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

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

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobjave, 
delne objave ali krajšanja nenaročenih prispevkov v 
skladu s prostorskimi možnostmi in uredniško poli-
tiko. Prosimo, da posamezni prispevki ne obsegajo 
več kot 1000 znakov s presledki in fotografijo v for-
matu JPG ali podobno. Fotografij neprimerne kako-
vosti za tisk ne bomo objavili, prav tako ne bomo 
objavili fotografij, pripetih v programu Word zaradi 
slabe resolucije.
Prispevki političnih strank in neodvisnih list ne sme-
jo presegati 750 znakov s presledki. Prispevkov, ki ne 
bodo podpisani s polnimi imeni avtorjev, ne bomo 
objavili. Prosimo, da ob prispevku vedno navedete 
tudi avtorja fotografije. Uredništvo si pridržuje pra-
vico, da neprimerne in žaljive vsebine ne objavi.
V Glasilu občanov se brezplačno objavi osmrtnica 
ali zahvala ob smrti pokojnih občank ali občanov 
občine Trebnje v obsegu 800 znakov s presledki. 
Spominskih objav ob obletnicah smrti se ne obja-
vlja. Poslanih slik za objavo ne vračamo.

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

Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na 
naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com ali jih 
v elektronski obliki (CD, DVD, USB) oddate v poštni 
nabiralnik uredništva na naslovu: Glasilo občanov, 
Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod desno za ob-
činsko stavbo).
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je 
12. 7. 2016, predviden izid pa 21. 7. 2016. Prispev-
ki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem datumu, 
bodo uvrščeni v naslednjo številko, če bodo še ak-
tualni.

OBČINSKE NOVICE

Lokacija novega kulturnega 
doma v Trebnjem
Razvoj občinskega središča je v zadnjih desetletjih zelo napredo-
val. Povečalo se je število prebivalcev, viden napredek je na go-
spodarskem področju z novimi objekti v obrtni coni, prav tako tudi 
na področju zdravstva z dograditvijo zdravstvenega doma, domom 
starejših občanov, novega vrtca … Le za področje kulture nismo 
zgradili nobenega novega objekta, obstoječi kulturni dom pa je 
postal premajhen in neprimeren. Zato je Občina Trebnje priče-
la z aktivnostmi za gradnjo novega kulturnega doma v Trebnjem. 
Najprej je potrebno izbrati lokacijo, na kateri bo kulturni dom stal. 
Nov kulturni dom mora imeti dovolj prostora za gradnjo objekta, 
za parkirišča, biti mora dobro prometno dostopen, tj. v bližini cen-
tra mesta, železniške, avtobusne postaje. Pomembno je lastništvo 
zemljišč in ekonomsko sprejemljiva lokacija (čimbolj nepozidana, 
da se z odstranitvijo objektov in selitvijo dejavnosti ne povzročajo 
preveliki stroški). Zelo pomembna je tudi družbena sprejemljivost, 
da krajani lokacijo prepoznajo kot primerno za gradnjo novega kul-
turnega doma. 

Za strokovno utemeljitev lokacije je Občina Trebnje pridobila SWOT 
analizo in odgovorni vodja projekta je prof. mag. Peter Gabrijelčič, 
u.d.i.a., dekan Fakultete za arhitekturo. Primerjani sta bili dve lo-
kaciji, in sicer na območju ob železnici in na območju za občinsko 
stavbo. Primerjane so bile prednosti, slabosti, priložnosti in nevar-
nosti. Obe lokaciji zahtevata rušenje obstoječih objektov, na loka-
ciji ob železnici bo potrebno rušiti star skladiščni objekt Komunale, 
na lokaciji za občinsko stavbo pa Policijsko postajo. Obe lokaciji 
potrebujeta novo prometno navezavo, lokacija ob železnici novo 
povezovalno cesto ob železnici, lokacija za občinsko stavbo pa novo 
cesto pred zdravstvenim domom na Kidričevo ulico. SWOT analiza 
je utemeljila lokacijo ob železnici kot primernejšo, ker ima veliko 
prednosti. Analizo si lahko ogledate v priponki obvestila za javnost 
na naslednji povezavi: http://www.trebnje.si/n3778/obvestilo-za-
-javnost-umestitev-novega-kulturnega-doma-v-trebnjem. 

O bodoči lokaciji je na zadnji seji odločal Občinski svet in potrdil, 
da je primernejša in strokovno utemeljena lokacija ob železnici, 
lokacija za občinsko stavbo pa se namenja dopolnilnim kapacite-
tam zdravstvenega doma. Žal se edino svetniki DROT-a s sklepi niso 
strinjali.

S podporo večine svetnikov, za kar se jim zahvaljujem, bomo aktiv-
no nadaljevali s pripravo prostorskih dokumentov in projektov, da 
bomo lahko čimprej pričeli z gradnjo.

Cilj je torej otvoritev nove kulturne dvorane v letu 2020! 

Alojzij Kastelic, župan 

OBVESTILO: Zapora ceste in spremenjen prometni režim  
v Trebnjem zaradi 28. prireditve Iz trebanjskega koša

Spoštovane občanke in občani!
Obveščamo vas, da bo v času od petka, 17. 6. 2016, od pred-
vidoma 8. ure dopoldan do ponedeljka, 20. 6. 2016, do 
predvidoma 12. ure popoldan zaprto mestno jedro zaradi 28. 
prireditve Iz trebanjskega koša. 
Zapora bo potekala, kot sledi: v petek, 17. 6. 2016, bo od 8. 
ure do 16. ure zaprt le strogi center, torej od Gostilne Šeligo 
do konca Pošte Trebnje, kar pomeni, da bo dostop do Komu-
nale Trebnje oziroma železniške postaje na eni strani in par-
kirišč Pošte Trebnje in Hotela Opara na drugi strani še vedno 
mogoč. Tako bo tudi od nedelje, 19. 6. 2016, od 18. ure do 
ponedeljka, 20. 6. 2016, do 12. ure. 
Zaradi postavitve prireditvenega prostora in izvedbe priredi-
tve pa bo zapora ceste od petka, 17. 6. 2016, od 16. ure do 
nedelje, 19. 6. 2016, do 18. ure potekala od uvoza v Slako-
vo ulico nasproti Banke NLB (uvoz v ulico bo torej odprt in 
tudi del parkirišča pred NLB še vedno prost) na eni strani, do 
konca Golievega trga oziroma Gostilne Čriček – Hom na drugi 
strani. 
V času tradicionalne povorke, ki bo letos potekala v soboto, 
18. 6. 2016, od Glavarjeve ulice (za DSO Trebnje), preko Re-
žune ulice in Gubčeve ceste do Golievega trga, bo prometni 
režim dodatno spremenjen.
Zapora bo označena z ustrezno prometno signalizacijo, zato 
vas vljudno naprošamo za vašo pozornost in razumevanje 
ter potrpljenje. Za dodatna obvestila in urejena parkirišča 
spremljajte www.trebnje.si in našo Facebook stran. 
Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas prisrčno vabimo 
na 28. prireditev Iz trebanjskega koša!

Občinska uprava Občine Trebnje
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Ureditev severnega dela 
Športnega parka Trebnje
Občina Trebnje je v petek, 3. 6. 2016, vložila vlogo za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za izgradnjo tribun v Športnem parku Treb-
nje. S tem je stekla še zadnja faza ureditve Športnega parka Trebnje. 
Obnova Športnega parka Trebnje se je pričela leta 2014, ko je bilo 
s sredstvi proračuna Občine zgrajeno novo nogometno igrišče. 
Obnova se je nadaljevala v letu 2015, ko je bila iz sredstev Kra-
jevne skupnosti Trebnje zgrajena nova komunalna in elektro infra-
struktura, postavljene so bile nove sanitarije, garderobe, skladiščni 
prostor ter športni bar. Zgrajeno je bilo igrišče za odbojko na mivki 
z razsvetljavo. V letu 2015 je bila s sredstvi občinskega proračuna 
zgrajena nova, moderna atletska steza z umetno maso ter dosko-
čišče za skok v daljino. 
V letu 2016 je predvidena ureditev severnega dela Športnega par-
ka Trebnje, ki obsega izgradnjo drsališča z umetno maso (uporab-
no skozi celo leto), izgradnjo teniškega igrišča iz umetne mase s 
certifikatom ITF, dokončno ureditev igrišča za odbojko na mivki 

(lovilci mivke, ograja), ureditev košarkarskega igrišča/vadbišča za 
mažorete (asfaltiranje in umetna masa s certifikatom FIBA), izgrad-
njo tribun in dodatne pešpoti ter izvedbo tlakovanj, osvetlitev in 
ostalih ureditev. 
V aprilu in maju 2016 je potekalo projektno načrtovanje, pričela 
so se dela za ureditev košarkarskega igrišča/vadbišča za mažorete 
(asfaltiranje in umetna masa s certifikatom FIBA).
Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se bo obnova nadaljevala 
v poletnih mesecih, predviden zaključek del je septembra 2016. 
Vrednost investicijskih vlagan iz občinskega proračuna za leto 2016 
je ocenjena na 250.000 EUR. 
Vse navedene športne površine so javne, namenjene vrhunskemu 
in kakovostnemu športu, izvajanju programov športne vzgoje ter 
rekreaciji prebivalcev lokalne skupnosti. 

Občinska uprava, 
Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo

Izgradnja šolskega igrišča 
in parkirišča pri PŠ Dobrnič 
V sklopu projekta izvedbe zemeljskih del na šolskem igrišču in par-
kirišču ob Podružnični šoli Dobrnič so dela v zaključni fazi. Izvedel 
se je izkop do planuma temeljnih tal, vgrajen je geotekstil in nasi-
pni material do planuma posteljice. Ob izvedbi smo ugotovili, da 
je potrebno urediti še meteorno odvodnjavanje širšega območja 
(šola, del naselja Dobrnič ...), zato se bo v sklopu projekta izvedla 
še ustrezna ponikovalnica. Dela se bodo zaključila z izvedbo humu-
ziranja brežin praviloma do konca meseca junija. 

Občinska uprava
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

VABILO k udeležbi na raziskovalnem taboru  
Varstvo okolja Trebnje 2016

z delovnim naslovom

ŽIVI SVET V OKOLICI TREBNJEGA
V nedeljo, 3. julija 2016, bo na Centru šolskih in obšolskih de-
javnosti Čebelica v sodelovanju z Občino Trebnje in KS Čatež 
pričetek raziskovalnega tabora Varstvo okolja Trebnje 2016 z 
delovnim naslovom ŽIVI SVET V OKOLICI TREBNJEGA. Tabor 
bo potekal do vključno petka, 8. julija 2016. 
Udeleženci letošnjega tabora se bodo posvetili raziskovanju 
žive narave v okolici CŠOD Čebelica. Delo bo terensko in bo 
potekalo v skupinah za botaniko, ptiče, kačje pastirje in dvo-
živke ter v skupini za hrošče. Istočasno bosta delovali dve 
skupini, v katerih bo do deset udeležencev. V sklopu tabora 
bo organizirana tudi ekskurzija v Trento, kjer bodo udeleženci 
spoznavali, kako se življenje in narava v Trenti razlikujeta od 
živega sveta domače dolenjske pokrajine.
K prijavi vabimo učenke in učence zadnje triade osnovnih šol, 
dijakinje in dijake, študentke in študente, ki jih zanima razi-
skovanje v naravi.
Udeležba na RT VOT 2016 je brezplačna, saj stroške tabora v ce-
loti krije Občina Trebnje. Prednost imajo udeleženci iz občine 
Trebnje. Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavami.
Za aktivno sodelovanje na raziskovalnem taboru Varstvo oko-
lja Trebnje 2016 bo vsak udeleženec prejel potrdilo na javni 
zaključni prireditvi v petek, 8. julija 2016, v domu CŠOD 
Čebelica, Čatež.
Dodatne informacije dobite pri Mateju Mlakarju, vodji 
CŠOD doma Čebelica, na e-naslovu: matej.mlakar@csod.si, 
mobi: 031 607 570 ali pri Ireni Žužek, Občinska uprava, Od-
delek za družbene in gospodarske zadeve, e-naslov: irena.
zuzek@trebnje.si, tel.: 07 348 11 26. 
Prijavni obrazci in program tabora Varstvo okolja Trebnje 
2016 sta na voljo na spletni strani Občine Trebnje: www.treb-
nje.si in na spletni strani doma CŠOD Čebelica: www.csod.si/
dom/cebelica
Mladi, radovedni in znanja željni raziskovalci narave – 
vabljeni!

Občinska uprava, 
Oddelek za družbene in gospodarske zadeve

Predvidena ureditev Športnega parka Trebnje
Vir: DIIP za ureditev severnega dela ŠP Trebnje
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Vrtec v Dobrniču
Občina Trebnje je v petek, 3. 6. 2016, vložila vlogo za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za izgradnjo prizidka za en oddelek vrtca v 
Dobrniču. 
Občina Trebnje je zaradi nezadostnega stanja prostorskih zmoglji-
vosti objekta Podružnične šole v Dobrniču, Enote vrtca Dobrnič 
pristopila h gradnji prizidka. Število vpisanih otrok v Dobrniču je iz 
leta v leto večje; obstoječi prostori − njihova površina (prostorska 
kapaciteta) − pa ne dosegajo normativnih zahtev za delo dveh od-
delkov vrtca. 
Občina Trebnje si prizadeva za razvijanje in ohranjanje kakovostne-
ga javnega vrtca. Sledi načelom pravice do izbire in si prizadeva za 
čim večjo vključenost otrok v vrtce. Glavni razlog za nov prizidek je 
zagotoviti ustrezne možnosti za sprejem novincev.

Gradnja zajema prizidavo dodatnega oddelka vrtca s spremljajoči-
mi prostori. Vrednost investicije je ocenjena na 140.500 EUR.
Dela se bodo pričela izvajati predvidoma v poletnih mesecih po 
pridobitvi gradbenega dovoljenja in izvedenih postopkih javnega 
razpisa za izbiro izvajalca. Predviden zaključek del je v jeseni 2016. 

Vir: DIIP Gradnja prizidka k PŠ Dobrnič – en oddelek vrtca

Občinska uprava
Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo

Vrtec v Šentlovrencu

Aprila letošnjega leta je Občinski svet potrdil investicijsko doku-
mentacijo in idejno zasnovo za izgrad njo vrtca v Šentlovrencu. S 
tem so bile podane osnovne smernice projektnega načrtovanja za 
novogradnjo vrtca. 

Zagotavljanje prostorov 
za knjižnjico Pavla Golie 
Trebnje
Zaključena je prva faza idejnega načrtovanja prenove stavbe »bi-
vše Dolenjke« Goliev trg 1, v kateri bodo zagotovljeni prostori za 
novo trebanjsko knjižnico. 
Izdelana je projektna naloga, v poletnih mesecih pa bo potekalo 
intenzivno projektno načrtovanje za prenovo tako notranjosti kot 
zunanjosti stavbe. Sam objekt se nahaja na izredno občutljivi točki 
»vstopa v mesto«, zato ga je potrebno z vidika bodoče arhitektur-
ne ureditve tudi temu ustrezno obravnavati. 
Knjižnici bo namenjena celotna stavba (razen trgovine Bale), ki za-
jema pritličje, prvo nadstropje ter mansardo. 
Istočasno bodo v sklopu projekta potekale aktivnosti pridobivanja 
potrebne dokumentacije za pridobivanje evropskih sredstev iz Jav-
nega razpisa za energetsko sanacijo stavb v javni lasti, ki naj bi ga 
država objavila v mesecu juniju 2016. 

Slika: Ena od možnih rešitev – variantna vizoalizacija
Vir: idejna zasnova

Občinska uprava
Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo

Vir: DIIP gradnja štiri-oddelčnega 
vrtca v Šentlovrencu

Občina Trebnje bo na zemljišču s parcelno št. 552/5 in 526 obe k.o. 
Mali Videm v naselju Šentlovrenc zgradila vrtec s štirimi oddelki. V 
idejni zasnovi novogradnje vrtca so predvidene v pritličju štiri igral-
nice vrtca. Vhod v vrtec je predviden na severni strani, neposredno 
iz parkirišča. Igralnice so orientirane proti jugu ter so neposredno 
povezane z osrednjim prostorom. Iz igralnic je na južno stran izhod 
na terase in naprej na igrišče vrtca. Igrišče vrtca bo v večji meri 
ozeleneno ter urejeno tako, da bo otrokom omogočena izbira ra-
znovrstnih dejavnosti, socialni stiki in tudi umik v zasebnost. Na 
igrišču bodo enostavna in kompleksna igrala. Prostori za strokovne 
delavce in gospodarski prostori so orientirani na sever. Ogrevanje 
vrtca bo samostojno, in sicer s toplotno črpalko. 
Idejna zasnova predvideva gradnjo iz modularnih bivalnih enot in 
je temu tudi prilagojena. Ocenjena vrednost celotnih stroškov in-
vesticije »od lopate do vselitve« znaša 1,2 mio. EUR.
V letu 2016 se bo v okviru projekta izvajalo projektno načrtovanje, 
ki naj bi bilo zaključeno do konca leta s pridobitvijo gradbenega 
dovoljenja. 

Občinska uprava
Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo
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ZADEVA: SEZNAM NEPREMIČNIN ZA PRODAJO 

V skladu z Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Obči-
ne Trebnje za leto 2016, ki je bil sprejet na 13. redni seji OS dne 
13. 4. 2016, je Občina Trebnje začela s postopkom prodaje stano-
vanj. Vsi pogoji razpisa so obljavljeni na spletni strani Občine Treb-
nje: www.trebnje.si

Podatki o stanovanjih:

Zap. 
št. Naslov ID znak

Neto tlorisna 
površina 

v m2 
Kratek opis Izhodiščna

prodajna vrednost/varščina

1 Cankarjeva 29 1422-751-43 55,70 2 sobi, kuhinja, kopalnica, balkon, klet, lega stanovanja: 
pritličje 43.308/4.331

2 Cankarjeva ulica 31 1422-752-34 70,40 dnevna soba, kuhinja, spalnica, otroška soba, kopalnica, 
WC, shramba v kleti, balkon 56.670/5.667

3 Gubčeva cesta 21 1422-756-1 72,30 4-sobe, kuhinja, kopalnica, dnevno bivalni prostor, 
terasa, klet, 61.778/6.178

4 Gubčeva cesta 25 1422-756-202 44,50 Dnevno bivalni prostor, soba, kopalnica, shramba v kleti 40.579/4.058

5 Gubčeva cesta 25 1422-756-203 44,80 Dnevno bivalni prostor, soba, kopalnica, shramba v kleti, 
lega stanovanja: pritličje 39.891/3.989

6 Gubčeva cesta 25 1422-756-207 44,00 Dnevno bivalni prostor s kuhinjo, kopalnica, soba, klet, 
lega stanovanja: mansarda 38.760/3.876

7 Gubčeva cesta 25 1422-756-208 56,70 Dnevni prostor, kuhinja z jedilnico, 2 sobi, kopalnica, 
shramba v kleti, lega stanovanja: mansarda 50.720/5.072

8 Gubčeva cesta 10 1422-504-70 52,10 Dnevno bivalni prostor s kuhinjo, soba, kopalnica, WC, 
podstrešje, shramba v kleti, 40.639/4.064

9 Slakova ulica 9 1422-784-6 64,10 3 sobe, kuhinja, zaprti balkon, shramba, kopalnica, klet 
2x 48.688/4.869

10 Mala Loka 7 1405-41-2 77,20 3 sobe, kopalnica, kletni prostori 3x, kurilnica 30.855/3.085

Ob tednu gozdov 
v občini Trebnje
Letošnji Teden gozdov je potekal od 23. maja do 29. maja 2016. 
Krovna tema aktivnosti v sklopu Tedna gozdov je bila »Izzivi slo-
venskega gozda«. Zaradi hitro spreminjajočega se naravnega in 
družbenega okolja je slovenski gozd postavljen pred preizkušnje, 
s čimer v ospredje stopa varstvo gozdov s poudarkom na varstvu 
pred podlubniki in sanaciji naravnih ujm, kot je bil žledolom.
Poleg teh dveh krovnih tem je mogoče izpostaviti še varstvo goz-
dov pred pretiranimi posegi, varstvo pred invazivnimi vrstami, 
varstvo biotske, vrstne in ekosistemske pestrosti, varstvo genetske 
pestrosti, varstvo pred nenadzorovanim zaraščanjem, možne rešit-
ve za jutrišnji gozd (drevesne vrste) in celotno gozdno lesno veri-
go, varstvo gozdov pred onesnaževanjem, varstvo pred neustrezno 
rabo gozdnega prostora – vožnja v naravnem okolju …
Z malo zamude smo tudi na Krajevni enoti Trebnje Zavoda za goz-
dove Slovenije pripravili aktivnost ob Tednu gozdov, ki je pritegnila 
veliko pozornosti lastnikov gozdov.
1. junija smo lastnike povabili na delavnico o ukrepih v gozdu, ki sle-
dijo sanaciji gozda po napadu lubadarja. Pri cerkvi na Šmavru se je 
zbralo več kot 15 lastnikov gozdov in skupaj smo se odpravili v gozd, 
v katerem smo si pri vestnem lastniku ogledali sanacijo žarišča ter se 
pogovorili o možnih rešitvah za ogolelo površino. Prediskutirali smo 
tako naravno kot tudi umetno obnovo ter nujne ukrepe, ki sledijo 
takim aktivnostim v gozdu. Hkrati smo predstavili tudi možnosti pre-
jemanja subvencij za taka dela. Namreč tudi v gozdarstvu je možno 
dobiti subvencije za dela, ki so neprofitabilna.
Drugi del delavnice je potekal v Lukovku. Tam se nam je pridružilo 
še več lastnikov gozdov. Nove tehnologije v gozdarstvu so za lastni-
ke gozdov vedno zelo zanimiva tema. Zato smo izkoristili dejstvo, da 
je domačin Ivan Urbič iz Dolenje Dobrave 12 kupil gozdarski zgibnik 
slovenske proizvodnje Woody. Lepo je videti, da se tudi izvajalci del v 
gozdarstvu iz naše občine odločajo za nove tehnologije. Po eni strani 
sodobne tehnologije predstavljajo veliko bolj varno delo pri sečnji in 

Predmet prodaje je 10 stanovanj v lasti Občine Trebnje. Vsa stano-
vanja, razen stanovanja v Mali Loki, so zasedena in z najemniki so 
sklenjene veljavne najemne pogodbe. V primeru, da kupec stano-
vanja ne bo najemnik, pa vstopa novi lastnik v veljavno najemno 
razmerje, ki ga enostransko ne more spreminjati.

Vsa stanovanja imajo pridobljeno energetsko izkaznico.

Občinska uprava Občine Trebnje

spravilu. Po drugi strani pa so edini primeren način za izvajanje vse 
bolj zahtevnih del v gozdu v času, ko zaradi klimatskih sprememb 
prihaja do vse večjih in vse pogostejših ujm. Gospod Urbič nam je 
predstavil tehnične in tehnološke značilnosti svojega zgibnika. Že 
samo dejstvo, da je moč upravljati stroj izven kabine, pove, da obsta-
ja veliko možnosti zagotavljanja varnega spravila lesa.
Ob vsem dogajanju je najbolj razveseljivo dejstvo, da se je začela 
povečevati ponudba izvajalcev gozdarskih del iz domače občine, 
saj si domačini, kot je g. Urbič, ne morejo privoščiti slabo izvede-
nega dela pri »sosedu«. Slab glas bi se prehitro razširil med doma-
čimi povpraševalci za gozdarske storitve. S tem mislim na uradne 
izvajalce, na tiste, s katerimi se lahko podpiše pogodba, v kateri so 
zapisane tako zahteve »kupca« kot tudi izvajalca, in ne spletkarjev, 
ki jih roka pravice ne more doseči.
Delavnico smo zaključili v prijetnem gozdarskem vzdušju ob uživa-
nju nelesnih proizvodov Urbičevih gozdov in vinogradov. 

Miloš KECMAN, univ. dipl. inž. gozd.
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Obnova obstoječe kanaliza-
cije Stari trg Trebnje in 
Dolenja Nemška vas – II. faza
Dela na obnovi obstoječe kanalizacije Stari trg so zaključena. Izve-
dena sta kanala za odpadno vodo in meteorno vodo iz cevi preme-
ra 500 in 900 mm v skupni dolžini cca 32 m. Poleg navedenega je 
izvedeno 5 revizijskih jaškov in 2 peskolova. Nad izvedeno kanaliza-
cijo poteka nova pešpot, ki povezuje Jurčičevo in Režunovo ulico.
Z izvedbo obnove kanalizacije se je zaključil celoten projekt, ki je 
obsegal izvedbo obnove kanalizacije od Jurčičeve ulice do propusta 
pod železniško progo in s tem zagotovil ustrezno odvodnjavanje 
meteornih vod iz naselja Praproč.

Ob rojstvu otroka še 
DARILNI BON Dolenjskih 
lekarn Novo mesto
Občina Trebnje je v juniju 2016 podpisala dogovor z javnim zavo-
dom Dolenjske lekarne Novo mesto, po katerem bodo starši ob 
rojstvu otroka prejeli DARILNI BON v višini 20 EUR.
Darilni bon prejmejo starši novorojencev hkrati ob izdaji odločbe o 
denarnem prispevku občine. Starši otrok, ki jim je bila v letu 2016 
že izdana odločba, bodo o načinu prejema darilnega bona nakna-
dno obveščeni.
Občina Trebnje že od leta 2015 v skladu z Odlokom o enkratnem 
denarnem prispevku staršem novorojencev namenja denarni pri-
spevek, in sicer 156 EUR za prvega otroka, 208 EUR za drugega in 
312 EUR za tretjega in nadaljnjega otroka. Vlogo podajo starši v 
roku treh mesecev po rojstvu otroka.
Veseli smo prijaznega prispevka Dolenjskih lekarn Novo mesto.

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti

Majda Šalehar

Strategija lokalnega razvoja je temeljna podlaga za delovanje 
LAS STIK v novem programskem obdobju 2014–2020, v kateri 

so zapisani vizija, cilji, prioritete in kazalniki, ki izhajajo iz 
dejanskih potreb območja LAS STIK.

Strategija lokalnega razvoja LAS STIK je še vedno v fazi pregle-
dovanja na Koordinacijskem odboru CLLD, a kljub temu vam 
jo želimo predstaviti in vas opozoriti na nekaj pomembnih 

zadev, na katere morate biti pozorni, ko pripravljate projek-
te oz. o projektnih idejah še razmišljate ali iščete projektne 

partnerje … 

VABILO NA DELAVNICI
Kako pripraviti projekt v skladu  

s SLR LAS STIK

Žužemberk
(za občane občin 
Dolenjske Toplice 
in Žužemberk)

Kraj:

Datum:
Ura:

Občina Žužemberk – sejna 
soba Občine Žužemberk
Grajski trg 33, Žužemberk
22. 6 2016
18.00

Trebnje
(za občane občin 
Ivančna Gorica in 
Trebnje)

Kraj:

Datum: 
Ura:

Center za izobraževanje 
in kulturo Trebnje – velika 
predavalnica
Kidričeva ulica 2, Trebnje
27. 6. 2016
18.00

Program delavnic:

	Predstavitev SLR LAS STIK (tematska 
področja ® cilji ® ukrepi ® kazalniki)

	Na kaj je potrebno biti pozoren, ko 
pripravljamo projekt 

	Borza projektov …

Prijave za udeležbo na delavnici niso potrebne.
Več informacij dobite na spletni strani www.las-stik.si ali 
na las-stik@ciktrebnje.si.

VLJUDNO VABLJENI!

V mesecu maju se nadaljujejo dela na izgradnji kanalizacije v Dole-
nji Nemški vasi – II faza, in sicer izgradnja kraka DNV po bivši regi-
onalni cesti. V sklopu izvedbe kanalizacije bo zgrajen tudi pločnik z 
odvodnjavanjem in gradbenimi deli na javni razsvetljavi. Projekt se 
bo predvidoma zaključil v mesecu juliju.

Občina Trebnje in Evangelijska cerkev vas vabita na 
brezplačni tečaj angleškega jezika in tečaj igranja kitare. 
Tečaj angleščine bodo vodili Američani in Slovenci, tečaj igranja ki-
tare pa bo vodil izkušeni glasbenik Matthias Mallešič. Tečaja bosta 
potekala od ponedeljka, 4. 7. 2016, do petka, 8. 7. 2016, od 9. do 
12. ure v prostorih Galerije likovnih samorastnikov Trebnje v 2. nad-
stropju. 
Na tečaj vabimo vse osnovnošolce nad 12. letom starosti, vse sre-
dnješolce in študente. 
Ker je število mest omejeno, vas prosimo, da nam svoje prijave pos-
redujete na elektronski naslov info@trebnje.si najkasneje do petka, 
1. 7. 2016, do 12. ure. Prijave bomo zbirali do zapolnitve mest. 
Za dodatne informacije glede vsebine tečajev nam lahko pišete na 
info@trebnje.si ali nas pokličete na 07/348 11 43. 

Vabljeni!
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Košnja Jurjevega vrta
V nedeljo, 29. 5. 2016, je na Jurjevi domačiji potekala košnja Jurje-
vega vrta. Zbralo se  je  51 ljubiteljev starih običajev. Najprej nam je 
David Avguštinčič v imenu Podeželske mladine Trebnje predstavil 
sodobni in star način klepanja kos ter nam pokazal več vrst kos, 
najdaljša je merila kar 135 cm. Sledil je prikaz košnje. Po prikazu 
smo se košnje lotili še vsi ostali, ki se nismo mogli načuditi, kako 
je možno s tako velikimi kosami tako hitro, natančno  in brez več-
jih naporov  kositi visoko travo. 16 koscev  je pokosilo vrt skorajda 
igraje v dobre pol ure. Proti koncu se jim je pridružil še podžupan 
dr. Jože Korbar. Od samega začetka do konca je z nami  kosil  tudi 
predsednik  KS Knežje vas  Alojz Špec. Po končani košnji je zadišalo 
po sveže pečenem kruhu, ki ga je na domačiji pripravila in spekla 
Joži Čeh. Sledila je bogata kmečka malica s toplim kruhom, doma-
čimi mesninami,  vrtninami in pijačo. Vsem, ki so darovali svoj čas 
in svoje domače pridelke, se prav lepo zahvaljujem.

Uroš Primc 

DAN 
KELTOV IN 

RIMLJANOV
18. 6. 2016  

8:00–2:00

8:00  Odprtje keltskega  
tabora in tržnice s  
pridelki in izdelki  

lokalnih  
kmetovalcev  

Mestni park  

8:00–9:00 
Obisk Keltov in 

podelitev priznanj  
v DSO in VDC Trebnje

9:00  Odprtje Rimske dvorane  
s strokovno razstavo Trebnje  
z okolico – arheološka slika,  

ZVKD – OE Novo mesto 
dvorana STIK 

9:00  Prihod skupine Rimljanov  
iz občine Velika Gorica ter  

postavitev rimskega tabora in  
rimske tržnice Goliev trg

11:00–12:00  Po sledeh Rimljanov
– pohod po mestu mimo zname- 

nitosti in najdišč z arheologinjo  
Heleno Fornazarič / Mestni park

12:00–13:00  Minervin praznik modrosti  
- poučno in zabavno druženje  
s Kelti in Rimljani / Mestni park

13:00–13:30  
Antična telovadba  Goliev trg

13:30–16:00  Bakhusov praznik  
umetnosti: gledališke in slikarske  

delavnice, delavnice o magični moči  
vode in narave  Goliev trg

15:00–15:30  
Prihod cesarja Teodozija  

na kvadrigi in gladiatorski boji  
KID Teodozij Vrhpolje pri Vipavi  

Goliev trg

15:30–16:00  
Mali urbani gladiator 

Mestni park

VABLJENI V 
ZGODOVINO!

17.–19. junij 2016

28. PRIREDITEV  
IZ TREBANJSKEGA 

KOŠA

petek, 17. junij 2016 
MORSKI DAN 

 
sobota, 18. junij 2016 

DAN KELTOV IN RIMLJANOV
  

nedelja, 19. junij 2016 
ŠPORTNI DAN

16:00–18:30
S kulturo skozi čas  
– edinstveni nastopi  
kulturnikov iz vse občine  
in nastop učencev POŠ DNV  
v muzikalu Jaz pa pojdem  
na Gorenjsko / Goliev trg

18:30–19:00  Formacija 
legionarjev in umik  
Rimljanov Goliev trg

19:00–20:00  Rimska povorka 
društev in organizacij  
Goliev trg

20:00–20:30  Koncert  
skupine B27 Goliev trg

20:30–20:45  Podelitev 
trebanjskih košev in  
drugih nagrad Goliev trg

20:45–21:15  Ognjena  
predstava Teatra Cizamo 
Goliev trg

21:15–22:50   

Koncert Nine Pušlar  
s spremljevalno skupino  
Goliev trg

22:50–23:00  Skrivnostna 
glasbena poslastica Goliev trg

23:00–2:00  Koncert Ansambla 
Ceglar in skupine Dolenjskih 5
Goliev trg

       ŠPORTNI DAN        19. 6. 2016  10:00–20:00
9:00—12:00  Brezplačne meritve  

krvnega tlaka, holesterola in sladkorja  (OZRK Trebnje) Mestni park
10:00  12. trebanjski kolesarski  maraton Dana  (mali maraton – 27 km,  veliki maraton – 65 km)  Goliev trg

14:00  Dirka po Sloveniji  Goliev trg

     15:00  Predstavitev novega  reševalnega vozila ZD Trebnje  Goliev trg
                 16:00  Igre brez meja  

               med ekipami krajevnih skupnosti 
          Športni park Trebnje

                        18:00                        Tilen Artač in P.L.i.N. 
                            Športni park Trebnje

  MORSKI DAN 

   17. 6. 2016  17:00–24:00

     17:00  Turnir krajevnih  
  skupnosti v odbojki na mivki  
          Športni park Trebnje

  18:00  Tradicionalna prijateljska   
       nogometna tekma med  
  trebanjskimi in šentjernejskimi  
    obrtniki Športni park Trebnje

    18:00  Predavanje Arheološki  
 pregled Dolenjske v prazgodovini in  
 Antiki kustosa Dolenjskega muzeja 
   Boruta Križa in mag. Uroša Bavca  
            ZVKD, OE Novo mesto 
                   dvorana STIK

 19:00  Dalmatinski večer ribarnice  
     Glivar s klapo Jadranski maestrali
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Območna plesna revija 
Plesne miniature 2016 
v Mokronogu
JSKD OI Trebnje je v letošnjem letu prvič organizi-
rala območno plesno revijo. Vabilu so se odzvali: 
Šola klasičnega baleta Trebnje (DROT Trebnje) z 

mentorico Sabino SELAN; plesalka Zara Zupančič z 
mentorico Mašo UDOVČ; Plesni krožek PŠ Dobrnič, OŠ 

Trebnje z mentorico Nadjo MARN; Skupina CICI kadet, Mažo-
rete OŠ Trebnje z mentoricami: Leo RIBIČ, Karin KIRM in Ines SKOL; 

Skupina Junior, KUD OPO Trebnje, sekcija Trebanjske mažorete z mentorica-
ma Špelo DOLES in Špelo STRMEC in Plesna skupina Simple, sekcija KUD Popotovanje Frana Levstika Čatež, na kateri sta se predstavili 
Aleksandra RIBIČ, ki je tudi mentorica skupine, in Maja HOSTNIK. Program so s svojimi nastopi dodatno obogatili plesalci Plesnega studia 
Novo mesto Maja Gradišar in Miha Tavčar ter Julija Umek in Klemen Kapš (hip hop - pari člani); Neja Perše in Lana Livk (Street dance 
show - pari mladinci).
Poleg njih je nastopila še Sanja Dreža, plesalka Maše Udovč s toč-
ko hip hop solo in Maša Udovč s pevskim nastopom, na kitari jo je 
spremljal njen oče Aleš Udovč. Revijo je strokovno spremljala kore-
ografinja, plesalka, performerka in pedagoginja Tina VALENTAN, po-
vezoval pa jo je Matej MLAKAR. Strokovna spremljevalka je podala 
svoje mnenje o plesnih nastopih in skupinam podala nasvete, kako 
svoje dosedanje delo nadgraditi še s prvinami sodobnega plesa. Re-
vija je nudila pregled plesne dejavnosti po Mirnski in Temeniški do-
lini, ki je res raznovrsten. Verjamemo, da se nam bo naslednje leto 
pridružilo še več plesnih skupin, ki delujejo na tem območju. 
Vsem želimo uspešno delo še naprej!
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Ob 10. obletnici folklorne
skupine Nasmeh
Pred desetimi leti smo se zbrale z veliko željo, da bi se gibale v 
ritmu, spoznavale in plesale plese, ki izhajajo iz ljudskega izročila. 
Z mentorjem Marjanom Podobnikarjem smo začele uresničevati 
svoje mladostne sanje. Ni bilo lahko ne mentorju ne nam. Ob trdni 
volji in silni želji so se začetne težave kmalu razblinile. Delovale 
smo na Univerzi za tretje življenjsko obdobje Trebnje in poiskale 
ime skupine: Nasmeh naj bo!

Nov zagon, bogato znanje in mladostno energijo je pred tremi leti v 
našo skupino prinesla mentorica Branka Moškon. Pridružili so se še 
novi godci, ples pa je postal tudi za to še bolj živahen in sproščen. 
Za seboj imamo že preko sto dvajset nastopov po Sloveniji in tudi 
v tujini ter nešteto nepozabnih trenutkov ob različnih praznovanjih 
in drugih priložnostih. Vse to nas povezuje, ples, pesem, smeh pa 
nam bogatijo življenje. Hvaležni smo našima Anici in Janezu, ki vsa 
leta s fotografijo in kamero dokumentirata naše dogodke. 
Svojo okroglo obletnico delovanja smo obeležili 27. maja v Kul-
turnem domu Trebnje. Na prireditvi z naslovom Ples nasmeha naj 
nikoli ne preneha smo predstavili 10 let svojega dela. Na odru so 
se nam pridružili tudi številni gostje. Ob tej priložnosti smo člani 
Nasmeha prejeli bronaste in srebrne Maroltove značke.
Folklorna skupina Nasmeh bo še pela in plesala ter ohranjala slo-
vensko kulturno dediščino.

Sonja Nahtigal, 
članica FS Nasmeh

Sončna sobota je na slikarsko prireditev 
EX TEMPORE RIHPOVEC 2016 privabila 
štirinajst ljubiteljskih slikarjev. Prireditev 
smo že trinajstič pripravili člani Društva za 
napredek Hribovec iz Rihpovca s pomočjo 
Občine Trebnje in Javnega sklada kulturnih 
dejavnosti, Območne izpostave Trebnje. 
Pridružil se nam tudi slikar iz Domžal. Še 

posebej smo bili veseli ljubiteljskega slikarja Franca Urbančiča iz 
Novega mesta, ki je ustvarjal na vseh prireditvah. Njegovo delo so 
si vsak dan z zanimanjem ogledovali številni obiskovalci. Ob zak-
ljučni prireditvi je bilo vaško igrišče skoraj premajhno za vse, ki so 
želeli videti zaključek, se srečati s slikarji in si ogledati ustvarjena 
dela. Razšli smo se z dogovorom, da se srečamo tudi v prihodnjem 
letu.

Ksenija Starič, 
podpredsednica društva

Glasbena skupina Črta
Doslej manj znana ženska glasbena skupina Črta, ki jo vodi dirigent-
ka Barbara Leben, je z gosti: članoma skupine D‘neeB, 3je z Mirne, 
Taboljši bend, Tomaž Zlobko in dirigentka kot solistka ter organi-
zatorka, napovedovala za minuli petek v prostorih bivše DM večer 
dobre glasbe. Seveda je obljubo tudi držala. Še več. Lahko bi rekli, 
da je več kot 200 obiskovalcev doživelo tako dober glasbeni večer in 
predstavitev skupine Črta, da bi si ga zaslužil tudi širši krog občinstva. 
Poseben čar je večeru dodal povezovalec programa Tilen Artač, ki je 
s svojimi humorno-glasbenimi vložki izvabljal smeh na obraze gledal-
cev. Večer dobre glasbe si resnično zasluži oceno odlično! 

bp

Hov-hov! 
Sem kužek, star 1 leto, 
majhne rasti, najden 
sem bil v okolici Treb-
njega. Sem zelo živa-
hen, imam veliko energi-
je, potrebujem pa lastnika, 
ki mi bo zagotovil veliko 
pozornosti in gibanja.

Če želite o meni še več informacij, pokličite v času uradnih 
ur od 10.00 do 14.00, in sicer od ponedeljka do petka in v 
soboto od 8.00 do 12.00 na tel. 041 779 884 (Dušan), 031 
331 336 (oskrbnik) ali kontaktirajte na elek tronski naslov:  
meli.center.repce@gmail.com.
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Območno srečanje odraslih 
folklornih skupin
V aprilu je bila Območna izpostava JSKD Trebnje organizatorica in 
gostiteljica folklornih skupin iz Območnih izpostav Krško, Sevnica in 
Trebnje, ki so sodelovale na Območnem srečanju odraslih folklor-
nih skupin v dvorani Upravno-kulturnega središča Mokronog. 
Na srečanju, ki ga je spremljal strokovni sodelavec Vasja Samec iz 
Maribora, so se predstavili: 

FS Večerna zarja DU Veliki Gaber pod mentorstvom Anice in Jožeta 
Zakrajška,
FS Spomin DU Sevnica z vodjo Majdo Hriberšek, 
FS Nasmeh CIK Trebnje pod vodstvom Branke Moškon,
FS Blaž Jurko Razbor z vodjo Andrejo Beci in 
FS DKD Svoboda Senovo pod vodstvom Bojana Vovčka. 

Vsaka skupina je na svoj način navdušila občinstvo, strokovni spre-
mljevalec pa je v pogovoru po nastopu podal mnenje o nastopu 
posamezne skupine in oceno ter po ogledu vseh območnih srečanj 
v Koordinaciji Dolenjska, Bela krajina in Posavje predlagal skupine 
za regijsko srečanje. 

Iz naše Območne izpostave je regijski nivo dosega Folklorna skupi-
na Nasmeh CIK Trebnje pod vodstvom Branke Moškon, za kar jim 
iskreno čestitamo. 

JSKD OI Trebnje

Natečaj Igraj se z mano
V četrtek, 12. 5. 2016, je na PŠ Dolenja Nemška vas potekala po-
stavitev in otvoritev razstave likovnih del, nastalih v okviru med-
narodnega likovnega natečaja Igraj se z mano. K sodelovanju smo 
povabili Varstveno-delovni center Trebnje. Na začetku so se učenci 
in varovanci predstavili s kulturnim programom. Po prireditvi smo 
se družili ob zvokih harmonike in veselem prepevanju Kekčevih 
pesmi. Tako smo vzpostavili prijetne stike in se po skupinah loti-
li postavitve likovne razstave. Pri delu je bilo opaziti veliko vese-
lja, sproščenega pogovora in medsebojne pomoči. Na koncu smo 
si ogledali še celotno razstavo, naredili skupinsko fotografijo in si 
obljubili, da se bomo še srečali in bili skupaj ustvarjalni.

 Nevenka Grebenc
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Na Trebanjskem košu se 
boste letos lahko naučili 
uporabljati AED
Ob srčnem zastoju je potrebno v prvih nekaj minutah uporabiti av-
tomatski defibrilator (AED). Če ga uporabimo v prvih petih minu-
tah, je verjetnost, da bo človek preživel celo do 70-odstotna. Po de-
setih minutah rešitve praktično ni več. Ker ekipa nujne medicinske 
pomoči ne more prihiteti na pomoč dovolj zgodaj, je pomembno, 
da občani sami ukrepajo. Sistemu, ki to omogoča, pravimo zgodnja 
zunajbolnišnična defibrilacija. Zdravstveni dom Trebnje razvija s 
projektom Milijon srčnih točk zgodnjo zunajbolnišnično defibrilaci-
jo. Sistem zgodnje zunajbolnišnične defibrilacije sestoji iz sledečih 
sklopov:
- mreža stalno javno dostopnih avtomatskih defibrilatorjev (AED),
- usposabljanje laikov – prvih pomagalcev,
- organiziranje prvih posredovalcev,
- označevanje stalno javno dostopnih AED.
Občina Trebnje je izdatno subvencionirala nakup avtomatskih defi-
brilatorjev. Zaradi tega ima sedaj najboljšo mrežo stalno javno do-
stopnih avtomatskih defibrilatorjev v Sloveniji. Aparate je potrebno 
znati uporabljati. Tega se lahko občani naučijo na brezplačnih dve-
urnih tečajih oživljanja z uporabo AED. Novi Pravilnik o službi nujne 
medicinske pomoči je uvedel prve posredovalce. To so laiki, ki se 
na posebnih tečajih naučijo oživljanja in uporabe AED. Ob srčnem 
zastoju se jih alarmira preko 112, podobno kot gasilce ob požaru. 
Občine bodo morale plačevati usposabljanja prvih posredovalcev. 
Zdravstveni dom Trebnje je začel usposabljati prve posredovalce 
brezplačno in s tem izpolnil svoje poslanstvo nosilca zdravstvenega 
varstva na svojem območju, kar je več kot samo opravljanje stori-
tev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Prvi posredovalci so 
že organizirani in bodo lahko ob srčnem zastoju prišli na pomoč 
še pred reševalci iz zdravstvenega doma. Novost so tudi prometni 
znaki za AED, ki jih uvaja novi Pravilnik o prometni signalizaciji. Če 
nas ne bo kdo prehitel, bo Občina Trebnje prva v Sloveniji, ki bo 
imela sistemsko urejeno prometno signalizacijo za AED. Elaborat za 
postavitev signalizacije je na pobudo Sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu že v pripravi.
Naslednja priložnost, da se boste tudi vi naučili uporabe AED, bo 
v sklopu prireditev Iz trebanjskega koša. Brezplačni dveurni tečaj 
iz temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED se bo pričel v so-
boto, 18. junija, ob 8. uri  v veliki sejni sobi Zdravstvenega doma 
Trebnje. Zaželena je predhodna prijava na e-naslov: salda.zden-
ko@zd-tr.si. Vabljeni!

Zdenko Šalda, dr. med.
koordinator Milijona srčnih točk

ZD Trebnje 

Terapevtska skupina za 
pomoč osebam s težavami 
odvisnosti od alkohola
V okviru Društva za zdravje in sožitje v družinah v projektu Zdrave 
občine deluje Terapevtska skupina za pomoč osebam s težavami 
odvisnosti od alkohola, ki vse zainteresirane in potrebne pomoči 
prijazno vabi v svojo sredino.

Skupina deluje na dveh nivojih:
1. Pripravljalna skupina, v kateri nudijo pomoč odvisnikom in nji-
hovim družinam pred vključitvijo v program in katere izvedba je 
usmerjena v motiviranje in pripravo na zdravljenje. Pripravljalna 
skupina je pomembna tudi za svojce, ki  so pogosto največje žrtve 
in pogosto poskušajo vse, da bi svojca, ki ima težave z odvisnostjo, 
pripravili na zdravljenje, a se vrtijo v začaranem krogu. V skupini 
lahko poiščejo pomoč zase in začnejo delati na sebi, s čimer pa po-
sredno zelo vplivajo na dinamiko odnosov v družini, partnerskem 
odnosu in navsezadnje v odnosu do odvisnosti. 
2. Skupina za vzdrževanje abstinence, katere ciljna skupina so 
uporabniki, ki so zdravljeni alkoholiki in so že zaključili osnovno 
zdravljenje v verificiranih institucijah (Center za mentalno zdrav-
je Ljubljana, Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Psihiatrična bolnišnica 
Idrija in druge). Skupina jim predstavlja mesto za nadaljevanje re-
habilitacije in urejanje v domačem okolju. Deluje po načelih klubov 
zdravljenih alkoholikov. 

Obe skupini sta terapevtsko vodeni. Vodita ju terapevt z licenco 
Vito Plauštajner, ki se je v svoji poklicni karieri ukvarjal z vodenjem 
skupin odvisnikov od prepovedanih substanc (droge) in alkohola, 
in  strokovna delavka CSD Trebnje Antonija Ajdič Jarc, ki ima dol-
goletne izkušnje pri delu z družinami, ki se soočajo s težavami od-
visnosti od alkohola. 
Skupini se sestajata ob torkih – vsakih 14 dni – v prostorih Centra 
za socialno delo Trebnje, Goliev trg 11, Trebnje v popoldanskem 
času. Pred vstopom v katero koli od skupin je potrebno opraviti 
prvi pogovor s terapevtom, za katerega se dogovorite na Centru za 
socialno delo Trebnje. Kontaktna oseba je Antonija Ajdič Jarc (07-
34-81-578), pri kateri dobite tudi vse ostale informacije.
Projekt Zdrave občine sofinancirajo Občina Trebnje, Občina Mirna, 
Občina Šentrupert Občina in Mokronog - Trebelno. Skupini sta tako 
odprti za občane vseh štirih občin. 

Mateja Kozlevčar

VABILO

Društvo tekačev in pohodnikov Trebnje vabi na 5. tre-
banjski tek, ki bo v soboto, 25. 6. 2016, ob 10.00 izpred 
OŠ Trebnje. Prijave na dan prireditve od 8.ure dalje. Štar-
tnina za otroke do 15 let 5 EUR, za odrasle 10 EUR. Vsak 
udeleženec prejme darilo in topel obrok. Tekmovanje se 
šteje za teke Dolenjske 2016. Hkrati bodo potekali tudi 
otroški teki. 

S športnimi pozdravi 
DTP Trebnje
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Galerijska paleta – 
Ustvarjalni v 2016
Junija 2016 se je Galerija likovnih samorastnikov Trebnje odzvala 
na povabilo KŠTM Sevnica in Rudija Stoparja ter predstavila Lucija-
na Reščiča na razstavi v oknu Radogost na gradu Sevnica. Rudi Sto-
par je z obiskovalci delil iskrive zgodbe poznanstva z umetnikom, ki 
ga je podrobneje predstavila avtorica tega članka. 

Tabor je v popolnem razmahu. Svečano odprtje 49. Mednarodnega 
tabora likovnih samorastnikov Trebnje je potekalo 11. junija 2016. 
Umetnike je pozdravila direktorica CIK Trebnje Patricija Pavlič, ku-
stosinja Andrejka Vabič Nose pa je predstavila njihovo delo.  Letoš-
nji Mednarodni tabor je odprl župan Občine Mokronog-Trebelno 
Anton Maver. Glasbeni program je pripravila Glasbena šola Treb-
nje.
Naslednji dan so se umetniki predstavili tudi sami na Srečanju ob 
jutranji kavi. Udeleženci iz Finske, Argentine, Kanade, Nemčije, Sr-
bije, Hrvaške in Slovenije so z nami delili zanimive  prigode, izku-
šnje in ustvarjalne dileme.

49. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov je v prvi vrsti name-
njen ustvarjanju vabljenih umetnikov. Na letošnjem taboru ustvar-
ja mlada generacija, ki prikazuje nove likovne pristope, govori o 
trenutnem dogajanju v naivni umetnosti in sodobnem času. Ume-
tniki ustvarjajo z akrili, olji, s peskom, prahom, slovenski predstav-
nik pa svojo stvaritev odliva v kalup. Umetniki v delih na eni strani 
razmišljajo o  sodobni, z globalizacijo zaznamovani družbi, na drugi 
strani pa se zatekajo v svojo notranjost in iz nje črpajo prepletajoče 
se privide misli.
49. Mednarodni tabor lahko obiščete do sobote, 18. junija 2016, 
ko bo ob 10. uri potekala predaja del galeriji in zaključek tabora. 
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje tudi tokrat sodeluje v na-
cionalnemu projektu Poletna muzejska noč. V soboto, 18. junija 
2016, bodo vrata galerije odprta do polnoči, v razstavnem prostoru 
pa se bo od 15. do 18. ure izvajal niz koncertov izvrstnih učencev in 
učiteljev Glasbene šole Trebnje. 
Večer bomo zaključili ob 20. uri z dogodkom Se spomniš Lučkota? 
Spomine na domačina, slikarja, oblikovalca, likovnega urednika in 
ilustratorja Lucijana Reščiča bodo z nami delili izbrani umetnikovi 
sodelavci in prijatelji. 

Vstop na vse dogodke je brezplačen, zato vljudno vabljeni, da nas 
obiščete.

Andrejka Vabič Nose

Kolesarsko tekmovanje 
»Kaj veš o prometu«

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Trebnje je 
17. 5. 2016 organiziral medobčinsko kolesarsko tekmovanje »Kaj 
veš o prometu« za šolsko leto 2015/2016. 
Tekmovanja se je udeležilo po 8 učencev iz Osnovne šole Trebnje, 
Osnovne šole Veliki Gaber in Osnovne Šole dr. Pavla Lunačka Šen-
trupert, iz Osnovne šole Mokronog pa so se tekmovanja udeležili 
trije učenci. Skupaj je tako tekmovalo 27 učencev, in sicer v nižji in 
višji kategoriji. 
Vsi tekmovalci so se najprej preizkusili v teoretičnem znanju, nato je 
sledila praktična vožnja v prometu skozi Trebnje. Nazadnje so se vsi 
preizkusili še na spretnostnem poligonu, ki je bi sestavljen iz 12 ovir.
Za zaključek sta sledila še razglasitev rezultatov in podelitev medalj 
ter priznanj najboljšim trem posameznikom iz vsake skupine ter 
pokala najboljši ekipi v vsaki skupini. 
Najboljši trije tekmovalci v nižji kategoriji so bili: 
Klemen Ajdišek, Osnovna šola Mokronog; Domen Brcar, Osnovna 
šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert; Žiga Oven, Osnovna šola Trebnje 
V višji kategoriji so bili najboljši trije: 
Grega Papež, Osnovna šola Mokronog; Mia Longar, Osnovna šola 
Veliki Gaber; Klemen Janeš, Osnovna šola Mokronog
Skupinsko je bila najboljša ekipa v nižji kategoriji ekipa iz Osnovne 
šole Šentrupert, v višji kategoriji pa je prvo mesto dosegla ekipa 
Osnovne šole Veliki Gaber. 
Skupno zmago na medobčinskem tekmovanju je dosegel Grega Pa-
pež iz Osnovne šole Mokronog.
Čestitamo!

Janja Fink, tajnica SPVCP Občine Trebnje 

Babica na obisku
V sredo, 25. 5. 2016, se nam je v dopoldanskem času pridružila Lu-
cijina babica. Predstavila nam je poklic šivilje. Otroci so se seznanili 
s pripomočki,  ki jih uporabljajo šivilje in jih poimenovali. Iz prip-
ravljenih kosov blaga so izstrigli svoj simbol, in sicer črke, ki so jih 
prišili na drugi kos blaga. Pri samem šivanju jim je babica pomagala 
in jih učila pravilnega šivanja. 
Zahvaljujemo se babici za obisk.

Strokovni delavki oddelka »Metulji«
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Nikoli prestari za učenje
Današnja družba se ponaša z izjemnim tehnološkim razvojem, 
inovacijami ter vsesplošnim napredkom in spremembami na vseh 
področjih. Poleg pozitivnih dosežkov se dnevno soočamo tudi z 
manj prijetnimi temami, kot so kasnejše osamosvajanje mladih, 
beg možganov, staranje prebivalstva ... Staranje družbe pa ni nujno 
»spodrsljaj« v razvoju družbe. Lahko jo razumemo kot pozitivno 
posledico razvoja, če ji damo podobo dejavne starosti in omogo-
čimo starejšim, da z novim znanjem sledijo spremembam v druž-
bi, obvladujejo svoje življenje in se medgeneracijsko povezujejo. 
V tem odkrijemo velik smisel in pomen izobraževanja in aktivacije 
starejših. 

Na CIK-u smo zato skupaj s partnerji iz Poljske, Litve, Finske, Španije 
in Turčije oblikovali projektno partnerstvo »Aktivacija žensk 50+«.
Glavni namen projekta je razvoj programa usposabljanja za stro-
kovnjake, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in aktivacijo starejših 
žensk in spremljajočega priročnika. Slednji vključuje tudi primere 
dobrih praks držav partneric in za Slovenijo predstavlja predstavi-
tev Univerze za tretje življenjsko obdobje in Folklorne skupine Na-
smeh.

Projekt smo zaključili v Španiji, ko je konec maja potekalo zaključno 
projektno srečanje, ki smo se ga udeležile tudi predstavnice CIK- 
a. Na partnerskem srečanju smo se dotaknili različnih starostnih 
obdobij in življenjskih področij, obravnavali smo, kako pomembna 
je psihofizična aktivnost starejših žensk in analizirali že obstoječe 
primere dobrih praks. Ob tem pa nismo pozabili na ravnovesje med 
delom in prostim časom, ki vpliva tako na zdravje, družino kot tudi 
na produktivnost na delovnem mestu, saj je v starostni skupini 
žensk starejših od 50 let še vedno velik delež zaposlenih. 

Analize v posameznih državah so pokazale, da že zaznavamo po-
zitivne premike na področju aktivnega staranja. Dviguje se zavest 
o pomenu aktivnega staranja in razvijajo se številne organizirane 
oblike za kvalitetno preživljanje prostega časa starejših. Na CIK-
-u spodbujamo dejavno staranje in vključevanje starejših žensk v 
programe Univerze za tretje življenjsko obdobje Trebnje in Centra 
medgeneracijskega učenja. Tovrstne programe pa razvijajo v na-
šem okolju tudi številna društva in skupnosti. Več o programih na 
www.ciktrebnje.si.

Aleksandra Barbo,
koordinatorka izobraževanja

PGD Občine
Aktivne in uspešne priprave na gasilska tekmovanja – PGD Občine

14. maja je v Dolenjih Selcih potekal orientacijski tek gasilske mla-
dine, ki ga je letos organiziralo naše društvo PGD Občine v sodelo-
vanju z MK Gasilske zveze Trebnje.
Priprave na tekmovanje smo vzeli zelo resno in se nanj kar nekaj 
časa pripravljali. Ves trud je bil poplačan z odličnimi rezultati, ki so 
prikazani v spodnji tabeli.

Kategorija Tekmovalci Mentor Dosežek
Pionirji Vid, Patrik, Žan Barbara Primc 1. mesto
Pionirke Karmen, Kaja, Katarina Uroš Primc 3. mesto
Mladinci Klemen, Denis, Jan Katja Čeh 1. mesto
Mladinci Jure, Jurij, Katja Dejan Čeh 2. mesto
Mladinke Saša, Larisa, Patricija Karmen Smolič 1. mesto
Pripravniki Blaž, David, Andraž Vesna Smolič 1. mesto

Vir: osebni arhiv

Vse naše ekipe so si tako zaslužile nastop na regijskem tekmovanju, 
ki bo jeseni. 

Tekmovalci in njihovi mentorji po koncu tekmovanja (vir: osebni arhiv)

Aktivno smo se pripravljali tudi na člansko tekmovanje GZ Trebnje, 
ki je potekalo v obliki avtorallyja v nedeljo, 29. maja.
Na kar petih kontrolnih točkah, ki so bile razporejene na obmo-
čju naše zveze, smo člani opravljali različne vaje – pregled vozila in 
opreme, štafeta na 400 m, vaja z motorno brizgalno, vaja razvršča-
nja in navezava vozlov in orodja.
PGD Občine smo se tekmovanja udeležili z ekipo Člani A, ki je do-
segla 3. mesto, in novo nastalo ekipo Člani B, ki so v svoji kategoriji 
že na prvem tekmovanju dosegli odlično 1. mesto.

Prav tako smo se udeležili mladinskega tekmovanja GZ Trebnje, ki 
je potekalo v soboto, 4. junija, v Dobrniču. Tudi tam smo pokazali 
svoje znanje in disciplino ter z ekipo Pionirji dosegli 5. mesto, z 
ekipo Mladinci pa 6. mesto.
Letošnja pomlad je bila v tekmovalnem smislu zelo naporna. Ob tej 
priliki bi se zahvalili vsem tekmovalcem, še zlasti pa njihovim men-
torjem, ki so žrtvovali veliko časa, truda in energije, da so ekipe 
kvalitetno pripravili na tekmovanje.

PGD Občine
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KUD Občinski pihalni 
orkester Trebnje 
V času od ustanovitve društva leta 1926 do sedaj je orkester moč-
no napredoval po kvaliteti in številu članov. Poskrbel je, da se je v 
Trebnjem iz gasilskega trobentaškega zbora sčasoma začela glasbe-
na šola, in sicer pred štirimi desetletji. 
V času, ko je orkestru dirigiral Igor Teršar, je le-ta pričel tekmovati 
na tekmovanjih Zveze slovenskih godb in dosegel odlične rezulta-
te. Dobil je tri zlate plakete, in sicer leta 1992 v tretji težavnostni 
stopnji, leta 1995 v drugi in leta 1998 v prvi stopnji, s čimer se je 
orkester uvrstil v najvišjo koncertno skupino in v vrh slovenske in 
evropske poustvarjalnosti. Poleg številnih odličnih nastopov doma 
se je orkester leta 1995 udeležil revije in svetovnega tekmovanja 
godb v norveškem mestu Hammar na festivalu Janitsjarfestivalen 
Hamar in v III. kategoriji osvojil tretje mesto. Uspeh ni ostal ne-
opažen, saj so o njem pisali časopisi tudi na Norveškem. Orkester 
skupaj z mažoretami nastopa na vseh pomembnejših prireditvah v 
občini, udeležuje se srečanj godb in festivalov ter sodeluje na pri-
reditvah, ki jih organizirajo prijateljski orkestri. Mažorete so organi-
zacijsko postale sekcija pihalnega orkestra, leta 1996 pa so že prvič 
nastopile skupaj z njim. Od leta 1996 mažorete pogosto nastopajo 
skupaj s pihalnim orkestrom, zaradi katerega so bile tudi ustano-
vljene. Trebanjske mažorete so lani že slavile svojo 20. obletnico 
delovanja in v tem času dosegle pomembne uspehe kot samostoj-
na skupina, saj so bile večkrat državne prvakinje na tekmovanju 
slovenskih mažoretnih skupin, dosegle pa so tudi odlične uspehe 
na mednarodnih tekmovanjih. Mažoretna dejavnost je v dvajsetih 
letih zelo napredovala, kar kažejo številni rezultati in število mažo-
ret, ki so razdeljene v tri skupine. Lani so se udeležile Evropskega 
prvenstva mažoretnih skupin, ki je potekalo v Franciji v mestu Alba. 
Zasedle so odlična mesta, in sicer skupina Kadet je dosegla  2. mes-
to, skupina Junior 3. mesto in skupina Senior 4. mesto. Na letoš-
njem državnem prvenstvu v Novem mestu pa je osvojila skupina 
Kadet 2. mesto, skupina Junior 1. mesto, skupina Senior 2. mesto. 
Mažorete od samega začetka vodi Darja Korelec. 

Orkester je gostoval v Nemčiji, Avstriji, na Hrvaškem, v Italiji, na 
Češkem, Nizozemskem, Madžarskem in v Franciji. Organiziral je 
tudi že štiri mednarodne festivale godb. Vsako leto izobražuje svoje 
člane na različnih seminarjih za solistično igranje in igranje v or-
kestrih. Orkester je bil v času predsednika  Daniela Metelka tudi 
med ustanovitelji Zveze društev pihalnih orkestrov godb Dolenjske 
in Bele krajine, ki je v Sloveniji med najbolj organiziranimi tovrstni-
mi zvezami. V tem času je pridobil tudi nove vadbene prostore, ki 
so lahko zgled ostalim. Orkester je v času predsedovanja Boruta 
Kolenca pred dvanajstimi leti pridobil nove uniforme za orkester 
in mažorete so dobile nove inštrumente in veliko izkušenj iz gosto-
vanj pri prijateljskih orkestrih iz sosednjih držav.

Od septembra 2009 je dirigent orkestra Primož Kravcar. Orkester 
je junija 2010 v Ormožu na 15. tekmovanju za pokal Vinka Štru-
cla osvojil zlato priznanje. Leta 2011 pa v Mengšu na tekmovanju 
koračnic prejel pokal za najboljšo izvedbo koračnice iz arhiva. Že 
štirideset let ob koncu leta izvede spektakularen tradicionalni no-
voletni koncert z znanimi slovenskimi glasbeniki, zadnjih 12 let pa 
izvaja tudi poletni tematski koncert, ki postaja vse bolj priljubljen. 
Od leta 2012 je predsednik društva Simon Černe in orkester je od 
takrat do sedaj dvakrat gostoval v Franciji, enkrat na Madžarskem 
in enkrat v Nemčiji. Sam pravi, da je to ena velika družina, ki jo 
sestavljajo glasbi predani  ljudje, ki izpopolnjujejo in ohranjajo kul-
turo svojih prednikov ter so odgovorni in zanesljivi, sočutni in prija-
teljski in tudi preudarni ter odločni.

Letos praznujejo 90 let, zato ima orkester pripravljen svečani kon-
cert v petek, 1. julija, ob 19.30 v telovadnici OŠ Trebnje, hkrati pa 
bodo izdali tudi zgoščenko. V soboto, 2. julija, pripravljajo ob 17.30  
parado skozi Trebnje in ob 19.30 godbeno veselico pri PGD Ponikve 
s prijateljskimi orkestri (Kočevje, Krško, Vevče, Prevalje, Lauingen 
GER, Sárvár HUN, Čara CRO) in mažoretnimi skupinami (Dobova, 
Sevnica, Radeče, Novo mesto, Koper, Laško, Samobor). 
Lepo vabljeni v Trebnje prvi vikend v juliju!

Za KUD OPO Trebnje 
Simon Černe
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GODBE TREBNJE

Zaključek natečaja 
V korak (z)godbo
V Tednu ljubiteljske kulture, in sicer v petek, 20. maja 2016, se je 
zaključil projekt V korak (z)godbo, ki sta ga JSKD OI Trebnje in KUD 
OPO Trebnje organizirala v sodelovanju s CIK Trebnje in ostalimi lo-
kalnimi partnerji. Z natečajem smo želeli ob 90. obletnici delovanja 
KUD OPO Trebnje spodbuditi posameznike, da predstavijo svoja 
videnja, razmišljanja in opažanja, povezana s Kulturno-umetniškim 
društvom Občinski pihalni orkester Trebnje  in njegovim razvojem. 
Prav tako smo želeli spodbuditi povezave in pogovore v lokalnem 
okolju ter medgeneracijsko sodelovanje. 
Zbirali smo kratke zgodbe, likovna dela, fotografije, ki obeležuje-
jo sedanjo in preteklo dejavnost orkestra. Del zbranega gradiva 
bo uporabljen pri izdaji zbornika ob 90. obletnici Občinskega pi-
halnega orkestra Trebnje. Poslana dela, ki so ustrezala razpisnim 
pogojem, je ocenila tričlanska strokovna žirija. Strokovno žirijo so 
sestavljali Maja Kastelic, Mojca Mežik in Borut Kolenc.
V Natečaju za kratko zgodbo je prvo nagrado osvojil Jakob Hočevar 
z zgodbo Koračnica z godbo. Drugo nagrado je prejela Manca Kor-
bar z zgodbo Z veselo in romantično godbo mojega očka in tretje 
nagrado Ivan Matoš s svojimi spomini. Za pomoč pri izvedbi tega 
natečaja se zahvaljujemo mentoricama iz OŠ Trebnje Mojci Bahun 
in Metodi Livk.
V Mini likovnem natečaju so prve tri nagrade v kategoriji posame-
znikov osvojile: Maša Drobnič, Neja Gril in Ema Zorec Čeman. V 
kategoriji skupine je strokovna žirija prva tri mesta dodelila skupini 
Metulji Vrtca Mavrica Trebnje z mentoricama Brigito Borak in Katjo 
Vidmar; skupini Levček Vrtca Mavrica Trebnje z mentoricama Anjo 

Strmole in Vesno Perko ter skupini Pajkci Vrtca Mavrica Trebnje z 
mentoricama Barbaro Leben in Renato Borišek. Poleg teh skupin iz 
Vrtca Mavrica Trebnje so na likovnem natečaju sodelovali še: sku-
pina Hiške in skupina Sončni žarki. Strokovna žirija se je odločila, da 
v tej kategoriji ne podeli treh nagrad, temveč sodelujoče nagradi z 
ogledom lutkovne predstave. 
V Fotografskem natečaju je strokovna žirija prvo nagrado za serijo 
fotografij dodelila Nataliji Kaferle in drugo nagrado Gašperju Peč-
ku. 
Na prireditvi ob zaključku natečaja sta poleg KUD OPO Trebnje na-
stopili skupini Levčki in Metulji iz Vrtca Mavrica Trebnje, za kar se 
jim iskreno zahvaljujemo. 
Pregledna razstava izdelkov, ki so prispeli na natečaj V korak (z)
godbo, je na ogled v avli CIK Trebnje vsak delovnik do začetka julija 
2016 med 7. in 20. uro, julija in avgusta pa vsak delavnik med 8. in 
14. uro. 
Vabljeni k ogledu!

JSKD OI Trebnje
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OGLASI

TECHNOLOGY TO ENJOY

za 18.541 EUR* ali 
158 EUR na mesec*

Povprečna poraba goriva 6,8 – 4 l/100 km, povprečne emisije CO2 158 - 104 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6. Emisije NOx: 0,0740 - 0,0244 g/km. Emisije trdih delcev: 0,00031 – 0,00000 g/
km. Število delcev: 15,0 x 1011 - 0,0009 x 1011. 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. 

* Akcijske maloprodajne cene z vključenim DDV vsebujejo bonus v obliki znižanja MPC vozila v vrednosti 1.500 EUR z DDV in veljajo v primeru financiranja preko družbe Porsche Leasing 
SLO d.o.o. in sklenitve permanentnega Porsche kasko zavarovanja preko družbe Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki sta del skupine Porsche Finance Group Slovenia 
pod pogoji akcije SEBON16. Primer izračuna velja v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu za 84 mesecev po pogojih tarife SEBON16 pri Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za 
leasing,Ljubljana. Vsi pogoji so razvidni iz ponudbe na strani www.porscheleasing.si in www.seat.si. Akcija traja do 31. 5. 2016 oz. do preklica. Vozila so na voljo v omejenih količinah. 
Uvoznik si pridržuje pravico do sprememb cen, opreme in ostalih podatkov brez predhodnega obvestila.

AVTO SLAK d.o.o., Kolodvorska 4, 8000 Novo mesto
T:  07 39 32 999, E: info@avtoslak.si, www.avtoslak.si

SEAT.SI

VEČ O PONUDBI www.avtoslak.si

SEAT LEON ST STYLE
Z BOGATO OPREMO!
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11.–18. junij   49. MEDNARODNI TABOR LIKOVNIH  
  SAMORASTNIKOV TREBNJE
  Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, Goliev trg 1

17.–19. junij   28. PRIREDITEV  
  ”IZ TREBANJSKEGA KOŠA”
  Goliev trg, Športni park Trebnje

23. junij  8. PRAZNIK OBČINE TREBNJE
  Kulturni dom Dobrnič

23. 6. 2016 19:00 Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Trebnje

Podelitev priznanj, plaket in naziva častni občan  
Občine Trebnje

24.–25. junij   BARAGOVI DNEVI
  Baragova dvorana, Župnijska cerkev Marijinega  
  vnebovzetja v Trebnjem, Baragova galerija

24. 6. 2016 20:00 Predstavitev novega kataloga in zloženke  
o Baragovi spominski poti po občini Trebnje

20:15 Predstavitev nove knjige Jerneja Vrtovca:  
Nadškof Šuštar in osamosvojitev Slovenije 

25. 6. 2016 7:00 Pohod po Baragovi poti 

19:00 Slovesna maša, ki jo bo vodil škof msgr. dr. Franc Šuštar

20:15 Slovesna akademija s pogostitvijo

8:00–22:00 Razstava Po Baragovi poti kiparja Franceta Goršeta

1.–3. julij   90 LET OBČINSKEGA PIHALNEGA  
  ORKESTRA TREBNJE
  Športna dvorana Trebnje, od CIK-a do Gostilne Meglič,  
  Gasilski dom PGD Ponikve, pred godbenim domom

1. 7. 2016 19:30 Svečana akademija in koncert z godbami  
iz Slovenije in tujine

2. 7. 2016 14:00–17:00 Igranje godb po različnih krajevnih skupnostih  
v Trebnjem, Mokronogu in na Mirni

17:30 Povorka skozi Trebnje 

19:30 Godbena veselica s prijateljskimi godbami  
iz Slovenije in tujine pri PGD Ponikve 

3. 7. 2016 11:00 Blagoslov gostujočih godb

1926

Spremljevalni dogodki  11. 6.–3. 7. 2016

Občina Trebnje 
praznuje
PROGRAM  11. junij–3. julij 2016

Spremljevalni dogodki 18. 6. 2016 
DAN KELTOV IN RIMLJANOV

8:00–10:00 Tečaj temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED 
(prijava na salda.zdenko@zd-tr.si) / ZD Trebnje

8:00–20:00 Edinstvena kulinarična doživetja – strokovno vodene 
pokušine Dobrot Dolenjske  Prodajalna Dobrot Dolenjske

10:00 Celodnevna pokušina vin Dolenjske v “Grmadi” in 
predstavitev VTD Čatež pod Zaplazom, DV “Lisec” 
Dobrnič in DV Trebnje  Goliev trg 7 in okolica

10:00 Postani gasilec tudi ti! Dan odprtih vrat PGD Trebnje  
Gasilski dom Trebnje

8:00–10:00 Dan odprtih vrat na Golf igrišču Blato 

10:00–15:00 15-letnica delovanja G&CC Trebnje: 13. tekmovanje  
Iz trebanjskega koša – turnir v golfu za otroke in člane 
Golf igrišče Blato

18:00 Zadnji krog spomladanskega dela poletne lige v 
malem nogometu za pokal KS Trebnje in odprtje 
košarkarskega igrišča Športni park Trebnje

21:00 Rimski večer v Gostilni Šeligo: PIVIUS NEFILTRIRANUS

Vsem podjetjem, društvom, organizacijam, 
zavodom in občinam, ki so dogodke 
omogočili, se iskreno zahvaljujemo!

1926

11.–18. junij

49. MEDNARODNI TABOR 
LIKOVNIH SAMORASTNIKOV 
TREBNJE

17.–19. junij

28. PRIREDITEV  
“IZ TREBANJSKEGA KOŠA”

23. junij

8. PRAZNIK  
OBČINE TREBNJE
(25. junij)

24.–25. junij

BARAGOVI DNEVI

1.–3. julij

90 LET OBČINSKEGA 
PIHALNEGA ORKESTRA 
TREBNJE

11. 6. 2016 18:00 Odprtje 49. Mednarodnega tabora likovnih 
samorastnikov Trebnje

12. 6. 2016 10:00 Srečanje ob jutranji kavi, pogovor z umetniki

14. 6. 2016 8:30 Obisk udeležencev 17. malega likovnega tabora 
Dolenjske, Bele krajine in Posavja v galeriji

17. 6. 2016 10:00 Delavnica: V svet umetniške fotografije z Maticem 
Brumnom

18. 6. 2016 10:00 Predaja likovnih del galeriji in zaključek tabora

18. 6. 2016 10:00–24:00 Dan odprtih vrat ob Poletni muzejski noči,  
s spremljevalnim programom:

15:00–18:00 • Koncerti Glasbene šole Trebnje

20:00 • Se spomniš Lučkota?  
 Pogovor o slikarju in ilustratorju Lucijanu Reščiču

11. 6. 2016 9:00 Sprejem žrebic v rodovnik, licenciranje žrebcev 
za pridobitev doživljenjske licence, delavnica 
”Primerjava ocenjevalnega modela na žrebici 
slovenske in avstrijske reje” Kmetija Vidmar, Gombišče

11. 6. 2016 10:00–17:00 Garažna razprodaja  Mestni park Trebnje

11. 6. 2016 18:00 Poletna liga v malem nogometu za pokal  
KS Trebnje (6. krog)  NK Trebnje

11. 6. 2016 21:14 Kresnik ob dušici  
(v sklopu dogodkov Pomlad na Čatežu)  CŠOD Čebelica

11. 6. 2016 19:00 Odprtje pregledne razstave Društva likovnikov 
Trebnje ‘Dolenjski gradovi’  Baragova Galerija

25. 6. 2016 10:00 Trebanjski tek  izpred OŠ Trebnje

25. 6. 2016 12:00 Sprejem tradicionalne 14. kolesarske 
karavane “Pot prijateljstva Vukovar - 
Ljubljana”  pred Občino Trebnje

25. 6. 2016 20:00 Pozdrav poletju z nastopom Zidaniškega 
kvinteta  Športni park Trebnje

26. 6. 2016 10:00 Turnir za pokal župana Občine Trebnje 
Šahovski klub Trebnje

27. 6.–1. 7. 
2016

7:00 - 16:30 Cikoletje – delavnice za otroke  
(več na www.ciktrebnje.si)  CIK Trebnje

29. 6. 2016 11:00–13:00 Delavnica: Migajmo skupaj  CIK Trebnje

11./25. 6.  
in 2. 7. 2016

8:00–12:00 Kmečka in rokodelska tržnica 
Mestni park Trebnje

11./18./25. 6.  
in 2. 7. 2016

8:30–12:00 Eko tržnica  
Mercator center Trebnje

17. 6. 2016 9:00–19:00 Dan odprtih vrat pri čebelarju Alojzu 
Planinšku  Zagorica 40, Veliki Gaber

2. 7. 2016 18:00 Gasilska veselica z ansamblom Nemir ob  
60. letnici PGD Zagorica pri Velikem Gabru 
(prevzem nove motorne brizgalne) 
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DRUŠTVA

Trebanjske kegljačice 
ponovno v 1. A ligi
Že ob zaključku zadnje ligaške sezone 2015/16 smo pisali o teža-
vah, ki jih imajo v mariborskem Konstruktorju. Ženska ekipa se je 
odločila izstopiti iz lige.
V klubu so se odločili, da dajo še večjo podporo moški ekipi. Tako 
je bila prikrajšana  ženska ekipa Konstruktorja, ki je sicer odlično 
odigrala zadnje prvenstvo in na koncu osvojila sedmo mesto. Zdaj 
je prišlo uradno sporočilo iz Maribora, da se igralke Konstruktorja 
umikajo iz tekmovanja v 1. A ligi.  Na KZS so sporočili,  da izpraznje-
no mesto v 1. A ligi pripada drugo uvrščeni ekipi v 1. B ligi, to pa je 
bilo Trebnje. V tem najboljšem ženskem klubu na Dolenjskem so 
to novico sprejeli z veseljem. Izvršni odbor kluba na čelu z glavnim  
in odgovornim Nikom Golešem je že poslal na zvezo svoj pristanek 
za igranje med elito. 
Trebanjke so bile vse do zadnjega kroga v igri za napredovanje med 
elito. Toda v odločilnem trenutku so pokleknile pred Adrio iz Ankara-
na, ki se je tako vrnila med elito. Dva meseca po zaključku sezone pa se 
je nasmehnila sreča tudi Dolenjkam. Dolenjska je tako po treh letih, 
ko so Trebanjke izpadle iz 1.  A lige, ponovno dobila elitnega ligaša.  
V Trebnjem so se sedaj takoj zelo aktivno začeli pripravljati na 
novo sezono, v kateri bo nosilec ekipe mlada reprezentantka 
Nika Radelj, ki se je izkazala z osmim mestom na SP med po-
sameznicami, lani pa je bila druga najboljša mladinka na sve-
tu. Poleg nje bodo seveda igrale še nekoliko starejše igralke, 
ki so poskrbele za to, da so se Trebanjke v zadnjem desetle-
tju zelo približale najboljšim ženskim kolektivovom. Veliko za-
dovoljstva prinaša tudi vrnitev Jasmine Mišič po materinstvu. 
Želijo si, da bi uspel tudi povratek še ene mamice, Dušanke Še-
nica. V Trebnjem pa ne izključujejo niti tega, da bi se morda us-
peli v tem prestopnem roku, ki poteka v teh dneh, tudi okrepiti.  
Zanimiva je tudi izjava Nika Goleša, brez katerega verjetno ne bi 
bilo več kegljanja v Trebnjem, potem ko so že zelo dolgo brez svo-
jega kegljišča: »V klubu bomo storili vse, da si bomo v naslednji 
sezoni priborili tudi obstanek v družbi najboljših. Obenem vsi 
močno upamo, da bodo tako uspehi Radljeve kot tudi ta uvrsti-
tev v 1. A ligo pripomogli, da bi morda končno vendarle prišli do 
prepotrebnega objekta tudi pri nas v Trebnjem in se nam ne bi 
bilo treba vseskozi voziti na treninge v Novo mesto in v Ljubljano. 
Obenem bi lahko še bolj zavzeto delali tudi z najmlajšimi, ki imajo 
lahko ravno v Niki Radelj odličnega vzornika.«

Stane Kadunc

Postani gasilec tudi ti! 
Dan odprtih vrat – 18. junija od 10.00 do 18.00 

te vabimo v gasilski dom Trebnje
Ali veš, da število dogodkov, pri katerih morajo posredovati gasilci PGD Treb-
nje, iz leta v leto narašča? Posredovanje zahteva dobro in pravilno usposoblje-
ne ljudi, saj so v nasprotnem primeru posledice lahko zelo hude. 
Želiš pomagati sočloveku v nesreči? Želiš pridobivati novo znanje in delati s 
sodobno gasilsko tehniko? Se želiš učiti od usposobljenih in predanih opera-
tivcev? Si za timsko delo in si želiš akcije?
Pridruži se nam – postani gasilec PGD Trebnje!
Spoznal boš nove vrednote in občutil zadovoljstvo, ko boš nekomu pomagal – 
ne zaradi denarja ali koristi, temveč ker je to dobro in potrebno!
V soboto, 18. junija, od 10.00 do 18.00 vabljeni vsi fantje in dekleta, ki se že-
lite vključiti v naše vrste, v gasilski dom Trebnje. Prav tako vabljeni tudi ostali 
obiskovalci, ki vas zanima delo, ki ga opravlja prostovoljni gasilec. V sklopu 
dneva odprtih vrat vam bomo na območju gasilskega doma Trebnje predsta-
vili naslednje zanimivosti: ob 13.30 bo predstavitvena vaja Tehnično reševanje 
ob prometni nesreči in ob 15.30 predstavitvena vaja Gašenje in reševanje pri 
požaru v stanovanjski hiši.
V sklopu ostalih aktivnostih okoli gasilskega doma pa bodo še naslednje zani-
mivosti: Gašenje z lahko peno – generator lahke pene (za gasilskim domom); 
Reševanje s pomočjo vrvne tehnike (stolp); Nevarne snovi: tesnjenje cisterne s 
plinom; Vozila in oprema: HTRV, HTV, GVC 16/25, GVC 24/50, TD 32; Gašenje z 
visokotlačnim navijakom; Otroški kotiček: Dimna hiška, Mini fire combat, Vaja 
z vedrovko …
Pridruži se nam! Postani gasilec tudi ti!
Z gasilskim pozdravom, Na pomoč!

PGD Trebnje

Aktivnosti PGD Trebnje 
na Trebanjskem košu 
Keltov in Rimljanov
Sobota, 18. 6. 2016
Praetorium Gasilius (žepek aktivnosti) PGD Trebnje
Termin: 11.00–18.00
Lokacija: Goliev trg med gostilno Šeligo in frizerstvom Juvanc
Predstavitev rimskih gasilcev, gasilcev izpred 30 let in sodobnih gasilcev. 
Obiskovalci bodo imeli priložnost gašenja manjše dimne hiške na način iz 
starorimskih časov ter iz časov nastajanja Trebanjskega koša. Preventivne 
aktivnosti in animacija obiskovalcev.
Dan odprtih vrat PGD Trebnje
Termin: od 10.00 do 17.00
Lokacija: PGD Trebnje
Predstavitvene točke in terminski plan:
Predstavitvene točke bodo potekale kot uprizoritev realnih situacij, v kate-
rih najpogosteje posreduje PGD Trebnje. 
13.30: Predstavitvena vaja Tehnično reševanje
15.30: Predstavitvena vaja Napad oddelka iz GVC 16/25
V sklopu ostalih aktivnostih okoli gasilskega doma pa so še naslednje za-
nimivosti:
Gašenje z lahko pena – generator lahke pene (za gasilskim domom); Reše-
vanje s pomočjo vrvne tehnike (stolp); Nevarne snovi: tesnjenje cisterne 
s plinom; Vozila in oprema: HTRV, HTV, GVC 16/25, GVC 24/50, TD 32; 
Gašenje z visokotlačnim navijakom; Otroški kotiček: Dimna hiška, Mini fire 
combat, Vaja z vedrovko …
Pridruži se nam! Postani gasilec tudi ti!

PGD Trebnje
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ŠPORT

Uspešen zaključek 
nogometne sezone 
v NK Bartog Trebnje
Tudi v nogometni sezoni 2015/2016 so bile selekcije NK Bar-
tog Trebnje zelo dejavne. Mlajše selekcije so se vedno udeležile 
prvenstvenih in prijateljskih turnirjev ter pri tem dosegale lepe re-
zultate. Pri višjih selekcijah pa že počasi igrajo veliki nogomet, zato 
je tudi večja vnema za rezultate in uvrstitev v višjo ligo. To je v veliki 
meri uspelo prav najstarejši U-15 selekciji, ki je v tej sezoni samos-
tojno osvojila 2. mesto v 3. ligi in se tako neposredno uvrstila v 2. 
ligo. Naslednje leto se bo nova generacija po svojih najboljših mo-
čeh trudila uvrstiti v 1. ligo. Veliko dobre volje so prav na prisrčen 
način pokazali tudi naši najmlajši nogometni navdušenci iz Male 
šole nogometa, ki se izvaja v Vrtcu Mavrica Trebnje. Na zaključku 
sezone lahko rečemo, da je bil cilj dosežen in da smo v klubu več 
kot zadovoljni. Sedaj je nastopil čas za vse otroke, tako velike kot 
majhne, da si malo odpočijejo in odidejo na zaslužene počitnice in 
dopust. 
Športni pozdrav do jeseni

Leon Lobe, vodja NŠ NK Bartog Trebnje
Foto: arhiv kluba

Državni ekipni podprvaki-
nji v ženskem nogometu
V nedeljo, 5. 6. 2016, je v Športnem centru v Radomljah potekalo 
finale državnega prvenstva v nogometu za deklice v U-15 selekci-
ji. V finalu so se med sabo pomerile štiri najboljše ženske ekipe v 
državi. Naši igralki v U-12 in U-13 selekciji NK Bartog Trebnje, Ana 
Hostnik in Lara Lobe, sta z ekipo U-15 ŽNK Radomlje po razburlji-
vem finalu osvojile naslov državnih ekipnih podprvakinj in premoč 
priznale samo ekipi ŽNK Ptuj. V klubu čestitamo Ani in Lari za dose-
ženi rezultat, ki je plod njunega večletnega udejstvovanja v nogo-
metu. Bravo, dekleti! Ponosni smo na vaju. 
Športni pozdrav

NK Bartog Trebnje
Končni vrstni red finala državnega prvenstva:
mesto: ŽNK Ptuj
mesto: ŽNK Radomlje
mesto: ŽNK Maribor
mesto: NK Krim

Ana Hostnik (čepi spredaj, četrta z desne), Lara Lobe (čepi spredaj, 
tretja z desne)

Prvi atletski miting 
v Trebnjem
Pol leta zavzetega treniranja, opravljenih nič koliko kilometrov teka, 
na stotine poskokov, počepov, trebušnjakov, sklec in končno se je 
mladim atletom iz Trebnjega ponudila priložnost, da svoje sposob-
nosti in znanja predstavijo tudi domačim gledalcem. V Športnem 
parku Trebnje je namreč Atletski klub Krka ob podpori KS Trebnje v 
petek, 3. junija 2016, organiziral prvi atletski miting na novi atletski 
stezi. 

Na mitingu je nastopilo 140 tekmovalcev iz Atletske sekcije Treb-
nje, Osnovne šole Trebnje, matičnega kluba Krka Novo mesto ter 
tudi mladi atleti iz Dolenjskih Toplic, Radeč in Bele krajine. Tekmo-
vali so v različnih starostnih kategorijah, in sicer v teku na 60 me-
trov, skoku v daljino, suvanju krogle, metu vortexa in teku na 600 
oziroma 1000 metrov. Kot zanimivost je bila na spored dodana tudi 

posebna disciplina za športnike rekreativce, atletski troboj. Rekrea-
tivni tekmovalci in tekmovalke so se preizkusili v troskoku z mesta, 
suvanju krogle in teku na 60 metrov. 

Podeljenih je bilo 35 kompletov medalj v različnih starostnih skupi-
nah in različnih disciplinah tekov, skokov in metov. Atleti iz Trebnje-
ga so se 15-krat zavihteli na najvišjo stopničko in skupno osvojili kar 
42 medalj. Postavljenih je bilo veliko osebnih rekordov. 

Najpomembnejše pa je, da so se tekmovalci in gledalci zabavali ter 
uživali v hudih bojih, kajti za marsikoga je bila to popolnoma nova 
izkušnja, najmlajši tekmovalci namreč niso dopolnili niti 6 let. 

Vsi rezultati in fotografije se nahajajo na uradni strani AK Krka: 
http://www.atletskiklub-nm.si/.

Mitja Svet,
trener atletike
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Izlet po Istri 
V Društvu upokojencev Velika Loka smo se odločili, da niso le sonč-
ni dnevi namenjeni potovanjem in smo se kljub dežju in slabemu 
vremenu odpravili v soboto, 14. maja 2016, na izlet v Istro s  Turi-
stično  agencijo Karantanija. V Ljubljani nas je pričakala njihova vo-
dička gospa Alja. V Piranu se nam je skozi oblake celo nasmehnilo 
sonce in dežniki so bili v napoto. Uro in pol smo porabili za ogled 
mesta in cerkve Sv. Jurija ter ugotovili, da je za ogled cerkve treba 
plačati vstopnino. Na Tartinijevem trgu nam je prijazen klovn nak-
lonil pesmico in iz balončka naredil sprehajalno palico.
Pogled smo vrgli na soline in se zapeljali do Dragonje na turistično 
kmetijo Mahnič. Gospa Ingrid nam je pričarala sijajno degustacijo 
refoška v več oblikah z odličnim pršutom, sirom in oljčnim oljem. 
Odpeljali smo se na hrvaško stran Istre v Grožnjan. To je starejše 
naselje, ki je v zadnjem času poznano po poletnem glasbenem in 
likovnem festivalu Ex tempore, mednarodni filmski šoli, jazz šoli in 
jazz festivalu. Slikovito mesto si je prislužilo vzdevek »mesto ume-
tnikov«. Sprehodili smo se po ulicah starega dela in vestno pris-
luhnili vodički Maji. Popili kavico in se umaknili na avtobus pred 
bližajočo se nevihto.
Po dolini reke Mirne se pripeljemo do Motovuna, srednjeveškega 
mesteca, ki leži na razgledni terasi nad to reko. Rahle dežne kaplje 
niso ovirale večine naših udeležencev. Peš so zmogli vzpetino do 
mestnega jedra. Res so se mi zdeli kamni nevarno mokri, ker so bili 
tako stari in zglajeni, da je bilo potrebno precej previdnosti pri hoji. 
Zdelo se mi je, da so  tam še iz časov Beneške republike. Mesto 
obnavljajo in mi smo se postavili na trg ob vodnjaku za skupinski 
posnetek.
Reka Mirna ukročena teče v regulirani strugi. Skozi tunel Učka smo 
se zapeljali do Opatije in poslušali vodičko, ki nam je pripovedovala 
o zgodovini in sedanjosti tega mondenega letovišča. Bilo je že ve-
liko turistov. 
Iz Opatije nas je pot vodila na slovensko stran do Pivke. Tam smo  v 
Mali Pristavi v gostišču Morski konjiček dobili pozno kosilo, saj smo 
tja prispeli ob 19. uri. Lepo so nas postregli. Ob kosilu so si naši 
upokojenci pripovedovali neverjetno zabavne dogodivščine, da bi 
iz njih lahko sestavili še kakšno »žlahtno štorijo«.
Od Postojne naprej je močno deževalo. Utrujeni bi nekateri zadre-
mali, vendar smo imeli s seboj Toneta, ki zna lepo in duhovito pri-
povedovati šaljive zgodbe. Nasmejal nas je in vodička Alja je lahko 
ugotovila, da se  upokojenci znamo zabavati. Pozno zvečer smo 
prispeli domov. Vsi smo bili zelo zadovoljni z izletom. Nekaterim 
se je tudi porodila misel, da bodo še sami krenili vsaj do Opatije.

                                                                                              Francka Grošel
Otvoritev kopalne sezone 
na naši reki Temenici
 
Tudi letos se CIRTOVCI in prijatelji reke Temenice dobimo na ne-
formalni otvoritvi kopalne sezone. Kot je to sedaj že tradicija, se 
bomo zbrali na trebanjskem kopališču – na lokaciji nekdanjega ba-
zena – v petek, 24. 6. 2016, ob 17. uri. Tudi letos se zagotovo obeta 
Gregorjev golaž in odprtje kopalne sezone. Če bo šlo vse po načrtih 
in ob primernem vodostaju, pa bo sledil tudi manjši spust po naši 
reki – »šlafanje«.
Ob tem naj spomnimo, da smo si preko svetnika Gregorja Kapla-
na letos uspeli izboriti vzorčenje vode za našo reko Temenico in 
končno tudi subvencijo za naše kmete – aditiv za razkrajanje gnoj-
nice, ki preprečuje neželen vonj in izpiranje gnojnice v našo reko.
 
Pridi pogledat na kopališče, morda ti bo pa všeč!

Zagriški fantje v Logatcu
Po daljšem premoru je pevska skupina Zagriški fantje spet nasto-
pila v Domu starejših krajanov v Logatcu. Dvorana doma je bila 
nabito polna. Nastopajočim je bilo v največje zadovoljstvo to, da 
so z njimi uživali tudi oskrbovanci doma. Ker je repertoar pevske 
skupine sestavljen v glavnem iz že malo pozabljenih zimzelenih slo-
venskih pesmi, so se jim poslušalci z veseljem pridružili in uživali ob 
spominih na mlada leta. Pevovodja večkrat poudarja: »Za domove 
moramo imeti vesele in preproste pesmi, da ljudi razveselimo. Ža-
losti imajo že tako sami dovolj.« Sestavo zbora bi lahko imenovali 
fantje z vseh vetrov. Prihajajo namreč iz litijskega, grosupeljskega 
in celo trebanjskega konca. Na vajah so točni kot švicarska ura. Pe-
vovodja Lado je vsak dan bolj zahteven. Ko sem ga ob neki priliki 
vprašal, zakaj je takšen, je dejal: „Če ne bom tečen, se me po smrti 
še nihče spomnil ne bo več.“ Posebnost tega zbora je, da se večina 
njihovih članov, ko se poslovi od zbora, odpravi naravnost na božjo 
njivo. Kot zdravilo naj povem, da se za tako pot odločajo v visoki 
starosti. To je še en dokaz, da pesem pomlajuje. Kljub temu, da so 
vsi služili v JNA, ne poznajo ne leve ne desne. Pojejo pri partizan-
skih spomenikih in če jih kdo povabi na cerkveni kor, se tudi radi 
odzovejo. V Velikem Gabru ni kulturne dvorane, zato so po dolgem 
času napolnili cerkev Sv. Urha. Marsikaj bi se dalo napisati o teh 
korenjakih. Kaj več prihodnjič.

Mirko Gliha
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Krvodajalska akcija
RKS-Območno združenje Trebnje organizira terenske krvodajalske 
akcije na podlagi Letnega plana krvodajalskih akcij Zavoda za trans-
fuzijsko medicino Ljubljana. Letos imamo prvič načrtovane tri te-
renske krvodajalske akcije.
Drugo, pomladansko krvodajalsko akcijo, smo izvedli v tradicional-
nem tednu Rdečega križa (od 8. do 15. maja), ki je letos potekal 
pod sloganom »150 let humanosti na Slovenskem – povsod in za 
vsakogar. Že 150 let.« 
Krvodajalska akcija je potekala 11. 5. in 12. 5. 2016 v Galaksiji v 
Trebnjem. V dveh dneh je kri darovalo 381 krvodajalcev. 
Tretja krvodajalska akcija v letošnjem letu bo potekala tri dni, in 
sicer 30. 8. v Mokronogu, 31. 8. v Trebnjem in 1. 9. v Šentrupertu. 

Tea Radelj

Srečanje krvodajal-
cev v Prilozju
4. junija praznujemo Dan slovenskih krvodajalcev kot spomin na 
dan leta 1945, ko so v Sloveniji odvzeli in shranili prve enote krvi.
V Prilozju pri Metliki je v soboto, 4. junija, potekalo že tradicionlno 
4. srečanje dolenjskih in belokranjskih krvodajalcev. Na srečanju, ki 
se ga je udeležilo 250 krvodajalcev iz Območnih združenj Trebnje, 
Metlika, Črnomelj in Grosuplje, smo obeležili slovenski in svetovni 
dan krvodajalcev. 
V pozdravnih nagovorih so se krvodajalcem zahvalili in o pome-
nu krvodajalstva spregovorili: župan občine Metlika Darko Zevnik, 
članica glavnega odbora RKS in predsednica RKS-OZ Trebnje Mojca 
Mihevc, predsednica RKS-OZ Metlika Vesna Žist in generalna sekre-
tarka RKS Renata Brunskole.   
Po kulturnem programu in malici so se krvodajalci pomerili še v 
vlečenju vrvi, pikadu in lokostrelstvu, plesalci pa v »kapljičnem ple-
su«. Sledilo je družabno srečanje s plesom. 

Hvala, spoštovani krvodajalci, ker zaradi vas življenje teče dalje.

Tea Radelj

V Dobrniču smo se imeli 
lepo
Starodavni kraj Dobrnič se v zgodovinskih zapisih omenja že leta 
1136. Takrat je vas štela 10 lesenih hišic, sedaj pa je to zelo urejeno 
središče in center Dobrniške doline.
V tem kraju se vedno nekaj dogaja, saj so društva in organizacije 
zelo aktivna, med njimi je tudi Krajevna organizacija Rdečega kri-
ža (KORK) Dobrnič, ki svojo skrb namenja predvsem starejšim in 
najbolj pomoči potrebnim, ne pozabi pa tudi na mlade družine, v 
katerih se rodi tretji (in vsak naslednji) otrok.
Poskrbi tudi za to, da bi se starejši, ki se večinoma »držijo« bolj 
doma, vsaj enkrat na leto srečali v lepo opremljenem Kulturnem 
domu, v katerem je prav v tem času tudi razstava likovnih del učen-
cev Podružnične šole Dobrnič. Letos smo se zbrali v nedeljo, 15. 
maja, ob 15. uri, krajani pa so se pred tem lahko ob 14. uri udeležili 
tudi svete maše, ki je bila namenjena prav njim.
Za uvod je z živahnimi zvoki harmonike poskrbel mladi Žiga Fabija-
ni, z lepim ubranim petjem pa so nas razveselile pevke KTD Dobrnič 
pod vodstom Mateje Glivar.
Po pozdravnih besedah predsednice KORK Dobrnič Francke Kužnik 
so zbrane nagovorili še predsednica RKS Območnega združenja 
Trebnje Mojca Mihevc, ki se je srečanja udeležila s sekretarko Teo 
Radelj. S prijaznimi besedami je vse navzoče nagovoril domači žu-
pnik Florijan Božnar, ki je tudi čestital najstarejši udeleženki sreča-
nja 100-letni Kristini Lavrič, ki je 12. aprila slavila visoki jubilej, in ji 
zaželel še veliko lepih in predvsem zdravih trenutkov.
Vse navzoče je nagovoril tudi predsednik Sveta KS Dobrnič Darko 
Glivar, ki je v nekaj stavkih predstavil začrtani razvoj del in nalog v 
KS, ki ima tudi velik posluh za potrebe KORK Dobrnič in nam finanč-
no pomaga pri našem delu.
Predednica Društva vinogradnikov »Lisec« Dobrnič Anica Maraž je 
po pozdravu povedala marsikaj zanimivega o delovanju in načrtih v 
prihodnisti. Za projekt, ki so ga uspešno izpeljali, – 44. Teden cvička 
– jim lahko samo čestitamo. Vinogradniki že par let s svojo žlahtno 
kapljico poskrbijo, da na našem srečanju starejših uživamo tudi v 
pijači in ne samo v hrani. 
Članice odbora KORK Dobnič so obložile mize s hrano in pijačo, saj 
so napekle veliko dobrega peciva.
Upam, da smo s skupnimi močmi uspeli pripraviti nekaj prijetnih 
uric našim krajanom, ki so dvorano Kulturnega doma napolnili do 
zadnjega kotička in da se bodo srečanja z veseljem spominjali.

Francka Kužnik,
predsednica KORK Dobrnič

Letno srečanje članov Društva upokojencev Trebnje

Spoštovani člani, 
obveščamo vas, da bomo imeli  tradicionalno letno sreča-
nje upokojencev 9. 7. 2016 ob 14. uri na Jasi v Šmarjeških 
Toplicah. Cena kosila in prevoza je 20,00 € na osebo. Prijave 
zbiramo po telefonu 07 30 45 760  ali na sedežu Društva do  
4. 7. 2016.
Upamo, da se ne pozabite prijaviti na enodnevni kopalniški 
izlet na otok Krk, ki bo 29. 6. 2016. Cena prevoza je 10,00 €. 
Prijave zbiramo do 23. 6. 2016.

DU Trebnje
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Prometna nesreča in požar 
tovornega vozila na 
Medvedjeku
V ponedeljek, 30. 5. 2016, smo bili gasilci PGD Trebnje ob 13.45 ob-
veščeni o prometni nesreči in požaru na odseku avtoceste A2 Treb-
nje zahod – Bič. Prve informacije o dogodku so bile, da v prometni 
nesreči gori več vozil, ki pa so bile še pred izvozom PGD Trebnje na 
intervencijo dopolnjene, da gre za požar tovornega vozila. 
Ob 13.44 sta na avtocesti Trebnje–Ljubljana pred odcepom za Bič 
v smeri Ljubljane trčili dve tovorni vozili. Po trčenju je s tovornega 
vozila za prevoz osebnih avtomobilov popadalo več vozil, pri čemer 
je prišlo tudi do požara. Dve ekipi reševalcev NMP Trebnje sta oskr-
beli dva poškodovana udeleženca in ju odpeljali na zdravljenje v SB 
Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje, Veliki Gaber in Velika Loka smo 
pogasili požar vozil in goreče jaške za odvod meteornih vod, posuli 
razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom, postavili pivnike in 
vpojna črevesa ter preprečili nadaljnje iztekanje goriva iz poško-
dovanjih vozil. Na udeleženih vozilih smo odklopili akumulatorje. 
Pogodbeno podjetje Kemis je iz rezervoarjev poškodovanih vozil in 
jaškov meteornih vod prečrpalo okoli 350 litrov goriva. Ostalo ka-
nalizacijo in zbiralnike meteorne vode je očistil upravljalec avtoce-
ste DARS. V nesreči je bilo poleg dveh tovornih vozil poškodovanih 
oziroma uničenih še devet osebnih vozil. Avtocesta je bila zaprta za 
ves promet več ur. 
Na zahtevni intervenciji je skupaj sodelovalo 17 gasilcev iz PGD 
Trebnje, 7 gasilcev iz PGD Veliki Gaber in 3 gasilci iz PGD Velika 
Loka. Na tem mestu se vsem sodelujočim gasilcem in reševalcem 
NMP Trebnje zahvaljujem in izrekam vso pohvalo za odločno in 
strokovno posredovanje. 
Klanec Medvedjek je bil za časa bivše Ceste bratstva in enotnosti, 
kasneje H1, dobesedno krvavi odsek, na katerem se je zgodilo veli-
ko tragičnih nesreč. Po izgradnji avtoceste se je prometna varnost 
izboljšala, še vedno pa se na tem odseku zgodi precej nesreč, sedaj 
na srečo le z lažjimi posledicami. V zadnjih letih se je na tem odse-
ku avtoceste zgodilo več nesreč z udeležbo osebnih vozil in tudi tri 
nesreče z udeležbo tovornih vozil, od tega dve s požarom, ki pa za 
razliko od nesreč na stari H1 na srečo niso terjale človeških življenj.

Lovro Hren
Vodja intervencije

Poveljnik PGD Trebnje

Trebanjske turistke na 
10. Pasuljadi
Turisti smo v prvih mesecih letošnjega leta večino časa preživeli na 
domačih prireditvah, tokrat pa smo se odločili, da odidemo še malo 
izven meja trebanjske občine. Tako smo se trebanjske turistke z ve-
seljem odzvale vabilu ŠTD Poljane in se prvo junijsko soboto prvič 
udeležile sicer že 10. Pasuljade, ki je potekala na Poljanah pri Mirni 
Peči v organizaciji ŠTD Poljane. Čeravno smo tekmovale v kuhanju 
pasulja prvič, smo dosegle odlično 4. mesto. Konkurenca je bila kar 
močna, saj nekatere ekipe (skupno nas je bilo tokrat 10) sodelujejo 
na dogodku že več let zapovrstjo in imajo tako več kuharskih izku-
šenj. Pasulj je bil od vseh ekip res zelo okusen, najboljšega pa so 
tokrat skuhali kar domačini. Seveda je bil za nas najboljši naš. 
Za piko na i pa je celotnemu popoldnevu pripomoglo še veselo in 
domače vzdušje. Hvala organizatorjem za povabilo. Se vidimo kmalu.

TD Trebnje
Maja Jarc, predsednica

Tradicionalni pohod KS 
Štefan in medvaški 
nogometni turnir
V nedeljo, 22. 5. 2015, je v organizaciji Turističnega, športnega in 
kulturnega društva Štefan potekal že 6. tradicionalni pohod po 
obronkih krajevne skupnosti Štefan. Pohoda se je udeležila večja 
skupina ljudi, ki so tako kot pretekla leta prehodili pot po obronkih 
krajevne skupnosti Štefan. Po zaključku pohoda so se lahko poho-
dniki okrepčali in si obenem ogledali  vsakoletni medvaški turnir, ki 
se je odvijal na nogometnem igrišču na Pluski. 
Dobra volja pohodnikov in velika udeležba na tem srečanju sta do-
volj velik dokaz, da je tradicionalno srečanje vsako leto bolj obi-
skano.  

Turistični pozdrav
Leon Lobe, TŠKD Štefan

VABILO KS TREBNJE

Spoštovani,
prisrčno Vas vabimo na svečano podelitev priznanj KS 

Trebnje v letu 2016 in praznovanje krajevnega praznika, 
ki bo V TOREK, 21. 6. 2016, ob 19.00. uri 

v prostorih CIK Trebnje.

 Program bosta obogatila Trebanjski oktet in Glasbena 
šola Trebnje.

Prireditev bo povezovala Mojca Mežik.

Vljudno vabljeni!
Vstop je prost.

 
Svet Krajevne skupnosti Trebnje
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80 let Jožefe Zoran
Na Podliscu pri Dobrniču se je 12. maja 1936 pri 
Kužnikovih (Ciganovih) rodila deklica Jožefa. Njeno 
otroštvo in mladost je zaznamovala 2. svetovna 
vojna, med katero je izgubila očeta, ki so ga ubili v 
Liscu. Na velikem gruntu je tako morala opravljati 
vsa težka kmečka opravila. Skrbela je za svoje brate 
in sestre. Ko se je mama ponovno poročila, je do-
bila še dve sestri. Zelo ji je ostalo v spominu rojstvo njene najmlajše sestre 
Milene, s katero sta še sedaj zelo povezani. Kmalu zatem, ko sta se spozna-
la z bodočim  možem Francem, sta se poročila. Najprej so imeli ohcet na 
Podliscu in drugi dan še v Vrbovcu. Veliko dela jo je pričakalo tudi v novem 
domu.  Razvedrilo je našla v cerkvenem pevskem zboru, v katerem je dolgo 
prepevala. V njun dom so veliko veselja prinesli otroci Janez, Joži in naj-
mlajši Marko, ki je z ženo Jožico, ki je ravno tako kot mama Jožefa nežna, 
prijazna in ljubeča, ustvaril svoj dom doma in sedaj lahko staršema poma-
gata, kot sta onadva njim. Starša tako nikoli nista sama, saj ju obkrožajo 
vnuki in vnukinje, za katere je mama Jožefa še posebej skrbela.  Varovala je 
tudi druge otroke in vsi so z njo posebej povezani. V veliko veselje ji je, da 
jo sin Janez in hči Joži velikokrat z družinami obiščeta, da sta z možem znala 
vsem  s svojim zgledom posredovati vrednote, kot so poštenost, delavnost, 
spoštovanje, prijaznost, skrb za ljudi in stvari doma in v kraju … Otroci so 
to prenesli naprej. Oni in vsi vnuki in vnukinje Nevenka, Martina, Barba-
ra, Melita, Vanja, Gregor, Maja in Klemen so zelo uspešno zaključili ali pa 
zaključujejo šolanje od srednje šole do univerze. Mama Jožefa ima tudi že 3 
pravnukinje in 2 pravnuka.

Ob njenem prazniku  so ji voščili in izročili darilo še predsednik Sveta KS 
Dobrnič Darko Glivar in Melita Jarc ter predsednica KORK Dobrnič, njena 
svakinja Francka Kužnik. 

Spoštovana gospa Jožefa! 
Želimo Vam, da bi se Vam zdravje čimprej izboljšalo. Še enkrat  vse najboljše 
za častitljivi jubilej in še na mnoga leta  v krogu vaše prijetne družine.

Lojzka Prpar, KS Dobrnič

90 let Otilije Bajc
V ponedeljek, 23. 5. 2016, je svoj 90. rojstni 
dan praznovala ga. Otilija Bajc iz Zidanega 
Mosta pri Trebnjem. Ob tej priložnosti sva jo 
obiskali z Anko Marolt, članico Krajevne orga-
nizacije Rdečega križa Trebnje, in ji voščili za 
rojstni dan. 

Gospo sva obiskali v DSO Trebnje, kjer živi od decembra lani. Takrat je 
umrl njen mož, njej pa se je tudi poslabšalo zdravstveno stanje, zato je 
svojci niso mogli več puščati same. Lepo se je vključila v novo okolje in 
ni prav nič zagrenjena. Pove nama, da se tukaj ves čas kaj dogaja, da obi-
skuje razne delavnice in krožke, rada zapoje in v Domu gre tudi k maši. Za 
pomoč pri hoji ji služi hodulja, saj se boji, da bi padla in se polomila. V sobi 
so še štiri stanovalke. Hudo ji je, ker so nekatere zelo bolne. Njej zdravje 
kar dobro služi in vesela je, da je tako. Ob postelji je omarica polna rož, 
ki so ji jih prinesli njeni najdražji. Večkrat jo obiščeta tudi pravnuka, ki ju 
je še prav posebno vesela. Na obisk pridejo tudi ostali prijatelji, saj je bila 
vedno družabna.

Ob druženju nam je prijetno minila urica. Ko sva zapuščali gospo Bajc, sva 
bili polni pozitivne energije in optimizma, ki nama ju je dala. Gospa Bajc, 
od srca Vam še enkrat čestitamo in želimo, da bi še dolgo prinašali Vaš 
optimizem med ljudi.

Vlasta Rajkovič,
predsednica KORK Trebnje

80 let Staneta Kovačiča

Stane Kovačič se je rodil leta 1936, ko so potekale zadnje olimpij-
ske igre pred drugo svetovno vojno. Stane je − kot veliko drugih v 
tistem času − rojen v kmečko-delavsko družini v vasici Železno pri 
Dobrniču. V družini so bili trije otroci, in sicer Stane, Jože in Anica. 
Povojna leta so bila težka, vendar Staneta to ni odvrnilo od volje 
do dela na kmetiji in v službi. Kot mlad fant se je zaposlil v GOP 
Mirna in kasneje v Cestnem podjetju, v katerem je s svojimi spo-
sobnostmi napredoval do delovodje in zidarskega mojstra. Bodočo 
življenjsko sopotnico Danico ni iskal daleč, saj je bila doma v nepo-
sredni bližini, prav tako iz Železnega. Kmalu sta si ustvarila družino, 
v kateri so se jima rodili hči Danica in sinova Stane in Peter. Že kot 
mlad fant se je navduševal nad lovstvom, kinološtvom, gasilstvom 
in vinogradništvom, čemur je zvest tudi danes. Letos mineva 57 let, 
odkar se je Stane pridružil Lovski družini Dobrnič, ki je takrat štela 
15 članov, in že več kot 64 let, odkar je prvič stopil med gasilce. V 
lovskih vrstah je več kot pol stoletja opravljal različne funkcije. Bil je 
več mandatov gospodar družine, član upravnega odbora, disciplin-
skega razsodišča, kinološki referent, mentor mlajšim lovcem, sedaj 
pa je še vedno aktiven kot član Nadzornega odbora LD Dobrnič, 
ki danes šteje 52 članov. Manjkal ni niti pri obnovi lovskega doma 
na Ojstrem vrhu, pri kateri je s svojimi izkušnjami in zagnanostjo 
veliko pripomogel. Za svoje dolgoletno udejstvovanje v lovstvu je 
prejel številna družinska in visoka lovska priznanja, kot so znak za 
lovske zasluge, red za lovske zasluge 3., 2. in 1. stopnje, itd. Prav 
tako je prejel številna visoka kinološka priznanja različnih stopenj. 
Lovstvo namreč doma v Železnem ni tuja stvar, saj se prenaša iz 
roda v rod že tretjo generacijo, za kar so poleg Staneta zaslužni 
tudi sin Stanko ter vnuka Matej in Peter. V tem obdobju svojega 
življenja je bil Ograjski Stane, kot so mu rekli domačini, zelo ak-
tiven tudi na gasilskem področju. Že leta 1956  je opravil izpit za 
izprašenega gasilca, aktivno sodeloval pri delovnih akcijah, inter-
vencijah, organizaciji veselic, izobraževanju mladih gasilcev, obnovi 
gasilskega doma, pri nabavi gasilskega vozila in motorne brizgalne 
in še bi lahko naštevali. Za svoje delovanje je prejel številna visoka 
gasilska priznanja in bil pred dvema desetletjema imenovan tudi za 
častnega člana PGD Občine. Tuje mu ni niti vinogradništvo, saj kot 
dober vinogradnik že dolga desetletja prideluje kakovostna dolenj-
ska vina in je ponosen član Društva vinogradnikov Lisec. 
Ob praznovanju tega visokega jubileja mu vsi, ki Staneta pozna-
mo, želimo čim več prijetnih trenutkov v krogu domače družine, v 
kateri naj mu največje veselje dela njegovih 5 vnukov in vnukinja 
ter pravnuk Nik, ki ga imajo neizmerno radi.  Tvoji prijatelji iz LD 
Dobrnič in PGD Občine pa ti kličemo še na mnoga leta. 
Lovski in gasilski pozdrav

Leon Lobe, LD Dobrnič in PGD Občine
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Slovenija danes - uresničene 
sanje izpred 25 let?

V počastitev 25. obletnice osa-
mosvojitve Slovenije smo člani 

OO SLS Trebnje 9. junija organizirali pogovorni večer z omenjenim 
naslovom. Kot gosta smo povabili brigadnega generala in vetera-
na vojne za Slovenijo g. Antona Krkoviča in predsednika SLS mag. 
Marka Zidanška. Osebno pričevanje o dogodkih izpred 25 let na 
Medvedjeku pa sta podala g. Jože Smolič in g. Tomaž Kukenberger.
Številčna prisotnost poslušalcev pa je lep primer, da sta zanos iz 
osamosvojitvenih časov in ponos na lastno državo, še vedno pri-
sotna in sta dobro vodilo za delovanje SLS in vseh V imenu OO SLS 
Trebnje čestitamo vsem občanom za naš občinski praznik, vsem 
državljanom pa ob praznovanju 25. obletnice ustanovitve samo-
stojne slovenske države in ob državnem prazniku pa izrekamo vse 
dobro.

Dr. Jože Korbar, predsednik OO SLS Trebnje

80 let Ivana 
Kramarja
Ivan Kramar s Podlisca pri Dobrniču je v to-
rek, 26. 4. 2016, praznoval svoj okrogli ju-
bilej −  80 let. Zadnji dve leti prebiva v DSO 
v Bosiljevem. Tja se je preselil po bolezni, 
ki ga je prizadela kmalu po smrti njegove 
žene Vilke, s katero sta bila zelo povezana. 
Spoznala sta se na poroki njegovega brata, 
ko je bila za kuharico. Z rodnega Sela Šum-
berka se je Ivan priženil k Anžurjevim na Podlisec. Ivan je daleč naokrog 
znan kot električar. Svojo poklicno pot je začel v času elektrifikacije po 
drugi svetovni vojni. 14 dni je napeljeval  elektriko v Ajdovcu. Zaposlen je 
bil pri Elektru v enoti Zagradec, v Ljubljani je v delavnici izdeloval vezja. 
Ker je bilo njegovo delo natančno in zanesljivo, so mu zaupali vodenje 
skupin, čeprav se za ta poklic ni nikoli učil v šoli. Pred upokojitvijo je delal 
še v IMV Novo mesto in se že s 50 leti upokojil. Znal je postoriti vse po 
hiši. Dokler je lahko, je pletel košare in peharje ter izdeloval druge stvari.
Veliko veselja je v njun dom prinesla hčerka Vilma. Hčerka je povedala, 
da je oče zanjo izdeloval igrače, da je zelo lepo risal, izdeloval je stvari iz 
papirja …  Mlada je odšla od doma, vendar je velikokrat  s svojo družino 
prišla na obisk k staršema, jima pomagala in poskrbela za stvari, ki jih star-
ša nista sama mogla urediti. Sedaj, ko ni več mame Vilke, je ona prevzela 
skrb za očeta. Ivan je srečen, da jo ima in je nadvse vesel, da si je ustvarila 
tako topel in ljubeč dom. Ivan se z zetom Srečkom zelo dobro razume. 
Posebno so Ivanu pri srcu vnuk David, ki dela magisterij na FIŠ, in vnukinja 
Sandra, ki je diplomantka upravnih ved. Zelo je ponosen na svoje domače.
V enoti, v kateri biva, res lepo skrbijo za varovance. Ob njegovem prazniku 
so ga počastili s torto. Ta dan je bila z Ivanom sestra Barbara, drugače pa 
za Ivana skrbi Katica. Dobro se razume z vsemi sostanovalci, najbolj pa s 
prijateljem Jernejem.
Seveda se je najbolj  razveselil obiska svoje hčerke Vilme in zeta Srečka, 
vnuka Davida z zaročenko Majo in pravnuka Liama,  ki ga je srečen po-
pestoval. Očetu so na ta slovesen dan z veliko ljubezni pripravili veliko 
presenečenj.
Ob njegovem visokem jubileju smo ga obiskali  članica Sveta KS Melita 
Jarc, Lojzka Prpar in predsednik Sveta KS Dobrnič Darko Glivar, ki mu je 
voščil in izročil  darilo v imenu vseh krajanov KS Dobrnič.
Spoštovani gospod Ivan Kramar!
Še enkrat Vam iskreno čestitamo za Vaš visoki jubilej in  želimo, da čili in 
zdravi dočakate še mnogo let v krogu Vaših najdražjih.

Lojzka Prpar, KS Dobrnič 

96 let Pepce 
Žefran
Pravijo, da je življenje v resnici zelo 
preprosto:  kar dajemo od sebe, se 
nam vrne. O tem smo se prepričali 
te dni na obisku pri Pepci Žefran, ki 
je 15. maja praznovala častitljivih 96 
let. To ni bil čisto navaden obisk, am-
pak obisk ob praznovanju druge naj-
starejše krajanke v KS Veliki Gaber. 
V njej je velika zakladnica življenj-
skih izkušenj, polna lepih in manj 
lepih trenutkov.

Povila je tri otroke. To sta hčerki Jelka in Saša ter sin Vojko, pri katerem 
zadnja leta tudi biva. Danes jo obiskuje šest vnukov in osem pravnukov. 
Ob zvokih harmonike, iz katere lepo izvabita glas tako sin Vojko kot prav-
nuk Jan, se ji zarosijo oči. Rada se spominja časov svoje mladosti, iskrenih 
ljudi in prelepe ljubezni, ki jo je, kot sama pravi, združila s pokojnim mo-
žem Antonom.

Rodila se je materi Frančiški in očetu Francu Jeraju. Pri hiši ni bilo pomanj-
kanja, saj je bil oče kot izučeni krojač zelo podjeten in gospodaren. Kasneje 
so imeli doma tudi kovačijo in gostilno, v kateri je Pepca spoznala svojega 
moža Antona. »To je bila ljubezen na prvi pogled,« doda. Skupaj sta ustva-
rila dom, vzgojila svoje tri otroke v poštene in prijazne ljudi in danes se ji to 
vse vrača, kot sama pove. Za rojstni dan smo jo obiskali župan Alojzij Kaste-
lic in predstavnice Rdečega križa Veliki Gaber. Razveselili smo jo z rožami, še 
bolj pa z obiskom, saj je bila vidno ganjena.

Prijetno je bilo v njeni družbi, še prijetneje pa je bilo prisluhniti njeni pri-
povedi o časih njene mladosti, na katero jo veže veliko lepega. » Zdravje mi 
še kar dobro služi in tukaj pri sinu mi nič ne manjka,« doda. Sicer pa ima 
veliko poguma ter volje do življenja in rada pove, da bo kmalu praznovala 
stoletnico.

Želimo ji, da smelo in trdno stopa po poti proti stotici, saj je le-ta že skoraj 
pred vrati.

»Še na mnoga, zdrava in srečna leta, Žefranova Pepca,« vam želimo!

Mojca Smolič
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Novi kulturni dom
Na prejšnji občinski seji v mesecu maju smo 
potrdili izbiro lokacije za izgradnjo novega kul-
turnega doma na prostoru skladišč komunale 

poleg železniške postaje. Študijo izbire najugodnejše lokacije med tem 
prostorom in prostorom za občino je izdelal priznani strokovnjak iz Fa-
kultete za arhitekturo, g. Gabrijelčič. Vsaka lokacija ima svoje prednosti 
in slabosti.
Odločili smo se za lokacijo, ki je veliko večja od prostora za občino na 
mestu sedanje Policajske postaje. Boljša je tudi infrastrukturna po-
vezava tako z obstoječega uvoza kakor še z navezavo na krožišče pri 
Kmetijski zadrugi. Obstajajo pa še druge možnosti navezave in izgra-
dnje parkirišč ter tudi dodatnih zelenih con, ki jih zmeraj primanjkuje. 
Želimo si, da bi bili v sklopu novega kulturnega doma tudi prostori za 
Glasbeno šolo, ki sedaj domuje na več lokacijah v Trebnjem. Godbeniki 
pa so izrazili željo, da ostanejo na obstoječi lokaciji, saj jim ti prostori 
zadostujejo za delovanje in vadbo.  

OO SDS Trebnje

Kdaj bodo svetniki razumeli, da so le orodje ljudstva?
V ZL–DSD pozorno spremljamo razmere v EU, o katerih se v 
naših medijih poroča zelo skromno in selektivno. Zavrelo je v 
Franciji, Belgiji, Hrvaški, na Poljskem … Ljudje na ulicah se vse 
bolj zavedajo svojega položaja in stanja, v katerega jih neusmi-
ljeno sili vladajoča politika, ki vse bolj postaja služkinja kapitala 
oz. njegovih lastnikov. Tudi pri nas ni nič drugače. To seveda 
velja tako za državno kot tudi za lokalno raven.
Participacija občanov je zato ključna pri soustvarjanju politike. 
Za razliko od preostalih 20 svetnikov bomo še naprej zahtevali. 
Na vas pa je, spoštovani krajani, če boste to izkoristili ali pa spet 
prepustili odločitev izbrancem.

ZL-DSD Trebnje

V Trebnjem so nujno potrebni 
razvojni strateški dokumenti

Občinska uprava ni pripravila strateških dokumentov, o katerih bi lahko 
občanke in občani podali mnenje, zato se omogočajo politične kupčije. 
To se je spet pokazalo pri sprejemanju odločitve o umestitvi Kulturne-
ga centra v Trebnjem. Stroka ugotavlja, da v centru primanjkuje objek-
tov, ki generirajo popoldansko družabno življenje, zato je nujno takšne 
objekte umestiti v center mesta. Že pred časom so na isti način želeli 
uničiti trebanjski Športni park in tam zgraditi objekte. Samo odlični 
podpori DROT-u, ki ste jo prav vi, naši volivci, izrekli na zadnjih volitvah, 
se lahko zahvalimo, da smo to preprečili. Tako imamo že obrise Špor-
tnega parka, ki ga dnevno obiskujejo številni Trebanjci. Tudi umestitev 
Kulturnega centra v središče mesta bi tako kot Športni park pripomo-
gla k oživitvi našega mesta, zato nismo soglašali z njegovo umestitvijo 
ob hrupni in neprimerni lokaciji ob železnici.

Spoštovani krajani in krajanke Trebnjega!
Socialni demokrati smo 3. junija predstavili spletno peticijo Ohranimo javno 
šolstvo, s katero želimo spodbuditi javno razpravo o tem, kakšen izobraževalni 
sistem želimo v Sloveniji in kako naj bo financiran.
Prosimo vas, da v čim večjem številu podpišete peticijo tudi sami, in sicer na 
spletnem naslovu www.ohranimojavnosolstvo.si.
Po vpisu vašega imena in priimka ter e-naslova boste prejeli še potrditveni 
e-mail, v katerem boste s klikom na pridobljeno povezavo overili vaš podpis 
peticije.
Povezavo do peticije lahko posredujte tudi po e-pošti ali delite prek družbenih 
mrež in nagovorite še ostale, da nas podprejo pri naših naporih, da ohranimo 
javno šolstvo in sistem njegovega financiranja.
Zbrane podpise bomo po zbiranju predali v Državni zbor Republike Slovenije.
Iskrena zahvala za vašo podporo peticiji Ohranimo javno šolstvo!
Skupaj smo močnejši.

Občinski odbor SD Trebnje

Minili sta dve leti stranke SMC, ki je bila ustanovljena z jasnimi 
cilji po napredku, ohranjanju stabilnosti države, po ustvarjanju 
socialne države, in to z namenom, da bi dobro živeli vsi drža-
vljani Slovenije. Ljudje so dobre namere stranke prepoznali in 
zato je dobila toliko glasov na volitvah. Predsednik g. Miro Ce-
rar dobro vodi državo, kar se vidi iz gospodarskega napredka 
in politične stabilnosti države v  težkih časih, ko je s politično 
modrostjo uspel z dogovarjanji na evropski ravni, da se je zajezil 
val beguncev pred ozemljem naše države. Prepričani smo, da 
je stranka SMC s svojimi zgledi po dveh letih aktivne politike v 
državi prepričala še marsikoga, zato vabimo vse, ki verjamete 
v boljšo prihodnost, da postanete člani naše stranke, da bomo 
tudi politiko na lokalni ravni ustvarili med ljudmi in za ljudi.

Stranka modernega centra SMC

Sporočilo stranke DeSUS
Stranka DeSUS je  v maju praznovala četrt stoletja od ustano-
vitve. Ta častitljivi jubilej so člani obeležili s svečano akademijo 
v Volčjem Potoku. Številne člane in goste  je nagovoril predse-
dnik g. Karel  Erjavec. Poudaril je razloge, zaradi katerih je bila 
stranka ustanovljena. Njeni cilji so jasni. Tudi v bodoče se bo 
stranka DeSUS  posvetila  najšibkejšim in socialno ogroženim.  
Ker je edina stranka, ki ima »čisto preteklost in ni okužena s taj-
kunstvom ali korupcijo«,  vidi svojo pogajalsko moč ravno v tem 
delu.  Od Vlade RS bo zahtevala postopno zvišanje pokojnin. 
Seveda pa ne želi biti grešni kozel za težave v njej. 

OO stranke DeSUS Trebnje
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 Bremena življena te niso zlomila,
a bolezen iz tebe vso moč je izpila.
Za tabo ostala je velika praznina
in utihnil je tvoj glas.
A ni smrt tisto, kar ločuje nas,
so vezi močnejše, brez pomena,
zanje so razdalje, kraj in  čas.

 ZAHVALA

Mnogo prezgodaj nas je po hudi bolezni v 54. letu zapustil naš dragi sin, 
mož, dedek, brat in stric JOŽE JARM iz Dolge Njive pri Šentlovrencu 9.
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in svete maše.
Iskrena hvala gospodu župniku Jožetu Erjavcu za lepo opravljen obred. 
Posebna zahvala osebni zdravnici Elizabeti Žlajpah, medicinskemu ose-
bju Zdravstvenega doma Trebnje, patronažni službi, Onkološkemu inšti-
tutu Ljubljana in Sandiju Pustu za pomoč v zadnjih urah.
Hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani in pokojnega 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: Vsi njegovi

»Za delo tvojih pridnih rok
dal ti bo plačilo Bog.«

V 75. letu se je za vedno od nas poslovil 
naš dragi brat, stric, bratranec, prijatelj, 
sosed JOŽEF MURN iz Rdečega Kala 
pri Dobrniču

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom in prijateljem, so-
sedom, železniški službi Novo mesto in ostalim.
Zahvaljujemo se vsem darovalcem cvetja, sveč in svetih maš, 
gospodu župniku Florijanu Božnarju, pevcem, izvajalcev Ti-
šine in gasilcem, Pogrebni službi Novak ter ostalim, ki niso 
imenovani.
Iskrena hvala! 

Žalujoči: Vsi njegovi.

Občina Trebnje praznuje

BARAGOV DAN 
SPOMINSKI DAN OBČINE TREBNJE

Petek, 24. junija 2016

VABLJENI!

7.00  POHOD PO BARAGOVI POTI 
z začetkom pred župnijsko cerkvijo v Trebnjem  
ob spremljavi Občinskega pihalnega orkestra

19.00  SLOVESNA MAŠA v župnijski cerkvi v Trebnjem,
ki jo bo vodil škof msgr. dr. Franc Šuštar

20.15  SLOVESNA AKADEMIJA v Baragovi dvorani
• uvodni pozdrav župan Alojzij Kastelic 
• slavnostni govornik akademski slikar Lojze Čemažar
KULTURNI PROGRAM: 
· flavtistka Kristina Gregorčič in harmonikaš Nejc Grm  
 ter gledališka skupina Kraljica Miru
·  povezovala bo dipl. igralka Lidija Sušnik 
·  razstava Po Baragovi poti kiparja Franceta Goršeta  
 v Baragovi galeriji

POGOSTITEV Društvo podeželskih žena Tavžentroža

20.00 PREDSTAVITEV v Baragovi dvorani 
• ZLOŽENKE o Baragovi življenjski poti po občini Trebnje in  
• KNJIGE Jerneja Vrtovca Nadškof Šuštar in osamosvojitev Slovenije 

Sobota, 25. junija 2016

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

ZAHVALA
 
V 63. letu starosti se je od nas za vedno poslovil dragi mož, oče, 
sin, dedek, brat in tast IVAN PERKO, po domače Skopičarjev Ivan iz 
Vrtač pri Žužemberku.
Ob boleči izgubi se zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom, prijate-
ljem in znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje ter sve-
te maše. Posebno se zahvaljujemo tudi sodelavcem CZBO ter GM 
Pugelj, g. župniku za opravljeno pogrebno slovesnost in molitve, 
pogrebni službi Novak iz Rebri, pevcem ter cvetličarni Zvonček.
Hvala vsem, tudi tistim, ki vas nismo posebej imenovali in ste ga 
v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti v večnost.

Žalujoči: Vsi njegovi.
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RAZVEDRILO

Tokratni sponzor križanke je AGROAVANT d.o.o. Za vas je pripravil nagrade, in 
sicer 1. nagrajenec prejme vetrovko Agroavant in majico, 2. nagrajenec prej-
me vetrovko Agroavant in 3. nagrajenec majico.
Agroavant trži proizvode vodilnih podjetij na področju fitofarmacevtskih 
sredstev: BASF, Bayer in Syngenta. Delujemo na trgih Slovenije, Hrvaške ter 
Bosne in Hercegovine. Posebno smo ponosni, da na slovenskem trgu zastopa-
mo proizvode Fendona in Quick Bayt. Naš cilj je odlično razumevanje potreb 
končnih uporabnikov naših proizvodov ter zagotavljanje čim enostavnejše in 
popolnoma varne uporabe fitofarmacevtskih sredstev. Naše proizvode najde-
te v trgovinah KZ Trebnje, HOM …

Geslo križanke in svoj naslov pošljite na Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 
Trebnje ali na elektronski naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com najka-
sneje do torka, 12. 7. 2016. Gesel, prejetih po tem datumu, ne bomo mogli 
upoštevati.

Pravilno geslo križanke iz majske številke 
Glasila je: MESTNO KOPALIŠČE.
Prejeli smo 17 pravilnih rešitev. Na seji 8. 6. 
2016 smo izžrebali 3 nagrajence. 
1. nagrado, mesečno rekreativno plavanje 
2 uri na dan od 8. do 11. ure in med ted-
nom od 19. do 20. ure v višini 40,00 €, prej-
me Ida Stimec, Lisec 90, 8211 Dobrnič; 
2. nagrado, 2-krat posamezna dnevna vstop- 
 nica – odrasli ali otroci − vsak dan od 10. do 
19. ure v višini 16,00 €, prejme Matej Šte-
pec, Zagorica 37, 8213 Veliki Gaber in 
3. nagrado, 1-krat posamezna dnevna vstop - 
nica – odrasli ali otroci − vsak dan od 10. do 
19. ure, v višini 8,00 €, prejeme Nika Todo-
rov, Dečja vas 24 8210 Trebnje. 
Nagrade dvignete v Mestnem kopališču  
Višnja Gora z osebnim dokumentom.



Datum Ura Prireditev Lokacija

11. 6.–18. 6. 2016 11. 6. ob 18. 00–18. 6. 
2016 do 24.00 ure 49. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje CIK TREBNJE, enota Galerija likovnih 

samorastnikov Trebnje

16. 6. 2016 19.00 Odprtje pregledne razstave Društva likovnikov Trebnje 
»Dolenjski gradovi« Baragova galerija

17. 6. 2016 9. 00–19.00 Dan odprtih vrat pri čebelarju Alojzu Planinšku Čebelarstvo Planinšek, Zagorica pri 
Velikem Gabru 40, 8213 Veliki Gaber

17. 6. 2016 –
19. 6. 2016

17. 6. ob 17. uri– 
19. junij do 20. ure 28. prireditev "Iz trebanjskega koša" Goliev trg, Športni park Trebnje

17. 6. 2016 19.00 Dalmatinski večer Ribarnice Glivar s klapo Jadranski maestrali Ribarnica Glivar
18. 6. 2016 8.00–10.00 Tečaj temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED Zdravstveni dom Trebnje

18. 6. 2016 8.00–20.00 Edinstvena kulinarična doživetja - strokovno vodene 
pokušine Dobrot Dolenjske prodajalna Dobrot Dolenjske

18. 6. 2016 8.00–10.00 Dan odprtih vrat na Golf igrišču Blato Golf igrišče Blato
18. 6. 2016 8.30–12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

18. 6. 2016 10.00 Celodnevna pokušina vin Dolenjske v "Grmadi" in 
predstavitev vseh treh trebanjskih vinogradniških društev »Grmada«, Goliev trg 7

18. 6. 2016 10.00 Postani gasilec tudi ti! Dan odprtih vrat PGD Trebnje Gasilski dom Trebnje

18. 6. 2016 10.00–15.00 15 letnica delovanja G&CC Trebnje: 13. tekmovanje 
Iz trebanjskega koša – turnir v golfu za otroke in člane Golf igrišče Blato

18. 6. 2016 18.00 Zadnji krog spomladanskega dela poletne lige v malem 
nogometu za pokal KS Trebnje in odprtje košarkaškega igrišča Športni park Trebnje

18. 6. 2016 21.00 Rimski večer v Gostilni Šeligo: PIVIUS NEFLITRIRANU Gostilna Šeligo
19. 6. 2016 10.00 12. trebanjski kolesarski maraton Dana izpred Občine Trebnje

21. 6. 2016 19.00 Svečana podelitev priznanj KS Trebnje in praznovanje 
krajevnega praznika CIK Trebnje

22. 6. 2016 15.00–19.00 Brezplačno energetsko svetovanje za občane "ENSVET" Občina Trebnje
23. 6. 2016 19.00 Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Trebnje Kulturni dom Dobrnič
24. 6. 2016 10.00–17.00 Garažna razprodaja Mestni park Trebnje

24. 6. – 25.6. 2016 24. 6. ob 20.00 uri – 
25. 6. 2016 do 22. ure Baragovi dnevi

Baragova dvorana, Župnijska cerkev 
Marijinega vnebovzetja v Trebnjem, 
Baragova galerija

25. 6. 2016 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje
25. 6. 2016 8.30–12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje
25. 6. 2016 10.00 Trebanjski tek izpred Oš Trebnje

25. 6. 2016 12.00 Sprejem tradicionalne 14. kolesarske karavane 
"Pot prijateljstva Vukovar - Ljubljana" pred Občino Trebnje

25. 6. 2016 20.00 Pozdrav poletju, nastop Zidaniškega kvinteta Športni park Trebnje
26. 6. 2016 10.00 Turnir za pokal župana Občine Trebnje Blato pod toplarjem
27. 6. – 1.7. 2016 10.00 CIKOLETJE - delavnice za otroke Cik Trebnje
29. 6. 2016 11.00–13.00 Delavnica: Migajmo skupaj CIK Trebnje
29. 6. 2016 15.00 – 19.00 Brezplačno energetsko svetovalna pisarna ENSVET Občina Trebnje

1. 7.–3. 7. 2016 1. 7. ob 19:30 uri –
3. 7. 2016 ob 11.00 uri 90 let občinskega pihalnega orkestra Trebnje Športna dvorana Trebnje, trebanjski 

park, Gasilski dom Ponikve
2. 7. 2016 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje
2. 7. 2016 8.30–12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

2. 7. 2016 18.00 Praznovanje 60 letnice društva PGD Zagorica pri Velikem 
Gabru

PGD Zagorica, Zagorica pri Velikem 
Gabru 13, Veliki Gaber

6. 7. 2016 15.00–19.00 Brezplačno energetsko svetovalna pisarna ENSVET Občina Trebnje
9. 7. 2016 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje
9. 7. 2016 8.30–12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

10. 7. 2016 10.00–22.00 Konjeniška prireditev s tekmovanjem s konji in zabava z 
ansamblom Krjavelj KD Gombišče,Veliki Gaber

13. 7. 2016 15.00–19.00 Brezplačno energetsko svetovalna pisarna ENSVET Občina Trebnje
16. 7. 2016 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje
16. 7. 2016 8.30 – 12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje
20. 7. 2016 15.00 – 19.00 Brezplačno energetsko svetovalna pisarna ENSVET Občina Trebnje

Napovednik dogodkov v občini Trebnje v juniju in juliju 2016

NAPOVEDNIK

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


