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Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje, 
Goliev trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goli-
ev 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, Vida Hočevar, Andreja Perc
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 zaradi slabe resolucije. Prispevki 
političnih strank in neodvisnih list ne smejo 
presegati 750 znakov s presledki. Prispevkov, 
ki ne bodo podpisani s polnimi imeni avtor-
jev, ne bomo objavili. Prosimo, da ob prispev-
ku vedno navedete tudi avtorja fotografije. 
Uredništvo si pridržuje pravico, da neprimer-
ne in žaljive vsebine ne objavi. 
V Glasilu občanov se brezplačno objavi osmr-
tnica ali zahvala ob smrti pokojnih občank ali 
občanov občine Trebnje v obsegu 800 znakov 
s presledki. Spominskih objav ob obletnicah 
smrti se ne objavlja. Poslanih slik za objavo 
ne 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 CMYK-formatu. 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). 
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo števil-
ko je ponedeljek, 7. 10. 2019, predviden izid 
je v sredo, 16. 10. 2019.
Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po 
tem datumu, bodo uvrščeni v naslednjo števil-
ko, če bodo še aktualni.

Spoštovane občanke 
in občani!
Leto se je že prevesilo v drugo polovico, 
počitnice so mimo in za Občino Trebnje je 
bilo poletje kar naporno, predvsem zaradi 
poznega sprejetja proračuna. Kljub temu 
pa naša lokalna skupnost lepo napreduje … 
Odprli smo prenovljeni del Zdravstvenega 
doma Trebnje in hkrati nadaljujemo z ob-
novitvenimi deli, v delu namenjenem fizi-
oterapiji. Predsednik države je odprl nove 
prostore Komunale Trebnje. Vrtec v Šentlo-
vrencu je v zaključni fazi, odprtje pa se bo 
po vsej verjetnosti premaknilo v naslednje 
leto zaradi težav pri pridobivanju soglasji 
lastnikov zemljišč, na katere posegamo s 
protipoplavnimi ukrepi. Odprtih je še nekaj 
drugih gradbišč: cesta proti Repčam, kroži-
šče pri Mercatorju, preplastitve cest, sana-
cija vodovoda Slakova itd.
Na našem Facebook profilu se je po napadu 
na naše redarje vnela živahna razprava – eni 
bi radi živeli v neredu, parkirali po pločnikih 
in prostorih za invalide, odmetavali smeti v 
naravo ... Vsem takim sporočam, da ne bomo 
dopustili samovolje. Vsak napad na uradne 
osebe bomo preganjali in vztrajali na ostri 
kaznovalni politiki. Red in pravila so name-
njena temu, da je ljudem lepše in da lažje 
dostopajo do posameznih institucij in se tudi 
počutijo varne. Vse, ki spodbujajo nasilje in 
nered, pa bomo blokirali in jih prijavili.
Vsem prvošolčkom in tudi drugim šolarjem 
ter vrtičkarjem želim lepo šolsko leto, da 

bi odkrili čim več svojih talentov in ustvar-
jalnih navdihov. Zdajšnje generacije ste 
izjemne in dosegate izjemne uspehe tudi 
na mednarodnih tekmovanjih, za kar vam 
iskreno čestitam. Seveda je to tudi plod 
izjemnih pedagogov, ki jemljejo svoj poklic 
kot poslanstvo in navdušujejo mlade ljudi. 
Žal pa je veliko tudi zelo povprečnih, če ne 
podpovprečnih, ki jih navdušeni pedagogi 
motijo. Vendar pa brez strasti in navdušenja 
ni dobro opravljenega dela – to velja za vsa 
področja življenja. Če z grenkobo pripravljaš 
kruh ali stiskaš grozdje, potem bosta grenka 
in kruh in vino. Vse navdušene, ki se veseli-
te življenja in ki z veseljem opravljate svoje 
poslanstvo in delo, zato vabim, da predlaga-
te izboljšave in nas opozorite na potrebne 
spremembe. 
Dovolite, da se še enkrat zahvalim vino-
gradnikom za organizacijo 47. Teden cvič-
ka, organizatorjem praznovanja občinske-
ga praznika v Velikem Gabru, društvom za 
sodelovanje na Trebanjskem košu, hvala pa 
tudi organizatorjem kolesarskega marato-
na in dirke po Sloveniji. Zaradi vseh vas je 
Trebnje zaživelo v polni meri in pridobilo na 
prepoznavnosti.
Dovolite, da na koncu pohvalim še nekatere 
predsednike KS, ki so zelo dejavni, in sicer 
Damjan Golob, KS Sela pri Šumberku, Alojz 
Špec, KS Knežja vas, Miha Sever, KS Dolenja 
Nemška vas, … Hvala pa tudi vsem, ki ste 
dejavni v društvih in drugod ter aktivno so-
oblikujete uspešno in prijazno občino Treb-
nje.

Alojzij Kastelic, 
župan Občine Trebnje

občinske novice

Poskrbimo za 
ureditev vegetacije 
ob cestah in s tem 
prispevajmo k večji 
varnosti udeležencev 
v prometu 
S ciljem zagotovitve čim večje varnosti ude-
ležencev v prometu želimo vse občane in 
občanke opozoriti na obvezno obrezovanje 
in vzdrževanje živih mej, grmičevja dreves in 
ostale vegetacije na površinah ob cesti tako, 
da sta zagotovljena preglednost ceste in 
prost profil ceste ter da je vidna in dostopna 
prometna signalizacija. Prav tako je potreb-
no obrezati vegetacijo ob pločnikih, saj le-ta 
velikokrat zaradi razraščenosti ovira varnost 
pešcev in drugih udeležencev v prometu. 

V praksi to pomeni, da:
• da je prepovedano postavljati ograje, 

zasaditi živo mejo, drevje, trte ali druge 
visoke nasade ali poljščine, ki bi ovirale 
preglednost cestišča, 

• zaradi preglednosti višina žive meje ne 
sme presegati višine 75 cm od nivoja 
vozišča, 

• morajo biti drevesa, ki rastejo ob ome-
njenih cestah, obrezana tako, da je 
prosta višina nad cesto najmanj 4, 5 m, 

• mora biti po širini grmičevje ali drevje 
obrezano najmanj do zunanjega roba 
bankine. 

Glede na navedeno vse občane in občanke 
opozarjamo, da upoštevajo opozorilo in ob-
režejo žive meje in drugo vegetacijo na svo-
jih površinah ob cestah in s tem zagotovijo 
prometno varnost. V prihodnjih mesecih 
bo Medobčinski inšpektorat izvajal nadzor 
nad ustreznostjo vzdrževanja vegetacije ob 
cestah.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo
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Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek si je v torek, 27. 8. 
2019, ogledala več zanimivih energetskih objektov, med njimi 
tudi polnilni postaji v Trebnjem.
Ministrica Alenka Bratušek je v spremstvu 
državnega sekretarja za energetiko 
in direktorja Elektro Ljubljana mag. 
Andreja Ribiča obiskala energetski otok, 
ki je namenjen polnjenju električnih 
avtomobilov v Starem trgu v Trebnjem pri 
Kmetijski zadrugi. 
Ministrica tudi sama uporablja električni 
avtomobil za vožnje po Ljubljani in tudi v 
Trebnjem je preizkusila električni avtomo-
bil ter ga sama vešče priključila na polnil-

nico. Izrazila je pohvalo pilotnemu projek-
tu Občine Trebnje in Elektro Ljubljana. Za 
tehnične zadeve je poskrbel domačin g. 
Janko Čeh, ki je znan inovator in razvojnik 
novih tehnologij na elektroenergetskem 
področju. 
Ministrica si je ogledala več zanimivih 
energetskih objektov in se seznanila z ne-
katerimi načrti za prihodnost na tem po-
dročju. Trebanjci in Občina Trebnje smo v 
slovenskem prostoru med naprednejšimi 

Občina Trebnje sprejela 
odločitev o podpori za 
projekt INDUSTRIJSKA CONA 
TREBNJE – 2. FAZA – odobreno 
sofinanciranje z več kot pol 
milijona evrov.
Občina Trebnje je za operacijo Industrijska cona Trebnje – 2. faza, 
ki pomeni nadaljnje komunalno opremljanje industrijske cone v 
Trebnjem oziroma razširitev leta 2017 dokončane 1. faze, pred 
kratkim prejela odločitev o podpori. Služba Vlade Republike 
Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je kot organ 
upravljanja posredniškemu organu Ministrstvu za gospodarski 
razvoj in tehnologijo (MGRT) izdala odločbo o podpori operacije, 
Občina Trebnje pa bo z MGRT v kratkem podpisala pogodbo o 
neposredni potrditvi operacije. 
Skupna vrednost projekta znaša 1.091.004, 77 EUR, od česar 
bosta Evropski sklad za regionalni razvoj kot prispevek Evropske 
unije in Republika Slovenija kot pripadajoči nacionalni prispevek 
skupaj prispevala 541.072, 00 EUR.
Občina Trebnje bo takoj po podpisu pogodbe izvedla javno naro-
čilo za izbiro izvajalca del, z deli pa se bo po vseh pričakovanjih 
pričelo še v letošnjem letu.
S komunalno opremljenimi enotami P2, P3 in P4 bodo možnosti 
za dober gospodarski razvoj v naši občini še večje.

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za splošne zadeve

Projekt odvajanje in čiščenje 
odpadne vode v porečju Krke 
– Občina Trebnje 
Občina Trebnje intenzivno izvaja vse aktivnosti za izdelavo pro-
jektne dokumentacije za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne 
vode v porečju Krke – Občina Trebnje«, v okviru katerega bo izve-
dena izgradnja in rekonstrukcija celotnega kanalizacijskega siste-
ma za komunalne odpadne vode v mestu. Projekt bo sofinanciran 
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj Operativnega 

programa za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014−2020, 
in sicer se pričakuje sofinanciranje v višini okoli 1, 7 milijona EUR.
Ob uspešni pridobitvi vseh služnostnih pogodb bo vloga za grad-
beno dovoljenje vložena že v mesecu septembru, kar pomeni, da 
bo Občina Trebnje uspela tudi s pravočasno vložitvijo vloge za 
črpanje sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Z investicijo, ki se bo predvidoma pričela izvajati v letu 2020/21, 
bo Občina zagotovila izgradnjo sodobnega kanalizacijskega siste-
ma v okviru zakonskih predpisov in standardov, ki jih predpisuje 
Evropska unija na področju varovanja okolja.

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

na tem področju.
Kaj pa vi? Razmišljate mogoče o sončni 
elektrarni na vaši strehi, o toplotni črpalki 
za ogrevanje vaše hiše ali nakupu električ-
nega avtomobila?

Oddelek za splošne zadeve 
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Slavnostna otvoritev 
polnilne postaje 
za električne 
avtomobile 
 
Trebnje je bogatejše za štiri polnilna mes-
ta za električne avtomobile, ki so plod so-
delovanja med Občino Trebnje in Elektro 
Ljubljana d. d..
Otvoritve so se udeležili predstavniki Ele-
ktro Ljubljana z generalnim direktorjem 
Andrejem Ribičem na čelu. Spregovorili so 
o pomenu prehoda na bolj čisto električno 
energijo in na uporabo obnovljivih virov 
energije. Trebanjsko polnilnico napajajo 
sončne celice, ki so vgrajene v reklamni 
stolp poleg polnilnice.
Istočasno so nam predstavili tudi električ-
na kolesa, ki preverjeno olajšajo vožnjo s 
kolesom, še posebej vožnjo v klanec. Na 
polnilnih postajah so tudi priključki za pol-
nitev električnih koles.
Po uradnem delu se je ob pijači in prigriz-
kih, ki so vabili z mize, razvil prijeten po-
govor.
Polnilnice so nam lahko v ponos, saj doka-
zujejo, da gre občina Trebnje premišljeno 
v korak s časom in istočasno skrbi tudi za 
ohranitev čistejšega okolja.

Občinska uprava 

Zaključevanje 
operacije ZDRAVO Z 
NARAVO – GROZDJE 
ŠMARNICA
V Društvu vinogradnikov »Lisec« Dobrnič 
je bila izvedena še zadnja delavnica v okvi-
ru Strategije lokalnega razvoja na območju 
LAS STIK. Člani društva smo tokrat izdelali 
sok s pomočjo cevnega pasterizatorja. V 
okviru celotne operacije je bilo izvedenih 
12 delavnic o ozaveščanju o okolju in lju-
dem prijazni ter zdravi pridelavi grozdja, 
o uporabi in predelavi šmarnice in zelišč v 
kulinariki, o razvoju novih produktov v ob-
dobju enega leta. Partnerji v operaciji so 
Društvo vinogradnikov Dolenjske Toplice, 
Vinogradniško-sadjarsko turistično dru-
štvo Debeli hrib, Bosepo d.o.o. ter Obči-
na Trebnje. Bila je opravljena tudi analiza 
šmarnice, rezultati pa bodo objavljeni v 
knjigi. Vsebina le-te pa bo predstavljena 
na tiskovni konferenci na Liscu 11. sep-
tembra 2019 ob 14.00.

Sebastjan Gotlib

Vrtec v Šentlovrencu 
čaka še na kuhinjo  
in notranjo opremo
Ena izmed največjih investicij v Občini 
Trebnje v zadnjih letih – vrtec Šentlovrenc 
– se počasi bliža koncu gradnje. Podjetji 
REM in Komunalne gradnje sta že zaključili 
z deli, medtem ko čakamo še na kuhinjsko 
in notranjo opremo vrtca. Za prvo je že 
znan izvajalec, to je podjetje Kogast siste-
mi, ki ima rok za dokončanje investicije do 
sredine septembra, medtem ko je za no-
tranjo opremo zaradi previsokih ponudb 
potrebno ponoviti javno naročilo.
Otvoritev vrtca je tako zamaknjena za ne-
kaj mesecev, glavni razlog za to pa so še 
neurejene vodnogospodarske razmere, ki 
so pogoj za pridobitev uporabnega dovo-
ljenja vrtca.
Celotna investicija v izgradnjo vrtca v 
Šentlovrencu bo po trenutnih izračunih 
znašala okoli 2.030.00, 00 EUR, od tega 
smo prejeli za 268.284, 00 EUR povratnih 
sredstev z Ministrstva za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo, 192.481, 50 EUR pa je 
nepovratnih sredstev s strani Ekosklada.

Občinska uprava
Oddelke za družbene in gospodarske 

dejavnosti

Šentlovrenc bo z novim vrtcem dobil sodoben 
vzgojno-izobraževalni objekt.

Protipoplavni ukrepi 
v Šentlovrencu
Že leta 2017 je Občina Trebnje naročila hi-
drološko hidravlično študijo izvedbe proti-
poplavnih ukrepov za potrebe umeščanja 
vrtca v naselje Šentlovrenc. Na podlagi štu-
dije so nato pristopili k izdelavi projektne 
dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljena. Med izdelavo projektne doku-
mentacije so se pojavile težave pri pridobi-
vanju služnosti, saj se nekateri krajani niso 
strinjali s predlaganimi protipoplavnimi 
ukrepi in so zahtevali projektiranje doda-
tnih ukrepov. Projektno dokumentacijo je 
bilo zato potrebno večkrat dopolniti, zara-
di česar Občina v letu 2018 ni uspela pri-
dobiti gradbenega dovoljenja. V poletnih 
mesecih 2019 smo z vsemi služnostnimi 
zavezanci končno uspeli doseči konsenz, 
tako da bomo v kratkem tudi vložili vlogo 
za izdajo gradbenega dovoljenja. 
Razpis za izbiro izvajalca gradbenih del 
protipoplavnih ukrepov bo predvidoma 
objavljen v mesecu septembru. Ob ugo-
dnih vremenskih razmerah bi Občina pro-
tipoplavne ukrepe v naselju Šentlovrenc 
lahko izvedla še v letošnjem letu.

Občina Trebnje z načrtovanimi ukrepi 
uresničuje dolgoročni strateški cilj izvaja-
nja zaščitnih ukrepov na poplavno ogrože-
nih območjih, po njihovi izvedbi pa bodo 
izpolnjeni tudi pogoji za pridobitev upo-

rabnega dovoljenja za vrtec v Šentlovren-
cu.

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje, prostor  

in infrastrukturo

Foto: Občina Trebnje

občinske novice
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Nives Vavtar, mag. inž. kraj. arh., je na Občini Trebnje začela pri-
dobivati delovne izkušnje kot pripravnica – svetovalka leta 2018, 
trenutno je zaposlena kot svetovalka III na Oddelku za okolje, 
prostor in infrastrukturo. Odgovorna je za zbiranje, urejanje in 
pripravo podatkov za oblikovanje zahtevnih gradiv, povezanih 
s področjem urbanizma in varstva okolja, vodenje predpisanih 
evidenc, preverjanje podatkov v uradnih evidencah ter pripravo 
potrdil za izdajo podatkov iz uradnih evidenc. Njeno delovno po-
dročje obsega pripravo lokacijskih informacij, potrdil o namen-
ski rabi zemljišča, mnenj glede skladnosti gradnje s prostorskim 
aktom ter podajanje informacij in svetovanje strankam. Zanima 
jo celovito reševanje prostorske problematike, prizadevanje za 
usklajenost kompleksnih prostorskih odnosov, ohranjanje in ra-
zvoj estetskih, ekoloških in kulturnih kakovosti prostora ter uskla-
jevanje vizij Občine Trebnje z realnostjo.
Elektronski naslov: urbanizem@trebnje.si 
Telefon: 073481137

ODDELEK  
ZA OKOLJE, PROSTOR  
IN INFRASTRUKTURO 
1. nadstropje upravne stavbe 
Občine Trebnje
Delo na oddelku za okolje, prostor in infrastrukturo obsega števil-
na področja, kot so izvajanje javnih gospodarskih služb, vodenje 
investicij, prostorsko načrtovanje, urejanje prostora, izdajanje so-
glasij in odločb za posege v varovalnih pasovih cest in drugo. Na 
oddelku za okolje, prostor in infrastrukturo je 8 zaposlenih, 3 vam 
predstavljamo v tokratni številki. 

mag. Janez Zakrajšek, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž., vodja od-
delka za okolje, prostor in infrastrukturo
e-naslov: janko.zakrajsek@trebnje.si, telefon: 07 34 81 110 
Mag. Janez Zakrajšek je na Občini Trebnje zaposlen kot vodja Od-
delka za okolje, prostor in infrastrukturo. Na Fakulteti za grad-
beništvo in geodezijo je končal podiplomski študij gradbeništva 
– hidrotehnična smer in tako pridobil naziv magister znanosti, že 
pred tem pa je uspešno zaključil univerzitetni študij vodarstva in 
komunalnega inženirstva in bil tako že od samega študija tesno 
povezan s področji, ki se navezujejo na delovanje varstva oko-
lja, prostora in infrastrukture. Njegovo delo na Občini Trebnje 
obsega vodenje, organiziranje, usmerjanje in nadziranje dela v 
oddelku ter strokovno-tehnične izzive, saj poleg vodenja oddel-
ka deluje na področju cestne ter komunalne infrastrukture ter 
vodenje investicij. Hkrati sodeluje pri pripravi najzahtevnejših ra-
zvojnih projektov, pri strateških in prostorskih dokumentih s pod-
ročja oddelka. Pri njegovem delu je potreben multidisciplinaren, 
organiziran in odgovoren pristop, saj se vsakodnevno srečuje z 
mnogimi različnimi izzivi.

Vida Šušterčič, univ. dipl. inž. geod., je občinska urbanistka, ki 
skrbi za pripravo strokovnih podlag in prostorskih aktov za ure-
janje prostora. Izdaja vsa potrdila iz uradnih prostorskih evidenc 
in mnenja glede skladnosti gradnje s prostorskimi akti. Delo s 
strankami pomeni dajanje odgovorov na najrazličnejša vprašanja 
glede namembnosti zemljišč, pogojev za gradnje objektov in za 
razne posege v prostor. Njene aktivnosti v zadnjem obdobju so 
bile tudi pri pripravi dokumentacije za gradnjo novega kulturnega 
doma, bodoče ureditve Golievega trga in bodoče gradnje osnov-
ne šole. Pri pridobivanju mnenj k novim prostorskim aktom ve-
liko komunicira z ministrstvi in drugimi nosilci urejanja prostora, 
da se skupno oblikuje prostorski razvoj občine. Pomembnejši del 
njenega dela je tudi priprava gradiv za seje odborov in občinskih 
svetov. Njeno delo je ustvarjalno, vedno je polno novih izzivov, 
saj je občina Trebnje zanimiva za nove investitorje.
Elektronski naslov: vida.sustercic@trebnje.si
Telefon: 07 3481 146.

Občina Trebnje je na svoji spletni strani www.
trebnje.si 30. 8. 2019 objavila Javni razpis 
štipendij za dijake in študente za šol. leto 
2019/2020.

Vabljeni k prijavi.

občinski delavci
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Slovo Matije 
Hočevarja, 
dolgoletnega 
svetnika 
Občinskega sveta 
Občine Trebnje
Matija Hočevar, dolgoletni svetnik Občin-
skega sveta Občine Trebnje, je umrl po 
usodni bolezni 4. avgusta v 87. letu staros-
ti. Žalna seja v njegov spomin, ki se je je 
udeležilo veliko število svetnikov, je pote-
kala v sredo, 21. avgusta 2019, ob 16. uri v 
veliki sejni sobi Občine Trebnje. 
Matija Hočevar je bil rojen 3. julija 1932 
v kraju Jablan, Mirna Peč. V izpisu po-
kojninske dobe ZPIZ Slovenije je njego-
vo prvo delovno razmerje zabeleženo že 
10. 10. 1947. V mladosti je preživel hude 
čase, drugo svetovno vojno in nacistično 
preganjanje. Po vojski je naredil izpit za 
minerja in tako pomagal pri gradnji vodo-
voda po Suhi krajini in kasneje tudi ostale 
infrastrukture drugod. A po skoraj usodni 

nesreči, ko je mina sprva zatajila, nato pa 
le eksplodirala, je to težavno in naporno 
delo opustil in se zaposlil kot sekač. Takrat 
je imel skorajda edini motorno žago in po-
poldne je pogosto pomagal občanom pri 
podiranju dreves. Po petnajstih letih dela 
v gozdu se je zaposlil v podjetju, ki se je 
ukvarjalo z gradnjo stanovanj. Preden se 
je pred 28 leti upokojil, se je podal še v 
podjetniške vode, saj se je kot samostojen 
podjetnik ukvarjal z nabiranjem zelišč in 
gob. Imel je 41 let delovne dobe. Upokojil 
se je 22. 5. 1991.
Kot romski svetnik v trebanjski občini se je 
še kako zavedal, da je dobra komunikaci-
ja eden izmed temeljev sodelovanja z lo-
kalno oblastjo in tudi državo. Kot svetnik 
je veliko pripomogel k razvoju romskega 
naselja Vejar ter je bil močna vez med 
romsko skupnostjo in lokalnimi politič-
nimi odločevalci. Zato mu je predsednik 
Foruma romskih svetnikov Darko Rudaš 
na slavnostni akademiji ob 15. obletnici 
uzakonitve pravice Romov do občinskega 
svetnika podelil zahvalo za pomoč pri de-
lovanju organizacije.
Vejar je po njegovi zaslugi in prizadevanju 

danes eno izmed najbolj urejenih romskih 
naselij v Sloveniji, kjer živi večina, to je 
okoli 300 trebanjskih Romov. Postopoma 
so dobili vodovod, kanalizacijo, elektriko, 
javno razsvetljavo in nazadnje še asfaltira-
no cesto. Večkrat je dejal: »Včasih je bilo 
tu blato, a z leti se je življenje spremeni-
lo na bolje.« Zadovoljen je bil, da jim je 
uspelo legalizirati večino gradenj, močno 
pa si je želel, da uredijo še vse preostale 
parcele.
Matija je bil konstruktiven sogovornik, ki 
je držal besedo in je z modrostjo prema-
goval ovire. Ohranili ga bomo v lepem spo-
minu …

Alojzij Kastelic, župan Občine Trebnje

Slovo poletju 2019
KS Trebnje je s prireditvijo SLOVO POLE-
TJU od 30. 8. 2019 do 1. 9. 2019 povezala 
mnoge posameznike, društva in zavode, ki 
so združili moči in pripravili pestro prire-
ditev za vse starosti in okuse. To dokazuje 
zapolnjen prireditveni prostor na parkiri-
šču za Pošto in Hotelom Opara.

Na tisoče obiskovalcev je tudi letos uži-
valo na tradicionalnem vikendu, polnem 
zabave, glasbe, športa, kulinarike, ustvar-
jalnosti, dobrodelnosti in dobre družbe. Za 
glasbeno popestritev so poskrbeli Nipke, 
Zmellkow, Joške VN, Kvartopirci in Klapa 
Kampanel, Duo Dendrocopos Drum Show, 
Lidija Bačić, LVMR in Vanillaz. Kulinarične 
dobrote so pripravljali Gostilna Opara, Go-
stilna Javornik in Dobrote Dolenjske. Samo 
prireditev pa so spremljali številni športni 
dogodki in raznolik otroški program. Za 
animacijo, povezovanje programa in dob-
ro voljo je skrbela odlična gledališka sku-
pina P.L.I.N. Slovo poletju se je zaključilo 
z letnim kinom pod zvezdnatim nebom za 
vse generacije v organizaciji JSKD OI in Ob-
čine Trebnje. Tudi letos je Krajevna skup-
nost Trebnje izpeljala kakovostno priredi-
tev, ki je v ponos našemu kraju.

Vanja JakopinNovo odbojkarsko in teniško igrišče sta v športni park že privabila številne občane.

Športni park z novima igriščema
Občina Trebnje je letos poleti z dokončanjem izgradnje teniškega in odbojkarskega igri-
šča in vmesnega platoja, ki je uporaben za različne prireditve, dobila izredno uporaben 
in že tudi obiskan športni objekt, ki ga občani z veseljem koristijo. Teniško igrišče na 
pesku bo jeseni privabilo prve teniške navdušence, ki bodo lahko znanje nadgradili v 
teniški šoli, odbojkarsko igrišče pa je z novimi skoraj 80 tonami mivke in s tem mehkejšo 
podlago postalo pravi magnet za navdušence nad tem dinamičnim športom.
Končni znesek celotnega projekta izgradnje obeh igrišč, dokončanja platoja med igriš-
čema in delnega zaključka tribun je znašal 288.044, 21 EUR, od tega smo s Fundacije za 
šport pridobili za 46.925, 00 EUR nepovratnih sredstev. V prihodnjem letu je v načrtu še 
dokončanje izgradnje tribun in ograditev celotnega igrišča.

Občinska uprava
Oddelke za družbene in gospodarske dejavnosti

občinske novice
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WSC – World Scholar's Cup 
To je dogodek, na katerem učenci osnovnih in srednjih šol celega 
sveta pokažemo svoje veščine retorike in kritičnega mišljenja v 
debatah, pisanju esejev in znanje o naučenih temah, ki nam jih 
predstavi vodstvo tekmovanja. Iz regijskega tekmovanja, ki je po-
tekalo 2. in 3. februarja 2019 na OŠ Danile Kumar v Ljubljani, smo 
se tri ekipe Osnovne šole Trebnje uvrstile na svetovno raven tek-
movanja in tako smo se 19. 6. učenci Lara Starič, Maša Kapl, Ažbe 
Hočevar, Vid Koščak, Alina Gričar, Gašper Ozimek (juniorji), Urška 
Koželj, Maj Trinko in Jaka Šteblaj (seniorji) skupaj z učiteljicama 
Sašo Bedene in Manco Lipoglavšek odpravili na pot najprej proti 
zagrebškemu letališču, nato preko Dubaja do Pekinga na Kitaj-

Sprejem prvošolcev na 
podružnični šoli Šentlovrenc
Začelo se je novo šolsko leto 2019/2020. Poseben sprejem so do-
živeli učenci prvošolci, ki so se pred šolo zbrali skupaj s svojimi 
starši. Zbrane je sprva pozdravila Teja Zajec, vodja podružnične 
šole. Učencem prvošolcem je posebej predstavila učiteljico razre-
dničarko Mileno Rajšel in učitelja Uroša Primca, ki jih bosta spre-
mljala na novi poti v prvem razredu. Učenci so v učilnici kulturne-
ga doma slovesno skočili v prvi razred, nato pa je sledil kulturni 
program. Prireditev se je začela z nastopom otroškega pevskega 
zbora. Zbrane starše, učence in učitelje je nagovoril še ravnatelj 
OŠ Trebnje gospod Rado Kostrevc ter vsem zaželel uspešno šol-
sko leto. 
Petošolca Kaja in Urban sta predstavila nekaj osnovnih podatkov 
o podružnični šoli Šentlovrenc. Sledila je otroška predstava z nas-
lovom V knjigi skriti zaklad, ki jo je odigral Zavod Enostavno pri-
jatelji. Ogled predstave sta omogočili Občina Trebnje in Krajevna 
skupnost Šentlovrenc. Po ogledu predstave so prvošolci dobili v 
spomin knjigo Moja prva knjiga o šahu, ki jo podarja Občina Treb-
nje. Našim najmlajšim šolarjem želimo srečno in uspešno na novi 
poti znanja. 

Teja Zajec

skem. Tekmovanje se je začelo z »Lovom na zaklad«. Razdelili so 
nas v skupine tako, da je bil vsak v drugi skupini. Z ostalimi člani 
ekipe smo se tako spoznali in navezali prijateljske vezi, ki jih še 
vedno ohranjamo. Naslednji dan je sledil glavni del tekmovanja. 
Najprej smo se preizkusili v znanju literature, zgodovine, glasbe 
in umetnosti, znanosti in v družbenih raziskavah na temo Svet na 
robu. Sledilo je pisanje eseja na dane teme. Popoldanski del tek-
movanja so bile debate. Zadnji tekmovalni dan smo se pomerili 
še v skupinskem kvizu. Zvečer smo imeli za sprostitev in uspešno 
zaključeno tekmovanje ples, na katerem smo se znova srečali s 
svojimi prijatelji in z ostalimi sotekmovalci. Z uspešnimi rezultati 
sta se dve ekipi uvrstili na najvišjo raven tega tekmovanja – na 
univerzo Yale v ZDA. Mislim, da je WSC veliko več kot le tekmova-
nje v angleščini. Zame je to velika življenjska izkušnja, za katero 
sem zelo hvaležna in mi bo ostala v spominu kot eden izmed lep-
ših dogodkov v življenju.
Posebej se zahvaljujemo našima mentoricama Saši Bedene in 
Nataši Hribar, ki sta nas celo leto pripravljali na to tekmovanje. 
Hvala tudi učiteljici Manci Lipoglavšek, ki nas je spremljala na po-
tovanju in usmerjala na tekmovanju. Zahvala gre tudi g. ravnate-
lju Radu Kostrevcu ter našim staršem, ki so nas podpirali in nam 
omogočili odhod na tekmovanje in navsezadnje se zahvaljujemo 
vsem sponzorjem, ki so nam pomagali pri odpravi na Kitajsko.

Alina Gričar

Likovno srečanje petih 
elementov − VODA FORMA 
VIVA TREBNJE
V sklopu projekta Forma Viva Trebnje so na treh lokacijah (Treb-
nje, Žužemberk in Dolenjske Toplice) potekala Likovna srečanja 
petih elementov − Voda in 4 spremljajoče delavnice. Na likov-
nih srečanjih je sodelovalo 9 umetnikov, ki so slikali in kiparili na 
temo VODE. V Trebnjem so ustvarjali Ciril Povše, Brane Praznik 
in Zdravko Červ. Na grajskem dvorišču v Žužemberku smo gostili 
Romana Kovačiča, Francija Urbančiča in Noro de Saint Picman, 
v Dolenjskih Toplicah pa so se nam pridružile Rezka Arnuš, Boža 
Jambrek in Veronika Lukšič. Vsa likovna srečanja so bila pod-
krepljena tudi z delavnicami, katerih tematika je bila prav tako 
voda in ozaveščanje o njenih potencialih. Delavnice so na vseh 
treh lokacijah izvajali Ivica Križ iz Dolenjskega muzeja, Andrej Hu-
doklin iz Zavoda RS za varstvo narave, dr. Simon Muhič iz SIMU-
TEH in Marko Pogačnik.
V okviru izvedbe projekta v obdobju od 1. 9. 2019 do 15. 10. 2019 
je CIK Trebnje kot partner v projektu izvedel 3 Likovna srečanja 
petih elementov - VODA in 3-krat po 4 delavnice na treh lokaci-
jah.
 »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj« 

Špela Sila 

novice



AC VOVK PRAZNUJE JUBILEJNIH 30 LET
Ostajamo zvesti ljudem.

Korenine Avto centra Vovk segajo že v leto 
1989, ko je Tomaž Vovk svojo ljubezen do 
avtomobilov prenesel tudi v podjetje. Prvotno 
lokacijo na Obrtniški ulici v Trebnjem smo že leta 
2006 zamenjali za večjo na Podjetniški ulici in 
se usmerili k razvoju in napredku podjetja. Tako 
smo leta 2013 odprli tudi nov, sodoben salon 
v Novem mestu. Smo pooblaščeni prodajalec 
avtomobilov Renault in Dacia v Trebnjem ter 
Ford v Novem mestu.
Z našim timskim delom dosegamo rezultate, na 
katere smo vsi ponosni in so odraz angažiranih 
in odgovornih sodelavcev. Njihovo znanje in 
izkušnje so naše največje bogastvo.

Danes, po treh desetletjih delovanja, 
obljubljamo, da bomo še naprej usmerjeni 
k našemu poslanstvu in stremeli k najvišji 
kakovosti naših storitev, visokemu zaupanju 
poslovnih partnerjev in zvestobi našim 
strankam.
 
Vsem strankam in poslovnim partnerjem 
se zahvaljujemo za zaupanje in se veselimo 
nadaljnjega sodelovanja.
 
Vabljeni v Avto Center Vovk Trebnje in 
AC Vovk Novo mesto.

LET

Avto center Vovk, Podjetniška ulica 7, 8210 Trebnje | 07 348 17 20 | info@avto-vovk.si
AC Vovk, Ločna 10a, 8000 Novo mesto | 07 302 17 12 | info@acvovk.si

oglas
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Sanacija obzidja pokopališča 
in javne razsvetljave 
avtobusnih postaj v Krajevni 
skupnosti Sela pri Šumberku
V začetku avgusta je bila podpisana pogodba za sanacijo dotra-
janega obzidja na pokopališču na Selih pri Šumberku. Med vsemi 
ponudbami je bila izbrana najcenejša, in sicer od podjetja Komu-
nala Trebnje. Dela so se pričela 20. 8. in bodo potekala predvido-
ma do 14. 10. 2019. 
Hkrati z deli na obzidju se je začel projekt javne razsvetljave šti-
rih avtobusnih postaj s solarnimi uličnimi svetilkami, in sicer na 
Orlaki, v Podšumberku, na Babni Gori in v Repljah. Solarna ulična 
svetilka je zanesljiv vir svetlobe z dolgo življenjsko dobo. S po-
močjo funkcij samodejne zatemnitve in samodejnega uravnava-
nja vklopa ter izklopa spodbuja odgovornejšo porabo energije in 

Gradnja novega,
poslovno proizvodnega 
objekta
V podjetju Orkoplast d.o.o. s sedežem v Pristavici pri Velikem 
Gabru so v letu 2019 z nakupom zemljišča v industrijski coni 
Trebnje začeli v Dolenji Nemški vasi z investicijo v nov, poslovno 
proizvodni objekt. 
»V podjetju se prioritetno ukvarjamo z orodjarstvom in proizvo-
dnjo kovinskih izdelkov. Ker povečevanje kapacitet na trenutni 
lokaciji ni več možno, smo sprejeli odločitev, da za nadaljnji ra-
zvoj poiščemo prostor v industrijski coni Trebnje. Prostori na novi 
lokaciji bodo v prvi vrsti namenjeni proizvodnji kovinskih izdel-
kov, skladišču in razširitvi naše ponudbe na enoto, namenjeno 
površinski zaščiti kovinskih izdelkov in lastno industrijsko čistilno 
napravo za čiščenje odpadnih industrijskih voda. V podjetju smo 
certificirani po standardu ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015, s či-
mer potrjujemo urejeno poslovanje in skrb za okolje. Trenutno 
na lokaciji potekajo arheološke raziskave. Predvidevamo, da se 
bo gradnja pričela v prihodnjem letu. Prostori bodo prinesli pred-
vidoma 25 novih delovnih mest, « je povedal direktor podjetja g. 
Anton Zupančič.
Več o podjetju pa si boste lahko prebrali v eni izmed prihodnjih 
številk.

Mojca Smolič

povzroča minimalno svetlobno onesnaževanje. Najcenejši izbrani 
ponudnik za izvedbo je bilo podjetje Gregorič Elektromehanika, 
Mirna.
Skupna pogodbena vrednost obeh investicij znaša 32.530 evrov 
in jo v celoti financira Krajevna skupnost Sela pri Šumberku. 

Damjan Golob
Predsednik Sveta KS Sela pri Šumberku

obvestila / novice
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»PROSTOFER« 
− prostovoljni šofer 
tudi v Trebnjem
V julijski številki Glasila je bilo omenjeno, 
da bomo v Trebnjem začeli s prostovolj-
nimi prevozi pod nazivom »PROSTOFER« 
- prostovoljni šofer, ki je namenjen vsem 
tistim občanom občine Trebnje, ki so sta-
rejši od 65 let in sami ne morejo voziti, 
so brez sorodnikov, prijateljev in so tudi 
socialno šibki. Prevoz si lahko naroči tudi 
invalid, vendar mora v primeru nepokre-
tnosti imeti spremljevalca. Prostovoljni 
prevozi so namenjeni za obisk trgovine, 
banke, zdravnika, preglede v bolnišnici v 
Novem mestu in Ljubljani, kajti v primeru, 
da imate pregled v drugi bolnišnici, mora-
mo pridobiti soglasje Občine za prevoz. 1. 
8. 2019 je prva stranka dva dni pred že-
lenim datumom poklicala na brezplačno 

številko 080 10 10 klicnega centra ZLATA 
MREŽA v Ljubljano, kjer so zabeležil po-
datke o lokaciji prevoza, obvestili šoferja o 
prevozu in sporočili uporabniku, kdo jih bo 
prišel iskat. Da je program zaživel, je pre-
teklo kar nekaj časa z uskladitvami vseh 
udeleženih partnerjev, kot so Občina Treb-
nje - Zlata mreža - Društvo upokojencev 
Trebnje. Občina je dala na osnovi Javnega 
poziva za sofinanciranje izvajalcev projek-
ta PROSTOFER, na katerega se je javilo DU 
Trebnje, v uporabo električno vozilo in v 
proračunu namenilo društvu sredstva za 
pokrivanje materialnih stroškov projekta 
ter prevzelo poravnavo stroškov klicnega 
centra ZLATA MREŽA. V program je vklju-
čenih 10 šoferjev prostovoljcev, med nji-
mi ena prostovoljka, ki so razporejeni od 
Velikega Gabra, Trebnjega z okolico do 
Rihpovca. Šoferji prevzamejo po klicu klju-
če vozila, ki se nahaja pri koordinatorju 
šoferjev g. Borisu Slaku in odpeljejo stran-
ko po navodilu Zlate mreže na želeno lo-
kacijo. Vsaka stranka mora pred začetkom 

prevoza podpisati IZJAVO, da se strinja, da 
jo šofer prostovoljec odpelje in pripelje 
nazaj. Šoferji morajo biti sočutni do upo-
rabnikov, skrbno voditi evidenco prevože-
nih kilometrov, skrbeti za čistočo vozila in 
z avtomobilom ravnati gospodarno. 

080 10 10 
je številka, ki si jo morate zapisati na vi-
dno mesto in v primeru prevoza dva dni 
pred želenim obiskom institucije poklicati 
na ZLATO MREŽO v Ljubljano, da vam do-
delijo prostovoljnega šoferja. Odziv upo- 
  rabnikov je zelo dober. Iz pogovora je ču-
titi veliko zadovoljstvo in velik privilegij, 
da jih prevzamejo na domu in odpeljejo 
na želeno mesto ter zopet nazaj. Pohvala 
tudi šoferjem prostovoljcem za njihovo 
požrtvovalnost in uslužnost ter Občini 
Trebnje, da je omogočila ta program. 
 

Darinka Krevs
Predsednica DU Trebnje

Pod brezami
Knjižnica Pavla Golie Trebnje je tudi v po-
letnih mesecih pripravila vrsto dogodkov, 
namenjenih vsem generacijam. Krepili 
smo medgeneracijsko povezovanje, kvali-
tetno preživljanje prostega časa in bralno 
pismenost. Spodbudili smo tudi lokalne 
ustvarjalce oz. organizatorje, da so svoje 
dejavnosti predstavili širši množici ljudi. 
Pod brezami smo gostili Igorja Kašiča z 
Mirne, ki nam je predstavil Footable. To je 
nova namizna družabna igra, v igranju pa 
smo se preizkusili tudi v knjižnici. Dvakrat 
se nam je pridružila refleksoterapevtka 
Vesna Kočan in nas naučila osnovnih prije-

mov masaže stopal. Povabili smo še Center 
znanja Novo mesto, ki je pripravil delavni-
co brainobrain. To je edinstvena metoda 
računanja, s katero treniramo predvsem 
svoj spomin, koncentracijo in vizualizacijo. 
Za starejše smo pripravili Miselni zajtrk za 
upokojence z vodenimi miselnimi aktiv-
nostmi za urjenje spomina. Vsi dogodki so 
prijetno popestrili redno dejavnost knji-
žnice in veseli smo bili pozitivnega odziva 
udeležencev. Projekt, ki smo ga naslovili 
V senci pod brezami, je finančno podprla 
Občina Trebnje.

Petra Podkrižnik
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Podšumberk
Združenje borcev za vrednote NOB Trebnje in 
Krajevna organizacija Velika Loka sta organizira-
la 20. julija pri spomeniku v Podšumberku spo-
minsko svečanost v spomin na padle narodne 
heroje v tem kraju. V okviru svečanosti je bil 
organiziran tudi voden pohod izpred cerkve na 
Sela Šumberku mimo Kremenjeka na grad Sela 
Šumberk in nato do prireditvenega prostora v 
Podšumberku. O dogodku je na prireditvi spre-
govoril in obudil spomin Boštjan SLADIČ, pred-
sednik ZB za vrednote NOB Trebnje. V sklopu 
prireditve so bila podeljena tudi priznanja ZB za 
vrednote NOB Trebnje. V kulturnem programu 
je sodeloval Ženski pevski zbor Šentrupert in 
učenci Osnovne šole Veliki Gaber. Člani ZB Ve-
lika Loka so za vse pripravili tudi slasten golaž. 

Brane Praznik
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Foto: Arhiv CSD DBK, Enota Trebnje

novice

Avdicije bodo potekale vsak ponedeljek v septembru (ob 18.00) v godbeni sobi Trebnje. 
Še posebej dobrodošli moški glasovi. Predhodna prijava na 

041 757 872 (Žan)  |  031 350 512 (Fernando)  |  leofortistrebnje@gmail.com

(Za)Poj, postani del  
MePZ Leo Fortis!
Po odličnem začetku v sezoni 2018/2019 se MePZ Leo Fortis Treb-
nje vrača. Spočit in željan novih nastopov. Ni potrebno posebno 
poudarjati, da je že preduradno prvo srečanje v ponedeljek, 26. 
8. 2019, napovedalo, da bodo pevci odločno zagrizli v nove izzive. 

Novo šolsko 
leto: Postal bom 
prvošolec / postala 
bom prvošolka
Počitniški čas se počasi izteka in pred 
nami je novo šolsko leto 2019/2020, ki 
nam prinaša nove obveznosti in izzive. 
Tudi v Večnamenskem romskem centru 
Vejar se zavedamo pomena vključeva-
nja Romov v vzgojno-izobraževalne pro-
grame. V ta namen smo organizirali v 
sodelovanju z OŠ Trebnje in ZD Trebnje 
delavnico z naslovom »Novo šolsko leto: 
Postal/-a bom prvošolec/-ka«, ki je pote-
kala 27. 8. 2019 v OŠ Trebnje.
V prihajajočem šolskem letu bo iz rom-
skega naselja Vejar prvič sedlo v šolske 
klopi sedem romskih otrok, ki bodo pri-
dobivali nova znanja, izkušnje, prijatelje, 
itd. Z aktivnostjo smo želeli motivirati 
tako starše kot tudi bodoče prvošolčke 
za redno obiskovanje pouka in za dej-
stvo, da je osnovnošolsko izobraževanje 
obvezno. Najprej smo jim predstavili 

šolo, pravila, obveznosti, ki jih bodo mo-
rali spoštovati v šolskem okolju. Sledilo 
je predavanje o zdravstvenih težavah, ki 
so prisotne pri otrocih tako doma kot v 
šoli. 
Za izvedbo tokratne delavnice se mora-
mo zahvaliti OŠ Trebnje, ZD Trebnje ter 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
CSD DOLENJSKA IN BELA KRAJINA, 
ENOTA TREBNJE 
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CSD DOLENJSKA IN BELA KRAJINA, 
ENOTA TREBNJE 

 

Občini Trebnje, ki nas podpirajo in sou-
stvarjajo pri različnih aktivnostih.
Vsem želimo veliko prijetnih trenutkov pri 
šolskem delu.

Katja Strajnar, 
CSD Dolenjska in Bela krajina, 

Enota Trebnje

Predvsem pa, da vsi strmijo k istim ciljem in si jih želijo doseči v 
enaki meri kot njihov zborovodja Fernando P. Mejias.
Vodstvo zbora se je odločilo, da bo v septembru razpisalo več 
avdicij, na katerih bodo iskali nove pevke, predvsem pa pevce, ki 
bi s svojimi izkušnjami in barvo glasu pomagali še k boljši polnosti 
zvoka. Zelo lepo vabljeni na razpisane termine. Delali bomo, am-
pak ob tem tudi zelo uživali!

Nina Božjak Lipovšek
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portret meseca

Častni občan občine 
Trebnje ̶ Anton Strah
Njegova življenjska pot se je začela pred 
dobrimi devetinšestdeseti leti v vasi Luža kot 
tretjerojenemu otroku. Kasneje se je rodila 
še sestrica, a je kmalu po porodu umrla, ka-
kor tudi dve leti starejši brat. Tako sta otro-
ška leta preživljala skupaj s starejšo sestro, na 
katero ima lepe spomine. Nekaj otroških let 
je preživel na Luži pri starih starših, nato pa 
prišel na kmetijo svojih staršev v Kamni Potok, 
kjer živi še danes. Osnovno šolo je obiskoval 
v Trebnjem in bil vzoren učenec. Želja je bila 
nadaljevati s šolanjem, vendar mu je to pre-
prečila smrt mame. Moral je ostati doma in 
pomagati očetu pri delu na kmetiji. Pot ga je 
peljala v Lukovek, kjer je spoznal prijetno in 
simpatično dekle Marijo in si v drugi polovi-
ci sedemdesetih let z njo ustvaril družino na 
kmetiji njegovih staršev.
Ustvarila sta si topel dom in družino. Povila 
sta tri sinove. Njuna skrb je bila vzgojiti jih v 
poštene in delavne osebe, kar jima je dobro 
uspelo. Žena je zaradi obilice dela in otrok 
morala pustiti službo ter se v celoti posvetiti 
delu in domu. Danes so vsi trije sinovi odrasli 
zaposleni, čas pa mu že krajšata vnukinja Lara 
in vnuk Taj, ki sta njegova največja zaklada.
Kakšna je bila vaša pot? V kmetijski dejavno-
sti ni bilo dovolj prihodkov, zato sem prvo za-
poslitev poiskal pri Pošti Slovenija v Ljubljani, 
kjer sem delal tri leta in pol. V tistem času se 
je v Trebnjem gradila nova tovarna TAP, po-
znejši AKRIPOL, kjer sem dobil novo službo, 
ter ji bil zvest do dopolnitve polne delovne 
dobe. Vsa leta dela v tem podjetju sem aktiv-
no sodeloval v organih sindikata ter bil več kot 
dvajset let predsednik Delavskega sveta oz. 
Sveta delavcev, od 2004 do 2011 pa tudi član 
Nadzornega sveta družbe Akripol. 12. maj 
1988 – potrebno je bilo razmišljati, kako bo 
v prihodnje. Ustanovljena je bila prva Sloven-
ska demokratična stranka, po drugi svetovni 
vojni je bila to Kmečka zveza. Kot ustanovni 
član sem bil kar trinajst let član Izvršilnega od-
bora stranke na državnem nivoju, prav toliko 
let pa sem bil predsednik občinskega odbora 
SKZ, pozneje SLS. Kar nekaj mandatov sem bil 
svetnik občinskega sveta Občine Trebnje ter 
deloval v raznih komisijah kot predsednik ali 
član. Kljub velikim političnim razhajanjem v 
občinskem svetu ali komisijah sem s svojim 
delom in razmišljanjem, spravljivostjo, umir-
jenostjo deloval pri iskanju rešitev za dobro 
vseh občank in občanov, njihovo boljšo kvali-
teto in blaginjo življenja.
Bojda ste želeli biti gasilec že kot otrok in 
tudi druga društva so vas vlekla? Res je. Bil 
sem navdušen nad delom gasilcev, zato sem 
se že zgodaj včlanil v PGD Velika Loka. V za-
četku osemdesetih pa so mi že zaupali mesto 
predsednika, saj so člani društva v meni videli 

človeka, ki ne pozna polovičarskega dela, tem-
več človeka, ki zahteva spoštljive medsebojne 
odnose, umirjenost veliko delavnosti, pred-
vsem pa veliko mero sledenja razvoju teh-
nike in splošnega napredka v gasilstvu, zato 
sem društvo vodil polnih 12 let. Že v prvem 
mandatu smo zgradili nov dom in posodobi-
li vozni park. Ko sem prišel iz JNA, je bilo na 
Veliki Loki zelo dejavno tudi Kulturno ume-
tniško društvo Ivan Cankar, v katerega so me 
povabili, saj so vedeli, da mi tudi to področje 
ni tuje. Zato sem v nekaj predstavah odigral 
nekatere vloge. Še vedno mi je bilo gasilstvo 
na prvem mestu, zato sem bil 1988 izvoljen v 
predsedstvo GZT, nato pa imenovan za pod-
predsednika zveze. Dobro leto dni je minilo in 
sem že prevzel vodenje zveze kot namestnik 
predsednika. Tako sem na čelu te organizacije 
ostal do leta 2018 in mislim, da sem zapustil 
to mesto z veliko mero napredka ter posta-
vil gasilstvo v vseh štirih občinah na nivo, ki 
ga dosegajo le najboljše GZ v Sloveniji. 1998 
sem bil izvoljen tudi v Svet KS Štefan, kjer sem 
prevzel njeno vodenje. Moje delo v KS je od-
ražalo na tedanje stanje, zato je bila prioriteta 
izboljšati pogoje za sobivanje vseh krajanov. V 
štirih mandatih smo opravili veliko dela, saj je 
po kvaliteti bivanja krajanov v KS Štefan bila 
primerljiva z vsemi bolj razvitim KS v občini.
So vas opazili, da ste predani delu? Števil-
na priznanja in plakete, še posebno za delo 
na področju gasilstva tako na nivoju GZT kot 
GZS, kjer sem prejel najvišje priznanje, Prizna-
nje Matevža Haceta, so povedala vse. Tudi v 
CZ sem prejel Plaketo Civilne zaščite, že pred 
več kot desetimi leti pa sem prejel tudi plake-
to Občine Trenje. Na vsa priznanja in plakete 
sem zelo ponosen, hkrati pa mi dajejo veliko 
zadovoljstvo, da sem s svojim delom lahko 
prispeval k razvoju in delu na posameznih 
področjih, ki so vodili v boljšo prihodnost v 
društvih, zvezi, KS.
Kaj vam pomeni naziv »Častni občan?« Še 
danes težko dojemam, da sem prejemnik tako 
visokega naziva Občine Trebnje, hkrati pa sem 
vesel za opaženo dolgoletno delo na različnih 
področjih, ki jih ni bilo malo. Naziv častni ob-
čan občine Trebnje mi je v veliko čast in po-
nos, obenem pa se zavedam, da takšnega na-
ziva ne moreš doseči sam, če ob tebi ne stojijo 
dobri in zaupljivi sodelavci. Zato izkoriščam 
priložnost, da se zahvalim vsem, ki smo skupaj 
gradili boljšo prihodnost ter kvaliteto življenja 
v občini Trebnje. Zahvala gre tudi moji družini, 
ki mi je bila vseskozi v veliko oporo pri prevze-
manju različnih funkcij, še posebno ženi Ma-
riji, ki je velikokrat na svoja ramena prevzela 
tudi moj del odgovornosti v družini in kmetiji, 
ko sem odhajal na različne seje, seminarje, 
sestanke in izobraževanja. 
Ste upokojen, a še vedno aktiven. Kje se tre-
nutno vidite? Življenje teče naprej, zato bom 
tudi v prihodnje aktiven na vseh področjih. S 
svojim znanjem, izkušnjami in strpnostjo bom 

še vedno skušal dati svoj doprinos k razvoju in 
prepoznavnosti KS in tudi občine. Kmetijstvo 
v občini Trebnje pomeni velik del gospodar-
stva, zato ni naključje, da sem kot kmet pred 
dobrima dvema letoma prevzel funkcijo pred-
sednika Kmetijske zadruge Trebnje, zato bom 
poskušal tudi tu narediti čim več. Kmetijska 
zadruga Trebnje je v tem trenutku v izredno 
dobri gospodarski kondiciji, zato želim, da os-
tane tudi v bodoče tako dober servis svojim 
članom, potrošniku pa mora ostati prijazna in 
zaupanja vredna ter mu nuditi kvalitetne sto-
ritve in blago.
Kateri trenutki vašega dela pa so vam ostali 
v spominu? Iz mojega skoraj petdesetletnega 
dela na mestu člana ali predsednika v dru-
štvih, komisijah, svetih bi lahko človek napisal 
različne zgodbe in dogodivščine. Sveži spomi-
ni so še vedno na dela in aktivnosti kot pred-
sednikovanja v KS Štefan in dela okoli umešča-
nja avtocestne trase. Kot član Civilne iniciative 
sem dobil nalogo, da pridemo do takratnega 
ministra za infrastrukturo v najkrajšem mož-
nem času, kar se je tudi zgodilo. Ob klicu na 
njegov osebni telefon se mi je minister ogla-
sil s službenega potovanja v Arabskih emira-
tih. Ko sem mu razložil, zakaj ga kličem, mi je 
odgovoril: „Čez dva dni ob treh popoldne se 
vrnem na Brnik, ob petih ste lahko pri meni 
na ministrstvu.“ To je bil ključni sestanek, da 
je bila trasa avtoceste umeščena v pobočje 
Bukovja, za kar nam danes vsi priznavajo, da 
je bila to prizadevanje edina prava in pame-
tna poteza. Ohranili smo neokrnjenost doline 
Temenice ter ohranili cesto H1, ki nam da-
nes služi kot južna obvoznica mesta Trebnje. 
Glede na povečanje prometa se danes lahko 
vprašamo, da če to ne bi uspeli, bi doživljali 
Trebnje danes v času prometnih konic druga-
če.
Imeli ste kar bogato in dejavno življenje. 
Kako pa sedaj? Še vedno sem aktiven in deja-
ven na več področjih, a sedaj si znam vzeti čas 
tudi zase. Rad imam ljudi, naravo, živali, rad se 
družim. Večkrat se udeležim kakih pohodov, 
saj tudi na ta način skrbim za svoje zdravje, 
vitalnost. Res pa je, da imam danes več časa 
za svoje drage, predvsem svojo ženo, ki mi je 
vedno v oporo, in moja dva vnučka, ki mi zna-
ta polepšati dneve. Želim si, da bi taki trenutki 
trajali večno.
Tudi mi želimo gospodu Antonu obilo trenut-
kov, ki mu bodo bogatili vsakdan.

Mojca Smolič
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Novi gasilski častniki 
Od letošnjega februarja je v organizaciji Gasilske regije Dolenjska 
in nosilke izobraževanja Gasilske zveze Trebnje potekal tečaj za 
gasilskega častnika, ki obsega 98 ur usposabljanj, od tega 63 ur 
teoretičnih predavanj in 35 ur praktičnih vaj. 
Po zaključku teoretičnih predavanj, pripravi in zagovoru seminar-
skih nalog ter opravljenih praktičnih vajah so opravljali zaključni 
tečaj teoretičnega dela, nato pa še zadnjo obveznost − zaključ-
ni teoretični izpit, ki je potekal cel dan v Izobraževalnem centru 
na Igu pred štiričlansko komisijo Gasilske zveze Slovenije. Med 
tečajniki, ki so uspešno zaključili tečaj in pridobili čin gasilskega 
častnika, je tudi 6 novih gasilskih častnikov naše zveze: Andrej 
Avguštinčič, Blaž Rajar in Andrej Ulepič iz PGD Ponikve, Mojca Kri-
stan in Martin Vencelj iz PGD Trebnje ter Stanislav Bevec iz PGD 
Trebelno.
Iskrene čestitke!       

Gasilska zveza Trebnje

drugo

Oktober – mesec požarne 
varnosti
Nosilna tematika letošnjega meseca varstva pred požari je name-
njena Požarni varnosti v večstanovanjskih objektih. V Sloveniji je 
10.045 večstanovanjskih objektov z več kot 8 stanovanj v enem 
objektu, v teh objektih pa je skupaj 261.397 stanovanj. Vsako-
dnevna praksa nam kaže, da so stanovalci v večstanovanjskih 
objektih še vedno premalo osveščeni in poučeni o požarni var-
nosti v njihovih stanovanjih in objektih.
Zato bomo ob letošnjem mesecu požarne varnosti stanovalce v 
večstanovanjskih objektih osveščali o požarni varnosti v večsta-
novanjskih objektih in njihovih stanovanjih. Prav tako pa bomo z 
osveščanjem o požarni varnosti v stanovanjih prispevali k osveš-
čenosti vseh ostalih, ki ne živijo v večstanovanjskih objektih. Pou-
darek osveščanja bo na požarni varnosti v skupnih prostorih, po-
žarni varnosti na zunanjih površinah, evakuaciji, požarni varnosti 
v samem stanovanju in o uporabi številke 112.
       

Gasilska zveza Trebnje

Po 66 letih
V soboto, 25. maja 2019, smo se srečali prvošolci letnik 1953/54 
OŠ Trebnje v gostilni Meglič. Naša učiteljica je bila Mira Grum, 
žena takratnega ravnatelja. Povabljeni so bili tudi vsi učenci, ki so 
kdajkoli hodili z nami do zaključka osemletke leta 1960/61. Vse 
skupaj nas je prišlo dvajset.
Ob snidenju, ki je bilo neizmerno čustveno in veselo, so se odvi-
jali spomini izpred dolgih 66 let. Nekateri se niso videli od konca 
šole in se niso več prepoznali. Pri obujanju spominov smo prišli 
do spoznanja, da jih veliko ni več med nami in so že prestopili 
prag večnosti. Za trenutek smo se jih spomnili, saj so bili del na-
šega življenja. 
Ob koncu prijetnega druženja smo si še ogledali muzej Lojzeta Sla-
ka in Toneta Pavčka v Mirni Peči in si obljubili, da se še srečamo.
Pri organizaciji je bilo malo več težav s pridobivanjem podatkov, 
saj se vse gradivo nahaja v zgodovinskem arhivu Novo mesto. Pri 
tem mi je veliko pomagala sošolka Marija Cesar Prešeren iz No-
vega mesta in prijazni arhivar. 

Alojz Nadrih

Doplačilna znamka v mesecu 
oktobru
„V tednu požarne varnosti od 7. do 12. oktobra 2019 so posa-
mezniki in ustanove pri oddaji pošiljk v notranjem in mednaro-
dnem prometu dolžni poravnati prispevek v višini 0, 15 EUR za 
e-doplačilno znamko. Pošiljke s knjigami, časopisi in revijami so 
oproščene plačila prispevka.«
Zbrana sredstva iz e-doplačilne znamke bo Gasilska zveza Slove-
nije namenila za delovanje gasilske mladine ter za izenačevanje 
materialne opremljenosti gasilcev. 

Gasilska zveza Trebnje
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Letno taborjenje v 
Podgozdu ob Krki
Taborniki Rodu sivih jelš smo tudi letos 
dober teden dni preživeli v naravi. Tabo-
rili smo od 27. 7. do 4. 8. v Podgozdu pri 
Dvoru. V pestrem programu smo spozna-
vali različne veščine in osvajali znanja o 
gozdu, orientaciji, vozlih, izdelali bivak in 
v njem tudi prespali. Nekateri smo obiskali 
bližnji hrib Sveti Peter in pripravljali pro-
gram za praznovanje 60-letnice. Obiskali 
so nas vojaki Slovenske vojske. Predstavili 
so svoje dejavnosti in opremo, ki jo upo-
rabljajo. Spoznali smo, kako ravnati v pri-
meru najdb NUS, nas porisali z maskirnimi 
barvami, naučili zložiti srajco. Vsak dan 
smo se kopali v Krki, ob večerih pa peli ob 
tabornem ognju. Prav poseben dan je bil 
ob dnevu odprtih vrat/šotorov, ko so nas 
obiskali nekdanji taborniki. To je bila ena 
od številnih dejavnosti v okviru obeležitve 
60 let delovanja trebanjskih tabornikov. 
Stare grče so sodelovale v zabavnih igri-
cah, pripovedovale svoje zgodbe, skupaj 
smo tudi zapeli. Za finančno podporo se 
zahvaljujemo Občini Trebnje ter donator-
jem: Mercator in Spar Trebnje. Opremo je 
pomagala prepeljati Slovenska vojska. Če 
si tudi vi želite udeležiti tabora naslednje 
leto, vabljeni k trebanjskim tabornikom. 

Mojca Mežik, Rod sivih jelš

V novo šolsko leto 
v podružnični šoli 
Dobrnič
 
Ponedeljek, 2. september, je bil za vse šo-
larje poseben dan, saj se je pričelo novo 
šolsko leto. Še posebej pomemben za tis-
te starše in otroke, ki so šolski prag pres-
topili prvič. Ob tem dogodku se je enajst 
prvošolcev skupaj s svojimi starši zbralo 
v telovadnici. Moderatorki Janja in Pia 
sta jih opogumili in jim povedali, da se 
lahko vedno zanesejo na pomoč učencev 
in učiteljic šole. Navzoče sta nagovorila 
ravnatelj Osnovne šole Trebnje Rado Ko-
strevc in vodja Podružnične šole Dobrnič 
Mateja Škufca Langus. Občina Trebnje je 
vsem prvošolcem podarila knjigo o šahu. 
Ogledali so si tudi dramsko igrico Zrcal-
ce. Prvošolcem in vsem ostalim učencem 
šole želimo, da bi v novem šolskem letu v 
spodbudnem učnem okolju pridobili čim 
več znanja in izkušenj.

Klavdija Livk, Bojana Kastigar

»Gumbki« smo si 
zaželeli mavrico
V letošnjem letu nas je pogosto spremljalo 
deževno vreme, ki je poleg sončne svetlo-
be glavni dejavnik, da nastane mavrica, 
zato jo je lahko marsikdo občudoval v 
naravi. Otroci skupine Gumbki so si to le-
poto barv zaželeli pričarati kar v igralnici. 
Najprej so otroci povedali, kaj že vedo o 
mavrici. Iz otroških ust so prihajali zelo 
obetavni odgovori. 
»Vse barve na sebi, ko je dež padal, sem 
videl mavrico, mavrico pobarvaš z barvo 
in nastane velika mavrica, mavrica je na 

oblakih, ko je sonček in oblaki, je tam gori 
mavrica, nastane iz sonca, oblakov in dež-
ja, morajo se skup zmešat in posijat son-
ce in pol nastane mavrica, barve.« Naša 
mavrična pot se je nadaljevala. Najprej je 
bilo potrebno usvojiti barvno zaporedje 
mavrice. Zatem smo s tempera barvami 
mavrico narisali. Sledil je naravoslovni po-
izkus z mlekom, tekočimi jedilnimi barva-
mi in detergentom, ob katerem so otroci 
spoznali čarovnijo prelivanja barv. Svoje 
navdušenje so nato prenesli tudi v igralne 
kotičke, kjer so sestavljali mavrico z različ-
nimi materiali. 

Vesna Perko

krajevne skupnosti
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Mladostno razigrana, a vendar jemlje življenje 
resno in z veliko mero previdnosti. Pridno 
uresničuje svoje sanje in se vzpenja po poti 
svetovne dive. Njen dom je v Rodinah pri Treb-
njem, kamor se vedno znova rada vrača.

IRIS BEČAJ
Pred dvema letoma ste se odločili, da se po-
date v tujino na študij opernega petja. Kaj 
vas je gnalo tja? Ko sem izvedela, da obstaja 
štipendija, ki slovenskim študentom omo-
goča študij glasbe na University of Southern 
California - Thornton School of Music je bil 
to pravzaprav trenutek, ko se je začelo moje 
potovanje v t. i. obljubljeno deželo. Začetek 
sega tri leta nazaj, ko sem novembra 2016 
na USC poslala prijavo z vsemi potrebnimi 
dokumenti in posnetki. Minilo je praktično 
pol leta, preden sem izvedela, če sem spre-
jeta. Med tem časom sem prestala prvi krog 
in bila tako povabljena v drugega, ki je bila 
pravzaprav avdicija na sami univerzi v Los 
Angelesu, kamor sem se februarja 2017 
odpravila s svojima prijateljicama. Bilo je 
sončno petkovo popoldne, ko sem izvedela, 
da sem sprejeta na USC Thornton School of 
Music. Tri mesece kasneje sem se s kovčki 
natovorjena podala čez lužo na svojo najve-
čjo dogodivščino v življenju. 

Kako izgleda dan študenta v tujini? Moji 
dnevi so precej zasedeni, kamor spadajo 
tudi vikendi, saj se takrat navadno odvijajo 
koncerti in šolske predstave. Med tednom 
vstajam ob sedmi uri zjutraj, saj ob osmih 
že pričnem pouk. Moj urnik sestoji iz glas-
benih in splošnih predmetov, saj je ameriški 
šolski sistem malce drugačen od našega. To 
pomeni, da moram poleg klasičnih glasbe-
nih predmetov izpolniti tudi kvoto splošnih 
predmetov, ki pokrivajo šest različnih pod-
ročjih; od naravoslovja, družboslovja itn. 
Predno se mi začnejo popoldanske pevske 
vaje, odidem domov in če je čas, si skuham 
kosilo. Popoldnevi so rezervirani za vaje, ki 
so bodisi za različne koncerte z zborom ali za 
operne predstave, obvezno pa zraven še do-
datno vsako popoldne vadim svoj repertoar 
pesmi, ki mi ga dodeli moj profesor. Pozno 
popoldne pa je na vrsti tudi učenje in doma-
če naloge. Ob zasedenih dnevih pa za učenje 
izkoristim odmore med pevskimi vajami.

Kje in kako bivate? Bivam nedaleč od USC 
kampusa, kamor se peljem s kolesom ali 
grem peš. Živim v stanovanju, kjer imam 
svojo sobo in kuhinjo, kopalnico pa si delim 
še s tremi sostanovalci. Cene nepremičnin v 
Los Angelesu so zelo visoke, zato je praktič-
no nemogoče, da bi si lahko privoščila svoje 
stanovanje. Bivanje v privatnem stanovanju 
pa je cenejše kot v študentskem domu, kar 

je ravno obratno kot v Sloveniji. Štipendija je 
res zelo velikodušna do nas Slovencev, a je 
potrebno skrbno preračunati, zakaj boš po-
rabil denar in koliko, če želiš, da lahko pokri-
ješ vse stroške povezane s študijem v ZDA, ki 
jih ni malo. 

Uspešno opravljate letnik za letnikom in se 
uvrščate v sam vrh vaše konkurence. Kakšni 
so občutki? Ko dobim pohvalo, potrdilo za 
svoj trud in delo, je to nek nov zagon in moti-
vacija za nadaljnje delo z najboljšimi občutki. 
Gre za poklic, kjer si ne moreš dopustiti “spa-
nja na lovorikah, ” ampak je potrebno vsa-
kodnevno delati na svojih ciljih in vztrajati 
tudi takrat, ko si na koncu z močmi. Nagrade 
in pohvale mi dajo vedeti, da sem na pravi 
poti. Vztrajnost, delavnost in potrpežljivost 
so potrebne vrline za uspeh in pa kanček 
sreče. Obenem se zavedam, da je kljub vsem 
mojim trenutnim rezultatom še veliko stvari, 
ki se jih moram naučiti in nadgraditi, če ho-
čem biti res odlična glasbenica. 

Kaj je vaš življenjski cilj? Preprosto delati 
tisto, kar me veseli, se pravi peti, pa naj bo 
to na svetovnih ali domačih odrih. Zame je 
glasba univerzalni jezik, ki ga razumejo vsi 
ne glede na jezik, raso in etničnost in sama 
si želim, da bi lahko z glasbo razveseljevala 
množice ljudi bodisi s prenašanjem svojega 
znanja na druge ali preprosto s svojim pet-
jem na raznih koncertih, opernih predstavah 
ali drugih dogodkih. 

Gre za tvegan poklic, pri katerem sta kon-
dicija in uglaševanje glasilk nujna. Vam to 
lepo uspeva?
Biti operna pevka pomeni veliko mero pre-
danosti, ko ne gre za poklic, temveč za način 
življenja. Glasilke so živi organ in moj pri-
marni instrument, zato moram, če hočem 
delovati kot glasbenica, za le-te dobro pos-
krbeti. Dnevno poskušam spati vsaj osem 
ur, piti dovolj tekočine, se pravi vode, da so 
vseskozi navlažene in pripravljene za petje. 
Prav tako pred samim nastopom zagotovo 
ne jem čokolade ali kaj podobnega. Trudim 
se tudi, da sem aktivna, vendar je to je po-
dročje, kjer se moram izboljšati v prihodnje. 

Kdo je vaš vzornik? Če sem iskrena, vzor-
nika nimam. So pevci kakor Elina Garanča 
ali Kiri Te Kanawa, po katerih se zgledujem 
in mi dajejo motivacijo za pevske podvige, 
vendar želim ostati zvesta sama sebi. Tako 
kot je samo ena Elina Garanča, tako je tudi 
samo ena Iris Bečaj. Na tem mestu bi rada 
izpostavila, da je zame bolj kot nek vzornik 
pomembna podpora s strani družine in pri-
jateljev. Brez njih danes ne bi bila tukaj, kjer 
sem, kajti oni so tisti, ki vztrajajo z mano 
in mi dajo energijo. Ponavadi vidimo samo 

dosežek posameznika ne pa prehojene poti 
do cilja, ki zna biti zelo naporna in tako je 
tudi pri meni. Družina in prijatelji so edini, 
ki vedo za vse bitke in pretočene solze, ki se 
dogajajo na poti do mojih ciljev in zato sem 
jim neizmerno hvaležna za vso njihovo pod-
poro. 

Kako si predstavljate svojo glasbeno pot? 
Težko, saj se razvija sprotno in je odvisna od 
priložnosti, ki jih dobim oz. jih še bom. Nau-
čila sem se, da ne smem preveč načrtovati, 
saj se ne izide vedno po načrtu. Trenutno si 
želim uspešno zaključiti študij na USC Tho-
rnton School of Music, potem pa se imam 
namen vrniti v Evropo. Tam je življenje kva-
litetnejše in pa tudi več možnosti za zaposli-
tev. Za ZDA je potrebno imeti vizo, ki pa jo je 
trenutno zaradi političnih razmer težko dobi-
ti. Želja je zagotovo biti solistka v operni hiši, 
vendar pa sem odprta tudi za druge zvrsti, 
kot je muzikal, ki se je v zadnjih letih začel 
uveljavljati tudi v Sloveniji. 

Verjetno šele tujina pokaže, kako je naša 
dežela lepa? Je domotožje veliko? Se naj-
dejo trenutki, ko si zaželiš bližine svojih 
najdražjih, kar pa žal ni mogoče. Tehnologija 
pa je danes tako napredna, da sem z druži-
no in prijatelji lahko vsakodnevno v stikih in 
tako samo “en klik” stran od njih. Teh trenut-
kov ni ravno veliko, saj imam kot rečeno poln 
urnik, ki mi ne dovoljuje oz. daje časa, da bi 
se počutila osamljeno. Po koncu semestra se 
vedno z veseljem vračam v rodno Slovenijo 
in uživam v naši naravi ter domači hrani, ki v 
vseh pogledih prekaša ameriško.

 Iris je prijetna mladenka z velikim talentom 
in željo po uspehu. Takoj pa najinem inter-
vjuju je odpotovala nazaj na študij in kot je 
dejala: “ V svoj kovček vedno najprej zapa-
kiram lepe spomine, spodbudne besede in 
toplino svojih najdražjih, saj je potem študij 
preko luže lažji. Vse ostalo krojim in delam 
dnevno, kot mi narekuje urnik življenja.” 

Srečno, IRIS!
Mojca Smolič
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Novo
v Trebnjem
V Trebnjem že več kot dve 
desetletji živi otroški abonma 
Levček, ki najmlajše razvese-
ljuje z različnimi lutkovnimi 
in igranimi predstavami. Za 
vse ljubitelje gledališča smo v 
trebanjski območni izpostavi 
Javnega sklada RS za kultur-
ne dejavnosti (JSKD) to jesen 
pripravili novost – zasnovali 
smo gledališki abonma TIM, 
ki smeh in zabavo prinaša tudi 
odraslim. V sklopu prve sezo-
ne se bodo v kulturnem domu 
Trebnje zvrstile štiri komedije 
priznanih ljubiteljskih gledali-
šč: ZIK Črnomelj, DKD Svoboda 
Senovo, Gledališče Zarja Celje 
in Šentjakobsko gledališče Lju-
bljana. 

Cena vstopnice za posamezno 
predstavo bo 10 evrov. Cena 
enega abonmaja je 36 evrov, 
dveh 70 evrov, treh 103 evrov 
in štirih abonmajev 134 evrov. 
Toplo vabljeni k vpisu, ki ga na 
JSKD OI Trebnje začenjamo 16. 
septembra. Vpis bo možen tudi 
eno uro pred prvo predstavo v 
avli KD Trebnje. 

Pridite prvi torek oktobra in 
novembra ter januarja in fe-
bruarja prihodnje leto in tako 
bo sprostitev zagotovljena.

JSKD OI Trebnje

»Gumbkov« vulkan
Vulkani sicer niso pojav našega ozemlja, toda dobro in pametno se je 
zgodaj poučiti, da nas kaj ne preseneti. Zadevo smo vzeli zelo resno. 
Za začetek smo si iz knjižnice izposodili literaturo in jo dodobra preu-
čili. Nato smo si preko računalnika ogledali nekaj posnetkov o izbruhu 
vulkana in njihovih posledicah, ki smo jih vsrkavali in ob njih veliko ko-
mentirali. Spoznali smo kar nekaj novih izrazov, kot so eksplozija, pe-
pel, lava, dim. Ko smo mislili, da vemo že vse, skoraj vse, smo se zelo 
vedoželjni lotili izdelave vulkana. Naredili smo slano testo, ki smo mu 
dodali barvo. Nato smo izdelali pravo maketo spečega in aktivnega 
vulkana. Na željo otrok smo delovanje aktivnega vulkana spoznavali z 
izvedbo naravoslovnega poizkusa. Obarvali smo kis in mu dodali sodo 
bikarbono, kar je izvabilo barvno lavo na površje. Od otrok pa veselje, 
nasmeh in reakcije »VAVVV«. Zdaj pa si poizkusite pričarati tudi sami 
tak vulkan, zagotovo boste tudi vi tako vzhičeni.

 Vesna Perko
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Zveza kulturnih društev Trebnje 
bo v sodelovanju z Območno iz-
postavo JSKD Trebnje 10. okto-
bra začela z 22. sezono otroškega 
abonmaja Levček v Kulturnem 
domu Trebnje, kjer se bo od letoš-
njega oktobra do marca prihodnje 
leto vsak drugi četrtek v mesecu 
ob 17. uri zvrstila ena od 6 pred-
stav za otroke od 3. leta dalje. 
Vabljeni k vpisu abonenti sezone 
2018/19 od 23. do 30. septembra 
2019, novi abonenti pa od 1. do 
10. oktobra 2019 v kulturni pi-
sarni na Kidričevi 2 (zgradba CIK),  
I. nadstropje levo. 
INFO: 07 348 12 50/51; 
031 472 919
e-naslov: zkd.trebnje@gmail.com; 
oi.trebnje@jskd.si

Galerijska paleta
Poletje se bo počasi poslovilo in pozdravili bomo novo šolsko 
leto, se pripravili na nove izzive in dogodivščine in za vas pripravili 
zanimive delavnice, razstave in dogodke. Z novim šolskim letom 
prihaja program delavnic in vodstev, ki ga bomo izvajali za otroke 
v vrtcu, učence osnovnih in srednjih šol. Program je namenjen 
širjenju in utrjevanju znanja o umetnosti ter ustvarjanju.
NE ZAMUDITE ŠE ZADNJIH TRENUTKOV, da si ogledate dela Ire-
ne Polanec, ki je dala galeriji poseben pečat, saj je več desetkrat 
sodelovala na mednarodnih taborih in galeriji podarila številna 
dela. Oktobra bomo v galeriji gostili novo razstavo, ki nastaja v 
sodelovanju z Muzejem grada Koprivnice in njihovo Galerijo na-
ivne umetnosti Hlebine. Predstavljena bodo dela Ivana in Josi-
pa Generalića, Franja Mraza, Mirka Viriusa, Mija Kovačića, Ivana 
Večenaja in številnih drugih avtorjev. Dela nekaterih med njimi 
hranimo tudi v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje, druga pa 
bodo pri nas gostovala prvič. 
Razstava bo na ogled med 24. 10. 2019 in 9. 2. 2020.

 Špela Sila in Andrejka Vabič Nose
Irena Polanec in dr. Ferdinand Šerbelj,
foto: Alenka S. Lamovšek

Oktobra začetek otroškega abonmaja Levček

Nova sezona
ustvarjalnih delavnic
Prva sobota v mesecu je rezervirana za Sobotno galerijsko dopol-
dne, ki se ponovno začenja oktobra. V Galeriji likovnih samora-
stnikov Trebnje se bo do marca prihodnje zvrstilo šest delavnic, 
na katere so vabljeni vsi, ki bi želeli ustvarjati – od najmlajših do 
najstarejših.
Ustvarjalnice se začenjajo oktobra, ko bodo udeleženci pod men-
torstvom Tanje Vesel pisali z rimskim stilusom in izdelovali mo-
zaike, novembra bodo z Alenko Stražišar Lamovšek naredili hi-
šni kino in domači hologram, decembra bodo z Nino Mrđenovič 
ustvarjali pop-up voščilnice, januarja bodo s Silvo Mežnar prip-
ravljali naravno kozmetiko, februarja se bodo z Natalijo Marinčič 
Borin pripravljali na pustno poslikavo obraza, marca pa bodo s 
Tino Železnik ustvarjali še unikatni nakit. Sobotne galerijske do-
poldneve pripravlja trebanjska izpostava Javnega sklada za kul-

turne dejavnosti (JSKD) v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev 
Trebnje in CIK Trebnje - Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje.

JSKD OI Trebnje
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Boris Praznik,  
o katerem bomo 
zagotovo še slišali 
 
Skromen, tih, ki se ne hvali s svojimi dosež-
ki, katerih v zadnjem času niza ogromno.
Letos je ciljal na dirko po Italiji, Race 
across Italy, a se je konec leta poškodo-
val (zopet operacija kolena, tokrat že če-
trta) in tako izgubil mesec priprav. Tudi 
nekaj tehničnih težav mu je preprečilo, 
da takratne dirke po Italiji ni dokončal, 
saj je po cca 400 km odstopil.
V juniju je zmagal na Glocknerman v Av-
striji, v juliju pa ponovno zasedel tretje 
mesto v 12-urni krožni dirki po Sloveni-
ji, kjer so se borili za naslov evropskega 
prvaka.

Sedaj v jesenskem delu sezone pa ima 
v mislih kar nekaj ekstremnih podvigov. 
Prvi je bil ravno te dni, ko je opravil Eve-
reisting. Tu gre za izziv, kjer moraš na 
enem in istem vzponu brez pavze opraviti 
višinske metre Everesta. To je 8848 vm. 
Njemu je uspelo preseči 10.000 višinskih 
metrov v eni sami vožnji. Za to pa se je 
moral povzpeti na Trebeljevo kar 43-krat.
Predan športu že od malih nog se je po 
poškodbi odločil zamenjati nogometno 
žogo za kolo in dokazal, kaj zmore. 

Kako poteka vaš dnevni urnik treninga 
in kaj je najtežje?
Med tednom, ko je bolj napolnjen urnik, 
večino treniram sam, za vikende pa se 
s prijatelji uskladimo in odpeljemo tudi 
skupne vožnje. 

Kaj je pri treningu najtežje in kako pote-
ka priprava na tekmo?
Užitek je, ko odklopiš skrbi in se enostav-
no le pelješ s kolesom. Ko se pripravljam 
na dirko, pa morajo biti treningi točno 
načrtovani, kar pomeni, da si ves čas z 
glavo osredotočen na vožnjo in si posle-
dično bolj obremenjen. Za mojo zvrst te-
kem pomeni, da opravljam daljše vsako-
dnevne treninge na srednji intenzivnosti.

Kaj razmišljate med samo vožnjo in tek-
mo? 
Na tekmi, ko se borim za dobro uvrsti-
tev, večino časa spremljam konkurenco 
in njihovo vožnjo. Ko pa se umirim, raz-
mišljam tudi o drugih stvareh. Kaj bi mi 
pasalo pojesti, da si ne bi povzročil ško-
de in, da zapolnim izgubljene kalorije. 
V prostih vožnjah pa veliko razmišljam 
tudi o podjetništvu. Moj hobi mi vzame 

večino časa in denarja, kar pomeni, da 
moram biti pri poslu 100 % uspešen. Čas 
na kolesu, ko sem sam s sabo, pa mi zelo 
pomaga tudi za sprejemanje rešitev pri 
svojem delu.

Kaj pa psihična pripravljenost?
Tudi ta je med glavnimi in nič manj po-
membna kot fizična. Velikokrat sem zelo 
dobro pripravljen, a spustim kakšno tek-
mo ravno zato, ker se mi zdi, da nimam 
narejenega reda v svoji glavi. Po naravi 
sem perfekcionist in to zna biti včasih 
zelo naporno. 

Kakšni so občutki na tekmi, ko pride do 
ciljnega sprinta?
Večino mojih dirk je takih, da se vozimo 
vsak zase in je uvrstitev odvisna od pre-
voženega časa. Na teh ekstremnih dirkah 
ne prihaja do sprintov, vsaj ne tistih kla-
sično kolesarskih. Če pa preko navigacije 
vidiš, da ti je konkurenca blizu, pa je to 
sprintanje, ki mora trajati mnogo dlje kot 
samo par sekund. Enkrat letno se ude-
ležim tudi 12-urne krožne dirke, kjer se 
vozi v skupini in, če s fanti zdržimo sku-
paj v skupini vseh 12 ur, pride do ciljnega 
sprinta. Tukaj pomeni največ eksploziv-
nost, kolikor ti je po 12 urah še ostane.

Kako se regenerirate?
Regeneraciji ne namenjam dodatnega 
časa, saj se regeneriram skozi delo, ki ga 
opravljam. Tudi če imam še tako napo-
ren trening, praktično lahko takoj nemo-
teno funkcioniram naprej in se posve-
tim vsakodnevnim opravilom in tukaj je 
moja velika prednost.

Skoraj vsak kolesar ima svojo spremlje-
valno ekipo. Pa vi?
Absolutno. Mogoče najpomembnejše 
od vsega. To so moji najboljši prijatelji, 
ki se žrtvujejo zame. Vzamejo dopust za 
moje tekme in garajo z mano. Za vse to 
sem jim neizmerno hvaležen.

Jesen je čas, ko se v vaših vrstah konču-
jejo in podpisujejo nove pogodbe, spon-
zorstva. Je kaj na obzorju, kakšno novo 
sodelovanje, morda celo pogodba?
Kot sem rekel, to je moj hobi. Jemljem si 
ga v taki meri, kot mi dopuščajo sredstva 
in čas. Nikogar ne obremenjujem s svo-
jimi podvigi. Veliko mi pomeni moja eki-
pa, ki si vzame čas zame. To je največje 
sponzorstvo. Seveda pa me podpira tudi 
nekaj mojih prijateljev, ki so uspešni 
podjetniki.

Kako na vaš šport gleda družina? So 
morali prilagoditi stil življenja?

Veliko sem odsoten zaradi treningov in 
družina mi stoji ob strani. Še več. So moji 
navijači in ponosni na moje dosežke. Brez 
njihove podpore ne bi mogel uskladiti 
tega hobija in vseh ostalih obveznosti.

Kdo je vaš vzornik?
So kolesarji, ki jim je uspelo v profesio-
nalnem športu, a moji vzorniki so tudi 
take vrste športniki, kot sem jaz. Smo 
fantje, ki imamo enostavno radi šport. 
Za zgled imam vsakega, ki se trudi biti 
boljši. Vsak pogovor, nasvet, tudi če to ni 
vrhunski športnik, šteje. Veliko se naučim 
z izmenjavo informacij. 

Kakšni so plani za naprej?
Plani ostajajo isti. Trening, trening, tre-
ning. Imam pa željo v prihodnosti orga-
nizirati kakšno dobro kolesarsko dirko, ki 
bi z leti rastla.

Ste ponosni na dosežke?
V zadnjih letih sem se udeležil kar nekaj 
ekstremnih dirk v Sloveniji, Italiji in Av-
striji. Na dolgih preizkušnjah v prvi vrsti 
tekmujem sam s sabo, a mi je v zadnjih 
dveh letih, ko lahko rečem, da sem se do-
dobra spoznal, uspelo redno prihajati na 
stopničke in sem vsakega podviga vesel.

Dirke so zahtevne tako fizično kot psihič-
no in doseči cilj je velik uspeh, če pa sle-
dijo stopničke, kar je Borisu znano, pa je 
veselje še toliko večje. Veselimo se vsa-
kega novega podviga in mu želimo pred-
vsem varnih in dobrih dirk.

Mojca Smolič
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Pohod po Baragovi 
poti tokrat malo 
drugače
Nedelja, prvega septembra. Prvi jesenski 
dan bi rekli meteorologi. Običajna nedelja 
za nekoga, ki ni doma v 'naših koncih'. Pa 
vendarle to ni tako, saj to ni bil čisto običa-

jen pohod. Zbrali smo se v Mali vasi pred 
rojstno hišo Friderika Barage, drugače bi 
se v Trebnjem na avtobusni postaji. Del 
poti smo hodili po Jakobovi poti na Grma-
do, sicer bi z Grmade v Malo vas. Nismo šli 
z Vrhtrebnjega v Šahovec, pač pa z Grma-
de. Običajno je bil Jože z nami, tokrat ga ni 
bilo. Šel bi, če bi lahko. Toda ostal je doma, 
ker je huje zbolel. Vsa ta drugačnost je 
predvsem v tem, da se nas je večina po-

hoda udeležila Jožetu v podporo. Tudi to 
je drugače, da nas je bilo več kot sicer. Po-
hod je bil načrtovan tako, da smo do de-
setih prišli v Dobrnič, kjer smo se prav vsi 
udeležili svete maše, ki je bila darovana v 
namen za Jožetovo ozdravitev. Še več kot 
pohodnikov je k maši prišlo njegovih znan-
cev, prijateljev in sorodnikov. Upamo, da 
bomo drugo leto imeli 'normalen' pohod. 
Se pravi z Jožetom.
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KAJ STORITI, ČE JE VAŠ OTROK UDELEŽEN
V PROMETNI NESREČI?

ČE JE VAŠ OTROK UDELEŽEN V PROMETNI NESREČI, VI PA STE 
NAVZOČI ALI ČE OPAZITE, DA JE V PROMETNI NESREČI UDE-
LEŽEN OTROK, KATEREGA STARŠI NA KRAJU NISO PRISOTNI, 
MORATE UPOŠTEVATI NEKAJ OSNOVNIH PRAVIL:

• OSTANITE MIRNI IN SKUŠAJTE POMIRITI OTROKA!
• POKLIČITE POMOČ ALI PROSITE MIMOIDOČEGA, DA 

TO STORI.
 
113 POLICIJA
112 REŠEVALCI

• OTROKA NE PREMIKAJTE, ČE TO NI NUJNO POTREBNO 
ZARADI GROZEČE ZUNANJE NEVARNOSTI. TUDI SAM 
NAJ MIRUJE.

• PREVERITE DIHANJE.
• USTAVITE KRVAVITEV.
• DO PRIHODA REŠEVALCEV OTROKA POKRIJTE.

OPOZORILO: ČE NISTE STROKOVNO USPOSOBLJENI ZA NU-
DENJE PRVE POMOČI, TO PREPUSTITE OSEBI, KI JE ZA TO 
STROKOVNO USPOSOBLJENA. 

KOLESARJENJE JE ZA OTROKE IZREDNO PRIVLAČNO IN 
ZABAVNO, VENDAR TUDI NEVARNO. POŠKODBE GLAVE SO 

NAJHUJŠA POSLEDICA NEZGOD KOLESARJEV, ZATO
BISTRO GLAVO VARUJE ČELADA.

Otroci in mladostniki do 18. leta starosti morajo med kole-
sarjenjem po cesti nositi varnostno čelado, saj jih ščiti pred 
hudimi poškodbami glave pri padcu ali trčenju.

DA BO KOLESARJENJE VAŠIH OTROK VARNO IN NJIM V VESE-
LJE, JIH NAUČITE UPOŠTEVATI NEKAJ OSNOVNIH 
PRAVIL ZA VARNO KOLESARJENJE:
1. USTAVITI SE, preden zapelje na cesto z dvorišča, dovo-

za, ulice ali parkirišča! 
2. POGLEDATI na levo, na desno in zopet na levo! Ko se 

prepriča, da ni prometa, zapeljati na cesto.
3. VOZITI ob desnem robu vozišča!
4. V križišču UPOŠTEVATI znak »STOP« in luči na sema-

forju (otroci do 12. leta naj prečkajo prometno križišče 
peš, kolo pa naj potiskajo ob sebi).

5. Pred vsako spremembo smeri se PREPRIČATI, če je pot 
prosta. Smer jasno NAKAZATI, POGLEDATI NAZAJ in 
UPOŠTEVATI vozila, ki vozijo za vami in šele nato zaviti. 
Posebej je potrebno paziti pri zavijanju LEVO.

DA BI PREPREČILI POŠKODBE, KI LAHKO NASTANEJO PRI 
VOŽNJI S KOLESOM, OMEJITE OTROKOVO SAMOSTOJNO VO-
ŽNJO S KOLESOM NA DVORIŠČE, VARNE POTI IN DOVOZE, 
DOKLER NE ZNA DOBRO VOZITI IN NE OPRAVI KOLESARSKE-
GA IZPITA. ORTOK OD 6. DO 14. LETA, KI NIMA OPRAVLJE-
NEGA KOLESARSKEGA IZPITA, SME V CESTNEM PROMETU 
VOZITI LE V SPREMSTVU STARŠEV ALI POLNOLETNE OSEBE.

STARŠI, NAJ BODO VAŠI OTROCI V PROMETU VARNI!

STARŠI, ALI VESTE, DA PRI TRČENJU S HITROSTJO 50 KILOME-
TROV NA URO LAHKO NEPRIPET OTROK V OSEBNEM AVTO-
MOBILU TRČI V ARMATURNO PLOŠČO S TAKO SILO, KOT BI 
PADEL S TRINADSTROPNE STAVBE?

ZATO NE BO ODVEČ NASVET
OTROKE VEDNO VOZITE NAMEŠČENE V AVTOMOBILSKIH 
VARNOSTNIH SEDEŽIH IN TUDI PRI NAJKRAJŠIH VOŽNJAH SE 
PREPRIČAJTE, DA SO VSI V AVTOMOBILU PRIPETI Z VARNO-
STNIMI PASOVI. 

 BODITE ZGLED!
PO ZAKONU O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA SMETE OT-
ROKE VOZITI V AVTOMOBILU LE, ČE SO STAROSTI PRIMER-
NO ZAVAROVANI V HOMOLOGIRANIH LEŽIŠČIH, OTROŠKIH 
VARNOSTNIH SEDEŽIH ALI S PRIPOMOČKI, KI OMOGOČAJO 
UPORABO V VOZILO VGRAJENIH VARNOSTNIH PASOV.

OTROŠKI VARNOSTNI SEDEŽ, KI GA KUPIMO, MORAMO PRI-
LAGODITI STAROSTI IN TEŽI OTROKA. PRI TEM POZNAMO 
1. Avtomobilski sedež za otroka, 

starega do 9 mesecev oziroma 
težke največ 10 kg. Sedež mora 
biti nameščen tako, da je ot-
rok s hrbtom obrnjen v smeri 
vožnje. Tak sedež je lahko na 
sprednjem ali zadnjem sedežu. 
OTROKA NE SMETE VOZITI NA SPREDNJEM SEDEŽU, 
ČE IMA AVTOMOBIL VGRAJENO ZRAČNO BLAZINO 
(AIR BAG) ZA SOPOTNIKA. SPROŽITEV ZRAČNE BLA-
ZINE LAHKO OTROKA HUDO POŠKODUJE.

2. Varnostni sedež za otroke, stare 
od 9 mesecev do 4 let oziroma 
ta otroke težke od 9 kg do 18 kg. 
Varnostni sedež mora biti name-
ščen na zadnjem sedežu tako, da 
je otrok obrnjen v smeri vožnje.

3. Posebne podstavke – JAHAČE, ki 
so namenjeni otrokom, ki tehta-
jo več kot 18 kg. Jahač omogoča, 
da otroka pripnemo z že vgraje-
nim varnostnim pasom v oseb-
nem avtomobilu. Uporabljamo 
ga, dokler otrok nezraste do vi-
šine 150 cm.

»VARNO ČEZ CESTO« TEGA NE ZNA VSAK

Zakon o varnosti ce-
stnega prometa do-
loča, da morajo ot-
roci imeti na poti v 
vrtec in prvi razred 
osnovne šole ter 
domov spremstvo 
polnoletne osebe. 
Spremljevalci so 
lahko tudi otroci, 
starejši od 10 let in 
mladoletniki, če to 
dovolijo starši, pos-
vojitelji, skrbniki, 
rejniki otroka.

STARŠI
Svoje otroke morate začeti učiti varne hoje v prometu že od 
dneva, ko otroci shodijo. Otroci se bodo o varnosti v pro-
metu največ naučili z opazovanjem, opazovali pa bodo Vas. 
Zato Vam svetujemo, da se v prometu skupaj z otroki držite 
naslednjih pravil:

1. Vedno se USTAVITE korak od roba pločnika ali roba 
ceste, NIKOLI ne stecite naravnost čez cesto.

2. OPAZUJTE promet, ki prihaja Z LEVE, Z DESNE in spet 
Z LEVE strani. To naučite tudi otroke.

3. POČAKAJTE, da se cesta izprazni! BODITE POZORNI, 
dokler niste varno prečkali 

 
OTROCI DO 9. LETA SO V NAJVEČJI NEVARNOSTI, DA JIH 

POVOZI AVTO. 

ZAKAJ?
KER TI OTROCI V SVOJEM BREZSKRBNEM OTROŠTVU IN V 
SVOJI IGRIVOSTI IN RAZPOSAJENOSTI NAJVEČKRAT NEPRE-
MIŠLJENO IN NENADOMA STEČEJO NA CESTO. 

ZATO OPOZORITE SVOJE STAREJŠE OTROKE, 
• NAJ HODIJO PO PLOČNIKIH.
• NAJ SE DRŽIJO LEVE STRANI CESTE IN HODIJO PROTI 

VOZEČIM VOZILOM, TAM KJER NI PLOČNIKOV.
• NAJ BODO PONOČI IN OB SLABI VIDLJIVOSTI VIDNI.

ZAKON DOLOČA, DA MORAJO PEŠCI PONOČI IN OB SLABI 
VIDLJIVOSTI PRI HOJI PO CESTI NA VIDNEM MESTU NOSITI 
KRESNIČKO.

MALI ŠOLARJI IN PRVOŠOLCI PA 
MORAJO NA POTI V ŠOLO IN VRTEC
TER NAZAJ DOMOV POLEG 
KRESNIČKE NOSITI TUDI RUMENO 
RUTICO. 

SVETUJEMO, DA OTROKA OBLAČI-
TE V SVETLA OBLAČILA.

POLICIJSKA 
POSTAJA
TREBNJE
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Prenovljena uvajalnica za učence priseljence
Tudi letos je v zadnjem tednu avgusta v Osnovni šoli Trebnje potekala uvajalnica za učence priseljence, ki se bodo v letošnjem šol-
skem letu prvič izobraževali v Republiki Sloveniji. Učenci so se v sklopu uvajalnice seznanili z osnovami slovenščine, obnovili pa so tudi 
svoje znanje matematike in angleščine.
Za razliko od preteklih let so se letos v vodenju uvajalnice preizkusili tudi učenci medkulturnosti, ponovno pa je sodelovala tudi nek-
danja učenka naše šole Arijana Alđić. 
Ob koncu uvajalnice so se učenci priseljenci seznanili s svojimi bodočimi razredničarkami, prejeli so simbolično darilo, učencem izva-
jalcem pa sta se za njihov trud zahvalili pomočnici ravnatelja, ki sta jim podelili zahvalo za sodelovanje.

Zvonko Simeunić

Prva učenca »rastočnika«  
v OŠ Veliki Gaber
Leta 2017 smo v OŠ Veliki Gaber vstopili v projekt Rastoča knjiga. Dve leti je učitelje in 
učence na poti k odličnosti vzpodbujala misel ravnatelja mag. Gregorja Udovča: »Vsak 
otrok je željan znanja in igra je pot učenja. To, kar rad počneš, delaj z odliko.« 
V tem času je tim učiteljev skrbno izdelal kriterije za izbiro najboljšega učenca na vseh 
področjih dela, ustvarjalnosti in uspeha. V šolskem letu 2018/19 sta bila po kriterijih 
odličnosti Rastoče knjige OŠ Veliki Gaber izbrana devetošolca Ana Kek in Anže Pintar. 
Njuni imeni sta zapisani na podstavku za našo Rastočo deklico, ki se je tako dvignila in 
zrasla. Učenca sta zapisala tudi svoji modri misli, ki nas bosta spodbujali na poti k odlič-
nosti v naslednjih letih. 

Ana Kek: »Za uspeh ni dvigala. Iti moraš po stopnicah.« 
Anže Pintar: »Vedno poskusi preseči zadane cilje.« 
 

 Justina Zupančič

9. Tabor ljubiteljskih 
slikarjev in 
fotografov Slovenije
Društvo likovnikov Trebnje je letos orga-
niziralo 9. Tabor ljubiteljskih slikarjev in 
fotografov Slovenije na Dolenjskem in v 
Beli krajini, na katerem je sodelovalo 52 
umetnikov. Končno razstavo so postavili v 
metliškem gradu, ker v Trebnjem za tako 
veliko postavitev razstave enostavno ni 
galerijskega prostora. Za društvo pa je bil 
to izjemno zahteven in velik projekt, ki so 
mu bili lahko kos samo z veliko prizadev-
nostjo članstva. Ob otvoritvi razstave so 
izdali tudi katalog razstavljenih slik.
Društvo likovnikov Trebnje vse pogosteje 
sodeluje in ustvarja v različnih ustanovah 
ali z različnimi organizacijami oziroma z 
vsemi, kamor so povabljeni, da predsta-
vijo svoj odnos do likovne umetnosti in 
ustvarjanje. Tako so med poletjem ustvar-
jali tudi na očeh varovancev Doma starej-
ših v Trebnjem in jim predstavili različne 
teme in zvrsti slikanja, tudi z namenom, 
da bi varovanci morda sami začeli s slika-
njem.

Brane Praznik
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Krvodajalska akcija 
Na podlagi letnega plana Zavoda za transfuzijsko medicino Lju-
bljana smo letos organizirali tretjo terensko krvodajalsko akcijo v 
»Galaksiji« v Trebnjem in na OŠ Šentrupert. Prvi dan je prišlo na 
odvzem krvi kar 173 krvodajalcev, drugi dan 141 in 80 v Šentru-
pert, kar je skupaj 394 krvodajalcev. Od teh je kri prvič darovalo 
12 krvodajalcev.
Hvala vsem darovalcem in prostovoljcem Rdečega križa, ki so po-
magali pri organizaciji akcije. 
Vabimo vas, da se udeležite naslednje krvodajalske akcije in tako 
pomagate bolnikom, ki pri svojem zdravljenju potrebujejo kri. Kri 
je nenadomestljivo zdravilo in najdragocenejše, kar lahko poda-
rite.

Katja Strmole 
sekretarka RKS-OZ Trebnje

Filmsko-glasbena poslastica 
na prostem
Prva septembrska nedelja je bila v Trebnjem v znamenju filmske-
ga doživetja na prostem. V sklopu tradicionalne prireditve Slovo 
poletju, nad katero bdi KS Trebnje, je namreč trebanjska območ-
na izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) zad-
nji prireditveni dan pripravila Letni kino. 
Na svoj račun so najprej prišli najmlajši, ki so si ogledali sinhro-
nizirane risanke, starejši filmoljubi pa so uživali v ogledu filmske 
uspešnice Bohemian Rhapsody, ki je prejela zlati globus za naj-
boljši film in najboljšega igralca ter kar štiri oskarje. Zgodba o 
Freddieju Mercuryju in skupini Queen od njihovega meteorske-
ga vzpona prek Freddiejeve solo kariere pa vse do legendarnega 
nastopa na Live Aidu leta 1985 je bila prava izbira za nedeljsko 
filmsko-glasbeno doživetje na prostem. 
Projekt Letnega kina, ki je letos pritegnil lepo število obiskoval-
cev, finančno omogoča Občina Trebnje. 

JSKD OI Trebnje

Zdravstveno letovanje otrok 
na Debelem Rtiču
V času od 21. 7. do 28. 7. 2019 so na Debelem rtiču letovali otroci 
iz občin Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno. Zdra-
vstvenega letovanja se je na priporočilo osebnega zdravnika ude-
ležilo 53 otrok. Spremljalo jih je pet vzgojiteljic.
Vreme je bilo sončno in vroče, tako da so otroci uživali v morju. 
Poleg tega so se zabavali z družabnimi igricami, s pletenjem za-
pestnic, nogometnimi treningi, nekaj pa so se naučili tudi o prvi 
pomoči. Veliko časa so preživeli tudi v senci borovega gozdička. Z 
velikim veseljem so se udeležili tekmovanja za miss in mistra De-
belega rtiča, tekmovanja za najbolj odštekan stil Rtič ima talent. 
Posebno doživetje je bil izlet z ladjico v Koper, kjer so se posladkali 
s sladoledom. Lepo je spoznati nove prijatelje in preživeti teden na 
morju v družbi vrstnikov, saj le taka doživetja ostanejo in nas obo-
gatijo z neprecenljivo izkušnjo, ki nas bo spremljala celo življenje.
Sredstva za organizacijo letovanja pridobimo preko razpisa od ZZZS 
in vseh štirih občin, del sredstev pa prispevajo starši. 
Veseli smo, da so tudi letos otroci na letovanju uživali in se domov 
vrnili nasmejani, zdravi in polni doživetij.

Katja Strmole, RKS-OZ Trebnje
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Farani presenetili 
župnika
V petek, 1. avgusta, so farani župnije Veliki 
Gaber presenetili tamkajšnjega župnika. 
Ta dan je praznoval svoj 40. rojstni dan, is-
točasno pa je imel v večerih urah v cerkvi 
tudi sv. mašo. Njegovo odsotnost so izko-
ristili za presenečenje, saj so mu pripravili 
prijetno druženje z obilo kulinaričnih dob-
rot in dobre kapljice, niso pa pozabili tudi 
na darilo. Leta 2012 je bil Janez JEROMEN, 
takratni kaplan v župniji Toplice, razrešen 
te službe in imenovan za župnika župnije 
Veliki Gaber ter za soupravitelja župnije 
Sela pri Šumberku. Je ljudski župnik, ljubi-
telj narave, živali, petja. Izjemno rad je z 
mladimi, čeprav je to odgovorno delo. Je 
poln življenja, idej ter ustvarjalen in zelo 

dober gospodarstvenik. Naj se ga še nap-
rej držita dobra volja in zdravje, da bo svo-

je delo nadaljeval tudi v prihodnje.
Mojca Smolič

Ob častitljivem jubileju so slavljenko, dolgoletno gasilko, na nje-
nem domu obiskale predstavnice Komisije za članice pri Gasilski 
zvezi Trebnje in ji ob vstopu v novo desetletje zaželele krepkega 
zdravja, da bo dneve v visoki starosti čim lepše in kvalitetno pre-
živela. 

Komisija za članice pri GZ Trebnje

V krajevni skupnosti Dobrnič imamo sedaj še eno krajanko, ki 
je praznovala častitljivih 90 let. To je gospa Frančiška Pekolj, 
po domače Matijetova teta. Ob tej priložnosti smo jo obiskali 
predstavniki KS Dobrnič Majda, Brigita in Jože ter predsednica 
KORK Dobrnič Marjana Kužnik in ji voščili.
Frančiška se je rodila 20. 7. 1929 pri Matijetovih v Šahovcu 
mami Ani in očetu Jožetu kot druga od osmih otrok. Šolo je obi-
skovala v Dobrniču, dokler je niso požgali. Vse svoje življenje je 
ostala na domu, saj se ni poročila. Delala je na kmetiji in imela v 
skrbi gospodinjstvo, varstvo otrok in oskrbo svojih sorodnikov, 
ki so bili bolni. Pri hiši je bilo vedno veselo, saj so bili njeni brat-
je in svak zelo dobri pevci. Frančiška ima 13 let mlajšo sestro 
Joži, ki smo jo spoznali ob našem prihodu. Gospa Frančiška še 
vedno skrbi sama zase, v prostem času pa rada bere knjige in 
časopise ter gleda televizijske nadaljevanke.

Gospe Frančiški želimo skupaj z njenimi domačimi vse najbolj-
še, da bi še dolgo uživala svoje življenje, brala romane in gleda-
la rasti mladino. Marjana, Majda, Brigita in Jože pa se obenem 
zahvaljujemo njenim domačim za topel sprejem in pogostitev 
ter gospe Frančiški kličemo še na mnoga leta.

 Brigita Murn

Osebni praznik gospe Frančiške Pekolj

90 let gasilke veteranke  
Marije Praznik
V nedeljo, 25. avgusta 2019, je v Mačjem Dolu zaokrožila 9 dese-
tletij Marija Praznik. 
Tovarišica Micka je v gasilskih vrstah že polnih 60 let. Gasilci do-
mačega društva Šentlovrenc jo še bolje poznajo, saj je bila že od 
leta 1955, ko je nekaj časa živela z družino v takrat novem gasil-
skem domu, na letnih prireditvah dolgo nepogrešljiva kuharica 
in nasploh so ji gasilci ogromno pomenili ter jih je zato v svojem 
življenju velikokrat postavila na prvo mesto. 
Prizadevna in požrtvovalna gasilka prostovoljka je v pozni jeseni 
življenja zgovorna, opravilna in njena okna so polna prelepih rož. 
Sama si še kuha, pere, lika. Seveda pa so ji vedno na voljo tudi 
njeni: sin Zdenko in snaha Tanja, sin Brane, s katerim si imata ved-
no toliko povedati. Tretji sin Marjan pa je malo dlje od njenega 
doma, toda takrat, ko jo obišče, pa je srečanje bolj pristno. Za 
njeno družbo in budno varovanje poskrbi tudi mali kužek Bine, s 
katerim sta nerazdružljiva prijatelja. 
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Dan KS Knežja vas – 
Rupa 2019
KS Knežja vas je v sodelovanju s krajani v 
ponedeljek, 24. junija 2019, na predvečer 
dneva državnosti, organizirala tradicional-
ni že 7. Dan KS Knežja vas v športno rekrea-
cijskem centru Rupa pod zaselkom Kozjak. 
Organizirali smo vaške igre med vasmi v KS 
Knežja vas, nogometno tekmo med vasmi 
v KS, tekme v odbojki na mivki in na koncu 
za vse udeležence kresovanje. Prireditev se 
je začela ob 17.30 in je trajala pozno v noč. 
Organizatorji smo za vse prisotne pripra-
vili golaž, na kraju samem so se krajanke 
izkazale s peko palačink, s seboj so prinesle 
pecivo, seveda pa je bilo poskrbljeno tudi 
za pijačo (vino, sokovi, voda, pivo).
Na vaških igrah so sodelovale vasi v KS 
Knežja vas. Tekmovalo je 5 vasi, ki so se 
pomerile v 5 disciplinah. Prvo mesto je 
osvojilo Kamenje pred Selcami in Lužo. 
Vse tri ekipe so prejele pokal. Igre je vo-
dil Alen Štritof. Na nogometni tekmi med 
vasmi je prav tako zmagala ekipa iz Kame-
nja. Vzporedno z nogometnim turnirjem 
se je odvijala odbojka na mivki, ki pa je 
imela netekmovalni značaj. Domače ekipe 

Izlet z ladjico 
Članice in člani Društva upokojencev Trebnje smo se odpeljali v sredo, 21. 8. 2019, iz Trebnjega proti Hrvaški oziroma čez mejni pre-
hod Dragonja proti Poreču. Tam sta nas čakali ladjica in prijazna posadka. Vkrcali smo se in se prav veselo posedeli k sebi enaki družbi. 
Takoj je nastalo odlično vzdušje med udeleženci izleta, še veliko bolj pa tedaj, ko nas je posadka presenetila z dobro malico in rujnim 
vincem. Naš prvi postanek je bil v Rovinju, kjer smo si ogledali znamenito cerkev Sv. Evfemije, malo posedeli, si ogledali mesto z naj-
višje točke ter odšli nazaj na ladjico, kjer nas je takoj po vkrcanju čakalo odlično kosilo. Zapeljali smo se do Limskega kanala in nato 
še do Vrsarja s krajšim postankom za ogled mesta in nato nadaljevali plovbo v Poreč, kjer nas je že čakal avtobus. Vrnili smo se polni 
lepih vtisov na prijetno plovbo in si obljubili, da se naslednjo leto spet podamo na podobno pot. 

Darinka Krevs, za DU Trebnje 

so se organizirale na željo posameznikov 
in na čas, ki je bil na razpolago ob odvija-
nju drugih aktivnosti. Vabilu so se odzvali 
predsedniki KS Trebnje, Štefan, Dobrnič in 
posamezni svetniki občine Trebnje.
Ob okoli 21.30 je g. Anton Murn, ki že od 
začetka skrbi, da je kres dobro pripravljen, 
ob pomoči posameznih krajanov prižgal 
kres, ki je ob strokovnem sestavljanju in 
prižiganju gorel do jutranjih ur. Letos nam 
je bilo vreme naklonjeno in ni bilo potreb-
no pogledovati proti nebu, kdaj bo začelo 
deževati, tako je vse potekalo po progra-
mu. Kljub visoki udeležbi naših krajanov in 
povabljenih gostov je bilo hrane ter pijače 

dovolj za vse navzoče. Bilo nas je več kot 
200 krajanov od 430, kolikor šteje prebi-
valcev KS Knežja vas. Dokler bo tako visoka 
udeležba in pripravljenost ljudi, ki skrbijo 
za organizacijo, ni bojazni, da prireditve v 
prihodnjih letih ne bi bilo. 
Na koncu bi se v imenu KS Knežja vas zah-
valil še vsem, ki so pomagali pri organiza-
ciji, od postavljanja šotorov, miz, urejanja 
igrišč, postavljanju kresa in razsvetljave do 
priprave hrane in pijače. 
Dobrodošli na 8. Dnevu KS Knežja vas leta 
2020.  

Predsednik KS Knežja vas
Alojz Špec

Koncert Zagriških fantov  
v hotelu Delfin
Na povabilo vodstva hotela Delfin so Zagriški fantje nastopili 
v avli hotela že drugič. Prvič so nastopili skupaj s folklorniki 
Večerna zarja DU Veliki Gaber. Ker fantje prepevajo pred-
vsem za lastno zadovoljstvo, so toliko bolj veseli, če to lahko 
delijo z občinstvom. Z nastopom v Delfinu jim je to zagotovo 
uspelo. Pevovodja Lado dobro pilotira s svojimi varovanci. 
Pogosto obriše prah z notnega zapisa in reče: »Ta je pa tako 
lepa, da ne sme v pozabo«. Izbor pesmi je bil pisan na kožo 
tukajšnjim poslušalcem - Lado je torej zadel v črno. Ko se 
je koncert bližal koncu, je bilo čutiti vse močnejšo podporo 
s strani občinstva. Zaključek je prerasel v pravo ljudsko ra-
janje. K temu sta pripomogla tudi oba harmonikarja. Tako 
vzdušje upokojenci še kako potrebujemo. Živimo namreč v 
časih, ko lahko rečemo, da smo tudi od Boga pozabljeni, saj 
se tudi populacija staranja vedno daljša. 

 Mirko Gliha Fotografija: Milka Špendal



Zgodovina taborništva  
v Trebnjem
Osnovni program tabornikov je približati naravo mladini, znati z 
njo živeti in jo spoštovati, o tem poučiti druge ter širiti okolijsko 
zavest. Seveda pa se ob vsem tem tkejo številne vezi med mladi-
mi, vodniki in starejšimi, ki delujejo v taborniški organizaciji. 
Prvi dokument o ustanovitvi tabornikov v Trebnjem nosi datum 
19. februar 1959, ko je tajnik Okrajnega starešinstva Zveze ta-
bornikov Slovenije (ZTS) Novo mesto Tone Gošnik Francu Režunu 
potrdil prejem originalnega zapisnika o ustanovitvi Čete sivih jelš 
in obljubo o denarnem prispevku, s katerim bodo lahko začeli 
z delom.1 Verjetno ta prispevek ni zadostoval za večje stroške, 
zagotovo pa je bil to prvi prihodek, s katerim so lahko trebanj-
ski taborniki začeli razmišljati o taborništvu. Nekaj inventarja 
so imeli spravljenega kar na šolskem podstrešju, saj posebnega 
prostora še niso imeli. Kaj kmalu so začeli s taborniškimi dejav-
nostmi. Povabljeni so bili v Sevnico na priprave za tek mladosti, 
kjer so se vadili v orientiranju, v Novem mestu so bili na mno-
goboju, dva člana sta šla na vodniški tečaj. Jeseni istega leta je 
bil predviden na Bučki velik partizansko-taborniški pohod. Kraj je 
bil izbran v spomin na medvojni napad in zaradi meje med Tre-
tjim rajhom in Italijo, ki je tu potekala v drugi svetovni vojni. Po-
membnost dogodka je zahtevala prihod vseh članov čete. Zaradi 
slabega vremena so pohod preložili, v obrazložitvi so navedli, da 
so ‚upoštevali, da vsi vodniki in načelniki nimajo dežnih plaščev, 
močne obutve in podobne opreme. Na prvem občnem zboru‚ so 
nekateri člani povedali, da jih starši ne pustijo na nočne akcije in 
na taborne ognje.‘ Problem so nameravali rešiti z ozaveščanjem 
staršev, kakšne so naloge in vloge tabornikov. Vse bolj so taborni-
ki postajali poznani in razširjeni. V svojem bistvu so imeli elemen-
te partizanstva (življenje v gozdu, orientacija), delovali so v duhu 
delovnih brigad. Na vse dogodke so se mladi vozili z vlaki. Tabor-
niki so ob plačilu članarine dobili posebno znamkico, s katero so 
uveljavljali popust pri vsaki vožnji. Junija 1961 so izvedli okrajni 
mnogoboj v Trebnjem, na katerem je sodelovalo veliko taborni-
kov iz novomeškega okraja (Brežice, Črnomelj, Sevnica, Straža in 
Novo mesto). Sodelovali so tudi na dogodkih v drugih republi-
kah tedanje Jugoslavije (npr. na taboru bratstva in enotnosti v 
Kumrovcu). Za prvi november so morali taborniki urediti parti-
zanske grobove v bližnji okolici. Po navodilu okrajne zveze tabor-
nikov so morali to nalogo smatrati za častno dolžnost. Vodniki so 
bili večinoma iz učiteljskih vrst, saj so tako najlažje prišli v stik z 
mladino. Člani Čete sivih jelš so ob desetletnici s strani zveze ta-
bornikov Slovenije prejeli številne pohvale, srebrne in zlate zna-
ke. Praznovanje so obeležili s postavitvijo propagandnega tabora 
pod šolo z večernim tabornim ognjem in programom. Naslednji 
dan pa so imeli tekmovanje v taborniških veščinah. Taborniška 
organizacija v Trebnjem je imela v najboljših časih delovanja tudi 
več kot 100 članov. Program dela je obsegal izlete v bližnjo okoli-
co, orientacijske pohode, pohode v neznano, eno- ali večdnevne 
zimske tabore, partizanske pohode po partizanskih postojankah, 
mnogoboj, raziskovalni pohod in poletno taborjenje z gozdno 
šolo. Imeli so tudi krajše tečaje za vodnike in namestnike vodni-
kov, sprejem novih članov, uniformiranje članov, čuvanje nasa-
dov in skrb za čistočo, sodelovanje na republiških in področnih 
taborniških akcijah, tečaj prve pomoči. Organizacija je zelo us-
pešno delovala do leta 1972, ko se je razširila v odred s četami na 
Mirni in v Šentrupertu. Kasneje je imela organizacije stalne tabo-
1 Dobili so 20.000 din za nakup nujno potrebne kuhinjske opreme, 
orodja in druge manjše opreme.

re v Pavičinah na Hrvaškem, tekmovala je na več tekmovanjih in 
uspešno prirejala pohode, izlete, tabore …. vse do leta 1989. Do 
takrat so bili starešine za Francem Režunom še Dušan Mežnaršič, 
Janez Japelj in Janez Gantar. Arhivsko gradivo o delu društva je 
moč najti do približno leta 1970. Gradivo od tega leta pa do 1989 
je izgubljeno. Vandali so namreč vdrli v taborniško sobico, kjer so 
hranili arhiv, in uničili velik del listin, slik in drugih dokumentov. 
Izgubljen pa je bil velik del zgodovine društva.

Mojca Mežik, Rod sivih jelš Trebnje
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Dejavnost 
ŠD Trimko 
v sezoni 
2019/20
Bi radi na zdrav ter igriv na-
čin potrošili še zadnje ato-
me otroške energije? 
ŠD Trimko tudi letos vabi 
na igrivo vadbo najmlaj-
še športne nadebudneže. 
Trimko praznuje že trinajsti 
rojstni dan in s ponosom povemo, da je zanimanje čedalje večje, 
kar je še dodatna vzpodbuda, da delamo naprej in spodbujamo 
najmlajše k aktivnemu življenjskemu slogu. 
Vemo, da je zdravje največje bogastvo in investicija za prihodnost, 
zato ima Trimkova ekipa pomembno in odgovorno nalogo, da ot-
rokom predstavi šport v najlepši možni obliki. Za otroke storimo 
veliko, če jim omogočimo, da se spoznajo in ukvarjajo s športom 
tako, da bodo radi segali po njem v vseh življenjskih obdobjih ter 
živeli kvalitetno in aktivno življenje. Odgovornost za tako vzgojo 
otrok na prvem mestu nosijo starši, ki se čedalje bolj zavedajo po-
mena športa, vendar v večini to premalokrat dokazujejo z lastnim 
vzgledom.
V naglici današnjega časa je dragocena vsaka minuta, zato imajo 
starši zelo zahtevno nalogo razporediti otrokov čas. Šport danes 
postaja nuja. Ljudje se čedalje manj gibajo in športna aktivnost 
z leti upada. Prav zato se pri ŠD Trimko dobro zavedamo, da je 
treba ukrepati na začetku, torej pri najmlajših. Aktivnost preide v 
zdravo navado in otrok porabi še zadnje atome odvečne energije 
na najprimernejši način. Posledica telesne aktivnosti je tudi bolj-
še delovanje možganov ter njihov razvoj. V mesecu septembru 
pričnemo v ŠD Trimko izvajati vadbo atletike, gimnastike in se 
spoznavati z različnimi igrami z žogo. V zimskem času namera-
vamo organizirati tečaj smučanja. V pomladanskem času pa nas 
vsako leto čaka tečaj rolanja. Trimko je pravi zabavljač, saj je pri-
soten na rojstnodnevnih zabavah, ki so pravi hit. V prednovole-
tnem času otroke obdarujemo in se skupaj poveselimo. Pri nas 
lahko najamete napihljiv Trimkov skakač s toboganom in si tako 
pričarate nepozaben rojstni dan kar pri vas doma. Več informa-
cij lahko prebrskate na naši Facebook strani ali nas pokličete na 
041571597 in 041392790.
Urnik vadbe je sledeč: TREBNJE CIK Trebnje: ponedeljek in sre-
da, 15.00–16.00 , Vrtec Mavrica: torek in četrtek, 15.00–16.00
Z VADBO PRIČNEMO: Vrtec Kekec: 16. 9. 2019, Vrtec Mavrica: 
17. 9. 2019

Marko Tomić in Roman Šavrič

Trebanjski strelci vabijo 
k vpisu v svoje vrste
Strelsko društvo Trebnje tudi letos vabi vso zainte-
resirano mladino in odrasle člane v svoje strelske 
vrste. Vpis v društvo bo letos potekal izjemoma v mesecu okto-
bru (razlog je renovacija strelišča) vsak torek od 16.30 do 17.30. 
Strelski treningi se bodo izvajali vsak torek in petek popoldne. 
Dolgoletna tradicija, izkušeni trenerji, vrhunski rezultati in dobro 
ime društva so garancije za vaše kvalitetno udejstvovanje v tej 
športni panogi. Dodatne informacije dobite na 041/850558 ali 
041333009 in pa na elektronskem naslovu franc.cugelj@gmail.
com ali pa na leon.lobe@gmail.com.
Strelski pozdrav!

 Leon Lobe, Strelsko društvo Trebnje

Vabilo k vpisu v
vadbo nogometa
Vabimo vse otroke od 1. razreda pa do vključno 9. razreda k vpisu 
v vadbo nogometa v Nogometni klub Bartog Trebnje. Vpis v vad-
bo bo potekal cel september 2019. 
Vadbo bo imela vsaka selekcija predvidoma dvakrat do trikrat 
tedensko v popoldanskih terminih. V jesenskem času bo vadba 
nogometa potekala na igrišču z umetno ali naravno travo v Treb-

šport

Z leve proti desni: igralki Ana Hostnik, Lara Lobe, Boris Snedec, pred-
sednik ŽNK Olimpija, Peter Kristan, članski trener ŽNK Olimpija, igralki 
Alisa Glavan in Tamara Pate. 

Trebanjska dekleta  
v vrstah Olimpije
V sredo, 7. 8. 2019, je v popoldanskem času v Ljubljani poteka-
la novinarska konferenca ŽNK Olimpija, na kateri so predstavili 
cilje za novo tekmovalno sezono 2019/2020. Že od prejšnje se-
zone NK Trebnje sodeluje z ŽNK Olimpijo, tako da posledično v 
vrstah Olimpije tekmujejo tudi naša trebanjska dekleta, in sicer 
od DU13 naprej. Zagotovo je za omenjena dekleta največja mo-
tivacija nastop v članskih vrstah in osvojitev naslova državnih in 
pokalnih prvakinj, kar je tudi njihov cilj v bližajoči tekmovalni se-
zoni. Po uradni predstavitvi članske selekcije je sledilo družabno 
srečanje prisotnih. 
Športni pozdrav!

Leon Lobe, NK Trebnje

njem, v zimskem času pa v telovadnici v Trebnjem ali na Podru-
žnični šoli Dolenja Nemška vas in Dobrnič. 
Dodatne informacije dobite vsak delovni dan po 18.00. uri na te-
lefonski številki 041/333009, na spletni strani nktrebnje.si ali na 
elektronskem naslovu kluba nk.trebnje@gmail.com.
Prav tako tudi letos poteka Mala šola nogometa v Vrtcu Mavrica 
Trebnje. Več informacij o tem dobite pri vzgojitelju in trenerju 
nogometa g. Mladenu Šiški ali na spletni strani kluba.

Športni pozdrav!
 Leon Lobe, NK Trebnje



28
Trebnje

oglas

na
ro

čn
ik

 o
gl

as
a:

 Z
O

BO
ES

TE
TI

K
A

 D
.O

.O
., 

Tr
eb

nj
e



29
Trebnje

SEE MEET 2019 – 
Najboljša priložnost 
za poslovno mreženje 
in širitev posla
 
Razvojni center Novo mesto je letos nosilec 
konzorcija organizatorjev mednarodne B2B 
konference SEE MEET SLOVENIA 2019, ki 
velja za največji slovenski dogodek za mre-
ženje in ponuja odlično priložnost za ustvar-
janje novih poznanstev in širitev posla. 
V letu 2018 je bilo na dogodku opravljenih 
kar 1.182 sestankov med 147 udeleženci iz 
9 držav: Slovenija, Srbija, Italija, Madžarska, 
Turčija, Avstrija, Velika Britanija, Nemčija in 
Rusija. Kar 45 % udeležencev je bilo iz tujine, 
kar uvršča dogodek na posebno mesto na 
zemljevidu mednarodnega poslovnega mre-
ženja.
SEE MEET SLOVENIA 2019 je mednarodni 
B2B forum, ki ponuja edinstveno platformo 
(in odskočno desko) za podjetja iz različnih 
panog s posebnim poudarkom na energetski 
učinkovitosti, digitalizaciji industrijskih proce-
sov in IKT, predelovalni industriji (kovinska in-
dustrija ter izdelki iz gume in plastičnih mas) 
in drugih storitvah. V zgolj dveh dneh si lahko 
podjetje organizira do 15 vnaprej načrtovanih 
osebnih sestankov. Celoten dogodek je na-
menjen poslovnemu mreženju, temu primer-
na je tudi energija udeležencev oz. povedano 
z drugimi besedami, omenjenih 15 sestankov 
je samo formalnih, neformalnih pa je seveda 

drugo

Taborjenje gasilske mladine 
Mladinska komisija (MK) pri Gasilski zvezi Trebnje (GZT) je tudi 
letos izvedla taborjenje gasilske mladine v kampu Veli Joža v Sa-
vudriji. V prvi skupini, ki je taborila od 29. junija do 3. julija, je so-

še mnogo več. Običajen profil udeležencev 
SEE MEET dogodka so podjetja in organiza-
cije, ki razumejo moč mreženja in ki si želijo 
povezovati ter širiti posel z večjo hitrostjo in 
bolj učinkovito.
Pridružite se nam na poslovnem srečanju, 
na katerem pričakujemo udeležbo 150 med-
narodnih podjetij. Postanite del te uspešne 
zgodbe tudi vi. Zagotovite si udeležbo na do-
godku, na katerem v letu 2019 pričakujemo 
okoli 150 mednarodnih podjetij še danes - 
www.seemeet.si.
Organizatorji mednarodne B2B konference 
SEE MEET SLOVENIA 2019 so tudi SPIRIT Slo-
venija, MGRT, RRA Zasavje, RRA Posavje, RC 
Murska Sobota, RRA Koroška, Mariborska ra-
zvojna agencija, Razvojna agencija Savinjske 
regije, RRA Zeleni kras in Razvojna agencija 
Ajdovščina. 
JE SEE MEET SLOVENIJA 2019 PRAVI DOGO-
DEK ZA VAS?
Želite vzpostaviti nove poslovne kontakte na 
zelo učinkovit in preprost način? Potem je 
SEE MEET pravi dogodek za vas!
SEE MEET Slovenia 2019 je namenjen pod-
jetjem in organizacijam, tako velikim kot 
majhnih, ki delajo na lokalnih, nacionalnih in 
mednarodnih trgih v panogah, kot so:
• Energetska učinkovitost
• Digitalizacija in IKT
• Kovinskopredelovalna industrija
• Izdelki iz gume in plastičnih mas
• Elektro industrija
• Pohištvena industrija
• Prehrana in kmetijstvo
• Turizem

delovalo 84 otrok iz 17 prostovoljnih gasilskih društev naše zveze 
ob 21 mentorjih, v drugi skupini pa je 11 mentorjev skrbelo za 
32 taborečih otrok iz 14 gasilskih društev v času od 3. do 7. julija 
2019.
Na taborjenju so se učili gasilskih veščin in obdelovali vsebine za 
srebrno preventivno značko. Popoldneve so namenili plavanju, 
čas v večernih urah pa zabavnim športnim igram, likovno-ume-
tniškim ali pa gledališko-dramski delavnici. Poleg tega so vsako 
jutro poskrbeli za jutranjo telovadbo, za zbor in dvig zastave, pos-
krbeli so za higieno, urejenost šotorov in tabora, vsak večer pred 
večerjo pa so opravili tudi spust zastave in še kaj. Zadnji večer so 
pripravili zaključni kulturno-zabavni program, na katerem so po-
delili priznanja za dosežke tabornikov posamezne skupine.

Gasilska zveza Trebnje

PROGRAM SEE MEET SLOVENIA 2019
Do 15 osebnih sestankov v dveh dneh
SREDA, 16. OKTOBER
• Dobrodošlica in poslovna konferenca z 

uvodnimi predavanji
• 7 individualnih sestankov
• Gala večerja
25-miniutni sestanki: udeleženci si vnaprej 
izberejo, s kom bi se želeli srečati
SREDA, 16. OKTOBER
• Dobrodošlica in poslovna konferenca z 

uvodnimi predavanji
• 7 individualnih sestankov
• Gala večerja
ČETRTEK, 17. OKTOBER
• 8 individualnih sestankov
• Zaključna slovesnost

KOTIZACIJA VKLJUČUJE
• Sodelovanje na poslovni konferenci
• Do 15 vnaprej dogovorjenih sestankov v 

dveh dneh
• Prigrizke in napitke med odmori
• Gala večerjo ob koncu prvega dne
• Dostop do spletnega kataloga registrira-

nih podjetij SEE MEET Slovenija 2019 za 
obdobje enega leta

KONTAKTI
Povpraševanje in informacije
Franc Gönc
SEE MEET Slovenia 2019 kordinator
T: +386 (0)41 742 348
E: info@seemeet.si

RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO d.o.o.
Tjaša Kump Murn
+386 (0)41 390 449
Aleksej Metelko
+386 (0)30 304 303
E: info@rc-nm.si
RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO d.o.o.
Tjaša Kump Murn
+386 (0)41 390 449
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Skrb za zdravje ob 
pomoči referenčne 
medicinske sestre 
oz. diplomirane 
medicinske sestre v 
ambulanti družinske 
medicine
Staranje prebivalstva predstavlja velik iz-
ziv za vsak zdravstveni sistem. Da bomo 
lahko ohranili zdravje tudi v zrelih letih, 
moramo začeti zanj skrbeti že v mladosti. 
S preventivnimi ukrepi lahko preprečimo 
marsikatero bolezen oziroma njen začetek 
premaknemo v višje starostno obdobje in s 
tem verjetneje preprečimo njene zaplete. Z 
namenom nadgradnje ambulant družinske 
medicine in okrepitve preventivne dejav-
nosti so po vsej Sloveniji leta 2011 začele z 
delom prve referenčne ambulante družin-
ske medicine (RADM). Tim ambulante splo-
šne medicine, ki sta ga sestavljala zdravnik 
družinske medicine in srednja medicinska 
sestra, je pridobil diplomirano medicinsko 
sestro. V letu 2019 že praktično vse ambu-
lante delujejo po načelu referenčnih ambu-
lant in tako je tudi v ZD Trebnje.
Diplomirana medicinska sestra v referenčni 
ambulanti pod nadzorom zdravnika opra-
vlja preventivne preglede in vodi paciente, 
ki že imajo kronične nenalezljive bolez-
ni. Bolezni, ki se jim posebej posvečamo, 
predstavljajo pomembne javnozdravstvene 
probleme in so naslednje: sladkorna bole-
zen, arterijska hipertenzija, astma, KOPB, 
depresija, bolezen prostate, osteoporoza, 
povišan holesterol ter koronarna bolezen 
srca. 
Na preventivni pregled vabimo ljudi po 30. 
letu starosti oz. po presoji zdravnika tudi 

Izlet KS Račje selo
Na dan državnosti, 25. 6. 2019, je KS Ra-
čje selo organizirala svoj tradicionalni izlet 
krajanov, letos na Gorenjsko. Najprej smo 
se ustavili v Planici in se skupaj z našim 
vodnikom Romanom podali v Tamar. Po 
vrnitvi v Planico smo si ogledali skakalnice 
in muzej. Nekateri najbolj pogumni so se 
podali tudi na vrh letalnice. Ker je bil vroč 
sončen dan, nam je prišla zelo prav ohla-
ditev v jezerih Jasna. Sledilo je kosilo v pri-
jetni domači gostilni v Kranjski Gori. Polni 
lepih doživetij in vtisov smo se odpravili 
proti Dolenjski. 

Mojca Višček

mlajše z izraženimi dejavniki tveganja za 
kronične nenalezljive bolezni. Medicinska 
sestra opravi meritve krvnega tlaka, teles-
ne teže in višine ter obseg pasu, EKG-pre-
iskavo, opravimo laboratorijske meritve 
krvnega sladkorja, holesterolov in osnovne 
krvne slike, naredimo preiskavo pljuč pri 
kadilcih oz. ljudeh, ki so izpostavljeni kemi-
kalijam ali prahu, pogovorimo se o prehra-
ni, gibanju, stresu, počutju, o težavah, ki so 
se začele pojavljati, o alergijah, alkoholu, 
kajenju in samopregledovanju ter udeležbi 
na SVIT-u, ZORI in DORI. Na koncu pregleda 
se medicinska sestra s pacientom pogovori 
o odstopanjih in ukrepih pri le-teh. Pri več-
jih težavah medicinska sestra napoti paci-
enta k osebnem zdravnika, pri manjših pa 
se s pacientom pogovori o možnostih, kako 
izboljšati življenjski slog in odpraviti dejav-
nike tveganja za kronične bolezni ter paci-
enta lahko napoti tudi v center za krepitev 
zdravja. Center za krepitev zdravja pomeni 
nadgradnjo preventivnih programov in po-
nuja poglobljeno timsko obravnavo oseb, 
ki želijo ohraniti zdravje oziroma izboljšati 
svoj življenjski slog oziroma izboljšati nad-
zor svoje kronične bolezni ob pomoči stro-
kovnjakov, kot so diplomirana medicinska 
sestra, dietetik, psiholog, kineziolog, fizi-
oterapevt in zdravnik s posebnimi znanji s 
področja preventive. Tak center imamo od 
aprila 2018 tudi v ZD Trebnje.
Pri pacientih, ki že imajo znano kronično 
nenalezljivo bolezen, medicinska sestra 
sodeluje pri vodenju kroničnega bolnika v 
skladu z na nivoju države sprejetimi proto-
koli, ki opredeljujejo proces obravnave in 
delitev dela med diplomirano medicinsko 
sestro in zdravnikom družinske medicine. 
Medicinska sestra se poleg vseh predvide-
nih preiskav s pacientom pogovori tudi o 
jemanju zdravilih, počutju in vseh dejavni-
kih tveganja, tako kot pri preventivnih pre-
gledih. Na koncu pregleda se pogovorita o 
odstopanjih in reševanju le-teh in se dogo-

vorita o terminih kontrolnih obiskov, aktiv-
nem vključevanju pacienta v zdravljenje, 
kot so samoomeritve krvnega tlaka ali slad-
korja, o obisku centra za krepitev zdravja 
ter obisku osebnega zdravnika v primeru 
večjih odstopanj v zdravstvenem stanju 
oziroma potrebnem rednem letnem obisku 
pri osebnem zdravniku družinske medicine.
Dela na področju preventivnega vedenja 
bo še veliko. Tudi nam že zmanjkuje časa, 
ker na preventivnih pregledih mesečno od-
krijemo vedno več ljudi, ki imajo povišan 
krvni sladkor, če že ne sladkorno bolezen, 
povišan krvni tlak ali že arterijsko hiperten-
zijo, da o holesterolih in stresu ne izgublja-
mo besed. Opažamo tudi več prekomernih 
pivcev alkohola in kadilcev. Posledica vsega 
tega je vedno več kroničnih bolnikov, ki jih 
je potrebno redno klicati in z njimi opraviti 
vse potrebne preglede, tako da nam veli-
kokrat zmanjka časa za preventivne pregle-
de. 
Krivca za vse to lahko iščemo v hitrem 
tempu življenja, pomanjkanju časa, stresu, 
toda kljub temu je možno veliko narediti, 
če se odločiš, da boš spremenil življenjski 
slog in poskušal sam poskrbeti za svoje 
zdravje, npr. na področjih, kjer tvoj življenj-
ski slog ni ustrezen in kjer se da ukrepati. 
Če na preventivni pregled še niste bili va-
bljeni ali pa se vabilu niste odzvali, lahko 
pokličete na številke, ki jih najdete na in-
ternetni strani zdravstvenega doma, in se 
dogovorite za pregled. Veseli bomo vašega 
klica.
In še za konec: Imejte se radi, delajte tisto, 
kar vas osrečuje, vsaj takrat, ko imate pros-
ti čas. Ne pozabite, da je zdravje največja 
dobrina, ki je ne moreš kupiti. Za zdravje je 
potrebno redno skrbeti in ga vsakodnevno 
negovati, da nam služi. Dobro je, da se nanj 
ne spomnite samo teden dni pred obiskom 
ambulante družinske medicine.

Referenčne medicinske sestre
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Atleti niso počivali niti med 
počitnicami
Kot je že v navadi, so bili atletski treningi v Trebnjem organizirani 
skozi celo poletje. Trenerji in atleti smo se izmenjevali na dopustu, 
trenažni proces pa je na trimu in stadionu vseeno potekal nemo-
teno. Konec avgusta so bila na urniku že prva atletska tekmovanja 
drugega dela letne sezone. Tako je na atletskem mitingu v Šen-
tjerneju nastopilo 8 naših predstavnikov, ki so osvoji kar 5 medalj. 
V septembru bodo na sporedu posamična državna prvenstva za 
kategorije od U12 do U16, v začetku oktobra pa še tekma vseh 
tekem, prvenstvo v mnogobojih, s katerega imamo Trebanjci od 
lani že medaljo.
Z vstopom v novo šolsko leto vabimo v naše vrste nove člane, ki se 
želijo pridružiti izredni skupini športnikov in slediti sloganu »hit-
reje, višje, močneje«! Treningi so na urniku vsak torek, četrtek in 
petek popoldne oz. zvečer. Pridite nas pogledat in opraviti tudi 
kakšen poizkusni trening.
Prijave so možne tudi na: mitja.svet@gmail.com.

Mitja Svet, trener atletike

Članska ekipa RK Trimo Trebnje je v času priprav visoko premagala ekipo 
Maribora in osvojila turnir Dobovi.

Člani RK Trimo Trebnje počasi 
stopnjujejo formo
Sezona 2019/20 je za člansko ekipo RK Trimo Trebnje nov izziv. 
Številne zamenjave med igralci in novi glavni trener Ivan Vajdl, 
ki je v Trebnjem že deloval pred več kot šestimi leti in ekipo po-
peljal do lepih uspehov, so bile uganka pred začetkom priprav. 
Prve tekme in s tem prvi porazi so pokazali, da so treningi precej 
naporni in da bo potrebno za dobro delo z žogo prikazati precej 
več znanja in povezanosti.
Po dveh zaporednih porazih proti avstrijskemu Ferlachu in Zagre-
bu smo se na turnirju v Novem mestu uvrstili na drugo mesto, 
potem ko je bil v finalu boljši madžarski Csurgo. Tekma proti Škof-
ji Loki se je končala z neodločenim izidom, turnir v Dobovi pa je 
z zmago že pokazal, da se forma igralcev dviguje. Tudi generalka 
pred začetkom proti SVIŠu z zmago za 11 golov je uspela in le še 
nestrpno pričakujemo začetek letošnje sezone.
Prva tekma je bila že pretekli petek, ko smo se pomerili proti Jeru-
zalemu iz Ormoža, prihodnji teden pa nas že čaka nova poslasti-
ca, to je tekma proti vedno zanimivemu nasprotniku iz Ribnice. 
Vabljeni!

RK Trimo Trebnje

Marko in Miha Kotar, člana lanske mladinske 
ekipe, sta na svetovnem prvenstvu z reprezen-
tanco osvojila odlično 6. mesto.

RK Trimo Trebnje 
začenja z novo 
sezono
Preteklo sezono je v mlajših selekcijah v 
RK Trimo Trebnje najbolj odmevalo dru-
go mesto mladinske ekipe, od katere so 
se številni igralci zaradi starosti poslovili 
in bodo letos iskali vidne vloge v članskih 
ekipah doma in kot posojeni igralci v dru-
gih klubih.
Mladinci so letos skupaj s kadeti s treningi 
začeli že v drugem tednu avgusta in tudi 
zaradi menjave generacij ne želi strokov-

ni štab ničesar prepustiti naključju. Konec 
avgusta so se jim s prvimi treningi pridru-
žili tudi mlajši in starejši dečki, resno delo 
pa se začenja z novim šolskim letom.
V novem šolskem letu bodo tudi letos po-
tekali treningi mini rokometa v domači 
občini in v okoliških. Na šolah v Velikem 
Gabru, Dobrniču, Nemški vasi, Trebnjem, 
Mirni, Šentrupertu in Mirni Peči se bodo 
tako lahko najmlajši začeli učiti veščin ro-
kometa pod vodstvom usposobljenih tre-
nerjev.
Vabimo vas, da se nam pridružite v čim 
večjem številu na naših vedno zanimivih 
predstavitvah.

RK Trimo Trebnje
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Blagoslov kapelice v Šmavru
V nedeljo, 28. 7. 2019, je v Šmavru obnovljeno kapelico blagoslo-
vil župnik g. Miloš Košir iz župnije Dobrnič.
Kljub deževnemu vremenu je bilo prisotnih kar nekaj občanov. 
Zahvaljujemo se vsem, ki so pripomogli, da je prenova kapelice 
uspela.
Sodelujoči pri obnovi kapelice

Ustvarjanje vseh generacij
Društvo likovnikov Trebnje vse pogosteje sodeluje in ustvarja v 
različnih ustanovah ali z različnimi organizacijami oziroma z vse-
mi, kamor so povabljeni, da predstavijo svoj odnos do likovne 
umetnosti in ustvarjanja. Tako so med poletjem ustvarjali tudi 
na očeh varovancev Doma starejših v Trebnjem in jim predstavili 
različne teme in zvrsti slikanja, in sicer tudi z namenom, da bi 
varovanci morda sami začeli s slikanjem.
Zanimivo je bilo tudi srečanje z mladimi Romi v Vejarju, kjer so 
le-ti pokazali pravo navdušenje za slikarsko ustvarjanje. Ker so le 
dan za tem v organizaciji CDS odšli na morje, jih je povsem prev-
zela misel, kako bodo videli valove, ladje in kako bodo doživeli 
slovensko obalo. Vse to so tudi upodobili in nastale so številne 
umetnine.

Brane Praznik

Tako kot reka v daljavo se zgubi, 
odšla si tiho brez slovesa,
za sebj pustila si spomin 
na naša skupna srečna leta.

ZAHVALA
V VEČNOST SE JE PRESELILA 

MARTA LAVRIH
iz Šentlovrenca

Hvala vsem, ki ste z njo delili trenutke njenega življenja.

Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem in sosedom za izrečeno sožalje, vso nese-
bično pomoč in spremstvo na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,
če lučko na grobu upihne vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

ZAHVALA
V 88. letu starosti nas je zapustil naš oče, mož, 

dedek in pradedek 
MATIJA HOČEVAR
iz Vejarja 120 pri Trebnjem.

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, pri-
jateljem in znancem za izrečena sožalja, cvetje in sveče. Iskrena hvala pogrebni 
službi Novak in Komunali Trebnje za organizacijo pogreba. Posebna zahvala žu-
pniku Jožetu Piberniku za lep obred in županu občine Trebnje Alojziju Kastelicu za 
opravljen govor. Prisrčna hvala njegovi osebni zdravnici dr. med. Elizabeti Žlajpah 
za vso strokovno pomoč in nasvete v času njegove bolezni.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: Vsi njegovi

Žefranov pohod
Letos je bil organiziran že 12. Žefranov pohod na Dolenjski 
razglednik, hrib, ki je znan pod imenom Primskovo. Tokrat se je v 
Stranjah pri Velikem Gabru zbralo zopet čez sto pohodnikov, ki so 
se v zmerno topli prvi avgustovski nedelji podali na pot. Sam po-
hod je primeren za vse starostne skupine in pohodniške sposob-
nosti. Poleg številčne udeležbe je pohod še bolj znan predvsem 
po tem, da je zelo dobro organiziran, in da je med potjo in na cilju 
poskrbljeno za prehrano ter pijačo, ki je všteta v skromno štar-
tnino. Vse to pa je mogoče le zato, ker Žefran in njegovi prijatelji 
naberejo številne prostovoljne prispevke ter pohod načrtujejo in 
vodijo.

Brane Praznik
ZAHVALA

Po težki bolezni je v 66. letu starosti  
za vedno zaspal 

VLADIMIR HRIBAR 
iz Brega pri Temenici

Ob izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
sodelavcem Fenixa Sevnica, Pošta Slovenija, Dolenjke Trebnje, Društvu rev-
matikov Trebnje za tolažilne besede, sveče, cvetje, svete maše in cerkev. Hva-
la onkološkemu oddelku H2 in ZD Ivančna Gorica, Majdi in Marti za vso 
pomoč v času njegove bolezni, župniku Janezu Jeromnu za lepo opravljen 
pogrebni obred, pevskemu zboru Prijatelji, pogrebni službi Perpar, cvetli-
čarni Cvetmarket in Društvu upokojencev Veliki Gaber, ga. Jožici Štrempfelj 
za ganljive besede ob slovesu. Hvala vsem, ki ste zanj molili in ga v tako 
velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi
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ZAHVALA

V ponedeljek, 1. julija 2019, smo se na pokopa-
lišču na Selih pri Šumberku poslovili od naše 

drage žene, mame, babice, tete 

JOŽEFE ZALETEL 
Sela pri Šumberku št. 39. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izre-
čeno sožalje, darovane svete maše, sveče, cvetje in vsem, ki ste se ji poklonili 
na zadnji poti.

Zahvala tudi vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani. 

Žalujoči: vsi njeni

Spomini so kot iskre, 
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.
(J. W. Goethe) 

ZAHVALA
V 95. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica, 

sestra in teta 
JOŽEFA MOHORIČ

iz Zagorice pri Dobrniču.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, va-
ščanom, znancem in sodelavcem, ki ste nam ob težkem času slovesa stali ob strani, 
za darovano cvetje, sveče in sv. maše ter za vsa izrečena sožalja. Zahvaljujemo se 
zaposlenim v DSO Trebnje, kjer je mama dostojno preživljala zadnja leta, gospo-
du župniku Milošu Koširju za lepo opravljen obred in kvartetu Strmole za zapete 
žalostinke.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Ne bomo tožili, 
ker si odšla,
hvaležni bomo, ker si bila.

ZAHVALA

Na prvi poletni dan me je nepričakovano zapustila moja draga 
TANJA PLANIN

(1964–2019)
iz Velikega Gabra 29

Ob nenadomestljivi in prerani izgubi se toplo zahvaljujem ga. Majdi Javornik, ga. 
Jelki Ihan, družini Lisjak, vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, sočutne besede tolažbe, cvetje in sveče. Hvala pogrebi službi 
Perpar, župniku in pevcem.

Odšla si tja, kjer ni ne solza, gorja, trpljenja in tam nekoč se snideva.

Tvoj Jože

ZAHVALA

V 63. letu se je od nas poslovil 

MARJAN RATAJEC 
iz Grma pri Trebnjem

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za da-
rovano cvetje, sveče, svete maše ter za izrečeno sožalje. Hvala patronažni 
sestri Branki, g. župniku za lepo opravljen obred in ga. Nevenki za besede 
slovesa. Še enkrat hvala vsem, ki ste se od njega poslovili in ga pospremili 
na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Veš, mami, vse je tako, kot je bilo,
v vsaki stvari si, ki je v hiši,
v mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah, le da korak
in glas tvoj se več ne sliši.

ZAHVALA 
V 91. letu starosti je za vedno zaspalo srce naše drage mami 

MARIJE MIKLIČ
iz Trebnjega

Iskrena hvala vsem za darovano cvetje, sveče, sv. maše ter besede sožalja. Posebno 
se zahvaljujemo župniku g. Jožetu za lepo opravljen pogreb, šentviškim pevcem, 
citrarki ge. Evi, ge. Renati za prebrane besede slovesa ter pogrebni službi Novak iz 
Žužemberka za organizacijo pogreba. Za pomoč se zahvaljujemo tudi Sonji Ogo-
revc, še posebej hvala pa Majdi Gačnik za vso pomoč in oporo naši mami in nam 
v težkih trenutkih.

Žalujoči: hčerki Majda in Dunja ter vnukinja Anita z družino.

Posebni ljudje živijo v naših srcih,
Tudi ko niso več z nami.
Spomin nas tolaži in nam daje upanje …

ZAHVALA
Po kruti bolezni nas je mnogo prezgodaj v 60. letu starosti 

zapustila naša draga žena, mama, babi, hčerka, sestra in teta 
ALOJZIJA ZUPANČIČ

Iz Jezera pri Trebnjem

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, vodstvu in sodelavcem KZ 
Trebnje, osebju Splošne bolnišnice Novo mesto in vsem ostalim, ki ste nam stali ob 
strani in nam pomagali v težkih trenutkih. Za lepo opravljen obred se zahvaljujemo 
g. Slavku, pogrebni službi Komunale Trebnje in kvartetu Strmole.
Še enkrat hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste za vedno 
nosili v srcu. 
ŽALUJOČI: mož in hčerki z družinama, mama in brata z družinama 

ter vsi njeni.
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ŠOLSKO LETO 

Julija smo se člani odborov Temeniško-Mirnske doline z avto-
busom odpravili v Bovec na tradicionalno srečanje občinskih in 
mestnih odborov SDS. Druženje s predsednikom Janšo in viso-
kimi predstavniki stranke je bilo prijetno.

Dijakom, učencem, predvsem pa prvošolcem želimo uspešen 
začetek v novem šolskem letu. Upamo na pospešeno reše-
vanje problematike pomanjkanja šolskih prostorov v Dolenji 
Nemški vasi. Če rešitev ne bo hitra, bo potrebno pristopiti k 
izgradnji na drugi lokaciji v Trebnjem.

OO SDS Trebnje

Novo šolsko leto, stari problemi
Otroci so polni entuziazma zakorakali v novo šolsko leto, zato 
velja apel voznikom, da naj bodo v prometu še toliko bolj po-
zorni. 
Z novim šolskim letom so se zopet razkrili številni problemi, ki 
jih trebanjska politika bodisi ne zna ali noče rešiti. Pred volit-
vami so nam vsi obljubljali novo šolo v Trebnjem, nov vrtec v 
Šentlovrencu pa naj bi svoja vrata odprl že septembra 2018. 
Od tega se ni in se še nekaj časa ne bo zgodilo nič. Podobno je 
bilo z novim kulturnim centrom v Trebnjem. Župan je na javni 
razgrnitvi napovedal, da bomo prvo predstavo v novem kultur-
nem centru videli čez 4 do 5 let, kljub temu, da so bile prostor-
ske stiske v OŠ Trebnje županu poznane že od prej.
Vsem učencem želimo uspešen začetek novega šolskega leta.

Občinski odbor SD Trebnje

SPREMEMBE

Občinski svet Občine Trebnje je obravnaval ustanovitev Sku-
pne občinske uprave občin Dolenjske. Vedno poskušamo biti 
racionalni in podpiramo spremembe ob pričakovanju cenejših 
in dostopnejših uslug občanom. Ob tako številnih občinah so 
skupne občinske uprave prav gotovo dobra rešitev za priho-
dnost. 
Spremembe se obetajo tudi v naši stranki, saj bomo izbirali 
novega predsednika stranke. Stranki je podpora sicer padla, 
vendar želimo aktivno delati naprej in si pridobiti zaupanje vo-
livcev.
Vsem občanom želimo lepo jesen z veliko užitkov ob posprav-
ljanju pridelkov.

LO Trebnje

Čas dopustov smo v SLS izkoristili za druženje. Organizirali 
smo spust po slovenskih rekah, tokrat po Krki od Zagradca do 
Žužemberka, kjer smo si ogledali grad in grajsko vinsko klet. 
Zahvaljujemo se Jožetu Bevcu in njegovi ženi z Dol. Dobrave 
za okusno malico v njuni zidanici. Prvo septembrsko nedeljo je 
bil pohod po Baragovi poti, ki sta se ga udeležila tudi predse-
dnik SLS-a g. Marjan Podobnik in g. župan Alojzij Kastelic. Vsem 
prvošolcem želimo varno pot v šolo.

OO SLS Trebnje

Slovo Ivana Omana – 
narodnega buditelja

Na škofjeloškem pokopališču smo se konec avgusta poslovili 
od Ivana Omana, velikega Slovenca, enega izmed osrednjih 
osebnosti slovenske pomladi in osamosvojitve, predvsem pa 
slovenskega kmeta z veliko začetnico. Večkrat je poudaril, da 
revanšizem ni še nikomur pomagal k uspehu. Da moramo usta-
viti sovraštvo in da bo Slovenija normalna šele takrat, ko bodo 
možne tudi velike rdeče-črne povezovalne koalicije.
Ivan Oman nikogar ni pustil ravnodušnega. Znal je razvneti lju-
di. Njegova govorica je bila preprosta, jasna in vsem razumlji-
va. Bil je človek, kakršnega je Slovenija v prelomnih trenutkih 
enostavno potrebovala.

Spoštovani gospod Ivan Oman, hvala za vse, kar ste storili za 
Slovenijo, krščansko demokracijo in slovenskega kmeta.

Modra
Pantone: 313C
CMYK: 100, 0, 8, 13
RGB: 0, 154, 199

Rdeča
Pantone: Red 032C
CMYK: 0, 90, 86, 0
RGB: 239, 65, 53

Življenje niso dnevi,
ki so minili,
temveč dnevi,
ki smo si jih zapomnili.
(Paulenko)

ZAHVALA
V 68. letu starosti nas je po dolgotrajni bolezni zapustil naš 

MITJA PRIJATELJ
Iz Starega trga 3

Ob boleči izgubi se za izrečena sožalja in tople besede zahvaljujemo vsem sorod-
nikom, prijateljem in znancem, ki nam stojite ob strani. Zahvaljujemo se tudi Ob-
činskemu pihalnemu orkestru Trebnje, Društvu vinogradnikov Trebnje, Domu sta-
rejših občanov Trebnje, Splošni bolnišnici Novo mesto, župniku Jožetu Piberniku 
za lepo opravljen pogrebi obred, Igorju Tršarju in skupini The Call Boys Trebnje. 
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in mu s tem dokazali čast 
ter zahvalo za vse prijete trenutke, ki so jih prebili skupaj.

Vsi njegovi

zahvale / stranke
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Sponzor nove križanke je Pleskar, trgovina in  
mešalnica barv Igor Agnič s. p.

Trgovina in mešalnica barv PLESKAR vam nudi široko in kakovo-
stno ponudbo barv in zaključnega gradbenega materiala za pod-
jetja, profesionalce kot tudi kupcem za ustvarjanje prijetnega 
doma. Nudimo ključne blagovne znamke, ki so prisotne na slo-
venskem trgu, v sektorju zaključnih gradbenih del, fasad, indu-
strije, avtoreparature, mešalnih sistemov in program za domače 
mojstre.

Širok asortima kakovostnih izdelkov in znanje sta garancija, da 
vam lahko stojimo ob strani in z nasveti pripomoremo k uresni-
čitvi vaših potreb.

PLESKAR, trgovina in mešalnica barv Podjetniška ulica 4, Trebnje
041 401 605, 07 34 61 680, info@pleskar.eu

Pleskar je za barve car. 

Za vas so pripravili nagrade v vrednosti:
1. JUPOL GOLD 15 lit
2. DECOLAZUR 5 lit
3. MYWOOD Premium lesni peleti 90 kg 

Geslo križanke in svoj naslov pošljite na Glasilo občanov, Goliev 
trg 4, 8210 Trebnje ali na elektronski naslov: glasilo.obcanov.
trebnje@gmail.com najkasneje do ponedeljka, 7. 10. 2019. Ge-
sel po tem datumu in gesel brez naslova ne bomo upoštevali.

Pravilno geslo križanke iz avgustovske številke Glasila je: »VE-
SOLJSKA POSTAJA«. Prejeli smo 9 rešitev, od tega 1 nepravilno. 
Na seji 2. 9. 2019 smo izžrebali 3 nagrajence:

1. nagrajenka: Darko Smolič, Zagorica 14, 8211 Dobrnič
2. nagrajenka: Špela Pust, Hudeje 19, 8210 Trebnje
3. nagrajenka: Olgica Mežan, Šmaver 2, 8211 Dobrnič

Za prevzem nagrade se oglasite v podjetju ART-PE, d.o.o., Teme-
niška pot 6, 8210 Trebnje

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

OBVEŠČANJE na tic@trebnje.si ali pa pokličite na 07 34 81 128 (TIC Trebnje). Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.

DATUM URA DOGODEK KRAJ ORGANIZATOR
Sreda, 11. september 2019 7.30–8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

17.00 HIP HOP PIONIRJI Galaksija Trebnje Plesni center Dolenjske
18.30 HIP HOP MLADINCI Galaksija Trebnje Plesni center Dolenjske
14.00 Predstavitev knjige o šmarnici V društveni zidanici na Liscu Društvo vinogradnikov Lisec Dobrnič

Četrtek, 12. september 2019 7.30–8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
13.00–14.45 Brezplačna delavnica: Priprava in izvedba pogajanj s kupci CIK Trebnje Trženjska akademija
15.00–17.00 Brezplačna delavnica: Kako uspešno zaključiti prodajo CIK Trebnje Trženjska akademija

16.00 Brezplačna delavnica: Spoprijemanje z depresijo Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje
18.00 Brezplačna delavnica: Spoprijemanje s stresom Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje

Petek, 13. september 2019 7.30–8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
19.00 31. Lunin pohod na Vrhtrebnje Na avtobusni postaji v Trebnjem AnIr

Sobota, 14. september 2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT
15.00 7. Golažijada na Ponikvah Gorenje Ponikve Mladinsko društvo Ponikve

Ponedeljek, 16. september 2019 10.00 Brezplačna delavnica: Spoprijemanje s tesnobo Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje
16.00 Plesni vrtec Vrtec Mavrica Plesni studio NM
17.00 HIP HOP PIONIRJI Galaksija Trebnje Plesni center Dolenjske
18.30 HIP HOP MLADINCI Galaksija Trebnje Plesni center Dolenjske

19.00–20.30 Predstavitev knjige Dober dih Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Torek, 17. september 2019 7.30–8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

16.00 PLESNI VRTEC - otroci od 3. do 6. leta Vrtec Mavrica Plesni center Dolenjske
16.00 Plesne delavnice: Hip Hop mlajši (1.-3. razred) CIK Trebnje – mala telovadnica Plesni studio NM
17.00 Plesne delavnice: Hip Hop starejši (4.-6. razred) CIK Trebnje – mala telovadnica Plesni studio NM
17.00 Bralni klub Čarobni svet besed, beremo Na zlati obali Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje
17.15 HIP HOP - PIONIRJI (začetna skupina) Galaksija Trebnje. Plesni center Dolenjske
18.00 Plesne delavnice: Hip Hop starejši (7.-9. razred) CIK Trebnje – mala telovadnica Plesni studio NM

Sreda, 18. september 2019 7.30–8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
17.00 HIP HOP PIONIRJI Galaksija Trebnje Plesni center Dolenjske
18.30 HIP HOP MLADINCI Galaksija Trebnje Plesni center Dolenjske

Četrtek, 19. september 2019 7.30–8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
9.00–12.00 Digitalna doba, naš izziv CIK Trebnje CIK Trebnje
9.00–14.00 CIKovo poSVETovanje Dvorana STIK CIK Trebnje

16.00 Brezplačna delavnica: Spoprijemanje z depresijo Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje
18.00 Brezplačna delavnica: Spoprijemanje s stresom Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje

Petek, 20. september 2019 7.30–8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
9.00–12.00 Dan brez avtomobila Goliev trg Občina Trebnje

16.00 Plesni vrtec Vrtec Mavrica Plesni studio NM
Sobota, 21. september 2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

9.30 Zborovodska šola: Osnove dirigiranja 2. stopnja CIK Trebnje CIK Trebnje
12.30–13.00 3. Mednarodni folklorni festival ŠENTFOLK 2019 Mestni park Trebnje FS Vidovo

Ponedeljek, 23. september 2019 7.30–8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
10.00 Brezplačna delavnica: Spoprijemanje s tesnobo Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje
16.00 Plesni vrtec Vrtec Mavrica Plesni studio NM
17.00 HIP HOP PIONIRJI Galaksija Trebnje Plesni center Dolenjske
18.30 HIP HOP MLADINCI Galaksija Trebnje Plesni center Dolenjske

Torek, 24. september 2019 7.30–8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
16.00 PLESNI VRTEC - otroci od 3-6 leta Vrtec Mavrica Plesni center Dolenjske
16.00 Plesne delavnice: Hip Hop mlajši (1.-3. razred) CIK Trebnje – mala telovadnica Plesni studio NM
17.00 Plesne delavnice: Hip Hop starejši (4.-6. razred) CIK Trebnje – mala telovadnica Plesni studio NM
17.15 HIP HOP - PIONIRJI (začetna skupina) Galaksija Trebnje. Plesni center Dolenjske
18.00 Plesne delavnice: Hip Hop starejši (7.-9. razred) CIK Trebnje – mala telovadnica Plesni studio NM

Sreda, 25. september 2019 7.30–8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
9.00–10.30 Sprostimo se (Regijski festival Zate, Dnevi svetovalnih središč) VDC Novo mesto, enota Trebnje CIK Trebnje in Center za krepitev zdravja, ZD Trebnje
9.00–12.00 Načrtovanje lastne kariere (Regijski festival Zate, Dnevi svetovalnih središč) CIK Trebnje CIK Trebnje

10.00–13.00 Kako se dobro predstavim delodajalcu (Regijski festival Zate, Dnevi svetovalnih središč) CIK Trebnje CIK Trebnje
16.00–18.15 Parlez-vous francais? – Govorite francosko? (Regijski festival Zate, Dnevi svetovalnih središč) CIK Trebnje CIK Trebnje

17.00 HIP HOP PIONIRJI Galaksija Trebnje Plesni center Dolenjske
18.30 HIP HOP MLADINCI Galaksija Trebnje Plesni center Dolenjske

Četrtek, 26. september 2019 7.30–8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
9.00–11.15 Spletno nakupovanje in varnost na spletu (Regijski festival Zate, Dnevi svetovalnih središč) CIK Trebnje CIK Trebnje

16.00 Brezplačna delavnica: Spoprijemanje z depresijo Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje
18.00 Brezplačna delavnica: Spoprijemanje s stresom Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje

Petek, 27. september 2019 7.30–8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
11.00–14.00 Učinkovita komunikacija – pot do uspeha (Regijski festival Zate, Dnevi svetovalnih središč CIK Trebnje CIK Trebnje

16.00 Plesni vrtec Vrtec Mavrica Plesni studio NM
18.00 Zaključek poletne bralne značke Vesolje bralnih zakladov Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Sobota, 28. september 2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT
Ponedeljek, 30. september 2019 7.30–8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

10.00 Brezplačna delavnica: Spoprijemanje s tesnobo Center za krepitev zdravja Trebnje Center za krepitev zdravja Trebnje
16.00 Plesni vrtec Vrtec Mavrica Plesni studio NM
16.00 Tečaj Excel CIK Trebnje CIK Trebnje
17.00 HIP HOP PIONIRJI Galaksija Trebnje Plesni center Dolenjske
18.30 HIP HOP MLADINCI Galaksija Trebnje Plesni center Dolenjske

Torek, 1. oktober 2019 7.30–8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
16.00 PLESNI VRTEC - otroci od 3-6 leta Vrtec Mavrica Plesni center Dolenjske
16.00 Plesne delavnice: Hip Hop mlajši (1.-3. razred) CIK Trebnje – mala telovadnica Plesni studio NM
17.00 Plesne delavnice: Hip Hop starejši (4.-6. razred) CIK Trebnje – mala telovadnica Plesni studio NM
17.15 HIP HOP - PIONIRJI (začetna skupina) Galaksija Trebnje. Plesni center Dolenjske
18.00 Plesne delavnice: Hip Hop starejši (7.-9. razred) CIK Trebnje – mala telovadnica Plesni studio NM
19.30 Gledališki abonma TIM: Komedija Govorice Kulturni dom Trebnje JSKD OI Trebnje

Sreda, 2. oktober 2019 7.30–8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
9.00 Otvoritev novega študijskega leta UTŽO Trebnje OŠ Šentrupert CIK Trebnje

17.00 HIP HOP PIONIRJI Galaksija Trebnje Plesni center Dolenjske
18.30 HIP HOP MLADINCI Galaksija Trebnje Plesni center Dolenjske

Četrtek, 3. oktober 2019 7.30–8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
Petek, 4. oktober 2019 7.30–8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

16.00 Plesni vrtec Vrtec Mavrica Plesni studio NM
Sobota, 5. oktober 2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

10.00–11.30 Sobotno galerijsko dopoldne – Antična ustvarjalnica Galerija likovnih samorastnikov Trebnje JSKD OI Trebnje, 
Ponedeljek, 7. oktober 2019 7.30–8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

16.00 Plesni vrtec Vrtec Mavrica Plesni studio NM
17.00 HIP HOP PIONIRJI Galaksija Trebnje Plesni center Dolenjske
18.30 HIP HOP MLADINCI Galaksija Trebnje Plesni center Dolenjske

Torek, 8. oktober 2019 7.30–8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
9.00–11.00 Kdaj je čas za pisanje oporoke (UTŽO Trebnje) CIK Trebnje CIK Trebnje

16.00 PLESNI VRTEC - otroci od 3-6 leta Vrtec Mavrica Plesni center Dolenjske
16.00 Plesne delavnice: Hip Hop mlajši (1.-3. razred) CIK Trebnje – mala telovadnica Plesni studio NM
17.00 Plesne delavnice: Hip Hop starejši (4.-6. razred) CIK Trebnje – mala telovadnica Plesni studio NM
17.15 HIP HOP - PIONIRJI (začetna skupina) Galaksija Trebnje. Plesni center Dolenjske

Sreda, 9. oktober 2019 7.30–8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
17.00 HIP HOP PIONIRJI Galaksija Trebnje Plesni center Dolenjske
18.30 HIP HOP MLADINCI Galaksija Trebnje Plesni center Dolenjske

Četrtek, 10. oktober 2019 7.30–8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
17.00 Otroški abonma Levček: Igrana predstava Gozdno gledališče Kulturni dom Trebnje ZKD Trebnje in JSKD OI Trebnje

Petek, 11. oktober 2019 7.30–8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
16.00 Plesni vrtec Vrtec Mavrica Plesni studio NM

Sobota, 12. oktober 2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT
Ponedeljek, 14. oktober 2019 7.30–8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

16.00 Plesni vrtec Vrtec Mavrica Plesni studio NM
17.00 HIP HOP PIONIRJI Galaksija Trebnje Plesni center Dolenjske
18.30 HIP HOP MLADINCI Galaksija Trebnje Plesni center Dolenjske
19.00 Literarni večer s knjigo Sodni dnevi Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Torek, 15. oktober 2019 7.30–8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
9.00–11.00 Tibet (UTŽO Trebnje) CIK Trebnje CIK Trebnje

16.00 PLESNI VRTEC - otroci od 3-6 leta Vrtec Mavrica Plesni center Dolenjske
17.15 HIP HOP - PIONIRJI (začetna skupina) Galaksija Trebnje. Plesni center Dolenjske
18.00 Plesne delavnice: Hip Hop starejši (7.-9. razred) CIK Trebnje – mala telovadnica Plesni studio NM


