
  PRIREDITVE V APRILU 

Datum Prireditev Lokacija 
do 8. 4. 
tor 
12:00 – 20:00 
čet 
8:00 – 16:00 

Razstava: kipar Slaven Štambuk 
Slaven Štambuk se je rodil v Splitu, kjer je končal študij klesarskega 
designa. Likovne obdelave kamna ga je učil prof. Radoslav Duhović, 
ki je nekaj časa klesal za znanega kiparja Ivana Meštrovića. Po 
končanem šolanju se je Slaven vrnil na rojstni otok Brač, kjer zdaj 
živi in dela. 
Življenje na otoku nudi številne izzive, kot je »borba« s kamnom, z 
njegovo težo in trdoto. Po dolgem in potrpežljivem delu so nastale 
mnoge zanimive stvaritve. 
Slaven spada v veliko družino klesarjev Štambuk iz Selc na Braču, 
kjer že nekaj stoletij negujejo tradicijo ročne obdelave kamna. 
Nekateri od njegovih prednikov so bili profesorji klesarstva na likovni 
akademiji na Dunaju. 
Poleg kiparjenja se ukvarja tudi z glasbo, Igra nekaj inštrumentov, 
sklada šansone in piše poezijo. Lepota morja in kamna predstavlja 
poseben navdih za mnoga njegova dela. 

Krajevna knjižnica 
Mirna 

do 12. 4. Razstava izdelkov iz gline 
Ustvarjanje z glino ima neskončne možnosti. Ob delu z njo 
pozabljamo na skrbi, glina nas pomiri in sprosti. Vabljeni, da si 
ogledate, kaj je nastalo v likovnem krožku v OŠ Mokronog. 

Krajevna knjižnica 
Mokronog 

do 30. 4. Mesečna uganka Vse enote 
Knjižnice Pavla 
Golie Trebnje 

do 13. 6. 
pon – pet 
10:00 – 12:00 
15:00 – 18:00 
sob 
10:00 – 12:00 

Razstava Dolenjski samorastniki 
Na razstavi bodo predstavljeni ustvarjalci iz območja Dolenjske, Bele 
krajine in Posavja: Bogdan Breznik, Davorin Gros, Olga Kotar, 
Tomaž Maurin, Stanislav Novak, Branka Pirc, Rudi Stopar, Jožica 
Škof, Peter Venet in Anton Zupančič. 

Galerija likovnih 
samorastnikov 
Trebnje 

6. 4. tor 
15:00 

Predavanje Zdravje iz narave 
Zdravilne rastline s predavateljem Jožetom Kukmanom. 
V okviru točk za vseživljenjsko učenje Dolenjske. 

DSO Trebnje 

6. 4. tor 
19:00 

Strokovni večer Pomlad slovenskem ljudskem izročilu 
Krajevna knjižnica Mokronog vabi na strokovni večer z dušico 
Kunaver. 
Dušica Kunaver je samostojna kulturna publicistka, profesorica 
angleščine in ruščine, zbirateljica ljudskega izročila in etnološkega 
gradiva, avtorica in izdajateljica poljudnoznanstvenih in leposlovnih 
knjig ter pedagoških priročnikov. 
Danes je Dušica Kunaver v pokoju, a je kljub temu zelo aktivna: 
izvaja predavanja na različnih šolah, kjer razlaga o slovenskem 
ljudskem izročilu, predava tudi na univerzah za tretje življenjsko 
obdobje, na večernih šolah, aktivom kmečkih žena… 
Tokrat bo predstavila običaje in šege v pomladanskem času: 
pustovanje, šege ob veliki noči, tepežni dan, pesmi, plese, 
opravila… 

Krajevna knjižnica 
Mirna 

7. 4. sre 
13:00 

Delavnica Individualno učenje računalništva 
S predavateljico Kristino Jerič. 
V okviru točk za vseživljenjsko učenje Dolenjske. 

Kulturni dom 
Šentlovrenc 

7. 4. sre Vodena skupinska vadba ob svetovnem dnevu zdravja OŠ Šentrupert, 



16:30 – 17:30 V podporo promociji zdravja prebivalstva, se bo v okviru projekta 
Zdrave občine Trebnje, Mokronog-Trebelno in Šentrupert na 
šolskem igrišču v Šentrupertu pod strokovnim vodstvom izvedla 
skupinska vadba ob glasbi:. Gre za predstavitev pravilnega pristopa 
k rekreaciji, poudarek bo na aerobiki in pilatesu. Vadba je primerna 
tako za mlajše kot starejše. V primeru slabega vremena bo vadba v 
telovadnici. 

šolsko igrišče 

8. 4. čet 
13:00 

Prireditev ob svetovnem dnevu Romov 
Ob svetovnem dnevu Romov bodo Romi trebanjske občine iz 
naselja Hudeje 26 pripravili z nekaterimi soorganizatorji prireditev, 
na kateri bo slavnostni govornik mag. Baluh, nagovore pa bosta 
imela župan Alojzij Kastelic in Darko Rudaš. Na prireditvi bodo 
predstavili tudi film z naslovom Hudeje 26 avtorja Matjaža Mraka. V 
kulturnem programu bodo nastopili člani dveh romskih društev in 
skupina Langa. 

Kulturni dom 
Trebnje 

8. 4. čet 
17:00 

7. abonmajska predstava za otroke Tinko polovinko Kulturni dom 
Trebnje 

8. 4. čet 
18:00 

Vodstvo po razstavi Dolenjski samorastniki 
Po razstavi bodo vodili avtorji: Bogdan Breznik, Davorin Gros, Olga 
Kotar, Tomaž Maurin, Stanislav Novak, Branka Pirc, Rudi Stopar, 
Jožica Škof, Peter Venet, Anton Zupančič ter dr. Mirko Juteršek, 
avtor razstave. 

Galerija likovnih 
samorastnikov 
Trebnje 

8. 4. čet 
19:00 

Literarni večer s Heleno Mrzlikar Pripoved o hrani 
Helena Mrzlikar, po rodu Ljubljančanka, je dolgoletna svetovalka pri 
razvoju dopolnilnih dejavnosti na dolenjskem podeželju. Je 
pobudnica za razvoj turizma kot ene izmed zanimivih zvrsti 
dopolnilne dejavnosti na kmetijah. Njen odnos do učenja in 
pridobivanja novih izkušenj je kot veslanje proti toku in pravi: če 
odnehaš, te odnese nazaj. Zato svoje znanje posreduje širokemu 
krogu poslušalcev preko valov Radia Sraka, n jene članke lahko 
zasledite v Dolenjskem listu, posežete pa lahko tudi po njenih 
knjigah Od kozice do pečice, Prehrana zdravega in bolnega otroka, 
Male skrivnosti dobre gospodinje ter Pripoved o hrani, ki jo boste po 
prireditvi lahko tudi kupili. 

Kulturni dom 
Šentrupert 

9. 4. pet 
8:00 – 12:00 

Bibliopedagoške ure (spominski dnevi Pavla Golie) 
V okviru spominskega dne dramatika, gledališčnika in poeta Pavla 
Golie, ki ga praznuje Občina Trebnje v času okrog njegovega 
rojstnega dne (10.4.), bo Knjižnica pripravila za osnovnošolce 
izobraževalno dopoldne z razstavo, kvizi itd. 

Osrednja knjižnica 
Trebnje 

9. 4. pet 
19:30 

Otvoritev razstave o Pavlu Golii, Vilmi Bukovec in Marku Marinu 
(spominski dnevi Pavla Golie) 
Osrednji osebnosti letošnjega praznovanja spominskega dne bosta 
prva dama ljubljanske opere gospa Vilma Bukovec in dolgoletni 
predavatelj na AGRFT in lastnik gradu Speča lepotica na Mirni, dr. 
Marko Marin. Oba sta častna občana Občine Trebnje in lista stalne 
razstave Rastoča knjiga v avli CIK Trebnje, hkrati pa sta oba letos 
kroglo praznovala - gospa Vilma 90-letnico in dr. Marko 80-letnico. 
Na ta način želi Občina Trebnje in njeni občani počastiti velika in 
pomembna občana. V kulturnem programu bodo sodelovali učenci 
Glasbene šole Trebnje - solopevci, flavtiskta in saksofonist, 
prvonagrajenci letošnjih tekmovanje RS. 

CIK Trebnje, avla 

9. 4. pet 
19:45 

Slovesna akademija (spominski dnevi Pavla Golie) CIK Trebnje, 
predavalnica 

9. 4. pet 
17:00 

Delavnica Kaj je kvaliteten spominek? 
Delavnica Kaj je kvaliteten spominek? Bo potekala na temo 
etnologije, kulturne dediščine, domače in umetnostne obrti ter 
spominkarstva. Na vprašanje kaj je kvaliteten spominek bo 
odgovarjal prof. dr. Janez Bogataj, strokovnjak s področja etnologije 
in predsednik republiške komisije za preverjanje izdelkov DUO. 

CIK Trebnje 

10. 4. sob Kmečka in rokodelska tržnica v Trebnjem Mestni park v 



8:00 – 12:00 Na stojnicah kmetij Zupančič, Žnidaršič, Lah, Marn, Marinček, 
Majde, Čeh, Čebelarstva Vehar, Turistične kmetije Štupar, boste 
našli veliko vrst domačega peciva, potice, vina iz kleti cvičkove 
princese-cviček, dolenjsko belo, rezance, raznovrsten kruh iz krušne 
peči, sire, skutne namaze, pirino moko, ajdino moko, prekajene 
mesnine, slanino, krače, ocvirke, divjačinske salame, klobase, sveža 
jajčka, med, medico, propolis, izdelke iz čebeljega voska, in še 
marsikaj. 

Trebnjem 

10. 4. sob 
8:00 – 12:00 

Ekološka tržnica v Trebnjem Mercator center 
Trebnje 

10. 4. sob 
10:00 

Zaključek projekta Družabno življenje nekdaj in danes 
10:00 – 15:00 delavnica peke kruha v krušni peči (potrebna 
predhodna prijava na tel. 07 34 82 103) 
15:00 – 16:00 otvoritev zaključnega dogodka 
16:00 – 18:00 ogled razstave Odsevi družabnosti, turnir v igri Špana, 
delavnica izdelovanja špane, predstavitev posameznih društev 
Nosilec projekta je CIK Trebnje, partnerji v projektu pa so ZKD 
Trebnje, Društvo podeželskih žena Tavžentroža in Društvo 
podeželske mladine Trebnje, Projekt sofinancirajo Evropska unija in 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja ter Lokalna akcijska 
skupina Dolenjske in Bele krajine. 

Jurjeva domačija 

10. 4. sob 
15:00 

Otvoritev razstave Družabno življenje nekdaj in danes 
(spominski dnevi Pavla Golie) 

Jurjeva domačija 

10. 4. sob 
19:00 

Dobrodelna prireditev za Spečo lepotico 
Dobrodelna prireditev brez vstopnine, a z jasnim ciljem: podariti dr. 
Marinu ob njegovem jubileju nekaj posebnega, hkrati pa zbrati 
sredstva za nadaljnjo obnovo gradu Mirna, za prebujanje Speče 
lepotice. 

Športna dvorana 
OŠ Mirna 

10. 4. sob 
20:00 

Predavanje »Naš kraj – lep in gostoljuben« 
V sklopu ocenjevanja krajev, projekta »Naš kraj-lep in gostoljuben« 
bo za dodatno vzpodbudo in pomoč pri urejanju vaših domov, 
poslovnih objektov in okolice strokovno predavanje s tovrstno 
tematiko. Vodila ga bo Andreja Bartolj Bele iz novomeške Kmetijske 
šole Grm, podala vam bo nekaj dragocenih nasvetov s področja 
hortikulturne in celostne ureditve vasi. 

Kulturni dom 
Šentrupert 

10. 4. sob 
21:00 

Plesi ob živi glasbi Pivnica As, 
Šentrupert 

12. 4. pon 
13:00 – 16:00 

Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček 
Vsak ponedeljek vas v čitalnici osrednje knjižnice Trebnje čaka 
svetovalka iz Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto, ki vam 
bo pomagala z nasveti pri iskanju zaposlitve in učenju. 

Osrednja knjižnica 
Trebnje 

12. 4. pon 
14:00 

Predavanje Ekološka pridelava zelenjave 
S predavateljico Fanči Perdih. 
V okviru točk za vseživljenjsko učenje Dolenjske. 

Krajevna knjižnica 
Mokronog 

12. 4. pon 
17:00 

Ura pravljic 
Izvajalka Mojca Kovačič. 

Osrednja knjižnica 
Trebnje 

12. 4. pon 
19:00 

Potopisno predavanje Japonska 
Predava Matej Mazgan. 

Osrednja knjižnica 
Trebnje 

13. 4. tor 
15:30 

Delavnica kleklanja 
Z mentorico Martino Korošec. 
V okviru točk za vseživljenjsko učenje Dolenjske. 

Krajevna knjižnica 
Mirna 

13. 4. tor 
17:00 

Ura pravljic 
Izvajalka Mojca Kovačič. 

Krajevna knjižnica 
Mirna 

14. 4. sre 
12:00 

Dan s kontrolorjem 
Vas zanima kako je nadzorovana ekološko pridelana hrana 
kontrolirana po strogih standardih za ekološko pridelavo? Morda še 
vedno ne zaupate v pristnost ekoloških živil? 
Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije – Zveza Biodar vas vabi, 
da se pridružite akciji programa Bio užitek »dan s kontrolorjem«. 
Pri posameznih potrošnikih se še vedno zasledi določeno 

Ekološka kmetija 
Jože Grmovšek, 
dolnje Prapreče 
12, Velika Loka 



nezaupanje v ekološko pridelano in predelano hrano. Veliko ljudi ne 
ve kaj dejansko stoji za besedilom veljavnega certifikata in šifro 
kontrolne organizacije za ekološko kmetijstvo. S tem namenom vas 
vabijo, da se jim pridružite in pridobite vpogled v postopek 
vsakoletne obvezne ekološke kontrole, ki poteka nenapovedano na 
vseh ekoloških kmetijah. S kontrolorjem vas bodo popeljali od hleva 
do njive, od predelave do končnega izdelka in poskusili ekološke 
dobrote, ki nastajajo na ekološki kmetiji Grmovšek in drugih 
ekoloških kmetijah. Pridite, na skupno in poučno druženje. 

14. 4. sre 
17:00 

Ura pravljic 
Izvajalka Mojca Kovačič. 

Krajevna knjižnica 
Šentrupert 

14. 4. sre 
18.00 

Predstavitev diplomskega dela Galerija likovnih 
samorastnikov 
Trebnje 

15. 4. čet 
17:00 

Ura pravljic 
Izvajalka Mojca Kovačič. 

Krajevna knjižnica 
Mokronog 

16. 4. pet 
19:00 

15. prireditev Za Mirno z ljubeznijo 
Koncert MePZ DU Mirna ob 11. obletnici ustanovitve z gosti, 
Koledniki iz Bušeče vasi in Šavrinke iz Istre. 

Kulturni dom 
Partizan Mirna 

17. 4. sob 
8:00 – 12:00 

Kmečka in rokodelska tržnica v Trebnjem Mestni park v 
Trebnjem 

17. 4. sob 
8:00 – 12:00 

Ekološka tržnica v Trebnjem Mercator center 
Trebnje 

17. 4. sob 
8:00 – 12:00 

Tradicionalni kramarsko živinski sejem 
Vsako tretjo soboto v mesecu se v Mokronogu zgodi kramarsko 
živinski sejem. Prodajalci pridejo s svitom, kupci malo kasneje in ko 
se iz zvonika oglasi poldne, se počasi razidejo. 
Vsakokrat prodajalci postavijo nad 100 stojnic. Mokronog pa na lep 
semenji dan obišče od 3000 do 4000 ljudi. 

Mokronog center 

17. 4. sob 
9:00 

Očistimo občino Trebnje v enem dnevu!  

17. 4. sob 
10:00 

Kegljaška tekma 
27. odprto prvenstvo Trebnjega za ženske. 

Kegljišče Vodnjak 
Novo mesto 

17. 4. sob 
21:00 

Plesi ob živi glasbi Pivnica As, 
Šentrupert 

18. 4. ned Planinski izlet Žbevnica 
Na Primorsko. Lahka pot, traja 6 ur. Org. PD Trebnje. 

Trebnje - Žbevnica 

18. 4. ned 
10:00 

Kegljaška tekma 
27. odprto prvenstvo Trebnjega za ženske. 

Kegljišče Vodnjak 
Novo mesto 

19. 4. pon 
13:00 – 16:00 

Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček 
Vsak ponedeljek vas v čitalnici osrednje knjižnice Trebnje čaka 
svetovalka iz Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto, ki vam 
bo pomagala z nasveti pri iskanju zaposlitve in učenju. 

Osrednja knjižnica 
Trebnje 

19. 4. pon 
19:00 

Literarni večer Evald Flisar 
Evald Flisar se je rodil v Prekmurju, obiskoval gimnazijo v Murski 
Soboti, študiral primerjalno književnost v Ljubljani, angleški jezik ter 
literaturo v Londonu in psihologijo v Avstraliji. Flisar je slovenski 
javnosti najbolj poznan kot avtor potopisov s svojih potovanj. Njegov 
Čarovnikov vajenec je eden najbolj branih sodobnih slovenskih 
romanov. Zadnji desetletji je uveljavljen kot uspešen dramatik. Za 
svoje drame je prejel nagrado Prešernovega sklada in Grumovo 
nagrado. Piše prozo, drame, eseje in potopise. 

Osrednja knjižnica 
Trebnje 

20. 4. tor 
9:30 

Potopisno predavanje Ciper 
Rojstni kraj boginje ljubezni s predavateljem Tomažem Majcnom. 
V okviru točk za vseživljenjsko učenje Dolenjske. 

DSO Trebnje 

21. 4. sre 
17:00 

Predavanje Potresi, vulkani, strah in panika 
S predavateljem Tomažem Majcnom. 
V okviru točk za vseživljenjsko učenje Dolenjske. 

Kulturni dom 
Šentlovrenc 

22. 4. čet 
9:00 

Regijsko srečanje lutkovnih skupin Kulturni dom 
Trebnje 



23. 4. pet 
17:00 

Tečaj nordijske hoje 
Organiziran bo začetni tečaj, v ceno je všteta uporaba palic. Vsak od 
prijavljenih udeležencev bo prejel darilni bon trgovine. 
Vadba bo potekala pod vodstvom Erike Zupančič, vaditeljice z 
licenco za učenje NH. 
Na prvi uri bodo izvedli: predstavitev nordijske hoje, zdravstveni vidik 
nordijske hoje, predstavitev in oprema ter predstavitev treh nivoje 
nordijske hoje. 
Predvideni so 4 obiski (ob sobotah), v trajanju 1,5 ure, torej skupno z 
uvodno uro 7 ur. Cena tečaja je 50 € za prvo stopnjo, v tej ceni je 
zajet tudi bon trgovine v vrednosti 10€. Pripada vam tudi 15% popust 
na pohodne palice Exel, v kolikor jih kupite v njihovi trgovini. 
Zaradi omejenega števila udeležencev je zaželena prijava na tel. št 
041 601 019 ali info@sportnalinija.net.  

Športna linija, 
Jezero 

23. 4. pet 
19:30 

Območna revija odraslih pevskih zborov Kulturni dom 
Dobrnič 

24. 4. sob Planinski izlet Slavnik 
Pohod po kraških gmajnah. Lipica – Slavnik – Podgorje. Lahka pot, 
traja do 4 ure. Org. PD Polet Šentrupert. 

Šentrupert – 
Slavnik 

24. 4. sob 
8:00 – 12:00 

Kmečka in rokodelska tržnica v Trebnjem Mestni park v 
Trebnjem 

24. 4. sob 
8:00 – 12:00 

Ekološka tržnica v Trebnjem Mercator center 
Trebnje 

24. 4. sob Otvoritveno kolesarjenje 
Letos nam pa je zima kar dobro zagodla in nam poleg obilice snega, 
ponudila tudi  zelo malo sončnega vremena. V ekipi Športna linija 
smo že kar malo neučakani in v pripravi na  kolesarjenje v naravnem 
okolju. Odločili smo se, da vas povabimo na otvoritveno kolesarjenje 
v letu 2010. Proga bo lahkotna in večinoma ravninska ter v skupni 
dolžini med 25 in 35 km, zato primerna tudi za ljubiteljske kolesarje 
in otroke. 
Start bo na parkirišču trgovine ( Jezero 23a, Trebnje), proga bo 
krožna in zaključena na začetni poziciji. Za parkirišča je poskrbljeno. 
Kolesarjenje bo vodeno in v skupini, družinskega značaja ter brez 
tekmovalnega elementa. Pred startom boste prejeli izotoničen 
napitek za v bidon, po vrnitvi pa bo vsak udeleženec prejel sendvič 
in steklenico vode oz. pijače iz hmelja. Prispevek vsakega 
udeleženca je simbolične 3 €. Prijavite se lahko preko elektronske 
pošte: info@sportnalinija.net. 

Športna linija, 
Jezero 

24. 4. sob Rekreativni košarkaški turnir trojk Športni center Vita 
Trebnje 

24. 4. sob 
10:00 

Kegljaška tekma 
27. odprto prvenstvo Trebnjega za ženske. 

Kegljišče Vodnjak 
Novo mesto 

24. 4. sob 
17:00 

Občinska liga v malem nogometu Trebnje 
Super pokal v malem nogometu. 

Šentlovrenc, 
asfaltno igrišče 

24. 4. sob 
19:30 

Območna revija odraslih pevskih zborov Kulturni dom 
Šentrupert 

24. 4. sob 
20:00 

Prvenstvena rokometna tekma 
1. MIK liga, končnica za prvaka, RK Trimo Trebnje : RK Cimos 
Koper. 

Športna dvorana 
OŠ Trebnje 

24. 4. sob 
21:00 

Plesi ob živi glasbi Pivnica As, 
Šentrupert 

25. 4. ned 
10:00 

4. blagoslov oldtimerjev 
Ocenjevanje starodobnikov z zabavnim programom. 
Od 10. ure naprej zbor vozil, ob 11.30 uri blagoslov, sledi krožna 
vožnja Mokronog – Krmelj – Šentrupert – Gabrovka – Čatež do 17. 
ure. 

Mirna 

25. 4. ned 
10:00 

Kegljaška tekma 
27. odprto prvenstvo Trebnjega za ženske. 

Kegljišče Vodnjak 
Novo mesto 

26. 4. pon Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček Osrednja knjižnica 



13:00 – 16:00 Vsak ponedeljek vas v čitalnici osrednje knjižnice Trebnje čaka 
svetovalka iz Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto, ki vam 
bo pomagala z nasveti pri iskanju zaposlitve in učenju. 

Trebnje 

26. 4. pon 
17:00 

Ura pravljic 
Izvajalka Mojca Kovačič. 

Osrednja knjižnica 
Trebnje 

28. 4. sre 
17:00 

Likovno-ustvarjalna delavnica Kreativno doživljanje pomladi 
Z mentorico Andrejko Vabič Nose. 
V okviru točk za vseživljenjsko učenje Dolenjske. 

Galerija likovnih 
samorastnikov 
Trebnje 

28. 4. sre 
17:00 

Ura pravljic 
Izvajalka Mojca Kovačič. 

Krajevna knjižnica 
Šentrupert 

28. ali 30. 4. 
sre ali pet 

Prvenstvena rokometna tekma 
1. MIK liga, končnica za prvaka, RK Trimo Trebnje : RK Gorenje 

Športna dvorana 
OŠ Trebnje 

29. 4. čet 
17:00 

Ura pravljic 
Izvajalka Mojca Kovačič. 

Krajevna knjižnica 
Mokronog 

30. 4. pet 
20:00 

Pohod z baklami in kresovanje na Blatu Trebnje – Blato 

 
Legenda: 

 za otroke 
 sejmi 
 šport 
 kultura 
 Izobraževanje, delavnice 
 zabava, kulinarika 

 
 
Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb. 
Info: TIC Trebnje, 07/34 81 118, tictrebnje@gmail.com, www.trebnje.si 


