujemo izgubo območij na Tr-
dinovem vrhu in levem bregu Dragonje, kjer prebivata tudi 

dolgoletna in neutrudna borca za slovensko mejo, Joško 
Joras in Anton Škof. Tudi drugod bo treba poskrbeti, da bo 

implementacija poteka meje življenjska in ta ne bo delila 
obstoječih zemljišč v zasebni lasti na polovico. Tudi Hrva-

ška bo morala v skladu z mednarodnim pravom spoštovati 
razsodbo, ki je dokončna in zavezujoča.

Letne
športne igre

Prvo junijsko soboto smo se Trebanjci udeležili letnih 
športnih iger na državni ravni v Mariboru.
Kljub izredno vročemu  dnevu smo  v košarkarskem 
turnirju trojk  osvojili odlično 3. mesto. 
Popoldne smo izkoristili še za ogled štajerske prestol-
nice, nato smo s pokalom krenili proti domu. 

Mateja Grebenc Kepa,
SDS
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ZAHVALE

Ko smrt zatisne oči, življenje ne konča se. 
V skrivnostnem snovanju
kot seme raste očetova misel in
za še nerojene čase zori.

(Ivan Minatti)

Z A H V A L A
V 81. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedi, brat in stric

JOŽEF BOBNAR
iz Rimske ceste 18b, Trebnje. 

Bil je pošten, delaven in dober človek. Zmeraj nas je znal nasmejati in radi smo ga 
imeli. Ob veliki praznini, ki jo je pustil, se želimo zahvaliti vsem, ki ste sočustvovali 
z nami, nam kakorkoli pomagali, izrekli sožalje ali nam namenili besede tolažbe. 
Zahvaljujemo se osebni zdravnici dr. Šekli Grozina Marijani za vso skrb in spod-
budne besede, g. župniku Jožetu, pevcem in pogrebni službi Sašo Novak, da ste 
poskrbeli za lepo slovo ter prijatelju Branetu Megliču za čudovit poslovilni govor. 
Hvala tudi sodelavcem iz Pionirja, sorodnikom, sosedom iz Rimske ceste in Zavrha 
in vaščanom Jezera ter Jablana za vse sveče, cvetje ter darovane sv. maše. Posebej 
se želimo zahvaliti tudi Dani Kumer za vso nesebično pomoč. Hvala vsem, ki ste ga 
imeli radi. Verjamemo, da je našel svoj večni mir.

Žalujoči: žena Vera, otroka Jože in Vera ter vnuki Saša, Andraž, Rebecca in Matic 

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

Z A H V A L A
V 56. letu starosti nas je zapustil     

BRANKO ROGELJ 
iz Rožnega Vrha 7

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijate-
ljem, znancem in sodelavcem za izrečeno sožalje. Zahvaljuje-
mo se g. župniku za lepo opravljen obred, pevcem in pogrebni 
službi Oklešen. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ste ga po-
spremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi.

Z A H V A L A
JERNEJ GOLOB

1983–2017
 

Ugasnile so sanje. Zapustil si nam bolečino in nedokončana 
dela .
Zahvaljujemo se vsem, ki z nami sočustvujete, kakorkoli po-
magate, izrekate  sožalje, prinašate cvetje in sveče.
Hvala pogrebni službi, komunali, župnikoma, pevcem, go-
vorniku  in ostalim, ki ste ga spremljali na njegovi zadnji poti.

Vsi domači.

Pojdem, ko pride moj maj.
Pojdem na tožne poljane, 
kjer najdem vse svoje zbrane 
od včeraj in kdo ve od kdaj.
Pojdem v kraj vseh krajev, 
pojdem v maj vseh majev …
Ne kličite me več nazaj!

Z A H V A L A
V 100. letu starosti nas je zapustila 

MARIJA AVGUŠTINČIČ 
iz Male Ševnice pri Trebnjem.  

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem. Hvala za 
izrečeno sožalje, darovano cvetje in sv. maše. Zahvala tudi gospodu 
Slavku za lepo opravljen obred in gospodu Ficku za poslovilne besede. 
Zahvaljujemo se tudi sodelavkam programa »Pomoč družini na domu«, 
ki so ji v zadnjih letih priskočile na pomoč. 
Hvala pogrebni službi Novak, njihovim pevcem in vsem, ki ste jo v tako 
velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. 

Marijina družina

V življenju le skrbi in delo si poznala,
zdaj od truda si zaspala. Ponosna, trdna 
kakor skala, vso ljubezen si nam dala, 
za vse, prav vse, tisočkrat ti hvala.

Z A H V A L A
V 90. letu starosti nas je zapustila draga mama, stara mama, prababica in tašča

MARIJA ZAKRAJŠEK
iz Gorenjih Ponikev 7, Trebnje.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, pri-
jateljem in znancem, ki so nam izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče in 
svete maše ali nam tudi drugače pomagali.
Posebna zahvala velja osebju DSO Trebnje za vso skrb in nego, ki so jo 
proti koncu življenjske poti nudili naši mami.
Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi Novak za lepo izpeljan obred slove-
sa, pevcem, komunali Trebnje in gospodu Slavku za lep cerkveni obred.
Hvala tudi vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: Vsi njeni!

Ni te na pragu, 
ni te v hiši, 
tvojega glasu se več ne sliši, 
ni več tvojega smehljaja, 
le delo tvojih rok ostaja.

Z A H V A L A
V 82. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, stara mama, tašča, 

sestra, teta, sestrična, vaščanka in prijateljica 
JOŽEFA MILENA PEKOLJ,

rojena Rus, Češnjevek 4, Trebnje.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečena 
sožalja, darovane maše, podarjeno cvetje in sveče. Posebna hvala vsem, ki ste 
kakorkoli pripomogli k skrbi in negi v času mamine bolezni. Hvala vsem, ki ste 
jo v tem času obiskovali, ji namenili prijazno besedo, topel objem in ji stali ob 
strani. Posebna zahvala dr. Humarju za obiske, patronažni službi Novo mesto, 
gospodu Stanetu Jeraču za poslovilni govor, župniku Milošu za lep pogrebni 
obred ter pogrebni službi Novak iz Reber.
Hvala vsem, ki vas nismo posebej imenovali, a ste jo imeli v srcu in lepem spo-
minu ter jo v velikem številu pospremili k zadnjemu počitku.

Žalujoči: Vsi njeni

Zapustil svoje si ljudi,
vse bolj oddaljen si,
kot, da vseeno je,
da tudi njih več ni.

Iskal svetlobo si,
a nisi je našel..
Zdaj si vse bližje ji
in njim, ki pred tabo so odšli …
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ZAHVALE

FRANC GORENC – ČASTNI PREDSEDNIK PGD TREBNJE 
Junija smo se poslovili od častnega predsednika Prostovoljnega gasilskega društva Trebnje tovariša Franca 
Gorenca, ki je v PGD Trebnje vstopil pred 50 leti, pred tem je 12 let opravljal gasilsko službo v rojstnem kraju 
na Kalu in v Šentjanžu. Tovarišu Francu je gasilstvo zapolnjevalo večji del njegovega življenja. Intenzivno se 
je izobraževal in napredoval do čina gasilskega častnika II. stopnje. V gasilsko društvo je vključil tudi svoje 
hčere: Kristino, Marijo in Sašo. Vsa družina, vključno z ženo Fani, ga je podpirala in delala v dobro gasilcev, 
hči Kristina je bila izjemno delavna in dosledna tajnica društva. Svoje gasilsko poslanstvo je začel pri delu 
z mladimi. Ustanovil je pionirsko desetino in ob 95-letnici društva razvil mladinski prapor. Deset let je bil 
predsednik društva. Prekipeval je od idej in jih uresničeval ob pomoči gasilskih sotovarišev. Največja prido-
bitev v času njegovega predsednikovanja je sedanji gasilski dom. Zaradi njegove vztrajnosti, pogumnih in 
hitrih odločitev je bil dom zgrajen v celoti v štirih letih. Pri odločitvah sta bila tesno povezana z že pokojnim 
Dušanom Mežnaršičem, za kar smo obema vsi hvaležni. Poleg gradnje doma je v njegovem obdobju predse-
dnikovanja napredovala tudi operativa. Potekala so kvalitetna izobraževanja v društvu in društvo je dobilo 
sodobno opremo. 
Spletel je vezi s pobratenim Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Velika Gorica. Takratna predsednika Franc 
Gorenc in predsednik DVD Velika Gorica Stijepan (Pepo) Fabijančič sta podpisala listino o pobratenju. Iz-
jemen čut za pomoč, celo za ceno življenja, je potrdil v osamosvojitveni vojni za Slovenijo. S poveljnikom 
društva Jožetom Zupančičem sta rešila enoto civilne zaščite med bombardiranjem Velikega Gabra. V ne-
varnih trenutkih bojev na Hrvaškem sta se s poveljnikom GZ Antonom Bajcem odpravila v Veliko Gorico, da 
prijateljem gasilcem ponudita pomoč. 
»Naj bo dan ali noč, mi gremo na pomoč.« To je bil moto tovariša Gorenca. Nikoli ni pomislil, da bi se mu na 
intervenciji lahko kaj zgodilo. A prav to ga je doletelo, ko se je pred 23 leti ene junijske noči odzval klicu na 
pomoč. Med gašenjem požara na gorečem objektu je zaradi močnega curka padel z opornega zidu in zaklju-
čil aktivno delo v svojem osebnem življenju in gasilstvu. Družina je preživljala grenke trenutke in si močno 
želela, da čim prej okreva. Posledice nesreče so bile nepopravljive. 
Cenimo ga kot človeka in velikega borca. Vedno bolj spoštujemo njegovo plemenito delo, ki ga uspešno nad-
grajujemo, kar je bilo tudi njemu v ponos. Tudi med boleznijo je spremljal delo društva od doma in z obiski v 
gasilskem domu, ki so mu jih omogočali njegovi domači, za kar jim velja velika zahvala.
Tovariš Franc je bil izjemen, srčen in plemenit gasilec. Za vse opravljeno delo je bil večkratni prejemnik 
priznanj in visokih odlikovanj. Člani in članice PGD Trebnje smo mu zelo hvaležni za njegovo bogato delo in 
obljubljamo, da so sadovi njegovega dela ostali naša vez, tudi ko ga fizično ni več med nami.

PGD Trebnje

“Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer ni mraku, kjer ni noči,
tam sonce sreče ti ne ugasne,
resnice sonce ne stemni.”
(S. Gregorčič)

Z A H V A L A
Utrujena od bolezni je v 65. letu starosti za vedno zaspala naša

mami, mama, sestra in teta

ZDENKA ZUPANČIČ 
rojena Smolič, Stari trg 31 iz Trebnjega.  

Ob boleči izgubi se želimo zahvaliti vsem sorodnikom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. 
Posebna zahvala dr. Žlajpahovi, patronažni sestri Branki in reševalni 
službi ZD Trebnje ter Robiju in Karmen Brezar za vso njuno dobroto. 
Zahvala tudi sodelavkam Nevrološke klinike UKC Ljubljana in trgovine 
Tedi Trebnje.
 Iskrena hvala vsem, ki ste našo mami pospremili k večnemu počitku.

Hčerki Silva in Lenka z družinama.

Izredno delovna prva polovica 
leta za trebanjske gasilce
Prvo polovico leta 2017 si bomo gasilci in gasilke PGD Trebnje zapo-
mnili kot zelo delovno obdobje, še posebej naporen je bil junij. 
Opravili smo največ intervencij do sedaj. V pol leta smo jih imeli kar 
51, kar je precej več kot prejšnja leta. Za primerjavo: leta 2007 smo 
v celem letu imeli 44 interventnih izvozov. 
V  marcu in aprilu smo izvozili na 25 intervencij. Več intervencij je 
bilo v tem času zaradi suhega vremena, saj smo pogosto gasili poža-
re v naravi. Trend ogrevanja s trdimi gorivi se pozna tudi pri gasilskih 
intervencijah, saj je bilo v letošnjem letu tudi neobičajno veliko po-
žarov zaradi slabo očiščenih saj v dimnikih. 
V marcu je bila najtežja intervencija reševanje ukleščenega voznika 
v prometni nesreči pri Medvedjeku, ki je bil tako hudo poškodovan, 
da so ga morali odpeljati s helikopterjem. V aprilu smo gasili požar 
na deponiji hlodovine v Grmu, kjer so sodelovali gasilci iz Ponikev, 
Lukovka in Račjega sela. V maju je bila najtežja intervencija zopet 
prometna nesreča, kjer smo reševali ukleščenega potnika v avtu po 
nesreči, ki se je zgodila pri Slovenski vasi.
Kljub veliko intervencijam smo bili zelo aktivni na področju usposa-
bljanj, tekmovanj in vaj. Skupno 23 gasilcev in gasilk je sodelovalo v 

tečajih za uporabo izolirnih dihalnih aparatov, tehnično reševanje, 
nevarne snovi, delo s helikopterjem … Operativnih vaj smo imeli 12, 
običajno ob četrtkih zvečer. Vadili smo reševanje iz vozil ob prome-
tni nesreči, gašenje stavbnih požarov in trening osnovnih gasilskih 
veščin (delo z dihalnimi aparati, gašenje s peno, spoznavanje nove 
opreme). 
Tekmovanja Gasilske zveze Trebnje, ki je potekalo 4. junija, smo se 
udeležili s štirimi desetinami. Od tega sta se desetini članic A in ve-
teranov uvrstili tudi na regijsko tekmovanje v Novo mesto. Nekaj 
gasilcev (mentorjev) je na tekmovanja, ki jih organizira Gasilska zve-
ze Trebnje, pripravljalo tudi naše mlade člane. Udeležili so se kviza, 
gasilske orientacije in tekmovanja iz gasilskošportnih disciplin. Na 
vseh tekmovanjih mladina dosega izredno dobre rezultate; letos so 
tako osvojili že 4 pokale.
Kljub poletnemu oddihu in temperaturam, ki nam bodo oteževale 
gasilsko delo, se bomo še naprej trudili biti pripravljeni za takojšnjo 
strokovno pomoč ob požaru ali nesreči. 

PGD Trebnje

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
samo tako daleč, daleč je …

Z A H V A L A
V 80. letu starosti se je poslovil naš dragi mož, ati, stari ata in brat

FRANC GORENC
Iz Maistrove ulice 3 v Trebnjem.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno 
sožalje, besede tolažbe, darovane sveče in za vse lepe misli, ki ste nam jih v teh 
dneh namenili. Iskrena hvala članom PGD Trebnje za organizacijo pogrebne sve-
čanosti in vsem gasilcem GZ Trebnje in gasilskim prijateljem iz Velike Gorice na 
Hrvaškem, ki ste našega očeta še zadnjič počastili. Hvala Občinskemu pihalnemu 
orkestru Trebnje, pogrebni službi Novak Sonja in  g. Slavku Kimavcu za pogrebno 
sveto mašo in pogrebni obred. Hvala za darovane svete maše in za darove v do-
bre namene.  Hvala vsem, ki ste našega očeta v tako velikem številu pospremili k 
večnemu počitku, in vsem, ki se ga boste radi spominjali.

Žalujoči: žena Fani in hčerke Kristina, Marija in Saša  z družinami
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Touran
Kos vsemu.

že za 20
.923

 EUR

z ugodnim bon financiranjem
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RAZVEDRILO

Tokratni sponzor križanke je PAN JAN Trebnje. Za vas so 
pripravili nagrade, in sicer
  
1. nagrada: polnjenje klime (45,00 €),
2. nagrada: tehnični pregled (35 €),
3. nagrada: montaža in centriranje gum ( 35,00 €).

PAN JAN vam nudi vse storitve s področja avtomobilizma kar na dveh lokacijah, in 
sicer v TREBNJEM in v IVANČNI GORICI.
Od prodaje vozil znamke KIA in ŠKODA do prodaje rabljenih vozil in nudimo servisno 
delavnico za kvalitetno vzdrževanje, cenilno mesto, avtokleparstvo in avtoličarstvo 
za vse znamke vozil, tehnične preglede, zavarovanja in registracije vozil in še bi lahko 
naštevali.
Pridružite se srečni družini Pan-Jan –  mi zaupamo v najvišjo kakovost in si prizadeva-
mo za vas in vaše največje zadovoljstvo! Pan-Jan že 27 let za vas!
Nadaljujemo s kakovostjo, nadaljujemo s tradicijo!

Geslo križanke in svoj naslov pošljite na Glasi-
lo občanov, Goliev  trg 4, 8210 Trebnje ali na 
elektronski naslov: glasilo.obcanov.trebnje@
gmail.com najkasneje do ponedeljka, 4. 9. 
2017. Gesel po tem datumu ne bomo mogli 
upoštevati.

Pravilno geslo križanke iz junijske številke Gla-
sila je:  ZABAVA NA MKVG.
Prejeli smo  10  pravilnih rešitev in 1 nepravilno. 
Na seji 4. 7. 2017 smo izžrebali 3 nagrajence:

1. nagrajeni:  Jasna Penca,
Gubčeva c. 10, 8210 Trebnje;

2. nagrajeni:  Amadeja Drenik, 
Stari trg 36, 8210 Trebnje in

3. nagrajeni:   Špela Koščak, 
Dol. Podboršt 7, 8210 Trebnje.

Za dvig nagrad se oglasite na Mestnem kopa-
lišču Višnja Gora.



Napovednik dogodkov v občini Trebnje v juliju, avgustu in 
septembru 2017

NAPOVEDNIK

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

Datum Ura Prireditev Lokacija

15. 7. 2017 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

15. 7. 2017 8.30–12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

15. 7. 2017 20.00 Veselica z Dejanom Vunjakom in Brendijevimi barabami PGD Šentlovrenc

22. 7. 2017 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

22. 7. 2017 8.30–12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

22. 7. 2017 13.00 Krtinska deteljica Krtina

22. 7. 2017 19.00 Veselica z ansamblom Azalea PGD Vrhtrebnje

29. 7. 2017 20.00 Gasilska veselica z ansamblom Stil PGD Sela Šumberk

29. 7. 2017 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

29. 7. 2017 8.30–12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

29. 7. 2017 19.00 Veselica z ansamblom Nemir PGD Velika Loka

5.  8. 2017 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

5. 8. 2017 8.30– 12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

11. 8. 2017– 
12. 8. 2017 7.00– 2.00 TrebnjeRaj- Športni turnirji in koncertni večeri Parkirišče pri CIK-u

12. 8. 2017 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

12. 8. 2017 8.30–12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

13. 8. 2017 9.00 Žefranov pohod na Primskovo Izpred okrepčevalnice Žonta

14. 8. 2017–
18. 8. 2017 8.00–16.00 Športni teden za otroke Top Gym

19. 8. 2017 20.00 Gasilska veselica s Fanti izpod Lisce PGD Občine

19. 8. 2017 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

19. 8. 2017 8.30– 12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

25. 8. 2017–
27. 8. 2017 Slovo poletju Za Pošto Trebnje

29. 8. 2017 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

29. 8. 2017 8.30–12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

27. 8. 2017 11.00–15.00 Urbani gladiator Trebnje Center Trebnjega

2. 9. 2017 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

2. 9. 2017 8.30–12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

3. 9. 2017 8.30–14.00 8. eko pohod Krampljevec Bistro Žonta, Stranje pri Velikem Gabru


