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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 
8. 5. 2017, predviden izid pa 17. 5. 2017. Prispev-
ki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem datumu, 
bodo uvrščeni v naslednjo številko, če bodo še ak-
tualni.

OBČINSKE NOVICE

Beseda župana
Spoštovane občanke in občani!
Krepko smo že zakorakali v pomlad in verjamem, da so vas ti topli dnevi 
zvabili v naravo. Na kratko vam poročam, kaj se je v zadnjih mesecih 
dogajalo v občini in kaj se bo v prihodnjih mesecih dogajalo na grad-
biščih. 
Vesela novica je, da smo pridobili sredstva za daljinsko ogrevanje v 
centru Trebnjega, kar bo pomenilo po drugi strani tudi čistejši zrak v 
samem Trebnjem. Izbrali smo izvajalca v Industrijski coni, ki bo izgradil 
cesto, kanalizacijo, vodovod in ostalo infrastrukturo. Javljajo pa se že 
tudi investitorji, ki bodo v tej coni gradili. 
Tudi na področju kanalizacij in vodovodov se bodo investicijam iz prej-
šnjih let pridružile nove naložbe, in sicer cca. v višini 1.5 mio EUR. 
Na področju otroškega varstva sem ravno te dni podpisal pogodbo o 
nakupu prostorov za dva dodatna oddelka vrtca in v načrtu je priprava 
potrebnih del pred gradnjo oddelčnega vrtca v Šentlovrencu. Kot lah-
ko vidite, gradimo v Dobrniču prizidek pri osnovni šoli, ki bo namenjen 
najmlajšim, zgrajeno pa bo tudi igrišče, ki smo ga v preteklih letih zaradi 
gradnje in obnove šole uničili. 
Na Čatežu bomo odkupili prostore bivše kulturne dvorane in upam, da 
se bo pričela izgradnja pločnika. Na Veliki Loki obnavljamo kulturni dom 
in gasilni dom, letos pa pričnemo graditi tudi pločnik do naselja Trnje. 
Gasilci so tudi v proračunu za leto 2017 in 2018 podprti z razvojnimi 
sredstvi, brez katerih ne bi imeli varnosti, ki jo vsaka družba potrebuje. 
Vsak dan se skupaj z občinsko upravo soočamo s sto in sto novimi izzivi, 
ki jih z veseljem rešujemo v vaše zadovoljstvo. Trebnje in center Treb-
njega bosta v prihodnjih mesecih gradbišče, zato se opravičujem vsem, 
ki ne bodo našli ustreznega parkirnega mesta ali bodo kako drugače 
ovirani pri vsakdanjih poteh. 
Opozoril bi vas še na leto kulture, ki je na mojo pobudo razglašeno v 
dolini reke Temenice in Mirne, in želim, da se v čim večjem številu ude-
ležujete prireditev. 
Z občinama Ivančna Gorica in Grosuplje ustvarjamo novo simbiozo 
večjih lokalnih skupnosti, ki želijo hitreje napredovati s sredstvi tako 
Evropske skupnosti kot tudi domačih investitorjev. 
Prvi dobri rezultati so vidni tudi na področju teh povezav, skupaj pa 
delujemo tudi v mednarodnem sodelovanju. Ravno te dni se oblikujejo 
nove skupine mednarodnih povezav in projektov, ki bodo ljudi z našega 
področja povezali s podobnimi kraji širom Evrope. 
Vse nas preveva optimizem in tudi vam želimo vse dobro v vaših načrtih 
in prizadevanjih. 

Alojzij Kastelic
župan

Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje,
ki jo zastopa župan Alojzij Kastelic, objavlja

v skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) naslednjo

N A M E R O
o sklenitvi neposredne pogodbe

o prodaji premičnega premoženja

Predmet prodaje je službeno vozilo: 
1. RENAULT KANGOO 1.4
• 1. registracija: 30. 6. 1999
• registracija do: 30. 6. 2017
• motor: bencinski motor, 1390 cm3, 55 KW (75 KM)
• prevoženi km: 121.188 km (stanje dne 4. 4. 2017)                      

Orientacijska vrednost vozila znaša 500 EUR. Navedena orientacijska vre-
dnost premičnine ne vsebuje davka na dodano vrednost.
Vozilo se prodaja po sistemu »videno-kupljeno«. 
Ogled vozila je možen po predhodni najavi na tel. št. 07 348 1116.
Interesente za nakup vabimo, da svoj interes sporočijo na telefon 07 348 
1118 ali na e-naslov: obcina.trebnje@trebnje.si, in sicer najkasneje do 3. 
5. 2017. 
Prodajalec si pridržuje pravico do dodatnih pogajanj.
Celotno kupnino za vozilo bo moral kupec poravnati v enkratnem znesku, 
najpozneje v osmih (8) dneh od podpisa pogodbe z nakazilom na račun 
prodajalca. Vse stroške v zvezi s prodajo plača kupec.
Prodajalec bo po podpisu pogodbe izročil kupcu vozilo v neposredno last 
z dnem predložitve dokazila o plačilu celotne kupnine.

Številka: 478-2/2017-7, Datum: 4. 4. 2017
Alojzij Kastelic, ŽUPAN

Zaposlimo monterje stavbnega pohištva (okna, vrata) 
Pogoj: pridni delavni 

KOKO Trebnje d.o.o.
Kresetova ulica 2
8210 Trebnje
Kontakt: 
041 642 543
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TPV gradi visoko 
tehnološki 
proizvodno-
logistični center 
TPV je v teh dneh začel z investicijo logistič-
no proizvodnega objekta na lokaciji Velika 
Loka. 
Uradna postavitev temeljnega kamna se je 
odvila 4. aprila 2017, prisoten je bil tudi mi-
nister za gospodarski razvoj in tehnologijo g. 
Zdravko Počivalšek. Dogodka so se udeležili 
tudi vsi vidni direktorji od daleč in blizu. 
Pred samim polaganjem temeljnega kamna 
smo si ogledali proizvodnjo, ki je na vseh 
pustila močen vtis. TPV je visoko tehno-
loško podjetje, ki izdeluje sestavne dele 
za tako rekoč vse pomembne blagovne 
znamke avtomobilske industrije. V njihovi 
proizvodnji je čez 30 robotov, imajo avto-
matizirano logistično notranjo linijo, ki so 
jo razvili sami in kot župan se jim globoko 
priklonim za njihov napredek. 
Organizacija in tehnologija sta na najvišjem 
svetovnem nivoju in dodana vrednost na 
zaposlenega presega več kot 2-krat sloven-
sko povprečje. 

Vabim vse mlade, ki se odločajo za poklic, 
da skupaj s svojimi osnovnošolskimi učitelji 
obiščejo to podjetje, kajti v elektrotehni-
ki, strojništvu in računalništvu ter robotiki 
je vsekakor prihodnost na poklicni poti za 
mlade. 

Še enkrat čestitke vodstvu in lastnikom 
podjetja TPV.

Občina Trebnje je izredno zadovoljna, da se 
na področju Velike Loke koncentrira glav-
nina razvojnih ciljev na področju podjetja 

Na območju občine Trebnje se uporabnike 
oskrbuje tudi z vodovodnega sistema Stič-
na, ki je v upravljanju Javnega komunalne-
ga podjetja Grosuplje, in sicer naselja Ce-
sta, Pristavica pri Velikem Gabru in Žubina.

Letni notranji nadzor je bil izveden s stra-
ni pooblaščenega izvajalca Nacionalnega 
laboratorija za zdravje, okolje in hrano. 
Notranji nadzor se opravlja na podlagi 
Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 
35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15), inter-
ne HACCP dokumentacije.

V splošnem lahko ugotovimo, da se je upo-
rabnikom distribuirala ustrezna zdrava pi-
tna voda. 

Celotno letno poročilo za leto 2016, ki ga 
je pripravil pooblaščeni izvajalec notranje-
ga nadzora, je objavljeno na spletni strani 
http://www.jkpg.si/ pod rubriko Kakovost 
pitne vode.

Poleg tega so na tem spletnem mestu do-
segljiva:
• navodila o prekuhavanju vode,
• priporočila lastnikom objektov za 

vzdrževanje hišnega vodovodnega 
omrežja in

• navodila za dezinfekcijo vodovodnega 
omrežja.

Grosuplje, marec 2017
Javno komunalno podjetje Grosuplje

Poročilo o kakovosti pitne vode na 
območju občine Trebnje v letu 2016

V Trebnje prihajajo 
Kelti, Rimljani in … 
Čuki? 
Letošnja 29. prireditev Iz trebanjskega koša 
bo nekaj posebnega! 16., 17. in 18. junija bo 
v središču Trebnjega raznovrstno dogajanje 
za vse generacije!
Petek bo namenjen mladim. Vabljeni vsi, 
ki strižete, masirate, oblikujete, ustvarjate, 
telovadite, pripravljate … in bi storitve brez-
plačno predstavili obiskovalcem. Pišite na 
tic@trebnje.si ali pokličite na (07) 348 11 00.
Sobota bo pravi časovni stroj! Šolarji bodo 
del svoje domišljije prelili na papir, pozdra-
vil nas bo cesar Teodozij, spoznavali bomo 
antično telovadbo, se pomerili s 'falango', 
s Kelti kuhali 'ričoto' in ob kulturnem kotlu 
pričakali veliko rimsko povorko in večerno 
zabavo s skupino Čuki!
Nedelja bo namenjena športu! Ob 13. tre-
banjskem kolesarskem maratonu, ki ga tra-
dicionalno in požrtvovalno pripravljajo člani 
KD Gorenje Ponikve, bomo v popoldanskih 
urah za predstavnike krajevnih skupnosti 
v občini Trebnje pripravili 'igre brez meja'. 
Čaka vas tudi presenečenje!

Luka Bregar

TPV. S tem uresničujemo tudi cilje izpred 
treh let, da je kar precej investicij v nova 
delovna mesta v občini Trebnje. Ta trenu-
tek začenja z gradnjo Eurotek v Biču za po-
trebe podjetij Treves in Tem Čatež, za nove 
kapacitete in seveda tudi za podjetje REM, 
s katerim bomo skupaj opremili industrij-
sko cono v Trebnjem. 

Delamo naprej! 
Alojzij Kastelic

župan Občine Trebnje
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Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 26/14 in 
32/15), Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje 
za programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradni list RS, št. 41/15) ter Odloka o proračunu 
Občine Trebnje za leto 2017 (Uradni list RS, št. 12/17) Občina Trebnje objavlja

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev 
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 

podeželja v občini Trebnje v letu 2017
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Občina Trebnje razpisuje nepovratna finančna sredstva za sofinanciranje programov 
na področju kmetijstva v občini Trebnje za leto 2017, ki se dodeljujejo po pravilih o do-
deljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 702/2014 
in 1407/2014.
2. OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Trebnje za leto 2017 v okvirni višini 77.000 
EUR. V primeru, ko med proračunskim letom Občinski svet spremeni višino proračun-
skih sredstev iz postavk tega razpisa, se naročnik in prejemnik pomoči z aneksom do-
govorita za spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za spremembo dinamike 
plačil.

Ukrepi (po Pravilniku):

Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neo-
predmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v 
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetij
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašni-
kov

15.000 EUR
20.000 EUR

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

7.000 EUR

Ukrep 7: Pokrivanje operativnih stroškov transporta 
iz odročnih krajev 2.500 EUR

Ukrep 8: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij 10.000 EUR
Ukrep 9: Podpora delovanju društev s področja kme-
tijstva in razvoja podeželja 20.000 EUR

3. UKREPI
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetij-
skih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije 
(EU) št.702/2014)
Namen ukrepa:
Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjša-
njem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če za-
devna naložba presega veljavne standarde Unije;
vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in mo-
dernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izbolj-
šanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo;
preprečevanje zaraščanja podeželja;
povečanje lokalne pridelave hrane in samooskrbe občine;
zagotavljanje zdrave (tudi ekološke) hrane lokalnemu prebivalstvu;
povezovanje lokalnih pridelovalcev in predelovalcev kmetijskih izdelkov;
vzpostavljanje kratkih prehranskih verig;
povečanje števila ekoloških in biodinamičnih kmetijskih gospodarstev.
Pomoč se ne dodeli za:
nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
zasaditev letnih rastlin;
dela v zvezi z odvodnjavanjem;
nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
naložbe za skladnost s standardi Unije z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 
mesecih od začetka njihovega delovanja;
za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije (vloga mora biti oddana 
pred začetkom investicije – spodbujevalni učinek);
investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s 
sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
davke, razne takse in režijske stroške;
obratna sredstva.

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih 
gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in go-
spodarskih poslopij na kmetiji;
stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kme-
tiji, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in 
storitev);
stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, razen traktorjev;
stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;
stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (proti-
točne mreže …);
stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in 
blagovnih znamk;
stroški postavitve večletnih nasadov.
Upravičenci do pomoči so:
kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na obmo-
čju občine oziroma tista, katerih naložba se izvaja na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gra-
dnje objektov to potrebno;
projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upra-
vičeni do sofinanciranja;
za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti pre-
soja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2017.
Intenzivnost pomoči:
do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša 
do 5.000 EUR.
Predmet sofinanciranja so investicije do predračunske vrednosti 20.000 EUR brez DDV.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
Podukrep 1. 2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov – za nezah-
tevne agromelioracije v skladu s področno zakonodajo (Zakon o kmetijskih zemljiščih, 
Uradni list 71/11 in 58/12).
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, 
pašniki);
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino;
- stroški urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Upravičenci do pomoči:
- posamezna kmetijska gospodarstva in/ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v 
skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost …);
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na obmo-
čju občine oziroma tista, katerih naložba se izvaja na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
- ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila 
o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
- predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
- kopija katastrskega načrta in program del;
- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;
- fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2017.
Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek pomoči za naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 
5.000 EUR.
Predmet sofinanciranja so investicije do predračunske vrednosti 20.000 EUR brez DDV.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziro-
ma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vklju-
čeni v skupno naložbo.
UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 
702/2014)
Namen ukrepa:
Namen sofinanciranja dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje z 
namenom kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov: 
naravnih nesreč; 
slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, in 
drugih slabih vremenskih razmer; 
bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah.
S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da zavarujejo svoje pridelke pred posle-
dicami škodnih dogodkov iz prejšnjega odstavka.
Upravičeni stroški:
sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s pripadajočim davkom od pro-
meta zavarovalnih poslov.
Upravičenci do pomoči:
kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev s sedežem na ob-
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močju občine in tista, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki je vključena v 
sofinanciranje, kot to določa Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarova-
nje kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 89/14, 2/15, 3/15, 98/15, 28/16 
in 81/16).
Pogoji za pridobitev:
veljavna zavarovalna polica z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja;
fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2017.
Intenzivnost pomoči:
skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zava-
rovanje primarne kmetijske proizvodnje ne sme preseči 65 % stroškov zavarovalne 
premije.
UKREP 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov 
ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in 
trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetij-
skih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in 
živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvo-
dov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nek-
metijske dejavnosti;
promocija.
Upravičenci do pomoči:
kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijski-
mi dejavnostmi s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
predračune ali račune za nakup strojev ali opreme oz. račune o izvedenih delih;
dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi;
predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je z zakonodajo s področja 
graditve objektov to potrebno; 
projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upra-
vičeni do sofinanciranja;
fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2017.
Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov.
UKREP 7: Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih 
krajev
Namen ukrepa: 
Namen ukrepa je pokrivati operativne stroške cestnega tovornega prometa na odroč-
nih, razpršenih območjih občine. Cilj ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in tran-
sportne mreže na odročnih, razpršenih območjih občine.
Upravičenci:
subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa.
Splošni pogoji upravičenosti:
upravičenec mora predložiti dokazilo o opravljenem tovornem prometu na odročnih 
območjih z navedbo lokacij (prog) in razdalj ter seznam kmetij in količino mleka, ki ga 
le-te oddajajo;
letno število prevozov;
zagotavljanje ustreznega in kakovostnega tovornega prometa skladno s področno za-
konodajo.
Upravičeni stroški:
operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih. 
Finančne določbe:
bruto intenzivnost pomoči je do 50 % upravičenih operativnih stroškov tovornega tran-
sporta. 
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno po-
močjo presegli skupni znesek 100.000 EUR/upravičenca oziroma na enotno podjetje v 
kateremkoli obdobju treh poslovnih let, kot je določen za dejavnosti cestnega tovorne-
ga prometa. 
UKREP 8: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju dijakov in študentov kmetijskih 
programov, ki so predvideni za naslednike kmetij. 
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije;
kopijo zadnjega šolskega spričevala;
potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec prejema) ali izjava, da ne prejema 
druge štipendije;
potrdilo o vpisu;
fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2017.
Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz kmetij-
ske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana.
Upravičenci do pomoči:
udeleženci izobraževanja kmetijskih programov, ki so predvideni za naslednike kmetij.
Finančna določbe:
do 120 EUR/mesec.

UKREP 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja 
podeželja 
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje neprofitnih aktivnosti in materialnih stroškov društev 
oz. združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine, ki ne 
predstavljajo državne pomoči ter njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobi-
vanje dobička. Cilj ukrepa je omogočanje izvedbe programov dela navedenih društev 
oziroma združenj. 
Upravičeni stroški:
stroški povezani s predstavijo oz. promocijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj 
kmetijstva, gozdarstva in podeželja, kot so: stroški udeležbe na splošnih predavanjih, 
delavnicah, tečajih brez pridobitve certifikata, krožkih, strokovnih ekskurzijah, seminar-
jih, udeležbe na posvetih, okrogle mize ipd.;
potni stroški, stroški izdaje publikacij, najemnine razstavnih prostorov; 
stroški, povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti društev oz. združenj, ki 
prispevajo k prepoznavnosti občine, kot so: priprava gradiv, zloženk, objave v medijih, 
organizacija samostojnih prireditev ipd.;
stroški, povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja 
kulturne in tehnične dediščine kmetijstva in podeželja: prikazi tradicionalnih domačih 
obrti in običajev, prikazi tehnične dediščine, razstave, tekmovanja ipd.;
materialni stroški, povezani z izvedbo programov društev oz. združenj;
stroški, povezani s sodelovanjem in predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, 
regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena na prireditvah drugih društev in 
organizacij.
Pogoji za pridobitev pomoči: 
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
finančno in vsebinsko ovrednoten letni program dela društva oz. združenja za leto 2017,
seznam članov. 
Upravičenci do pomoči:
registrirana stanovska društva in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetij-
stva, gozdarstva in podeželja na območju občine.
Finančna določbe / intenzivnost pomoči:
do 100 % upravičenih stroškov.
5. VSEBINA VLOGE
Vlagatelji izpolnijo in oddajo vloge na sedežu Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, 
in sicer obvezno na predpisanem obrazcu »Vloga za sofinanciranje programov na po-
dročju kmetijstva v občini Trebnje v letu 2017«, ki ga dobijo na Občini Trebnje v spreje-
mni pisarni (soba št. 2), na Oddelku za družbene in gospodarske dejavnosti, v pisarni št. 
24 ali na internetni strani http://www.trebnje.si/. 
Izvajalci ali organizatorji razpisanih ukrepov morajo k vlogi priložiti tudi pisno ponudbo 
za izvedbo v programu določenih nalog in predvideti višino potrebnih sredstev ter vso 
dokumentacijo, s katero dokažejo izpolnjevanje pogojev za posamezne ukrepe, dolo-
čene v tem razpisu.
6. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE
Vloge na javni razpis morajo biti predložene v sprejemno pisarno Občine ali oddane 
na pošti kot priporočene pošiljke do vključno 15. 5. 2017. Za pravočasne se bodo štele 
vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 
8210 Trebnje. Vloge, izpolnjene na razpisanih obrazcih, morajo biti z vsemi zahtevanimi 
prilogami dostavljene v zaprti kuverti, s pripisom »VLOGA NA JR - KMETIJSTVO 2017, 
ukrep: »_____ » (navedba ukrepa, kot npr.: Ukrep1, Ukrep 3, Ukrep 6…). Če se vlagatelj 
prijavlja na več razpisnih področij, mora navesti vsa področja. Na hrbtni strani ovitka 
mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. 
Obravnavane bodo vloge, ki bodo pravočasne, pravilno izpolnjene in oddane na pred-
pisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Razpis in obrazci so objavljeni tudi na 
internetni strani občine Trebnje http://www.trebnje.si/.
O dodelitvi sredstev upravičencem na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s 
strani župana, odloča pooblaščena oseba. Upravičencem bo izdan sklep o višini odo-
brenih sredstev za posamezni ukrep. Medsebojne obveznosti med občino in prejemni-
kom se uredijo s pogodbo. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na 
podlagi e-zahtevka. 
V primeru, da upravičenec ne bo črpal že odobrena sredstva (brez vložitve e-zahtevka 
z dokazili), ne more pridobiti sredstev na naslednjih dveh (2) javnih razpisih za dodeli-
tev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Trebnje, 
razen v primeru višje sile.
Vlagatelji so seznanjeni z možnostjo uvedbe ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pra-
vic porabe do višine 5 % skladno z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 
(Uradni list RS, št. 12/17).

7. DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu 
vsak delovni dan na telefonski številki 07 348 11 38, e-naslovu: silva.kek@trebnje,si 
ali v prostorih Občinske uprave Občine Trebnje, Oddelku za družbene in gospodarske 
dejavnosti, pisarni št. 24.

8. ROK, DO KATEREGA MORAJO BITI VLOŽENE VLOGE
Vloge morajo biti oddane do 15. 5. 2017 oz. za ukrep 8 najpozneje do 16. 10. 2017.

Številka: 331-1/2017-1
Datum: 25. 3. 2017

Po pooblastilu župana št. 032-1/2015-16, z dne 16. 3. 2017
dr. Jože Korbar, l. r.

PODŽUPAN
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JEZUS ŽIVI, ZATO IMAMO
BLAGOSLOVLJENO PRIHODNOST!

EVANGELIJSKA KRŠČANSKA CERKEV
vam ob velikonočnih praznikih želi blagoslov, mir in vse dobro.
Vabimo vas tudi na velikonočno bogoslužje, ki bo v nedeljo, 16. 

4. 2017, ob 17. uri v dvorani Stik, Goliev trg 1.
pastor Toni Mrvič

                   
 

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, kot vodilni partner LAS Suhe 

krajine, Temenice in Krke, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje objavlja: 

1. J A V N I  P O Z I V 
za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK 

 v letu 2017  
 

Namen javnega poziva: 

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati 
prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS 
STIK v letu 2016 in sofinanciranje njihovih stroškov. 
Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji 
v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za 
sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR). 

Razpoložljiva sredstva 
za sofinanciranje: 

Okvirna višina razpoložljivih sredstev : do 450.000 EUR 
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz 
ESRR znaša 80% (20% se deli na nacionalni javni in zasebni prispevek). 
Sredstva za sofinanciranje so zagotovljena na proračunskih postavkah: 
PP MGRT: 160359 PN9.5-CLLD izvajanje-V-EU udeležba 
PP MGRT: 160360 PN9.5-CLLD izvajanje-V-Slovenska udeležba 

Objava in rok za vložitev 
predlogov operacij za 
sofinanciranje: 

Javni poziv je objavljen 10. 4. 2017 in je odprt do vključno 25. 5. 2017.   
 
Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po 
pošti na naslov LAS STIK, CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO 
TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje do vključno 25. 5. 2017 ali 
osebno dostaviti pri tajništvu vodilnega partnerja na naslovu CENTER ZA 
IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, 
do  vključno 25. 5. 2017 do 13.00. 

Obdobje upravičenosti 
stroškov 

Upravičeni stroški za izvedbo operacij so stroški, ki so nastali po oddaji vloge 
v odobritev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

Informacije o javnem 
pozivu: 

Po elektronski pošti: las-stik@ciktrebnje.si 
Po telefonu: 07 / 34 82 103, vsak delovnik: pon.-čet. med 9. in 15. uro in v 
pet. med 9. in 13. uro.  
Zadnja vprašanja bodo možna do 23. 5. 2017. 

  
 

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani LAS STIK: www.las-stik.si 

                         
      
 

 

CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE 
Vodilni partner LAS STIK 

07 / 34 82 103, las-stik@ciktrebnje.si           
 
 
 
 

Poročilo o kakovosti pitne vode 
iz javnih in zasebnih vodovodnih 
sistemov v letu 2016
Upravljalec sistema oskrbe s pitno vodo je dolžan skladno s 34. čle-
nom Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 
92/06, 25/09 in 74/15) pripraviti letno poročilo o kakovosti pitne 
vode. V poročilu so podane informacije o kakovosti pitne na posame-
znem vodovodnem sistemu v letu 2016.
Osnovna naloga upravljavca vodovodnih sistemov je zagotavljanje 
varne oskrbe s pitno vodo, k čemur prištevamo zagotavljanje nemo-
tene oskrbe s pitno vodo in njene zdravstvene ustreznosti pri uporab-
nikih. Nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode smo izvajali 
na podlagi utečenega notranjega nadzora po postopkih HACCP siste-
ma. Ta omogoča pravočasno prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih 
in fizikalnih tveganj, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za 
zdravje ljudi, izvajanje potrebnih ukrepov ter vzpostavljanje stalnega 
nadzora na tistih mestih (kritičnih kontrolnih točkah) v oskrbi s pitno 
vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo.
Voda je vsakodnevno živilo, zato ne sme vsebovati mikroorganizmov, 
parazitov ali njihovih razvojnih oblik, ki pomenijo nevarnost za zdrav-
je.
Kakovost vode na našem območju je v okviru notranjega nadzora 
spremljal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano iz Novega 
mesta. Odvzem vzorcev pitne vode je izvajal nenapovedano.
Poleg notranjega nadzora se izvajal tudi državni monitoring in zuna-
nji nadzor s strani zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije, ki 
nadzira delo upravljavcev vodovodnih sistemov.

Poročilo o odvzetih vzorcih iz javnih vodovodnih sistemov
Na vodovodnem sistemu:
• Trebnje je bilo odvzetih 24 vzorcev za mikrobiološke preiskave in 

8 vzorcev na kemijske preiskave. Dodatno so bili odvzeti 3 vzorci 
za preiskave na atrazin in desetil-atrazin. Vsi odvzeti vzorci so bili 
skladni s predpisi.

• Čatež je bilo odvzetih 10 vzorcev za mikrobiološke preiskave in 5 
vzorcev za kemijske preiskave. Med odvzetimi vzorci za mikrobi-
ološke preiskave eden ni bil skladen s predpisi, vsi ostali odvzeti 
vzorci so bili skladni s predpisi.

• Zabrdje Praprotnica je bilo odvzetih 7 vzorcev za mikrobiološke 
preiskave in 4 vzorci na kemijske preiskave, ki so bili vsi skladni.

Poročilo o odvzetih vzorcih iz zasebnega vodovodnega sistema
• Dol pri Trebnjem je bilo odvzetih 7 vzorcev za mikrobiološke pre-

iskave, od tega so bili trije neskladni. Za kemijske preiskave so 
odvzeli 1 vzorec, ki je bil skladen.

Glede na to, da se pri preskušanju pitne vode ugotavlja prisotnost ke-
mijskih in indikatorskih mikrobioloških parametrov, lahko podrobnej-
ša pojasnila v zvezi s kakovostjo pitne vode in varnostjo vodooskrbe 
pridobite na sedežu Komunale Trebnje d.o.o. ali na telefonski št. 07 
/34 81 260.

Datum: 24. 3.2017
Pripravil: Marko Povše

Direktor: Stanko Tomšič

Pridobitev sredstev za izgradnjo 
sistema daljinskega ogrevanja 
DOLB Trebnje
Komunala Trebnje je bila uspešna na razpisu Ministrstva za infra-
strukturo za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire 
energije za obdobje od 2016 do 2020 (oznaka: JR DO OVE 2016) v 
okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in 
proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe 
Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obno-
vljivih virov. 
Komunala Trebnje je javno službo oskrbe s toplotno energijo s stra-
ni občine Trebnje za ključne javne objekte v centru mesta Trebnje 
prejela neposredno z odlokom. Poleg omenjenih smo se za priklju-
čitev na skupno toplovodno omrežje dogovorili še s štirimi večsta-
novanjskimi objekti na Slakovi in dvema večstanovanjskima objek-
toma na Gubčevi ulici v Trebnjem.
S skupnim projektom DOLB Trebnje – center v ocenjeni vrednosti 
771.013,96 EUR smo kandidirali na zgoraj navedeni razpis in prido-
bili nepovratna sredstva v višini 347.764,26 EUR. 
Komunala Trebnje bo z izvedbo projekta pričela po uskladitvi ter-
minskega načrta del z lokalno skupnostjo in predstavniki objektov, 
ki bodo v projekt vključeni.
Objekti, ki bodo na projekt DOLB Trebnje priključeni v prvi fazi, se 
bodo tako s toploto iz tega daljinskega sistema ogrevanja pričeli 
oskrbovati v kurilni sezoni 2017/2018.

Komunala Trebnje d.o.o.
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Glasbeni uspehi
Kristine Klančar
Vsako leto pod okriljem Zveze slovenskih 
glasbenih šol poteka tekmovanje TEMSIG 
─ Tekmovanje mladih slovenskih glasbe-
nikov, na katerem se predstavijo najboljši 
mladi slovenski glasbeniki v starostnih ka-
tegorijah od 11 do 25 let. Največje glasbe-
no tekmovanje na Slovenskem z najdaljšim 
stažem med nacionalnimi tekmovanji je 
potekalo že šestinštiridesetkrat. Preko 550 
tekmovalcev se vsako leto v mesecu marcu 
predstavi mednarodnim strokovnim žirijam 
in se poteguje za naslov prvonagrajencev 
TEMSIG-a.
Pod mentorstvom profesorja Francija Li-
povška in korepetitorke Mance Kranjec Tr-
ček je učenka Glasbene šole Trebnje Kristi-
na Klančar tekmovala v disciplini Rog 1. c. 

»Sovice« na 
prireditvi ob 
materinskem dnevu
Na povabilo mamice, ki je članica Kulturne-
ga društva Trebnje, smo v soboto, 25. mar-
ca, otroci iz oddelka Sovice nastopili na tra-
dicionalni prireditvi ob materinskem dnevu 
v Kulturnem domu Trebnje. 

Predstavili smo se z deklamacijo Mamam in 
peto pesmijo Jaz sem mala roža. Za nasto-
pajoče triletne malčke in strokovne delavke 
je bila to čudovita, neprecenljiva izkušnja, 

Z doseženimi 98,33 točkami je dosegla  
1. mesto in zlato plaketo ter posebno na-
grado za najboljšo izvedbo obvezne sklad-
be ter nagrado za najboljšo izvedbo sklad-
be slovenskega avtorja . 
Med 23. 3 in 31. 3. 2017 je v Varaždinu po-
tekalo mednarodno tekmovanje pihal in 
trobil, ki ga je organizirala Glasbena šola 
Varaždin, ki s svojo dolgoletno tradicijo 
delovanja od leta 1828 spodbuja glasbeno 
izobrazbo in razvoj mladih nadarjenih glas-
benikov ter precej bogati kulturno življenje 
Varaždina. Kristina Klančar je na omenje-
nem tekmovanju z 98 točkami dosegla zla-
to plaketo in 2. mesto.
Mlada talentirana glasbenica je sicer učen-
ka 9. razreda OŠ Trebnje, ki bo v jeseni šo-
lanje nadaljevala na Srednji glasbeni šoli v 
Ljubljani.
     
 Mateja Kozlevčar

kajti v taki zasedbi smo nastopili prvič. 
Otroci so bili prisrčni, spontani, suvereni in 
so svoj nastop opravili odlično. 

Gledalcev nismo pustili ravnodušnih, saj so 
nam namenili dolg in bučen aplavz. Celo 
kakšna mamina solzica se je utrnila, kar 
smo izvedeli kasneje.

Doživeli smo čudovito izkušnjo, ki nas je vse 
še bolj povezala. Bila je prva, a zagotovo ne 
zadnja.

Otroci in strokovne delavke Radojka, 
Suzana in Petra iz oddelka Sovice 

Vrtca Mavrica Trebnje

Sobotno galerijsko 
dopoldne: Moj cvet 
iz žice in origami
Prvo soboto v mesecu marcu smo na 
delavnici Sobotno galerijsko dopoldne v 
Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje 
ustvarjali cvetove iz žice pod mentor-
stvom Nine Kolar. Več o njej in njenem 
delu si lahko preberete na spletni strani 
www.unikatnica.com.
Nastali so živobarvni izdelki iz kombinaci-
je žice, najlona in dodatkov.

Vinogradniško društvo 
Lisec in društvo 

likovnikov Trebnje 
organizirata Ex 

tempore LISEC 2017,
ki bo 29. aprila na vinogradniškem 

območju Lisec. K sodelovanju vabijo vse 
likovne ustvarjalce, ki bi želeli ustvar-
jati na temo vinogradništvo, krajina in 
vinogradniška kulturna dediščina. Zbor 

ustvarjalcev bo pod Piramido, Lisec 
64b v soboto, 29. aprila 2017, ob 9. uri. 
Ustvarjanje bo trajalo do 17. ure, ko bo 
tam postavljena priložnostna razstava. 
Prijave na: drustvo.likovnikov.trebnje@

gmail.com.
 
Organizacijski odbor
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Pomladni veter –  
2. območna revija 
predšolskih pevskih 
zborov in pevskih zborov 
1. razredov OŠ.
Revija Pomladni veter je potekala 17. marca 
2017 v galeriji OŠ dr. Pavla Lunačka v Šen-
trupertu, predstavilo se je 7 zborov, občino 
Trebnje sta zastopala predšolski otroški pev-
ski zbor Sončki, Vrtec Sončnica pri OŠ Veliki 
Gaber (zborovodkinja: Tanja Novak, zbor je 
na revijo pripravljala Petra Pograjc) in pred-
šolski pevski zbor Mavrica Vrtca Mavrica 
Trebnje, Vrtec Mavrica Trebnje (zborovodki-
nja: Brigita Borak). Revijo, ki jo je strokovno 
spremljala prof. Tatjana Mihelčič Gregorčič, 
je povezovala Polonca Bartolj. 

Območna revija otroških 
in mladinskih pevskih 
zborov Pomladna ladja 
zopet v Dobrniču
Na območni reviji Pomladna ladja, ki je 
potekala v Športni dvorani PŠ Dobrnič 31. 
marca 2017, je sodelovalo 13 pevskih za-
sedb. Iz občine Trebnje se je predstavilo 7 
pevskih zasedb: OPZ Dežela glasbe Vrhovo 
pri Šentlovrencu (zborovodkinja: Marta Ste-
klasa); Otroški pevski zbor PŠ Dobrnič, PŠ 
Dobrnič, OŠ Trebnje (zborovodkinja: Bojana 
Kastigar); Otroški pevski zbor in Mladinski 
pevski zbor, OŠ Trebnje (zborovodkinja: Joži-
ca Stanič); Otroški pevski zbor in Mladinski 
pevski zbor, OŠ Veliki Gaber (zborovodkinja: 
Manca Černe) ter Vokalna skupina, OŠ Treb-
nje (umetniška vodja: Jožica Stanič). 

Območno srečanje 
otroških gledaliških 
skupin v Trebnjem
Na območnem srečanju otroških gledaliških 
skupin, ki je potekalo v Kulturnem domu 
Trebnje in ga je strokovno spremljala Maja 
Gal Štromar, so se predstavile 4 otroške 
gledališke skupine iz Trebnjega: Gledališka 
skupina KUD Ivan Cankar Velika Loka – pod-
mladek (mentorici Melita Pangerc in Alenka 
Tomc); Gledališka skupina PŠ Dol. Nemška 
vas, OŠ Trebnje (mentorica Nuša Vode); Gle-
dališka skupina OŠ Veliki Gaber (mentorica 
Justina Zupančič); Gledališka skupina oddel-
ka "Vetrnice" in "Gusarčki" Vrtec Mavrica 
Trebnje (mentorici Brigita Borak in Ariadna 
Agnič). Slednja se je po strokovnem mne-
nju selektorice uvrstila na regijsko srečanje 
otroških gledaliških skupin, ki bo 20. aprila 
v Mokronogu. 

Območno srečanje 
lutkovnih skupin v 
Črnomlju
Območnega srečanja lutkovnih skupin, ki 
je potekalo 28. marca 2017 v Črnomlju se 
je iz območja delovanja JSKD OI Trebnje 
udeležila Lutkovna skupina OŠ Veliki Gaber 
z mentorico Justino Zupančič. 
Predstavo po predlogi Katje Reider in Sabi-
ne Kraushaar Najraje bi te kar pojedel si je 
ogledala strokovna spremljevalka srečanja 
Jelena Sitar Cvetko. 
Foto: Tom Urh/ arhiv JSKD OI Črnomelj

Predstava Papirnati čolniček,  
Vrtec Mavrica Trebnje

Predšolski pevski zbor Sončki iz Velikega Ga-
bra je na harmoniki spremljal Matej Barbo

LS Veliki Gaber na območnem lutkovnem 
srečanju OPZ PŠ Dobrnič na Pomladni ladji

Trebnje so 
preplavili pisani 
baloni
»Če želimo Slovenijo ozavestiti, kakšen 
edinstven zaklad skrivamo v Trebnjem, 
moramo o tem povedati vsem,« je de-
jala Patricija Pavlič, direktorica Centra 
za izobraževanje in kulturo Trebnje, pod 
okriljem katerega deluje Galerija likovnih 
samorastnikov Trebnje. To je storilo več 
kot tisoč udeležencev, ki so se v dolgi in 
razgibani kači na četrtkovo dopoldne po-
dali na pot. »Kakšno neverjetno vzdušje. 
Videti takšno množico ljudi, ki so se prijeli 
za roke in naredili verigo prijateljstva čez 
mesto. Vse to zato, da bi podrli rekord v 
kulturi. Samo danes je naša galerija dobila 
več kot 1000 novih »všečkov« in s tem tudi 
več kot 1000 novih prijateljev,« je bila nav-
dušena Pavličeva.

Vrtčevski otroci, učenci osnovnih šol, tete 
in strici ter dedki in babice, vsi so z roko v 
roki prehodili pot od šole do galerije, kjer 
so nad trebanjsko nebo spustili pisane ba-
lone. Prav ti bodo dober glas o galeriji, ki 
bo junija gostila že 50. Mednarodni tabor 
likovnih samorastnikov, zagotovo pone-
sli v širni svet. »Umetniki nam poklonijo 
različna dela – od reliefov in kipov do sli-
karskih del v raznolikih tehnikah. Med se-
boj se prepletajo različni načini likovnega 
ustvarjanja, okusi in kulture. Recimo, kar 
20 umetnikov, ki so nam darovali svoja 
dela, prihaja iz Brazilije,« poudari Andrej-
ka Vabič Nose, kustosinja Galerije likovnih 
samorastnikov Trebnje, in z nasmehom 
doda, da se v ozadju umetniških stvaritev 
skrivajo zanimive zgodbe. Prav za odkri-
vanje teh zgodb pa z verigo prijateljev, ki 
je del projekta podiranja rekorda v kultu-
ri, želijo navdušiti čim več ljudi od blizu in 
daleč.

Simona Slak
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Člani Vinogradniškega pevskega zbora Ča-
tež smo v soboto, 25. marca, pripravili kon-
cert ob 15. letnici delovanja KD na Čatežu. 
Na praznovanju sta se pridružila še MoPZ 
VIDOVO iz Šentvida pri Stični in MoPZ vino-
gradnikov Šentrupert. 
Ravno pred 15. leti smo imeli prvo pevsko 
vajo. Na začetku smo delovali pod okri-
ljem Vinogradniškega turističnega društva 
Čatež, leta 2006 pa smo se registrirali kot 
KUD MoPZ vinogradnikov Čatež. Prepeva-
mo predvsem pesmi o vinu in ljubezni. 
V teh letih sodelovanja se je zvrstilo preko 

Vse poti vodijo v 
Pariz
Vse poti vodijo v Pariz je naslov cikla koncer-
tov Kvarteta saksofonov Niobé, ki se bodo 
med 24. in 26. aprilom odvili v Sloveniji. 
Član zasedbe je tudi Trebanjec Jan Gričar, 
poleg njega pa kvartet sestavljajo še Franco-
za Maxime Bazerque in Eudes Bernstein ter 
Japonec Makoto Hondo. Člani kvarteta se 
izobražujejo na pariškem nacionalnem kon-
servatoriju za glasbo in ples pri profesorjema 
Claudu Delanglu in Lazslu Hadayju. 

Po uspešno opravljeni avdiciji francoske orga-
nizacije Jeunes Talents so v sezoni 2016/2017 
nastopili v številnih pariških dvoranah, pred-
stavili so se tudi na francoskem Radiu France 
v oddaji Generacija mladih interpretov. Pred 
kratkim so kot solisti nastopili skupaj z or-
kestrom Colonne v prestižni pariški dvorani 
Wagram ter na glasbenem festivalu v mestu 
Colliure, ki ga organizira Zveza prijateljev Ala-
ina Marinara. V mesecu maju se odpravljajo 
na enega izmed najbolj pomembnih tekmo-
vanj komorne glasbe, ki se bo odvijalo v Osa-
ki na Japonskem, kamor so bili izbrani izmed 
več kot 200 prijavljenih. Še pred tem pa se 
bodo ustavili v Sloveniji z nizom koncertov z 
naslovom Vse poti vodijo v Pariz: 
- 24. aprila ob 19.00 v Mariboru, lokacija Kon-
servatorij za glasbo in balet Maribor,
- 25. aprila ob 19.30 v Ljubljani, lokacija Ka-
zinska dvorana,
- 26. aprila ob 19.30 v Celju, lokacija Celjski 
dom.
Na programu bodo dela skladateljev, ki so v 
določenem obdobju svojega življenja ustvar-
jali v Parizu. Utrip tega čarobnega mesta, kjer 

50 pevcev. Od samega začetka pa v tej se-
stavi prepevamo še trije pevci. Zbor že tre-
tje leto vodi Gorazd Kermc.
Sodelujemo na različnih prireditvah, ki jih 
pripravljajo domača društva. Vsako leto 
se udeležimo Revije pevskih zborov. Letos 
bomo že tretjič organizirali v sklopu Tedna 
ljubiteljske kulture v Trebnjem srečanje vi-
nogradniških pevskih skupin Dolenjske pod 
pokroviteljstvom Zveze društev vinogra-
dnikov Dolenjske, vinogradniških društev 
Čatež, Lisec in Trebnje.

Jože Golob

15 let delovanja MoPZ vinogradnikov 
Čatež pod Zaplazom

številni umetniki iščejo svoj navdih, boste 
lahko začutili preko kontrastnih del skladate-
ljev Jeana Rivierja, Alfreda Desenclosa, Pieta 
Swertsa, Florenta Schmitta, Ichira Nodaire in 
Astroja Piazzolle.
Še nekaj besed o našem krajanu, mladem 
glasbeniku, na katerega smo v Trebnjem 
upravičeno ponosni. Jan Gričar je svojo 

glasbeno pot začel na nižji glasbeni šoli v 
Trebnjem. Po uspešno opravljeni maturi na 
Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani 
je študij saksofona z odliko 'summa cum la-
ude' zaključil tudi na Akademiji za glasbo v 
Ljubljani. Vzporedno z magistrskim študijem 
na Akademiji za glasbo se je izpopolnjeval 
v Franciji na Regionalnem konservatoriju v 
Versaillesu, kjer je ob koncu študija prejel 
najvišjo oceno. Trenutno opravlja magistrski 
študij na prestižnem Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse de Paris v 
razredu svetovno znanega profesorja sakso-
fona Clauda Delangla. 
Udeležuje se različnih tekmovanj, na katerih 
dosega vidne rezultate. 
Za izjemne dosežke je prejel Škerjančevo na-
grado, ki jo podeljuje Konservatorij za glasbo 
in balet Ljubljana (2010), Prešernovo nagra-
do Univerze v Ljubljani (2012), Prešernovo 
nagrado Akademije za glasbo kot član Kvar-
teta saksofonov ColorFour (2014) in Svečano 
listino za najboljše študijske uspehe Univerze 
v Ljubljani (2015). Februarja leta 2012 je kot 
zmagovalec avdicije prejel štipendijo, ki jo 
podeljuje Yamaha Music Foundation of Euro-
pe. Bil je večletni prejemnik Zoisove štipen-
dije, trenutno pa je štipendist Ministrstva za 
kulturo. 

Mateja Kozlevčar
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»Zagriški« 
zopet razveselili 
starostnike v 
Logatcu
MPZ Zagriški fantje je tudi letos nastopil v 
Domu starejših občanov v Logatcu. S svo-
jim vse bolj ubranim petjem so pevci kraj-
šali urice starostnikom v dvorani doma, ki 
je bila nabito polna. Poslušalci so uživali in 
mnogi so se kar pridružili ubranemu petju. 
Repertoar zbora je sestavljen iz zakladnice, 
ki marsikoga spominja na mlade dni. Ko je 
Polde poprijel za harmoniko, je zavladalo 
nepopisno veselje. »Zagriški« so ob tej pri-
liki povabili starostnike na slavnostni kon-
cert ob 25-letnici neprekinjenega delova-
nja, ki bo v začetku meseca maja. Priprave 
nanj so v polnem teku. Ob tej priliki lahko 
izdamo skrivnost, da so uspešno posneli 
gradivo za svojo prvo zgoščenko. Predsta-
vili jo bodo na jubilejnem koncertu v Kul-
turnem domu v Šentlovrencu.
Ljubitelji slovenske zborovske pesmi, lepo 
povabljeni!

Mirko Gliha

Bedeli tudi v 
Trebanjski knjižnici
Po celem svetu okrog 2. aprila knjižnice pra-
znujejo rojstni dan velikega pravljičarja H. 
C. Andersena. Knjižnica Pavla Golie Trebnje 
se je pridružila projektu Noč z Andersenom 
– takrat povabimo osnovnošolce, da preži-
vijo noč v knjižnici. Letos smo mlade bralce 
povabili že tretjič in jim pripravili zanimiv 
program: preizkusili smo se v poznavanju 
Andersenovih del in življenja, člani dramske 
skupine P.L.I.N. so udeležencem pomagali pri 
spopadu dveh kraljičen (dve različni izvedbi 

Kraljične na zrnu graha), nato pa nam je Bar-
bara Fortuna predstavila naravno kozmetiko 
in sami smo si izdelali balzam za ustnice in 
piling za obraz. Malo smo tudi zadremali, a 
že ob 6.00 nam je Vanja Kovačič pripravila 
jutranjo telovadbo. Ob 8.00 so prišli starši na 
skupni zajtrk, s katerim smo ob rogljičkih in 
kavici v prijetnem klepetu zaključili druženje.
Da nismo bili lačni in žejni, so poskrbeli s svo-
jimi donacijami Hotel Opara, Picerija Hom, 
Gostilna Šeligo, industrijska prodajalna pijač 
Dana Mirna, KZ Trebnje in Slaščičarna Julija. 
Vsem se iskreno zahvaljujemo! V knjižnici pa 
že delamo načrte za naslednje leto …

Elizabeta Vovko Ozimek
Knjižnica Pavla Golie Trebnje



št. 126 / april 2017 11

IZOBRAŽEVANJE

POLETNE DELAVNICE

  VESELA  
angleščina

  eksperimentalnice  
  ustvarjalnice  
  gibalno-plesne  

delavnice

ZA OSNOVNOŠOLCE

26.6.-30.6.2017
3.7.-7.7.2017
21.8.-25.8.2017
od ponedeljka do petka,  
vsak dan od 7.00 do 16.30 ure

INFORMACIJE IN PRIJAVE 
www.ciktrebnje.si  CIK Trebnje   
07/34 82 100  info@ciktrebnje.si OBČINA  

MIRNA

OBČINA  
TREBNJE

OBČINA  
MOKRONOG 
-TREBELNO

OBČINA 
ŠENTRUPERT

CIKoletje_PLAKAT_50x70cm_02-2017.indd   1 28. 03. 2017   13:01:34

1. Brezplačni tečaj Računalniška 
pismenost za odrasle
 
Na CIK Trebnje razpisujemo brezplačni 60-urni začetni računalniški 
tečaj Računalniška pismenost za odrasle, ki se bo pričel 14. 4. 2017 
ob 16. uri. Tečaj bo potekal enkrat do dvakrat tedensko v popol-
danskih urah.

Naučili se boste:
• uporabljati Windows okolje,
• urejanja besedil,
• brskanja po internetu,
• uporabe e-pošte.
 
Tečaj je namenjen vsem, ki ste zaposleni, s poudarkom na sta-
rejših od 45 let.
 
Za več informacij ali prijavo smo vam na voljo na telefonski številki 
07 3482 104 ali po mailu sabina.tori-selan@ciktrebnje.si.
Program izvajamo v okviru projekta Temeljne in poklicne kompe-
tence osrednja JV regija. Več o projektu in izobraževalnih progra-
mih si lahko preberete na www.kompetence-osjv.si.

2. Brezplačno svetovanje za 
zaposlene
 
Vabljeni vsi zaposleni, ki si želite: Vrtec Mavrica Trebnje na 

sejmu Altermed
Od 10. do 12. marca se je v Celju odvijal sejem Altermed. Predstavi-
tve vrtca na sejmu smo se tako kot pretekla leta udeležile tudi pred-
stavnice vrtca Mavrica Trebnje. Predstavile smo našo dobro prakso 
in delo z otroki. Obiskovalcem sejma smo ponujale jabolčne krhlje, 
ki so jih sušili otroci. Prav tako so lahko poizkusili energijske plošči-
ce, nad katerimi je bil navdušen tudi priznani kuhar Bine Volčič. Od-
žejali so se lahko z metino-melisnim in bezgovim čajem iz domačih 
zelišč. Obiskovalce sta najbolj navdušila čičerikin in bučkin namaz, ki 
jih imajo otroci v vrtcu tudi za zajtrk. Kasneje se nam je pridružil tudi 
del naše gledališke skupine. Strokovne delavke so uprizorile moder-
no priredbo Debele repe. Predstavitev na sejmu smo uspešno za-
ključile, kar so nam potrdili obiskovalci s pozitivnimi odzivi.

Nina Bevec Jevnikar, Maja Zoran, Tanja Zarabec

• pridobiti ali nadgraditi formalno stopnjo izobrazbe,
• pridobiti poklicno usposobljenost (nacionalne poklicne kvali-

fikacije),
• izobraževati v neformalnih programih za potrebe dela,
• pridobiti znanja za povečanje konkurenčnosti na trgu dela,
• izobraževati na področju osebnostnega razvoja in razvijati 

mehke veščine (komunikacijske spretnosti, timsko delo, reše-
vanje nepredvidljivih situacij, reševanje konfliktov, uspešno 
upravljanje časa …),

• pomoč pri pripravi portfolija.
 
Oglasite se na našem centru, kjer so vam vrata zmeraj odprta!
 
Svetovanje na CIK Trebnje poteka v sklopu projekta »Dejav-
nost informiranja in svetovanja za zaposlene osrednja JV regija 
2016─2022« ki vsem zaposlenim zagotavlja zaupno, kakovostno, 
celovito in strokovno informiranje ter brezplačno svetovanje kot 
podporo pri izobraževanju in učenju.
 
Več informacij:
Kristina Jerič
Kontakt: +386 (0)7 34 82 108,
kristina.jeric@ciktrebnje.si
 
Sabina Tori Selan
Kontakt: +386 (0)7 34 82 104,
sabina.tori-selan@ciktrebnje.si
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ščanske simbole, križ, kelih, Kristusovo 
glavo, Marijino podobo, lahko tudi kipec. 
Nekaj zares starih spomenikov je le še za 
vzorec. Škoda. Izpodrivajo jih novi, ki pač 
sledijo sodobnim usmeritvam, poskušajo 
pa tako kot prejšnji pokazati odnos do po-
kojnega.

Zadnje srečanje je bilo posebej zanimivo. 
Ker smo že prej spoznali nekaj funkcij me-
sta Trebnje, smo se z arhitektko Polonco 
Kastelic Sosnowsko osredotočili na življenj-
ske dogodke v mestu in ustrezne programe, 
ki »pokrivajo« potrebe prebivalcev. Spre-
hodili smo se do bližnjega parka, ki smo 
mu z nekaj izvirnimi idejami dali novo na-
membnost: vanj bi postavili oder, plesišče, 
manjše igrišče … dostopno vsem ne glede 
na pripadnost ali »drugačnost« kogar koli. 
Idej je med ljudmi veliko, toda le prisluhniti 
jim je treba.
Za zaključek smo se vrnili v učilnico in pre-
nesli na papir prej omenjene programe, ki 
so nosilci dejavnosti v vsakem mestu. Raz-
mišljali smo o sestavnih delih teh prosto-
rov. Ker pa je bistveno bivanje, smo risali 
svoje sanjske hiše. V skupini je nekaj prav 
nadarjenih »risarjev« – svinčnik in risalni 
list sta jim je bila položena v zibelko – se bo 
našel kdo, ki bo vsaj kakšnega odkril?

Mi nismo »darovali morju«, kot je bilo pri-
kazano na eni izmed slik v Galeriji likovnih 
samorastnikov Trebnje, pač pa znanju – 
ugotovili smo, da ga lahko najdemo na vsa-
kem koraku – če le hočemo in vidimo – si 
z njim polepšamo življenje in obogatimo 
naše misli ter odnos do drugih ljudi, bodisi 
v družini ali okolici.

»Daritev znanju«
Na Centru za izobraževanje in kulturo Treb-
nje se izobražujejo tudi ljudje, ki v rednem 
času iz različnih razlogov niso uspeli zaklju-
čiti osnovnošolskega izobraževanja. V pro-
gram sodi tudi spoznavanje vsebin izbirnih 
predmetov. Tako so se letos udeleženci izo-
braževanja srečali z verstvi in etiko.

Spoznavati izbirni predmet na nekoliko dru-
gačen način je zanimivo, a hkrati predsta-
vlja tudi izziv. Zahteva dobro pripravljeno 
vsebino, ki sodelujoče pritegne k aktivne-
mu sodelovanju. 

V petih srečanjih smo tako obiskali kar 
nekaj različnih krajev z namenom, da pre-
poznamo vključevanje verskih vsebin v 
vsakdanje življenje. Najprej smo obiskali žu-
pnijsko cerkev v Trebnjem; povezali smo jo 
s sporočilom romarske cerkve na Brezju, to 
pa s sliko Pridiga na gori, ki smo jo videli v 
Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje. Vez 
– pridiga na prostem – množica ljudi – pro-
cesija … Ustavili smo se še pri Dajalki s šesti-
mi rokami in peharji s hrano, Materi sonca, 
ki izpostavlja posebno vrednost matere, 
ženske … Posebej zanimiva je bila Skušnja-
va. Vzeti in biti nagrajen, čeprav za kratek 
čas, ali pustiti in delati po svoji vesti. Motiv, 
vreden razmisleka – tudi v povezavi z naši-
mi etičnimi načeli – v odnosu do drugače 
mislečih, drugih narodnosti, neverujočih …

Kaj pa pokopališče? »S katerimi simboli iz-
ražajo živeči mesto počitka svojih bližnjih?« 
smo se vprašali. Našli smo predvsem kr-

V petek, 3. marca 2017, se je Univerza za tretje življenjsko obdobje 
(UTŽO) Trebnje predstavila v Mercator centru Trebnje. Predstavljali 
smo ponudbo naše univerze kot način koristnega preživljanja časa 
in bogatitve spomina ter duha. Študijske krožke, ki potekajo skozi 
študijsko leto in jih financirajo Občine Trebnje, Mirna, Mokronog-
Trebelno in Šentrupert, so predstavili člani s svojimi prečudovitimi 
izdelki, pri čemer so pojasnili, kako jih ustvarjajo. Plakat z nastalimi 
risbami je prikazoval nastajanje slik pri študijskem krožku Likovne 
ustvarjalnice v Mokronogu. Obiskovalci so se lahko seznanili in pre-
izkusili tudi s pisavo kaligrafije. Stojnici sta krasili izdelke nakita in 
drugih uporabnih izdelkov, ki so nastali s pomočjo spretnih rok čla-
nic ustvarjalnega krožka Šentrupert in likovno-ustvarjalnega krož-
ka Trebnje. Dogajanje na predstavitvenem prostoru so obogatile 
plesalke plesne skupine Mavrica, ki delujejo v okviru UTŽO Trebnje. 
Vsem mimoidočim so bili na voljo letaki in brošure, preko katerih so 
se lahko še podrobneje seznanili z delom in dogodki UTŽO Trebnje.
Zahvaljujemo se Mercator centru Trebnje za prostor in materiale. 

Milica Korošec, predsednica UTŽO Trebnje

Obisk stojnice (foto: Zlata Kastelic)

Obisk stojnice (foto: M.P.)

Predstavitev UTŽO v Mercator centru Trebnje

Da ne pozabimo: v času našega učenja »na 
prostem« smo srečali veliko zanimivih ljudi, 
pripravljenih na pogovor, z veliko znanja in 
dobršno mero izraženega zaupanja, pa naj 
si bo to pri obisku cerkve, pokopališča, ga-
lerije. Hvala vsem, ki ste nas sprejeli in so-
delovali z nami.

Zlata Kastelic, prof. slov. na CIK Trebnje

IZOBRAŽEVANJE
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Kolesarski 
puščavski izziv z 
odličnim 3. mestom 
Trebanjke Vanje 
Kovačič
3. 3. 2017 je v Katarju potekala kolesarska 
dirka Al Adaid Desert Challenge, ena “naj-
zanimivejših” gorskokolesarskih dirk na 
Arabskem polotoku, izpeljana že sedmo leto 
zapored. 40 km dolga dirka je speljana po ču-
doviti puščavi na jugu Katarja.
Kolesarji morajo na poti do cilja prečkati 
šest peščenih sipin in več peščenih zaplat na 
ravnini, zaradi česar je dirka še toliko zahtev-
nejša. Skupni nagradni sklad je letos znašal 
50. 000 ameriških dolarjev. Direktor dirke je 
Novomeščan Andrej Filip, ki je bil v vrhu or-
ganizacije cestne dirke po Sloveniji, nato pa 
je izkušnje prenesel v Katar.

Letos sta se dirke udeležila tudi dva Trebanj-
ca, zakonca Vanja in Uroš Kovačič. Vanja, 
športnica po duši, s telesom in v srcu, je za-
sedla odlično 3. mesto. Njen mož Uroš, ki jo 
je navdušil in tudi prijavil na dirko, pa je za-

sedel 185. mesto v precej številčnejši moški 
konkurenci. 
Vanja je o dirki povedala: »Bila je super izku-
šnja, res nisva vedela kaj pričakovati niti gle-
de vremenskih razmer niti glede moči, ki sva 
jih mogla hraniti za sipine. Jaz sem se izziva 
udeležila na »fat biku«, s katerim je bilo pre-
cej lažje kolesariti po peščenih zaplatah, Uroš 
na »mountain biku«, s katerim je bil hitrejši 
na ravnini na zbiti mivki. Zadnjih 8 kilometrov 
smo imeli tudi precej vetra v prsa, kar nam je 
ukradlo precej moči, ter kamnito podlago, ki 
je zahtevala svojevrstno iznajdljivost. Zadnja 
sipina je odprla prečudovit pogled na morje 
in to je bila edina sipina, ki smo jo prevozili po 
slemenu, saj se je njen najstrmejši del končal 
v morju. Dirka ima res čudovito panoramo, 
imeli smo tudi srečo z vremenom, saj smo 
imeli več kot polovico dirke oblačno vreme. 
Dirka je postregla tudi z nekaj imenitnimi 
imeni s sveta kolesarstva. Zmagovalec dirke 
je bil Erik Dekker, upokojeni kolesar, sicer 
tudi zmagovalec več etap na dirki po Franci-
ji, ki skorajda celo dirko ni sestopil s kolesa. 
Vsekakor je dirka vredna udeležbe in morda 
se nama naslednje leto pridruži še kak Tre-
banjec.«

Vanja je sicer ustanoviteljica društva Duos 
Active, ki se je kasneje preoblikovalo v sa-

mostojno podjetništvo. Vanja in njena ekipa 
tako v Trebnjem in Novem mestu izvajata 
različne oblike vadb: vadbo za nosečnice, 
vadbo za mamice z dojenčki, skupinske tre-
ninge MO-VA HIIT, MO-VA SWEET in pound, 
vadbo na delovnem mestu … in tako skrbita, 
da smo vse generacije Trebanjcev aktivne. 
Glede na rezultat, ki ga je dosegla v Katarju, 
sigurno držijo tudi besede, ki jih je povedala 
o treningih, ki jih izvaja: »Mi ne pujsamo od 
ponosa, da smo najboljši, čeprav sem pre-
pričana, da delamo treninge med najboljši 
v Sloveniji in morda tudi izven naših meja. 
Treniramo za vse segmente kondicijske pri-
pravljenosti. Ne treniramo samo za poletje, 
mi treniramo celo leto. S treningi ne želimo 
shujšati. Želimo se dobro počutiti v svoji koži 
in biti fit za življenjske podvige«.

Mateja Kozlevčar

07 348 17 20
info@avto-vovk.si

Vaš trgovec v Trebnjem
AVTO CENTER VOVK d.o.o.
Podjetniška ulica 7, SI-8210 Trebnje

   www.avto-vovk.si

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

Novi

že za 

9.990€

Renault priporoča renault.

Poraba pri mešanem ciklu 3,3 - 5,6 l/100 km. Emisija CO2: 85 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 
g/km. Število delcev (x1011): 0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz 
prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter 
dušikovih oksidov. 
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3. pohod 
planinskega krožka 
OŠ Trebnje na Kum
V soboto, 18. marca 2017, torej le dan po 
svetovnem dnevu spanja, je 34 učencev, ki 
obiskujejo planinski krožek Osnovne šole 
Trebnje, dokazalo, da jim zgodnje vstajanje 
ni tuje. Že ob 7. uri so se polni energije vkrca-
li v avtobus. Potovali smo mimo Biča, Šmar-
tnega in Zagorja ob Savi do začetne točke 
pohoda, tj. v vas Podkum. Četica pohodni-
kov se je pod vodstvom vodnikov Planinske-

Župnijska karitas Trebnje Vabi na
DOBRODELNI 
KONCERT

Hvala, ker lahko
družinam in posameznikom, ki so se znašli v stiski

Sodelovali bodo:   
• Folklorna skupina Nasmeh 
• Oktet Lipa  
• Zdenka Candellari  
• Ragle   
• Stratum  
• Klavdija Tahan  
• Eni od Sedmih Miljard 
• Ansambel Vrisk

Prostovoljni prispevki bodo namenjeni delovanju Karitas.

sobota, 22. 4. 2017,  
ob 20.00, Kulturni dom Trebnje

ob 25-letnem delovanju

ga društva Trebnje odpravila proti Kumu. 
Začetni del pohoda je potekal po asfaltu, 
nato se je pot nadaljevala po markirani poti 
skozi gozd, ki je vse pohodnike nagradila s 
pogledom na zvončke, kronice in teloh. Celo 
sneg je bilo mogoče še otipati. Ko smo konč-
no prišli na cilj, smo uzrli planinski dom, RTV 
oddajnik in cerkev sv. Neže, ki je bila prvotno 
zgrajena v srednjem veku.
Zaradi močnega vetra se nismo dolgo zadr-
ževali na prostem, ampak smo se hitro po-
greli v Planinskem domu na Kumu, ki je bil 
leta 2015 izbran za naj planinsko kočo. 
Po zasluženem počitku smo se odpravili pro-
ti avtobusu. Za nami je bil lep dan, ki nam bo 

še dolgo ostal v spominu. Osvojili smo Kum, 
ki je s svojimi 1219 metri najvišji vrh Posa-
vskega hribovja.

Mentorji planinskega krožka 

Trebanjski kadeti 
uspešni tudi 
v rokometni 
reprezentanci 
Slovenije
Člani kadetske rokometne ekipe Trimo 
Trebnje Marko Kotar, Miha Kotar, Kristjan 
Horžen in pomočnik trenerja Benjamin Te-
raš so v sklopu priprav na avgustovsko sve-
tovno prvenstvo v Gruziji s kadetsko moško 
reprezentanco Slovenije U19 odigrali tek-

(od leve proti desni): brata Kotar, Kristjan 
Horžen in Benjamin Taraš

mo proti članski ekipi RD Škerjanc Kozina 
– Hrpelje. Domačine, ki so še neporaženi 
v 2. DRL in so se že uvrstili v 1. B državno 
rokometno ligo, je slednja reprezentanca 
premagala z rezultatom 29 : 35 (15 : 18). 
Za reprezentančni dres so nastopili: Rebev-
šek, Juričan, Ozmec 3, Pipp, Horvat 5, Mili-
čevič 2, Kotar Ma. 3, Kotar Mi. 2, Drobež 3, 
Kosi 6, Gartner 4, Novak 2, Horžen 4, Žabič 
1.
Trener kadetske reprezentančne ekipe je 
Jani Klemenčič, medtem ko je njegov po-
močnik trebanjski trener Benjamin Teraš. 
Torej lahko rečemo, da so naši fantje iz RK 
Trimo Trebnje v vrhunski formi in pripra-
vljeni zastopati reprezentančne barve na 

letošnjem svetovnem prvenstvu v Gruziji. 
Srečno fantje!

Športni pozdrav!
Leon Lobe, Športna zveza TIM

Foto: arhiv Trimo Trebnje

Učenke OŠ Trebnje v finalu 
državnega prvenstva v nogometu
V petek, 31. 3. 2017, je OŠ Trebnje organizirala enega izmed štirih polfinalnih 
turnirjev v dvoranskem nogometu za starejša dekleta. Zraven naše šole so se 
ga udeležile tudi OŠ ŠKOFLJICA, OŠ JANKA MODRA (Dol pri Ljubljani) in OŠ 
JURIJA VEGE (Moravče). V finale se je uvrstila samo prvouvrščena šola. Naša 
dekleta so se najprej pomerila z OŠ Škofljica in jo po težkem boju premagala z 
2 : 1. Oba zadetka je dosegla Ana Hostnik. V drugi tekmi smo se pomerili z OŠ 
Janka Modra, ki je na koncu zasedla drugo mesto, in jo brez težav premagali 
s 4 : 0. Strelke so bile Tamara Pate, Ana Hostnik in dvakrat Lara Lobe. V zadnji 
tekmi smo igrali še z OŠ Jurija Vege. Zaradi ostalih rezultatov v skupini bi lah-
ko naše učenke zadnjo tekmo celo izgubile z dvema goloma razlike in bi še ve-
dno osvojile prvo mesto. Učenke so prikazale zares dobro igro, si priigrale kar 
nekaj priložnosti, nasprotnicam pa niso dopustile, da bi resno ogrozile naš 
gol. Tekma se je na koncu končala brez zadetkov. Tako je prvo mesto osvojila 
naša šola in se prvič v zgodovini šole uvrstila v finale državnega prvenstva. 
Najboljša strelka turnirja je bila Ana Hostnik s tremi zadetki.
Našo šolo so zastopale: Janja Kic, Tjaša Lončar, Manca Udovič, Tinkara Vrho-
vec, Ana Hostnik, Zoja Redek, Tamara Pate, Ema Erman, Adelina Osmanoska 
in Lara Lobe.
Več o poteku polfinalnega turnirja si lahko preberete tudi na spletni strani 
naše šole.
Vsem učenkam čestitamo za izjemen uspeh, obenem pa jim želimo čim višjo 
uvrstitev v finalu državnega prvenstva.

Smiljan Pristavnik, OŠ Trebnje
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Nogometne 
priprave 2017
V četrtek, 9. 3. 2017, se je 90-članska za-
sedba otrok in trenerjev odpravila na šti-

ridnevne nogometne priprave v Umag, 
in sicer so odšli z dvema avtobusoma v 
dopoldanskem času izpred avtobusne po-
staje v Trebnjem. Nogometnih priprav so 
se udeležile domače fantovske selekcije 
U-10, U-12, U-15, U-17 in U-19 ter domače 

skupinska slika udeležencev nogometnih priprav v Umagu

dekliške selekcije U-11, U-13 in U-15 skupaj 
z 10 trenerji in trenerko. Pridružil se nam 
je tudi kondicijski trener in znani trebanj-
ski športnik borilnih veščin Alen Štritof, ki 
je s svojim športnimi izkušnjami doprinesel 
dodatno motivacijo igralcem in igralkam 
kluba. Poleg treningov in tekem so otroci 
lahko uživali tudi v kopanju, ogledu mesta 
in nastanitvenih kapacitetah. Za kratek čas 
so nas obiskali tudi nekateri starši otrok in 
predsednik kluba Dejan Smuk. Lahko reče-
mo, da smo se imeli lepo in se že veselimo 
naslednjih priprav, ki bodo marca 2018. 
Večdnevno športno druženje smo zaključili 
z okusnim kosilom v pizzeriji Jurman v Lju-
bljani in se polni športnih izkušenj srečno 
vrnili domov.

Športni pozdrav!
Leon Lobe, vodja nogometne šole

Nogometaši OŠ 
Trebnje med štirimi 
najboljšimi v državi 
V ponedeljek, 27. 3. 2017, smo se z našo no-
gometno ekipo odpravili na polfinalni tur-
nir v malem nogometu v Šmarje pri Kopru. 
Našo šolo so zastopali Peter Murn, Anže 
Perpar, Tio Berk, Tilen Smolič, Mark Kolenc, 
Kristjan Kastigar, Emir Karajbić in Rok Kre-
sal. Že z uvrstitvijo na državno prvenstvo 
smo dosegli svoj cilj, z uvrstitvijo v finale pa 
presenetili tudi sami sebe.
Na tej ravni tekmovanja ni več lahkih te-
kem, saj vsi nasprotniki igrajo zelo dober 
nogomet, v finale pa se je uvrstila samo pr-
vouvrščena ekipa. Zraven naše šole so na-
stopale še OŠ Livada Izola, OŠ Spodnja Šiška 
in OŠ Šmarje pri Kopru. Gostitelji so turnir 
pripravili na prostem, zato so se učenci mo-
rali spoprijeti tudi z zelo trdo podlago.
Ponovno nam je žreb namenil dve tekmi za-
pored, zato je bilo potrebno pripraviti tudi 
pravilno taktiko. V prvi tekmi smo se pome-
rili z OŠ Livada. Nasprotniki so silovito zače-
li in nas potisnili popolnoma v obrambo. V 
prvih treh minutah so dvakrat zadeli okvir 
gola. Nato so se naši učenci zbrali in začeli 
igrati tako, kot znajo. To se nam je obresto-
valo, ko je Anže Perpar iz okoli petnajstih 
metrov s prostega strela zadel v zgornji kot 
gola. Po tem je nasprotnik popolnoma po-
pustil in pet sekund pred koncem polčasa 
je na 2 : 0 povišal Peter Murn. V drugem 
polčasu smo tekmo mirno pripeljali do kon-
ca. Po lepi podaji iz kota je zadel še Kristjan 

Kastigar in dokončno odločil srečanje. Dve 
minuti pred koncem so nasprotniki le še 
znižali izid.
V drugi tekmi smo se pomerili z OŠ Šiška. 
Vso tekmo smo trli njihov odpor in ga v za-
dnjih dveh minutah tudi strli. Ponovno je 
zadel po podaji iz kota Kristjan Kastigar, pol 
minute pred koncem pa po lepem preigra-
vanju in še lepši podaji Petra Murna pred 
prazen gol še Anže Perpar.
Ker so nam rezultati preostalih tekem šli 
na roko, nam je bil v zadnji tekmi dovolj 
že neodločen rezultat, saj smo imeli boljšo 
gol razliko od domačinov. Učenci so zgostili 
prostor in z gibljivo obrambo onemogočili 
domačine. OŠ Šmarje pri Kopru si je v ce-
lotni tekmi priigrala samo eno priložnost, 
naši fantje pa so potrpežljivo čakali na svo-

je. Eno izmed njih so izkoristili na začetku 
drugega polčasa, ko je Kristjan Kastigar na 
naši polovici izvajal avt, poslal močno žogo 
pred gol, kjer jo je preskočil Peter Murn in 
tako zmedel vratarja, da se mu je od noge 
odbila v gol. Gostitelji tudi v nadaljevanju 
niso znali prebiti naše obrambe in slavje se 
je lahko pričelo, saj smo premagali vse tri 
šole.
Najboljši strelec turnirja je bil Kristjan Kasti-
gar s tremi goli.
Vsem učencem čestitamo za izjemen uspeh 
in jim želimo, da prikažejo dobre igre še v 
finalu.
     
  Smiljan Pristavnik,  

OŠ Trebnje
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Že sedmo leto zapored so se v Trebnjem zbrali rekreativni kole-
sarji iz cele Slovenije ter vrteli pedala za dober namen. Kolesarje-
nje, ki ga organizirata Športno društvo Ad-venture in kolesarsko 
društvo Gorenje Ponikve, je na podeželske ceste privabilo 158 ko-
lesark in kolesarjev! K veliki udeležbi je prispevalo tudi nenavadno 
toplo vreme za ta čas in skupni namen je bil dosežen. 

Kolesarji so za 5-letno Pijo Hrastar iz Trebnjega, ki živi s cerebral-
no paralizo, v 12 urah zbrali 2.210 € prostovoljnih prispevkov! 
Sredstva bo družina Hrastar še kako potrebovala v procesu reha-
bilitacije pogumne deklice.

Organizatorja se zahvaljujeta vsem udeležencem in vabita na 8. 
dobrodelno kolesarjenje, ki bo potekalo prvo aprilsko soboto v 
letu 2018.

Aleksej Dolinšek, v imenu organizatorjev
ŠD Ad-venture.si

KD Gorenje Ponikve

Atletski treningi v Trebnjem v 
polnem zamahu
Toplo sonce nas je zvabilo na plano in tako v dveh starostnih sku-
pinah v Športnem parku Trebnje pridno trenira že preko 60 otrok. 
Atletsko abecedo pa obiskuje več kot 20 najmlajših osnovnošol-
cev. Vse kaže, da se je atletika v Trebnjem »prijela«. Zimska sezo-
na nam je prinesla odlične rezultate in prve medalje na državnem 
prvenstvu, zato verjamemo, da bomo poleti lahko pisali o še več 
uspešnih nastopih naših mladih atletov.

Konec meseca avgusta se nam obeta tudi druga izvedba atletske-
ga mitinga v Trebnjem. Več informacij sledi v naslednjih številkah 
Glasila.

Vse ljubitelje teka, atletike in športa obveščamo, da se v Športnem 
parku Trebnje vsak četrtek ob 19.30 odvijajo tudi treningi za odra-
sle. Poleg tekaških vaj, teka in intervalne vadbe na treningu izvaja-
mo tudi specifične korekcijske vaje in vaje za moč. Več informacij 
dobite na mitja.svet@gmail.com.
 

Lep športni pozdrav! 
Mitja Svet, trener atletike

(Foto: Mitja Svet)

Mlajša skupina atletov

Starejša skupina atletov

Zveza društev 
vinogradnikov Dolenjske

VTD Čatež pod Zaplazom  
DV “Lisec” Dobrnič 

DV Trebnje

Trebnje  26. - 28. maj 2017



Pr
i n

ak
up

u 
št

ir
ih

 le
tn

ih
 p

ot
ni

šk
ih

 p
ne

vm
at

ik
 D

un
lo

p,
 F

ul
da

 a
li 

Sa
va

 (v
el

ik
os

ti
 1

7”
 a

li 
ve

č)
 

pr
ej

m
et

e 
da

ri
lo

 V
ul

co
 b

ri
sa

čo
. A

kc
ija

 p
ot

ek
a 

od
 2

0.
3.

 d
o 

20
.4

.2
01

7 
oz

. d
o 

iz
te

ka
 z

al
og

. 

D
A

RI
LO

:
Vu

lc
o 

br
is

ač
a*

w
w

w
.v

ul
ka

ni
ze

rs
tv

o.
si

 
w

w
w

.p
oc

en
ig

um
e.

ne
t

N
a

jm
od

er
ne

jš
i v

ul
ka

ni
ze

rs
ki

 c
en

te
r.

Pr
i n

ak
up

u 
št

ir
ih

 p
ot

ni
šk

ih
 p

ne
vm

at
ik

 
G

oo
dy

ea
r 

(1
6

 p
al

ce
v 

al
i v

eč
) 

bo
st

e 
pr

ej
el

i d
ar

ilo
 -

 o
ri

gi
na

l A
ll 

St
ar

 o
bu

te
v.

 
A

kc
ija

 t
ra

ja
 d

o 
2

0
. 

m
ar

ca
 d

o 
2

0
. 

ap
ri

la
 2

0
1

7
 (

oz
. 

do
 iz

te
ka

 z
al

og
) 

na
 

po
ob

la
šč

en
ih

 s
er

vi
si

h.



št. 126 / april 2017 19

DRUŠTVA

Občni zbor LD Dobrnič
Na predvečer godovnika sv. Jožefa se je v domači lovski koči na 
Ojstrem vrhu zbrala 46-članska lovska druščina Lovske družine 
Dobrnič. Razlog srečanja je bil letni občni zbor, na katerem so bila 
predstavljena letna poročila o preteklem delovanju v lovišču in po-
tekale so razprave o prihodnjem delu. Tema pogovora je bila tudi 
sodelovanje s sorodnimi organizacijami in z domačini pri ohranja-
nju neokrnjenosti narave v naši neposredni bližini domovanja. Po-
leg slednjega so se tudi zaslužnim članom podelila visoka lovska 
priznanja za njihovo dolgoletno nesebično delovanje v lovišču in 
naravi. Prav visoka udeležba na občnem zboru je lep primer sode-
lovanja in tovarištva, ki ga danes marsikje pogrešamo. Obenem pa 
se lovci pripravljamo na praznovanje visokega družinskega jubile-
ja, ki ga bomo obeležili s slavnostno proslavo in povabilom vseh 
gostov, s katerimi je doslej sodelovala domača lovska družina. Ver-
jamemo, da bomo na ta način poskrbeli še za dolgoletno složno in 
uspešno sodelovanje pri ohranjanju naše neokrnjenosti narave, ki 
nam našega truda ne bo pozabila.

Lovski pozdrav!
Leon Lobe, LD Dobrnič

Udeleženci občnega zbora LD Dobrnič

Čistilna akcija krajanov KS 
Štefan
V soboto, 1. 4.2017, je v dopoldanskem času v organizaciji TŠKD 
Štefan in KS Štefan potekala vsakoletna čistilna akcija krajanov 
Krajevne skupnosti Štefan. Čistilne akcije se je udeležilo 25 kra-
janov, od tega 11 osnovnošolcev in 14 odraslih. Po končani akciji 
je vse udeležence pričakala zaslužena malica. Verjamemo, da je 
bilo za letošnjo slabo udeležbo krivo lepo spomladansko vreme, 
saj druge razlage ni. Upamo, da bo udeležba na čistilni akciji na-
slednje leto boljša, kajti težko verjamemo, da je ljudem vseeno za 
izgled domačega kraja. Turistični pozdrav!

Leon Lobe, TŠKD Štefan
Foto: Miro Šalehar

Občinskim SPV! 
Spoštovani! 

Obveščamo vas, da bo v času od 17. 4. 2017 do 30. 4. 2017 potekal 
prvi del nacionalne preventivne akcije »Hitrost« (kasneje še od 26. 
6. do 2. 7. in od 21. 8. do 27. 8.). V sklopu akcije bomo zagotovili 
preventivna gradiva (plakate in kolutke). Prosimo vas, da gradivo 
naročite do vključno 7. 4. 2016, in sicer preko spletnega mesta 
http://www.avp-spv.si/ (Portal SPV). Naročilo gradiva je omogoče-
no le registriranim uporabnikom. V povezavi z akcijo boste kasneje 
na naših spletnih straneh našli druge dokumente in spote. 
Če vam naročeno gradivo za »Kolesar« še nismo posredovali, bo 
le-to potekalo skupaj z gradivom »Hitrost«. O konkretnem prevze-
mu na izpitnih centrih vas bomo sproti obveščali. 

Vljudno vas tudi vabimo, da na portalu SPV med svojimi dokumen-
ti objavite poročilo SPV za preteklo leto, vnesete preventivne ak-
cije, ki ste jih izvedli tudi na podlagi prejetega gradiva, morebitne 
zanimive novice ...
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Kremenjak
Območno združenje Trebnje za vrednote 
NOB je 2. aprila ob 75. letnici ustanovitve 
1. Slovenske partizanske brigade na Kre-
menjeku nad Sela Šumberkom organiziralo 
spominsko svečanost. 5. aprila 1942 se je 
namreč na tem kraju postrojila 1. slovenska 
brigada, imenovana tudi Štajerska oziroma 
II. grupa odredov. Slavnostni govorec na pri-
reditvi je bil upokojeni polkovnik SV Milan 
Gorjanec, član predsedstva ZB Slovenije.

25 let 
Govedorejskega 
društva Trebnje
Člani Govedorejskega društva Trebnje smo 
se 27. 1. zbrali na jubilejnem 25. občnem 
zboru, ki je bil letos volilni. Vodenje društva 
je po 12 letih od g. Antona Kukenbergerja 
z Gorenjih Ponikev prevzel Andrej Lenarčič 
iz Brune vasi pri Mokronogu. Izvolili smo 
tudi nov upravni ter nadzorni odbor, čla-
ne odborov si lahko pogledate na spletni 
strani društva www.govedorejsko-drustvo.
si. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo tudi 
glavnima sponzorjema občnega zbora – KZ 
Trebnje in podjetju Agrosaat d.o.o. Na zbo-
ru smo podelili tudi priznanje rejcu Alojzu 
Kužniku iz Podlisca pri Dobrniču za dosežek 
krave Bale, ki je v življenju dala že več kot 
100.000 kg mleka. 

Ob tej priložnosti vam na kratko predsta-
vimo zgodovino in poslanstvo društva. 

Ustanovni občni zbor društva je bil 22. 9. 
1992. Cilji ustanovitve društva je bilo reše-
vanje problemov, povezanih z govedorejo: 
strokovno izobraževanje članov, sodelova-
nje s strokovnjaki, ki delujejo na področju 
govedoreje, sodelovanje z drugimi sorodni-
mi društvi za medsebojno izmenjavo mnenj 
in izkušenj itd. Leta 1996 smo kot prvi v Slo-
veniji kupili hidravlično mizo za obrezova-
nje parkljev, kar je zelo pripomoglo k izbolj-
šanju zdravja parkljev krav, s tem pa tudi k 
boljšim proizvodnim rezultatom na obmo-
čju delovanja društva. Organizirali smo tri 
tečaje za osemenjevanje goveda v lastnih 
čredah, na katerih je licence za osemenje-
vanje dobilo kar 30 rejcev. Organizirali smo 
tudi štiri razstave plemenske živine, ki so 
se odvile približno vsakih 5 let. Leta 2005 
smo organizirali tudi tečaj za veterinarske 
pomočnike v govedoreji, ki ga je uspešno 
opravilo 20 članov društva. Vsako leto or-

Prireditev v Vaškem 
središču
V mesecu marcu se zvrstijo kar trije prazni-
ki, posvečeni ženam, mamam in možem. V 
KS Knežja vas smo vsem tem namenili sku-
pno prireditev.
Zbrali smo se v Vaškem središču v Dole-
njih Selcah v soboto zvečer, 18. marca. 
Vseh krajanov je bilo okrog 50. Nastopal je 
zborček otrok KS Knežja vas, zapeli so šti-
ri pesmi, posamezni otroci pa so recitirali 
pesmi o mami in očetu. Rebeka in Glorija 
sta zaigrali na harmoniko in flavto, kar je 
še bolj pripomoglo k dobremu vzdušju. Za 
presenečenje večera sta poskrbela člana 
skupine PLIN, za dogajanje pred občin-
stvom pa Uroš in Barbara Primc. Zbranim 
je namenil nekaj besed tudi predsednik KS 
Knežja vas, gospod Lojze Špec. Ob koncu so 
otroci vsem krajanom podarili vrečko me-
denjakov, ki so jih spekli s pomočjo Barbare 
Primc, ko so imeli pevske vaje.
Kar nekaj krajanov je ostalo še dolgo po pri-
reditvi, da so si izmenjali kakšno izkušnjo, 
novost ali le par besed. Seveda pa ni šlo 
brez dobre kapljice in prigrizka. Veselimo 
se naslednjega leta, da se zopet vidimo v 
tako lepem številu. 

za KS Knežja vas
 Anita Barle

S pomladjo leta 1942 so mladi Dolenjci in 
Ljubljančani takrat množično vstopali v par-
tizanske vrste. Partizani so skoraj vsako noč 
rušili kočevsko in dolenjsko progo ter dvigo-
vali v zrak italijanske vlake. V to pomladno 
obdobje sodi streljanje talcev v Radohovi 
vasi in tudi napad na italijansko vojaško ko-
lono na Medvedjeku. Spominska svečanost 
pri mitraljezcu na Medvedjeku bo 22. aprila 
ob 12. uri, v Radohovi vasi pa uro prej.

bp

 

ganiziramo do tri strokovna predavanja in 
eno do dve strokovni ekskurziji oz. oglede 
dobrih praks doma in v tujini. V letu 2017 je 
v društvo včlanjenih kar 170 rejcev goveda 
z območij občin Trebnje, Šentrupert, Mirna 
in Mokronog-Trebelno. 

Društvo že od začetka deluje zelo uspešno 
in veliko pripomore k izboljševanju stanja 
na različnih rejskih področjih v govedoreji. 
Za to se bodo člani na čelu z vodstvom tru-
dili tudi v prihodnje.
UO Govedorejskega društva Trebnje

Čistilna akcija
v soboto, 22. 4., bo ob 10.00 (zbor pri 

gasilnem domu Trebnje) TREMS ob dnevu 
zemlje organiziral čistilno akcijo v Treb-

njem. Za vreče za odpadke in za rokavice 
bo poskrbljeno. Upamo, da se vidimo 

v čim večjem številu in očistimo mesto 
Trebnje in okolico.

Trems
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Prireditev za žene 
in matere KS Štefan
Leta 2011 smo v KS Štefan obudili tradicijo 
prireditev v kraju, zato v marcu člani Tu-
ristično-športnega in kulturnega društva 
Štefan pripravimo kulturno prireditev za 
matere in žene iz naše krajevne skupnosti.
V nedeljo, 12. 3. 2017, smo jih tako povabili 
v prostore gasilnega doma Prostovoljnega 
gasilskega društva Občine. V pesmih in de-
klamacijah smo največkrat omenjali mamo 
in se veselili pomladi, spomnili pa smo se 
tudi očetov. Petje zborčka je z zvoki kitare 

Tekmovalni uspehi gasilske 
mladine PGD Občine 
 
V soboto, 18. 3. 2017, je v Dobrniču potekalo regijsko gasilsko tekmo-
vanje v gasilskem kvizu, na katerem so ekipe pionirjev in pripravnikov 
iz PGD Občine osvojile neverjetne uspehe. Kar dve ekipi sta se uvrstili 
na prihodnje državno prvenstvo v gasilskem kvizu. Ekipa pionirjev v 
sestavi Vid Primc, Kaja Barle in Karmen Prosen so z mentorico Barbaro 
Primc osvojili odlično 2. mesto in se uvrstili na nadaljnje tekmovanje. 
Ekipa pripravnikov 2 v sestavi Klemen Smolič, Jan Anžlovar in Jurij 
Medvešek so z mentorico Vesno Smolič osvojili odlično 1. mesto in na-
slov regijskih prvakov. Ekipa pripravnikov 1 v sestavi David Slak, Larisa 
Barle in Saša Gorc so z mentorico Karmen Smolič osvojili zelo dobro 
5. mesto. Vse trem ekipam se je obrestoval dosedanji vloženi trud in 

Letni zbor OZVVS 
Trebnje
V soboto, 11. 3. 2017, smo v OZVVS Trebnje 
imeli redni letni zbor združenja. Pred pričet-
kom zbora je bil krajši kulturni program, ki 
ga je popestril ženski pevski zbor Zimzelen 
pod vodstvom g. Staneta Pečka. Izvedli smo 
veteransko dejanje, g. Stane Peček pa je med 
pesmimi predstavil zgodbo o teritorialcu 
Smoliču, ki je zapisana tudi v njegovi knjigi.
Po kulturnem programu je sledila predstavi-
tev zbornika z naslovom Temeniška in Mirn-
ska dolina med vojno za Slovenijo leta 1991, 
zgodbe in pričevanja I. del. Zbornik je v na-
šem združenju nastajal že kar nekaj let, ven-
dar je zaradi težke finančne situacije v prete-
klih letih zagledal luč sveta šele letos. Glavni 
urednik je naš član, g. Brane Franc Praznik, 
ki je občinstvu predstavil nastanek zbornika. 
Uvodoma je poudaril, da so bila v našem oko-
lju tri osrednja dogajanja: skladišče goriva v 
Mokronogu, zbirna centra za prebežnike na 
Dobu in na Lanšprežu ter oboroženi spopad 
na Medvedjeku. Že doslej je zbrano veliko 
gradiva, pričevanj, spominov … Vseh nikakor 
ni mogoče zajeti v enem zborniku, verjetno 
tudi ne v več nadaljevanjih, saj je zgodb in 

pričevanj toliko, kolikor je bilo udeležencev 
teh dogodkov. Spomnil je na to, da je samo v 
spopadu na Medvedjeku sodelovalo več kot 
500 pripadnikov TO in poleg njih še Milice, 
Civilne zaščite, Rdečega križa … Nastali zbor-
nik je izbor nekaterih pričevanj udeležencev 
spopada na Medvedjeku, poleg tega sta v 
zborniku predstavljeni tudi raziskovalni na-
logi učencev OŠ Trebnje in OŠ Veliki Gaber. 
Dotaknil se je tudi dileme o tem, ali je bil 
napad na kolono na Medvedjeku resnično 
potreben ali bi lahko takrat ravnali drugače. 
Na takšne in podobne dileme ter vprašanja 
bodo morali odgovore iskati vojaški analitiki, 
mi pa se bomo trudili ujeti čim več pričevanj 
in doživetij ter jih zapisati za naše zanamce. 
Glavni urednik je zapisal: »Zdaj je še čas za 
zgodbe in pričevanja, na osnovi katerih bodo 
ugotovljena čim bolj realna dejstva.«
Podeljene so bile tudi zahvale donatorjem in 
sponzorjem zbornika, ki so:
Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Občina 
Mirna, Občina Trebnje, Občina Mokronog–
Trebelno, ZZB za ohranjanje vrednot NOB, 
TOMPLAST d.o.o., Avtoprevoz Ahlin, Feliks 
Ahlin s.p., ŠOKO d.o.o., Gradbena mehani-
zacija Marjan Slapšak s.p., Avtoprevozništvo 
Tomaž Višček s.p., Vibor podjetje za trgovino 
in proizvodnjo d.o.o., Mizarstvo Kotar, Janez 

spremljala Julija Kolenc, samostojni pevski 
nastop Vite pa je spremljal njen oče. Naj-
mlajši nastopajoči so ob petju in spremljavi 
harmonike Gašperja Keka zaplesali nekaj 
ljudskih plesov. Ob koncu prireditve smo 
vsem obiskovalkam podarili cvet. Veseli 
smo bili, da smo videli zadovoljne obraze 
naših mam, saj se zavedamo, da je za otro-
ke najbolj dragocena prav srečna mati. 
Nastopajoči in obiskovalci smo se po pri-
reditvi družili ob pogostitvi in sproščenem 
klepetu ter drug drugemu obogatili nedelj-
sko popoldne. 

 Irena Višček
Foto: Nataša Grmovšek

Kotar s.p., TDR d.o.o., Gostilna Jaklič, Peter 
Jaklič s.p., Interles Janez Potokar s.p., Prevozi 
Mirko Resnik s.p.
Uradni del letnega zbora se je nadaljeval s 
poročili za leto 2016 ter predstavitvijo na-
črtov za leto 2017, najzaslužnejšim članom 
združenja pa so bila podeljena priznanja za 
njihov prispevek k delovanju OZVVS Trebnje. 
Na podlagi Statuta ZVVS smo v OZVVS Treb-
nje pripravili tudi osnutek lastnega statuta, 
ki ga je zbor veteranov soglasno sprejel. 
Letni zbor se je končal v prijetnem veteran-
skem druženju.

Marko Kotar, sekretar OZVVS Trebnje
Fotografija, Brane Franc Praznik

tako bosta kar dve ekipi PGD Občine na letošnjo državno prvenstvo 
ponesli dobro ime gasilske mladine PGD Občine in tako zastopali tudi 
barve občine in Gasilske zveze Trebnje. Čestitke naši gasilski mladini! 

Leon Lobe, PGD Občine, Foto: arhiv PGD Občine
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INTERVJU - LADO STOPAR

Lado Stopar ̶ pilot ̶ pevovodja 
 ̶ vinogradnik in še marsikaj
Pevski sestav Zagriški fantje letos obeležuje 25 let prepevanja. Njihov 
zbor vodi g. Lado Stopar. Odločil sem se, da ga obiščem. Zanimala me 
je njegova debela knjiga življenja. Ladov delovni koledar nima nedelje 
označeno z rdečim. Zanj je to mogoče najbolj delovni dan. Je skrbnik 
božjepotne cerkve na Zaplazu. Po njeni prenovi prijazno sprejema vse 
več romarjev in turistov, ki si ogledujejo ta prečudoviti del nebes z lepo 
urejenimi vinogradi. Tu je na jesen življenja pristal tudi moj sogovornik. 
Bal sem se, če bo pristal v to, po kar sem prišel. Najprej me je povabil v 
svojo sprejemno pisarno »klet«. Ob kozarčku rujnega sem dobil pogum in 
mu izdal mojo skrivnost. Pristal je na kratek intervju in beseda je stekla.

Od kot izvirajo vaše korenine – kratek življenjepis 
Rodil sem se v kmečki družini kot zadnji, tj. enajsti otrok. Prva leta sem 
preživel v izgnanstvu v Nemčiji, kamor je bila družina izseljena. Osnovno 
šolo sem obiskoval v Šentrupertu, šolanje pa nadaljeval v Ljubljani.
Kdo vas je navdušil za poklic pilota?
Že kot otrok sem se oziral za vsakim letalom na nebu, kar ob pobiranju 
krompirja ni bilo všeč mojemu očetu. Kot sem rastel, pa je rastlo tudi 
zanimanje za letalstvo. 
A se spomnite kakega posebnega dogodka pri opravljanju zelo odgo-
vornega poklica?
V 23 letih poklicnega letenja v Adriji se je nabralo veliko zanimivih dogod-
kov, tako da bi težko izločil le enega, morda vrnitev na letališče Hamburg, 
ko so nam sporočili, da imamo na letalu tempirano bombo. 
Kje ste spoznali vašo življenjsko sopotnico Anico?
Ženo Anico sem spoznal v plesni šoli pri mojstru Jenku v Ljubljani.
Kaj vaju je vodilo na Zaplaz?
Žena je bila rojena na Zaplazu, tako sva hodila na obisk k očetu. Ker mi je 
bil kraj zelo všeč, sva pozneje kupila na Zaplazu parcelo z gospodarskim 
poslopjem in ga pozneje preuredila v stanovanjski objekt. Ker mi je kraj 
postajal vedno bolj všeč, sva se leta 1984 preselila iz Ljubljane na Zaplaz.
Kdaj ste se prvič srečali z glasbo?
Najbrž že v zgodnjem otroštvu, saj je moja mama zelo rada prepevala, 
tudi kar ob delu.
Ali ste kdaj zapeli tudi na svojem delovnem mestu?
Kar nekaj mojih sodelavcev je imelo rado glasbo, tako da se je tudi to 
dogajalo.

Kakšna je vaša glasbena izobrazba?
Dokler me pokojni zborovodja Darko Bregar ni »porinil« v zborovodske 
vode, sem bil samouk v glasbi. Ko sem spoznal, da moram resneje prevze-
ti delo od prejšnjega zborovodje, sem obiskoval tri tečaje za zborovodje, 
ki jih je organizirala po različnih krajih JSKD.
Koliko let ste član zbor Zagriških fantov, kdaj ste prevzeli vajeti zbora?
Zagriški fantje so me pritegnili leta 1997, vodenja zbora pa sem prevzel 
leta 2001.
Pred leti ste bili razglašeni za najstarejši zbor po sestavu zbora. Koliko 
je imel najstarejši in najmlajši član?
Res je krožila anekdota, da smo skupaj starejši kot stiški samostan. V sta-
rosti vodi gotovo Franc Kalar, ki je pri 97 letih še vedno pel. Tudi najmlaj-
šega bi lahko odkrili v naši kronologiji. Mislim, da bi se ustavili nekje pri 
40 letih.
Voditi tako »dozorel« zbor po starostnem stažu ni lahko. Ali ste že kdaj 
razmišljali o končanju strokovnega vodje? 
Starost v zboru ima svoje pozitivne in seveda tudi negativne strani. »Za-
griški fantje« kljub starosti za enkrat delujejo zelo homogeno in se vsak 
član obnaša odgovorno. Prav tako mora zborovodja pravočasno ugotovi-
ti, kdaj postane zboru ovira in se pravočasno umakniti.
Ali tudi v petju obstaja pregovor: imaš rojenega pevca, imaš pevca, ki 
potrebuje čas, da postane pevec in imaš pevca, ki ne bo nikoli pevec?
Povsem brez posluha ni človeka. Res pa je, da so med pevci velike raz-
like. Zborovodja je tisti, ki mora vedeti, komu je potrebno posvetiti več 
pozornosti.
Ali je res, da imate najraje pevca, ki sam odkrije svojo napako in jo tudi 
prizna?
Normalno je, da je svoje napake težko priznati, hudo je, če se jih ne zave-
daš, potem se jih tudi ne da odpravljati.
Na jesen življenja ste postal tudi odličen vinogradnik. Od kod ta nav-
dih?
Rodil sem se v vinorodnih krajih, moj oče je bil vinogradnik. Res pa je, da 
v Ljubljani nisem vinogradil, žilica pa je ostala. Še predno smo se preselili 
na Zaplaz, sem zasadil vinograd.
Za konec bi vas prosil, da nam zaupate vaš delovni urnik. To bo nam 
koristilo kot recept za zdravo in dolgo življenje.
Delaj, jej in pij zmerno, ampak redno, predvsem pa dolgo in boš dolgo 
in srečno živel. Če pa ob tem še dolgo poješ, si življenje še podaljšuješ.

Lado! Hvala, ker ste si vzel čas za najin klepet. Posebna hvala za recept za 
dolgo in zdravo življenje. Želim, da tudi vama z ženo Anico sonce še dolgo 
sije visoko na nebu. Naj za zaključek povem, da Zagriški najraje vozijo svo-
jo barko po sredini. V šali pravijo: "Nikoli ne veš, kam bo zapihal veter."

SVIT vam lahko reši življenje
Svit je državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih 
sprememb in raka na debelem črevesju in danki. Namenjen je vsem mo-
škim in ženskam med 50 in 74 letom starosti. 
Ta vrsta raka je druga najpogostejša oblika raka in za njim v Sloveniji vsa-
ko leto zboli okrog 1700 ljudi. Če bolezen odkrijemo pravočasno, raka 
lahko preprečimo.
Velika večina rakavih sprememb se razvije iz polipov. Polipi so tvorbe, ki 
so lahko dlje časa prisotne v črevesju in ne delajo nobenih težav, potem 
pa se pod vplivom neznanega vzroka lahko spremenijo in postanejo ra-
kave. Polipi v zgodnji fazi krvavijo samo občasno in neopazno in dobra 
metoda, da to krvavitev opazimo, je imunokemični test, na čemer temelji 
program SVIT. 
Pozorno spremljajte svojo prebavo, predvsem pa bodite pozorni na kri v 
blatu, ki je lahko resni znak nevarnega obolenja.
Tveganje, da zbolimo, povečuje nezdrav življenjski slog. Tudi posamezniki, 
katerih ožji sorodniki so že zboleli za rakom, so bolj ogroženi. Nevarnost, 
da zbolimo, pa se po 50. letu znatno poveča.
Svit lahko reši življenje tudi vam, zato sodelujte v programu, namreč nih-
če ni imun in rak lahko doleti kogarkoli.

Branka Glivar 
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O zdravljenju s konopljo in 
njenimi izvlečki
V zadnjem času so sredstva javnega obveščanja pogosteje poročala o 
uporabi konoplje v medicinske namene – za zdravljenje bolezni ali simp-
tomov bolezni. Hkrati so nas obveščala tudi o spremembi zakonodaje 
na področju prepovedanih drog, ki je omogočila uporabo konoplje na 
področju medicine.
V prispevku želim posredovati kar se da realno sliko o stanju zdravlje-
nja s konopljo in njenimi izvlečki v medicini pri nas. V javnosti, tudi pri 
obiskovalcih našega zdravstvenega doma, je pogosto občutiti pretirana 
in nekritična pričakovanja glede zdravilnih učinkov konoplje. Bila naj bi 
zdravilo za skoraj vse bolezni. K temu pripomore razmeroma slabo po-
znavanje rastline in aktivnih substanc, ki jih vsebuje, slabo poznavanje 
mehanizmov delovanja in pomanjkanje resnih študij, ki bi ovrednotile 
zdravilne učinke.
Samozdravljenje s konopljo je precej razširjeno. Uporabniki kupujejo pri-
pravke na črnem trgu. Sestava preparatov je glede vsebnosti aktivnih 
snovi zelo variabilna in nepregledna, kar povečuje možnost neželenih 
učinkov. Z nepredvidenimi reakcijami po uporabi imamo v naši ustanovi 
že kar nekaj izkušenj.
Konoplja je rastlina, ki v naših podnebnih razmerah zraste v višino od 
2 do 3 m. Značilna je bujna in hitra rast, na katero vplivajo sestava tal, 
vlaga in sorta konoplje. Rast se zaključi s cvetenjem in tvorbo semen, 
steblo oleseni, listi so nazobčani in prstasti. 
Glede na vsebnost substance THC se rod konoplje v grobem deli na dve 
podvrsti: prva t. i. navadna konoplja vsebuje manj kot 0,3 % psihoaktiv-
ne substance THC, druga t. i. indijska konoplja pa vsebuje THC v večji 
količini. Zakonsko je v Sloveniji dovoljena le pridelava navadne konoplje. 
Semena in vlakna se najpogosteje uporabljajo v prehrani, kozmetiki, te-
kstilni industriji in papirništvu.
Konoplja vsebuje preko sto farmakološko aktivnih učinkovin, ki se ime-
nujejo kanabinoidi in še številne druge spojine. Natančno je analiziranih 
le nekaj kanabinoidov: THC, CBD, CBN in CBG.
Med seboj se razlikujejo po učinkih na človeški organizem. Najbolj je raz-
iskano psihoaktivno delovanje THC-ja. Substance delujejo še protibole-
činsko, protivnetno, pospešujejo apetit in blažijo slabost.
Konoplja se je po svetu razširila iz osrednjega dela Azije. Že v starih kul-
turah so jo uporabljali v ljudski medicini za zdravljenje, v prehrani (olje iz 
semen), za izdelovanje papirja, vrvi in platna za oblačila in jadra (vlakna 
konopljinega stebla). V medicini so jo v Evropi kot zdravilo začeli upora-
bljati od 1850 leta naprej. Zaradi prihoda novih in učinkovitejših zdravil 
je bila po letu 1940 njena uporaba začasno prekinjena. Z odkritjem ne-
katerih aktivnih substanc v rastlini in odkritjem fizioloških osnov njiho-
vega delovanja se je zanimanje za tovrstno zdravljenje ponovno obudilo 
in pričakovati je še večjo uporabo.
Skozi vso zgodovino konoplje se srečujemo tudi z zlorabo njenih psi-

hotropnih učinkov: vzbujanje ugodnega počutja, sreče, razigranosti in 
vznesenosti. Občasnih uživalcev konoplje z namenom bega iz realnega 
sveta in doseganja »kemičnega« ugodja je razmeroma veliko. Odvisnost 
razvije okrog 10 % ljudi, ki so poskusili uporabo kanabinoidov. Prav zara-
di tega je bila konoplja v večini držav uvrščena na sezname prepoveda-
nih drog. Med drugim sta poznana kvaren učinek na razvijajoče se mož-
gane do 18. leta starosti in vpliv na psihomotorne sposobnosti voznikov 
v prometu ter pri upravljanju s stroji in s tem povezanimi nesrečami.
V Sloveniji je sprememba zakonodaje najprej omogočila uporabo izoli-
ranih ali sintetičnih kanabinoidov, zadnja letošnja sprememba pa omo-
goča tudi zdravljenje s cvetnimi in plodnimi vršički z znano vsebnostjo 
THC/CBD.
Pri nas imajo največ izkušenj z zdravili na osnovi konoplje onkologi. 
Uporabljajo jih skupaj z drugimi zdravili pri bolnikih s težje obvladljivi-
mi simptomi bolezni. Tako se jih poslužujejo za vzpodbujanje apetita in 
zmanjševanje slabosti pri rakastih obolenjih ali po kemoterapijah, za 
zdravljenje bolečine in pomirjanje.
Na področju pediatrije se tovrstna zdravila uporablja pri zdravljenju epi-
lepsije, odporne na zdravljenje z drugimi zdravili.
Nevrologi z zdravili na osnovi konoplje blažijo zakrčenost mišic pri multi-
pli sklerozi in stanjih po poškodbi hrbtenjače.
Posebno za zdravnike v osnovnem zdravstvu je uvedba možnosti upo-
rabe zdravil na osnovi konoplje precejšnja novost. Prejeli smo osnov-
ne informacije. Potrebna pa bodo še dodatna izobraževanja in izdelava 
smernic za zdravljenje s kanabinoidi in konopljo. 
Natančne sheme zdravljenja še ne obstajajo. Doze in pogostost dajanja 
zdravil se morajo prilagajati vsakemu posamezniku. Zdravilo se uvaja po-
stopno do želenega učinka. 
Načeloma lahko zdravnik predpiše zdravila na osnovi konoplje na re-
cept. V Sloveniji sta do sedaj na voljo le dva sintetična preparata (THC in 
CBD). Pogosto se uporablja kombinacija obeh v določenem razmerju – 
odvisno od cilja zdravljenja. V lekarnah pripravijo zdravilo v obliki kapljic. 
Zdravilo z THC (Dronabidol) se izdaja kot narkotik, zdravilo z CBD (Canna-
bidiol) pa nima teh omejitev. Zaenkrat je nabava zdravil samoplačniška.
Zdravil ni mogoče predpisovati bolnikom z resnejšimi obolenji srca in 
ožilja in psihiatričnim bolnikom.

V svetu poteka veliko raziskav o kanabinoidih in veliko študij o delovanju 
novih zdravil na osnovi konoplje. Pričakovati je, da se bo v prihodnjih 
letih število zdravil povečalo, zagotovo pa bodo opredeljena tudi nova 
bolezenska stanja, pri katerih bi zdravila lahko uporabili.

Foto: Bogomir H.
Bogomir Humar, ZD Trebnje

Preizkus hoje na 2 km
Spoštovani!
Zdravstveni dom Trebnje vabi vse občane in občanke v soboto, 13. 
maja 2017, med 8. in 11. uro na preizkus hoje na 2 km, ki bo na 
igrišču OŠ poleg CIK-a v Trebnjem.
Preizkus hoje na 2 km predstavlja terenski test za ocenjevanje 
telesne zmogljivosti. Na osnovi hitre hoje in dobljenih rezultatov 
vam svetujemo ustrezno telesno dejavnost za povečanje vaše kon-
dicije. Prilagojen je normalno telesno dejavnim odraslim osebam, 
starim od 20 do 65 let, ki niso akutno bolni in nimajo bolezni, ki bi 
preprečevali hitro hojo. Primerna, redna in učinkovita vadba vam 
pomaga poskrbeti za vaše zdravje.
Vse dodatne informacije lahko dobite vsak delovni dan med 11. in 
12. uro na telefonski številki 07 34 81 782.

Zdravstveni dom Trebnje
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Preprečevanje vlomov in 
tatvin iz vozil ter objektov
Policisti Policijske postaje Trebnje smo v preteklih letih in tudi že 
letos, predvsem pa v spomladanskem času, obravnavali večje 
število tatvin in vlomov v stanovanjske hiše in tatvin iz odklen-
jenih objektov. Ta kazniva dejanja so se dogajala predvsem na 
območju vinorodnih okolišev in na mestih, kjer ljudje opravljajo 
gospodarska dela. Policisti Policijske postaje Trebnje občanom 
svetujemo:

• Upoštevajte samozaščitne ukrepe.
• Torbic, kovčkov in drugih predmetov ne puščajte na policah, 

sedežih ali na drugih vidnih mestih. Ti predmeti so vaba za 
tatove; varneje bodo shranjeni v prtljažniku. Zlatnina, denar, 
kreditne kartice, čeki in dokumenti ne sodijo v predale vozila.

• Predmeti v vrečki ali torbici, ki sicer niso dragoceni, so lah-
ko vaba za storilce, saj ti ne vedo, kaj je v vrečki ali torbici. 
Povzročena materialna škoda bo v tem primeru večja, kot je 
vrednost odnesenih predmetov.

• Prtljago naložite v vozilo tik pred potovanjem. Na puščajte pr-
tljage na strehi avtomobila. 

• Ko zapuščate vozilo, zaprite vsa okna in vrata ter obvezno za-
klenite vozilo, prtljažnik in pokrov posode za gorivo.

• Vključite alarmno napravo, če jo imate.
• Nikoli ne puščajte ključa v kontaktni ključavnici, tudi če za-

pustite vozilo le za hip.

Enaka previdnost velja, če želite zagotoviti varnost v stanovanjih, 
vikendih ter zidanicah. Policisti svetujemo:
• Večjih vsot gotovine in dragocenosti ne hranite doma.
• Zapirajte in zaklepajte vhodna vrata. Ne odpirajte jih neznan-

cem. Pred vhodnimi vrati imejte ustrezno razsvetljavo. Zelo 
priporočljiva je senzorska luč. Vrata opremite s ključavnico z 
varovalom ali varnostno verigo in kukalom. Namestite domo-
fon ali videofon.

 
Kaj storiti, če ste oškodovani z vlomom ali tatvino?
Nemudoma pokličite policijo. Do njenega prihoda ničesar ne 
premikajte in ne pospravljajte, da ne boste uničili koristnih sledi, 
ki bi lahko pomagale pri odkritju storilca. Pri izsleditvi storilca nam 
lahko veliko pomagate, če si dobro zapomnite ali takoj zapišete 
predvsem:
• v primeru zalotitve osebni opis sumljivih oseb (spol, starost, 

velikost, obleka, posebne značilnosti obraza, hoje, govora in 
drugo);

• registrsko številko, barvo, znamko in tip vozila;
• ne dotikajte se ničesar, saj lahko uničite sledi storilca;
• natančen opis ukradenih predmetov; povejte, če ste storilca 

zalotili.

Vaš vodja policijskega okoliša
Dejan Kavšek
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Huda nesreča pred 
Medvedjekom
Vse kaže da postaja cesta št. R2-446 na relaciji Grm – Pluska vedno 
bolj krvava. Nedaleč od lanske tragedije dveh kolesarjev je 30. 3. v 
dopoldanskem času spet počilo. Osebno vozilo znamke Audi je silo-
vito treščilo v nasproti vozeče tvorno vozilo znamke Mercedes. Da 
je bil udarec res silovit, pove podatek, da se je tovorno vozilo po 
čelnem trku dobesedno zarilo v brežino. V času ogleda nesreče je 
po podatkih policije bil voznik še pri življenju. Na vprašanje o vzroku 
za nesrečo so le-ti dejali, da je to še preuranjeno povedati. Zagoto-
vo tudi v tem primeru ni bila hitrost majhna. Predvidevam, da pa le 
ni bila presežena, saj je na tem mestu dovoljena hitrost 90 km/h. 
Ko sem se pozneje ustavil v nekem lokalu, je starejši gospod dejal:" 
Kdor se počasi pelje, se počasi zaleti". K temu ni kaj dodati, le zdravo 
kmečko pamet je potrebno uporabiti.

Mirko Gliha, predsednik, SPVCP Trebnje

V Dobrniču smo se zbrali 
nekdanji sošolci
Kar precej let je minilo od zadnjega srečanja nekdanjih sošolcev, zato 
so bila na pobudo sošolke poslana vabila vsem, ki smo osnovno šolo 
obiskovali pred približno 60 leti, da bi se zbrali 25. 3. 2017. Srečanja »Še 
pomnite tovariši« se nas je udeležilo kar 52. 
Zbrali smo se v gostilni Pr' Škrajnc', nato pa odšli v prenovljeno osnov-
no šolo, ki nam jo je razkazala vodja šole, ga. Kastigar. Največ zani-
manja so bile deležne slike, ki visijo po stopnišču in katerih smo se 
mnogi tudi našli. Mnogi so bili presenečeni, saj je nova šola res lepa. 
Po kratki predstavitvi nove šole smo imeli večerjo. Sledila je zdravica in 
zatem sem v imenu organizatorjev srečanja pozdravil navzoče, po oku-
sni večerji pa nam je g. Prpar predstavil nekaj načrtov za kraj. Sledil je 
sproščen pogovor o lepih starih časih, prijaznih besedah, neizrečenih 
čustvih in starih prijateljih. Lojze Slak bi sigurno zapel »Kadar srečam 
te …«.
Čas v prijetni družbi prehitro mine, zato smo sklenili, da se zopet sreča-
mo v isti zasedbi čez dve leti, saj čas kar prehitro teče.

Jože Petek 

Ni več trpljenja, ni bolečine.
Življenje je trudno končalo svoj boj.

V 67. letu nas je zapustil na dragi

Anton Povhe
1950─2017

       Po domače Peskarjev s Kriške Rebri

Čeprav je bila bolečina v srcu, smo morali reči zbogom. Zahvali-
la bi se rada vsem sorodnikom, prijateljem, nekdanjim sodelav-
cem in sosedom za vsak stisk roke, sveče in podarjeno cvetje. 

Posebej bi se rada zahvalila vaščanom vasi Blato ter gospe Ma-
rinki za molitev ob krsti. Zahvaljujeva se gospodu župniku za 
lepo opravljen obred, pevcem ter pogrebni službi Novak. 

Vsem še enkrat hvala. 
Žalujoča: Nada in Jani

Srce je omagalo, dih je zastal,
a na vas draga mami 
spomin bo večno ostal

Z A H V A L A
Ob boleči izgubi naše drage mame, babice 
in prababice Jožefe Žefran se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, 
sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem, ki so nam ob težkih 
trenutkih stali ob strani, nam izrekali sožalje, darovali cvetje, sveče 
in svete maše. Hvala g. župniku za lepo opravljen obred, pevcem 
za zapete žalostinke. Hvala govornicama, pravnukinji Erni in ga. Jo-
žici Štrempfelj za ganljive besede slovesa, praporščakom DU Veliki 
Gaber in ZB ter zastavonoši. Hvala folklornemu društvu, društvu 
upokojencev ter LD Veliki Gaber in Medvejčanom.
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo imeli radi, jo spo-
štovali, jo pospremili na zadnjo pot in jo boste ohranili v lepem 
spominu.

Žalujoči: vsi njeni.

Smo družinsko podjetje Oklešen, ki se s pog-
rebno dejavnostjo ukvarjamo 25 let. Ob letoš-
njem jubileju smo se odločili, da na Trubarjevi 
12, v Trebnjem, odpremo našo podružnico. Na 
željo svojcev pokojnih pa se lahko oglasimo 
tudi na domu. Poskrbeli bomo, da bo zadnje 
slovo potekalo dostojno, kot želijo domači v 
težkih trenutkih. 

Trudimo se biti najboljši in najugodnejši.

Pogrebna dejavnost - več kot
le organizacija slovesa
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SMC uresničuje cilje, ki so bili zastavljeni pred volitvami: boj 
proti korupciji, stabilno gospodarsko okolje, dostopno zdra-
vstvo za vsakogar, trajno zaposlovanje mladih ter skrb, da bo 
Slovenija zelena, referenčna država v digitalni EU.
Uspeva nam, da živimo v varni državi!
Ob tako pomembnem prazniku, kot je 1. maj, nas veseli gospo-
darska rast in nove zaposlitve. Kako pomembno je, da imamo 
delo in redni zaslužek. Tega se zavemo šele takrat, ko nam ali 
v naši okolici ne gre vse po sreči. Slovenci smo priden narod, 
včasih garamo cele dni brez oddiha in celo izgorevamo.
1. maj je naš praznik, ko se moramo z veseljem ozreti na delov-
ne uspehe, se odpočiti in uživati.

Vsem občanom iskrene čestitke za praznik dela 1. maj ! 
Stranka modernega centra SMC 

Potrditev dveletnega proračuna je za nami. Zavedamo se, da 
ima vsak človek, skupina, stranka, krajevna skupnost svoj po-
gled in prioritete glede razvoja, potreb in napredka svojega 
kraja. V naši občini je viden napredek. Ta je rezultat mnogih 
naporov, da bi dosegli skupno dobro po različnih poteh prek 
poskusov, napak in dialoga – predvsem za odročne kraje, za 
katere v večini zmanjka tisti prepotreben košček pogače, ker 
pridejo zadnji na vrsto. Smo na začetku novega proračunskega 
obdobja, zato naj se najprej zaključijo že začeti projekti, rekon-
strukcije cest z asfaltiranjem v odročnejših krajih, rekonstruk-
cije križišč in krožišč.

SLS

V Trebnjem in okolici je dne 27. 3. pote-
kal regijski delovni obisk predsednika 
Socialnih demokratov in podpredsednika 
vlade mag. Dejana Židana. Predsednik SD 
je delovni obisk Trebnjega z okolico začel 
na kmetiji Kukenberger. Židan se je med 
obiskom seznanil s pridelavo mleka in 

proizvodnjo sirov. V nadaljevanju je predsednik SD in minister Dejan Židan obiskal 
uspešno izvozno naravnano podjetje REM v Trebnjem, ki proizvaja modularne bival-
ne enote. Zaposlujejo več kot 200 oseb, lanskoletna realizacija pa je znašala slabih 
36 milijonov evrov, vodstvo pa je Židana seznanilo s prihodnjimi projekti in novimi 
produkti, ki jih proizvajajo v podjetju. Dejan Židan je nato obiskal podjetje DANA 
v Mirni, v katerem so ga seznanili z delovanjem in poslovnimi načrti za polnjenje 
vode in proizvodnjo pijač. Sledila je okrogla miza z naslovom Ekonomska reforma 
za močno gospodarstvo in srednji razred, na kateri so sodelovali še direktor podje-
tja REM Igor Kastelic, direktor podjetja DANA Marko Hren in predsednik Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Trebnje Marjan Krmelj.
Strinjali so se, da je v Sloveniji za boljše in kvalitetno življenje ljudi ključnega pomena 
gospodarska rast, ki jo moramo krepiti, ob tem pa ohranjati stabilno in predvidlji-
vo poslovno okolje, saj je le-to izjemnega pomena za izvozno naravnana podjetja. 
Židan je ob tem še poudaril, da sta gospodarska rast in stabilna politična klima po-
membni tudi za ohranitev močne socialne države in hkrati nujni za krepitev mreže 
javnih storitev, od šolstva do zdravstva, za kar se zavzemamo v socialni demokraciji.

Občinski odbor SD Trebnje

Spomladanska rekreacija
Proračun za dve leti je bil sprejet, skoraj brez razprave. Največji 
rivali prejšnjega sprejemanja so bili umirjeno tihi in zadovoljni. 
Ne moremo mimo dejstva, da tudi dobri predlogi g. Prparja, 
častnega občana občine, niso bili popolnoma nič upoštevani z 
odbora za prostor.
Članice, člane in simpatizerje vabimo na rekreacijo na prenovlje-
no šolsko igrišče.
Pridružite se nam ob sredah med 20. in 22. uro (nogomet) 
in ob petkih med 20. in 22. uro (košarka).
Zaradi prenove odbojkarskega igrišča igra na njem ni mogoča. 

Vsem občanom želimo vesele velikonočne praznike.

Občinski odbor Slovenske demokratske stranke Trebnje

24. marca so se zbrali člani stranke DeSUS, Ob-
činske organizacije Trebnje na letnem občnem 
zboru. Po uvodnem nagovoru predsednika in 
poročilu dela vidnejših članov stranke je zbra-
ne nagovoril tudi predsednik pokrajinskega 
odbora, ki je pohvalil delo stranke. Prijetno je 

bil presenečen nad velikim porastom novih članov. Z zadovoljstvom je pozdravil 
vključevanje mlajših. Ker stranka zaseda vse več vplivnejših mest v Vladi, pred-
vsem zaradi dobrih volilnih rezultatov, je njuno potrebno vključiti mlade kadre. 
Trebnje je tu na zelo dobri poti. Mogoče bodo člani stranke DeSUS, kar se sliši 
malo nerodno, že na naslednjih volitvah pomladili tudi OS. V programskem delu 
bo še naprej glavni poudarek na zviševanju pokojnin v skladu z gospodarsko 
rastjo. Ustanovitev demografskega sklada in večjo povezavo z DU. Na zvezni 
ravni je že čutiti pozitivne premike. Upajmo, da se bo končno premaknilo tudi na 
lokalnem nivoju. To je ključ za zaščito interesov in uresničevanje programskega 
dela stranke. Mogoče bodo prihodnje volitve le prinesle pozitivne premike, ki so 
nujni za dobrobit vseh. Žal je tako, da se preko politike rešujejo vsi problemi. Tu 
ni pomembna država ali njena ureditev. Politika je tista, ki daje moč ali nemoč 
življenjskemu utripu kraja, v katerem živite. Zato stranka DESUS že sedaj poziva 
zlasti mlade, da se vključite v naše vrste. Pri stranki DeSUS so vrata odprta 24 
ur dnevno, in sicer vsem, ki v srcu dobro mislijo. Naše načelo je: Naj si narod 
piše sodbo sam.

Mirko Gliha 
OS stranke DeSUS

 

Želimo vam vesele in blagoslovljene 

velikonoč  ne praznike!
 

 
 

 

 

Župan Alojzij Kastelic 

s sodelavci 
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RAZVEDRILO

Tokratni sponzor križanke je Podjetje KOŠ proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Kresna ulica 12, 
Trebnje. Za vas so pripravili nagrade, in sicer:  
1. nagrada: diamantna rezilna plošča RUBI CPJ 125 SUPERPRO
2. nagrada: rezalnik keramike KAUFMANN Miniflies
3. nagrada: reducirni kos za cisterno 3/4"
Trgovina KOŠ Trebnje, s trgovino na Prešernovi ulici, tel: 07/348 22 00 že več kot dvajset let nudi svojim kup-
cem širok asortiman izdelkov. Glavni program trgovine je metalurgija, kjer lahko kupci izbirajo med kvadra-
tnimi, okroglimi, pocinkanimi cevmi, raznimi kotniki in profili, ploščatimi in okroglimi jekli v navadni ali boljši 
kvaliteti, raznimi vodili, aluminijem, bakrom, medenino, bronom, INOX-om, Trgovina KOŠ ima dve tračni žagi, 
na katerih lahko strankam razrežejo material na želeno dolžino. Zraven sta seveda še orodje in pribor za var-
jenje, vrtanje, brušenje, rezanje, barvanje in merjenje. Zelo širok je izbor vijakov, matic, podložk in ostalega 
pritrdilnega materiala. Na oddelku okovja si lahko poiščete ključavnico, zapahe, spone, kotnike, kljuke, ščite. 
Pomembna je tudi zaščita, zato lahko izbirate med več vrstami rokavic, zaščitnih očal, kolenčnikov ... Trgovina 
ima tudi oddelek z inštalacijami, v katerem lahko dobite vse za vodovod, centralno kurjavo, kanalizacijo in 
elektroinštalacije. Pri njih se dobijo plini MESSER, in sicer tako za varjenje kot tudi kuhanje. Da pa ni vse samo 
za moške, poskrbijo z vrtnim programom, malimi gospodinjskimi aparati, belo tehniko in široko potrošnjo.
Trgovina KOŠ je zastopnik za Slovenijo za orodje za keramičarje KAUFMANN iz Avstrije, RUBI iz Španije ter alka-
ten spojke FIP iz Italije. Več si lahko pogledate na prenovljeni spletni strani www.kos.si, kamor ste lepo vabljeni
Geslo križanke in svoj naslov pošljite na Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali na elek-
tronski naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com najkasneje do ponedeljka, 3. 4. 2017. Ge-
sel, prejetih po tem datumu, ne bomo mogli upoštevati.

Pravilno geslo križanke iz februarske 
številke Glasila je: ENOSTAVNO SAMO 
SPATI.

Prejeli smi 35 pravilnih rešitev. Na seji 
4. 4. 2017 smo izžrebali 3 nagrajence:
1. nagrajeni: Ludvik Virc, Šmaver 109 
8211 Dobrnič;
2. nagrajena: Lucija Reščič, Gubčeva 
43, 8210 Trebnje in
3. nagrajeni: Tomaž Kramer, Rožni vrh 
31, 8210 Trebnje.
 
Za dvig nagrad se oglasite v DOMA-
KO d.o.o. Mirna, Glavna cesta 14



Datum Ura Prireditev Lokacija
13. 4. 2017 16.00–18.00 Zdrava rekreacija CIK Trebnje, telovadnica

13. 4. 2017 18.00 Glasbeni recital: trobentač Matej Kravcar in sopranistka Iris Bečaj Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

14. 4. 2017 8.00–10.00 Digitalna doba, naš izziv CIK Trebnje, učilnica 2

15. 4. 2017 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

15.4 . 2017 8.30–12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

17. 4. 2017 8.00 Pohod po Humarjevi poti Bistro Žonta, Stranje pri Velikem Gabru

17. 4. 2017 9.00 9. Šentlovrenski krog Zbor na Krtini

18. 4. 2017 15.00–16.00 Nordijska hoja CIK Trebnje

19. 4. 2017 9.15–10.15 Ustvarjalna delavnica »Ustvarimo si pomlad« CIK Trebnje, učilnica 8

19. 4. 2017 15.00–19.00 Brezplačno energetska svetovalna pisarna ENSVET Prostori Občine Trebnje

19. 4. 2017 19.15–20.15 Balet za odrasle CIK Trebnje, učilnica 9

20. 4. 2017 18.00 Glasbeni recital: klavirski duo Jana Stojnšek in Ambrož Rot, harmonikaš 
Nejc Grm Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

21. 4. 2017 8.00–10.00 Digitalna doba, naš izziv CIK Trebnje, učilnica 2

21. 4. 2017 17.00 Glasbena pravljica Kresniček Knjižnica Pavla Golie Trebnje

21. 4. 2017 19.00 Literarni večer: Tone Partljič Knjižnica Pavla Golie Trebnje

22. 4. 2017 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

22. 4. 2017 8.30–12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

22. 4. 2017 10.00 Klubska Pitch & Putt tekma Igrišče Blato

22. 4. 2017 20.00 Dobrodelni koncert Kulturni dom Trebnje

25. 4. 2017 15.00–16.00 Nordijska hoja CIK Trebnje

25. 4. 2017 17.00 Območna revija plesnih skupin Kulturni dom Dobrnič

26. 4. 2017 15.00–19.00 Brezplačno energetska svetovalna pisarna ENSVET Prostori Občine Trebnje

26. 4. 2017 20.00 RK Trimo Trebnje: RK Maribor Športna dvorana OŠ Trebnje

26. 4. 2017 19.15–20.15 Balet za odrasle CIK Trebnje, učilnica 9

29. 4. 2017 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

29. 4. 2017 8.30–12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

29. 4. 2017 9.00 Ekstempore – dediščina na Liscu Lisec 64b

30. 4. 2017 14.00 Kresovanje na Vrhtrebnjem Pri lovskem domu

3. 5. 2017 15.00–19.00 Brezplačno energetska svetovalna pisarna ENSVET Prostori Občine Trebnje

4. 5. 2017 18.00 Glasbeni recital: basist Jan Kuhar, blokflavtistka Kristina Gregorčič, 
čembalist Thys Grobelnik Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

5. 5. 2017 19.00 Koncert ob 25-letnici delovanja MoPZ Zagriški fantje Kulturni dom Šentlovrenc

6. 5. 2017 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

6. 5. 2017 8.30-12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

6. 5. 2017 10.00 Medklubska tekma G & CC Trebnje Igrišče Blato

6. 5. 2017 10.00 Sobotno galerijsko dopoldne: Plesna migalnica z Urško Barle Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

6. 5. 2017 19.00 Koncert MePZ Kres Čatež Kulturni dom Čatež

8. 5. 2017 7.00–13.00 Krvodajalska akcija Galaksija Trebnje

8. 5. 2017 19.00 Pesniško-glasbeni večer »Boginja z zamudo« Knjižnica Pavla Golie Trebnje

9. 5. 2017 7.00–13.00 Krvodajalska akcija Galaksija Trebnje

10. 5. 2017 15.00–19.00 Brezplačno energetska svetovalna pisarna ENSVET Prostori Občine Trebnje

12. 5. – 21. 5. 2017 Teden ljubiteljske kulture Različne lokacije v občini Trebnje

12. 5. 2017 18.00 Srečanje vinogradniških pevskih zasedb Dolenjske v okviru 45. Tedna 
cvička Kulturni dom Trebnje

13. 5. 2017 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

13. 5. 2017 8.30–12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

15. 5. 2017 18.00 Regijsko predavanje ob VI. tematski državni razstavi Velika črta CIK Trebnje

17. 5. 2017 15.00–19.00 Brezplačno energetska svetovalna pisarna ENSVET Prostori Občine Trebnje

Napovednik dogodkov v občini Trebnje 
v aprilu in maju 2017

NAPOVEDNIK

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.


