
Trebnje    24.–26. maj 2019

Zveza društev vinogradnikov Dolenjske

  15. do 17. april / Ocenjevanje vin v okviru  

47. Tedna cvička (Čatež pod Zaplazom)
  4. maj / Pohod po Slakovi poti  

(organizator DV Trška gora)   7. maj / Cviček v Slovenski kinoteki Ljubljana, 

predstavitev projekta 47. Tedna cvička in film

  11. maj / Srečanje vinogradniških pevskih skupin 

Dolenjske (KD Trebnje)   16. maj / Kulinarični-vinski večer: 20 žlahtnih let 

cvičkovih princes (Vinski dvor Deu, Malkovec)
  18. maj / Dolenjska, cviček in občina Trebnje se 

predstavijo (Ljubljana, Pogačarjev trg)
  21. maj / Predstavitev zbornika 47. Tedna cvička 

z okroglo mizo (dvorana STIK Trebnje)
  6. junij / 9. Festival modre frankinje (grad Sevnica)

Spremljajoče prireditve

  Romarsko svetišče  
  Matere božje na Zaplazu

0beležje 15. poldnevnika

Galerija likovnih    samorastnikov Trebnje

Trebnje    2
4.–26. maj 2019

Zveza društev 

vinogradnikov 

Dolenjske

Vinogradniški pohod

Cvičkov vlak

Cvičkova kuhna

Vinarstvo Štemberger | Šentjernej

Vinarstvo Cvelbar | Trška gora

Klet Krško | KZ Krško z.o.o.

Kartuzija Pleterje

Vinarstvo Jelenič Marjan | Kostanjevica na Krki

DOBROTE DOLENJSKE:  

Vinska klet FRELIH (Šentrupert), Vinarstvo KERIN 

(Straža pri Krškem) in Vina OPARA (Stara Gora) 

Cvičkova kuhna

Sobota, 25. maj 2019,  

od 15:00 do 20:00

Boris Novak | Domačija Novak

Janez Bratovž | Restavracija JB

Matevž Krulc | Stara gostilna Krulc

Jan Pevec | Gostilna Javornik

Miha Les | Hostel Situla

Vladimir Ban | Okrepčevalnica Zakrakovec

Ekipa Dobrote Dolenjske | DOBROTE DOLENJSKE

PONUDNIKI

VINARJI

Trebnje    24.–26. maj 2019

Zveza društev 
vinogradnikov 

Dolenjske

  15. do 17. april / Ocenjevanje vin v okviru  
47. Tedna cvička (Čatež pod Zaplazom)

  4. maj / Pohod po Slakovi poti  
(organizator DV Trška gora)

  7. maj / Cviček v Slovenski kinoteki Ljubljana, 
predstavitev projekta 47. Tedna cvička in film

  11. maj / Srečanje vinogradniških pevskih skupin 
Dolenjske (KD Trebnje)

  16. maj / Kulinarični-vinski večer: 20 žlahtnih let 
cvičkovih princes (Vinski dvor Deu, Malkovec)

  18. maj / Dolenjska, cviček in občina Trebnje se 
predstavijo (Ljubljana, Pogačarjev trg)

  21. maj / Predstavitev zbornika 47. Tedna cvička 
z okroglo mizo (dvorana STIK Trebnje)

  6. junij / 9. Festival modre frankinje (grad Sevnica)

Spremljajoče 
prireditve   Romarsko svetišče 

 

  Matere božje na
 Zaplazu

0beležje 15. poldnevnika

Galerija likovnih  
  samorastnikov Trebnje

Trebnje    2
4.–26. maj 2019

Zveza društev 

vinogradnikov 

Dolenjske

  15. do 17. april / Ocenjevanje vin v okviru  

47. Tedna cvička (Čatež pod Zaplazom)

  4. maj / Pohod po Slakovi poti  

(organizator DV Trška gora)

  7. maj / Cviček v Slovenski kinoteki Ljubljana, 

predstavitev projekta 47. Tedna cvička in film

  11. maj / Srečanje vinogradniških pevskih skupin 

Dolenjske (KD Trebnje)

  16. maj / Kulinarični-vinski večer: 20 žlahtnih let 

cvičkovih princes (Vinski dvor Deu, Malkovec)

  18. maj / Dolenjska, cviček in občina Trebnje se 

predstavijo (Ljubljana, Pogačarjev trg)

  21. maj / Predstavitev zbornika 47. Tedna cvička 

z okroglo mizo (dvorana STIK Trebnje)

  6. junij / 9. Festival modre frankinje (grad Sevnica)

Spremljajoče 

prireditve

  Romarsko sv
etišče  

  Matere bo
žje na Z

aplazu

0beležje 15. poldnevnika

Galerija likovnih  

  samorastnikov Trebn
je

glasilo občanov občine
številka 149, maj 2019

Trebnje

Po stopinjah dediščine 

in cvička v Trebnjem  

Dodatne informacije: Tic Trebnje 07 348 11 28

  Ogled galerije likovnih samorastnikov Trebnje  

(24. 5. od 10. do 18. ure, 25. 5. od 14. do 18. ure; 07 348 21 06)

  Obisk prodajalne in proizvodnje Dobrote Dolenjske 

– Evropske destinacije odličnosti EDEN »2015 

Runner up« v Trebnjem  

(24. in 25. 5. od 8. do 22. ure; 05 997 17 38)

  Ogled etnološke zbirke v toplarju Florijan na Blatu  

(24. – 26. 5. od 14. do 19. ure; 031 304 206)

  Doživetje v muzeju na prostem – Jurjeva domačija  

na Občinah (25. 5. od 15. do 19. ure; 031 520 721)

  Ogled osrednje romarske cerkve Matere Božje  

na Dolenjskem – Čatež na Zaplazu  

(24. – 26. 5. od 9. do 19. ure; 031 326 403)

  Ogled vinske kleti Kozlevčar v Gorici na 

Medvedjeku (25. 5. od 12. do 15. ure; 031 388 388)

  Vinogradniški dom Čatež – ogled lastnega 

laboratorija in degustacija cvička  

(24. 5. od 14. do 17. ure, 25. 5. od 10. do 17. ure, 26. 5. od 10. do 14. ure; 

031 614 699)

  Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni peči 

(24. 5. od 8. do 16. ure, 25. in 26. 5. od 10. do 16. ure; 031 614 699)

PETEK, 24. maj 2019

   17.30 / POVORKA vinogradniških društev Dolenjske

   19.00 / SVEČANA OTVORITEV 47. Tedna cvička

   17.30–24.00 / hramčki in stojnice  

vinogradniških društev Dolenjske

   15.00–24.00 / DEGUSTACIJA nagrajenih vin  

(prireditveni prostor)

   19.30 / ZABAVNI PROGRAM z ansamblom NEMIR 

   20.00 / razvitje prapora Zveze društev  

vinogradnikov Dolenjske

   21.00 / KRONANJE kralja cvička  

in RAZGLASITEV ambasadorja cvička

Jurjeva domačija

OSREDNJA 

PRIREDITEV

Cvičkova kuhna 2018

Kronanje kralja, 44. Teden cvička

NEDELJA, 26. maj 2019

   10.00–14.00 / SLIKARSKA DELAVNICA  

EKS TEMPORE “Zidanice in vinogradništvo”

   11.00 / KUHANJE vinogradniškega golaža (park Trebnje)

   13.00 / NEDELJSKO KOSILO pod šotorom (prireditveni prostor)

   12.00–21.00 / hramčki in stojnice  

vinogradniških društev Dolenjske

   12.00 / DEGUSTACIJA nagrajenih vin  

(prireditveni prostor)

   14.30 / NASTOPI glasbenih skupin vinogradniških društev

   16.30 / ZABAVNI PROGRAM  

z narodnozabavnim ansamblom Boršt

   17.30 / PODELITEV priznanja Šampion ocenjevanja  

47. Tedna cvička in velikih zlatih medalj

   21.00 / Zaključek prireditve 47. Teden cvička

SOBOTA, 25. maj 2019

   10.00 / VINOGRADNIŠKI POHOD  

po vinski gorici Gradišče

   15.00–20.00 / CVIČKOVA KUHNA (park Trebnje)

   13.00–24.00 / hramčki in stojnice  

vinogradniških društev Dolenjske

   13.00–24.00 / DEGUSTACIJA nagrajenih vin 

(prireditveni prostor)

   15.00 / PRIHOD IN SPREJEM  

Cvičkovega vlaka iz Ljubljane

   16.00–17.30 / PROMENADNI KONCERT Pihalnega  

orkestra Trebnje in godbe iz otoka Korčula (Hrvaška)

   18.00 / sprejem 23. vinske kraljice Slovenije  

in aktualnih lokalnih vinskih kraljic pri  

predsedniku ZDVD in Županu občine Trebnje

   19.30 / ZABAVNI PROGRAM ansambel SPEV

   21.00 / IZBOR IN KRONANJE  

21. cvičkove princese

   23.00 / NASTOP PEVKE MANCE ŠPIK

RAZPISI ZA 
LETOVANJE OTROK

47. TEDEN CVIČKA

ATLETSKI MITING ZA POKAL 
ŽUPANA OBČINE TREBNJE

LETOS PONOVNO ŠVIC

Študentski vikend 

inteligence in cvička

Atletski miting za pokal župana Občine Trebnje

Namesto k žegnu, na mednarodno tekmo
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Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje, Goli-
ev trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev 
trg 5, 8210 Trebnje
Odgovorna urednica: Mojca Smolič
Uredniški svet: Mitja Hren, Vanja Jakopin, Mateja 
Grebenc Kepa, Darinka Krevs, Petra Smolič, Mi-
lan Žnidaršič, Franc Brane Praznik, Mojca Smolič, 
Vida Hočevar, Andreja Perc
Lektorica: Silva Kastelic
Grafična realizacija: S. P. P.
Tisk: Jože Dolinšek, s.p.
Naklada: 4.400 izvodov, ki se razdelijo brezplač-
no vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini 
Trebnje. 
Uredništvo si pridržuje pravico do objave, ne-
objave, delne objave ali krajšanja nenaročenih 
prispevkov v skladu s prostorskimi možnostmi 
in uredniško politiko. Prosimo, da posamezni 
prispevki ne obsegajo več kot 1000 znakov s 
presledki in fotografijo v formatu JPG ali po-
dobno. Fotografij neprimerne kakovosti za tisk 
ne bomo objavili, prav tako ne bomo objavili fo-
tografij, pripetih v programu Word zaradi slabe 
resolucije. Prispevki političnih strank in neodvi-
snih list ne smejo presegati 750 znakov s pres-
ledki. Prispevkov, ki ne bodo podpisani s polni-
mi imeni avtorjev, ne bomo objavili. Prosimo, 
da ob prispevku vedno navedete tudi avtorja 
fotografije. Uredništvo si pridržuje pravico, da 
neprimerne in žaljive vsebine ne objavi. 
V Glasilu občanov se brezplačno objavi osmr-
tnica ali zahvala ob smrti pokojnih občank ali 
občanov občine Trebnje v obsegu 800 znakov s 
presledki. Spominskih objav ob obletnicah smrti 
se ne objavlja. Poslanih slik za objavo ne vrača-
mo. V Glasilu občanov se proti plačilu v skladu 
s sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so 
pripravljeni za tisk, torej oblikovani in v primernih 
formatih: PDF v kakovosti za tisk in CMYK-forma-
tu. Če kakovost ni ustrezna, se objavo oglasa za-
vrne. Naročnik oglasa je dolžan spoštovati avtor-
ske 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 občinsko stavbo). 
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko 
je ponedeljek, 3. 6. 2019, predviden izid je v sre-
do, 12. 6. 2019.
Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem 
datumu, bodo uvrščeni v naslednjo številko, če 
bodo še aktualni.

glasilo občanov občine
TrebnjeVeč prostora za 

življenje v Trebnjem
Vse večje je število avtomobilov v samem 
centru mesta. Parkiranje se je doslej ureja-
lo stihijsko, torej vsak košček prostih povr-
šin smo namenjali za naše jeklene konjič-
ke. Zaradi izboljšanja kvalitete življenja v 
samem mestu smo se lotili načrtovanja in 
organiziranja parkiranja in razbremenitev 
centra nepotrebnih avtomobilov oziroma 
parkirnih mest.
Z novimi ukrepi na področju parkiranja se 
bo v Trebnjem namenilo več prostora lju-
dem. V središču Trebnjega je pogosto težko 
dobiti prosto parkirno mesto, avtomobilov 
je veliko in včasih so parkirani vse do vho-
dov v vrtce, občino, trgovske in gostinske 
lokale. Mimo naselja poteka avtocesta, 
zato je uporaba avtomobilov višja, kot je 
slovensko povprečje. 
V letu 2017 je Občina Trebnje dobila Ce-
lostno prometno strategijo (CPS), ki jo je 
potrdil občinski svet.  Priprava CPS je moč-
no poudarjala vključevanje javnosti – orga-
nizirane so bile javne razprave, intervjuji, 
delavnica in anketa. Tako je CPS na ravni 
ciljev in ukrepov v največji meri odražala 
želje in stališča prebivalcev Trebnjega, kar 
je tudi prav. Strategije nam kažejo smer, 
kam želimo priti, seveda pa nimajo prave-
ga smisla, če jim ne sledjo ukrepi, zato je 
Občina Trebnje naročila izdelavo strokov-
nih podlag za pripravo Občinskega odloka 

o parkiranju.
Občina se pripravlja na izgradnjo novega 
kulturnega centra, kjer bo velika garažna 
hiša za potrebe kulturnega doma, železni-
ške in nove avtobusne postaje. Investicija 
je visoka, dobrodošla sredstva za parkirno 
hišo pa je možno dobiti tudi od države. Ob-
činski odlok o parkiranju bo tako omogočal 
pridobitev sredstev za P+R iz Ministrstva za 
infrastrukturo in upošteval cilje, ki izhajajo 
iz CPS Trebnje.
V preteklih mesecih so strokovnjaki analizi-
rali parkirišča, potniški promet in pogoje za 
hojo in kolesarjenje. V nadaljevanju bodo 
na dveh javnih razpravah pojasnili analizo 
in prebivalci boste lahko predstavili svoje 
poglede na parkiranje, izrazili želje in oce-
nili, katere ukrepe bi podprli. 
Vsekakor bomo v procesu priprave stro-
kovnih podlag sodelovali z javnostjo, torej 
z vami, prebivalci občine Trebnje. V veli-
ko veselje nam bo, če boste sodelovali pri 
projektu na javnih razpravah. Prva javna 
razprava na temo problemov parkiranja, 
predstavitve novih projektov in določitve 
ciljev v Trebnjem bo v četrtek, 16. 5. 2018, 
ob 18.00. uri, javna razprava o scenarijih 
in določitvi ukrepov pa bo v četrtek, 30. 5. 
2019, ob 18.00. Obe bosta potekali v veliki 
sejni sobi Občine Trebnje.  
Veseli bomo vaših pobud in razmišljanj, s 
čimer lahko prispevate bistveni del k ure-
ditvi centra.

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Poročilo s 5. redne 
seje Občinskega sveta 
Občine Trebnje
Župan je sklical 5. redno sejo Občinskega 
sveta Občine Trebnje, ki je potekala v sre-
do, 17. aprila 2019, od 16.00 do 17.50 v ve-
liki sejni sobi Občine Trebnje.
Na seji je bilo prisotnih 20 članic in članov 
Občinskega sveta Občine Trebnje. Na dnev-
ni red je bilo umeščenih 7 točk. 
Občinski svet je potrdil zapisnik 4. redne 
seje z dne 27. 3. 2019 in potrdil Zaključni 
račun proračuna Občine Trebnje za leto 
2018. V nadaljevanju je Občinski svet po-
trdil predlog Odloka o proračunu Občine 
Trebnje za leto 2019 in predlog Odloka o 
proračunu Občine Trebnje za leto 2020, v 1. 
obravnavi. Predlog Odloka o proračunu Ob-
čine Trebnje za leto 2019 in za leto 2020 je 
bil posredovan v javno razpravo. Javna raz-

prava o predlogu Proračuna Občine Trebnje 
za leto 2019 in za leto 2020 traja najmanj 
15 dni od dneva objave predloga Proraču-
na na spletni strani Občine Trebnje (http:\\
www.trebnje.si) in se zaključi 7. 5. 2019. 
Predlog Proračuna z vsemi dokumenti je 
dostopen vsem zainteresiranim na spletni 
strani Občine Trebnje, v poslovnem času 
delovanja Občinske uprave Občine Trebnje 
pa tudi v sobi št. 2, Občine Trebnje, Goliev 
5, 8210 Trebnje.
Prav tako je Občinski svet potrdil premo-
ženjsko pravno zadevo in potrdil novelacijo 
Investicijskega programa (IP) »Industrijska 
cona Trebnje – 2. faza«.
Vse informacije glede sklica in vsebine sej 
Občinskega sveta Občine Trebnje so na vo-
ljo na spletni strani Občine Trebnje, http://
www.trebnje.si/, na kateri si lahko ogledate 
posnetke sej in preberete gradiva in zapi-
snike preteklih sej. 

Občinska uprava 
Oddelek za splošne zadeve 

občinske novice

Ravno ob koncu redakcije 
smo izvedeli, da je naš 

član UO Glasila občanov, 
Milan Žnidaršič postal očka 

prvorojencu Maksu. 

»Naj bo sinko zdrav in vesel, pa da 
kdaj tudi ponoči vama bi pel.«

Iskrene čestitke ob rojstvu malega 
princa.

 Člani uredniškega odbora Glasila občanov
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obvestila

ATLETSKI MITING ZA POKAL 
ŽUPANA OBČINE TREBNJE  
Na koledarju si označite 31. maj 2019, ko bo na sporedu že 4. 
izvedba atletskega mitinga za najmlajše v Trebnjem (discipline: 
60 m, 300 m, 600 m, 1000 m, daljina, vortex, krogla). 
Tudi letos bodo v atletskem troboju (200 metrov, krogla in 
troskok z mesta) nastopili rekreativci. Vabljeni tako tekmovalci 
kot gledalci!  
Dodatna obvestila so objavljena na spletni strani AK Krka: 
http://www.atletskiklub-nm.si/ in na Facebook: https://www.
facebook.com/events/839241859754457/
Informacije in prijave na: mitja.atletika@gmail.com

   
         
OBMOČNO ZDRUŽENJE       
TREBNJE 
8210 TREBNJE, Gubčeva cesta 16 
 

Datum: 17.04.2019 
 
 

ZDRAVSTVENO LETOVANJE  
 

OTROK NA DEBELEM RTIČU 
 

 
RKS-OZ Trebnje tudi letos organizira zdravstveno letovanje šoloobveznih otrok 

iz občin Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno.  
 

Za otroke bo organiziran prevoz na Debeli rtič in nazaj. 
 

Letovanje bo potekalo  v MZL Debeli rtič v od 
 

 
 
 

21.07.2019  do 28.07.2019. 
                  
        Višina   prispevka   staršev za letovanje za enega   otroka   je   35,00 EUR. 
 
 
Zdravstvenega letovanja se lahko udeležijo le tisti šolarji, ki so bili pogosteje 
bolni in so bili  v času od 29.1.2018 do 24.2.2019 vsaj dvakrat pri zdravniku ali v 
bolnišnici. 
 
 

Prijavnico za letovanje dobite pri: 
- v šolski ambulanti v Trebnjem oz. osebne zdravniku otroka  

 

Prijavnico izpolnite, podpišite in obvezno potrdite pri otrokovem osebnem 
zdravniku. 

 
Izpolnjene in potrjene prijavnice dostavite  na naš naslov: RKS-OZ Trebnje, 
Gubčeva cesta 16, 8210 Trebnje, najkasneje do 31.05.2019.   
                       
 
         Katja Strmole 
             Sekretarka 

TEL.:  07  34 82 770 
GSM:  041 769 153 
TRR:   0315 3100 2001 295 
E-mail: trebnje.ozrk@siol.net 

 

 Zdravstveno letovanje otrok 
v MZL Debeli rtič 

RKS-OZ Trebnje tudi letos organizira zdravstveno letovanje šoloobveznih 
otrok iz občin Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno. 

Za otroke bo organiziran prevoz na Debeli rtič in nazaj.

od 21. 7. 2019 do 28. 7. 2019.
                 
                  Višina   prispevka   staršev za letovanje za enega   otroka   je   35,00 EUR.

Zdravstvenega letovanja se lahko udeležijo le tisti šolarji, ki so bili pogosteje bolni in so bili v 
času od 17. 2. 2018 do 28. 2. 2019 vsaj dvakrat pri zdravniku ali v bolnišnici.

Prijavnico za letovanje dobite:
- v šolski ambulanti v Trebnjem oz. pri osebnem zdravniku otroka 

Prijavnico izpolnite, podpišite in obvezno potrdite pri otrokovem osebnem zdravniku.

Izpolnjene in potrjene prijavnice dostavite  na naš naslov: RKS-OZ Trebnje, Gubčeva cesta 
16, 8210 Trebnje najkasneje do 31. 5. 2019.          
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portret meseca

Klemen Dremelj
Prijeten, 24-letni mladenič, ki je odra-
ščal na kmetiji, na katero se še danes rad 
vrača. Že kot otrok je opozoril s svojo ži-
vahnostjo, da sta mu ritem in glasba bli-
zu. Starši so mi zato kupili harmoniko, za 
katero danes žal ni več toliko časa. Med 
obiskovanjem srednje šole za farmacijo, 
kozmetiko in zdravstvo, ko je imel dovolj 
časa, se je začel ukvarjati s plesom, za kar 
ga je navdušila Katarina Venturini. Že po 
letu treningov je trener presodil, da sta s 
soplesalko pripravljena na prvo tekmo in 
pričel je žeti svoje sadove. Žal je leta 2017 
zaradi poškodbe in prevelikih finančnih 
obremenitev zapustil ples in se redno za-
poslil. A že v naslednjem letu 2018 je opa-
zil para ples in zaradi »firbca« šel pogledat 
trening. In tako se je vse skupaj začelo.

Kdaj si začutil željo po plesu?
Mislim, da je bila želja po plesu prisotna 
v meni že ves čas. V osnovni šoli sva se s 
sošolko udeleževala plesnih delavnic in 
imela nekaj plesnih nastopov. V bistvu je 
bila to bolj interesna dejavnost, saj smo 
imeli vaje samo enkrat tedensko. Po kon-
čani osnovni šoli v Velikem Gabru sem se 
preselil v dijaški dom v Ljubljano. Tam sem 
v letu 2012 opazil treninge v organizaciji 
Plesnega kluba Plesna Zvezda v lasti Kata-
rine Venturini in se jim z  največjim vese-
ljem pridružil. 

Kaj te je gnalo in motiviralo, da si po po-
škodbi ponovno stopil na parket?
Ob poškodbi sem bil nekako izgubljen v 
svojem življenju. Imel sem občutek, da mi 
nekaj manjka. Skušal sem ostati v stiku s 
plesom tako, da sem vozil mlajšo sestro na 
treninge in jih opazoval, kako oni uživajo. 
Občutek je bil še boljši, ko sem po več kot 
letu dni prišel na trening k PK Zebra. Z be-
sedami se ne da opisati občutka sreče, ko 
sem ponovno obul plesne čevlje in se po-
dal na parket. 

Kdaj si intenzivno pričel trenirati para 
ples in koliko ur na teden je bilo potreb-
nih, da so bili vidni rezultati?

Že od začetka so bili treningi precej inten-
zivni. Para ples se popolnoma razlikuje od 
klasičnega, zato sem imel že na začetku 
precej težav in dela z osvajanjem zakoni-
tosti vozička. Kot pravi naš trener: »Vozi-
ček ima svoje zakonitosti.« Potrebno ga 
je spraviti v gibanje, ni hitrih sprememb 
smeri, bočnega gibanja kot pri hodečih pa-
rih. Pri upravljanju z vozičkom je potrebno 
paziti na njegovo težišče, da ne prevrne-
mo soplesalk ali soplesalcev, saj so se le 
redki zmožni sami pobrati. Skoraj cel april 
sem imel kar nekaj težav s tem. V maju in 
juniju sva trenirala minimalno 3-krat na 
teden po 2 uri, saj sva se želela 27. junija 
2018 udeležiti skupnega državnega prven-
stva Plesne zveze Slovenije v Medvodah. 
Plesala sva v kategoriji standardni plesi in 
zasedla 3. mesto v konkurenci 6 parov.

Kateri so največji uspehi?
Če štejem plesno kariero med hodeči-
mi, mi največji uspeh predstavlja zmaga 
v standardnih plesih na tekmi BeoDan-
ce leta 2015 v Beogradu. V para plesu si 
kot največji uspeh štejem tekmo Holland 
Dans Spektakel na Nizozemskem, kjer 
sva osvojila 4. mesto v standardnih ter 4. 
mesto v latinsko ameriških plesih v najtežji 
in najvišji kategoriji IPC combi 2. Za naju 
je to eden najpomembnejših rezultatov, 
saj sva že na svoji prvi mednarodni tekmi 
premagala finaliste lanskega evropskega 
prvenstva v plesih na vozičkih. V latinsko 
ameriških plesih sva bila celo najvišje uvr-
ščen evropski par.

Za dobre plesne rezultate je med so-
plesalcema potrebna telesna kemija 
in povezanost. Potrebno se je začutiti, 
ujeti. Kako to usklajujeta vidva z Laro? 
Ples je estetski šport, pri katerem morajo 
gledalci pri paru začutiti predvsem pove-
zanost in kemijo. Že od samega začetka 
imava z Laro čudovit prijateljski odnos. 
Večkrat se dobiva tudi v svojem prostem 
času, kdaj pa kdaj pa se udeleživa tudi 
kakšne skupne zabave. Dobri prijateljski 
odnosi in uživanje ob plesu pa se potem 
kažejo tudi na parketu. 

V vsakem športu so vzponi in padci. Kako 
vzdržuješ svojo formo in motivacijo, saj 
vemo, da vse ne gre vedno po načrtih. Si 
strog in samokritičen?
Formo vzdržujem s treningi, pravilno in 
uravnoteženo prehrano, delom na kmeti-
ji, zadostnim počitkom (kar mi ne uspeva 
ravno), zadnje čase pa vse pogosteje rad 
skočim v hribe. Kar se tiče motivacije, sva 
s soplesalko drug drugemu velika motiva-
cija. Ne bom lagal, po zadnjem državnem 
prvenstvu sva bila razočarana nad 2. mes-
tom, saj sva pričakovala zmago. S pomočjo 

trenerja sva se pobrala, še bolj trenirala in 
na Nizozemskem odplesala po najinih naj-
boljših močeh in vse presenetila z izvrstno 
odplesanimi rundami. Čestitke sva prejela 
tudi od tujih trenerjev, ki niso verjeli, da 
skupaj pleševa tako malo časa. Glede stro-
gosti pa menim, da bi bilo treba vprašati 
soplesalko in ljudi, ki jih v plesnem studiu 
Atom individualno tudi sam že treniram. 
Do sebe sem izjemno strog, kritičen in na-
tančen, saj želim vse storiti po svojih naj-
boljših močeh.

Tudi za ples je potreben načrt, kot radi 
rečemo. Kdo vama ga dela, kdo vaju tre-
nira?
Najin oz. naš trener je Andrej Novotny. V 
mesecu septembru postavimo plan trenin-
gov. Dva skupinska treninga na teden po 
dve uri, kjer se učimo tehnike in preplesu-
jemo koreografije.  Vse ostalo je prepušče-
no zagnanosti plesalcev in času, ki ga ima-
mo na voljo. Individualne ure potekajo po 
dogovoru s trenerjem. Čim več treningov 
in raziskovanja, kateri gibi in figure nam 
ustrezajo, pa so pogoj za dobre rezultate.

Kako zadnje leto potekajo priprave?
Ob ponedeljkih in sredah je skupinski tre-
ning po 2 uri. Ob ponedeljkih je tehnika in 
ob sredah preplesovanje. Kadar nama čas 
zaradi službe in Larinega faksa dopušča, se 
dobiva in trenirava sama. Največkrat je to 
ob sredah uro ali dve uri pred treningom, 
za ostale dni pa se sproti dogovarjava in 
usklajujeva. Vsaj enkrat na teden imava 
tudi individualno uro s trenerjem. 

Kje vse sta nastopila in kakšni so bil vajini 
rezultati?
Nastopila sva na treh državnih pr-
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venstvih in na mednarodni tekmi. 
Državna prvenstva: 3. mesto standardni 
plesi 2018, 2. mesto standardni plesi com-
bi 2 2019, 2. mesto latinskoameriški plesi 
combi 2 2019
Na mednarodni tekmi na Nizozemski Hol-
land Dans Spektakel sva se v vseh katego-
rijah uvrstila v finale in priplesala 2. mesto 
v World Cup combi 2 Standard in 2. mesto 
v World Cup combi 2 Latin. V najvišji in 
najtežji tekmi IPC pa 4. mesto v Para Dans 
Sport combi 2 standard in 4. mesto v Para 
Dans Sport combi 2 latin.

Katera tekma je vajin ponos?
Absolutno tekma na Nizozemskem, ker sva 
premagala finaliste lanskega evropskega 
prvenstva  in izpolnila normo za svetovno 
prvenstvo.

In …  načrti za naprej?
Redno in kakovostno trenirati, brez po-
škodb in obvezna udeležba na tekmah. 
Že od 1. do 2. junija  v Nemčiji Para Dance 
Sport Mainhatten Cup, 23. junija skupno 
državno prvenstvo v kombinaciji desetih 
plesov v Novem mestu, od 4. do 6. ok-
tobra Lomianki 2019, Para Dance Sport 
Polish Open na Poljskem in pa svetovno 
prvenstvo v Nemčiji, Bonn 2019 World 
Para Dance Sport Championships od 29. 
novembra do 1. decembra. Tiha in velika 
želja je tudi udeležba na tekmi v Sankt Pe-
terburgu od 6. do 8. septembra, vendar je 
vse povezano s financami. Morda dobiva 
kakšen plačan nastop ali sponzorja, ki bi 
nama finančno pomagal.  
Držimo pesti za najboljše rezultate leta in 
dobre sponzorje, ki ju bodo finančno raz-
bremenili.

občinske novice

ZDRAVSTVENO LETOVANJE ZA 
OTROKE IN ŠOLARJE

bo tudi letos v

TABORU MOJCA V 
DOLENJSKIH TOPLICAH

Prijavijo se lahko otroci, ki imajo v medicinski doku-
mentaciji v času od 17. 2. 2018 do 28. 2. 2019 dva 

ali več zapisov v medicinski dokumentaciji.

CENA ZA PLAČILO: 
SAMO 15 EUR 

(ZZZS sofinancira 27,77 EUR/dan za otroka)

in od 27. julija do 3. avgusta – izpostava TREBNJE 
(Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Trebnje) – 40 
otrok in izpostava ČRNOMELJ (Črnomelj, Semič) – 30 otrok

V taboru je stalno prisotno medicinsko osebje.
Dogajanje na taboru: športne aktivnosti (kopanje v Ter-
mah Balnea, novo – 4 tobogani, lokostrelstvo, jahanje 
konj, košarka, nogomet, skakanje po trampolinu, spuš-

čanje po napihljivem gradu, ples, namizni tenis, vožnja z 
buggy avtomobilčki, skiroji, kolesarjenje …), zdrave de-

lavnice, delavnice prve pomoči, gasilske igre in spretnosti, 
zabavni večeri, sprostitveni program, prehrana v orga-

nizaciji Terme Krka, plesne delavnice, taborni talent, za-
bava v maskah, angleške delavnice, obisk čarovnika …

KONTAKT: DPM Mojca Novo mesto, Rozmanova 
ul. 10, Novo mesto, tel. št.: 07/33 71 470, 
041/643-969, e-mail: tabor2019@siol.net

POMEMBNO OBVESTILO: Prijavnico dobite pri otrokovem osebnem zdravniku 
ter jo izpolnjeno in potrjeno pošljite po redni pošti ali prinesite osebno na na-
slov DPM Mojca, Rozmanova ulica 10, 8000 Novo mesto. Po prejemu prijavnice 
in plačilu 15,00 eur vam bomo poslali račun.

Referenca plačnika:  SI99
Ime in naslov plačnika: ime, priimek in polni naslov
Koda namena:  COST
Namen:  IME in PRIIMEK otroka
Znesek: 15,00 EUR obvezno poravnati ob prijavi; 
Datum plačila: nakazilo - npr. 25.4.2019
BIC banke prejemnika: HLONSI22
IBAN prejemnika:  SI56 6000 0000 0904 208
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MOTORISTI                                                                        
Motoristična sezona je že v polnem razma-
hu, na ceste je privabila veliko ljubiteljev 
jeklenih konjičkov. Radi bi vas opozorili na 
nekatera tveganja, ki so povezana z vožnjo 
motornih koles in so lahko ključnega po-
mena za varno vožnjo. Preden se odpravi-
te na vožnjo z motornim kolesom, si obve-
zno oblecite primerno zaščitno oblačilo s 
ščitniki, na glavo si nadenite žaščitno čela-
do ter prižgite luči, zaradi česar boste bolj 
vidni, saj je motorno kolo ozko in vas lahko 
drugi udeleženci hitro spregledajo. Hitrost 
vožnje motornega kolesa prilagodite svo-
jim sposobnostim, lastnostim in stanju vo-
zišča ter preglednosti. Svojih sposobnosti 
glede obvladovanja motornega kolesa ob 
velikih hitrostih ne dokazujte na cestah, 
ker s tem ogrožate svoje življenje in življe-
nja drugih, saj kot vozniki motornih koles 

spadate med najbolj ogrožene udeležence 
v cestnem prometu, kar dokazuje poveča-
no število  prometnih nesreč z udeležbo 
voznikov motornih koles. 

KOLESARJI
Zaradi lepega vremena je na cestah tudi 
veliko ljubiteljev kolesarjenja. Zato bi vas 
radi spomnili na varno udeležbo v ce-
stnem prometu, saj le z upoštevanjem 
pravil boste v večjem delu preprečili mo-
rebitne nesreče. Ko ste v cestnem prome-
tu udeleženi kot kolesar, uporabljajte za 
vožnjo kolesarski pas, kolesarsko stezo ali 
pot, kjer je to omogočeno, manj prometne 
poti, drugače pa se s kolesom smete voziti 
ob desnem robu smernega vozišča v smeri 
vožnje. Pri vožnji uporabljajte zaščitno če-
lado, ki vas bo varovala v primeru padca 
ali nesreče. Če pa se vozite v večernem 
ali nočnem času, pa je obvezna uporaba 
predpisanih luči in odsevnikov. Uporaba 
čelade je obvezna do 18. leta.  
Vozniki naj bodo bolj pozorni na kolesarje 
in voznike motornih koles, ki jih je v ce-
stnem prometu težje opaziti, zlasti v slabih 
vremenskih razmerah in ob večerih, sploh 
če niso pravilno označeni.  

VAROVANJE 
PREMOŽENJA
Prihajajo meseci, v katerih bo večina 
ljudi odšla na dopuste in s tem za dalj 
časa pustila svoje premoženje brez nad-
zora, kar lahko nepridipravi pridoma 
izkoristijo za izvrševanje različnih kazni-
vih dejanj. Preden odidete na dopust, 
poskrbite za primerno zavarovanje va-
šega premoženja. Ob odhodu od doma 
ne spuščajte žaluzij do konca, ker s tem 
dajate videz prazne stanovanjske hiše, 
zaprite vsa okna, s sosedi se dogovorite, 
da vam iz poštnega nabiralnika pobira-
jo pošto, saj poln nabiralnik pomeni, da 
nekoga že dalj časa ni bilo doma. Zlatni-
no in denar spravite na varno mesto. S 
sorodniki ali sosedi se dogovorite, da v 
času vaše odsotnosti pazijo na vaše pre-
moženje.
Za varovanje vašega premoženja lah-
ko največ storite sami in tako preprečite 
kakršnekoli nevšečnosti, ki bi vas lahko 
pričakale ob vrnitvi domov z dopusta.
 

Vodja policijskega okoliša 
Dejan KAVŠEK, Policijska postaja Trebnje

Vrtec v Šentlovrencu
 
Težko pričakovani vrtec v Šentlovrencu je pretek-
li mesec začel dobivati končno podobo, z njego-
vo umestitvijo pa tudi kraj. Delavci podjetja REM 
so namreč poleg nosilne konstrukcije nanj pos-
tavili tudi streho še pred napovedanimi spomla-
danskimi nalivi. Krajani sedaj z velikim optimiz-
mom pričakujejo tudi jesensko vselitev v vrtec, saj 
delavci nadaljujejo z opremljanjem notranjosti. 
Pred majskimi prazniki si je gradnjo vrtca ogledal 
tudi trebanjski župan Alojzij Kastelic in se z izvajalci 
pogovoril o napredovanju gradnje. Ogledal si je tudi 
okolico, kjer je treba rešiti še nekaj tehničnih vpra-
šanj. Naj poudarimo, da je Občina odkupila še objekt 
poleg bodočega vrtca (krajani Šentlovrenca ga poz-
najo kot Mežnarjevo hišo), kjer bo tudi prepotrebno 
parkirišče.

Brane Praznik
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Na robu mesta vztrajno in hitro raste lična zgradba, ki jo lahko 
vidijo vsi mimoidoči. Povprašali smo direktorja Komunale Trebnje 
g. Stanka Tomšiča, kakšnemu namenu bo služila.
»Javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o. danes zaposluje sko-
raj 80 delavcev. Lokacija v centru mesta je z logističnega vidika 
postala še posebej problematična v zadnjih letih, ko je podjetje 
zaradi opravljanja novih dejavnosti in povečanega obsega dela 
moralo pridobiti veliko novih virov. V letu 2017 smo začeli s pri-
pravo vse potrebne projektne in druge dokumentacije, v prvi po-
lovici leta 2018 smo objavili javni razpis za izbor izvajalca del ter 
pričeli z gradnjo. 
Novi Poslovno-logistični center bo zgrajen za potrebe poslovanja 
Komunale danes in za predvideni razvoj v naslednjih 20 letih. S 
poslovanjem na novi lokaciji Komunala s svojo logistiko ne bo 
obremenjevala mesta Trebnje, hkrati pa bo bistveno prijaznejša 
do zaposlenih in uporabnikov komunalnih storitev, ki bodo imeli 
na voljo zadostno število parkirnih mest ter neomejen dostop do 
vseh služb, tudi za invalide.
Pogodbena vrednost naložbe je 2.854.915 evrov, Komunala 
Trebnje pa bo za nakup zemljišča, projektno dokumentacijo, 
vnaprejšnja dela, nadzor in plačilo komunalnega prispevka 

namenila dodatno še približno pol milijona evrov. Dela so se 
začela izvajati v juniju lanskega leta in bodo zaključena do konca 
maja. Otvoritev novih prostorov in selitev Komunale na novo 
lokacijo pa bo izvedena v mesecu juniju.«
Komunala Trebnje bo v začetku junija gostila tudi največji 
dogodek komunalnega gospodarstva, in sicer že tradicionalno 
35. Komunaliado. V okviru tega dvodnevnega dogodka bo 
prvi dan potekalo srečanje vodstev komunalnih podjetij, drugi 
dan pa bodo delavske igre, na katerih bo sodelovalo okoli 
3.000 komunalnih delavcev iz celotne Slovenije. Želimo, da 
se udeleženci v športnem druženju in objemu reke Temenice 
počutijo lepo in s sabo odnesejo lepe spomine.

Mojca Smolič

Poslovno-logistični center Komunale Trebnje

gospodarstvo

»ŠKRATJE V OTROŠKEM 
SVETU« PRI GUMBKIH
Skozi april nas je vodila domišljija ob zamišljanju in ustvarjanju 
škratov. Naše idejno izhodišče je bilo sodelovanje v likovnem na-
tečaju z naslovom »Škratje v otroškem svetu«. Začenši pri pripe-
vanju pesmi Enkrat je bil en škrat, spoznavanju škratjega gibanja 
ob namišljenem iskanju zaklada, učenju plesa Škratek Mema in z 
vživljanjem otrok v male škrate smo otroški domišljiji odprli vrata 
v neskončnost. 
Pri izdelovanju likovnih izdelkov so otroci pokazali obilico dobre 
volje in ustvarjalno-delovne vneme. Vsak otrok je izdelal svojega 
škratka. Nastali so lepi, barviti možički in res nismo mogli, da bi 
se od katerega izmed njih poslovili. Zato smo se s posameznimi 
otroki lotili zadeve za natečaj še enkrat. Posamezniki so izdelali 
lične škrate v dveh različnih likovnih tehnikah: lepljenka in risba, 
pobarvana z vodenimi barvami. Za poslednje smo izkazali prip-
ravljenost, da se od njih poslovimo in jih odpošljemo v VVZ Slo-
venj Gradec. Odposlanim škratkom na likovnih površinah želimo 
srečo. 
Škratke smo srečali celo na dan pohoda. Pot nas je vodila mimo 
Vrtnega centra Tika, zato smo se odzvali na spontano povabilo 
prodajalke, da si vrtnarijo lahko ogledamo. Med ogledom rastlin 

in pripomočkov za vrtnarjenje smo našli na polici prodajalne dva  
ljubka škrata. Prijazna prodajalka  je  škratoma dovolila, da sta se 
pridružila pri skupnem fotografiranju. Res smo imeli srečo.
Cel mesec smo se imeli lepo, navihano in tako zelo škratje.

vzgojiteljica Maja Mandelj
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DOZIDAVA OBSTOJEČE 
POSLOVNO SKLADIŠČNE HALE
Družba ALVA d. o. o. je zasnovana kot moderno inženirsko grad-
beno podjetje. Slogan podjetja »Naše ideje − vaše zadovoljstvo« 
je vodilo vseh zaposlenih, da projekte uspešno realizirajo od ide-
je do načrtovanja in izvedbe. Njihovo znanje počasi in vztrajno 
raste kakor tudi izvedbe del, zaradi katerih so se odločili poveča-
ti svoje prostore. Za izjavo smo poprosili direktorja podjetja, g. 
Jureta Viščeka.
»V skladu s tem smo se v pritličju odločili za dozidavo skladi-
ščnih prostorov površine 500 m2. Obstoječe skladišče bomo 
spremenili v proizvodne prostore, kamor bomo umestili servisno 
delavnico v velikosti 900 m2. V prvi etaži bo tretjina površine 
namenjena poslovnim prostorom – 350 m2, preostalo površi-
no − 650 m2 − pa bomo namenili skladiščim prostorom. Celoten 
projekt z inovativnimi projektnimi rešitvami vključuje uporabo 
različnih materialov. Tako bodo naši prostori hkrati postali izo-
braževalno-svetovalni »showroom« za potencialne kupce, ki bo 

omogočal neposreden vpogled v najnovejše trende na področju 
dejavnosti, ki jo izvajamo. V letošnjem letu sta se nam na novo 
pridružila dva sodelavca, v prihodnosti pa načrtujemo še vsaj 
pet novih zaposlitev.«
Svojo vizijo postati eno od vodilnih inženirskih podjetij na trgu 
vztrajno in vestno nadgrajujejo in delo v takem podjetju je goto-
vo vsem v ponos in veselje. Naj bo pot še naprej uspešna.

Mojca Smolič

NADGRADNJA 
ZRAVSTVENEGA DOMA
Zdravstveni dom Trebnje je v letošnjem letu pričel z nadgradnjo 
in prenovo severnega trakta. Za izjavo o poteku del novega pri-
zidka smo se obrnili na direktorico Zdravstvenega doma, mag. 
Vero Rozman univ. dipl. ekon., ki nam je povedala:
»V prvi fazi bomo nad obstoječim delom dogradili eno nad-
stropje, s čimer bomo pridobili dodatnih 410 m2 neto površine in 
dodatnih cca 100 m2 pomožnih prostorov. V nove prostore bomo 
preselili dejavnosti pediatrije. V sklopu prenove bomo zagoto-
vili tudi dodatni dostop do ambulant preko novega stopnišča. 
Tako bomo dvignili nivo kvalitete storitev, saj bomo lahko ločili 
preventivno dejavnost, ki praviloma obravnava zdrave otroke, 
in kurativno dejavnost, kjer se obravnavajo bolni otroci. S tem 
bomo zmanjšali možnost prenosa okužb med uporabniki naših 
storitev.«

Kdaj načrtujete zaključek del?
»Z gradbenimi deli načrtujemo zaključiti konec maja, pohištvena 
oprema pa bo montirana v začetku junija. V celoti bomo zače-

li obravnavati otroke v novih prostorih v sredini junija. Uradna 
otvoritev prostora je predvidena v okviru prireditev »Iz trebanj-
skega koša«.  Do konca leta pa načrtujemo prenoviti še izpraznje-
ne prostore v srednji etaži. Tukaj bo svoje večje prostore dobila 
dejavnost fizioterapije in center za krepitev zdravja. Pacientom 
bomo zagotovili večjo stopnjo zasebnosti in več možnosti za indi-
vidualno fizioterapevtsko obravnavo.«

Mojca Smolič

RAZIGRANA ŠOLA
V trebanjski podružnični šoli Dolenja Nemška vas so zopet pripravili tra-
dicionalno zaključno glasbeno prireditev z naslovom V BELI KRAJ‘NI PO-
MLAD. Če zapišemo, da je tudi tokraten muzikal odličen, je takšna ocena 
kar preskromna. Najboljša ocena in nagrada ter priznanje za kakovost pri-
reditve je bil množičen obisk in gromko ploskanje!
Podružnična šola Dolenja Nemška vas ustvarja podobne prireditve, od kar je 
bila šola leta 2009 obnovljena in dozidana nova telovadnica. Prireditev vsako 
leto posvetijo različnim slovenskim običajem in krajinam. Skozi prireditev se do-
besedno zrcali vsestranska ustvarjalnost in vrednost takšne podružnične šole, 
ko vsi otroci in učitelji živijo kot velika družina in vsi – od A do Ž tudi ustvarjajo.  
Letos so belokranjske pesmi in plese, ki so jih ustvarili otroci, »začinili« še 
pravi tamburaši iz Bele krajine, odlično ozvočenje in diaprojekcija tamkajšnjih 
krajinskih motivov.
Klobuk dol učencem in učiteljem OŠ Trebnje, podružnici Dolenja Nemška vas.

Brane Praznik
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krajevna skupnost / oglas

KS SVETINJA
Na zadnjih volitvah smo bili v Svet KS 
Svetinja izvoljeni: Silvo Zupančič, Breda 
Koncilja, Tadej Božič, Anica Makše, Franci 
Makše, Jožef Lipoglavšek in Matjaž Perpar. 
Od prejšnjega mandata so se zamenjali 3 
člani. Na ustanovitveni seji je Svet izvolil 
predsednika, podpredsednika in tajnika. 
Predsednik ostajam Silvo Zupančič, pod-
predsednik je postal Tadej Božič, dela taj-
nika je prevzela Breda Koncilja.
KS Svetinja leži na JV delu občine Trebnje. 
Pod njeno okrilje spada 5 vasi, in sicer: Do-
lenji Vrh, Gorenji Vrh, Šmaver, Rdeči Kal in 
Svetinja. Vasi v krajevni skupnosti so v ve-
čini vse razpršene razen vasi Gorenji in Do-
lenji Vrh, ki sta izrazito gručaste oblike. KS 
Svetinja je najmanjša krajevna skupnost 
v občini in ima približno 300 prebivalcev. 
Poznana je predvsem po vinogradniški go-
rici Šmaver. 
Vsi smo že slišali za narodnega heroja Jo-
žeta Slaka Silvota, igralko Ivo Zupančič in 
slovenskega jezikoslovca Franceta Nova-
ka. Vprašanje je, kaj jim je skupnega? Vsi 
so bili svoj čas krajani Krajevne skupnosti 
Svetinja.
Krajevno skupnost Svetinja povezuje lo-
kalna cesta Repče − Rdeči Kal. Preostale 
ceste so javne poti oziroma krajevne ces-
te, ki jih je okoli 8,9 kilometrov. Krajevna 

skupnost nima svojih prostorov, niti javnih 
objektov. V preteklem mandatu smo si iz-
borili svoje zemljišče v vasi Svetinja, kjer 
sedaj stoji nogometno igrišče. V prihod-
njih letih pa naj bi bil po vseh začrtanih 
smernicah postavljen objekt za potrebe 
krajevne skupnosti in krajanov. Zemljišče 
je odkupila Občina Trebnje. 
V preteklem mandatu je bila glavnina 
denarja namenjena za rekonstrukcijo 
ceste Gorenji Vrh – Šmaver. Poleg tega 
smo z donacijami lastnikov razširili in as-
faltirali odsek poti na Svetinjah (nasproti 
»cesta škarp«) in v Šmavru (Jurjev hrib). 
Preostanek smo porabili za vzdrževanje 
cest (košnja, pluženje, čiščenje ceste in 
propustov itd.).
V novem mandatu predpostavljamo, da 
bo razporeditev denarnih sredstev po-
dobna. V tem letu želimo realizirati plan 
oziroma dokončati razširitev in asfaltiranje 
ceste v Šmavru (od g. Dragotina Perparja 
st. do cerkve Sv. Ane).
Vsem krajanom se še enkrat zahvaljujemo 
za razumevanje, ker odsek ceste ni bil do-
končan v enem letu. Vendar je tako, da so 
denarna sredstva, ki jih krajevna skupnost 
prejme, omejena. 
V imenu vseh članov Sveta Krajevne skup-
nosti Svetinja se vam zahvaljujem za izvo-
litev in izkazano zaupanje. V kolikor imate 
kakršnakoli vprašanja, pripombe, predlo-

ge za spremembe, lahko to naslovite na 
KS Svetinja, Gorenji Vrh pri Dobrniču 1, 
8211 Dobrnič ali osebno na predsednika 
KS Svetinja.
Tako kot v preteklem letu se tudi letos vi-
dimo na pikniku krajevne skupnosti.

Predsednik Krajevne skupnosti Svetinja
Silvo Zupančič

Pri nakupu 4 potniških pnevmatik 
Goodyear, Dunlop, Fulda  
ali Sava v velikosti 16" 
ali več v servisu Vukanizerstvo VOVK.

PREJMITE DODATNO 

ZAVAROVANJE ZA PNEVMATIKE!

VELIKA IZBIRA

KOVINSKIH IN

ALU PLATIŠČ

ONLINE 

TRGOVINA!

Obrtniška ulica 4, 8210 TREBNJE

www.vulkanizerstvo.si

Podjetje z več kot 30 letno tradicijo!

www.pocenigume.net
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krajevna skupnost 

KS Šentlovrenc
V KS Šentlovrenc v 14 naseljih živi nekaj več 
kot 700 prebivalcev, od tega največ v središču, 
tj. v naselju Šentlovrenc, ki je na nadmorski 
višini 288 m. Število prebivalcev se povečuje 
in približuje tistemu iz obdobja po drugi voj-
ni. V Šentlovrencu je bilo v preteklosti odkrito 
rimsko naselje, obsežno rimsko grobišče pa 
na Kazini, ki sodi že v Dolnje Prapreče. Tudi v 
drugih naseljih ob nekdanji rimski cesti Emo-
na - Siscia je bilo najdenih več rimskih starin. 
Kraj se prvič omenja 1178. leta kot Sanctum 
Laurentium, večina krajev v okolici pa že prej. 
V Mačjem Dolu je bilo v jami Zijalki raziskano 
ledenodobno prebivališče jamskega človeka, 
v bruhalniku Škauba pa so v preteklosti že 
našli človeške ribice. Na Dolgi Njivi so v cerkvi 
odlične freske iz 15. stol. Med obema vojna-
ma je bila v Šentlovrencu velika mlekarna in 
pitališče prašičev ter urejeno kopališče na Te-
menici s kabinami in z odrom za sončenje. V 

minulem letu je podružnična šola Šentlovrenc 
praznovala 150 let in ob tej priložnosti je KD 
Marije Kmetove izdalo zbornik, v katerem so 
opisali bogato kulturno in razvojno zgodovino 
Šentlovrenca.
V tem trenutku je v Šentlovrencu za večino 
krajanov najpomembnejše dokončanje vrt-
ca, ki že dobiva končno podobo in seveda 
čimprejšnje načrtovanje in realizacija prepo-
trebnega prizidka vsaj dveh učilnic k šoli. Prav 
tako vodstvo KS načrtuje realizacijo lokalne 
čistilne naprave za šolo, kulturni dom in nju-
no okolico, saj odplake povzročajo kar velike 
probleme v rabi prostorov.
Manjši popravki na pokopališču še vedno 
ne razrešujejo prostorskih težav in večina 
krajanov upa na čimprejšnjo razširitev. Bolj 
optimistični so v zvezi z novogradnjo novega 
gasilnega doma, kajti starega je ‚povozil‘ čas, 
pri čemer bo z vsemi močmi pomagalo tudi 
Svet KS, v katerem so: Anže Razdrh, Sabina 
Tori Selan, Luka Golob, Franci Grčman, To-

maž Špendal, Marjeta Kotar in Brane Praznik. 
Dograditev pričakujejo v nekaj letih. Ome-
njeno vodstvo KS se zaveda, da je pod nujno 
treba posodobiti tudi vodovodno in hidran-
tno omrežje. Med načrtovane pridobitve v 
bližnji prihodnosti sodi tudi javna razsvetljava 
v večini krajev, prioriteto pa imajo trenutno 
vasi Mačji Dol in Vrhovo. Prav tako upajo, da 
bodo naredili korak naprej v zvezi z oglas-
nimi in smernimi tablami v vseh krajih KS. 
V KS deluje poleg PGD še več drugih dru-
štev: KUD, Športno društvo, TKD … V kraju 
so še zasebna glasbena šola, samopostre-
žna trgovina, več obrtnikov in podjetij, kot 
so KOLPA, obrat Hrast; ALVA, gradbeništvo 
in montaža; Cementni izdelki GOREC … 
Čeravno vodstvo KS nima velikega vpliva na 
razvoj obrti in gospodarstvo kraja, pa si veči-
na krajanov želi takšno prostorsko načrtova-
nje, da bo v neposredni bližini čim več novih 
delovnih mest.

Svet KS Šentlovrenc
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Jazz večer V petek, 26. 4. 2019, se je v Trebnjem odvil prvi jazz dogodek in 
zagotovo ne zadnji. Gostilna Šeligo je pokala po šivih in Kostanjev 
sekstet je res poskrbel za nepozaben večer. V zasedbi je igralo šest 
članov: Boštjan Franetič (kitara), Dennis Lampret (kitara), Jaka 
Ahačevčič (saksofon, tenor, sopran), Jože Cesar (bobni), Uroš Sever 
(krilni rog) in Vanja Dizdarević (kontrabas). Takoj je bilo jasno, da se 
Kostanjev sekstet že vrsto let ukvarja z glasbo, saj smo vsi obnemeli 
že ob prvem komadu. V čudovitem ambientu v kombinaciji s sanja-
vimi ritmi so navdušili tudi največje skeptike. 
Še enkrat se zahvaljujemo Gostilni Šeligo za pripravo prostora, po-
gostitev in gostoljubje. Najlepša hvala tudi zasedbi Kostanjev Seks-
tet iz Ljubljane, ki so ustvarili pravi jazz večer sredi Trebnjega. Kot 
zadnje pa najlepša hvala organizatorju KUD TIA ter podpornikom 
KŠOT, TREMS, KUI, ki so omogočili ta brezplačni večer.

Teja Klančič
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DRUGI VAGON
je glasbena skupina, ki zavije zimzelene pesmi v svoj prepoznaven 
akustičen melos. Zasedbo sestavlja 6 simpatičnih fantov in njihov 
namen je širjenje slovenske pesmi in dobre volje.
Začetek uspešne zgodbe seže v leto 2017, ko se je na spontan pet-
kov večer oblikovala prva zasedba – Žan na kitari, Simon na troben-
ti, Andrej na harmoniki in Matija na cajonu. Po mesecu dni se jim 
je pridružil še Aljaž, ki je s svojimi perkašni postal nepogrešljiv član 
zasedbe.
Še v istem letu so se fantje z vlakom odpravili na svojo prvo turnejo 
Balkan Express Tour in na njej posneli videospot za prvi singel Najdi.
V letu 2018 se jim je pridružil še Primož, ki je v Drugem Vagonu 
poprijel za bass kitaro.
Poleg zasedenih koncev tedna, organizacije mnogih dogodkov s 
KUD TIA, novih turnej tudi ustvarjanje avtorske glasbe ni izviselo. 
Tako so se lansko poletje fantje mudili na Ahoj Czech Touru, kjer so 
tako kot po Balkanu tudi na Češkem širili slovensko glasbo in gradili 
načrte za prihodnost.
Za letos so napovedali izdajo prvega albuma, ki ga bodo predstavili 
na novi poletni turneji po krajih Slovenije. 

Če vas zanima, na katerih postajah se bodo ustavili, jim lahko sledi-
te na družbenih omrežjih, kot so Facebook, Instagram in Youtube.

Andrej Kaferle
foto: Robert Kokol

KDO SO MePZ LEO FORTIS, 
Trebnje?
Ideja o nadaljevanju pevske kulture in o ustanovitvi mešanega se-
stava je tlela že nekaj časa. Odkar v kraju ni več Komornega zbora 
Trebnje, je ostala praznina na področju večje mešane zasedbe.
Tako se je pod idejnim vodstvov KudTIE in pod taktirko zborovodje 
in umetniškega vodje Fernanda P. Mejíasa septembra 2018 začelo 
zopet peti. Novonastali zbor je združil motivirano skupino ljudi, ki 
uživa v vestnem pevskem delu, učenju novih pesmi, vedno novih 
projektih in (predvsem) v družbi drug drugega. O resnosti novona-
stale zasedbe priča dejstvo, da bo zbor v letošnji sezoni naštel že 
vsaj 7 koncertov, od tega bosta kar dva samostojna.
Mogočni levi – kakor bi lahko pravzaprav prevedli ime MePZ Leo 
Fortis – želijo pisati novo zgodbo o uspehu. Želja in ciljev je veliko, 
predvsem pa je veliko pevske vneme in želje biti boljši in (še) boljši. 
Ni skrivnost, da si predvsem želijo tudi vaše podpore in vzpodbude. 
Ni lepšega kot peti pred polno dvorano domače publike, ki jim s 
polne dvorane potrjuje, da je pesem od nekdaj nosila moč združe-
vanja in imela vlogo povezovanja. 

Zbor lahko spremljate na Facebook strani (vtipkajte: MePZ Leo 
Fortis Trebnje), kjer boste ažurno obveščeni o načrtih, namerah in 
predvsem bili deležni tudi vsakodnevnih utrinkov z vaj, nastopov 
in druženj.

Nina Božjak Lipovšek
foto: Arhiv KUD TIA
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občasna razstava
17. maj–16. junij 2019
Muzej krščanstva na Slovenskem
Stična 17, 1295 Ivančna Gorica

V petek, 17. maja 2019, ob 18. uri vas vljudno 
vabimo v Stično na odprtje gostujoče razstave. 

GOLIEVI DNEVI
V ponedeljek, 8. 4. 2019, smo v knjižnici Trebnje pripravili osre-
dnjo prireditev ob 23. Golievih dnevih. Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje namreč vsako leto ob sofinanciranju Občine Trebnje 
obeležuje Golieve dneve, s katerimi zaključimo tudi bralno znač-
ko za odrasle Bralna potepanja. Kot se za tak praznik spodobi, 
smo tudi letos Golieve dneve svečano obeležili. Po nagovoru 
direktorice knjižnice Tanje Cuder in župana Občine Trebnje Aloj-
zija Kastelica smo prisluhnili  Patriciji Tratar, ki je pripravila pri-
spevek Neznani odtenki Pavla Golie, v katerem je spregovorila 
o njegovi ženi  ̶  veliki, vendar žal prezgodaj umrli ljubezni. Leto 
2018 je bilo v Občini Trebnje razglašeno za Leto zdravja, gibanja 
in športa, zato smo tudi našo bralno značko za odrasle obarvali 
športno. Tudi gosta  ̶  stand up komik Perica Jerković in ekstre-
mni kolesar Boris Praznik  ̶  sta povezana s športom, humorjem 
in knjigami. Vse to smo združili v celoto in prisluhnili prijetnemu 
pogovoru z gostoma ob glasbi skupine Eni od sedmih milijard. 

Petra Podkrižnik
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Človeški odnos | Individualni pristop | Strokovno 
svetovanje | Naročilo iz domačega naslonjača | 

Dostava na vaš dom

www.blaginja.si

PRIDOBITE MEDICINSKE PRIPOMOČKE
IZ DOMAČEGA NASLONJAČA 

Z ENIM SAMIM TELEFONSKIM KLICEM!

NASLEDNJI DAN 
DOSTAVA NA 

VAŠ DOM!

030 633 332

Lahko nas obiščete tudi na
Vodnikovi ulici 105 v Ljubljani.

Lahko nas obiščete tudi na
Vodnikovi ulici 105 v Ljubljani.
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ESTETSKO ZOBOZDRAVSTVO
ORTODONTIJA
ZOBNI RENTGEN
USTNI HIGIENIK
IMPLANTATI IN KIRURGIJA
ZOBNA PROTETIKA  in ENDODONTIJA

CELOSTNO  ZDRAVLJENJE  ZOB
Gubčeva 41a • Trebnje
zoboestetika.si 
07 / 30 444 77
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Galerijska paleta
Navdušenke nad umetnostjo, članice UTŽO krožka Zgodovina 
umetnosti skozi čas, so se 25. aprila 2019 odpravile na strokov-
no ekskurzijo na Primorsko. Pot jih je vodila do Vipave, kjer so si 
ogledale znameniti baročni dvorec Lanthieri. Ogledale so si tudi 
Štanjel, slikovito kraško naselje v občini Komen. Za konec pa je je 
sledil še ogled Cerja, kjer stoji Pomnik braniteljem slovenske zem-
lje. Lep večer smo preživeli tudi v galeriji, saj smo uživali ob poslu-
šanju večglasnega petja Družinskega kvarteta Strmole, ki je potekal 
v sklopu Četrtkovih sozvočij, ki jih pripravlja Glasbena šola Trebnje.
16. maja 2019 ob 18. uri vas vabimo na otvoritev razstave Irene 
Polanec, Pisma Evi. Razstava prikazuje široko zbirko dobro pozna-
nih Ev in je namenjena okroglemu jubileju avtorice, ki je večkrat-
na udeleženka mednarodnih taborov likovnih samorastnikov.
Vsi se že veselimo in vas z navdušenjem vabimo, da se nam pri-
družite na otvoritvi 52. Mednarodnega tabora likovnih samora-
stnikov Trebnje, ki bo 8. junija 2019 ob 18. uri. Tabor bo ponovno 
gostil umetnike iz različnih držav, s katerimi boste lahko poklepe-
tali  vse do 15. junija 2019.
Veselimo se vašega obiska.

Špela Sila

Predstavili so se mladi literati
V Trebnjem so se drugi petek v aprilu zbrali mladi literati, ki so se 
pridružili Festivalu mlade literature Urška, nad katerim bdi Javni 
sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD). V Galeriji likovnih samo-

rastnikov Trebnje so gostili regijsko srečanje mladih literatov Do-
lenjske, Bele krajine in Posavja.
Srečanju se je pridružilo šest literatov: Mina Brezić, Maja Brezovar, 
Monika Bukovec, Neža Cerinšek, Kristijan Kiseljak in Eva Šubic. Na 
literarni delavnici, ki jo je vodila mentorica, pesnica in pisateljica 
Stanka Hrastelj, so se pogovorili o svojem literarnem ustvarjanju, 
nato pa so se mladi literati predstavili še ne javnem branju. Obi-
skovalci so tako lahko prisluhnili poeziji in odlomkom proznih del 
izpod peresa udeležencev letošnjega regijskega srečanja. 
Literarni dogodek je obogatila Glasbena šola Trebnje s sopra-
nistko Hano Knez in flavtistko Martino Šmid, ki ju je na klavirju 
spremljala prof. Manca Kranjec Trček. Regijsko srečanje mladih 
literatov je pripravila trebanjska izpostava JSKD, omogočili pa so 
ga JSKD, Občina Trebnje, CIK – Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje in Glasbena šola Trebnje.

JSKD OI Trebnje

Srečanje starejših in 
vloga KORK v KS Do-
lenja Nemška vas
12. 4. 2018 je potekalo tradicionalno srečanje 
starejših Krajevne skupnosti Dolenja Nemška 
vas v organizaciji Krajevnega odbora Rdečega 
križa v prijetnem ambientu jedilnice Doma 
starejših občanov. Odziv vabljenih je bil dober, 
saj se je srečanja udeležilo okoli 60 starostni-
kov. Druženje so popestrili učenci podružnič-
ne šole Dolenja Nemška vas z izredno lepim 
kulturnim programom. S kratkim nagovorom 
so nas pozdravile tudi predsednica Območne-
ga združenja Rdečega Križa Trebnje ga. Mojca 
Mihevc in predstavnica Sveta Krajevne skup-
nosti Dolenja Nemška vas ga. Vera Rozman. 
Starejši krajani so preživeli prijetno popoldan-

sko druženje. Snidenje je kar prehitro minilo. 
Zaključili smo ga z obljubo, da se drugo leto 
ponovno srečamo. 
Krajevni odbor Rdečega križa ima tudi sicer 
pomembno vlogo v lokalni skupnosti. Nudi 
humanitarno pomoč v obliki rednih in ob-
časnih paketov družinam in posameznikom 
v socialni stiski. Za lokalne prebivalce orga-
nizira merjenje krvnega tlaka, sladkorja in 
holesterola ter svetuje udeležencem glede 

zdravega življenjskega sloga. Poleg tega or-
ganizira razna predavanja, ki so zanimiva za 
širši krog ljudi. Redno obiskujejo tudi jubi-
lante   ̶  stare 80, 90 in več let. Obenem pa 
obiskujejo tudi starostnike, osamljene in 
ostale ranljive posameznike, da jim olajšajo 
njihovo življenjsko pot.

KORK DOLENJA NEMŠKA VAS
Darinka Slavič
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šolstvo

Besede so povezale Mirnsko in 
Temeniško dolino
Trebanjska območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne de-
javnosti (JSKD) je v sodelovanju s Knjižnico Pavla Golie Trebnje 
pripravila 3. območno srečanje literatov Mirnske in Temeniške 
doline. Na tokratni natečaj, ki je bil namenjen avtorjem, starejšim 
od 15 let, ki delujejo na območju občin Mirna, Mokronog-Trebel-
no, Šentrupert in Trebnje, se je odzvalo 11 literatov in literatk, 
med njimi Ivan Korponai (Veliki Gaber) in Gordana Lalić (Dobrnič).
Prispela dela je tudi letos pregledal strokovni spremljevalec ob-
močnega srečanja, mentor in urednik prof. Ivan Gregorčič. Udele-
ženci območnega srečanja, poimenovanega Besede povezujejo, 
so se sredi aprila zbrali na literarni delavnici, na kateri so se z 

mentorjem pogovorili o letošnjih prijavljenih delih.
Srečanje, ki so ga letos gostili v Deželi kozolcev Šentrupert, so 
zaokrožili z literarnim dogodkom za javnost z branjem izbranih 
del avtorjev in avtoric natečaja. Za izjemno interpretacijo izbra-
nih del je poskrbela Kristina Gregorčič, dogodek pa so pesmijo 
obogatili Vaški pevci Šentrupert. 

JSKD OI Trebnje

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

   www.avto-vovk.si

*Cena velja za model Renault Clio Life TCe 75 s paketom Cool (klima, radio) in že vsebuje redni popust v višini 1.000 € Ob nakupu vozila iz zaloge prejmete dodatni popust 350 € in ob menjavi staro za novo popust 
400 €. Ob nakupu vozila in sklenitvi obveznega in osnovnega kasko zavarovanja za prvo leto prek Renault Financiranja prejmete dodatni popust v višini 1.000 €. **5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault 
Financiranja obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

Poraba pri mešanem ciklu 4,8–6,3 l/100 km. Emisije CO2 125–143 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6c. Emisija NOx: 0,0168–0,0373 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00017–0,00129 g/
km. Število delcev (x1011): 0,05–0,91. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. 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. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Renault priporoča renault.si

Renault CLIO

Že od 8.990 €*

S paketom COOL
     radio + klima

5 let 
podaljšanega  
jamstva**

LET

Učenke v vlogi 
učiteljice
V sredo, 3. 3. 2019, sta učenki 7. d oddelka 
Osnovne šole Trebnje Zala Fišter in Klara Zavrl 
za eno šolsko uro prevzeli vlogo učiteljice. V 
sklopu ur pomoči za učence priseljence, ki se 
prvo oziroma drugo leto izobražujejo v Re-
publiki Sloveniji, sta za učence priseljence, ki 
obiskujejo 8. in 9. razred, in za njihove starše 
izvedli utrjevanje pravil pisanja velike začetni-
ce v slovenščini. Učenkama je pri izvedbi učne 
ure pomagala učenka 6. c oddelka Ilma Mej-

rić, ki je po potrebi poskrbela za prevajanje.
Učenke, ki so se za izvedbo učne ure odločile v 
okviru interesne dejavnosti medkulturnost in 
projekta POGUM, so izvedle zanimivo in spro-
ščeno učno uro, kar so tako z besedo kot tudi 
z aktivnim sodelovanjem potrdili udeleženci. 
Zala in Klara sta po izvedeni učni uri povedali, 
da sta ponosni nase, ker sta premagali zače-
tno tremo in da sta se tudi sami veliko naučili 
ter pridobili dragocene izkušnje. Povedali sta, 
da svoje znanje radi delita in se pri tem kaj no-
vega naučita. 
Pri pripravi in izvedbi učne ure so učenke raz-
vijale veščine podjetnosti, kot so kreativnost, 

motivacija in vztrajnost, samoiniciativnost, na-
črtovanje in vodenje, obvladovanje negotovos-
ti in tveganj, kar je tudi cilj projekta POGUM. 
Učenke so s svojim etičnim dejanjem storile 
nov korak v povezovanju lokalne skupnosti.

Z. Simeunić
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Člani Me PZ DU Trebnje smo se odzvali 
na razpis Pokrajinske zveze upokojencev 
Dolenjske in Bele krajine za udeležbo na 
že 17. reviji upokojenskih pevskih zborov 
Dolenjske in Bele krajine, ki je potekala 25. 
4. 2019 v Kulturnem centru Janeza Trdine 
v Novem mestu. Na reviji je sodelovalo 10 
upokojenskih pevskih zborov iz celotne 
regije. Pod vodstvom zborovodje Mateja 
Burgerja smo se predstavili z dvema 
pesmima. Z udeležbo na tej reviji smo 
prebili led za nastope pred tako številčnim 
občinstvom in si pridobili samozavest pred 
naslednjim nastopom na Odru sožitja na 
GR v Ljubljani, kjer bomo nastopili 14. maja, 

in motivacijo za nadaljnje vsakotedenske 
vaje, saj smo dobili potrditev, da naše 

vztrajanje pri petju ni bilo zaman.  
Martin Hočevar

kultura

Likovni extempore 
Lisec 2019
Likovni extempore Lisec 2019 so ponovno 
organizirali člani Društva vinogradnikov 
Lisec in likovniki DL Trebnje na vinogra-
dniškem Liscu. Tema slikanja v različnih 
slikarskih tehnikah je bila »Lisec nekoč 
in danes«. V okviru teme so slikarji sli-
kali krajino, zidanice, stare vinogradniške 
predmete in naprave, ki z etnografsko
-etnološkega stališča izginjajo v pozabo. 
Srečanja na Liscu se je udeležilo kar 
23 slikark in slikarjev iz društev v Treb-
njem, Litije, Mengša, Novega mesta in 
Karlovca. Liški vinogradniki so pogostili 
udeležence resnično v vsestransko za-
dovoljstvo, kar so jim skušali umetni-
ki vrniti z odličnimi ustvarjenimi deli. 
Na druženju v soboto, 4. maja, v delno 
prenovljeni zidanici DV Lisec, so se ume-

tnikom z zanimanjem pridružili tudi do-
mačini in uživali ob pogledih na ustvar-
jena dela. Na koncu je nastalo 30 slik v 
akvarelni in akrilni tehniki, ki so si jo lahko 
domačini ogledali na priložnostni razstavi 

v zidanici in bodo poslej last Društva vino-
gradnikov Lisec. Del teh slik bo razstavlje-
nih tudi na letošnji »Cvičkariji« ob koncu 
meseca.

B. P.

MUZIKAL ZMAJ V 
POSTOJNSKI JAMI
V mesecu marcu smo na OŠ Veliki Gaber iz-
vedli že tradicionalni pomladni koncert šol-
skih pevskih zborov, ki pa je bil tokrat malo 
drugačen. V mesecu, ki je posvečen dnevu 
žena, materinskem dnevu in dnevu mučen-
cev, smo tokrat pevci združili moči z dram-
sko skupino in uprizorili muzikal po ljudski 
pripovedki Zmaj v Postojnski jami. Učenci 
so se pod mentorstvom Mance Černe in 
Janija Strnada na izvedbo pripravljali že od 
začetka šolskega leta in 13. 3. 2019 premi-
erno uprizorili omenjeno delo. Pri izvedbi je 
sodelovalo skoraj 100 izvajalcev; pevski zbor 

vrtca Sončnica, otroški in mladinski pevski 
zbor ter dramska skupina OŠ Veliki Gaber. 
Obiskovalcev je bilo zares veliko in šolska 
telovadnica je bila zasedena do zadnjega 
kotička. Muzikal, ki govori o življenju na 
notranjskem podeželju in boju tamkajšnjih 
ljudi z zmajem, ki naj bi živel v Postojnski 
jami, je požel bučen in dolg aplavz. To je bila 

velika nagrada za vse nastopajoče in njihova 
mentorja ter hkrati pohvala za uspešno izve-
den muzikal. Obiskovalci so se pred predsta-
vo in po njej lahko posladkali z dobrotami, 
ki so jih pripravili učenci krožka »Master šef 
Veliki Gaber«, zbrane prostovoljne prispev-
ke pa smo namenili šolskemu skladu.

Manca Černe

PRVI NASTOP MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA DRUŠTVA 
UPOKOJENCEV TREBNJE 

Člani društva so si z zadovoljstvom ogledali ustvarjena dela.
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Golieve dneve 
smo zaključili z 
najmlajšimi bralci
12. aprila smo v Kulturnem domu Treb-
nje uspešno izpeljali še zadnji dogodek v 
okviru Golievih dni; zaključek Jurčkovega 
nahrbtnika in pravljičnih uric. Z različnimi 
projekti za otroke v Knjižnici Pavla Golie 
Trebnje spodbujamo družinsko branje 
in tako otrokom približamo knjigo že v 
njihovem predbralnem obdobju, kasne-
je pa jih spodbujamo na začetku njihove 

bralne poti. Veseli nas, da je tudi letos 
bralo z Jurčkom in poslušalo pravljice več 

kot 150 otrok in njihovih staršev na vseh 
enotah trebanjske knjižnice. Za nagrado 
smo si skupaj ogledali otroški lutkovni ka-
baret Čuk na palici v režiji Nike Bezeljak. 
Predstava uprizarja zbirko uglasbenih 
pesmi Svetlane Makarovič. V družbi navi-
hanih, prevzetnih, požrešnih, razvajenih, 
lažnivih, kratkovidnih in zaljubljenih živali 
smo spoznali tudi nekatere inštrumente, 
ki jih v praksi sicer redko srečamo: ukule-
le, bas, ksilofon, dežno palico, lončeni bas, 
činele, glinene ptičke in dromljo. Želimo si, 
da bomo tudi v prihodnje brali skupaj.

Irena Palčar
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

kultura / oglas

DOBRODELNA PRIREDITEV 
VRTCA MAVRICA TREBNJE
V sredo, 24. 4. 2019, je v Kulturnem domu Trebnje potekala 
že 13. dobrodelna prireditev Vrtca Mavrica Trebnje. Prireditev 
z naslovom Naš dan – vaš dan je povezovala Barbara Leben. 
Otroci Vrtca Mavrica Trebnje so s plesom, petjem in s svojo 
otroško igrivostjo pričarali, da smo se za trenutek ustavili in 
se prepustili razvajati. Z zbranimi prostovoljnimi prispevki na 
dan prireditve in dobrodelnega bazarja ter sredstvi donatorjev 
bomo financirali stroške izleta za 4 - 5-letne otroke in prispevali 
k nakupu prireditvenega odra. Hvala vsem, ki ste pomagali pri 
organizaciji prireditve.

Slavica Cesar                                    

Zbiralne akcije na OŠ Trebnje
Tudi letos smo konec aprila izvedli različne zbiralne akcije. Zbirali 
smo plastenke za porodnišnico v Novem mestu, odpadno elek-
trično in elektronsko opremo, zamaške, baterije, sijalke in papir.
Pri zbiralni akciji papirja smo v tej akciji zbrali 35000 kg, v obeh 
akcijah skupaj pa več kot 70000 kg. 
Največ papirja je zbral organizator 9. d, saj je prinesel več kot 10 
ton papirja. Naši učenci in seveda starši s tem kažejo, da se zave-
dajo, da je skrb za okolje in recikliranje nujna stvar za prihodnost.
Hvala vsem, ki ste se udeležili naših zbiralnih akcij.

Smiljan Pristavnik



18
Trebnje

drugo

TUDI MI GREMO V ŠOLO
Vrtec Romano obiskuje ker nekaj otrok, ki bodo s septembrom 2019 začeli 
obiskovati 1. razred Osnovne šole Trebnje. Vsi si želimo, da bi bil prehod 
iz vrtca v šolo čim manj stresen tako za otroke kot njihove starše. V vrtcu 
sta nas obiskali učiteljica in romska pomočnica. Staršem in otrokom sta s 
pomočjo slikovnega gradiva predstavili šolo in njene prostore. Seznanili 
sta jih s posebnostmi pred vstopom v šolo in poudarili pomembnost obi-
skovanja šole, saj si otroci tako pridobijo veliko znanja in izkušenj. Skupaj z 
otroki smo tudi obiskali Osnovno šolo Trebnje in si ogledali njene prostore. 
Prijazne učiteljice so nam predstavile knjižnico, različne učilnice, telovad-
nico in jedilnico. Otroci so vse pozorno spremljali, poslušali, opazovali in 
pogumno spoznavali novo okolje ter se ob tem imeli zelo lepo. 

Urška Pene 

»ŠVIC«
Študentski vikend inteligence in cvička ali po domače »ŠVIC« je 
največji dvodnevni študentski festival na Dolenjskem, ki se po 
nekaj letih “pavze” vrača v vsej svoji veličini. Potekal bo 5.  in 6. 
julija na Čatežu pri Trebnjem. 
Na festivalu ŠVIC je sodelovalo že mnogo različnih skupin, kot so 
MI2, ZABLUJENA GENERACIJA, DNEEB, DUBIOZA KOLEKTIV, BIG 
FOOT MAMA ... Tudi letos organizatorji pripravljajo izbor skupin, 
ki bodo na “žur do jutranjih ur” privabile vse generacije  s pe-
strim dnevnim in športnim programom. Za vse tiste, ki želijo dan 
preživeti čim bolj aktivno, bodo na dnevnem programu razne 
študentske igre, delavnice ter športne igre, kot so odbojka, ko-
šarka in nogomet. Za vse ostale, ki se jim bo večerni del zdel pre-
naporen, pa si bodo lahko privoščili chill kotiček. Ker je julij vroč 
mesec, si bodo udeleženci lahko privoščili ohladitev v bazenu. 

Renata Murn

Priprava tinktur v 
okviru operacije 
»Zdravo z naravo«
Društvo vinogradnikov »Lisec« Dobrnič je uspešno kan-
didiralo na 2. Javnem razpisu za izbor operacij za uresni-
čevanje ciljev SLR na območju LAS STIK v letu 2017. V tej 
operaciji sodelujejo še partnerji: Občina Trebnje, Bose-
po d. o. o., Društvo vinogradnikov Dolenjske Toplice in 
Vinogradniško-sadjarsko turistično društvo Debeli hrib.

V mesecu aprilu smo pričeli z izdelavo zadnjega izdel-
ka, to je pripravo tinkture iz zelišč. Do sedaj smo že 
pripravili izdelke: marmelado iz šmarnice, sok iz šmar-
nice in eterično olje iz smrekovih, borovih in brinjevih 
vejic. Prav tako se že izvajajo analize iz šmarnice.
Pri pripravi tinktur iz zelišč je sodelovala tudi zeliščarka 
Jožica Bajc Pivec. V društvu smo nabirali razna zelišča 
in pri pripravah tinkture smo uporabili tako sveža kot 
posušena zelišča, in sicer po recepturah zeliščarke. Vse 
pripravljene končne izdelke je možno degustirati v tr-
govini Bosepo d. o. o.

Anica Maraž

LEKSIM, Petra Novak s.p. 
Obrtniška ulica 22, 
Trebnje (bivša Africa).

Rednipopusti zaupokojence,študente inbrezposelne.

OBNOVITE IN NADGRADITE
SVOJE ZNANJE ANGLEŠČINE
S TEČAJI PRI NAS.

Tečaji 
konverzacije

Angleščina za 
začetnike

Angleščina za 
potovanja

Poslovna 
angleščina

Specializirane 
delavnice - 
strokovni jezik

Individ. tečaji, tečaji 
v parih in v majhnih 
skupinah

Akcija v MAJU NA TEČAJE
 za vpis do 30. 5. vam nudimo AKCIJSKE Pakete:

* Akcijske cene paketov veljajo pri min. št. udeležencev: 4. 
Akcije in popusti (za upokojence, študente, brezposelne) 
se ne seštevajo. 1 ura je 1 šolska ura - 45 minut.

začetna angleščina, 30/60 ur - 180/330 €*

tečaj konverzacije, 30 ur - 172 €*

kratki tečaji za popotnike, 20 ur - 120 €*

031 54 68 55
leksim.izobrazevanje@gmail.com
fb.me/leksim.jezikovni.tecaji



19
Trebnje

oglasi

 
VRTEC 

MAVRICA 
TREBNJE       

četrtek 

30. 5. 2019  14.30-18.00 
Delavnice 

Gledališka predstava:  

»MARJETICA SREDI GOZDA« 

Razstava naravoslovnih poizkusov:  

»MALI RAZISKOVALEC« 

 

Vstop prost  

 
VABLJENI NA 

DOBRODELNO PRIREDITEV 

  
KREPIMO DRUŽINE 

Z EKO 
POGOSTITVIJO 

 
 

DELAVNICE: 
 
NARAVOSLOVNE DELAVNICE S POIZKUSI
    POSLIKAVA OBRAZA  

URŠKINA VADBA 
NOGOMETNA DELAVNICA  

GLASBENA ŠOLA MELODIJA 
FRIZERSKA DELAVNICA         

PLESNI CENTER NOVO MESTO 
MAŽORETNA DELAVNICA   

TABORNIKI 
      DELAVNICA Z BALONI 
              LIKOVNA DELAVNICA 
                  
 
 

S PRISPEVKI  ZBRANIMI NA PRIREDITVI 
BOMO POMAGALI DRUŽINAM V STISKI. 
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prireditev

Po stopinjah dediščine 
in cvička v Trebnjem  

Dodatne informacije: Tic Trebnje 07 348 11 28

  Ogled galerije likovnih samorastnikov Trebnje  
(24. 5. od 10. do 18. ure, 25. 5. od 14. do 18. ure; 07 348 21 06)

  Obisk prodajalne in proizvodnje Dobrote Dolenjske 
– Evropske destinacije odličnosti EDEN »2015 
Runner up« v Trebnjem  
(24. in 25. 5. od 8. do 22. ure; 05 997 17 38)

  Ogled etnološke zbirke v toplarju Florijan na Blatu  
(24. – 26. 5. od 14. do 19. ure; 031 304 206)

  Doživetje v muzeju na prostem – Jurjeva domačija  
na Občinah (25. 5. od 15. do 19. ure; 031 520 721)

  Ogled osrednje romarske cerkve Matere Božje  
na Dolenjskem – Čatež na Zaplazu  
(24. – 26. 5. od 9. do 19. ure; 031 326 403)

  Ogled vinske kleti Kozlevčar v Gorici na 
Medvedjeku (25. 5. od 12. do 15. ure; 031 388 388)

  Vinogradniški dom Čatež – ogled lastnega 
laboratorija in degustacija cvička  
(24. 5. od 14. do 17. ure, 25. 5. od 10. do 17. ure, 26. 5. od 10. do 14. ure; 
031 614 699)

  Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni peči 
(24. 5. od 8. do 16. ure, 25. in 26. 5. od 10. do 16. ure; 031 614 699)

PETEK, 24. maj 2019

   17.30 / POVORKA vinogradniških društev Dolenjske

   19.00 / SVEČANA OTVORITEV 47. Tedna cvička

   17.30–24.00 / hramčki in stojnice  
vinogradniških društev Dolenjske

   15.00–24.00 / DEGUSTACIJA nagrajenih vin  
(prireditveni prostor)

   19.30 / ZABAVNI PROGRAM z ansamblom NEMIR 

   20.00 / razvitje prapora Zveze društev  
vinogradnikov Dolenjske

   21.00 / KRONANJE kralja cvička  
in RAZGLASITEV ambasadorja cvička

Jurjeva domačija

OSREDNJA 
PRIREDITEV

Cvičkova kuhna 2018

Kronanje kralja, 44. Teden cvička

NEDELJA, 26. maj 2019

   10.00–14.00 / SLIKARSKA DELAVNICA  
EKS TEMPORE “Zidanice in vinogradništvo”

   11.00 / KUHANJE vinogradniškega golaža (park Trebnje)

   13.00 / NEDELJSKO KOSILO pod šotorom (prireditveni prostor)

   12.00–21.00 / hramčki in stojnice  
vinogradniških društev Dolenjske

   12.00 / DEGUSTACIJA nagrajenih vin  
(prireditveni prostor)

   14.30 / NASTOPI glasbenih skupin vinogradniških društev

   16.30 / ZABAVNI PROGRAM  
z narodnozabavnim ansamblom Boršt

   17.30 / PODELITEV priznanja Šampion ocenjevanja  
47. Tedna cvička in velikih zlatih medalj

   21.00 / Zaključek prireditve 47. Teden cvička

SOBOTA, 25. maj 2019

   10.00 / VINOGRADNIŠKI POHOD  
po vinski gorici Gradišče

   15.00–20.00 / CVIČKOVA KUHNA (park Trebnje)

   13.00–24.00 / hramčki in stojnice  
vinogradniških društev Dolenjske

   13.00–24.00 / DEGUSTACIJA nagrajenih vin 
(prireditveni prostor)

   15.00 / PRIHOD IN SPREJEM  
Cvičkovega vlaka iz Ljubljane

   16.00–17.30 / PROMENADNI KONCERT Pihalnega  
orkestra Trebnje in godbe iz otoka Korčula (Hrvaška)

   18.00 / sprejem 23. vinske kraljice Slovenije  
in aktualnih lokalnih vinskih kraljic pri  

predsedniku ZDVD in Županu občine Trebnje

   19.30 / ZABAVNI PROGRAM ansambel SPEV

   21.00 / IZBOR IN KRONANJE  
21. cvičkove princese

   23.00 / NASTOP PEVKE MANCE ŠPIK

Po stopinjah dediščine 
in cvička v Trebnjem  

Dodatne informacije: Tic Trebnje 07 348 11 28

  Ogled galerije likovnih samorastnikov Trebnje  
(24. 5. od 10. do 18. ure, 25. 5. od 14. do 18. ure; 07 348 21 06)

  Obisk prodajalne in proizvodnje Dobrote Dolenjske 
– Evropske destinacije odličnosti EDEN »2015 
Runner up« v Trebnjem  
(24. in 25. 5. od 8. do 22. ure; 05 997 17 38)

  Ogled etnološke zbirke v toplarju Florijan na Blatu  
(24. – 26. 5. od 14. do 19. ure; 031 304 206)

  Doživetje v muzeju na prostem – Jurjeva domačija  
na Občinah (25. 5. od 15. do 19. ure; 031 520 721)

  Ogled osrednje romarske cerkve Matere Božje  
na Dolenjskem – Čatež na Zaplazu  
(24. – 26. 5. od 9. do 19. ure; 031 326 403)

  Ogled vinske kleti Kozlevčar v Gorici na 
Medvedjeku (25. 5. od 12. do 15. ure; 031 388 388)

  Vinogradniški dom Čatež – ogled lastnega 
laboratorija in degustacija cvička  
(24. 5. od 14. do 17. ure, 25. 5. od 10. do 17. ure, 26. 5. od 10. do 14. ure; 
031 614 699)

  Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni peči 
(24. 5. od 8. do 16. ure, 25. in 26. 5. od 10. do 16. ure; 031 614 699)

PETEK, 24. maj 2019

   17.30 / POVORKA vinogradniških društev Dolenjske

   19.00 / SVEČANA OTVORITEV 47. Tedna cvička

   17.30–24.00 / hramčki in stojnice  
vinogradniških društev Dolenjske

   15.00–24.00 / DEGUSTACIJA nagrajenih vin  
(prireditveni prostor)

   19.30 / ZABAVNI PROGRAM z ansamblom NEMIR 

   20.00 / razvitje prapora Zveze društev  
vinogradnikov Dolenjske

   21.00 / KRONANJE kralja cvička  
in RAZGLASITEV ambasadorja cvička

Jurjeva domačija

OSREDNJA 
PRIREDITEV

Cvičkova kuhna 2018

Kronanje kralja, 44. Teden cvička

NEDELJA, 26. maj 2019

   10.00–14.00 / SLIKARSKA DELAVNICA  
EKS TEMPORE “Zidanice in vinogradništvo”

   11.00 / KUHANJE vinogradniškega golaža (park Trebnje)

   13.00 / NEDELJSKO KOSILO pod šotorom (prireditveni prostor)

   12.00–21.00 / hramčki in stojnice  
vinogradniških društev Dolenjske

   12.00 / DEGUSTACIJA nagrajenih vin  
(prireditveni prostor)

   14.30 / NASTOPI glasbenih skupin vinogradniških društev

   16.30 / ZABAVNI PROGRAM  
z narodnozabavnim ansamblom Boršt

   17.30 / PODELITEV priznanja Šampion ocenjevanja  
47. Tedna cvička in velikih zlatih medalj

   21.00 / Zaključek prireditve 47. Teden cvička

SOBOTA, 25. maj 2019

   10.00 / VINOGRADNIŠKI POHOD  
po vinski gorici Gradišče

   15.00–20.00 / CVIČKOVA KUHNA (park Trebnje)

   13.00–24.00 / hramčki in stojnice  
vinogradniških društev Dolenjske

   13.00–24.00 / DEGUSTACIJA nagrajenih vin 
(prireditveni prostor)

   15.00 / PRIHOD IN SPREJEM  
Cvičkovega vlaka iz Ljubljane

   16.00–17.30 / PROMENADNI KONCERT Pihalnega  
orkestra Trebnje in godbe iz otoka Korčula (Hrvaška)

   18.00 / sprejem 23. vinske kraljice Slovenije  
in aktualnih lokalnih vinskih kraljic pri  

predsedniku ZDVD in Županu občine Trebnje

   19.30 / ZABAVNI PROGRAM ansambel SPEV

   21.00 / IZBOR IN KRONANJE  
21. cvičkove princese

   23.00 / NASTOP PEVKE MANCE ŠPIK

Po stopinjah dediščine 
in cvička v Trebnjem  

Dodatne informacije: Tic Trebnje 07 348 11 28

  Ogled galerije likovnih samorastnikov Trebnje  
(24. 5. od 10. do 18. ure, 25. 5. od 14. do 18. ure; 07 348 21 06)

  Obisk prodajalne in proizvodnje Dobrote Dolenjske 
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orkestra Trebnje in godbe iz otoka Korčula (Hrvaška)
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21. cvičkove princese

   23.00 / NASTOP PEVKE MANCE ŠPIK

Začetek pohoda: 10:00 Rodine – pri preši DV Trebnje  
(3 km iz Trebnjega) prijave in plačilo startnine od 9:30

Čas pohoda: 3 ure (s postanki 4 ure), dolžina poti 9700 m,  
višinska razlika 154 m, pot ni zahtevna, priporočamo nekaj kondicije, 
pohodniško obutev in palice

Ogledi: Cerkvica in posestvo v Lanšprežu (predstavitev 

trebanjskih čebelarjev) | Vinski hram iz leta 1887 na Gradišču 
| Križev pot do kapelice sv. Jožefa na Gradišču | Cvičkova 
brajda in skulptura konjske vprege pri kapelici sv. Jožefa na 

Gradišču | Etnološka zbirka starih eksponatov pri Bogdanu 

Zupančiču v Arenberku | Obeležje vinske gore Meglenik

Postanki in pogostitve: Cvičkova brajda na Gradišču, 
zidanica Zupančič na Arenberku, zidanica Avguštinčič - 
5. cvičkova princesa v Lipniku in Obeležje vinske gore 
Meglenik

Startnina: 10 EUR (kozarec z oznako 47. tedna cvička, pogostitev na 
poti in bon za toplo malico na prireditvenem prostoru 47. tedna cvička v 
Trebnjem)

Organizator pohoda: DV Trebnje | Vodja pohoda: Igor Udovč, 
041 547 788 (skupine nad 10 pohodnikov naj se najavijo)

START / CILJ

Rodine pri Trebnjem

Lanšprež

Meglenik

Lipnik

Gradišče pri Trebnjem

Vinogradniški pohod
Sobota, 25. maj 2019, ob 10:00
(Gradišče, Arenberk, Lipnik, Meglenik)

Postaja odhod prihod
Ljubljana 14:22 23:03
Lj.Rakovnik 14:28 22:57
Škofljica 14:35 22:49
Grosuplje 14:49 22:35
Višnja Gora 15:01 22:27
Ivančna Gorica 15:08 22:19
Radohova vas 15:15 22:13
Trebnje prihod  

15:29
odhod  
22:00

Iz Ljubljane s cvičkovim 
vlakom na potep v Trebnje,  
na 47. Teden cvička!

Sobota, 25. maj 2019
Ljubljana - Trebnje - Ljubljana

PROGRAM V TREBNJEM
  Dobrodošlica s presenečenjem
   Ogled Galerije likovnih samorastnikov Trebnje,  
edine zbirke naivne – samorastniške umetnosti v Sloveniji  
in ene najpomembnejših na svetu

  Obisk prodajalne in proizvodnje Dobrot Dolenjske –  
Evropske destinacije odličnosti EDEN »2015 Runner – up«

  Prihod na prizorišče dogajanja osrednje prireditve  
47. Teden cvička ter ogled nastopov

  Degustacija nagrajenih vin
  Izbor in kronanje 21. cvičkove princese
   Zabavni program z ansamblom SPEV

Prodaja vstopnic:
www.eventim.si in prodajna mesta  
OMV, Petrol in Pošta Slovenije.

Cena vozovnice: 10 EUR

(poleg programa vključuje 2x kupon za 
degustacijo cvičkov najbolje ocenjenih vin 
vinogradnikov po sortah ter brezplačne 
vodene oglede znamenitosti)

V Trebnjem si lahko ogledate še: 
  Župnijska cerkev Marijinega Vnebovzetja,
  Trebanjski grad ter kamniti lev iz rimskega obdobja (5min), 
  Vrhtrebnje (583m) z obeležjem 15. poldnevnika (lahka in 
nezahtevna označena gozdna pot, čas hoje: 45 min, izhodišče pri 
Trebanjskem gradu), 
  Pestra ponudba razstavljavcev na prizorišču dogodka

Dodatne  
informacije:

TIC Trebnje,  
07 348 11 28,  
040 858 877,  

 obcina.trebnje

Po stopinjah dediščine 
in cvička v Trebnjem  

Dodatne informacije: Tic Trebnje 07 348 11 28

  Ogled galerije likovnih samorastnikov Trebnje  
(24. 5. od 10. do 18. ure, 25. 5. od 14. do 18. ure; 07 348 21 06)

  Obisk prodajalne in proizvodnje Dobrote Dolenjske 
– Evropske destinacije odličnosti EDEN »2015 
Runner up« v Trebnjem  
(24. in 25. 5. od 8. do 22. ure; 05 997 17 38)

  Ogled etnološke zbirke v toplarju Florijan na Blatu  
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   11.00 / KUHANJE vinogradniškega golaža (park Trebnje)

   13.00 / NEDELJSKO KOSILO pod šotorom (prireditveni prostor)

   12.00–21.00 / hramčki in stojnice  
vinogradniških društev Dolenjske

   12.00 / DEGUSTACIJA nagrajenih vin  
(prireditveni prostor)

   14.30 / NASTOPI glasbenih skupin vinogradniških društev

   16.30 / ZABAVNI PROGRAM  
z narodnozabavnim ansamblom Boršt

   17.30 / PODELITEV priznanja Šampion ocenjevanja  
47. Tedna cvička in velikih zlatih medalj

   21.00 / Zaključek prireditve 47. Teden cvička

SOBOTA, 25. maj 2019

   10.00 / VINOGRADNIŠKI POHOD  
po vinski gorici Gradišče

   15.00–20.00 / CVIČKOVA KUHNA (park Trebnje)

   13.00–24.00 / hramčki in stojnice  
vinogradniških društev Dolenjske
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Mlajše 
učenke OŠ 
Trebnje 
ponovno 
področne 
prvakinje
Na naši šoli očitno nekaj 
delamo prav, saj so dekli-
ce na zadnjih sedmih tek-
movanjih kar šestkrat postale področne prvakinje (starejše in mlajše).
V torek, 16. 4. 2019, smo se z dekliško ekipo odpravili v Šentjernej. Poleg 
naše šole so nastopale še domačinke OŠ Šentjernej, OŠ Brusnice in OŠ 
Škocjan. Naše učenke so se najprej pomerile z dekleti OŠ Škocjan in po 
napeti igri slavile z 2 : 0 (Lunja Kotar).
V drugi tekmi so se pomerile z domačinkami in jih prav tako ugnale z 2 : 0. 
Strelki sta bili Lunja Kotar in Manca Hostnik.
Zadnja tekma je odločala o naslovu področnih prvakinj. Naša dekleta so 
morala premagati OŠ Brusnice. Najprej je zadela Lea Pucelj. Nasprotnice 
so izenačile. V drugem polčasu je dvakrat zadela Lunja Kotar (najboljša 
strelka turnirja) za 3 : 1. OŠ Trebnje so zastopale: Lunja Kotar, Eva Korelc, 
Lea Pucelj, Manca Hostnik, Neža Smuk, Milica Stošić, Kaja Barle, Nastja 
Pate, Ema Zupančič in Larisa Hrovat.

S. Pristavnik

Kegljačice Trebnjega 
tretje v 1.B ligi
Pred začetkom prvenstva se nihče ni 
upal trditi, da se bodo naše kegljačice 
uvrstile v sam vrh. Brez Nike Radelj in 
Polone Gregorčič, ki so bile odsotne za-
radi materinstva, so si v klubu zadali cilj 
obstati v »B« ligi. Na koncu pa so osvojile 
bronasto odličje.
V 14. krogu brez Jasmine in Milene po 
vodstvu 3 : 0 so tekmo v Novi Gorici žal 
izgubile. V naslednjem krogu na Portova-
lu pa že premagale ekipo Krke 7 : 1. Na 
Koroškem so ostale praznih rok. Zaradi 
bolezni ni nastopila Rozi. Edini dvoboj 
je dobila Slavica s 597 podrtimi keglji. 
V predzadnjem krogu so na Portovalu 
ugnale ljubljansko Ograjco z odlično igro 
Jasmine (582). Na koncu so nastopile v 

Kopru z željo osvojiti točko za tretjo pozi-
cijo, kar jim je tudi uspelo.
»V ženski 1. B ligi je Adria dolgo časa 
visela na tekmi s Trebnjem doma. Do-
lenjke so v Kopru povedle s 3 : 1 in imele 
prednost 19 kegljev. To je veselilo Ra-
densko, saj bi ob porazu Primork prišla 
do prvega mesta. Toda v zaključku so se 
Ankarančanke vendarle zbrale in prišle 
do zmage in s tem do povratka med eli-
to. V boju za obstanek so Črnomaljke bile 
zanesljive proti Slovenj Gradcu, medtem 
ko so Celjanke v Ljubljani prišle do pot-
rebne točke. Tako je bila Gorica obsojena 
na predzadnje mesto, saj jim tudi uspeh 
v Novem mestu ne bi pomagal ničesar. 
Zdaj Goričanke čaka kvalifikacijska tek-
ma s Ceršakom za ohranitev statusa B 
ligaša,« je povedal trener Niko Goleš.
KONČNI VRSTNI RED: 1. Adria Ankaran 
26 (84 : 60), 2. Radenska Radenci 24 (89 
: 55), 3. Trebnje 21 (76 : 68), 4. Ograjca 
Ljubljana 20 (78,5 : 56,5), 5. Krka Novo 
mesto 20 (74,5 : 69,5) …
Po izračunu nacionalne športne zveze je 
Silva s povprečjem 539,52 v domači ligi 
na drugem mestu, Jasmina deseta, Katja 
štirinajsta.
Za realizacijo programov kluba je poleg 
donatorjev pri sofinanciranju zaslužna 
tudi Občina Trebnje. 

Mojca Smolič

šport

39. klubsko 
prvenstvo 2019
Na Kegljišču Portoval v Novem mestu 
se je 10. aprila odvijalo Klubsko 
prvenstvo.
Članice posamezno 1 x 120 so se 
uvrstile:
1. Jasmina Mišič  585
2. Rozi Flisar   536
3. Slavica Hribšek   531
4. Silva Zupančič         512
5. Jelka Oven    488
6. Milena Veber Jarc   487
7. Marijana Šalehar   458
Prve tri uvrščene so prejele pokale.
Vodja tekmovanja: Niko Goleš
Glavni sodnik. Štefan Može

Fantje prvi, 
dekleta tretja
V okviru  44. Športnih iger Društev upokojencev Do-
lenjske in Bele krajine se je v torek, 9. 4. 2019, na 
strelišču v Novem mestu odvijala tekma strelcev z 
zračno serijsko puško. Tekmovanja so se udeležili tudi 
strelci iz Društva upokojencev Trebnje. Fantje  ̶  na 
sliki od leve proti desni: Franc Cugelj, Alojz  Kaplan, 
Bojan Ostanek in Janez Žurga  ̶  so zopet osvojili  1. 
mesto. Dekleta v sestavi:  Milena Veber, Mira Cugelj, 
Marta Dreža in Vida Barle pa so zasedla 3. mesto.  Vsi 
skupaj so dokazali, da jih športne aktivnosti, druženje 
in tekmovanja ohranjajo mladostne in polne energije 
in da res niso še za »staro šaro«.

Društvo upokojencev, Miro Šalehar
Foto: Janja Žurga
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Namesto k žegnu na 
mednarodno tekmo
Klemen Dremelj in Lara Nedeljkovič sta že na prvi mednarodni 
tekmi dosegla normo za svetovno prvenstvo.
Med velikonočnimi prazniki od 19. do 21. aprila 2019 so se ple-
salci plesnega kluba Zebra iz Ljubljane udeležili največje tekme 
v plesu na vozičkih HOLLAND DANS SPEKTAKEL 2019 v Cuijku 
na Nizozemskem. Barve slovenske zastave sta zastopala tudi naš 
občan Klemen Dremelj z Orlake, KS Sela pri Šumberku, s sople-
salko Laro Nedeljkovič iz Velikih Lašč.
S preostalimi plesalci sta se pomerila v kategorijah World Cup 
combi 2 standard in World Cup combi 2 latin, kjer sta si v obeh 
kategorijah priplesala nastop v finalu in v finalih osvojila odlično 
2. mesto. Prav tako sta plesala v najvišji kategoriji IPC Para dan-
ce combi 2 standard in IPC Para dance combi 2 latin, kjer sta si 
prav tako zagotovila nastop v finalu in v obeh kategorijah le za las 
zgrešila stopničke in pristala na nehvaležnem 4. mestu.
Klemen in Lara  se bosta udeležila sledečih tekem: od 1. do 2. 
junija v Nemčiji Para Dance Sport Mainhatten Cup, 23. junija 
skupno državno prvenstvo v kombinaciji desetih plesov v Novem 
mestu, od 4. do 6 oktobra Lomianki 2019, Para Dance Sport Po-
lish Open na Poljskem in pa svetovno prvenstvo v Nemčiji, Bonn 
2019 World Para Dance Sport Championships od 29. novembra 
do 1. decembra.

jubilej

Ravnanje 
z odpadno 
silažno folijo 
Odpadna silažna folija je odpadek 
kmetijske dejavnosti in ni komu-
nalni odpadek (odvoz ni v pri-
stojnosti komunalnega podjetja). 

Zatorej odlaganje v zabojnike za komunalne odpadke, poleg 
zabojnikov ali drugje v naravi ni dovoljeno. Odpadno silažno 
folijo se lahko odda v zbirnem centru Globoko, lahko pa se jo 
odda tudi podjetju Plasta d.o.o. v Šentrupertu, ki je pooblaš-
čeno za zbiranje tovrstnega odpadka. Oddaja je v obeh prime-
rih brezplačna. Pri oddaji kmet dobi Evidenčni list o prevzemu 
odpadka, ki kmetu služi kot dokaz v morebitnih inšpekcijskih 
pregledih ravnanja z odpadki iz kmetijske dejavnosti.
Odpadna silažna folija mora biti pred oddajo očiščena, brez 
mulja, zemljine, PP mrežic, lesa ipd.
Torej je potrebno odpadno folijo le naložiti in pripeljati - eno-
stavno, hitro in brez obremenjevanja okolja.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

103. rojstni dan Kristine Lavrič

V Vrbovcu pri Dobrni-
ču je v petek, 12. apri-
la, praznovala visok ži-
vljenjski jubilej  ̶  103. 
rojstni dan  ̶  Kristina 
Lavrič, po domače Ce-
sarjeva mama. 
Rodila se je leta 1916 
v Šahovcu pri Dobrni-
ču mami Ani in oče-
tu Janezu kot deseta 
od enajstih otrok v 
skromni hišici, kjer 
zdaj stoji gasilski dom. 
Ko je bila stara dve leti, ji je pri porodu enajstega otroka 
umrla mama. Tako je vso skrb zanjo in ostale otroke mo-
ral prevzeti oče in starejša sestra. »To so bili težki časi«, 
pripoveduje. Otrok je bilo veliko, hrane malo, denarja še 
manj. Kot otrok je bila velikokrat lačna, v šolo je hodila 
bosa kot vsi otroci v tistih časih. Pri petnajstih letih ji je 
umrl še oče. Po očetovi smrti je še nekaj časa živela in de-
lala pri bratu in njegovi družini, potem pa šla služit kruh 
kot dekla, saj druge službe v tistih časih ni bilo. Služila je 
pri različnih družinah, povsod je morala trdo delati, op-
ravljati težka kmečka in gospodinjska dela. 
Potem je spoznala Antona, svojega bodočega moža iz 
Vrbovca. Poročila sta se leta 1942 v času 2. svetovne voj-
ne in zaživela na skromni moževi kmetiji. Veliko in trdo sta 
delala, vendar je bilo odslej njeno življenje lepše in boljše. 
V zakonu so se jima rodili štirje otroci: sin Tone in hčerke 
Kristina, Anica in Angelca. Pred šestnajstimi leti ji je umrl 
mož v 92. letu starosti. Doživela je veliko težkih in še več 
lepih stvari. Težave in neprijetnosti je niso nikoli ohromile, 
temveč še bolj utrdile. Pravi, da je v življenju potrebno ve-
liko potrpeti in se prilagajati, ampak se vse uredi.
Danes živi s sinom Tonetom in njegovo družino na domači 
kmetiji. Ima 10 vnukov, 18 pravnukov in enega praprav-
nuka. Kljub visoki starosti je še vedno bistrega duha in 
neverjetnega spomina. Uporablja tudi mobilni telefon in 
pravi da brez njega ne bi mogla, saj se vsak dan pogovarja 
s svojimi otroki in z vnuki. 
Njena strast je tudi kvačkanje kokošk, po katerih je znana 
daleč naokoli. Nakvačkala jih je že več kot 500 in jih podar-
ja sorodnikom, znancem in prijateljem.
Kljub visoki starosti ji zdravje še kar služi, le hodi bolj tež-
ko, zato si pomaga s palico. Skuha, a za vse ostalo pa po-
skrbi snaha Marija. 
V nedeljo, 14. aprila, je skupaj s svojo številno družino pra-
znovala in se veselila svojega 103. rojstnega dne. 
Draga Kristina, želimo Vam še veliko zdravja in lepih dni.

Angelca Gliha
avtor fotografije Simon Murn
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drugo

ZB za vrednote NOB Trebnje vabi

19. 5. 2019 ob 11. uri
v spominski park pri stavbi Občine 

Trebnje  na svečanost v počastitev 75. 
obletnice osvoboditve mesta Trebnje.
V kulturnem programu bodo sodelovali učenci 
Osnovne šole Trebnje, Pihalni orkester Trebnje, 

Ženski pevski zbor Šentrupert, Dolenjski 
spominski bataljon.

 Slavnostni govorec bo generalni sekretar ZZB za 
vrednote NOB Slovenije Aljaž Verhovnik.

Ogled snemanja 
»Slovenskega 
pozdrava«
122 članic in članov Društva upokojencev Trebnje se je z ve-
likim zanimanjem udeležilo ogleda snemanja priljubljene 
slovenske oddaje z naslovom »Slovenski pozdrav«. Zaradi 
prevelikega števila prijavljenih smo se odpravili v Hišo glasbe 
Avsenik v Begunje  23. in 24. aprila proti večeru. Kljub sla-
bemu vremenu je bilo izredno razpoloženje v pričakovanju 
neznanega. Po končani  prireditvi smo odšli domov z lepimi 
spomini  na voditelja Darjo in Blaža, Serpentinška, glasbeni-
ke, animatorja  in na gostoljubje hiše ter v pričakovanju 17. in 
24. maja, ko bo oddaja predvajana na televiziji in si jo bomo 
lahko ogledali v zrcalni sliki. 

Darinka Krevs

OS Občine Trebnje v kratkem čaka 
pomembna seja, in sicer sprejetje 
proračuna za naslednje prora-
čunsko obdobje. Svetniki SLS se 

med drugim zavzemamo za izgradnjo komunalno opremljene 
tržnice, za lokalno pridelavo in porabo pridelane hrane in za 
finančne spodbude občine lokalnim pridelovalcem, saj njiho-
vo ponudbo v oskrbi s pridelki v regiji pogrešamo. Zavedamo 
se, da je hrana kot naravna dobrina premalo cenjena. Mladim 
na podeželju želimo nuditi primerne pogoje za življenje, za kar 
so potrebne tudi investicije v cestna in komunalna omrežja. 
Prav zaradi tega se zavzemamo, da Trebnje v naslednjih letih 
pridobi grajeno in komunalno opremljeno tržnico, na kateri se 
bodo tedensko, kasneje pa morda tudi vsakodnevno prodajali 
tovrstni lokalni pridelki. 

Občinski odbor SLS Trebnje

OSVOBODITEV TREBNJEGA,
19. maj 1944
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Predlog novega NUSZ

Z omenjenim predlogom ob-
čina draži nadomestilo vsem 
lastnikom stavbnih zemljišč 
(pozidanih in nepozidanih). 

Občina uvaja t. i. »kaznovalni namen« za lastnike nepozida-
nih stavbnih zemljišč. Občina ni v celoti upoštevala Sistemskih 
priporočil, kjer je priporočeno, da občine obračunavajo NUSZ 
predvsem na podlagi merila lege stavbnega zemljišča in ko-
munalne opremljenosti. Iz predloga je videti, da je območje 
občine razdeljeno na IV območja, v katera pa niso ustrezno 
umeščeni kraji, saj so nekateri kraji zelo blizu centra in v celoti 
komunalno opremljeni, nahajajo pa se v IV. območju, nekatera 
naselja pa takšne opreme nimajo in so razvrščena v »dražja« 
območja. Predlog Odloka dejansko pomeni podražitev NUSZ v 
celoti za vse občane (tudi za več kot 100 %). 

Ponovna zahteva župana po zvišanju davka 
V prejšnjem mandatu župan ni uspel z zahtevo po dodatni 
obremenitvi občanov z zvišanjem nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča, pred volitvami pa za ponovni poizkus zvi-
šanja davka ni imel poguma.
Takoj po nastopu novega mandata je župan v javno obravnavo 
dal predlog novega odloka o nadomestilu za uporabo stavbne-
ga zemljišča, ki prinaša podražitve nadomestila od zazidanih 
in nezazidanih stavbnih zemljišč. Osnutek predloga predvideva 
povišanje točk pri vseh merilih, ki vplivajo na odmero in novo 
razdelitev naselij v davčna območja. 
Gre za ukrep, ki ni v javnem interesu. Pod krinko občinske te-
žnje za pozidavo nezazidanih stavbnih zemljišč je njegov cilj 
samo polnjenje proračuna na bremenih občanov.

ŠE ZAUPAMO EVROPI?
Okrogla miza s kandidatoma na evropskih 
volitvah na listi NSi LJUDMILO NOVAK in 
JOŽEFOM HORVATOM ter poslancem 
BLAŽEM PAVLINOM o upravičenih  
pričakovanjih, ki jih imamo  
do Evropske zveze.

TOREK, 21. MAJA OB 19.URI
BARAGOVA DVORANA V TREBNJEM

8.

EVROPSKA LISTA DeSUS JE 
PRIPRAVLJENA

Stranka DeSUS je vložila listo za Evropske volitve, na katere se 
podajamo s sloganom ŠOLTES NAŠ ČLOVEK V BRUSLJU. Nosilec 
liste Igor Šoltes želi nadaljevati s programom liste delo v Evrop-
skem parlamentu z istim tempom, kot je stranko uspešno za-
stopal v iztekajočem mandatu Ivo Vajgl. 
Še poseben poudarek v programu zavzema vprašanje standar-
dov za starejše generacije, skrb za naravno okolje, zdravo pre-
hrano in socialno pravičnost, kar mora imeti svoje zagovornike 
tudi v Evropskem parlamentu. 
Pričakujemo ugoden volilni rezultat in da stranka DeSUS ohrani 
mesto poslanca v Evropskem parlamentu.

OO DeSUS Trebnje

Zahvala

V 79. letu nas je zapustil naš dobri
 mož, oče in dedek

MILAN ŠEPEC
Iz Dolge Njive pri Šentlovrencu

 
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom in 
znancem za izrečena sožalja, pogrebni službi Perpar in pevcem za 
zapete žalostinke, g. župniku za lepo opravljen obred. PGD Šentlo-
vrenc in drugim hvala za cvetje in sveče.
Dedi, pogrešali te bodo tvoji vnuki. 

Žalujoči: vsi njegovi

Dolenjsko belokranjsko regijsko sreča-
nje SDS je bilo 28. aprila na Lanšprežu 
z visoko udeležbo. Po predstavitvi re-
gijskih občinskih odborov SDS in krajši 
maši se je pričel program s pogostitvijo. 

Srečanje je potekalo v duhu EVROPSKIH VOLITEV. Z nami 
sta bili kandidatki za Evropski parlament: aktualna evropska 
poslanka gospa Romana TOMC in zdravnica gospa Alenka 
FORTE. 
Poudarili sta pomen visoke udeležbe na volitvah, da izvolimo 
poslance, ki v Bruslju povedo, kar slovenski mediji pogosto 
zamolčijo. 
V nedeljo, 26. 5. 2019, na volitvah  v Evropski parlament voli-
te listo številka 9. Lahko označite preferenčni glas.

  OO SDS Trebnje

,
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Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja, kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih še vedno živiš.

                 Zahvala
V 86. letu starosti je za vedno tiho zaspal naš dragi oče, brat 

dedek in pradedek

FRANC PEKOLJ
Češnjevek 18.

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste nam z lepimi mislimi in s toplimi besedami tolažbe stali 
ob strani. Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste darovali sveče, cvetje in svete 
maše. Zahvala velja osebju ZD Trebnje, še posebej patronažni sestri Bran-
ki Glivar, g. župniku Jožetu Piberniku za cerkveni obred, pevcem, pogrebni 
službi Komunale Trebnje in izvajalcu Tišine. Hvala tudi vsem, ki ste težo 
zadnjih korakov delili z nami in našega očeta pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njegovi

Srce je omagalo, tvoj dih je zastal, 
a nate spomin bo večno ostal. 
Mirno in spokojno si zaspala, 
v večni sen od nas odpotovala.

Zahvala
V 81. letu starosti je za vedno 

zaspala naša draga mami, teta, mama, 
tašča, in prababi

ANA PUST 
 iz Breze 15 pri Trebnjem.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom, znancem, sodelavcem OŠ Šmarjeta in vrtcu, Narayan d.o.o. Veli-
ka vas, sindikatu TPV Velika loka-oddelku KTL za izrečeno sožalje, besede 
spodbude, darovane sv. maše, cvetje in sveče. 
Posebna zahvala Maši Skušek za prebrane besede slovesa, Metodi Rebolj za 
molitve. Hvala g. Slavku Kimovcu, pogrebni službi Novak iz Rebri s pevci in 
izvajalcu Tišine za lepo opravljen obred.
Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Zahvala

ob slovesu našega dragega

JERNEJA KRANJCA dr. med.
spec. splošne medicine

se zahvaljujemo vsem, ki ste ga imeli radi, ga spoštovali in 
pospremili na zadnji poti. S hvaležnostjo se spominjamo besed 
sožalja, ki ste nam jih pisno ali ustno izrazili njegovi prijatelji, 
sosedje, sodelavci Zdravstvenega doma Novo mesto in Zdra-
vstvenega doma Trebnje, kolegi zdravniki, delavci Policijske 
postaje Trebnje in sodišča Novo mesto in Trebnje. Hvala obe-
ma govornikoma, ki sta se ga spomnila z ganljivimi besedami 
slovesa.

Žalujoča družina Kranjc

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

Zahvala

V 88. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica in 
prababica

CECILIJA OVEN
Šentlovrenc 25, Velika Loka

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem in sodelavcem za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje 
in svete maše. Iskrena hvala oskrbnicam DSO Trebnje za pomoč na 
domu, duhovniku Jožetu Erjavcu za lepo opravljen obred, zdravniku 
dr. B. Humarju, pogrebni službi Komunala Trebnje, pevcem kvarteta 
AS. Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni 
zadnji poti in ste jo imeli radi.

Žalujoči: vsi njeni

Čakajte me, dragi moji,
domači kraj, 
za hišo domačo zeleni gaj.
Rada bi prišla, oh rada, 
a tja me več ne bo, 
ker vzela sem slovo. 

                  Zahvala
V 89. letu starosti se je od nas poslovila draga mama, babica in prababi 

ANA BRULC 
iz Griča pri Trebnjem. 

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vašča-
nom, prijateljem in znancem za vso podporo, vsak stisk roke, izrečena 
sožalja, darovano cvetje in sveče. 
Iskrena zahvala pogrebni službi Novak za organizacijo pogreba, gos-
podu župniku za lepo opravljen obred, pevcem za zapete žalostnike, 
izvajalcu Tišine, govornici za ganljive besede slovesa, Domu starejših 
občanov Trebnje za skrb in nego v zadnjih štirih letih življenja. 
Hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji poti. 

Žalujoči: vsi njeni.

Zahvala

V 57. letu življenja nas je zapustil 

JOŽE MLAKAR
iz Dolenje Nemške vasi 34, Trebnje

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in  prijateljem, 
ki ste se poslovili od njega in ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
Hvala za darovano cvetje, sveče in sv. maše. Hvala osebju Zdravstve-
nega doma Trebnje in Internega oddelka Splošne bolnišnice Novo 
mesto, Pogrebnemu zavodu Novak, Komunali Trebnje, g. Slavku Ki-
mavcu za lepo opravljen pogrebni obred in pevcem.

Žalujoči: vsi njegovi 

zahvale
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Sponzor majske križanke je Studio 
Amor, Vlasta Hostnik s. p. Veliki Gaber 
90, 8213 Veliki Gaber.

V njihovem salonu vas polepšajo za 
vse priložnosti. Od pričeske, lasnih 
podaljškov, make up, manikure, gel in 
gelish nohtov.
Novost studia je maderoterapija, 
masaža z lesenimi valjčki.
Maderoterapija je brez dvoma odlična 
alternativa klasični anticelulitni ročni 
masaži. Namenjena je vsem, ki jih pesti 
celulit in neenakomerno lokalizirani 
maščobni skupki, in vsem, ki želijo 
lepši videz kože, boljšo prekrvavitev. 
Obenem pa tudi čisti in relaksira telo.

Naročila sprejemajo na telefon 
051 740 438.

Za vas so pripravili nagrade v vrednosti:
1. nagrada: barvanje narastka, striženje, 
fen frizura  (v vrednosti 40 EUR)
2. nagrada: fen frizura dolg las in nega 
Bond fusion (v vrednosti 30 EUR)
3. nagrada: gelish nohti  (v vrednosti  
20 EUR)
Geslo križanke in svoj naslov pošljite 
na Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 
Trebnje ali na elektronski naslov: 
glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com 
najkasneje do ponedeljka, 3. 6. 2019. 
Gesel po tem datumu in gesel brez 
naslova ne bomo upoštevali.

Pravilno geslo križanke iz aprilske 
številke Glasila je: »VRTNARIJA KLINC«. 
Prejeli smo 47 rešitev, od tega 1 
nepravilno. Na seji 6. 5. 2019 smo 
izžrebali 3 nagrajence: 

1. nagrajenka: Zora Kastelic, 
Slakova ulica 3, 8210 Trebnje

2. nagrajenka: Jožica Borin, Rimska 
cesta 14,  8210 Trebnje

3. nagrajena: Anica Marn, Lukovek 
11, 8210 Trebnje

Nagrade lahko dvignete v Vrtnariji 
Klinc, Moravče pri Gabrovki.
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Sreda, 15. maj 2019 7.30 – 8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
16.00 – 19.00 Učenje se rima z življenje: Žur za celo družino Športni park Trebnje CIK Trebnje
17.00 – 19.00 Parada učenja CIK Trebnje / Športni park Trebnje CIK Trebnje

Četrtek, 16. maj 2019 7.30 –  8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
9.00 – 11.00 Digitalna doba, naš izziv (osnove računalništva) CIK Trebnje VGC Marela CIK Trebnje

10.00 – 11.00 Plesna delavnica: JUST DANCE CIK Trebnje CIK Trebnje
16.00 – 19.15 Angleščina – V CIK Trebnje CIK Trebnje, PTPK 2018 – 2022

17.00 3. tradicionalna rekreativna košarkarska liga za pokal KS Trebnje 
2019 Športni park Trebnje ŠZ TIM – Športna zveza Občin Trebnje in 

Mirna
17.00 – 18.30 Učenje se rima z življenje: Vroča salsa – Zapleši z nami CIK Trebnje CIK Trebnje

18.00 Otvoritev začasne razstave Irene Polanec, pisma Evi Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

19.30 Skupina za nosečnice Sproščena nosečnost Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje
Petek, 17. maj 2019 7.30 – 8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Iegrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

8.15 – 9.45 Skupina za mamice z dojenčki in malčki Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje
17.00 – 18.30 Učenje se rima z življenje: Drugačen športni dan Športni park Trebnje CIK Trebnje 

20.00 27. LUNIN POHOD na Vrhtrebnje Na avtobusni postaji v Trebnjem AnIr
Sobota, 18. maj 2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

10.00 – 11.30 Učenje se rima z življenje: Izdelaj svečko dišečko Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje CIK Trebnje

10.00 – 19.00 Mednarodni muzejski dan: Dan odprtih vrat Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

10.00 Razvitje prapora in praznovanje 45 – letnice društva Lovska koča Veliki Gaber Društvo podeželskih žena Tavžentroža
Nedelja, 19. maj 2019 11.00 Svečanost v počastitev 75. obletnice osvoboditve mesta Trebnje Spominski park pri Občini Trebnje ZB za vrednote NOB trebnje

Ponedeljek, 20. maj 2019 7.30 – 8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
10.00 Brezplačna delavnica: Spoprijemanje s tesnobo Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje

19.00 – 20.00 Everest, gora na najini poti, Marija in Andrej Štremfelj Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Torek, 21. maj 2019 7.30 – 8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

Predstavitev zbornika 47. Tedna cvička z okroglo mizo Dvorana STIK Zveza društev vinogradnikov Dolenjske
Sreda, 22. maj 2019 7.30 – 8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

Četrtek, 23. maj 2019 7.30 – 8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

18.00 4. koncert iz cikla ČETRTKOVA SOZVOČJA: Teo Collori in Momento 
Cigano

Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje Glasbena šola Trebnje

19.30 Skupina za nosečnice: Sproščena nosečnost Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje
Petek, 24. maj 2019 7.30 – 8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

8.15 – 9.45 Skupina za mamice z dojenčki in malčki Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje
08:30  –  10:00 Uporaba portala Poišči Delo.si CIK Trebnje ZRSZ, OS Novo mesto

Sobota, 25. maj 2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT
15.00 – 20.00 Street Food Piknik  Mestni park Trebnje Cvičkova kuhna

Ponedeljek, 27. maj 2019 7.30 – 8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
10.00 Brezplačna delavnica: Spoprijemanje s tesnobo Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje

10:00  –  11:00 Učenje veščin in pridobivanje znanja za Rome CIK Trebnje ZRSZ, OS Novo mesto
Torek, 28. maj 2019 7.30 – 8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

8:30  –  11:30 Delavnica: Prevzemanje odgovornosti CIK Trebnje ZRSZ, OS Novo mesto
Sreda, 29. maj 2019 7.30 – 8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

Četrtek, 30. maj 2019 7.30 – 8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
19.30 Skupina za nosečnice: Sproščena nosečnost Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje

Petek, 31. maj 2019 7.30 – 8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
8.15 – 9.45 Skupina za mamice z dojenčki in malčki Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje

15:30–19:00 Atletski miting za pokal župana Občine Trebnje Športni park Trebnje Atletski klub Krka
15.00 – 21.00 PETKANJE Mestni park Trebnje Klub borilnih veščin „Fearless Fighters“

Sobota, 1. junij 2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT
16.00 – 20.00 Humanitarni tek: 10 krogov za 10 nasmehov Trebnje Športni park Trebnje Never Give Up

17.00 Srečanje krajanov KS Svetinja Svetinja KS Svetinja
20.00 Gasilska veselica PGD Veliki Gaber Pri gasilskem domu v Velikem Gabru PGD Veliki Gaber

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

9:00  –  11:00 Delavnica: Predupokojitvene aktivnosti CIK Trebnje ZRSZ, OS Novo mesto
Sreda, 5. junij 2019 7.30 – 8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

Četrtek, 6. junij 2019 7.30 – 8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
16.00 Brezplačna delavnica: Spoprijemanje s tesnobo Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje
19.30 Skupina za nosečnice Sproščena nosečnost Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje

Petek, 7. junij 2019 7.30 – 8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
8.15 – 9.45 Skupina za mamice z dojenčki in malčki Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje

Sobota, 8. junij 2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

18.00 Slavnostno odprtje 52. Mednarodnega tabora likovnih samorastni-
kov Trebnje

Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

Ponedeljek, 10. junij 2019 7.30 – 8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
Torek, 11. junij 2019 7.30 – 8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
Sreda, 12. junij 2019 7.30 – 8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

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


