
Občina Trebnje praznuje 11. junij-2. julij 2022

11.–18. junij
55. MEDNARODNI TABOR LIKOVNIH 
SAMORASTNIKOV TREBNJE

17.–18. junij
32. PRIREDITEV “IZ TREBANJSKEGA KOŠA”

17. junij
14. PRAZNIK OBČINE TREBNJE 
(25. junij)

1.–2. julij
BARAGOVI DNEVI

19. junij
28. KOLESARSKA DIRKA  
PO SLOVENIJI 2022

glasilo občanov občine
številka 183, junij 2022

Trebnje

Ob prazniku naše domovine, dnevu državnosti,
vam iskreno čestitamo.

Čestitke tudi za 14. Občinski praznik in krajevni praznik mesta Trebnje!
Imamo razlog za praznovanje, optimizem in ponos. 
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glasilo občanov občine
Trebnje

Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje, 
Goliev trg 4, 8210 Trebnje 
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Go
liev trg 5, 8210 Trebnje 
Odgovorna urednica: Mojca Smolič 
Uredniški svet: Mitja Hren, Vanja Jakopin, Ma
teja Grebenc Kepa, Darinka Krevs, Petra Pust 
Smolič, Milan Žnidaršič, Franc Brane Praznik, 
Mojca Smolič, Andreja Perc, Karmen Rogelj.
Lektorica: Silva Kastelic 
Grafična podoba: Simona Pate Popelar 
Tisk in prelom: Tiskarna Januš d.o.o, Ljubljana
Naklada: 4.850 izvodov, ki se razdelijo brez
plačno vsem gospodinjstvom in podjetjem v 
občini Trebnje. 
Uredništvo si pridržuje pravico do objave, 
neobjave, delne objave ali krajšanja nena-
ročenih prispevkov v skladu s prostorskimi 
možnostmi in uredniško politiko. Prosimo, 
da posamezni prispevki ne obsegajo več kot 
1000 znakov s presledki in fotografijo v for-
matu JPG ali podobno. Fotografij neprimerne 
kakovosti za tisk ne bomo objavili, prav tako 
ne bomo objavili fotografij pripetih v progra-
mu Word. Prosimo, da s polnim imenom in 
priimkom vedno navedete tudi avtorja pri-
spevka in avtorja fotografije. Uredništvo si 
pridržuje pravico, da prispevkov, ki ne bodo 
podpisani s polnimi imeni avtorjev, ne objavi. 

V Glasilu občanov se brezplačno objavi zahva
la ob smrti pokojnih občank ali občanov obči
ne Trebnje v obsegu 800 znakov s presledki. 
Spominskih objav ob obletnicah smrti se ne 
objavlja. Poslanih slik za objavo ne vračamo. 
V Glasilu občanov se proti plačilu v skladu 
s sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasi, 
ki so pripravljeni za tisk, torej oblikovani in v 
primernih formatih: PDF v kakovosti za tisk in 
CMYKformatu. Če kakovost ni ustrezna, se 
objavo oglasa zavrne. Naročnik oglasa je dol
žan spoštovati avtorske pravice glede upora
be fotografij in besedila v oglasnih sporočilih. 
Oglasi niso lektorirani. 

Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na 
naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com ali 
jih v elektronski obliki (CD, DVD, USB) oddate v 
poštni nabiralnik uredništva na naslovu: Glasilo 
občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod 
desno za občinsko stavbo). 
Gesla križank pošiljajte izključno na dopisni-
cah in elektronski naslov.

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo števil-
ko je ponedeljek, 4. 7. 2022, do 15. ure, pred-
viden izid je v sredo, 13. 7. 2022.
Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po 
tem datumu, bodo uvrščeni v naslednjo števil
ko, če bodo še aktualni.

občinske novice

Alojzij Kastelic, l.r.
ŽUPAN 

Spoštovane 
občanke,  
cenjeni občani,
čas zelo hitro teče in že smo pred 14. pra
znikom Občine Trebnje. V letu od lanskega 
praznika smo veliko postorili na projektih, 
saj gradimo po vsej občini. Takega investi
cijskega ciklusa še ni bilo v zgodovini Občine 
Trebnje. Za večino njih smo pridobili EU ali 
državna sredstva vsaj v enem delu. Največ
ji projekt je OŠ Dolenja Nemška vas, ki bo 
jeseni zaključen, končujemo vodovod Ječ
kovec−Zvale, zgradili smo Medgeneracijski 
center v Trebnjem, zaključujemo komunal
no opremljanje Studenec, zgradili smo ka
nalizacijo in obnovili ostalo infrastrukturo 
v vasi Jezeru. Končujemo tudi kolesarsko 
povezavo Trebnje−Mirna. Gradimo cesto 
in pločnik v Velikem Gabru, krožišče v Treb
njem z mostom nad Temenico. Energetsko 
saniramo CIK Trebnje in v stavbi bomo izde
lali tudi dvigalo. Podpisana je pogodba za 
izvedbo kanalizacije Ponikve. Opremljamo 
stanovanjsko cono za mlade družine v Do
bravi. Kupili smo zemljo cca 3,5 ha za drugo 
OŠ v Trebnjem. Na mizi imamo še kar nekaj 
projektov, ki imajo že potrjeno sofinancira
nje z EU skladov. Skratka na Občini Trebnje 
imamo obilico dela in upam, da se investi
cijski ciklus nadaljuje tudi v prihodnjih letih. 
Hvala vsem prizadevnim delavcem občinske 
uprave za opravljeno delo. Tudi v gospodar
skem in zasebnem sektorju se pospešeno 
gradi in upam, da kljub zloveščim napove
dim kriz, do lete ne bo prišlo. Zahvala velja 
tudi Vladi Republike Slovenije za izjemen 
tempo državnih investicij v zadnjih dveh 
letih in upam, da bo z njim tudi zdajšnja 
nadaljevala. Hvala vsem izvajalcem, nad
zornikom in tudi vam občanom, ki korektno 

sodelujete pri izvajanju, nadziranju in reše
vanju izzivov, ki jih kar ne zmanjka. 
Letošnje praznovanje občinskega praznika 
je vsebinsko povezano z 30letnico mesta 
Trebnje in ga pripravljamo skupaj s KS Treb
nje. Predsedniku Dejanu Smuku se zahvalju
jem za sodelovanje pri pripravi slavnostne 
seje in praznovanja. Ob prazniku se zahva
limo tudi najzaslužnejšim občanom in orga
nizacijam, ki so zaznamovali življenje naše 
skupnosti. Praznovali bomo tudi Baragov 
dan, spominski dan Občine Trebnje. Priča
kujemo tudi obiske pobratenih občin. Veliko 
se bo dogajalo in z veseljem vas vabimo na 
vse prireditve. Tabor likovnih samorastnikov 
bo gostil umetnike od blizu in daleč v času 
od 11. do 18. junija. Proslavimo torej skupaj 
naše dosežke in se poveselimo ob občin
skem in državnem prazniku. 
Spoštovane občanke in spoštovani občani, 
naj vam za konec čestitam ob dnevu držav
nosti in ob občinskemu prazniku. 
Lepo poletje in vse dobro vam želim.

Alojzij Kastelic, župan

“Do danes smo bili krajani, od danes na
prej smo someščani”, je konec junija 1992, 
pred natanko 30 leti na svečanosti v tre
banjskem parku povedal takratni predsed

nik Sveta KS Trebnje Slavko Podboj na podelitvi sklepa, po katerem je naselje mestnega 
značaja Trebnje postalo mesto. 
Spoštovane meščanke in spoštovani meščani, v imenu Sveta krajevne skupnosti Trebnje 
ter v svojem imenu vam iskreno čestitam ob krajevnem in občinskem prazniku. V zadnjem 
obdobju smo uresničili številne projekte, pred nami pa so že novi izzivi in podvigi. S sku
pnimi močmi, enotnostjo, razumevanjem in strpnostjo smo in bomo kos novim nalogam 
in izzivom prihodnosti.
Zahvaljujem se vam za sodelovanje in prepričan sem, da bomo tudi v prihodnje skupaj 
ustvarjali prijazno lokalno skupnost.
Iskrene čestitke ob jubileju in vabljeni na slavnostno sejo ob 30. obletnici mesta Trebnje, 
ki bo 17. 6. 2022 ob 19. uri v Parku likovnih samorastnikov v Trebnjem v sklopu prireditve 
Iz trebanjskega koša, enako kakor pred 30. leti.

Dejan Smuk, predsednik KS Trebnje
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občinske novice

Poročilo z 22. redne seje 
Občinskega sveta  
Občine Trebnje
Župan je sklical 22. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje, 
ki je potekala v sredo, 1. junija 2022, od 16. do 19.14 v predaval
nici Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje. 
Na seji je bilo prisotnih 16 članic in članov Občinskega sveta, na 
dnevni red pa umeščenih 21 točk. Na Občini Trebnje smo pri or
ganizaciji in izvedbi seje spoštovali priporočila in ukrepe NIJZ za 
preprečitev širjenja okužb z virusom SARSCoV2 ter upoštevali 
veljavne odloke Vlade RS. 
Občinski svet se je ob začetku seje z minuto molka poklonil 11. 
5. 2022 umrlemu Marjanu Zupančiču. Bil je prvi podžupan ta
kratne občine, član Občinskega sveta, dejaven član v različnih 
komisijah, tudi predsednik Nadzornega odbora, od leta 2011 pa 
do nedavnega je bil predsednik Strokovne komisije za področje 
kulture. 
Občinski svet je na nato potrdil zapisnik 21. redne seje z dne 20. 
4. 2022. 
Občinski svet je potrdil predloge Komisije za podelitev priznanj 
v letu 2022, in sicer se v letu 2022 naziv ČASTNI OBČAN Obči
ne Trebnje podeli Alojziju Podboju iz Trebnjega. PLAKETE Obči
ne Trebnje se podelijo Marjanu Zupančiču iz Trebnjega (po
sthumno) ter Marjanu Jevnikarju, Cirilu Pevcu in Kongregaciji 
šolskih sester, vsi iz Trebnjega. PRIZNANJA Občine Trebnje pa v 
letu 2022 ob 60letnici delovanja prejmeta Kmetijska zadruga 
Trebnje – Krka z.o.o. in Komunala Trebnje d.o.o. ter ob 70letnici 
delovanja Vrtec Mavrica Trebnje. Priznanja Občine Trebnje bodo 
podeljena na slavnostni seji Občinskega sveta, ki bo potekala v 
petek, 17. 6. 2022, ob 19. uri v Parku likovnih samorastnikov v 
Trebnjem. 

V nadaljevanju je Občinski svet v drugi obravnavi sprejel Odlok o 
spremembi območij naselij Trebnje, Dolenja Nemška vas in Prim
štal ter Odlok o dopolnitvah Odloka o določitvi in preimenovanju 
ulic v naselju Trebnje. Z odlokoma se spreminja meja med nave
denimi naselji in določita novi ulici v Industrijski coni Trebnje, in 
sicer Industrijska ulica in Ulica Velike Gorice. Po skrajšanem po
stopku je bil zaradi vključitve novih ulic sprejet tudi Odlok o spre
membah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot in števila 
članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje. 
Prav tako je Občinski svet sprejel Pravilnik o spremembah Teh
ničnega pravilnika o javnem vodovodu v Občini Trebnje, ki bo 
predstavljal podlago za nameščanje števcev, ki bodo omogočili 
digitalno odčitavanje. 
V nadaljevanju so bili potrjeni še Elaborat o oblikovanju cene 
izvajanja storitev javne službe ravnanja z odpadki na območju 
Občine Trebnje za leto 2022, Elaborat o oblikovanju cene izvaja
nja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine 
Trebnje v letu in Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske od
padne vode ter storitve povezane z greznicami in MKČN na ob
močju Občine Trebnje v letu 2022.

Občinski svet je v nadaljevanju sprejel tudi Urbanistično zasnovo 
mesta Trebnje z okolico.
S sklepom je določil zemljišča za novogradnjo Kulturnega doma 
Trebnje za javno infrastrukturo na področju kulture. 
Občinski svet je odločil tudi o spremembi cene programov v jav
nih vrtcih občine Trebnje, ki veljajo od 1. 6. 2022. 

Prav tako so bili sprejeti vsi sklepi v okviru premoženjskopravnih 
zadev, razen točke za ureditev statusa grajenega javnega dobra v 
naseljih Svetinja in Dolenji Vrh.
 
Prav tako je Občinski svet potrdil Dokument identifikacije inve
sticijskega projekta: Protipoplavni ukrepi za povečanje poplavne 
varnosti na območju Trebnje – Medvedje selo.
Potrjena je bila projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) 
za projekt »Obnova stavbe na naslovu Goliev trg 4 za potrebe 
Glasbene šole Trebnje«. Potrjena je bila tudi idejna zasnova (IZ), 
časovnica izvedbe in finančna konstrukcija investicijskega projek
ta »Razširitev športne dvorane v Trebnjem.
Občinski svet je pooblastil župana Občine Trebnje Alojzija Kaste
lica za potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta 
(DIIP) za projekt »Obnova stavbe na naslovu Goliev trg 4 za potre
be Glasbene šole Trebnje« in za potrditev investicijske dokumen
tacije investicijskega projekta (DIIP in IP) za investicijski projekt 
»Razširitev  športne dvorane v Trebnjem«.

Ob koncu seje se je Občinski svet seznanil še s sklepom župana 
o izplačilu sredstev iz proračunske rezerve za odpravo škode po 
požaru. 
Vse informacije o sklicu in vsebini sej Občinskega sveta so na vo
ljo na spletni strani Občine Trebnje (www.trebnje.si), na kateri si 
lahko preberete gradiva in potrjene zapisnike preteklih sej. 

Andreja Perc
Oddelek za splošne zadeve

OU Občine Trebnje
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Študenti pri terenskih meritvah rečnega pretoka. (foto: Arhiv Oddel
ka za geografijo FF UL, 2022). 

Temenica – učni laboratorij  
za študente geografije
Že nekaj let študenti svoje geografsko znanje preverjamo in nadgra
jujemo z raziskovanjem širšega območja Temeniškega podolja. V letu 
2022 proučujemo možnosti trajnostnega upravljanja reke Temenice 
in njenega obvodnega prostora, zato smo v Trebnjem in okolici izvedli 
več terenskih raziskovalnih aktivnosti. 
Terensko delo je ključna metoda geografskega raziskovanja in prispe
va k dinamiki in pestrosti našega dela. Študenti magistrskega študija 
geografije smo vašo občino in reko Temenico letos obiskali večkrat. 
Poleg kartiranja vodnega ter obvodnega prostora smo v sklopu študij
skega procesa izvajali tudi meritve kakovosti vode, preverjali različne 
metode za merjenje njene količine. Kakovost vode smo merili s po
močjo terenskih merilcev, količino oziroma pretok pa s pomočjo kon
duktimetra. Marsikdaj je bilo treba v vodo tudi zabresti in kljub ustre
zni obutvi smo večkrat s terena odšli domov premočeni. Ugotovitve 
in pojave smo ustrezno analizirali in jih s pomočjo spletne aplikacije, 
ki jo bomo predstavili širši javnosti, tudi ustrezno prostorsko prika
zali. Ugotavljamo, da prostor ob Temenici ponuja velike možnosti za 
raziskovanje tako naravnega okolja kot aktualnih družbenih procesov, 
sočasno pa v praksi spoznavamo težave pri usklajevanju različnih po
treb in interesov po prostoru. Verjamemo, da bomo z našimi predlogi 
prispevali k bolj trajnostni rabi obvodnega prostora ter »sobivanju« 
dejavnosti na in ob Temenici. 

Nekaj ugotovitev študentskega raziskovanja bomo predsta
vili tudi ob načrtovanem Dnevu Temenice 21. junija 2022 ob 
16.00. uri v sejni sobi Občine Trebnje.

Študenti magistrskega študija geografije
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, Univerza v Lju

bljani 

Dan Temenice 2022
Aktivnosti projekta Oživitev življenja ob in v reki Temenici (akronim Rusalka) so v teku, zato vas v torek, 21. 6. 2022, vljudno vabimo 
na delavnice, ki jih skupaj s partnerji projekta in drugimi deležniki pripravljamo za obeležitev Dneva Temenice 2022. 

Mateja Zupančič
Oddelek za splošne zadeve

Občinska uprava Občine Trebnje

DAN TEMENICE 2022

DATUM URA NAZIV LOKACIJA IZVAJALEC

21. 6. 2022

8.00−12.00
Izkustveni delavnici za učence: Razisko-
vanje Temenice z vsemi čutili (odgovor-
na raba vode in ponovna raba vode)

OŠ Trebnje, terensko 
delo ob Temenici

Občina Trebnje, OŠ Trebnje in Uni
verza v Ljubljani (Filozofska fakulte
ta, Oddelek za geografijo)

9.00−10.00
11.00−12.00
13.00−14.00

Dan odprtih vrat na Centralni čistilni na-
pravi Trebnje – vodeni ogledi za javnost

CČN Trebnje (Dolenji 
Podboršt pri Trebnjem 
30)

Komunala Trebnje d.o.o.

13.00−14.00
Javna delavnica: Tehnološke rešitve za 
preprečevanje onesnaževanja vodnih 
virov

Dolenji Podboršt pri 
Trebnjem 30 Cementni izdelki Gorec d.o.o.

16.00−17.30
Javna razprava: Trajnostno upravljanje 
kraške Temenice in njenega obvodnega 
prostora 

Občina Trebnje (velika 
sejna soba)

Občina Trebnje in Univerza v Ljublja
ni (Filozofska fakulteta, Oddelek za 
geografijo)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

dogodki
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FORD KUGA HIBRID

Uradna poraba goriva: Uradna poraba goriva: 5.4-8,3 l/100 km. Uradne emisije CO2: 118-146 g/km. Emisijska stopnja Euro 6d. Uradne emisije NOx: 0,0099-0,0130 g/km. Specifične emisije trdih delcev: / g/km. Število delcev: / x 1011. 
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolične, za napake v tisku ne odgovarjamo. 

PRIHRANITE PRI GORIVU  
S HIBRIDNO TEHNOLOGIJO 
NA ZALOGI!

AC VOVK LOČNA 10A, 8000 NOVO MESTO, 07 302 17 12            ACVOVK.SI
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www.medved je-se lo . s i

Naročn ik  og lasa :  Grad ing  Trebn je  d .o .o .

Odlična lokacija
Kvalitetna gradnja
Mirno okolje

031 420 020

24 NOVIH 
MODERNIH 
STANOVANJ

dogodki
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V okviru projekta Skupaj za varni jutri potekajo usposabljanja 
iz temeljnih postopkov oživljanja in uporabe avtomatskega 
defibrilatorja

Karierni center 
za mlade Trebnje 
in individualno 
karierno svetovanje
V podporo novega Kariernega centra za 
mlade Trebnje (KCM Trebnje), ki deluje v 
okviru CIK Trebnje, je bil v sredo, 25. 5. 
2022, izveden prvi promocijski dogodek 
»Lahko si, kr č´š«, ki so se ga udeležili 
učenci OŠ Trebnje in OŠ Žužemberk. 
Na dogodku so bili učencem predstavljeni 
različni poklici, dogodek pa je popestrilo 
tudi tekmovanje v snovanju slogana za 
KCM Trebnje. Po izbiri strokovne komisije 
je zmagal slogan skupine 8. b OŠ Žužem
berk, ki se glasi: »Za polet rabiš zalet«.
V okviru KCM Trebnje smo nedavno pričeli 
tudi z izvajanjem individualnega karierne
ga svetovanja za mlade, v sklopu katerega 
skušamo učencem in dijakom pomagati 
pri oblikovanju kariernih ciljev ter jih opol
nomočiti za izbiro ustreznega nadaljnjega 
izobraževanja oziroma poklicne poti.
Za več informacij in vpis na karierno sve

LAS STIK v sodelovanju s štirimi LAS iz Slo
venije izvaja projekt Skupaj za varni jutri, 
ki bo pomembno prispeval k širjenju že 
obstoječe mreže javno dostopnih avto
matskih defibrilatorjev (AED) tudi v občini 
Trebnje. 
V mesecu maju in juniju smo na območju 
občine Trebnje izvedli prva usposabljanja 
iz temeljnih postopkov oživljanja in upora
be AED, s katerimi bomo nadaljevali tudi 
v poletnih in jesenskih mesecih. Vabimo 
vas, da se jih udeležite. 
V okviru projekta se je oblikovala skupina 
strokovnjakov z vseh sodelujočih območij, 
ki sodelujejo pri izvedbi aktivnosti projek
ta Skupaj za varni jutri, svoje znanje deli
jo tudi na terenu na vključenih območjih 
tam, kjer je to potrebno. S tem namenom 
so posneli videoposnetek, v katerem so 
prikazani temeljni postopki oživljanja in 
uporaba AED aparata. 

Stella Cavalleri
koordinatorka

tovanje nas lahko kontaktirate: 07 34 82 
108, 041 703 896 ali bojana.mismas@cik
trebnje.si

Bojana Mišmaš
Foto: Laura Leskovšek Photography 

novice
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Načelnik, Duško Jevtič

intervju

Policijska postaja 
Trebnje ima novega 
načelnika
Vodenje Policijske postaje Trebnje je 15. 
februarja 2022 za nedoločen čas prevzel 
nov načelnik Duško Jevtič.
Duško Jevtič prihaja iz Laškega. Z delom v 
Policiji je pričel v Sevnici leta 1993 kot po
licist in bil tam do leta 2001. Opravljal je 
dela vodje patrulje in tudi lokalnega kri
minalista. Nato pa ga je želja po izobrazbi 
peljala na višjo, kasneje še na visoko šolo 
in leta 2003 na novo delovno mesto na 
Postajo prometne policije Krško. Oprav
ljal je delo pomočnika komandirja do leta 
2010, nato pa je odšel na PP Krško, kjer 
je opravljal delo pomočnika komandirja. 
Vmes je šel še za nekaj časa za komandir
ja v Sevnico in nato v Trebnje.
Postati policist mu je bila želja že od 
otroštva. Kot štirinajstletnik se je podal 
v srednjo policijsko šolo Tacen in pričel s 
pridobivanjem znanja. Delo splošne poli
cije se mu je zdelo dinamično in v njem je 
videl širok spekter znanja, ki ga še danes 
nadgrajuje in širi.
Kakšen je vaš pogled na pravega, dobre-
ga policista? 
Vsak, ki želi postati policist,  mora naj
prej imeti to delo rad in se zavedati, da 
je to poklic, s katerim živiš. Zavedati se 
mora, da bo opravljal delo s široko mno
žico ljudi, ki se med sabo razlikujejo in je 
z njimi potrebno dobro komunicirati. Po
leg komunikacije je potrebno tudi dobro 
opazovati, presojati, biti hitro odziven, 
predvsem pa psihofizično stabilen in od
govoren tako do sebe kakor do tima in 
vseh ljudi.

Kakšna je razlika med prejšnjimi poli-
cijskimi postajami v Krškem, Sevnici in 
našo postajo v Trebnjem?
Razlika je očitna. Na postaji v Sevnici je 
bilo dela manj in bolj lokalne narave. V 
Krškem, ki je veliko mesto, je bilo ogro
mno dela na širokem področju; od rom
ske, kriminalitete, prometa do tujske in 
mejne problematike. V Trebnjem pa je 
delo drugačno. Policijska postaja je manj
ša, občina bogatejša in delo je bolj spe
cifično. Imamo Rome, zapore na Dobu in 
smo zraven avtoceste in drugih pomemb
nejših prometnih povezav, kjer se odvija 
ogromno tranzita, kar seveda posledično 
prinese tudi nekaj več nesreč v cestnem 
prometu. 

Kaj tista najšibkejša varnostna točka v 
naši občini?

Žal je v cestnem prometu še vedno 
prevelik odstotek vinjenih povzročiteljev, 
ki je nad povprečjem. Cilj je 9 %, ki pa 
ga težko dosegamo, povprečje v Policij
ski upravi je 12 %, tu pa je skoraj 20 %, 
kar je znatno previsoko. Res je, da je to 
vinorodni okoliš, a kljub temu so številke 
previsoke. 

Katera populacija je bolj kritična?
Na žalost je to populacija srednjih let, 
ki jo je težko preusmerjati. Mladi so do
bro osveščeni in se zavedajo, če so mladi 
vozniki, si ne smejo privoščiti prekrškov. 
Pridobitev vozniškega dovoljenja ni mačji 
kašelj in je ravno tako za mnoge že luksuz 
kakor tudi nakup vozila. 
 
Kateri pa so še tisti prekrški, ki prevladu-
jejo?
Zadnje čase opažamo kar nekaj premo
ženjskih deliktov; od raznih tatvin in vlo
mov v različne objekte, kar je težava na 
celotnem območju širom Slovenije. Po 
navadi storilci kazniva dejanja izvršujejo 
na pretkan in prefinjen način. Zato opo
zarjamo ljudi, naj bodo previdni. Sami naj 
poskrbijo za svoje premoženje, predvsem 
pa naj ne spuščajo v svoje okolje ljudi, ki 
jih ne poznajo.

Velikokrat je slišati iz medijev, da se ne-
pridipravi po navadi izkazujejo kot neki 
inkasanti ali delavci različnih podjetij. 
Res je, saj si leti po navadi že v naprej 
izberejo žrtve, ki pa so na žalost predv
sem starejši občani. Tem se tatovi pred
stavijo kot delavci elektro službe, ki bodo 
postavljali daljnovode, delavci komunale, 

ki bodo sanirali odtoke, razni serviserji, 
kupci starega železa, predstavniki raznih 
farmacevtskih podjetij in podobno. Nji
hov glavni namen pa je, da žrtev zvabijo iz 
hiše, med tem pa njihovi pajdaši vstopijo 
v bivanjske prostore in stikajo za vrednimi 
predmeti in denarjem. Njihova prijaznost 
do žrtve je po navadi tako velika, da žrtve 
pogosto šele čez čas ugotovijo, da so jih 
okradli. Tako je prvo in edino varnostno 
pravilo, da imamo premoženje zaklenje
no in, da neznancev ne spuščamo v svoje 
prostore. Vsekakor velja isto pravilo za 
avtomobile, v katerih vozniki velikokrat 
na vidnih mestih puščajo vredne doku
mente, papirje, denarnice, telefone in 
ostale vredne predmete. 

Ste kot Policija uspešni pri teh raziska-
vah in odkrivanju storilcev omenjenih 
kaznivih dejanj?
To so težje raziskani primeri, saj je se
gment storilcev širok; od domačih do 
tujih nepridipravov, ki mogoče le v tran
zitnem delu storijo kaznivo dejanje. Cilj 
raziskanosti velikih tatvin je 20 % raziska
nost, kar pa je glede na evropsko merilo 
težko dosegljivo. Kljub temu, da imamo 
dobro tehniko in v večini že visoko izo
bražene policiste, je ta segment še vedno 
težko rešljiv.

Vi varujete tudi Zavod za prestajanje 
kazni zapora Dob pri Mirni, kar pomeni 
varovanje mini mesta.
Ravno v sledečem tednu sem dogovor
jen za sestanek z direktorjem Zavoda za 
prestajanje kazni Dob, da dobim vse in
formacije in sliko trenutne problematike, 
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ki jih pestijo. Kapaciteta zapora je res ogromna in pri taki masi je 
vedno pričakovana določena problematika. Upam in želim, da bo 
tega tudi pri njih čim manj.

Kazen je le izhod, s katero preprečujemo nevarno početje.
Res je, zato je dobro zavedanje in strmenje, da je dolgoročna reši
tev ustvarjanje razmer, da do nesprejemljivih ravnanj prihaja čim 
manj. Zgodnje odkrivanje vzrokov takšnih ravnanj nam pomaga, da 
jih hitreje odpravimo. Poskrbimo za to v svojem okolju, posvetimo 
se mladini, da jim omogočimo lepo obdobje mladosti, predvsem 
pa da smo jim vzor, saj s tem ustvarjamo zdravo klimo, ki posledič
no vedno rodi sadove.

Policisti ste v nenehnem pridobivanju znanj na vseh področjih.
Znanja in izobraževanja so že skoraj nuja. Vsak mesec imamo red
na izobraževanja s praktičnimi postopki obnovitve znanj. Sektor 
kriminalistične policije, ki pridobi znanja za oglede krajev kaznivih 
dejanj, izjemno dobro sledi času, saj imamo danes veliko nove teh
nike. Imamo računalniške aplikacije za prstne odtise, fotorobote in 
v tem smislu smo zelo dobri. Morda je potrebno le nekaj več kadra, 
zato upamo, da se bodo mladi več odločali za ta poklic in v njem 
prepoznali vse dobro.

Kako pa je s kadrom pri vas?
Trenutno nas je na Postaji zaposlenih 30, od tega je 12 operativnih 
policistov. Imamo veliko aktivnosti, saj hodimo po celi Sloveniji. V 
posebni enoti imamo 6 policistov, ki ravno odhajajo na izobraževa
nje, kar zopet pomeni primanjkljaj kadra. Veselimo pa se, da isto
časno k nam prihajajo direktno iz šole 4 novi policisti.

So to domači policisti?
Žal ne, a upam, da se bo v prihodnosti tudi domača mladina več 
odločala za poklic policista. Konec meseca imamo ravno na Ciku 
predstavitev našega poklica, kamor vabimo vse, ki jih ta poklic zani
ma in upam, da jih bomo navdušili in bo kdo izmed njih prepoznal 
vse prednosti in lepote našega poklica. 

Veliko je govora o slabo plačanem poklicu glede na obseg dela. 
Kakšen je vaš pogled?
Naše delo je močno razvejano. Delamo na veliko različnih segmen
tih. Policisti v enotah policije delajo na področju splošnih policij

skih zadev, mejnih zadev in na področju prometne varnosti. 
Plače se dvigajo z napredovanjem kot v večini drugih podjetij 
in tukaj je možno doseči lepe rezultate, s tem posledično tudi 
nagrajevanje in plačo. Če ima policist željo po napredku, lah
ko s plačo preseže tudi načelnika.

Kako pa je možno ocenjevati vaše delo?
Ocenjuje se na podlagi zadovoljstva delavcev policistov, za
dovoljstva občanov, same učinkovitosti dela, raziskanosti ka
znivih dejanj, števila prometnih nesreč, prisotnost policistov 
na terenu in še mnogo drugih dejavnikov. V policiji imamo 
toliko statističnih podatkov, da je naše delo čisto enostavno 
preverjati in ga seveda tudi ovrednotiti.

Vaša postaja je stara in ni ravno funkcionalna. Kako daleč je 
že projekt gradnje nove policijske postaje?
Projekti se pripravljajo. Ministrstvo je že podpisalo sporazum 
z Občino in upajmo, da se v nekem doglednem času prične 
tudi gradnja. Z novo postajo bomo pridobili nove delovne 
prostore in s tem seveda tudi boljše pogoje za delo. A tega se 
bomo veselili šele takrat, ko bomo videli, da se je »zakoličilo« 
za objekt in, ko se bo gradnja postaje pričela.

Bi za konec kaj povedali občanom?
Vsak občan je dobrodošel na naši postaji ne le ob neprijetnih 
dogodkih, ampak tudi le za splošne informacije. Vrata posta
je so vedno odprta in pri nas je vsak dobrodošel.
Želim pa si, da so vsi občani, bralci Glasila vzor vašim otro
kom, prijateljem, sosedom, znancem in drugim sodržavlja
nom. Zavedajte se vseh posledic neprimernih ravnanj in nam 
pomagajte pri preprečevanju ter pri odkrivanju storilcev ra
zličnih pojavnih oblik. 
Čisto in lepo urejeno okolje, prijazni in gostoljubni ljudje, 
zdravo življenjsko okolje, dobri medsebojni odnosi so pogoj 
za kvalitetno življenje in preživljanje časa. Prepričani smo, da 
nam skupaj lahko uspe in da bomo živeli v prijetnem, predv
sem pa v varnem okolju.

Mojca Smolič
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Dogodki se vračajo −  
tudi v knjižnico
Končno se v knjižnici spet veselimo živahnega utripa, ki smo ga 
poznali pred koronačasom. Enega izmed majskih večerov smo v 
knjižnici obarvali v zeleno. Vojaško zeleno. Za to je poskrbel bivši 
pripadnik specialnih sil Slovenske vojske in avtor knjige Ris, Luka 
Zorenč. Knjiga opisuje avtorjevo pot v Slovenski vojski. V pogovo
ru z Mojco Mežik je avtor razkril mnogo zanimivega in resnične
ga, in sicer brez olepševanja.
Naslednji knjižnični večer je bil odet v belo. Snežno belo. Ta je še 
posebej ljuba glavnemu igralcu zgodbe Vsi me kličejo Tona, Tone
tu Vogrincu. Njegovo športno pot, ki se je začela z rokometom, 
nadaljevala s smučanjem in se zaradi poškodbe (pre)hitro zaklju
čila, je popisal Marko Radmilovič. Kasneje se je Vogrinec podal na 
trenersko pot in postal prvi profesionalni smučarski trener. 
V okviru Bralnega kluba Čarobni svet besed se srečujejo prijatelji 
knjig, ki gojijo veselje do branja in pripovedovanja. Na zadnjem 
letošnjem srečanju smo si obljubili, da se v še večjem številu sre
čamo spet jeseni. Do takrat pa si bomo nabrali novih moči in po
skrbeli, da bo zakladnica spominov jeseni še bogatejša. 

Irena Palčar
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Foto: Jan Strajnar

Tokrat otroci 
pogumnejši  
od staršev
V sklopu mednarodnega projekta Noč knji
ge 2022 so knjižnico obiskali nenavadni obi
skovalci: Tine, Magda, Janez, Rozi, Štefko in 
Štefana ter Arax. »Kaj pa je tu nenavadne
ga?« se boste verjeno vprašali. Prav nič, če 
to ne bi bile za odrasle (pre)velikokrat nad
ležne vrste za slovensko področje eksotič
nih živali. Ponavadi se odrasli ne počutimo 
najbolje, če nam po rokah leze ogromen 
ptičji pajek ali madagaskarski ščurek (tudi 
če ta ni z Madagaskarja, ni prav nič druga
če) in tudi mogočnega udava, ki bi si rad le 
kratko odpočil okoli našega vratu, nismo 
najbolj veseli. Otroci pa prav nasprotno. 
Živali so se dotikali, jih božali in pestovali. 
S široko odprtimi očmi so z zanimanjem 
poslušali o načinu življenja, prehranjeva
nju in skrbi za zdravje ter negi živali. Starši 
so dogajanje le od daleč opazovali. Otroci 
pa v hipu izdelali natančno strategijo, kako 
bodo prepričali svoje starše, da bodo vsaj 
eno od zanimivih živali dovolili imeti doma. 
Vsekakor jim želimo uspešno prepričevanje 
in prijetno sobivanje z novimi hišnimi lju
bljenčki. Za spominske fotografije je poskr
bela izkušena fotografinja Alenka Lamov
šek Stražišar. 
Ker pasivno igranje računalniških iger lahko 
na otrocih pušča tudi negativen vpliv, smo 

v knjižnici Trebnje otroke želeli spodbuditi, 
da s pomočjo platforme Tynker sami ustva
rijo igrico in se s tem učijo še osnov progra
miranja. Skozi zabavne računalniške igrice 
Tynker so otroci na delavnicah med drugim 
spoznali tudi logiko kodiranja. Izbrane ri
sane like so popeljali preko zaprek do za
kladov, ob tem pa utrjevali enostavne an
gleške besede. Zanimanje za računalniške 
delavnice, ki jih v knjižnici izvajamo v sode
lovanju z RIC Novo mesto, je bilo izjemno. 
Slovensko društvo za terapijo s pomočjo 
psov Tačke pomagačke je svojstven pro
gram, ki otrokom s pomočjo metode otrok 
bere psu pomaga izboljšati bralne in ko
munikacijske sposobnosti. Pes je čudovit 
prijatelj pri branju, saj pomaga pri sprosti

tvi, pozorno posluša, ne sodi, kritizira ali 
se smeji, otroku dovoljuje, da bere v svo
jem lastnem ritmu in ne vzbuja strahu. Pri 
otrocih, ki berejo psu, je pogosto opazen 
napredek na mnogih področjih. Postanejo 
boljši bralci, pozabijo na svoje omejitve pri 
branju, prebrano besedilo lažje razumejo 
in se o njem pogovarjajo. Zaradi prijetne 
bralne izkušnje z veseljem izbirajo in prebi
rajo nove in nove naslove knjig. Vedno zno
va to potrjujejo tudi udeleženci programa v 
trebanjski knjižnici. Program redno izvaja
mo na vseh enotah knjižnice, zato otroke z 
bralnimi težavami prijazno vabimo k prijavi. 

Irena Palčar, Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Foto: Alenka Stražišar Lamovšek

dogodki
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potekal na Poletno muzejsko noč v soboto, 18. junija, ko bomo 
ob 10.00 podelili nagrado žirije, razglasili prejemnika nagrade 
prijateljev in pripravili razstavo vseh podarjenih del. Na Poletno 
muzejsko noč se bodo v galeriji odvili tudi koncerti Glasbene šole 
Trebnje, vrata naše galerije pa bodo za obiskovalce široko odprta 
vse do polnoči. 

Vljudno vabljeni!
Stella Cavalleri, koordinatorka

Utrinek iz nove razstave (foto: Alenka S. Lamovšek)

OŠ Veliki Gaber na izmenjavi v Turčiji
Od 15. do 20. maja 2022 smo trije učitelji OŠ Veliki Gaber potovali na Bližnji vzhod, in 
sicer v Turčijo, kjer smo se udeležili četrte izmenjave programa Erasmus+. Turški gosti
telji so nas prisrčno in velikodušno gostili v mestu Karacabey, ki je pol ure oddaljeno od 
tri milijonske Burse. Na tamkajšnji osnovni šoli smo se udeležili pouka, kjer smo opazo
vali, kako učitelji v oddelku s po 40 učenci poučujejo glavne predmete ter tudi islamski 
verouk. Otroci v vseh oddelkih so bili zelo sproščeni, na vsak način so si želeli pridobiti 
naš podpis in posvetilo. Čeprav je pri komunikaciji obstajala jezikovna ovira, saj Turki 
niso ravno vešči angleškega jezika, smo vseeno s kretnjami in s pomočjo prevajalnika 
izmenjali šolske izkušnje, starši učencev pa so pripravili pravo pojedino z značilnimi tur
škimi jedmi. V naslednjih dneh smo se udeleženci iz Litve, Španije, Italije in Slovenije 
navduševali nad lepotami naravnih in kulturnih znamenitosti okoliških krajev ter Burse 
in Istanbula.

Primož Vasle
Foto: Donatas Petkevičius

Galerijska paleta
V Galeriji likovnih samorastnikov smo 26. maja 2022 z otvoritvijo 
nove občasne razstave počastili 90. obletnico rojstva in 10. oblet
nico smrti pedagoga, pesnika in kiparja Jožeta Volariča. Gre za 
umetnika, ki je iz kovine ustvaril prepoznaven opus male plastike, 
z večjimi deli pa zaznamoval javni prostor. Na razstavi smo poseb
no pozornost namenili liku Matije Gubca, ki ga je umetnik upo
dobil vsaj petkrat. S tem smo izpostavili njegovo očaranost nad 
podobo upornika in obenem opozorili na obletnico ustanovitve 
Gubčeve brigade ter prihajajočo 450. obletnico hrvaškosloven
skega kmečkega upora. Jože Volarič je v našo zbirko podaril šest 
del. Tri predstavljamo na začasni razstavi, ki bo na ogled do 9. 
oktobra 2022.
Te dni v prostorih naše galerije gostimo že 55. Mednarodni ta-
bor likovnih samorastnikov. Tokrat v naši družbi ustvarja deset 
umetnikov iz Francije, Hrvaške, Italije, Kube, Poljske, Srbije in 
Slovenije. Vse obiskovalce in ljubitelje umetnosti tudi tokrat va
bimo k glasovanju za prejemnika nagrade prijateljev galerije. Svoj 
glas lahko oddate v galeriji ali na spletni strani galerije v času gla
sovanja, in sicer od četrtka, 16. junija, od 19.00 pa vse do kon
ca glasovanja v petek, 17 junija, ob 18.59. Zaključek Tabora bo 

Dve osvojeni medalji  
na FUSBALIGI 2022
V Dnevnem centru za romske otroke in mladostnike KHER ŠU 
BEŠI (KŠB) smo v okviru sekcije Preventivni programi za mlade 
Slovenija (PPMS) letos prvič sodelovali pri organizaciji FUSBALI
GE – Lige mladinskih in dnevnih centrov v ročnem nogometu in 
strelastiki. Veliki finale se je v začetku junija zgodil na igrišču Mla
dinskega doma Jarše LJ. 
Imeli smo se zelo lepo, nekateri so stkali prijateljstva z drugimi 
otroki, med igro so se pomešali med seboj, kot da se poznajo že 
leta ... in ko smo jih tako sproščene opazovali, kako uživajo, smo 
začutili notranje zadovoljstvo. Naši otroci so bili v družbi sprejeti. 
Domov smo prinesli dve medalji. Bravo, Teo in Diego, pohvale 
tudi vsem ostalim tekmovalcem. Ponosni smo na vse vas.
Cilji, ki smo jih v projektu želeli udejanjiti, so bili povezovanje 
dnevnih centrov, zmanjšanje števila ur, ki jih mladi preživijo na 
telefonih, in povečanje druženja mladih, aktiviranje tistih mladih, 

ki nekonstruktivno preživljajo čas na ulici, okrepiti občutek za fa
irplay in spodbuditi zdrav način življenja.
Center za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, enota Trebnje 
izvaja program Dnevnega centra KŠB že od leta 2009, financirata 
pa ga MDDSZ in Občina Trebnje.

Nataša Smolič
Univ. dipl. soc. del., CSD DBK, enota Trebnje

novice
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Podružnična šola 
Šentlovrenc je 
gostila 29. srečanje 
podružničnih šol
V četrtek, 26.maja 2022, je Podružnična 
šola Šentlovrenc organizirala tradicional
no srečanje podružničnih šol treh občin, 
in sicer občine Trebnje, občine Ivančna 
Gorica in občine Šmartno pri Litiji. Sreča
nja se je udeležilo okoli 150 otrok z učitelji 
iz podružničnih šol Primskovo, Štangarske 
Poljane, Velika Kostrevnica ter Temenica. 
Vabilu so se odzvali tudi ravnatelj Osnovne 
šole Šmartno pri Litiji Tomaž Rozina, rav
nateljica Osnovne šole Šentvid pri Stični 
Angelca Mohorčič ter župan občine Treb
nje Alojzij Kastelic. Učenci PŠ Šentlovrenc 
so se predstavili s prikupnim kulturnim 
programom. Dobrodošlico je vsem pova

Pohod ob svetovnem dnevu družine
16. maja smo otroci iz oddelka »Žogice« v okviru Fit obogatitvene dejavnosti povabili 
na pohod babice in dedke. Po zajtrku smo se dobili pred enoto Mavrica. Med potjo do 
Medvedjega sela smo opazovali okolico, naravo, promet in žvrgolenje ptic. Naš posta
nek je bil velik pokošen travnik ob gozdu. Najprej je sledila malica za lačne in utrujene 
pohodnike. Nato pa še krajši program, s katerim smo pokazali delček tega, kaj vse smo 
se že naučili v vrtcu. Travnik smo izkoristili tudi za tek in nabiranje travniških cvetlic. Vsi 
skupaj smo preživeli lepo dopoldne v prijetni družbi.

Vesna PERKO

PŠ Dobrnič na pot 
okoli sveta
V sredo, 18. 5. 2022, je v Podružnični šoli 
Dobrnič v sodelovanju s Kulturno turistič
nim društvom Dobrnič in podporo Občine 
Trebnje potekala prireditev Pojem, ple
šem – pot okoli sveta. 
Na začetku je učence in obiskovalce nago
voril ravnatelj OŠ Trebnje Rado Kostrevc. S 
programom so nadaljevali učenci PŠ Dobr
nič, ki so goste popeljali na potovanje oko
li sveta in predstavili običaje posameznih 
držav in zapeli ter zaplesali ob njihovih 
značilnih ritmih. Tudi majice nastopajočih 
z napisom POGUMNI SMO so odražale nji
hov pogum. Pod vodstvom učitelja Uroša 
Primca je zapel tudi otroški pevki zbor PŠ 
Šentlovrenc. 
Vodja PŠ Dobrnič Mateja Škufca Langus je 
prireditev zaključila z zahvalami učiteljem 
in vsem, ki so prireditev omogočili. 

Tina Uhan

bljenim gostom zaželela vodja PŠ Šentlo
vrenc Teja Zajec. Navzoče sta nagovorila 
tudi ravnatelj OŠ Trebnje Rado Kostrevc in 
župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic. Po 
končanem kulturnem programu je sledila 
malica iz nahrbtnika, nato pa pohod po 

trim stezi na Veliki Loki. Naslednje jubilej
no 30. srečanje bo na Primskovem, kjer se 
je vse skupaj začelo. 

Teja Zajec, vodja PŠ Šentlovrenc
Foto: Brane Praznik

novice
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Natečaj »Maskota 
Banka Slovenije«
V petek, 3. 6. 2022, smo se bivši otroci iz 
Vrtca Mavrica Trebnje iz skupine Zvezki 
odpravili v Ljubljano, kjer smo na Banki 
Slovenije prejeli priznanje za prvo mesto 
natečaja »MASKOTA BANKE SLOVENIJE«. 
Pripravili so nam dve delavnici, na katerih 
so otroci sestavljali puzzle ter si ogledali 
poslovalnico, kjer so nam prikazali kam z 
uničenimpoškodovanim denarjem, kak
šen denar smo uporabljali v preteklosti ter 
stroj, kjer se ločijo različni kovanci. Odpra
vili smo se skozi mestno jedro Ljubljane. 
Ogledali smo si kip Franceta Prešerna in 
Zmajski most. Pot nas je popeljala mimo 
kulinarične tržnice, imenovana Odprta 

Kulturni dan 
Rastoča knjiga
V Tednu ljubiteljske kulture na OŠ Veliki 
Gaber že tradicionalno za učence od 1. do 
5. razreda organiziramo kulturni dan, ki je 
posvečen Rastoči knjigi. Letos smo obele
žili že 5. obletnico Rastoče knjige na naši 
šoli. Letošnji kulturni dan, ki je bil v četr
tek, 26. 5., je imel naslov Rastemo skupaj v 
življenje. Organizatorica letega je bila uči
teljica Justina Zupančič. Ob peti obletnici 
smo se dotaknili petih nam pomembnih 
vrednot. To so trud, znanje, odgovornost, 
hvaležnost in spoštovanje. Učenci so o 
njih razmišljali, pisali pesmi in krajša be
sedila. Gospa Lojzka Miklavčič je z učenci 
spregovorila, kako je bilo s spoštovanjem 
in hvaležnostjo nekoč. Učenci so se nau
čili zapeti pesem učiteljice Urške Mitrovič 
Ko seme vzkali, ki jo je zapisala prav za to 

Tekmovanje  
v programu Varno 
na kolesu
Program Varno na kolesu že 10. leto orga
nizira družba Butan plin d. d. 
26. 5. 2022 se je v ljubljanskem Koloseju 
odvijala zaključna prireditev, na kateri sta 
bila slavnostna govornika veleposlanik 
Kraljevine Nizozemske Johan Verboom in 
generalni direktor družbe Butan plin d. d 
Eelco Arnoud Geert de Graaf. Navzoče so 
nagovorili tudi predstavniki partnerskih 
podjetij, glasbeno vzdušje je pričarala sku
pina Bepop, raven adrenalina pa je dvigni
la skupina Flow ramps. 

kuhna. Najbolj smo bili navdušeni nad 
vožnjo s tirno vzpenjačo, ki nas je pope
ljala na Ljubljanski grad. Na gradu smo se 
posladkali s sladoledom ter nato peš odšli 
na železniško postajo. Vožnja z vlakom je 
bila še posebej zanimiva, kajti lahko smo 

si ogledali kabino vlaka, kjer nam je stroje
vodja z veseljem razložil, kaj vse se naha
ja v njej. Preživeli smo čudovit in poučen 
dan. 

Saša Kastelic
Foto vir: Banka Slovenije

priložnost. Učenci harmonikarji so se pod 
mentorstvom g. Gašperja Štrusa nauči
li zaigrati melodijo pesmi, nekaj učencev 
pa spremljavo na zvočne cevi in na Orffo
ve inštrumente. Na plesni delavnici se je 
skupina otrok naučila 4 plese sveta. Vso 
dogajanje je s fotoaparatom ovekovečil g. 

Primož Predalič in učencem predstavil po
klic fotografa. Kulturni dan smo zaključili z 
razstavo in kulturno prireditvijo.

Justina Zupančič
FOTO: Primož Predlaič

V razpisu A in B je sodelovalo kar 140 šol. 
Učenci 5. r PŠ Dolenja Nemška vas so za 
razpis A pripravili dve nalogi: Čelada je kul 
ter Kolo in trajnostna mobilnost. Z obema 
nalogama so se uvrstili na izjemno 3. me
sto. Družba Butan plin d.d. je za osvojeno 

uvrstitev podarila cestno kolo, učenci pa 
so prejeli kolesarske čelade in majice.
Iskrene čestitke vsem sodelujočim. 

Nadja Marn
Foto: V. Kužnik

novice
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Občinski pihalni orkester 
Trebnje na tekmovanju  
v Nemčiji
Občinski pihalni orkester Trebnje in Trebanjske mažorete smo se 
udeležili 21. evropskega prvenstva godb v igranju polk in valč
kov bohemskomoravske zvrsti. Potekalo je od 26. do 29. maja 
v nemškem mestu Lüchtringen. Dosegli smo 80,93 točk od 100 
možnih. To je dober rezultat glede na to, da ta zvrst glasbe ni v 
našem običajnem programu. Izvedli smo tudi samostojni koncert, 
na katerem smo predstavili program slovenske glasbe. Na tem 
koncertu so občinstvo še posebej navdušile Trebanjske mažorete. 
Sodelovanje na tekmovanju sta nam omogočila Občina Trebnje in 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

Borut Kolenc
Foto: Tina Dolenšek, Tanja Vrčkovnik, Miha Götz

Po dveh letih premora spet 
pevski večer
Trebanjska izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
(JSKD) je po dveh letih premora ponovno pripravila območno 
revijo odraslih pevskih zasedb Temeniške in Mirnske doline. Na 
reviji, ki so ji nadeli novo ime Pomladni šopek, je zapelo šest za
sedb.

Obiskovalcem Kulturnega doma Trebnje so se predstavili Moš
ki pevski zbor vinogradnikov Čatež (zborovodja Gorazd Kermc), 
Soreline (umetniški vodja Fernando P. Mejias), Ženski pevski 
zbor Zimzelen (zborovodkinja Tanja Udovč), Mešani pevski zbor 
KUD Matije Tomc Mirna (zborovodja Stane Cvelbar), Kvartet As 
(umetniški vodja Blaž Strmole) in Mešani pevski zbor Leo Fortis 
(zborovodja Fernando P. Mejias).

Območno revijo je strokovno spremljala Barbara Lotrič, sodelu
joči zbori oz. pevske zasedbe so prijeli priznanja za sodelovanje, 
ki jih skupaj z vodjo trebanjske območne izpostave JSKD Joži Si

Skupaj je zapelo več kot  
200 mladih
Obiskovalci prireditve Območni zborovski BUM, ki so jo gostili v 
Šentrupertu, so lahko po dveh letih premora uživali v prepevanju 
otroških in mladinskih pevskih zborov Temeniške in Mirnske do
line. V Deželi kozolcev je skupaj zapelo več kot 200 otrok s štirih 
osnovnih šol, tudi iz Velikega Gabra. 
Na Območnem zborovskem BUMu, ki ga je pripravila trebanjska 
območna izpostava JSKD, so se predstavili otroški in mladinski 
pevski zbor OŠ Mokronog z zborovodkinjo Iris Bečaj, otroški in 
mladinski pevski zbor OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert z zboro
vodkinjo Natašo Dragar, otroški in mladinski pevski zbor OŠ Veli
ki Gaber z zborovodkinjo Manco Černe in mladinski pevski zbor 
OŠ Mirna z zborovodkinjo Saro Kren. Mladi pevci in pevke so se 
predstavili z devetimi skladbami, kot korepetitor jih je spremljal 
pianist Damjan Brcar.
Nepozabno vzdušje, ki so ga s skupnim petjem pričarali mladi 
pevci in pevke, bo obiskovalcem prireditve še dolgo ostal v spo

nur podelila predsednica Sveta JSKD OI Trebnje Petra Krnc Laznik. 
Pevski večer je spretno povezovala voditeljica Kristina Gregorčič. 

Joži Sinur, JSKD OI Trebnje
foto: Alenka Stražišar Lamovšek

minu. Tisti, ki so dogodek zamudili, pa si ga lahko ogledajo na 
Facebook strani OI Trebnje JSKD.

Joži Sinur, JSKD OI Trebnje
Foto: Alenka Stražišar Lamovšek

novice
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KS Knežja Vas
V KS Knežja vas je 9 naselij, v katerih živi 425 prebivalcev. Tu se 
nahaja kar nekaj znamenitosti, o življenju v rimskih časih pričajo 
tudi grobovi v Gorenjem Kamenju. Na Kozjeku so ohranjene ru
ševine srednjeveškega gradu, na katere se nanaša tudi povest 
Josipa Jurčiča Jurij Kozjak slovenski janičar, v Dolenjem Kamenju 
pa kal, ki so ga uporabljali graščaki s Kozjeka že pred 600 leti. 
V bližini, v Mali vasi, je rojstna hiša slovenskega misijonarja in 
jezikoslovca, Friderika Ireneja Barage. V hiši sta urejeni dve spo
minski sobi. Ena je urejena s pohištvom iz takratnega časa, druga 
pa z muzejsko postavitvijo predmetov in z označenimi postajami 
njegovega življenja v Kanadi in ZDA, kjer je pisal knjige za sever
noameriške Indijance. Do Baragove domačije iz Trebnjega vodi 
Baragova pohodna pot. V bližini Male vasi, na Občinah, je znana 
Jurjeva domačija, muzej na prostem in spomenik lokalnega po
mena, ki je gručastega tipa, sestavljajo pa jo pritlična kmečka hiša 
s črno kuhinjo, hišo, kamro, »štiblcem« in lesenim svinjakom, 
stranišče »na štr›bunk«, lesena kašča, skedenj, vodnjak, brajda 
in sadovnjak.
Število prebivalcev vsako leto narašča. Velik problem 
predstavljajo nezazidljive parcele, kajti nekaj mladih je odšlo, ker 
niso imeli možnosti gradnje. Če so se pred desetletji krajani pre
življali izključno s kmetijstvom, je sedaj situacija povsem drugač
na. Od kmetijstva živi le še par krajanov, ostali pa dnevno migri
rajo na delo vse do Ljubljane, Trebnjega, Novega mesta, Ivančne 
Gorice in drugam.

KS Knežjo vas vodi Alojz Špec, ki je je predsednik že od leta 2006 
oz. že 16 let.
Alojz z družino živi v Gorenjem Kamenju, kjer si je zgradil svoj 
dom. Po izobrazbi je strojni tehnik, 30 let je bil zaposlen v tre
banjskem podjetju TRIMO, na oddelku kontrole. Zadnja štiri leta 
dela v sosednji občini v Grosmetalu, kjer je zadolžen za proizvod
njo in del nabave. Vse izkušnje iz gospodarstva mu pomagajo za 
lažje delo tudi v lokalni skupnosti.
Kaj vas je gnalo v delo oz. vodenje krajevne skupnosti?
Za vstop v lokalno politiko sem se najprej odločil zaradi izboljša
nja življenja v sami lokalni skupnosti in popravila takratne infra
strukture. Takrat še ni bilo organiziranega vzdrževanja javnih poti, 
pluženja  in posipanja. Ceste so bile asfaltirane le do vasi, ostale 
so bile neasfaltirane in lete v zelo slabem stanju. Tudi glavne JP 
so bile poškodovane. Material za zimsko vzdrževanje smo pa ra
znih kanalih dobivali od podjetij, ki so vzdrževala regionalne ce
ste, nato pa smo ga ročno posipali. V lastni režiji smo ceste plužili, 
čistili, kosili.  Veliko krivde za tako stanje je bilo tudi na predhod
nih vodstvih občine, ki takrat ni zagotavljalo sredstva za manjše 
KS. Vse, kar je bilo za krajane večjih naselij samoumevno, smo 
si mi morali dobesedno izboriti, a zavedali smo se, da je za vsak 
razvoj potreben čas. Tako smo z leti premikali stvari na boljše, 
vzporedno pa so z leti rastle tudi nove želje in cilji.

Katere projekte in dela ste opravili?
Cestna Infrastruktura je številka ena. V prvih letih smo preplastili 
poškodovane poti do vseh vasi v KS. V nadaljevanju smo s soglasji 
krajanov velik del javnih poti tudi razširili, vključno z lokalno cesto 
Knežja vas−Selce. Osebno sem bil kar uspešen, saj sem od kraja
nov pridobil več kot 30 soglasij za posege v zasebna zemljišče. Na 
povezovalnih poteh med vasmi, ki še niso bile asfaltirane, smo 
izvedli zemeljska dela in jih asfaltirali. Velik del poti smo v tem ob
dobju ponovno preplastili. Krajanom smo pomagali urejati tudi 
makadamske poti, ki niso v pristojnosti KS. Od leta 2006 smo or

ganizirali tudi zimsko pluženje in posipanje JP, letno vzdrževanje. 
Skratka, infrastruktura je danes spodobna.

Kaj pa Športno rekreacijski center »RUPA«?
Tudi tega smo v mojem mandatu uredili. Tu je sedaj igrišče za od
bojko na mivki in nogometno igrišče. Pred tem je bilo tukaj 50 % 
zaraščenega zemljišča, kjer so se odlagali tudi odpadki. Površino 
smo tudi ustrezno prekategorizirali, jo čistili in spravili v primerno 
stanje.

Ponos je tudi Jurjeva domačija.
Res je lepa dediščina, katere upravitelj je od leta 2017 Krajevna 
skupnost. Istega leta smo jo z občinskimi sredstvi obnovili in na 
njej se vsako leto odvijajo različne dejavnosti; od košnje trave, 
peke kruha do postavitve jaslic. Domačijo obiskujejo šolski otroci, 
ki spoznavajo življenje na vasi nekoč, in razna društva ter tudi tu
risti. Upravitelj domačije je član Sveta KS Uroš Primc, ki je glavni 
člen domačije in ji posveča veliko svojega časa.

Kot vse KS ima tudi vaša lep gasilski dom.
Krajevna skupnost je v letu 2015 aktivno sodelovala pri obnovi 
gasilskega doma in izgradnji parkirišč, kar je bilo tudi potrebno.

Predsednik KS Knežja vas, Alojz Špec

Medvaške igre

KS se predstavijo
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Največji dosežek v vašem mandatu je Vaško središče Dolenje 
Selce.
Na mestu, kjer je stal obstoječi dom gasilske desetine in na ze
mljišču v lasti Občine, smo imeli željo, da uredimo površino z 
igriščem in novimi stavbami. Na začetku smo uspeli s pomočjo 
Občine izdelati idejni projekt za ureditev centra, vendar zaradi 
predvidenih visokih stroškov izgradnje Občina in tudi sama KS ni 
bila v stanju financirati projekta. Tako smo izdelali PGD in PZI ter 
pridobili gradbeno dovoljenje. Od 2010 do 2013  se je Občina 
prijavljala na različne razpise in v letu 2013 smo le uspeli prido
biti sredstva za izgradnjo Vaškega središča Dolenje Selce. Nosilec 
projekta je bila Občina Trebnje, ki je tudi delno sofinancirala pro
jekt v skladu z razpisnimi pogoji. Marca 2014 je bila podpisana 
pogodba z izvajalcem delGPI Tehnika iz Novega mesta, 3.10. pa 
je bila že otvoritev doma.

Kaj obsega to Središče?
Vaško središče obsega 2 stavbi, igrišči za košarko in nogomet in 
parkirišča za osebne avtomobile. Vrednost projekta je bila cca 
500.00,00EUR. Dom sedaj uporabljamo kot sedež KS Knežja vas 
in za različne prireditve tako v organizaciji KS kot v organizaciji 
krajanov in društev. Igrišče pa koristijo tako starejši kot tudi mlaj
ši krajani za različne športe in rekreacijo.

Katere pa so te prireditve in dogodki v vaši KS?
Zelo odmevno je Kurentovanje, kjer nas pred pustnim torkom 
obiščejo ptujski kurenti, ki jih je v središče pripeljal Tone Kek. 
Potem je vsako leto v mesecu marcu ob dnevu žena in ob ma-

terinskem dnevu ter dnevu mučenikov organizirana prireditev 
s kulturnim programom, ki se je udeleži veliko število krajanov. 
Odmevna je tudi prireditev ob dnevu KS, ki jo na predvečer 
praznika dneva državnosti 24. 6. organizira KS v športno rekre
acijskem centru »Rupa«. Potekajo tekmovanja med vasmi v no
gometu, odbojki in drugih igrah. Prižgemo KRES. Poskrbljeno je 
tudi za pijačo in malico.
Prav tako se je dobro prijela tudi čistilna akcija KS, ki jo orga
niziramo konec marca in poteka v začetku aprila že več kot 10 
let. Namen akcije ni samo čiščenje okolice in črnih odlagališč, 
marveč tudi ozaveščanje krajanov, da se ne odmetava odpadkov 
v okolje.
Predstavnika KS, predsednik in članica Sveta KS Anita Barle že 
desetletje ob okroglih obletnicah obiščejo starejše krajane in 
jim ob tej priložnosti podarijo tudi manjše darilo.

Kakšno pa je sodelovanje Sveta KS z Občino?
Na čelu KS Knežja vas sem že četrti mandat in kar se tiče svetnikov 
KS v vseh mandatih, lahko izrečem same pohvale. Skoraj ni bilo 
projekta, da ga ne bi podpirali in pri njem sodelovali. Dajali so 
tudi dobre nasvete. So velik zgled dobrega sodelovanja in samo 
želim si lahko, da bi tudi naslednji mandati − ne glede na to, kdo 
bo predsednik, delovali tako suvereno in složno.
Sodelovanje s krajani je prav tako kot s svetniki potekalo korek
tno. Seveda so bile posamezne težave pri pridobivanju zemljišč, 
vendar smo na koncu dosegli dogovor, ki ni bil v škodo vpletenih.

V mandatih vodenja se moram zahvaliti  županu g. Kastelicu, ki 
je podpiral projekte kakor tudi članom sedanje in bivše občinske 
uprave: g. Pircu, g. Starbeku, g. Zakrajšku in gospe Starič.

»Dejanja so vedno tista, ki štejejo. Ni dovolj, da samo govoriš« in 
teh načel se v KS Knežja vas držijo. Naj bo pot še naprej uspešna.

Mojca Smolič
foto: M.S. in Š.L

Čistilna akcija

Jurjeva domačija Vaško središče

KS se predstavijo
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BARAGOV DAN – 
SPOMINSKI DAN  
OBČINE TREBNJE

Organizator praznika Občine Trebnje
Občina Trebnje, zanjo župan Alojzij Kastelic | Goliev trg 5, 8210 Trebnje
07 348 11 04 | obcina.trebnje@trebnje.si | www.trebnje.si 

v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Trebnje, zanjo predsednik Dejan Smuk 
Rimska cesta 33, 8210 Trebnje | 07 304 43 74 | info@kstrebnje.si | www.kstrebnje.si 

Izvajalec programa 30 let mesta Trebnje  
JSKD, Območna izpostava Trebnje, zanjo Joži Sinur, vodja izpostave 
Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje | 07 348 12 50 | oi.trebnje@jskd.si | www.jskd.si 

Izvajalec Baragovega dne
Kulturno društvo Trebnje | Klemenčičeva 3, 8210 Trebnje

OBČINA TREBNJE VABI  
k SLOVESNI MAŠI     

v petek, 1. 7. 2022, ob 19. uri 
v župnijsko cerkev v Trebnjem, ko bomo 
praznovali spominski dan Občine Trebnje – 
Baragov dan. 

SLAVNOSTNO AKADEMIJO, ki bo potekala 
v Kulturnem domu Trebnje, bodo oblikovali  
župan g. Alojzij Kastelic, Aleš Čerin in 
Ingenium Ensemble.

V soboto, 2. 7. 2022, ob 7. uri  
se pred župnijsko cerkvijo v Trebnjem  
prične POHOD PO BARAGOVI POTI,  
na katerega nas bo pospremil Občinski 
pihalni orkester Trebnje.

Občina Trebnje praznuje

14. praznik  
Občine Trebnje 
in 30 let mesta 
Trebnje

Vabilo

Obcinski praznik_VABILO_06-2022.indd   2-3 7. 06. 2022   10:46:55

občinski praznik
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Slavnostna seja  
Občinskega sveta Občine 
Trebnje bo posvečena  
30. obletnici mesta Trebnje.

SLAVNOSTNI GOVORNIK:
Alojz KOVŠCA, predsednik Državnega sveta 
Republike Slovenije

PODELITEV PRIZNANJ OBČINE TREBNJE:

častni občan Občine Trebnje  
Alojzij PODBOJ

plaketa Občine Trebnje 
Ciril PEVEC
Marjan JEVNIKAR
Šolske sestre iz Trebnjega
Marjan ZUPANČIČ (posthumno)

priznanje Občine Trebnje 
Kmetijska zadruga Trebnje-Krka
Komunala Trebnje
Vrtec Mavrica Trebnje

V programu slavnostne seje bodo sodelovali:

Občinski pihalni orkester Trebnje s Trebanjskimi 
mažoretami, vokalna skupina Soreline, Jan Gričar 
(saksofon), Barbara Gričar (flavta) in Zoltan Peter 
(klavir), Matjaž Strmole (bariton) in Sandi Ravbar 
(harmonika) ter Jože in Zvonka Falkner.

Povezovalka programa: Mojca Bahun

S spoštovanjem,

Alojzij Kastelic, 
župan Občine Trebnje

SLAVNOSTNA SEJA 
OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE TREBNJE

petek, 17. junija 2022, ob 19. uri  
v Parku likovnih samorastnikov v Trebnjem

Zaželeno je spoštovanje kodeksa oblačenja na 
tovrstnih slovesnostih.

Vljudno vas prosimo, da svojo prisotnost na prireditvi 
potrdite do srede, 15. junija 2022, do 12. ure na:
• telefonski številki 07 348 12 50
• e-naslov oi.trebnje@jskd.si
• ali mobilni telefon 031 472 919

Osrednjo slovesnost bo mogoče 
spremljati tudi v živo prek 
Facebook strani “Občina Trebnje”.

V okviru slovesnosti  
bo predan kvačkani grb 
Občine Trebnje, ki ga je 
izdelala Marta Dimnik. 

Dejan Smuk
Predsednik KS Trebnje

V primeru slabega vremena  
bo slovesnost potekala v 
Kulturnem domu Trebnje.
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Tabor so omogočili:
CIK Trebnje –  

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje,
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,

Občina Mirna,  
Občina Mokronog - Trebelno,

Občina Trebnje in
Zveza kulturnih društev Trebnje.

Organizator Tabora:
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje
T: 07 34 82 100, 106

F: 07 34 82 102
galerija@ciktrebnje.si

www.ciktrebnje.si  
www.galerijatrebnje.si

Soorganizatorja:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,

Območna izpostava Trebnje,
in Zveza kulturnih društev Trebnje

T: 07 34 81 250, 251
oi.trebnje@jskd.si

zkd.trebnje@gmail.com

MEDNARODNI TABOR  
LIKOVNIH SAMORASTNIKOV 

TREBNJE
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U D E L E Ž E N C I  T A B O R A

Đurđica Balog, Hrvaška

Iago Barbieri, Italija

Natalia Berezina, Slovenija

Odile Bron, Francija

Stanka Golob, Slovenija

Amadeo Marchetti, Italija

Svetlana Miladić, Srbija

Alexia Molino, Italija

Ramon Rodriguez Fernandez, Kuba

Pawel Widera, Poljska

Umetniki bodo v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje  
(Goliev trg 1) ustvarjali od nedelje, 12. junija,  
do četrtka, 16. junija 2022, od 9. do 13. ure  
in od 15. do 18. ure.

S P R E M L J E V A L N I  P R O G R A M

16. junij 2022 ob 19. uri:  
pričetek glasovanja za nagrado prijateljev Galerije likovnih 
samorastnikov Trebnje na spletni strani in v prostorih galerije.

18. junij 2022 ob 10. uri:  
zaključek Tabora, podelitev nagrade žirije izbranemu avtorju, 
razglasitev prejemnika nagrade prijateljev Galerije likovnih 
samorastnikov Trebnje in razstava podarjenih del. 

Veseli bomo vašega obiska in pozornosti!

V času Tabora je obisk galerije in dogodkov  
v okviru spremljevalnega programa brezplačen.

GALERIJA LIKOVNIH 
SAMORASTNIKOV TREBNJE 

vas in vaše prijatelje  
vljudno vabi na odprtje

v soboto, 11. junija 2022, ob 19. uri
v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje,

Goliev trg 1, Trebnje.

Zbrane bo nagovoril
ilustrator Peter Škerl. 

Tabor bo odprl župan Občine Trebnje,  
gospod Alojzij Kastelic.

Glasbeni program bo pripravila  
Glasbena šola Trebnje.

55.  
MEDNARODNEGA TABORA 

LIKOVNIH SAMORASTNIKOV 
TREBNJE

Vabljeni!
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DATUM ČAS DOGAJANJE

Petek,
17. junij 2022

17.00–19.00

Program za otroke in odrasle
prizorišče: glavni prireditveni prostor
Predstavitev trebanjskih društev in njihovih dejavnosti
Predstavitev preventivnih dejavnosti:
Center za krepitev zdravja Trebnje, PP Trebnje …
Za otroke: poslikava obraza, izdelovanja nakita, poletnih kapic, športne in družabne igre

18.00 Mini olimpijada »Iz trebanjskega koša«
prizorišče: glavni prireditveni prostor

18.00
V iskanju rimskega leva, predstavitev arheološke slike replike predmetov z arheologinjo 
Heleno Fornazarič 
prizorišče: Knjižnica Pavla Golie Trebnje

19.00
Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Trebnje s praznovanjem 30-letnice razglasitve 
mesta Trebnje 
prizorišče: Park likovnih samorastnikov

21.00

Zabavno glasbeni program
prizorišče: glavni prireditveni prostor
Ansambel Petra Finka, Novi Spomini, Ansambel Robija Zupan, Ansambel Roka Žlindre, Top
niška pomlad

8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica
prizorišče: glavni prireditveni prostor 

Sobota,
18. junij 2022

10.00–12.00 Golf turnir Iz trebanjskega koša in dan odprtih vrat Golf kluba Trebnje
prizorišče: golf vadbišče Blato 

10.00 Zaključek 55. Tabora likovnih samorastnikov Trebnje
prizorišče: Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

10.00 Srečanje članov Pokrajinske zveze društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine
prizorišče: glavni prireditveni prostor

16.00 Kulturni program ob 15-letnici folklorne skupine Nasmeh
prizorišče: glavni prireditveni prostor

18.00 Povorka društev
prizorišče: iz mestnega parka Trebnje do glavnega prireditvenega prostora

19.30 Podelitev trebanjskih koškov
prizorišče: glavni prireditveni prostor

20.00
Zabavno glasbeni program
prizorišče: glavni prireditveni prostor
Primorski fantje, Jodel Ekspress, Skater, Vihar, Verz

SPREMLJEVALNI PROGRAM
Četrtek,

16. junij 2022 16.00 Mavričnih 70
Vrtec Mavrica Trebnje

Četrtek,
16. junij 2022 19.00 Slavnostna akademija ob 70-letnici Društva upokojencev Trebnje s predstavitvijo zbornika

Kulturni dom Trebnje
Nedelja,

19. junij 2022 13.30–14.30 28. kolesarska dirka Po Sloveniji 2022 – zadnja etapa preko občine Trebnje
Goliev trg

Torek,
21. junij 2022

DAN TEMENICE

8.00–12.00 Izkustveni delavnici za učence: Raziskovanje Temenice z vsemi čutili
terensko delo ob Temenici

9.00–10.00
11.00–12.00
13.00–14.00

Dan odprtih vrat na Centralni čistilni napravi Trebnje  – vodeni ogledi za javnost
CČN Trebnje (Dolenji Podboršt pri Trebnjem 30)

13.00–14.00 Javna delavnica: Tehnološke rešitve za preprečevanje onesnaževanja vodnih virov
Dolenji Podboršt pri Trebnjem 30

16.00–17.30 Javna razprava: Trajnostno upravljanje kraške Temenice in njenega obvodnega prostora
Občina Trebnje (velika sejna soba)
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Občina 
Trebnje 
praznuje

BARAGOV DAN 
SPOMINSKI DAN OBČINE TREBNJE

VABLJENI!

Petek, 1. julija 2022

7.00  POHOD PO BARAGOVI POTI 
izpred župnijske cerkve v Trebnjem

   KULTURNI PROGRAM:
    Občinski pihalni  

orkester Trebnje

19.00  SLOVESNA MAŠA  
v župnijski cerkvi v Trebnjem

20.15  SLAVNOSTNA AKADEMIJA  
S KULTURNIM PROGRAMOM 
v Kulturnem domu Trebnje

Sobota, 2. julija 2022
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VABIMO VAS NA 

 

PRAZNOVANJE   

70. LET  
PREDŠOLSKE VZGOJE V TREBNJEM 

 

PRIREDITEV  

 

 

BO V ČETRTEK, 16. 6. 2022, OB 16. URI  

 

V VRTCU MAVRICA TREBNJE. 

 

 

MALI IN VELIKI IZ VRTCA MAVRICA TREBNJE 



UGODNE CENE & VELIKA ZALOGA

Obrtniška ulica 4 , TREBNJE 031 204 333 www.vulkanizerstvo.si

KOVINSKA in PREMONTAŽA & 
AVTOOPTIKA

VULKANIZERSTVO BOŠTJAN VOVK
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V Dobrniču gostili 
ljudske melodije
Trebanjska izpostava Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti (JSKD) je v Do
brniču zadnji majski petek pripravila 
Območno revijo poustvarjalcev glasbe
nega izročila Slovenije, poimenovano 
NapevOdsev. Obiskovalci so lahko pri
sluhnili šestim skupinam, ki so združile 
območne izpostave JSKD Trebnje, Sev
nica, Krško in Novo mesto.

V dobrniškem kulturnem domu so se 
predstavili: Pevke DPŽ Pod Gorjanci 
Kostanjevica na Krki, Pevska skupina 
Florjan, Vaški pevci Šentrupert, Ljudski 
pevci Boštanj, Tercet LiLá in Skupina 
Ragle.

Območno revijo je strokovno spremlja
la vsestranska glasbenica, pevka in di
rigentka Jasna Žitnik Remic, ki se je po 
reviji na strokovnem posvetu z vodji oz. 
s predstavniki skupin tudi pogovorila o 
nastopih. 

Zbrane je na prireditvi, ki jo je pove
zovala Petra Krnc Laznik, pozdravil 

podžupan Občine Trebnje Jože Avgu
štinčič. Območno revijo so omogočili 
Javni sklad RS za kulturne delavnosti ter 
Občini Trebnje in Šentrupert.

Joži Sinur, JSKD OI Trebnje
Foto: Alenka Stražišar Lamovšek

renault.siRenault priporoča

*Mesečni obrok velja za model Renault CAPTUR evolution E-Tech 145 hibrid in začetno ceno 23.290 €, ki že vsebuje redni popust v višini 300 € ter dodatni Fleksi popust v višini 400 €, ki velja ob nakupu z Renault Financial Services. 
Informativni izračun je narejen na dan 23. 5. 2022. Informativni izračun za skupni znesek kredita v višini 5.885,64 € je narejen za dobo odplačila 48 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 4,99 % in polog v višini 
6.947,15 €. EOM je 6,27 % in se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih obrokih v višini 179 € in z zadnjim povišanim obrokom v višini 10.457,21 €. Skupna finančna 
obveznost, ki jo mora odplačati kreditojemalec, brez vštetega vplačanega pologa, znaša 19.585,75 €, od tega znašata zavarovalna premija 209,78 € in strošek odobritve kredita 326,86 €. Fleksi akcija je pogojena s sklenitvijo 
obveznega in osnovnega kasko zavarovanja vozila za celotno dobo financiranja pri eni izmed slovenskih zavarovalnic. Kupec lahko ob koncu financiranja izkoristi možnost prodaje vozila koncesionarju, ki mu je prodal vozilo, 
po vnaprej določenih pogojih. Velja preko Renault Financial Services. **Ob nakupu avtomobila preko Renault Financial Services kupec prejme brezplačno podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej). 
***Ob nakupu novega vozila Captur E-Tech hibrid v primeru zamenjave Staro za novo kupec prejme 400 € dodatnega popusta.  Navedena začetna cena je priporočena maloprodajna cena (MPC) in je neobvezujoča ter 
že vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Poraba pri mešanem ciklu: 4,8-5,2 l/100 km. Emisije CO2: 108-118 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0039-0,0061 g/km. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo 
standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Pridržujemo si pravico do napak. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih 
nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

RENAULT CAPTUR
E-TECH HIBRID 
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179 €
5 let podaljšanega jamstva**

z dodatnih 400 € popusta pri menjavi Staro za novo***

/mesec*

že za

AVTO CENTER VOVK D.O.O.
Podjetniška ulica 7, 8210 Trebnje
041 480 665 | www.acvovk.si
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12. tekmovanje 
gasilskih enot 
širšega pomena
V soboto, 28. maja, je v okviru Bogatajevih 
dni zaščite in reševanja potekalo 12. tek
movanje gasilskih enot širšega pomena.
Ekipa šestih tekmovalcev PGD Trebnje je 
izžrebala scenarij prometne nesreče dveh 
vozil s po eno ponesrečeno osebo, pri ka
teri je eno vozilo obstalo na štirih kolesih, 
drugo pa je bilo obrnjeno na streho. 
V največ 20 minutah so morali tekmovalci 
zavarovati kraj nesreče, stabilizirati vozila, 
odklopiti akumulatorje ter s tehničnim po
segom varno rešiti ponesrečeni osebi. 
Gasilci in gasilka PGD Trebnje so se z za
dano nalogo odlično spopadli, saj so v 
konkurenci 15 GEŠP zaostali le za Gasilsko 
brigado Ljubljana in tako ponovili naš naj
boljši dosežek na tovrstnem tekmovanju, 
2. mesto!

Projekt ERASMUS+ 
(izmenjava 
učencev)
V okviru projekta Erasmus+ z naslovom 
Gastronomija in trajnostni razvoj so učen
ci 9. razreda OŠ Trebnje z mentoricama 
obiskali šolo Klarup, v mestu Aalborg na 
Danskem. 

V tednu dni so si učenci ogledali mlin in 
ekološko kmetijo, pripravljali so tradi
cionalne danske jedi, se izobraževali na 
temo trajnostnega razvoja ter spoznava
li življenje in delo na tamkajšnji osnovni 

Srečanje ob 60-letnici zaključka  
osnovne šole
Od tistega davnega junija 1962, ko smo nekdanji učenke in učenci OŠ Trebnje zaključili 
osnovno izobraževanje, je minilo 60 let. Razšli smo se po različnih koncih Slovenije, ne
kateri so si dom ustvarili izven naših meja, štiri sošolke celo na drugih kontinentih.
“Koronski čas” je zadnja leta preprečil naša druženja, zato smo se toliko bolj razveselili 
letošnjega jubilejnega srečanja. Zbrali smo se 3. junija 2022 na Blatu pod kozolcem ob 
ribniku. Iz dveh oddelkov nas je prišlo 26.
Okornovi so nas prisrčno sprejeli in poskrbeli za hrano in pijačo. K dobremu razpolo
ženju sta prispevala tudi čudovita okolica in prekrasen dan. Obujali smo spomine na 
osnovnošolska leta ter si pripovedovali, kaj nam je na pot prineslo življenje: veliko dela, 
odrekanja, skrbi, izgube dragih ljudi in tudi srečne dogodke.
Ob slovesu smo si zaželeli predvsem zdravja in si obljubili, da se tudi prihodnjega sreča
nja udeležimo v čim večjem številu.

Anton Vencelj

Za vsako tekmovanje v društvu menjajo 
nekaj članov ekipe, saj tako preko inten
zivnih treningov pridobi pomembne izkuš
nje in znanja kar se da veliko operativnih 
gasilk in gasilcev. 

Skozi poletje bomo pripravili več delavnic 
za otroke in mlade. Lepo vabljeni, da se 
nam pridružite.

Za PGD Trebnje
Matej Mlakar

šoli. V popoldanskem času so se ob raznih 
športnih aktivnostih družili s svojimi dan
skimi vrstniki, pri katerih so tudi bivali. Ob 
vrnitvi domov smo vsi priznali, da je bil to 

teden poln novih izkušenj in doživetij, ki ga 
ne bomo nikoli pozabili.

Albina Hribar in Saša Bedene

dogodki
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  Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu: od 1,0 do 6,6 l/100 km. Izpuh CO2: od 22 do  

od 0,00025 do 0,00091 g/km. Število delcev: od 0,04 do 2,37. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti 
k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
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Humanitarno delovanje  
AGB banda 
Izkupiček od prodaje nove zgoščenke darilo 

OŠPP Mirna 
AGB band sta leta 2012 ustanovila Andrej Grandovec in Zdrav-
ko Ječnik. Nekaj časa sta sodelovala z Matejem Pekoljem, ka
sneje pa se jima je pridružil Fredi Pišek. Po desetih letih delova
nja in sodelovanja s trebanjskimi in drugimi glasbeniki je prišel 
čas, da pesmi, ki so jih ustvarili, zapišejo za vedno. Tako je padla 
odločitev za izdajo zgoščenke.

AGB band vseskozi deluje humanitarno. Tako so izkupiček kon
certa, ki so ga imeli leta 2019, v celoti namenili Šolskemu skladu 
OŠ Trebnje. Tokrat pa so se odločili, da gre denar Osnovni šoli s 
prilagojenim programom Mirna.
Ko smo povprašali Andreja Grandovca, zakaj so se tako odločili, 
je dodal:
»Življenje piše različne zgodbe in vsi smo del teh zgodb. Že 
samo misel, da nekomu lahko polepšaš trenutek časa, pogreje 
dušo, če pa je vse speljano v praksi, pa pomeni še toliko več. 
Ker ima naš član Zdravko sina Maxa, ki obiskuje OŠPP na Mirni, 
je bila odločitev takoj jasna, komu bomo tokrat namenili izku
piček. Velikokrat družba pozabi na tiste najbolj ranljive in prav 
se nam zdi, da jim vsaj kanček pomagamo. Z nakupom nove 
zgoščenke boste skupaj z nami vsaj malo pripomogli k boljšemu 
počutju otrok, ki so del nas.«

Predstavitev zgoščenke bo v četrtek, 30. 6. 2022, ob 20.00 na 
ploščadi Forma viva v Trebnjem. Za nakup zgoščenke ali ključ
ka pa lahko pokličete tudi na tel. št. 041/726679 (Andrej) ali 
obiščete FB stran AGB band, kjer jo boste lahko naročili.

Mojca Smolič

dogodki



Revialni tekmi  
na OŠ Trebnje
Vsako leto v juniju organiziramo tekmo v odbojki, 
kjer se pomerijo učiteljice in učenke, in v nogo
metu, kjer se z učitelji pomerijo učenci.
Po dveh letih zatišja zaradi znanih razlogov smo 
se letos ponovno pomerili v obeh športih.
Najprej so na parket stopile učiteljice in učenke. 
Prepričljivo so zmagale učiteljice, saj so oba seta 
zmagale zelo prepričljivo (25 : 13 in 25 : 14).
Nato smo na parket stopili učitelji in učenci. Tek
ma je trajala 3 x po 10 minut. Na koncu so zmagali 
učenci, saj so zadeli tri sekunde pred koncem tek
me. Strelec za učitelje Smiljan Pristavnik 1 : 0,  2 : 
1 in 3 : 3. Za učence so zadeli: 1 : 1 Gašper Cesar, 
2 : 2 Amer Gluhić, 2 : 3 Urh Gerden in 3 : 4 Urban 
Rogelj.
Bistvo tekem pa je druženje z učenci in učenka
mi devetega razreda, saj ravno zaključujejo svojo 

Igre za dober namen
Na šolskem igrišču Velikega Gabra se je na prvo junijsko sredo 
zbralo veliko ljudi. Dogodek se je začel z nastopom vseh vrtčev
skih in šolskih zborov, ki so peli pesmi učiteljice Urške Mitrović iz 
pesmarice Zapojmo skupaj. Med pesmimi ni manjkala niti šolska 
himna, ki vedno razveseli poslušalce. 
Igre so vodili učenci od 5. do 9. razreda. Spretnosti, ugibanje in 
celo hiša strahov so zabavali obiskovalce. Zahvale gredo tako 
učencem kot tudi učiteljem, ki so na dogodku sodelovali, ter do
natorjem, ki so prispevali hrano, pijačo in nagrade. Poletne tem
perature, melodije harmonike, ritmi pod prsti mlade DJke in vonj 
po palačinkah so popoldne naredili še bolj prijetno.
Letošnje igre so bile v znamenju dobrodelnosti. Celoten izkupiček 
je šola podarila učenki Ani Grošelj, ki potrebuje nujno zdravljenje 

Otroško rajanje s poslikavami 
in milnimi mehurčki
Prvi junijski ponedeljek se je v Trebnjem odvijalo prvo letošnje 
Otroško rajanje, projekt Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
(JSKD), Območne izpostave Trebnje, ki je namenjen najmlajšim. 
Projekt zajema gledališko ali lutkovno predstavo za otroke, dogo
dek pa obogatijo z dodatno animacijsko vsebino.

Tokrat so v Parku likovnih samorastnikov Trebnje obiskovalci uži
vali v navihani otroški predstavi V knjigi skriti zaklad v izvedbi 
Zavoda Enostavno Prijatelji. Pravljična vila otrokom pripoveduje 
pravljico o škratku Nagajivčku. A ko obrne prvi list, iz knjige skoči 
škrat, ki ne pusti, da Vila bere pravljice, saj trdi, da so pravljice 
dolgočasne. Ko pa začne škratek Nagajivček nagovarjati otroke k 
delanju neumnosti, Vila prevzame stvari v svoje roke in v pravljič
no deželo skrije poseben zaklad, ki škratka za vedno spremeni.

Pravljična vila je po predstavi poskrbela še za čarobne poslikave 
obraza, škrat Navihanček pa je pričaral velikanske milne mehurč
ke, ki so poskrbeli za pristno otroško radost. Projekt Otroškega 

osnovnošolsko obveznost. Vsem učencem pa želimo veliko uspeha v nadaljeva
nju njihove življenjske poti.

 Smiljan Pristavnik
Foto: Sašo Kolar

v tujini.  Obisk dogodka je bil večji kot kadarkoli prej. Zbrali smo 
več kot 3500 €. Moč dobrote in srca je vedno zmagovita in nepre
magljiva. HVALA VSEM iz srca.

Danijela Kocmur

rajanja je pripravila trebanjska izpostava JSKD v sodelovanju s 
Knjižnico Pavla Golie Trebnje, omogočila pa ga Občina Trebnje.

Joži Sinur, JSKD OI Trebnje
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Državna prvenstva naših 
keglajčic

Zoja peta na šolskem tekmovanju, dve 
bronasti medalji veterankam in pokal za 3. 

mesto prvi ekipi 
Po končanem ligaškem tekmovanju so se nadaljevala  razburlji
va dogajanja. Veteranke so nastopile na državnem prvenstvu v 
Medvodah in domov prinesle dve bronasti medalji. To je uspelo 
izkušenim igralkam Milki Dular in Rozi Flisar.

V finalu državnega prvenstva osnovnih šol v kegljanju so v Kranju 
(22. aprila) nastopile učenke in učenci, med njimi prvič tri deklice 
trebanjskega kluba iz novomeške Osnovne šole Grm in se tako 
vpisale med najboljše. Neža Zoja Božič je v najmlajši in najšte
vilnejši skupini (17) letnik 2009 in 2010 osvojila visoko 5. mesto 
s 311 podrtim keglji, njena sošolka Nastja Černe je bila enajsta 
(277) in Tara Zupančič dvanajsta (276). Skupno jih je nastopilo 42 
iz sedemnajstih šol.

Državno ekipno prvenstvo
23. aprila  je novomeško kegljišče v športnem parku Portoval 
gostilo letošnje državno ekipno prvenstvo v najstarejši množični 
ekipni disciplini – borbenih igrah za ženske. Trebanjske kegljačice 
so sestavile kar dve šestčlanski ekipi. Prva ekipa je osvojila tretje 
mesto in pokal, druga ekipa je bila četrta. Zmagala je ekipa Krke 
pred kamniškim Calcitom. 
Izidi: 1. KD Krka Novo mesto 384 podrtimi keglji, 2. KK Calcit Ka
mnik 347, 3. KK Trebnje I 327, 4. KK Trebnje II 235. 
Moške ekipe so kegljale v Šoštanju. Zmaga je prepričljivo pripa
dala domačinom, saj so podrli 576 kegljev.

Neža in Zoja dosegli osebni rekord
Na državni praznik, 27. aprila, so deklice s 3. krogom nadaljevale 
posamezno prvenstvo Slovenije v Litiji. Trebanjke so se izjemno 
dobro izkazale. Dosegle so dva osebna rekorda: Neža Zoja Bo
žič 460 in Nastja Černe 381 podrtih kegljev. Kot kaže, se v pod
mladku že rojevajo talenti in bodoči vrhunski kegljači svetovnega 
formata. Upajmo, da bodo ta šport z leti samo še bolj vzljubili. 
Čestitke mladenkam! 

Prejeti zlati in srebni kegelj  s pisnim 
priznanjem

Na skupščini Kegljaške zveze Slovenije v Ljubljani je predsednik 
Milan Kurelič z zamudo zaradi pandemije − ob 50. letnici − izročil 
priznanja klubu. Zlati kegelj s pisnim priznanjem je prevzela pred
sednica Jelka Oven. Srebni kegelj s pisnim priznanjem je prejela 
svetovna podprvakinja Nika Radelj. Izjemno hvaležni za prejeta 
priznanja in kegelj so kegljačice po treningu sedle skupaj, obujale 
spomine na uspešno prekegljano pot ter že kovale nove načrte 
za prihodnost.

Tudi mi jim želimo, da bodo njihove tekme še naprej tako suvere
ne in, da bodo dosegale dobre rezultate, ki jih bodo motivirali za 
nadaljnja tekmovanja.

Mojca Smolič
Foto: Niko Goleš

Prejeti zlati in srebni kegelj  
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55. Mednarodni badmintonski 
turnir v Friedrichshafnu  
v Nemčiji
Člani slovenske reprezentance do 15 let so se od 26. 5. do 29. 5. 
2022 udeležili mednarodnega turnirja, med njimi je bil tudi član 
badmintonskega kluba Mirna Tim Anzelj. V fantovskih dvojicah je 
skupaj z Mattiasom iz Bita pokazal odlično igro, saj sta se prebila 
do polfinala, kjer sta žal morala priznati premoč nemškima repre
zentantoma in tako osvojila odlično 3. mesto.
Članica badmintonskega kluba Mirna Nika Arih se bo od 25. 6. 
do 5. 7. 2022 udeležila Sredozemskih iger v Oranu v Alžiriji. To 
bodo Nikine prve sredozemske igre. Želimo ji dobro pripravo na 
tekmovanje in še boljši nastop. V mesecu maju je nastopila tudi 
na odprtem prvenstvu Slovenije, kjer ji je malo zmanjkalo za me
daljo. V ženskih in mešanih dvojicah je osvojila 5. mesto.

Deklice kegljale na Jesenicah
V četrtem krogu na državnem prvenstvu so na Jesenicah nasto
pile tri trebanjske deklice. Na kegljišču Podmežaklo je najboljši 
izid dosegla Neža Zoja Božič (410), osebne rekorde sta izboljšali 
Tara Zupančič (402) in Nastja Černe (400).
 
TRENUTNI VRSTNI RED DEKLICE: 
I. kategorija (letnik 2009, 2008):  1. Rebeka Ličen 1113, 2. Mia 
Mele (obe Brest) 939; 
II. kategorija (letnik 2011 in 2012): 1. Poa Žnidaršič Zajc (Brest) 
2675, 2. Julija Rudolf (Adria) 2589, 3. Lana Jene (Brest) 2367, 4. 
Eva Starešinič (Bela krajina) 2114 … 
III. kategorija (letnik 2009 in 2010): 1. 1. Bianca Bučar (Litija) 
2134, 2. Kristina Mihelčič (Kamnik) 1894, 3. Blažka Petohleb 
(Proteus) 1707 … 6. Julija Žafran Planinc (Bela krajina) 1440 … 8. 
Tjaša Kranjc (Krka)  1347 … 14. Neža Zoja Božič 1251 … 16. Nastja 
Černe 1117 … 28. Tara Zupančič (vse Trebnje) 402;  
IV. kategorija (letnik 2007 in 2008): 1. Brina Janič (Celje) 2180, 2. 
Tanja Bajt 2073, 3. Maja Hren (obe Brest) 2054, 4. Kaja Panjan 
(Brežice) 1997 … 8. Tia Baša (Krka) 1447 …

Vsem članom želimo uspešno delo in odlične rezultate tudi v pri
hodnje.

Vanja Jakopin 
Foto: Matic Ivančič

Silva potrdila posamezni 
naslov  
Na Vodnjakovem kegljišču v Novem mestu je odigrano 42. klu
bsko prvenstvo trebanjskih kegljačic, na katerem je med petnaj
stimi igralkami, kar je rekord, prepričljivo zmagala Silva Zupančič.  
Silva je v dveh nastopih podrla 1129 (562+567) kegljev. IZIDI: 
1. Silva Zupančič 1129, 2. Renata Korelc 1116, 3. Jasmina Mišič 
1079, 4. Damjana Jerman 1069, 5. Rozi Flisar 1060, 6. Katja Šribar 
1043, 7. Martina Horvat 1034, 8. Slavica Hribšek 1023, 9. Milka 
Dular 1019, 10. Iris Vencelj 1004, 11. Milena Veber Jarc 992, 12. 
Stanka Zaletelj 957, 13. Mojca Šalehar  949, 14. Marija Čefarin 
916, 15. Jelka Oven 881.
Na istem kegljišču so v terminu torkovega treninga izvedli 9. klu
bsko prvenstvo v disciplini sprint, na katerem je prvič slavila Re
nata Korelc, pred Milko Dular. Medalji za tretje mesto sta prejeli 
Silva Zupančič in Stanka Zaletelj.

Mojca Smolič

DEČKI – vodeči po kategorijah: Domen Bodlaj (Kamnik), Svit Ba
jec (Litija), Tadej Podlogar (Proteus) in Blaž Kukovec (Adria).

Mojca Smolič

šport



Sprejem rokometašev  
pri županu
Župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic je v ponedeljek, 6. 6. 2022, 
sprejel »trebanjske leve«, člane rokometne ekipe Rokometnega 
kluba Trimo Trebnje, ki so pod vodstvom Uroša Zormana dosegli 
izjemen uspeh – postali so slovenski podprvaki v 1. rokometni 
ligi. 
Čestital je vsem igralcem, trenerjem in  vodstvu kluba ter dejal, 
da se zmagovalna miselnost rokometne ekipe prenaša tudi v dru
ge športe, v gospodarstvo in na splošno pri naših ljudeh vzpodbu
ja optimizem in kreativnost. 

Poudaril je, da je članska ekipa vzornik mlajši generaciji otrok in 
mladine, ki z veseljem trenirajo rokomet in si želijo zadeti čim več 
golov. 
Občina Trebnje finančno podpira Rokometni klub Trimo Trebnje 
in šport na splošno ter namerava v prihodnje v razvoj vložiti zna
ten delež tudi pri investicijah, saj ima v načrtu predlog za razširi
tev športne dvorane v Trebnjem. 

Trener Uroš Zorman je čestital članom za uspehe, jim zaželel lepe 
počitnice in dejal, da se vidijo v sredini julija, ko začnejo z novimi 
pripravami za nove uspehe.
Vodstvo kluba, Toni Janc in Jure Višček, Roman Šavrič so se žu
panu in Občini Trebnje zahvalili za finančno podporo ter dobro 
sodelovanje.

Na koncu sproščenega pogovora smo bili enotni, da si vsi želimo 
boljših pogojev za treninge rokometašev in splošen razvoj športa, 
ki bodo prinesli še večje uspehe.

Velika hvala tudi izjemnim navijačem, ki vzpodbujajo naše roko
metaše na domačih tekmah ter na gostovanjih. 
Na nove zmage!

Občina Trebnje, 
Majda Šalehar

Foto: Borut Dvornik
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SREČANJE KRVODAJALCEV 
RKS OZ Trebnje je v maju pripravilo srečanje krvodajalcev. Vabljeni so bili dobitniki priznanj, ki so več kot 40krat darovali kri. Tako 
je bilo 23 krvodajalcem podeljena plaketa za 40 darovanj krvi, 16 za 50krat darovano kri, 7 krvodajalcem za 60 darovanj, 5 krvo
dajalcem za 70 darovanj in 2 plaketi za 80 darovanj krvi. Najvišje priznanje pa je prejel g. Leon Rojc, ki je 90krat daroval kri. Vsem 
krvodajalcem iskrena hvala za dolgoletno darovanje krvi in zavedanje, da kri pomeni življenje. Vsak od nas jo utegne potrebovati 
za okrevanje po večji operaciji ali hudi nezgodi. Čestitke in zahvala velja tudi vsem, ki so 20krat in 30krat darovali kri. Svoja pri
znanja pa bodo leti prejeli na avgustovski krvodajalski akciji. Vsem in vsakemu krvodajalcu, ki prispeva k temu, da vir krvi nikoli 
ne presahne, srčna hvala. Hvala tudi vsem ostalim, ki po svojih najboljših močeh podpirajo prostovoljno krvodajalstvo v Sloveniji!

Mojca Smolič

šport



OŠ Trebnje 
državni prvak 
v dvoranskem 
nogometu
V letošnjem šolskem letu so naši nogome
taši postali področni prvaki, zmagali so v 
polfinalu državnega prvenstva (skupina 3) 
in nato postavili piko na i še z zmago v fi
nalu državnega prvenstva.
V torek, 31. 5. 2022, je bilo v Kopru orga
nizirano še zadnje dejanje te dolge sezone 
v dvoranskem nogometu. Na finalni turnir 
so se uvrstile OŠ Koper, OŠ Ljudski vrt Ptuj, 
OŠ Karla DestovnikaKajuha Šoštanj in OŠ 
Trebnje. Najprej sta bila izžrebana dva pol
finalna para, nato pa sta zmagovalca igrala 
za naslov državnega prvaka, poraženca pa 
za tretje mesto.

Žreb nam je v polfinalu namenil OŠ Karla 
DestovnikaKajuha iz Šoštanja. Naši fan
tje so tekmo začeli zelo nervozno in že po 
dveh minutah po napaki prejeli gol. Na
daljevali so bolje in kmalu izenačili (Amer 
Gluhić), a veselje ni trajalo dolgo, saj so 
ponovno naredili napako in prejeli zade
tek. Na srečo so izenačili še pred koncem 
polčasa (Amer Gluhić). Po premoru so za
igrali odlično in kaj kmalu povedli (Sergej 
Stojanović). Nato pa so, namesto da bi 
pripeljali tekmo mirno do konca, naredili 
še eno napako in omogočili nasprotniku, 
da je izenačil tri minute pred koncem. 
Tako so zmagovalca odločili kazenski streli 
s sedmih metrov. Naši učenci so bili bolj 
zbrani, saj so zadeli vsi trije (Amer Gluhić, 
Jaka Lobe in Urban Rogelj), Jakob Pucelj 
pa je zaustavil zadnji strel in nas popeljal 
v finale.

Tam nas je čakala OŠ Koper, ki je prema
gala OŠ Ljudski vrt z 2 : 1. V svojih vrstah 
je imela tri reprezentante in do finalnega 
turnirja ni izgubila nobene tekme. Še več. 
Do zaključnega turnirja so prav vse tekme 
zmagali in to z vsaj štirimi zadetki razlike. 
Naši nogometaši se jih niso ustrašili, saj 
so imeli žogo več v svojih nogah, domači
ni pa so čakali na njihove napake, da bi iz 
protinapadov zadeli. OŠ Trebnje je imela 
v prvem polčasu najlepšo priložnost, ko je 
Amer Gluhić zadel prečnik, domačini pa 
so večinoma poskušali s streli od daleč. V 
drugem polčasu se je taktična igra nada
ljevala. Osem minut pred koncem so naši 
učenci naredili edino napako, domačini pa 
vzeli ponujeno in lepo zadeli. Pet minut 
pred koncem so začeli igrati z golmanom, 
kar se jim je obrestovalo, saj so bili doma

čini  prisiljeni, da so s prekrški prekinjali 
njihove napade. 140 sekund pred koncem 
je bil zaradi igranja z roko izključen doma
čin, naši nogometaši pa so to ekspresno 
izkoristili in že po manj kot desetih sekun
dah izenačili (Urban Rogelj).

Tako so zmagovalca ponovno odločile se
demmetrovke. Naši učenci so zelo slabo 
začeli, saj so že takoj prvi strel zgrešili. 
Koper je v tretji seriji imel zmago že do
besedno na pladnju, a nas je Jakob Pušlar 
z izvrstno obrambo obdržal pri življenju. 
Nato je v naslednjih treh udarcih kar dva
krat ubranil strel in nam s tem na široko 

odprl vrata do naslova, ki ga je v šesti se
riji prinesel Ožbej Stopar Golob. Kazenske 
strele so v finalu zadeli še Jaka Lobe, Ur
ban Rogelj in Jakob Pušlar.
Državni prvaki so postali: Jakob Pušlar, 
Jaka Lobe, Žan Peterle, Ožbej Stopar Go
lob, Sergej Stojanovič, Mark Zorman, Urh 
Gerden, Jan Šalehar, Arne Nikić, Urban Ro
gelj in Amer Gluhić.

Vsem učencem čestitamo za zgodovinski 
uspeh!

     
 Smiljan Pristavnik 

Foto: Jernej Gabrijel
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 JUNIJSKA
PRAZNOVANJA 

Stranka  SDS je bila na volitvah v Državni zbor v občinah Trebnje, Mirna, Šentrupert in MokronogTrebelno uspešna in je edina v 
omenjenih občinah izvolila svojega poslanca. Prejel sem 3608 glasov (29,75 %) oz.1.214 glasov več kot leta 2018. Hvala vsem in še 
enkrat vsakemu volivcu posebej, ker vsak vaš glas je bil zelo pomemben.

Na koncu delovanja Janševe koalicije so bila odobrena sredstva za nadzidavo Doma starejših občanov v Trebnjem. Ocenjena vred
nost investicije znaša 5,296 milijona evrov z ddv. Investicijska sredstva so zagotovljena iz evropske kohezijske politike. Investicija se 
bo izvajala v letošnjem in prihodnjem letu.

Na konferenci 20. 5. 2022 smo ustanovili odbor seniorjev SDS. 

Bliža se praznovanje občinskega spominskega praznika  Baragovega dne.

Trebanjcem čestitamo ob krajevnem prazniku. Občankam in občanom čestitamo ob občinskem prazniku. 

Želimo ponosen dan državnosti.
Franci Kepa, poslanec

33
Trebnje

Podjetje Elektro Ljubljana je obvestilo, da se s 1. 6. 2022 spre
menijo cene polnjenja na njihovih polnilnicah, hkrati pa se zaradi 
nadgradnje sistema spreminjajo tudi splošni pogoji. Posredovali 
so nov cenik za storitve polnjenja na polnilnicah GNE, ki ga objav
ljamo v priponki.

S 1. 6. se bosta nadgradila tudi celoten sistem GNE in aplikacija 
za pametne telefone, vendar bodo o slednjem vsi uporabniki 
sistema GNE  obveščeni preko e-poštnih naslovov.
Spremenjeni splošni pogoji in cenik storitev polnjenja bodo 
objavljeni tudi na spletni strani www.gremonaelektriko.si.

CENIK STORITEV POLNJENJA NA POLNILNICAH
GREMO NA ELEKTRIKO

velja od 1. 6. 2022.

Cene polnjenja AC
Tip polnil-

nice Postavka Enota mere Cena z ddv

AC do 22 
kW

Cena polnjenja kWh 0,25 €
Dodatek k ceni uporabe 
polnilnice nad 180 mi
nut*

Eur/min 0,03 €

*Dodatek k ceni uporabe polnilnice se zaračunava za čas uporabe polnil
nice nad 180 minut in se uporablja le od 6.00 do 19.00.

Sprememba cen storitev 
polnjenja »Gremo na 
elektriko« in novi splošni 
pogoji uporabe

Cene polnjenja DC
Tip  

polnilnice Postavka Enota mere Cena  
z ddv

DC do  
50 kW

Cena polnjenja kWh 0,35 €
Dodatek k ceni uporabe 
polnilnice nad  
60 minut*

Eur/min 0,03 €

DC nad  
50 kW

Cena polnjenja kWh 0,40 €
Dodatek k ceni uporabe 
polnilnice nad  
60 minut*

Eur/min 0,03 €

* Dodatek k ceni uporabe polnilnice se zaračunava za čas uporabe polnil
nice nad 60 minut in se uporablja le od 6.00 do 19.00.

Pristojbina
Cena z ddv

Pristojbina AC 0,50 €
Pristojbina DC 1,00 €
Pristojbina se obračuna za vsako začeto polnjenje električnega 
vozila.

Dodatno

Enota mere Cena  
z ddv

RFID kartica kartica 5,00 € 
Vračilo sredstev / ukinitev računa storitev 5,00 € 

Vse navedene cene vključujejo 22 % DDV.

stranke / obvestilo
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Čeprav tvoj glas se več ne sliši, 
beseda tvoja v nas živi,
povsod te slišimo mi vsi,
med nami si.

ZAHVALA

Ob nenadni in boleči izgubi naše drage mame

NEVENKE RUS

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani in 
nam kakorkoli izrazili sočutje. Zahvaljujemo se za vso darovano cvetje, sve-
če in maše. Hvala župniku Jožetu Piberniku in pogrebni službi za lep obred, 
pevcem za lepo odpete pesmi in ganljive besede slovesa ter 
vsem vam, ki ste jo skupaj z nami pospremili na njeni zadnji 
poti in jo boste ohranili v lepem spominu. Posebna zahvala 
gre bolnišnicama Novo mesto in Celje za skrb in predanost. 
Vsa toplina njenega srca bo ostala vedno z nami.

Žalujoči: vsi njeni

Ne jokajte ob mojem grobu,
le tiho k njemu pristopite.
Spomnite se, kako trpel sem
in večni mir mi zaželite.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega očeta, dedka, pradedka, tasta, brata in strica

STANISLAVA ZORMANA
Lukovek 10

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem, sodelav-
cem in znancem za podarjene sveče in cvetje, svete maše in izrečena sožalja. 
Hvala duhovniku gospodu Slavku Kimavcu za lepo opravljen obred, pevcem 
Strmole za sočutno petje, izvajalcu Tišine in DSO Trebnje. Še posebno se zah-
valjujemo PGD Lukovek, sosednjim in pobratenim gasilskim društvom ter 
govornikoma Branku Megliču in Tinetu Megliču za ganljive besede slovesa. 
Dragi ata, za vedno boš v naših srcih.

Vsi njegovi

Bremena usode te niso zlomila,
pod zadnjim bremenom pa si omahnila.
Bolezen iz tebe vso moč je izpila,
za tabo ostala je le še velika praznina.

ZAHVALA

V 85. letu starosti nas je zapustila naša draga žena,
mama, babica, prababica in tašča

ANA CESAR
iz Prijateljeve ceste 6

Ob izgubi naše drage mame se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sose-
dom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečene besede sožalja, darovane 
sveče, cvetje in sv. maše. Zahvaljujemo se tudi g. župniku za poslovilno mašo, 
godbi Trebnje in Kvartetu Strmole za sočutno odigrane in zapete pesmi ter 
Blažu Strmoletu za besede slovesa ob grobu. 

Žalujoči: vsi njeni

Veš, da je vse tako, kot je bilo.
v vsaki stvari si, ki je v hiši,
v mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah,
le, da korak se tvoj
nič več ne sliši …
(J. Medvešek)

ZAHVALA

V 96. letu nas je zapustila draga mama, sestra, babica in prababica

ANA ČEH
ROJ. ZORMAN
iz Dola Pri Trebnjem

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo za izrečena sožalja, tolažilne besede, 
darove za svete maše in vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti.
Hvala patronažni sestri Vlasti, g. župniku, Komunali Trebnje in pevcem za 
lep obred. Hvala tudi vaščanom in gospe Olgici za pomoč v težkih trenutkih. 

Vsi njeni

Začetek nadzidave in pre-
ureditve Doma starejših v 
Trebnjem že v letu 2022

Vesel sem, da je vlada v odhajanju v veljavni Načrt razvoj
nih programov 2022–2025 uvrstila nadzidavo in preureditev 
Doma starejših Trebnje. Ocenjena vrednost investicije znaša 
5,3 milijona evrov. Izvajala se bo v letih 2022 in 2023. 
Zahvaljujem se ekipi ministra Janeza Ciglerja Kralja za posluh in 
pozitiven odgovor na moje prošnje za preureditev doma.
S posodobitvijo in nadzidavo doma bo zagotovljeno kakovost
nejše, varnejše in prijaznejše bivalno okolje za stanovalce ter 
boljši delovni pogoji za zaposlene. 
Občanom občine Trebnje čestitamo ob dnevu državnosti in 
občinskem prazniku kakor tudi Trebanjcem ob krajevnem pra
zniku.

Blaž Pavlin
predsednik OO NSi Trebnje

S SRCEM  
NA POTI

Brezplačni prevozi
za starejše občane v občini Trebnje

Prevozi so namenjeni vsem starejšim občanom nad 65 let, ki 
ne vozijo sami, nimajo sorodnikov oziroma prijateljev, da bi 

poskrbeli za prevoze in so v socialno šibkem položaju.

Pokličite na brezplačno številko 080 10 10 
najmanj dva dni pred želenim prevozom.

zahvale / stranke
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Prevozi Prijatelj d.o.o. je podjetje s 30letno tradicijo. Vozi
mo po celotni Sloveniji in tudi Evropi. Na milijone varno prevoženih 
kilometrov in zadovoljne stranke so naše zadovoljstvo in ponos. 
Naša dejavnost obsega prevoz dijakov, delavcev iz okoliških krajev, 
turistične prevoze in tudi izredne linije. Sodelujemo z različnimi 
izobraževalnimi ustanovami, podjetji, agencijami, raznimi društvi, 
klubi in tudi posamezniki. Imamo sodoben, udoben, predvsem pa 
varen in ekološko sprejemljiv vozni park, ki ga upravlja mlada in pri
jazna ekipa voznikov. Vsako potovanje je za nas dodatna potrditev 
dobrega sodelovanja s poslovnimi partnerji, naročniki in zaposle
nimi.
Vse dodatne informacije lahko dobite na telefon: 031 377 287, 
041 / 051 627132 ali email: prevozi@prijatelj.biz.
Več o podjetju si lahko pogledate na https://www.prijatelj.biz.

POSEBNA PONUDA!
Brezskrbno in varno vas odpeljejo na kopanje v Izolo ali 
Simonov zaliv, in sicer vsako soboto ali po dogovoru. Od
hodi iz Mokronoga, Šentruperta, Mirne, Trebnjega in po 
novem tudi iz Novega mesta. Prvi odhod že 25. junija. 
Prijave na 051 627 132 

Za vas so pripravili nagrade:
1. nagrada – jesenska jakna
2. nagrada – majica, kapa, nogavice
3. nagrada – 2 para nogavic, kapa

Geslo križanke in svoj naslov pošljite izključno na dopisnicah na
Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali na elektronski na
slov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com, in sicer najkasneje do
ponedeljka, 4. 7. 2022. Gesel po tem datumu in gesel brez naslo
va ne bomo upoštevali.

Pravilno geslo križanke iz majske številke Glasila se glasi HALO 
BETON.
Prejeli smo 56 rešitev, od tega 1 nepravilno. Na seji 6. 6.
2022 smo izžrebali 3 nagrajence:
1. nagrada: Olgica Mežan, Šmaver 2, 8211 Dobrnič
2. nagrada: Ciril Doles, Pristava 21, 8210 Trebnje
3. nagrada: Lana Pivk, Rimska c. 18 c, 8210 Trebnje

Nagrajenci za dvig nagrade pokličite podjetje Halo beton, na te
lefonsko številko 031 644 300 in se dogovorite za prevzem na
grade.

 

 

 

Šentrupert 99 

meil: prevozi.prijatelj@siol.net 

tel.: 041/051  627 132 

031 377 287 

 
Vsak petek in po dogovoru tudi v soboto se bomo zgodaj zjutraj z avtobusom 
odpravili proti morju, imeli cel dan časa za aktivnosti na plaži, pozno popoldne 
pa se bomo vračali proti domu. Za odhod avtobusa je potrebno, da se prijavi vsaj 
25 potnikov. Pohitite s prijavo. Pokličite na zgoraj zapisane telefonske številke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KOPANJE V IZOLI ALI V 
SIMONOVEM ZALIVU 

Vsi ljudje lahko v času poletnih počitnic koristite možnost avtobusnega 
prevoza. Vsak delovni  dan bo avtobus peljal na relaciji Bistrica – 
Prelesje – Šentrupert – Mirna – Trebnje – Mirna Peč - Novo mesto. 
Odhod bo ob 6.25 iz Bistrice. (6.30 – Šentrupert). Avtobus se  bo  
vračal nazaj iz Novega mesta ob 12.30. 

ODHODI VSAK 
PETEK  in PO 

DOGOVORU TUDI V 
SOBOTO V  JULIJU 

IN AVGUSTU 

PRVI ODHOD  

25. 6. 2021 

OBVESTILO 
VSEM 

OBČANOM 

Odhodi: 
 
6:00 - Mokronog (avtobusna postaja)  
 
6:10 - Šentrupert (avtobusna postaja)  
 
6:20 – Mirna (avtobusna postaja)  
 
6:30 – Trebnje (avtobusna postaja)  
 
 

 

CENA 15 €, OTROCI DO 15 LET PA 10 € 

VKLJUČUJE AVTOBUSNI PREVOZ 
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križanka



Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.
Za prejemanje podrobnejših informacij o prireditvah v obliki tedenskega napovednika dogodkov v občini Trebnje pošljite email: 

OBVEŠČANJE na tic@trebnje.si ali pa pokličite na 07 34 81 128 (TIC Trebnje).

Torek,
14. junij 2022

19.30 65. Lunin pohod Na avtobusni postaji AnIr

Sreda, 
15. junij 2022

od 15. junija  
do 15. julija

Razstava izdelkov romskih otrok Mavrični vejar Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Četrtek,
16. junij 2022

17.00−19.00 Osnovno usposabljanje Temeljni postopki oživljanja in uporaba AED CIK Trebnje, velika predavalnica LAS STIK
16.00 Mavričnih 70 Vrtec Mavrica Trebnje Vrtec Mavrica Trebnje
19.00 Slavnostna akademija ob 70-letnici Društva upokojencev Trebnje Kulturni dom Trebnje Društvo upokojencev Trebnje

od 19.00− Glasovanje občinstva za nagrado prijateljev GLST
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje in www.
galerijatrebnje.si 

CIK Trebnje

Petek,
17. junij 2022

do 18.59 Glasovanje občinstva za nagrado prijateljev GLST
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje in www.
galerijatrebnje.si 

CIK Trebnje

17.00−1.00 Iz trebanjskega koša Na parkirišču pri železniški postaji Občina Trebnje

17.00−19.00

Predstavitev društev in njihovih aktivnosti, delavnice za otroke in odrasle
(poslikave obraza, dekoracija sladoleda (Dobrote Dolenjske), ustvarjanje 
iz gline, izdelovanje zapestnic …)
Preventivni programi varnosti v cestnem prometu  v izvedbi PP Trebnje,
Center za krepitev zdravja Trebnje

Na parkirišču pri železniški postaji Občina Trebnje

18.00−21.00
Športno-družabne igre in 
Mini olimpijada »Iz trebanjskega koša«

Na parkirišču pri železniški postaji Občina Trebnje

18.00
V iskanju rimskega leva,
predstavitev arheološke slike in replike predmetov z arheologinjo Heleno 
Fornazarič

Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Knjižnica Pavla Golie Trebnje in društvo 
Praetorium Latobicorum

19.00−20.30
Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Trebnje s praznovanjem 30-let-
nice razglasitve mesta Trebnje

Park likovnih samorastnikov Trebnje Občina Trebnje in JSKD OI Trebnje

21.00−1.00
Zabava z glasbenimi skupinami
(Ans. Petra Finka, Novi Spomini, Ans. Zupan, Ans. Roka Žlindre, Topniška 
pomlad)

Na parkirišču pri železniški postaji Občina Trebnje

Sobota,
18. junij 2022

8.00−12.00 Dan odprtih vrat Golf kluba Trebnje 
Golf turnir Iz trebanjskega koša

Golf igrišče Blato Golf klub Trebnje

8.00−12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Na parkirišču pri železniški postaji Dobrote Dolenjske
10.00 Zaključek 55. Tabora likovnih samorastnikov Trebnje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

10.00−00.00 Dan odprtih vrat Galerije likovnih samorastnikov Trebnje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
10.00−1.00 Iz trebanjskega koša Na parkirišču pri železniški postaji Občina Trebnje

10.00−15.00 Srečanje članov društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine Na parkirišču pri železniški postaji Dobrote Dolenjske
16.00−18.00 Kulturni program ob 15-letnici folklorne skupine Nasmeh Na parkirišču pri železniški postaji Folklorna skupina Nasmeh
18.00−20.00 Predstavitev društev v povorki Na parkirišču pri železniški postaji Občina Trebnje
18.00−00.00 Poletna muzejska noč, koncerti učencev in učiteljev Glasbene šole Trebnje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

20.00−1.00
Zabava z glasbenimi skupinami
(Primorski fantje, Jodel Ekspress, Skater, Vihar, Verz)

Na parkirišču pri železniški postaji Občina Trebnje

Nedelja,
19. junij 2022

13.00−15.00 Dirka po Sloveniji Cesta Veliki Gaber−Trebnje Tour de Slovenia

Ponedeljek, 
20. junij 2022

19.00 Multimedijska projekcija: Pod morjem okoli sveta, Andrej Voje Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Torek,
21. junij 2022

8.00–17.00
Dan Temenice 2022

Različna prizorišča

8.00–12.00
Izkustveni delavnici za učence: Raziskovanje Temenice z vsemi čutili 
(odgovorna raba vode in ponovna raba vode)

OŠ Trebnje, terensko delo ob Temenici
Občina Trebnje, OŠ Trebnje in Univerza v 
Ljubljani (Filozofska fakulteta, Oddelek za 
geografijo)

9.00−10.00
11.00−12.00
13.00−14.00

Dan odprtih vrat na Centralni čistilni napravi Trebnje CČN Trebnje (Dolenji Podboršt pri Trebnjem 30) Komunala Trebnje d.o.o.

13.00−14.00
Javna delavnica: Tehnološke rešitve za preprečevanje onesnaževanja 
vodnih virov 

Dolenji Podboršt pri Trebnjem 30 Cementni izdelki Gorec d.o.o.

16.00−17.00
Delavnica: Reka Temenica kot priložnost za razvoj sonaravnega  turizma 
skozi ohranjanje kulturne in naravne dediščine

Občina Trebnje (velika sejna soba)
Občina Trebnje in FF, Oddelek za 
geografijo

Petek,
24. junij 2022

10.30 OŠ Trebnje ima talent OŠ Trebnje OŠ Trebnje

Sobota,
25. junij 2022

8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje Dobrote Dolenjske

Ponedeljek,
27. junij 2022

7.00−16.30 Cikoletje CIK Trebnje CIK Trebnje

Torek, 
28. junij 2022

7.00−16.30 Cikoletje CIK Trebnje CIK Trebnje

Sreda,
29. junij 2022

7.00−16.30 Cikoletje CIK Trebnje CIK Trebnje

Četrtek,
30. junij 2022

7.00−16.30 Cikoletje CIK Trebnje CIK Trebnje

Petek,
1. julij 2022

7.00−16.30 Cikoletje CIK Trebnje CIK Trebnje
19.00 Baragov dan − slovesna maša in slavnostna akademija Župnijska cerkev / KD Trebnje (akademija) Občina Trebnje

Sobota,
2. julij 2022

7.00 Pohod po Baragovi poti Izpred župnijske cerkve Občina Trebnje
8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje Dobrote Dolenjske

Sobota,
9. julij 2022

8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje Dobrote Dolenjske


