
v športni dvorani OŠ Trebnje
nedelja, 28.12.2014 ob 18h 

GOSTI: omar naber s skupino

PREDPRODAJA VSTOPNIC: 
DobrATrgovinA d.o.o. v Mercator centru

VSTOPNICE:
ODRASLI - 8€, 
na dan koncerta 10€
OTROCI DO 12 leta - 2€

pokrovitelji:

Tradicionalni novoletni koncert
Občinskega pihalnega orkestra Trebnje in Trebanjskih mažoret
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BOŽIČNI DOBRODELNI BAZAR 
LIONS kluba Trebnje 
v soboto, 20. 12. 2014, 
v parku v Trebnjem

DAN ODPRTIH VRAT
POLICIJSKE POSTAJE TREBNJE

PORTRET MESECA:
HANA HUČ

MIKLAVŽ OBISKAL OTROKE
V TREBNJEM

TRADICIONALEN NOVOLETNI KONCERT NAŠIH
GODBENIKOV IN MAŽORET

ČETRTA OKROGLA MIZA O REKI TEMENICI
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Uredništvo: Glasilo občanov občine Trebnje, Goliev trg 4, 
8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 
Trebnje
Odgovorna urednica: Mojca Smolič
Uredniški svet: Jože Grozde, Vida Hočevar, Štefan Kamin, 
Leon Lobe, Gorazd Marinček, Mojca Smolič, Majda Šale-
har, Ivanka Višček, Nino Zajc

Lektorica: Marjeta Kmetič
Grafična realizacija: Tiskarna Januš, Ljubljana
Naklada: 3.900 izvodov, ki se razdelijo brezplačno vsem gos- 
podinjstvom in podjetjem v občini Trebnje.
Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobjave, delne 
objave ali krajšanja nenaročenih prispevkov v skladu s pro-
storskimi možnostmi in uredniško politiko. Priporočamo, da 
posamezni prispevki naj ne obsegajo več kot 1.000 znakov s 
presledki ter fotografijo v formatu JPG ali podobno. Foto-
grafij, pripetih v programu Word, zaradi slabe resolucije ne 
bomo objavili. Prispevki političnih strank in neodvisnih list 
ne smejo presegati 750 znakov s presledki. Prispevkov, ki ne 
bodo podpisani s polnimi imeni avtorjev, ne bomo objavili. 
Uredništvo si pridržuje tudi pravico, da neprimerne in žalji-
ve vsebine ne objavi. V Glasilu občanov se brezplačno objavi 
osmrtnica ali zahvala ob smrti za pokojnimi občankami ali 
občani občine Trebnje v obsegu 800 znakov s presledki. Spo-

minskih objav ob obletnicah smrti se ne objavlja. Poslanih 
slik za objavo ne vračamo! V Glasilu občanov se proti pla-
čilu 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 objava oglasa zavrne. Naročnik oglasa je dolžan 
spoštovati avtorske pravice glede uporabe fotografij in teks-
tov v oglasnih sporočilih. Oglasi niso lektorirani.
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na naslov: 
glasilo.obcanov@trebnje.si ali jih v elektronski obliki (CD, 
DVD, USB) oddate v poštni nabiralnik uredništva na naslo-
vu: Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod 
desno, za občinsko stavbo).
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je četrtek,  8. 
1. 2015, izid je petek 16. 1. 2015. Prispevki, ki bodo pris-peli 
po tem datumu, bodo objavljeni v naslednji številki, če bodo 
še aktualni.

AKTUALNO / OBVESTILA

obcanov obcine Trebnje

            Spoštovane občanke, 
          spoštovani občani, cenjeni 
       bralci Glasila občanov!
    Zdi se, da se v prazničnih dneh v ljudeh prebudi močno hrepenenje  
          po miru, ljubezni, po dobrem. V časih, ko zaradi hitrega tempa 
    življenja vse leto hodimo in hitimo čedalje bolj drug mimo drugega, 
 je to, da vsaj v obdobju adventa upočasnimo korak in uspemo videti še kaj in koga drugega razen 
 sebe, toliko bolj pomembno in dragoceno. Zatorej naj ta čas traja ne le decembra, temveč tudi, ko 
 bodo praznične luči ugasnile, ko bodo ognjemeti nehali razsvetljevati nebo, ko bodo svetleči 
 okraski pospravljeni in ko se bomo zbudili v novem letu. Naj bo do vas prijazno v vseh ozirih!

 Želimo vam lepe in mirne božične praznike, v novem letu 2015 pa čim več veselih trenutkov,
 zasebnih in poslovnih uspehov, pozitivne energije in prijaznih misli.

Urednica Mojca Smolic in clani uredniškega odbora GO

Ta čas nemira!
Čas hitro teče in že smo pri koncu še enega 
leta. December bo v hrupu in ob napovedih 
novih ukrepov vlade brez kančka optimiz-
ma spet zarezal v prihodnost mnogih, ki so 
na robu obupa. Pa vendar moramo zaupati 
v svoje sposobnosti in prihodnost udejan-

jati s strastjo. Ljudje moramo biti v teh spremenljivih časih med 
seboj povezani in sodelovati. Življenje je kljub mnogim tegobam 
neizmerno lepo in čudovito. Naj vas navdihuje vse, kar je lepo, do-
bro in plemenito.
Ljudje potrebujemo prijatelje, mir in besede upanja, ki jim bomo 
lahko verjeli in nas bodo napolnile z optimizmom ter z novo vero 
vase. Zatorej je čas, da ustavimo naše hitenje in se zazremo vase, 
najdemo v sebi mir, tišino in luč. Prastrah pred temo in mrazom, 
pred zimskim obratom sonca v ljudeh zbuja nelagodje. Vendar pa 
lahko v adventnem pričakovanju in božični noči najdemo oporo 
in upanje vsi. V sodelovanju, v dajanju in pomoči soljudem lahko 
najdemo smisel in svojo izpolnitev, tako da nam bo vsem bolj toplo 
pri srcu.
Seveda pa je prehod v novo leto tudi čas za analizo preteklega 
obdobja in načrte za prihodnost. Občina Trebnje je na dobri poti 
in z dobrim delom bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Za nami 
je izjemno obdobje investicij in napredka. Večina načrtovanih 
projektov je zaključenih, v teh dneh zaključujemo obnovo 6 km 
vodovodnih sistemov ter podpisujemo nove pogodbe za prihodnje 

naložbe. Zadnji meseci so bili zame in za občinsko upravo glede na 
množico projektov izredno naporni in nič drugače ne bo tudi pred 
in po novoletnih praznikih. Pred nami je načrtovanje dvoletnega 
proračuna, za leto 2015 in 2016.  
V novo leto lahko v Občini Trebnje zremo z optimizmom, saj se 
začenjajo investicije v gospodarstvu, nove naložbe v infrastrukturo 
in objekte družbenih dejavnosti. Skratka, prepričan sem, da bo 
večina naših občanov konec prihodnjega leta živela bolje. Na nas 
vseh pa je, da se pred vsakim novim izzivom vprašamo, kaj lahko 
storimo dobrega zase, za družino in za skupnost.

Dovolite, da vam voščim z zadnjo kitico Prešernove Zdravljice:

Nazadnje še, prijat’lji,
kozarce záse vzdignimo,
ki smo zato se zbrat’li,

ker dobro v srcu mislimo;
dokaj dni
naj živi

Bog, kar nas dobrih je ljudi! 
                                                                         

Srečno 2015!

Zupan Alojzij Kastelic 
s sodelavci
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OBVESTILA

JAVNA DELA  
v občini Trebnje v letu 2014
V skladu s politiko aktivnega zaposlovanja in povečevanja zaposlji-
vosti Občina Trebnje na področju javnih del sofinancira programe ja-
vnih zavodov in društev, ki so izvajalci javnih del. V letošnjem letu je 
bilo v proračunu za izvajanje javnih del zagotovljenih več kot 68.000 
evrov, zato je Občina Trebnje lahko sofinancirala programe enajstim 
izvajalcem: 

•	 Center za socialno delo Trebnje je zaposlil štiri osebe za  
izvajanje programov pomoči Romom pri socializaciji in laične 
pomoči družinam; 

•	 Dom starejših občanov Trebnje je zaposlil tri osebe, ki izvajajo  
program družabništva, program za socialno vključevanje posebej 
ranljivih skupin in pomoč na domu;

•	 Center za izobraževanje in kulturo Trebnje je zaposlil dve ose-
bi, ki izvajata program pomoči Romom pri socializaciji, in eno 
osebo, ki nudi pomoč v muzejih in galerijah;

•	 v Knjižnici Pavla Golie Trebnje so zaposlene tri osebe za izva-
janje programa pomoči v knjižnici;

•	 Osnovna šola Trebnje je zaposlila dve osebi, ki izvajata program 
pomoči Romom pri socializaciji, eno osebo, ki nudi učno pomoč 
učencem, in eno osebo, ki izvaja dejavnost na področju športa, in 
sicer skrbi za urejenost športnih objektov;

•	 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je zaposlil eno osebo, ki 
izvaja program pomoči pri organiziranju kulturnih dejavnosti in 
prireditev;

•	 na Komunali Trebnje, d. o. o., sta dve osebi vključeni v program 
pomoči pri urejanju romskih naselij in ena oseba v program ure-
janja in vzdrževanja¬ javnih površin;

•	 na Zvezi paraplegikov Slovenije ena oseba izvaja program 
pomoči in varstva za invalide;

•	 v Društvu invalidov Trebnje ena oseba nudi pomoč pri orga-
niziranju in izvajanju dejavnosti;

•	 Forum romskih svetnikov Slovenije je zaposlil eno osebo za iz-
vajanje programa pomoči Romom pri socializaciji;

•	 Občina Trebnje je zaposlila eno osebo, ki izvaja program na 
področju mladinske dejavnosti.

Obseg javnih del se je v primerjavi s preteklim letom povečal, saj je 
prek javnih del zaposlenih kar osem oseb več. Skupno je bilo v tem 
letu vključenih v javna dela 24 brezposelnih oseb, kar je pomemben 
prispevek k zmanjševanju števila brezposelnih občanov, aktiviranju 
občanov, socialni vključenosti ter razvoju delovnih sposobnosti težje 
zaposljivih občanov občine Trebnje.

Načrtujemo, da bo Občina Trebnje v letu 2015 podprla še večje 
število programov javnih del, sofinanciranje pa bo potekalo v skladu 
z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. Zanimanje s strani javnih 
zavodov in društev je zelo veliko.

Majda Šalehar, svetovalka
Oddelek za gospodarske in druzbene dejavnosti

Obcinska uprava Obcine Trebnje

Obvestilo
Občina Trebnje je 5. 12. 2014 na svoji spletni strani 
www.trebnje.si objavila Javni razpis za podelitev koncesije v 
osnovni zdravstveni dejavnosti za program splošne ambulante 
v DSO Trebnje. Dokumentacija je dostopna na spletni strani 
Občine Trebnje in v sprejemni pisarni. Vloge morajo biti od
dane do 19. 12. 2014. www.trgovina-darka.si

DARILNI PROGRAM

 PISARNIŠKI MATERIAL - UGODNO

POSLOVNA IN PROMOCIJSKA DARILA

ARANŽIRANJE

TDR d.o.o., Obrtniška ul. 39, 8210 Trebnje

Ču���� �bst�j�j�!
L� ����e�� �� ���b� v���� . 

N�� b� n�v� �et� p��n� �u����� z� v�� .

Hv�l� v��� s�r��k�� z� z��p���� �� 
SRE��O V LE�U 2014!

NapOVeDNik DOgODkOV V OrgaNizaciJi
JSkD – Oi TrebNJe za December 2014:

priŽig prazNiČNiH LUČk V parkU V TrebNJem
SObOTa, 13. december 2014, popoldne, park v Trebnjem

Vabljeni na slavnostno odprtje dogajanja v veselem decembru 
v Trebnjem!

KULTURNI PROGRAM:
* 16.00 // praznični bazar Sklada Vrtca mavrica Trebnje, ki bo 
namenjen zbiranju prispevkov za socialno ogrožene otroke;
* 16.30 // Lutkovna predstava Vrtca mavrica Trebnje;
* 17.00 // nastop Občinskega pihalnega orkestra Trebnje in 
Trebanj skih mažoret ter slavnostni prižig prazničnih lučk.

Program bo povezovala petra krnc.

Soorganizatorji: Vrtec Mavrica Trebnje, KS Trebnje in JSKD 
– OI Trebnje.
praznični program v veselem decembru omogoča Občina 
Trebnje.

z bOŽiČkOm V ČarObNem gOzDU
peTek, 19. december 2014, ob 11. uri, park v Trebnjem

Vabljeni na že tradicionalno krašenje grmičkov v parku v Treb-
njem, pri katerem bodo sodelovali osnovnošolski in vrtčevski 
otroci ter tudi starejši. Skupaj se bomo poveselili in zaplesali ob 
glasbi animatorke ter pričakali Božička.
praznični program v veselem decembru omogoča Občina 
Trebnje.

preDNOVOLeTNa praVLJica
peTek, 19. december, in SObOTa, 20. december 2014, 

popoldne in zvečer, park v Trebnjem

Drugo leto zapored se nam bodo v Prednovoletni pravljici v tre-
banjskem parku v veselem decembru predstavila društva, sku-
pine in šolske skupine s svojimi plesnimi, pevskimi in glasbeni-
mi nastopi. Poskrbeli bomo tudi za animacijo otrok, obiskala pa 
nas bosta Božiček in Dedek Mraz. 
praznični program v veselem decembru omogoča Občina 
Trebnje.
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OBVESTILA

Nova podoba občinskega 
koledarja za leto 2015
Ker malo spremembe nikoli ne škodi, smo se odločili, da za leto 
2015 spremenimo podobo občinskega koledarja. Vsebina, ki smo 
jo pripravili v tesnem sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne 
dediščine, OE Novo mesto, ter gospodom Urošem Bavcem, kusto-
som na ZVKD, OE Novo mesto, se navezuje na arheološke najdbe 
v naših krajih. Za pokušino vam razkrivamo fotografijo, ki bo krasila 
naslovnico ter mesec marec ali sušec, na celostno podobo pa boste 
morali počakati še nekaj dni, in sicer do izida in dostave koledarja v 
vsa gospodinjstva v občini Trebnje.  

Obcinska uprava Obcine Trebnje

Vzpostavitev mreže postajališč 
za avtodome s standardizirano 
kakovostno oskrbo
V četrtek, 4. 12. 2014, so na Mirni prve občine, med njimi tudi 
Občina Trebnje, podpisale pogodbo o sodelovanju pri izvedbi pro-
jekta vzpostavitve mreže postajališč za avtodome s standardizirano 
kakovostno oskrbo. Pobudi se je do sedaj pridružilo že 60 sloven-
skih občin, od katerih jih je okrog 20 pogodbo že podpisalo. Več 
o pobudi si lahko preberete na naslovu http://www.dolenjskilist.
si/2014/12/04/125343/novice/dolenjska/Mreza_postajalisc_za_
avtodome_se_korak_blizje/.

Obcinska uprava Obcine Trebnje

Usposabljanje Sečnja dreves 
v Trebnjem
Prvi tečaj Varnega dela z motorno žago v Občini Trebnje smo izvedli 
v pomladnem času. Ker pa je bilo veliko zanimanja in prijav, smo se 
odločili, da izvedemo dodatni tečaj še za ostale prijavitelje, ki ga je v 
celoti financirala Občina Trebnje. Tečaja, ki se je začel 8. septembra 
se je udeležilo 40 slušateljev. 

Za izvedbo tečaja je  poskrbel Grm Novo mesto – center biotehnike in 
turizma. Slušatelji so se seznanili so se seznanili s teorijo, natančneje z 
sestavnimi deli in pripravo motorne žage, nevarnostmi, ki pretijo pri 
sečnji, tehnikami podiranja dreves, kleščenje in krojenje posekanih 
dreves, gozdni red in izvedba sečnje. V nadaljevanju pa so tečajniki 9. 
in 10. septembra  imeli še praktični del, ki je vseboval prikaz sečnje 
dreves, tehniko prežagovanja in kleščenja. Po uspešno končanem us-
posabljanju so vsi udeleženci usposabljanja prejeli Potrdilo o usposob-
ljenosti za varno delo z verižno motorno žago.

Najuspešnejšo mlado kegljačico sprejel župan
V sredo, 12. novembra, je dvakratno državno kegljaško prvakinjo 
v svoji pisarni v Občini Trebnje sprejel župan Alojzij Kastelic in ji 
čestital za velik uspeh. Poleg Nike Radelj so se srečanja udeležili tudi 
nova predsednica kluba Jelka Oven, trenerka Milena Veber Jarc in 
tehnični vodja Niko Goleš. 
Soigralke in vodstvo kluba so uspeh dvakratne državne kegljaške pr-
vakinje proslavili na prisrčnem in veselem srečanju. Gotovo kegljačice 
Trebnjega pišejo nove zgodbe – zgodbe o uspehih in zgodbe zmage 
ter s tem širijo prepoznavnost kluba in Trebnjega. 

Z 9. krogom je sklenjen tudi jesenski del državnega kegljaškega 
prvenstva v 1. B državni ligi za ženske. Trebanjke so igrale proti ekipi 

Impola iz Slovenske Bistrice, ki trenutno vodi, in dosegle rezultat 4 : 
4. S šestimi točkami so osvojile osmo mesto.

Tekst: Mojca Smolic, Foto: Niko Goleš
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OGLAS

Novo leto je topel stisk
vaših in naših dlani.

Novo leto je tista pesem,
ki vsem enako zveni.

Novo leto je gaz še neutrte poti.
Naj vam leto 2015 prinese obilo 

uspešno prehojenih poti.

To želijo vsem občanom in krajanom
vodstva vseh krajevnih skupnosti:

 Čatež, Dobrnič, Dol. Nemška vas,
Račje selo, Sela pri Šumberku, Svetinja,

 Šentlovrenc, Štefan, Trebnje,
Veliki Gaber, Velika Loka
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OBVESTILA / PORTRET MESECA

KS Knežja vas v letu 2014
KS Knežja vas je v letu 2014, v skladu s 
sprejetim planom, realizirala vse načrtovane 
investicije, vzdrževalna dela na javnih poteh 
in prireditve. Svet KS se je sestal na štirih 
rednih sejah, s pomočjo modernih komuni-
kacijskih sredstev pa smo del nastalih zaple-
tov rešili brez sklicevanja sestankov. Na sejah 
smo se seznanili s tekočo problematiko pri 
realizaciji planov, obravnavali pobude kra-
janov, hkrati pa so svetniki podajali pobude 
s ciljem izboljšanja delovanja KS v dobrobit 
vseh krajanov. 
Leto 2014 je bilo za KS Knežja vas leto, v 
katerem se je zaključila največja investicija v 
zgodovini KS, projekt Vaško središče Dolen-
je selce. S to investicijo nam je uspelo prido-
biti 2 stavbi, košarkarsko igrišče s tribunami 
in 24 parkirnih mest. V prvi stavbi so: soba 
za sestanke s kuhinjo, kurilnica, stranišča, 
hodnik, prostor, namenjen gasilcem, in 
podstrešje za večnamensko uporabo. V drugi 
stavbi pa so urejeni: prireditveni prostor, 
čajna kuhinja in podstrešje za večnamensko 
uporabo. Od ideje do dokončanja projekta 
je minilo sedem let. Vztrajnost in delo sve-
ta KS v sodelovanju s trebanjsko občinsko 
upravo ter občinskim svetom sta pripeljala 
do želenega cilja. Investicija je bila sofinan-
cirana s strani Ministrstva za kmetijstvo in 
okolje RS, saj je bila Občina Trebnje na raz-
pisu uspešna in je pridobila 60 % potrebnih 
sredstev. Pred začetkom in med samo grad-
njo smo obveščali krajane o poteku del ter 
delno upoštevali njihove želje, vendar vseh 
v celoti nismo mogli upoštevati zaradi sofi-
nanciranja s strani države.
Zaključili smo vse planirane investicije v 
cestno infrastrukturo. Asfaltirana je bila ja-
vna pot v vasi Luža, odsek v Knežji vasi in 
razširjena cesta proti Roženplju. Delno je 
urejeno križišče v vasi Gor. selce, katerega 
dokončanje je v planu za leto 2015. V vsako 
vas sta bila po sklepu sveta KS dobavljena 
dva tovornjaka peska za utrditev makad-
amskih poti, ki ga razporedijo svetniki oz. 
pooblaščeni krajani. Organizirali smo zim-

sko vzdrževanje javnih poti (pluženje in 
posipavanje) in letno vzdrževanje (košnja 
brežin). Že drugo leto zapored se trudimo, 
da bi lahko v Knežji vasi razširili ovinek in 
asfaltirali cesto. Le-tega ne moremo opraviti 
zaradi nerazumne birokracije državnih insti-
tucij, natančneje DRSC-ja, ki postavlja nove 
in nove zahteve. Jeseni smo v projekt inve-
stirali dodatni denar za razširitev in sedaj 
upamo, da bomo projekt lahko realizirali v 
letu 2015. 
Organizirali smo prireditev ob materinskem 
dnevu, ki se je je udeležilo okoli 50 krajank. 
Po prireditvi smo krajanke tudi pogos-
tili. Nadaljevali smo z obiski in obdarovanji 
starejših krajank ter krajanov, ki so praznova-
li okrogle jubileje. V začetku aprila smo že 
tradicionalno organizirali čistilno akcijo. Ob 
koncu leta bomo v sodelovanju s sosednjimi 
KS sodelovali pri obdarovanju predšolskih 
otrok. Tudi v letu 2014 smo sodelovali z od-
borom Rdečega križa pri pogostitvi starejših 
krajanov. Že četrto sezono od oktobra do 
marca organiziramo košarko v dvorani 
OŠ Dobrnič, od letos pa tudi rekreacijo za 
ženske v Vaškem središču Dolenje selce.
24. 6. 2014 je potekala na predvečer dneva 
državnosti prireditev Dan KS Knežja vas v 
športno-rekreacijskem centru Rupa. Pri-
reditve, v sklopu katere smo organizirali 
medvaški turnir v nogometu, turnir v odbo-
jki na mivki in kresovanje, se je udeležilo več 
kot 50 % krajanov KS. Prireditev je postala 
tradicionalna. Če bodo krajani zainteresira-
ni, bomo del sredstev namenili tudi dodatni 

Ples je moje življenje
Trebanjka Hana Huč ima pri svojih 18 letih 
bogate izkušnje v modernem plesu, vrhunski 
nastopi so ji prinesli prva mesta na državnem, 
evropskem in svetovnem prvenstvu. Nastopa 
solo, v paru, v velikih in malih skupinah. Ple-
sno znanje že širi na mlajše, dela z Robijem 
Grmekom, vodjem Plesnega  studia Novo 
mesto, kar ji veliko pomeni.

začela si v  plesni šoli pan, kakšni so bili ti 
začetki?

posodobitvi centra.
V letu 2015 bomo veliko sredstev name-
nili cestni infrastrukturi, tako novogradnji 
kot vzdrževanju obstoječih JP, postavitvi 
nadzemnih hidrantov, zemljiškoknjižni 
ureditvi javnih poti, postavitvi oglasnih ta-
bel po vaseh in na treh vpadnicah ob ces-
tah, ki peljejo v našo KS. V Vaškem središču 
Dolenje selce načrtujemo postavitev 
igral, kupili bomo projektor za potrebe 
izobraževanj ter slikovno in tekstovno 
predstavitev zgodovine vseh vasi v KS. Do-
govorjeni smo za izobraževanja s področja 
zdravstva, kmetijstva in zeliščarstva. Pre-
davanja bodo potekala v zimskem času. O 
njih vas bomo pravočasno obvestili. Dogo-
varjamo se tudi z društvi o koriščenju pro-
storov in organizaciji tečajev. Omogočili 
bomo krajanom koriščenje prostorov ob 
rojstnih dnevih in ostalih dogodkih. Naš 
cilj je, da so prostori čim večkrat v letu za-
sedeni, saj bomo le tako lahko upravičili 
vložena sredstva. 
Za dobro sodelovanje in pomoč pri vseh 
omenjenih projektih se zahvaljujem svet-
nikom KS Knežja vas, krajanom KS, 
županu g. Alojziju Kastelicu, direktorju 
OU, podžupanu, delavcem občinske up-
rave in svetnikom Občine Trebnje. Tako 
uspešnega sodelovanja si želim tudi v letu 
2015. Ker pa se bližata božič in novo leto 
2015, v imenu Sveta KS Knežja vas želim 
vsem krajanom KS Knežja vas in občanom 
občine Trebnje vesel božič in srečno novo 
leto 2015.
     

Predsednik KS Knezja vas Alojz Špec

S plesom sem se začela ukvarjati pri 11 letih, 
na pobudo mojih staršev, ki so me vpisali v ple-
sno šolo Pan.  Začela sem s hip hop programom 
mladincev pod mentorstvom Robija Grmeka. 
Že po prvi vaji sem vedela, da je ples nekaj, kar 
bo velik del mojega življenja. Leto kasneje sem se 
prepisala v plesno šolo Plesni studio Novo mesto, 
kjer je našo skupino učil Marko Stamenković, 
takrat pa se je tudi začela moja tekmovalna pot.

kaj te je tako prevzelo?

Toliko novih ljudi, energična glasba. Povsem 
drugačen stil oblačenja, kot sem ga bila vajena. 
Vedno rajši sem hodila na treninge in moj vzor 
so bili starejši plesalci iz plesne šole, tako sem 
vedno gnala samo sebe.  

katere moderne plese še plešeš? 
Pri hip hop-u sem tekmovala v velikih sku-
pinah, malih skupinah in parih. Sedaj pa tre-
niram jazz v Plesnem studiu Novo mesto pri 
Žigi Sotlarju. Pri 15 letih sem se vpisala tudi 
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na show plese, kjer me trenirata Tjaša Žibert 
in Karin Putrih. Tudi tukaj smo se udeležili 
državnega prvenstva z malo skupino in dosegli 
odlične rezultate. 

Toliko različnih zvrsti?
Dober plesalec mora vedno težiti po novem 
znanju, novih korakih. Zato je odlično, če nisi 
samo v enem stilu, pomembno je, da obvladaš 
čim več različnih zvrsti in tako postaneš boljši 
tudi znotraj posameznega stila. 

Tekmuješ v street  showu. Lahko malo 
predstaviš to zvrst? kako potekajo vaje? 
kakšne so priprave pred prvenstvi?   
Street show je ime discipline, pri kateri mora 
imeti točka neko zgodbo. Da pa zgodbo lažje 
predstaviš, pa sem spadajo tudi različni rekviz-
iti, velik poudarek je tudi na kostumih. Za ple-
salca pa ni nujno, da ima v točki hip hop korake. 
Lahko izbere katero koli zvrst modernih plesov, 
lahko pa jih tudi meša. V mojih točkah je bil 
vedno poudarek na hip hop korakih, saj sama 
izhajam iz te plesne zvrsti in mi najbolj ležijo.
Običajno je tako, da imajo plesni tečaji redno 
dvakrat ali trikrat tedensko vaje. Tekmovalne 
točke pa nastajajo izven teh terminov, zato so 
potrebni dodatni treningi, ki so običajno med 
vikendi. Sama sem vedno tekmovala v več dis-
ciplinah, zato sem kakšen mesec pred tekmovan-
jem imela treninge vsak dan po več ur.

kdaj se odvijajo tekmovanja?
Tekmovanja potekajo zelo različno, skoraj čez 
celo leto. Državna prvenstva običajno pote-
kajo v maju ali juniju. Evropska in svetovna 
pa potem v jesenskem ali zimskem času. Najbolj 
naporno je pred državnim prvenstvom, kajti tu 
premierno vsako leto pokažemo nove točke, tako 
da na svetovnem ali evropskem prvenstvu je 
potem stvar že dosti bolj utečena. 

Dosegla si prvo mesto v solo nastopu na ev
ropskem prvenstvu 2011; v plesnem paru z 
andražem gruljo sta bila prva na državnem 
in svetovnem prvenstvu leta 2012 in letos. 
Lahko poveš kaj o vaju, o vajinem plesnem 
sodelovanju? kaj sta letos odplesala? kaj 
vama naslov svetovnega prvaka pomeni?
Z Andražem Gruljo pleševa v paru že 6 let.  
Sva res dobra prijatelja in se odlično razumeva, 
kar je ogromen plus, saj morava večino časa 
preživeti skupaj. Praktično sva skupaj odrastla. 
Po toliko letih skupnega dela že natančno veva, 
kako se lotiti zadev in nimava nikakršnih 
problemov. Je odličen plesalec z veliko plesnega 
znanja in vedno povprašam za njegovo mnenje 
glede kakršne koli stvari v zvezi s plesom. 
Na državnem prvenstvu v Novi Gorici in 
nato še na svetovnem, ki je potekalo na Češkem 
v kraju Usti nad Labem, sva plesala točko z 
naslovom Kaplja čez rob, ki  ima prav posebno 
sporočilo oz. zajema aktualno problematiko 
mnogih, o alkoholizmu in nasilju nad ženskami. 
Tega naslova sva bila izjemno vesela, doživela 

sva tudi zelo lep odziv gledalcev, kar je bil tudi 
naš namen.

koreograf vajine zmagovalne plesne točke 
kaplja čez rob je marko Stamenković. 
kakšno vlogo ima na tvoji plesni poti?  

Za moje uspehe je v večini odgovoren Marko 
Stamenković, ki  je bil moj trener 7 let in je tudi 
koreograf vseh točk, ki sem jih plesala v paru 
z Andražem Gruljo. Poleg tega, da je bil moj 
trener, je bil tudi nekdo, ki je bil velik del mojega 
odraščanja in navsezadnje glede tega,  kakšna 
plesalca sva postala. 

Stamenković pa je tudi koreograf plesne 
predstave Ta nori šolski dan, ki jo izvajate 
po šolah po Sloveniji in ste deležni zelo 
pozitivnega odziva.  ali trener izdela koreo
grafijo na neko obstoječo glasbo ali glasba 
nastaja vzporedno s koreografijo?

Koreograf si lahko najprej izmisli zgodbo in šele 
potem poišče primerno glasbo in rekvizite. La-
hko pa je ravno obratno, da te določena glasba 
popelje do same zgodbe, saj običajno tudi te nos-
ijo določeno sporočilo v sebi. 

med tvojimi dosežki je potrebno omeniti 1. 
mesto člani na državnem prvenstvu v street 
showu male skupine (če se omejim le na le
tos) in 1. mesto na državnem, evropskem 
in svetovnem prvenstvu v kategoriji velikih 
skupin. koliko časa se pripravljate na tak vr
hunski nastop?
Zagotovo je to disciplina, ki vzame največ 
časa in truda. Formacijo sestavlja 24 članov, 
kar pomeni tudi toliko več časa, da se vsi med 
seboj uskladimo. Koreograf mora tu misliti na 
24 postavitev in ne recimo samo na enega kot 

pri solu, dobro mora premisliti vse menjave in 
postavitve. Priprava na tako točko, pa zahteva 
približno 3 mesece trdega dela. 

zakaj je v medijih tako malo govora o 
sodobnih plesih, o tekmovanjih?
To se tudi jaz sprašujem. (Smeh.) 
Ne vem, mogoče ker se tu ne obrača toliko de-
narja kot pri ostalih športih. 

Sedaj živiš v Ljubljani in si (tudi) študentka 
na Fakulteti za šport. Študij kineziologije 
je verjetno logična odločitev in nadgradnja 
plesnega znanja. Ti študij ustreza? 
Nad študijem sem navdušena, saj mi omogoča 
veliko praktično pridobljenega znanja. Sama 
se nameravam v prihodnosti ukvarjati s ple-
som in poučevanjem, tu pa imam možnost svoje 
znanje o plesu poglobiti tudi iz športnega in 
pedagoškega vidika, saj mi nudi usposobljenost 
za vodenje programov telesne priprave. Torej je 
program zelo konkreten.

glede na to, da poleg vrhunskega plesa v 
različnih disciplinah, študiraš, kaj še počneš? 
ali ti ostane še kaj prostega časa? za kaj ga 
uporabiš?
Sedaj živim v Ljubljani, kar mi je omogočilo od-
krivanje plesa tudi tu. Plešem hip hop v plesnem 
klubu Kazina pri Željku Božiču. Poučevati sem 
začela pri 16 letih, poučujem hip hop pio nirje 
začetnike, letos pa sem začela s hip hop tečaji 
tudi na osnovnih šolah Trebelno in Mokronog. 
Zelo rada delam z ljudmi, predvsem pa z otroki. 
Poučevanje pa mi omogoča oboje, ples in delo z 
otroki. Priznam, da zna biti zelo naporno in 
zahtevno, vendar se trud vedno poplača
Res je, da kot plesalka sem vedno zaposle-
na in me ni nikoli doma. Vendar sem tu res 
našla prave prijatelje in moje delo nikoli ni 
dolgočasno, vedno je pestro in zabavno, saj se  s 
soplesalci odlično razumemo. Prosti čas – kolikor 
ga še je - pa najraje preživim doma.

Tvoji načrti?
Trenutno je moj cilj, da dokončam šolanje. S 
tekmovanji sem v večji meri zaključila, vendar 
se bom plesu posvetila še bolj. Plešem v Ljubljani 
in v Novem mestu, hodim na hip hop in jazz, 
rada bi se čim bolj izpopolnila v obeh zvrsteh 
in potem to znanje v prihodnosti prenašala na 
mlajše. Moj interes je, da bi tudi v prihodnosti 
poučevala, imela svojo tekmovalno skupino in 
seveda, da bi sama čim bolj zrastla kot plesalka.

Torej ples še naprej ostaja središče tvojega 
življenja?
Ples mi je v moje življenje prinesel prave pri-
jatelje, je bil del moje vzgoje in postal način 
življenja, brez katerega si ne predstavljam svo-
jega dne, tako da se že veselim novih projektov. 

Hvala.
Ivanka Višcek
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ORIGINALNI IN ORIGINALOM ENAKOVREDNI AVTODELI - PNEVMATIKE - PLATIŠČA
V Sloveniji: 48x AVTOSERVIS in 22x TRGOVINA Z AVTODELI, več informacij lahko 
najdete na www.bartog.si

BARTOG Trebnje, Obrtniška ulica 18, 8210 Trebnje
t: 07 346 24 31 | f: 07 346 24 34 | dusan.sadar@bartog.si | www.bartog.si
Naše avtotrgovine so odprte vsak delavnik od 8. do 18. ure in ob sobotah od 8. do 12. ure.

SMO SPECIALISTI ZA

NUDIMO TUDI
NADOMESTNO 

VOZILO

TRGOVINA Z AVTODELI
NAJVEČJI IZBOR AVTODELOV TER DODATNE OPREME

SERVIS in VULKANIZERSTVO     
NAJBOLJŠA PONUDBA PNEVMATIK NA ENEM MESTU

48x
v Sloveniji

Dobrodošli

tukaj!

22x
v Sloveniji

velika 
zaloga 

pnevmatik 
po UGODNIH 

cenah

zavoremotorna oljapnevmatike platišča filtreavto klimeakumulatorje

p n e v m a t i ke       p l a t i š č a        a v t o d e l i         B H S  s e r v i s
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»Vzemite si čas« 
Dogajanje v Knjižnici Pavla Golie Trebnje popestrijo številne 
prireditve in gostje, ki obiskovalce obogatijo s svojim delom in 
razmišljanji. Svoje ilustracije je predstavil Peter Škerl, slikar, ilustrator 
in oblikovalec vidnih sporočil, ki zadnja leta na svoje delo opozarja z 
vse bolj odmevnimi ilustracijami. Večer je bil domoznansko obarvan, 
saj je bil poleg Petra Škerla gost tudi Samo Dražumerič, nekdanji 
Trebanjec, pesnik in pisatelj. Pater Karl Gržan je predstavil svojo 
novo knjigo Le kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih?, v 
kateri inovatino odgovarja na naslovno vprašanje. Z njim se je pogo-
varjala Desa Muck. V začetku decembra so presenetili najmlajše, saj 
je knjižnico obiskala pravljičarka Ljoba Jenče. Zdenka Candellari 
je predstavila svojo novo knjigo Pisma svetemu Jožefu. V knjižnici v 
Velikem Gabru pa je potekala delavnica Aranžiranje daril. 22. de-
cembra bodo ob 19. uri gostili Humanitarno društvo Taja in Leo 
klub. Združili bodo moči in v okviru akcije poskušali zbrati čim večje 
število zvezkov, barvic in svinčnikov. Večer bo obarvan dobrodelno. 
Vzemite si čas za tiste, ki jih imate radi, in skupaj obiščite katero od 
prireditev v knjižnici. 

Simona Pavc,
Knjiznica Pavla Golie Trebnje

Vseslovenski dan medgeneracij-
skega učenja
Na Centru za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje smo prepozna-
li potrebo po medgeneracijskem sodelovanju in učenju, zato smo se 
novembra 2013 odločili, da v našem lokalnem okolju vzpostavimo 
Center medgeneracijskega učenja (CMU) in se tako pridružimo pro-
jektu spodbujanja medgeneracijskega učenja, ki je nastal na pobudo 
Zveze ljudskih univerz Slovenije. Pridružili so se nam vrtci, osnovne 
šole, različni zavodi, društva, in prostovoljci. Center tako različnim 
generacijam ponuja priložnosti za izmenjavo izkušenj in spoznanj, 
ustvarjanje, učenje, druženje in pomoč ene generacije drugi.Ker pa so 
vse aktivnosti brezplačne, je ta oblika učenja še posebej primernane le 
za starejše, temveč tudi za mlade z manj priložnosti in brez zaposlitve.
Ob prvi obletnici ustanovitve CMU Trebnje smo pripravili v Treb-
njem, Velikem Gabru in Šentrupertu različne delavnice, katerih so 
se udeležili naši najmlajši kot tudi zaposleni in nenazadnje starejši 
odrasli.Projekt so podprli tudi lokalni ambasadorjiilustrator Pe-
ter Škerl, športnik invalid Primož Jeralič, župan občine Šentrupert 
Rupert Gole ter župan občine Trebnje Alojzij Kastelic, ki menijo, 
da je medgeneracijsko povezovanje ne samo dobro ampak nujno. 
Delavnice so uspele, učili smo se drug od drugega in drug z drugim. 
Pripravljamo pa se že na aktivnosti za teden vseživljenjskega učenja, 
ki bo maja 2015 in del katerega bojo tudi številne delavnice na temo 
medgeneracijsko učenje.
Več informacij o naši ponudbi poglejte na www.ciktrebnje.si. Za vas 
pa že pripravljamo naslednja usposabljanja: knjigovodstva dela – nad-
aljevalni, oblikovanje in šivanje oblačil, usposabljanje za pridobitev 
NPK varuh predšolskih otrok. Zato ne spreglejte, zbiramo prijave.
Še vedno se lahko včlanite v Univerzo za tretje življenjsko obdobje in 
obiskujete delavnice in krožke. Več informacij na 07 34 82 103.

Kristina Jeric, CIK Trebnje

 

 

Mlado leto

Kaj prinaša mlado leto,

ki v naročju zime rase,

s tisoč želja začeto,

kakšno bo, kadar odrase?

Naj kakor predrobno seme

zraste v čudežno drevo,

s korenino sredi zemlje,

s krošnjo daleč pod nebo ...

Brina Štampe Žmavc

Vesele praznike in srečno 2015
Vaši knjižničarji

knjižnice Pavla Golie Trebnje
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Četrta okrogla miza o reki Temenici
V petek, 5. 12. 2014, je potekala v organizaciji Civilne iniciative za 
rešitev reke Temenice (CIRT) že četrta okrogla miza. Predstavljene 
so bile aktivnosti CIRT-a v letu 2014: opozarjal je vse deležnike na 
njihove naloge in nujnost izvajanja del na terenu, organizirana je bila 
okrogla miza o uporabi gnojnice in možnostih sofinanciranja s strani 
Občine Trebnje, organiziral je čistilne akcije, otvoritev kopalne se-
zone, podal pobudo za analizo kopalne vode, ureditev trebanjskega 
kopališča in bazena, predlagal koncesionarju izvedbo repopulacije 
ribjega fonda v Temenici v sodelovanju z otroki in mladino, sprem-
ljanje živalskih in rastlinskih vrst, podprl zagotavljanje finančnih 
sredstev prek proračuna Občine Trebnje za izvajanje okoljevarstvenih 
projektov, podprl prijave ob onesnaženju, zbiral dokumentacijo za 
prijavo na razpis …
V prihodnjem letu se bodo vse navedene aktivnosti nadaljevale. 
CIRT je zelo uspešen s pomočjo formalnih ali neformalnih stikov 
in uspe mu doseči tisto, kar resornim deležnikom včasih ne uspe.  V 
sodelovanju z Društvom Bober, ki deluje na območju celotne Dolen-
jske, pa išče pot za ustanovitev »ekoloških patrulj«. Za delovanje so 
seveda ključne zakonske podlage, zbrane informacije in javna beseda 
prek medijev.
Predstavljen je bil tudi edini tovrstni razpis za strokovna dela na reki 
Temenici. Že štiri leta ga razpisuje Demokratična stranka dela. Več o 
samem razpisu za leto 2015 si lahko preberete na: http://dsdtrebnje.
si/razpis-s-podrocja-odprtih-ekoloskih-in-ureditvenih-zamisli-za-
reko-temenico/.
Okrogle mize se je udeležila tudi gospa Jarc, ki je predstavila pobudo 
o pešpoti na Ponikvah, ki bi jo lahko uporabljali tudi kot učno pot. 
Pripravljena je odstopiti del poti za uporabo v te namene. Okvirno bi 

pot že sedaj zajela mlinarstvo na Temenici, značilnosti Temenice in 
lokalno krajino. Ideja bo predstavljena tudi pristojnim institucijam in 
v okviru obstoječih idej vključena v delo. 

Gorazd Marinček je v predavanju predstavil razpise, delovanje e-
foruma in trenutno možnost, da se prek razpisov pridobi sredstva za 
obnovo vseh jezov, kar je tudi eden izmed ciljev CIRT-a, zapisanih 
v programu. Barbara Turk je v svojem predavanju o pomenu vode 
izpostavila nujnost, da skrbimo za to izjemno pomembno strateško 
blago, ter možnosti reševanja voda z ekološko prijaznimi pristopi. 
Igor Šenica, član Društva Bober, se je zavzel, da bi Temenico vključili 
v aktivnosti kolesarskih poti Sava–Krka, saj je del porečja Krke in je 
zato njena vključenost v projekt povsem upravičena.

Gregor Kaplan

Kolektiv podjetja Donit Tesnit, d.o.o., 
vam želi zdravo in uspešno leto 2015!

Z namenom podpore in z željo po 
družbeno odgovornem ravnanju v 
lokalnem okolju smo Zvezi prijateljev 
mladine podarili pet otroških koles, 
ki so bila v celoti sestavljena s strani 
naših zaposlenih. Obenem smo 
finančno pripomogli k nakupu 
defibrilatorja v Trebnjem in pozitivno 
usmerjeni vplivali na okolje, v 
katerem delujemo.
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POLICIJSKA POSTAJA TREBNJE SE PREDSTAVI

Dan odprtih vrat Policijske postaje Trebnje
V petek, 21. novembra, je Policijska post-
aja Trebnje odprla svoja vrata za občane. 
Ogledali so si lahko prostore policijske post-
aje, spoznali delo policistov, ki skrbijo za var-
nost v našem okolju, vso opremo in službena 
vozila. Za obiskovalce sta bila izjemno za-
nimiva policijska psa, ki ju je policist vodnik 
psov z veseljem predstavil. Pomagata pri od-
krivanju droge in eksplozivnih teles.

Slovenska policija si pri svojem delu po-
maga s psi za splošno rabo, ki zajema va-
rovanje, delo na intervencijah, na prireditvah 
in sledenje. V kategorijo za specializirano 
rabo pa štejejo pse, ki jih šolajo za iskanje 
prepovedanih drog, eksplozivov, orožja in 
tobaka. Psi za specializirano rabo pripadajo 
lovskim pasmam, primerni pa so tudi nemški 
in belgijski ovčarji.

„Da pes odkrije eksploziv, drogo …, mora imeti 
prirojene posebne nagone. Psi, ki imajo močno 
izražen nagon plena, bodo naredili vse, da 
bodo prišli do tega plena. Psa najprej šolamo 
z iskanjem njegove najljubše igrače, na kateri 
je njegova slina. On to pogojuje, jo išče in na-
jde. Postopoma igrači dodajamo še vonje, ki jih 
želimo, da jih najde. Pogojni refleks ga pripelje 
do igrače. Sčasoma igračo odstranimo in pes sledi 
le še vonju, ki smo ga uvedli,“ nam je zaupal g. 
Turk, policist vodnik psov.

Zanimiv je bil tudi prikaz odkrivanja prstnih 
odtisov, ki jih je pri današnji tehniki res težko 
skriti. Napredek tehnike in pripomočkov je 
iz leta v leto večji, s tem tudi znanje poli-
cistov.

Želimo jim, da so pri svojem delu čim bolj 
uspešni, predvsem pa, da bodo za opravljeno 
plačani, kot si zaslužijo.

Tekst in foto: Mojca Smolic

Vabimo  
vas na tradicionalni 

22. BOŽIČNI KONCERT, ki bo  
v četrtek, 25. decembra 2014, ob 18. uri 

v trebanjski župnijski cerkvi.
 Praznični večer bodo obogatili pevski zbori 

in skupine iz domačega okolja. Vabljeni!

VABILO
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Pravljična urica Galerijska paleta
V Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje je bilo na Ta veseli dan 
kulture, 3. decembra 2014, veselo. Skupaj s soorganizatorji so prip-
ravili pestro dogajanje, ki so ga letos posvetili Danski, saj v galeriji 
razstavlja danska umetnica Lone Villaume. 

Ob 10.00 so v sodelovanju s Simono Pavc in Karmen Papež iz 
Knjižnice Pavla Golie Trebnje pripravili Pravljično urico, ki so se je 
udeležili otroci iz Vrtca Mavrica Trebnje ter učenci drugega razreda 
OŠ Trebnje.

Ob 11.15 so učenci OŠ Trebnje pod mentorstvom Mojce Bahun, 
Stanke Zaletelj in Francija Kravcarja pripravili recital o Andersenu 
ter predstavili izbor slovenskih in danskih pesmi na prireditvi Sreča 
v pesmi in besedi. 

Ob 14.30 se je začela delavnica danskega jezika Spoznajmo Dansko 
in danski jezik, ob 18.00 pa je bila na predstavitvi danskega prevoda 
Kozlovske sodbe v Višnji Gori na ogled razstava Roberta Kuharja, 
ki je opremil prevod z ilustracijami. Številna publika je bila nad ilus-
tracijami očarana, prav tako pa tudi nad predstavitvijo Danske, ki so 
jo s plakati in v besedi pripravili učenci OŠ Trebnje pod mentorstvom 
Vere Gognjavec. 
  
Še posebej pa so bili obiskovalci vseh dogodkov navdušeni nad štirimi 
vrstami danskih dobrot, ki so nastale pod spretnimi rokami učencev 
OŠ Trebnje in njihove mentorice Irene Višček. 

Sreča v pesmi in besedi

S patrom Karlom Gržanom se 
je pogovarjala Desa Muck
V novembru so v knjižnici gostili patra Karla Gržana, ki je s svojo 
prepoznavnostjo dodobra napolnil prostore knjižnice. Obiskovalcem 
je predstavil svojo novo knjigo Le kaj počne Bog v nebesih, ko je 
na zemlji toliko trpečih?, v kateri razpira številna vprašanja in nanje 
skicira odgovore predvsem s pomočjo lastnih izkušenj. Avtor je ino-
vativno in izzivalno odgovarjal na naslovno vprašanje, ob tem pa je 
odpiral veliko za življenje pomenljivih razmišljanj, ki so obiskovalce 
samodejno pritegnila v zanimivo, celo razburljivo avanturo nadaljnje-
ga miselnega popotovanja. Z avtorjem se je pogovarjala Desa Muck, 
njegova dolgoletna prijateljica, ki je s svojim humorjem še popestrila 
že tako zanimiv večer. 
  

Simona Pavc,
Knjiznica Pavla Golie Trebnje
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Božični 
dobrodelni bazar 
Lions kluba 
Trebnje 
Vabimo vas, da nas obiščete v soboto, 
20. 12. 2014, v parku v Trebnjem, kjer 
vam bomo pripravili bogato ponudbo.

Kupili boste lahko:

•	 božična darila, ki jih bomo brezplačno zavili,
•	 voščilnice,
•	 kuhano vino,
•	 sladice,
•	 kruh,
•	 potice in
•	 palačinke.

Izkupiček bazarja bomo namenili nakupu prehrambnih paketov za 
družine v stiski.

Vzemite si čas ter s svojim nakupom polepšajte praznične dni 
družinam v stiski. V imenu obdarovancev vam bomo zelo hvaležni.

Darinka Krevs, predsednica LK Trebnje

Sklad Vrtca Mavrica Trebnje letos beleži 10 let delovanja. Red-
no organizira prireditve in dogodke, na katerih zbira sredstva za 
kakovostnejše delovanje vrtca in otroke iz socialno ogroženih družin. 
Člani sklada upajo, da bodo letos uspeli svoje delovanje obogatiti z 
novimi aktivnostmi – a to naj ostane še skrivnost.   

Začetek delovanja v novem šolskem letu so obeležili v četrtek, 27. 11. 
2014, s formalno predajo vozička za najmlajše otroke, ki z vstopom 
v vrtec še ne hodijo. Z njegovo pomočjo bodo lažje raziskovali novo 
okolje.

Turistično, športno in kulturno društvo Štefan 

 

vabi na 

  

SREČANJE KRAJANOV  

OB PREHODU STAREGA LETA V NOVO 
LETO. 

 

Zbrali se bomo 31. decembra 2014 na parkirišču Gostilne Mišič ob 23. uri. 

 

Skupaj bomo odštevali zadnje minute letošnjega leta in  

nazdravili letu 2015. 

Za topel napitek in prigrizek bomo poskrbeli člani TŠKD Štefan. 

 

Obenem vas vabimo tudi na tradicionalno  

ŽEGNANJE KONJ v Štefanu,  

ki bo potekalo v petek, 26. decembra 2014.  

Ob 10. uri bo sveta maša, nato bo sledil sprevod konj izpred Gostilne 
Mišič do cerkve v Štefanu, kjer bo potekalo žegnanje konj.  

 

Lepo vabljeni na obe prireditvi. 

Pobrali smo zadnje izdelke na 
Ekovrtu OŠ Trebnje
V preteklem tednu smo v okviru projekt EKOVRT OŠ TREB-
NJE izvedli še zadnje aktivnosti na vrtu jesenskem času. Pobrali 
smo repo, kolerabo, uredili gredice, posadili dve breskvi, ki ju 
je podaril g. Lipoglavšek. Prekopali smo del gredice in posadili 
narcise, da nas bodo razveseljevale spomladi. Za vrt smo skrbeli 
celo šolsko leto. Med počitnicami smo za vrt skrbele učiteljice, 
ki sodelujemo pri projektu.
Pri krožku smo pripravili semena iz buč hokaido ter ga spravili v 
papirnate vrečke. Pobrali semena cvetlic. Že februarja jih bomo 
posejali v lončke. Mentorica Ivanka išek je skupaj z  učenci 
poskrbela, da so cvetlične gredice na parkirišču prijazno pozdra-
vile obiskovalce šole.

Vodji projekta Marija Strah in Lojzka Prpar

Kisla repa
Učenci, ki sodelujejo v projektu EKOVRT OŠ TREBNJE, so 
skupaj z mentorico Lojzko Prpar pobrali repo, jo očistili, olupili, 
naribali in z njo napolnili kar nekaj kozarcev. Ko bo kisla, jo 
bodo ob primerni priložnosti poizkusili.

Tako smo poskrbeli, da se mladi zavedajo, kako pridelano tudi 
shranimo in uporabimo.
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O.R. Inženiring d.o.o., dimnikarski koncesionar za občine 
Trebnje, Mirna, Mokronog, Šentrupert, Metlika, Črnomelj in Semič

KONTAKT:
Operativni vodja: 031 253 484
Pisarna: 01 2009 820
Fax: 08 3895 002
E- naslov: info@or-ing.si
Spletna stran: www.or-ing.si

O.R. Inženiring d.o.o., dimnikarski koncesionar Republike Slovenije

Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Naj se novo leto prepleta z vzorci zadovoljstva, 
poguma in sreče.

Naj se stkejo prijetne vezi v družbi vaših najbližjih.
Naj vas povezujejo lepe misli in iskrene želje.

Naj vam novo leto podari mnogo ustvarjalnosti,
izzivov, pričakovanj in zgodb o uspehu.

         Vse dobro vam želimo,
            vaši dimnikarji, 
      O.R. Inženiring d.o.o.
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GOLIEV TRG 9, 8210 TREBNJE, T: 07 348 12 60, F: 07 348 12 82  
E: info@komunala-trebnje.si, www.komunala-trebnje.si

Komunala Trebnje d.o.o. je javno podje-
tje v stoodstotni lasti občin Trebnje, Mo-
kronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert, 
katerega primarno poslanstvo je izva-
janje obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb. Kljub nenehnemu pove-
čevanju standardov kakovosti storitev, 
ekoloških standardov in drugih zahtev 
se trudimo ohranjati cene storitev na 
sprejemljivi oziroma najnižji možni rav-
ni. Naš cilj je ob večji kakovosti storitev 
ohraniti cene na podobni ravni, kot so 
danes. Pri tem je potrebno vedeti, da 
omrežnina ni sestavni del cene storitev 
in ukrepi racionalizacije v podjetju na vi-
šino omrežnine nimajo pomembnejših 
vplivov. Za gospodarno poslovanje se 
trudimo vsi zaposleni na Komunali, saj 
svoje delo vse bolj sprejemamo tudi kot 
poslanstvo. Ponosni moramo biti na de-
lavce Komunale, ki svoje delo opravlja-
jo v vseh vremenskih razmerah, petek 
in svetek, dan in noč. Pri tem ne gre le 
za delovno obveznost, temveč za širšo 
družbeno odgovornost zagotavljanja 
osnovnih človekovih dobrin. 

H kakovosti storitev ravnanja s komu-
nalnimi odpadki pomembno pripomore 
tudi dosledno ločevanje odpadkov. Na 
tem mestu uporabnike storitev ravna-
nja s komunalnimi odpadki ponovno 
naprošamo, da navodila za ločevanje 
odpadkov dosledno upoštevate. Tako s 
strani izvajalca javne službe kot s strani 
medobčinskega inšpektorata se izva-
ja nad ločevanjem odpadkov poostren 
nadzor. Namen nadzora ni kaznovanje, 
temveč ozaveščanje uporabnikov o do-
slednem ločevanju odpadkov. Tudi loče-
vanje odpadkov je namreč eden izmed 
ukrepov, ki bo pomembno pripomogel k 
ohranjanju relativno nizkih cen storitev 
ravnanja s komunalnimi odpadki. 

Če želimo biti odlični, potrebujemo so-
delovanje in pomoč občin in uporabni-
kov naših storitev, kar je ključnega po-
mena za dobro delovanje komunalnega 
podjetja. V prihodnje se bomo potrudili, 
da se bomo našim uporabnikom še bolj 
približali in jih seznanjali o našem delu. 

Dvakrat letno bomo izdali informator o 
načrtovanih in izvedenih aktivnostih, ki 
se bo imenoval Komunalček. Prvo šte-
vilko boste skupaj z urnikom odvoza od-
padkov za leto 2015 prejeli pred novim 
letom.

Vabimo vas, da obiščete tudi našo sple-
tno stran www.komunala-trebnje.si, na  
kateri boste pridobili več informacij z 
vseh področij našega delovanja. 

Tu smo za vas.
Vaša Komunala Trebnje

DELAJMO DOBRO ZA BOLJŠI JUTRI

Spoštovani uporabniki 
naših storitev!

Želimo vam doživete 
božične praznike, 
v letu 2015 pa zdravja 
in notranjega miru.

Tu smo za vas.
Vaša Komunala Trebnje d.o.o.
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v športni dvorani OŠ Trebnje
nedelja, 28.12.2014 ob 18h 

GOSTI: omar naber s skupino

PREDPRODAJA VSTOPNIC: 
DobrATrgovinA d.o.o. v Mercator centru

VSTOPNICE:
ODRASLI - 8€, 
na dan koncerta 10€
OTROCI DO 12 leta - 2€

pokrovitelji:

Tradicionalni novoletni koncert
Občinskega pihalnega orkestra Trebnje in Trebanjskih mažoret

Razhodnja 2014
Letošnjega tradicionalnega pohoda po Levstikovi poti oziroma pohoda od Litije do Čateža se je 
udeležilo približno 2000 pohodnikov, med njimi tudi predsednik republike Borut Pahor. 
Pohodniki so svojo pot začeli med 6. in 9. uro zjutraj v Litiji in v Šmartnem pri Litiji. Vodila 
jih je skozi Jelšo do prve kontrolne točke na Libergi in naprej do Preske. Tu se pot nato razcepi 
na severno in južno. Severna vodi prek Grmad skozi Gobnik in Moravče, južna, ki je nekoliko 
krajša, pa prek Ježnega vrha, Primskovega in Zaplaza. Obe pa se končata na Čatežu, kjer na 
vaškem trgu poteka osrednja prireditev, imenovana Razhodnja.
Predsednika Pahorja so domačini v Gobniku in v Moravčah, kjer se je nekoč ustavil tudi pisatelj 
Fran Levstik in nato ta del poti opisal v znamenitem delu Popotovanje iz Litije do Čateža, za-
man čakali. Z litijskim in šmarskim županom, Francijem Rokavcem in Rajkom Meserkom, ter 
organizatorjem pohoda Rudijem Bregarjem je hodil po južni poti, po kateri pa Levstik nikoli 
ni šel.
Na osrednjem trgu na Čatežu sta na sklepni prireditvi udeležence nagovorila Dušan Štepec, 
konservator novomeške območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ter predsednik re-
publike Borut Pahor, ki je pot opisal kot »čarobno doživetje«. »Sem in tja se zdi, da sta rekreacija 
in šport v Sloveniji modni muhi, a potem vidimo, da so že pred davnimi desetletji po Levstikovi 
poti hodili možje z vizijo in tako združili ljudi,« je dejal predsednik in dodal, da tudi tokratni 
pohod dokazuje, da Slovenci cenimo kulturo in šport. »Slovenci se imamo radi –ko pa spijemo 
kakšen kozarec, se imamo pa še rajši,« je zaključil Pahor.
Zbrane so na Čatežu nagovorili še župani trebanjske, litijske in šmarske občine, Alojzij Kastelic, 
Franci Rokavec in Rajko Meserko. 
Ker je bil pohod letos zaradi poplav prestavljen za en teden, se ga je udeležilo bistveno manj po-
hodnikov, česar pa organizatorji niso pričakovali. Posledično je zaradi nizke udeležbe Turistično 
društvo Čatež utrpelo veliko finančno izgubo. 
Upajmo le, da se bodo prihodnje leto organizatorji odločali bolj preudarno.

Tekst in foto: Mojca Smolic
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Pošljite me po vodo
 
V nedeljskem popoldnevu s slovensko ljudsko pesmijo, 23. 11. 2014, 
v Kulturnem domu Trebnje so Ragle predstavile pesmi, povezane z 
vodo. 
Naslov koncerta Pošljite me po vodo je pojasnila Jera:
»Ljudska pesem o vodi je nežna. Ne pripoveduje velikih življenjskih 
zgodb, pove pa izkušnjo, ki takšno veliko zgodbo za vedno spremeni. 
Zame, ki pojem te stare pesmi, ima vsaka voda svoj ton. 
Studenec je tam, kjer se vse prične in kamor se pogosto vračam. Poz-
nam njegov okus po dežju. Vanj pade moja vesela in žalostna solza in 
ravno prav glasen je, da jo preglasi. Preglasi tudi glasnejše bitje srca. 
Uglašen je s prijetnim zaupnim smehom in osveži obraz, še preden bi 
njegovo rdečico opazil kdo z reke.
Za rdečico je verjetno kriv kdo, ki ga srečaš ob potoku. Tam sta 
večkrat dva in ker je potok tišji od studenca, šepetata. V potoku je 
moja in najina tiha zgodba.
Ljudje ob reki so glasnejši in če ne stojijo vsaksebi, tudi močnejši. Ob 
reki vodi pot, ki prinaša glasove in zgodbe od tu in tam. Reke se ljudje 
tudi bojijo, a bolj kot to, ji zaupajo. Od nje so odvisni in jih pomirja.
Reka priteče do morja, ki preliva skrivnosti tujih ljudi. Nepredstav-
ljivo daleč, v oceanih, je neizogiben cilj vsake kaplje. Tam je neznano, 
je prostor in čas, kjer se še tako močna volja izgubi v nemoči …« 
Ragle Jera, Karolina, Marjana, Neža in Zala so obiskovalcem podarile 
preko dvajset ljudskih pesmi, ob katerih smo začutili bivanjsko pove-
zanost z vodo. Mehkobo vode je nadgradila baletna plesalka Tjaša 
Lešnik.

Ragle, hvala za ohranjanje tradicije ljudskih pesmi, za besedila, ki smo 
jih lahko sproti prebirali, in za pogostitev. Hvala za prijetno nedeljsko 
popoldne!

Ivanka Višcek

Sončnica, 
vinska trta in 
pravi kostanj 
Ob vstopu v novo šolsko 
leto so nas kaj kmalu na ste-
ni hodnika PŠ Dobrnič med 
garderobo in šolsko jedilnico 
veselo pozdravljale sončnice, 
ki so jih izdelali v oddelku 
podaljšanega bivanja učenci 
od 1. do 3. razreda. Ko je bil 
čas trgatve, so plodovi vin-
ske trte zadovoljno kimali s 
stene in zaokroževali podo-
be dolenjskih zidanic, likovnih del prav tako učencev podaljšanega 
bivanja od 1. do 3. razreda.  V mesecu novembru smo kot rastlino 
meseca izbrali drevo, pravi kostanj. Pri tem smo si natančno ogledali 
liste te zanimive rastline, ki nas vsako jesen obdari z užitnimi plodo-
vi. Na drevesih so svoje zatočišče našle tudi sovice, ki so jih izdelali 
učenci 1. in 2. razreda z učiteljico Klavdijo Livk. Da smo se vsak 
mesec tudi kaj novega naučili, so poskrbeli učenci podaljšanega bi-
vanja od 3. do 5. razreda, ki so z učiteljico Matejo Škufca Langus pri 
posamezni rastlini meseca zapisali nekaj zanimivosti.
                                                      

Nina Dimec Dular
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Miklavž v Trebnjem
Tudi letos je dobri Miklavž obiskal  približno 300 otrok iz Trebn-
jega in njene okolice.  Veliko otrok s svojimi starši  se je  zbralo v 
radostnem pričakovanju  v Kulturnem domu v Trebnjem. Otroci pod 
mentorstvom Kristine Gabrijel so zaigrali zgodbo o Dobroti. Potem 
pa so  priklicali Miklavža s svojim spremstvom angelov. Miklavž jih 
je pohvalil za pridnost in jim naročil, da delijo dobroto tudi s tistimi, 
ki pomoč  potrebujejo. Razdelil jim je darila,  ki so jih že nestrpno 
pričakovali. 
Radostno so zapuščali srečanje z dobrim možem.

Zahvaljujemo se vsem, ki so omogočili prireditev; občini Trebnje, 
Župnišču Trebnje, sodelavkam Karitas, dobrotnikom za prostovoljne 
prispevke, Kristini Gabrijel in Primožu Roglju.

A. N.

Srečanje starejših 
občanov KS Trebnje
V nedeljo, 23. 12. 2014, je Krajevna organizacija Rdečega križa Treb-
nje v sodelovanju s  Turističnim društvom Trebnje, KS Trebnje in 
Občino Trebnje organizirala tradicionalno srečanje starejših krajanov 
v Galaksiji.
Srečanja se je udeležilo prek sto krajanov. V kulturnem programu, ki 
ga je povezovala ga. Mojca Bahun, so nastopile prisrčne baletke Šole 
klasičnega baleta Trebnje, mladi harmonikar Andraž Sitar, Bučenski 

Četrto tradicionalno srečanje 
starostnikov KS Štefan
V nedeljo, 16. novembra 2014, je v prostorih Gostilne Mišič 
potekalo 4. tradicionalno srečanje starostnikov krajevne skup-
nosti Štefan. Udeležilo se ga je 23 krajanov. Navzoče sta poz-
dravila predsednik TŠKD Štefan g. Miro Šalehar in dosedanji 
predsednik KS Štefan g. Anton Strah. Program je obsegal pre-
davanje mag. Jožeta Kukmana, obdarovanje in nastop domačih 
otrok pod vodstvom mag. Irene Višček in g. Uroša Primca. 
Po končanem prvem delu druženja so članice TŠKD Štefan 
poskrbele za pogostitev. Kot vsa pretekla leta je za nadaljevan-
je prijetnega druženja ob zvokih domače harmonike poskrbel 
domačin g. Leopold Klančar. 

Ob tej priložnosti želimo vsem krajanom in krajankam KS 
Štefan vse dobro v prihajajočem letu 2015.

Tekst: Leon Lobe, TŠKD Štefan
Foto: Sonja Lobe

ramplači s svojimi nenavadnimi inštrumenti, za smeh pa je poskrbel 
Serpentinšek.   
Prisotne so pozdravili ga. Mojca Mihevc, predsednica RKS – OZ 
Trebnje, ga. Biserka Sitar, predsednica TD Trebnje, in g. župan Alo-
jzij Kastelic.
Po kosilu je za dobro razpoloženje poskrbel ansambel Suha solza. Ob 
klepetu in obujanju spominov je popoldne kar prehitro minilo. Razšli 
so se z mislijo, da se prihodnje leto ponovno srečajo.
   

KORK Trebnje
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Ekskurzija na 
Češko 
Člani Govedorejskega društva Trebnje so 
se novembra odpravili na Češko, kjer so v 

Mirošovu pri Plznu obiskali farmo Příkosická Zemědělská A.s., ki je 
organizirana kot delniška družba z enim večjim lastnikom. 
Kmetijsko gospodarstvo se razprostira na 3 lokacijah. Člani so obis-
kali lokacijo, na kateri se nahajajo hlevi za krave molznice (hlev so 
zgradili s pomočjo sredstev Evropske unije) in enostavni obnovljeni 
hlevi za rejo presušenih krav, plemenskih telic in telet.
Obdelujejo 4000 ha kmetijskih površin, od katerih je 3000 ha njiv in 
1000 ha travnikov. Na njivah pridelujejo žita in koruzo ter metuljnice. 
Redijo 1300 krav molznic simentalske pasme, dnevno pa prodajo 
8500 litrov mleka. 
Krmni obrok za krave molznice sestoji iz koruzne in travne silaže 
ter sena, sestavin za izravnavo obroka ter popolne krmne mešanice. 
Molža poteka v molzišču ribja kost, in sicer po sistemu 2-krat po 12 
krav. Gnojevko odstranjujejo s pehali in gre nato prek separatorja, 
kjer se loči trdni del od tekočega. Teleta in plemenske živali redijo 
na nastilju.
Obrok za telice temelji predvsem na travni silaži. Reja telet takoj po 
telitvi poteka v iglujih, večji pa so nato nameščeni v skupinske bokse. 
Plačilo mleka je prav tako odvisno od vsebnosti beljakovin in maščobe 
v mleku in se giblje v povprečju okoli 30 centov na liter.  
Na farmi je zaposlenih 100 delavcev, ki obdelujejo površine in skrbijo 
za živali.
Drugi dan ekskurzije so si ogledali še znamenitosti Češke: kraj Pesek, 
Češke Budjejovice, grad Hluboká. 

Tekst: Ana Moder

Člani Govedorejskega društva Trebnje na Češkem

Tradicionalno srečanje starejših 
krajanov KS Veliki Gaber
V nedeljo, 7. decembra, je pod okriljem KORK Veliki Gaber v 
Osnovni šoli Veliki Gaber potekalo že tradicionalno 15. srečanje 
starejših krajanov KS Veliki Gaber.
Članice so se pri prireditvi še posebej potrudile, saj želijo, da bi vsako 
tovrstno srečanje izzvenelo kot sprejemanje in spoštovanje starejših, 
da bi začutili, da so kraju dragoceni in da družbi veliko pomenijo. Za 
prijetno druženje so poleg aktivist KORK Veliki Gaber poskrbeli z 
glasbo Mirnopeški harmonikaši, za obilico smeha pa člani dramske 
zasedbe P.L.I.N. Popoldansko druženje pa je v svojem slogu nada-
ljevala harmonikašica Sonja Štibernik.
Zbrane sta poleg predsednice KORK-a pozdravile in jim zaželele 
prijetno preživet dan in lepe prihajajoče praznike tudi predsednica 
OZRK ga. Mojca Mihevc ter ravnateljica OŠ ga.  Barbara Brezigar.
Pesem, ples, živahni pogovori in smeh na obrazih prisotnih kra-
janov, ki jih je bilo prek 70, so pokazatelji, da so takšna druženja zelo 
zaželena. 
V sproščenem pogovoru in obujanju spominov se je srečanje zaključilo 
pozno popoldne.
Vsem krajanom in krajankam Velikega Gabra KORK želi lepe 
prihajajoče praznike, leto, ki že čaka pred vrati, pa naj nakloni zdravja 
in obilo lepih trenutkov.

Mojca Smolic
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Bivalni objekti
V petek, 28. 11. 2014, so imeli učenci od 6. do 9. razreda OŠ Trebnje 
tehniški dan na temo bivalni objekti.
Raziskovali so, kakšne so bile hiše nekoč in danes …Odkrivali so 
značilnosti slovenskih hiš in hiš po svetu in iskali vzroke za različnost. 
Skicirali, risali, načrtovali in izdelovali so  modele  in makete bivalnih 
objektov ter pripomočke, ki jih uporabljamo ob in v bivalnih objektih 
–  vse tisto, kar nek bivalni objekt naredi dom.

Učenci 8. in 9. razreda so si eno šolsko uro ogledali prenosni  digitalni 
planetarij.
Opazovali so animacije, kako in zakaj se gibljejo objekti na nebu, 
spoznali so  ozvezdja našega neba in mite, povezane z njimi ter last-
nosti planetov v Osončju.
Tehniški dan je bil zanimiv. Učenci so bili ustvarjalni, del ustvarjal-
nega dne pa si lahko ogledate na razstavi v skupnem prostoru OŠ 
Trebnje.

Marija Strah

Eko zajtrk
V petek, 21. 11. 2014, smo obeležili dan slovenske hrane, s katerim 
smo želeli opozoriti obiskovalce na pomen lokalno pridelane hrane, 
ki je kakovostnejša kot hrana, ki potuje kar precej časa, preden pride 
na naše mize.
V sklopu tega dne je projekt tradicionalni slovenski zajtrk. Učencem 
želimo predstaviti osnovna živila, ki so jih po navadi jedli za zajtrk.
Dan se je začel že zelo zgodaj. Ob 6.45 smo začeli pripravljati prostor 
in mize, da smo lahko ob 7.15 zagnali naprave. Letos smo se odločili, 
da bomo pripravili tudi napitke iz sadja, jogurta in blitve. Učenci so 
lahko poiskusili tudi različne vrste jabolk: mutsu, carjevič, topaz, pink 
lady, fuji, pinova, zlati delišes, idared, elstar, jonagold, ki jih je delila in 
pred tem še narezala gospa Uhan. Učenci so pa lahko poiskusili tudi 
sladke pirine kroglice in korenčkove kroglice. Proti pričakovanju je 
bila okoli miz vseskozi velika gneča, kar se je pokazalo tudi s tem, da 
so dobrote hitro izginile. V slabi uri smo porabili okoli 33 kg jabolk 
(sadjarska kmetija Uhan). Seveda so šla še hitreje v promet, ker so bila 
narezana na krhlje. Za napitke pa smo porabili: 8 kg hrušk, 8 kg ban-
an, 7 kg pomaranč, 0,5 kg limon, 12 kg jabolk, 1 kg sveže blitve in 8 l
naravnega jogurta (kmetija Marn).

Na začetku prve šolske ure so učenci lahko poiskusili tradicionalna
živila: mleko, med, maslo, kruh in jabolko.
Pripravili smo tudi temo razrednikovih ur, da učenci bolje spozna-
jo pomen zajtrka, da se zavedajo, da lahko hrano prihranijo tudi za 
pozneje in je ne potrebujejo vreči stran, če ne pojedo vsega, kaj so 
včasih jedli naši dedki in babice. Predvsem pa smo želeli opozoriti, 
da je hrana iz domačega okolja bolj zdrava, ima manj dodatkov in je 
hitreje dostavljena na naše mize.
Opremili smo tudi oglasno desko, na kateri smo predstavili vseh pet
živil, katere so učenci tisti dan imeli na razpolago okušati (kruh, 
jabolko, maslo, med in mleko).
Tradicionalni slovenski zajtrk smo organizirali: Irena Višček, Tina 
Šlajkovec, Jernej Gabrijel in Smiljan Pristavnik, pomagali pa so še 
Marija Kovač in učenci, ki so pridno mešali napitke.

Smiljan Pristavnik

Šolska ura, posvečena spo-
minu na generala in pesnika 
Rudolfa Maistra
V besedilu in pesmih, ki so jih interpretirali učenci Tevž Ga-
brijel, Zala Ribič, Lana Rajer, Laura Marn, Teja Majzelj in 
Vid Vidmar, so učenci 9. razreda začutili Maistrovo veličino iz 
zadnjega obdobja generalovega življenja v Mariboru, ko je kot 
pesnik razočarano razmišljal o usodi človeškega dostojanstva. 
General Rudolf Maister je samo kot pesnik čiste vesti mogel 
tako zvesto vztrajati pri obrambi in utrjevanju narodne zavesti.
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Lovsko tovarištvo LD Dobrnič
V soboto, 6. 12. 2014, je v Dobrniču potekalo lovsko srečanje med 
domačo Lovsko družino Dobrnič in pobrateno Lovsko družino 
Kresnice iz Litije. Prijateljstvo in tovarištvo med obema družina traja 
že več kot 20 let. Vse prisotne lovce sta pozdravila domači starešina 
Anton Perpar in tajnik Zveze lovskih družin Novo mesto Stane Ga-
brijel. Čeprav je na ta dan deževalo, to ni ustavilo lovskega tovarištva 
med obema družinama, ki sta srečanje pričeli z lovskim pogonom 
na Ojstrem vrhu in nato po zaključenem lovu druženje nadaljevali 
v prijetnem ambientu lovske koče na Ojstrem vrhu. Prek 40 lovcev 
si je v prijetnem klepetu izmenjalo kar nekaj lovskih izkušenj in pri 
tem uživalo v domači kulinariki, ki so jo za prijatelje iz Litije prip-
ravili domači lovci. Obljuba vseh prisotnih je bila, da se naslednje leto 
zopet srečajo, in sicer pri lovskih tovariših LD Kresnice pri Litiji. 

Tekst in foto: Leon Lobe

1. Martinov pohod od Lisca do Šmavra
Sekcija za turizem in prireditve, ki deluje 
v okviru Društva vinogradnikov »Lisec« 
Dobrnič,  je 15. 11. 2014 organizirala 
pohod od Lisca do Šmavra. Namen tega 
pohoda je povezati vinogradniški gorici 

Lisec in Šmaver. V društvo so namreč včlanjeni tako vinograd-
niki iz Lisca kot iz Šmavra ter ostalih manjših goric dobrniškega 
okoliša. Okrog 50 pohodnikom je bilo prijetno hoditi po poteh 
med zidanicami in vinogradi Šmavra. Deležni so bili gostoljubja g. 
Silvestra Prparja, ki jih je pred svojo zidanico postregel z golažem 
in dobro kapljico. Tudi pri g. Marjanu Krmelju so bili pohodniki 
deležni dobre kapljice. Na zaključku pohoda, pred zidanico Marije 
in Jožeta Pekolja, jih je pričakalo vse, kar pohodnik potrebuje po 
10,5 km dolgi poti – ni manjkalo hrane, pijače in tudi dobre volje 
ne. Ker pohod poteka v času martinovanja, je dobrniški župnik g. 
Florijan Božnar opravil obred in v zidanici Pekoljevih krstil mošt.
Vsem, ki ste pri organizaciji pohoda kakor koli sodelovali, iskrena 
hvala.                                                                                                                                          

Anica Maraz

Za vključitev v kmetijsko-okoljski podnebni program v letu 
2015 je potrebna udeležba na predhodnem usposabljanju
Ob oddaji zbirne vloge za leto 2015 bo stopil v veljavo nov sistem 
dodelitve neposrednih plačil, prav tako pa tudi nova shema dodel-
itve finančnih pomoči za kmetijsko-okoljski podnebni program 
(KOPOP), ki smo ga do sedaj poznali kot KOP. Z letom 2014 se 
tako zaključuje »stari KOP« za vsa kmetijska gospodarstva, tudi 
za tista, ki se jim do konca leta 2015 še ne bo iztekla 5-letna ob-
veznost. 
Nov ukrep KOPOP (pogoji vključevanja in kriteriji za pridobitev 
finančnih pomoči) bo popolnoma drugače zasnovan od sedanjega 
KOP-a, pri čemer bodo najpomembnejši pogoji za vstop v KO-
POP sledeči:
- kmetijsko gospodarstvo bo moralo biti vpisano v register kmeti-
jskih gospodarstev (RKG) in obdelovati najmanj 1,0 ha kmetijske 
zemlje, pri čemer bo minimalni prag za vključitev v  KOPOP 0,3 
ha;

- OPRAVLJENO 6-URNO PREDHODNO USPOSA-
BLJANJE, ki ga bodo morala opraviti vsa KMG, ki se bodo želela 
vključiti v letu 2015 v KOPOP. 

ZATO VSE KMETE, KI BI SE ŽELELI VKLUČITI V KO-
POP V LETU 2015, OBVEŠČAMO, DA JE ZA UDELEŽBO 
NA PREDHODNIH USPOSABLJANJIH POTREBNA 
PREDHODNA PRIJAVA NA ENOTI KMETIJSKE SVE-
TOVALNE SLUŽBE V TREBNJEM po telefonu na štev. 
07/3460-673. Datumi predhodnih usposabljanj bodo sporočeni 
naknadno, kmetje pa bodo po predhodni prijavi o izvedbi samega 
usposabljanja pisno obveščeni.

KGZS – Zavod Novo mesto, Kmetijska svetovalna sluzba  
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Krvodajalska akcija 
RK Trimo Trebnje
V ponedeljek, 24. novembra, so se člani Rokometnega kluba Trimo 
Trebnje že tretje leto zapored odzvali povabilu in darovali kri na 
Centru za transfuzijsko dejavnost v Novem mestu.
Krvodajalske akcije se je udeležilo 8 igralcev članske ekipe in njihov 
trener Roman Šavrič. 

Vsaka odvzeta doza krvi je dragocena in neprecenljiva. Nekomu vrne 
zdravje, drugemu življenje. 
HVALA, da ste s svojim nesebičnim dejanjem pomagali tistim, ki 
kri potrebujejo.   
        

Tea Radelj, 
RKS – OZ Trebnje

Mala šola nogometa v Vrtcu 
Mavrica Trebnje
V letošnjem šolskem letu poteka v sodelovanju med Nogometnim 
klubom Trebnje in Vrtcem Mavrica Trebnje mala šola nogometa, 
v kateri lahko vsi otroci zadnje starostne skupine spoznavajo no-
gometne veščine. Glede na število otrok se lahko pohvalijo z lepo 
udeležbo vadbe nogometa, ki poteka pod strokovnim vodstvom va-
ditelja Mladena Šiške. Prek 30 otrok enkrat tedensko vadi nogomet 
v telovadnici ali pa na zunanjih športnih površinah in tako spozna-
va skrivnosti tega svetovnega športa. Gotovo se med vsemi malimi 
nadebudneži skriva kakšen nogometni talent, ki bo ponesel dobro 
ime Trebnjega v svet in dokazal, da imamo dobre športnike tudi na 
Dolenjskem. 

Tekst: Leon LOBE, NK Trebnje
Foto: arhiv Vrtca Mavrica Trebnje

Selekcije NK Trebnje v zimski 
ligi Dolenjske in Posavja
Selekcije NK Trebnje so po končanem jesenskem delu tekmovanja 
v MNZ Ljubljana pričele tekmovati tudi v zimskem delu, in sicer 
v zimski ligi Dolenjske in Posavja. Igralci so se že udeležili prvih 
turnirjev v Trbovljah, kjer je vsako leto prisotna močna zasedba ekip 
in klubov s področja celotne Slovenije. Tokrat so s tekmovanjem 
zaključili že v osmini finala. Naslednja priložnost, da pokažejo svoje 
spretnosti, bo že v tem mesecu na turnirju v Mokronogu, ki ga bo 
organiziral NK Mirna. Z lepo udeležbo pri vadbi se lahko pohvali 
tudi mala šola nogometa v Vrtcu Mavrica Trebnje, kjer otroci pod 
vodstvom vaditelja Mladena Šiške spoznavajo nogometne veščine. 
NK Trebnje želi v letu, ki prihaja, vsem članom kluba in občanom 
občine Trebnje obilo sreče, zdravja in zadovoljstva.  

Tekst: Leon LOBE, NK Trebnje
Foto: Samo KOBAL 

Področno tekmovanje
V sredo, 3. 12. 2014, so se učenci naše šole udeležili področnega 
tekmovanja v nogometu za starejše dečke. 
Našo šolo so zastopali: Aljaž Novak, Jošt Nagode, Peter Murn, 
Denis Čretnik Globovnik, Aljaž Čeh, Luka Lobe, Andrej Kaf-
erle, Andrej Meglič, Nejc Trunkelj in Miha Krištof. Pristali smo 
v predtekmovalni skupini z domačini OŠ Loka, OŠ Šentjernej 
in OŠ Mirna Peč. Prvo tekmo smo igrali z OŠ Loka in izgubili s 
5:1. Strelec na 2:1 je bil Peter Murn. Druga tekma je odločala o 
polfinalistu. Igrali smo z OŠ Šentjernej, ki je prvo tekmo gladko 
zmagal proti OŠ Mirna Peč. Naši fantje so igrali zelo dobro in 
na koncu zasluženo slavili z 2:1 - strelca 1:0 Andrej Kaferle, 2:0 
Peter Murn. 

V polfinalu smo se srečali z OŠ Drska. Naši učenci so si prip-
ravili kar nekaj lepih priložnosti, a žoga ni hotela v mrežo. Naši 
nasprotniki pa so izkoristili vse, kar smo jim ponudili in so na 
koncu zmagali s 3:0. 

Čakala nas je še tekma za tretje mesto, katero smo odigrali proti 
OŠ Šentrupert. Morala naših fantov je padla. Nasprotniki so bili 
dosti boljši od nas in več kot zasluženo zmagali s 4:0.

Smiljan Pristavnik
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26. posvet za predsednice 
komisij za članice in gasilke v 
gasilskih zvezah
V petek, 14. 11. 2014, je v Murski Soboti potekal 26. gasilski posvet za 
predsednice komisij za članice in gasilke v gasilskih zvezah. Pripravila 
sta ga Gasilski regijski svet in Gasilsko regijsko poveljstvo za Pomurje 
v sodelovanju s Komisijo za delo s članicami in Gasilsko zvezo Slo-
venije. Dvodnevnega posveta se je udeležilo približno 170 gasilk iz 79 
gasilskih zvez s področja celotne Slovenije. Na omenjenem posvetu 
sta bili prisotni tudi predstavnici Gasilske zveze Trebnje, Sonja Lobe 
iz PGD Občine in Joži Mišmaš iz PGD Trebnje. Za udeleženke na 
vsakem posvetu pripravijo različne delavnice. Tako so se udeleženke 
posveta lahko seznanile z delovanjem regijskega centra za obveščanje 
in gasilcev ob večjih intervencijah ter uporabo radijskih zvez, gov-
orile so o bolečinah v hrbtenici, gluhosti in o dobrih medsebojnih 
odnosih. V delavnicah pa so spoznale vozle in opravile redovne vaje, 
vajo CTIF in taktično vajo vstopa v prostor z IDA. Izdelovale so tudi 
rože iz krep papirja in izdelke iz ličja. Tako so udeleženke letošnjega 
dvodnevnega posveta odšle domov polne novih spoznanj.

Tekst in foto: Leon Lobe, GZ Trebnje

Predstavnici GZ Trebnje z Vladimiro Bučevec, predsednico Komisije za 
članice pri GZS

Zaključek poletnega dela 
sezone golfa
V soboto,  25. 10. 2014, smo na našem vadišču organizirali 
zaključek poletne sezone v G & CC Trebnje in naše šole golfa. 
Otroci so se pomerili še na zadnji tekmi letne lige v golfu za 
otroke in tako smo dobili zmagovalca lige. Prvo mesto je osvojil 
Lan Gašperin, drugo Jona Šmalc Novak in tretje Kristijan Kos. 
Po končani tekmi smo organizirali še turnir v igri na devetih 
luknjah in tako prvič preizkusili naše novo igrišče za kratko 
igro. Tekme se je udeležilo kar dvajset tekmovalcev. Tudi na tej 
tekmi je prvo mesto pripadlo Lanu Gašperinu. Do spomladi 
bomo dokončno uredili igrišče in za vse pripravili uradno ot-
voritev igrišča.

Z zaključkom poletnega dela sezone pa se začne zimski del, in 
sicer se bodo aktivnosti odvijale v telovadnicah osnovnih šol. V 
OŠ Trebnje in OŠ Veliki Gaber se bodo učenci lahko udeležili 
golfa v obliki interesnih dejavnosti, na PŠ Dolenja Nemška 
vas in PŠ Dobrnič pa smo organizirali izvenšolsko dejavnost. 
Hkrati bomo klubsko vadbo in malo šolo golfa izvajali vsak 
četrtek v telovadnici OŠ Veliki Gaber. Na koncu vsakega mes-
eca bomo organizirali tekmo za zimsko ligo v golfu za otroke. 
S člani našega kluba bomo enkrat mesečno obiskovali indoor 
center Racman golf kluba v Ljubljani in se tako pripravljali na 
naslednjo sezono. Za več informacij o naših aktivnostih obiščite 
spletno stran www.gcc-trebnje.si ali FB-stran www.facebook.
com/solagolfatrebnje.

Člani g & cc Trebnje vam želimo srečno, zdravo in zado
voljno novo leto 2015.

Strelci Strelskega 
društva Trebnje ne 
počivajo
V jesenskem in zimskem času se je 
članom in članicam Strelskega društva 

Trebnje pridružilo nekaj novih članov, ki že aktivno delujejo v tej 
športni panogi. Strelci kategorij cicibani, mlajši pionirji in pionirji 
se redno udeležujejo regijske lige in vsakodnevno dosegajo odlične 
strelske rezultate. Poleg omenjenih kategorij tudi strelci kategorij 
člani in veterani aktivno sodelujejo v državni dopisni ligi, v kateri 
že več let zaporedoma tekmujejo z najboljšimi strelci in strelkami 
v državi ter so pri tem tudi zelo uspešni, saj imajo v svojih vrstah 
večkratne državne prvake v strelski disciplini zračna puška. Ob tej 
priložnosti SD Trebnje želi vsem članom in članicam društva, kra-
janom KS Trebnje ter občanom občine Trebnje vesele božične in no-
voletne praznike ter vse dobro v letu 2015. 

Tekst in foto: Leon LOBE, Strelsko društvo Trebnje
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Želimo vam blagoslovljene božične praznike in 
vse dobro v prihajajočem letu.

Srečno!

Občinski odbor Nove Slovenije Trebnje

Hvala vsem, ki nam zaupate. Nova Slovenija ima priložnost za RAST 
in KREPITEV KRŠČANSKE DEMOKRACIJE. 

V upanju na boljše čase ponosno praznujmo dan samostojnosti
 in enotnosti.

LOKALNA POLITIKA

Stališče SD Trebnje 
do dogovora med 
sindikati in vlado
Zavzemamo se za delavce v javni upravi in gospodarstvu. V sedanjih 
razmerah je nadaljnje zniževanje plač škodljivo za vse, saj:
– ima že sedaj več sto tisoč delovno sposobnih ljudi in upokojencev 
dohodke v višini minimalne plače ali pa so njihovi dohodki skoraj 
enaki minimalni plači, 
– dohodki omogočajo zgolj golo preživetje in ne večje potrošnje, 
– padanje potrošnje ogroža delovna mesta v gospodarstvu,
– grožnje zaposlenim v javnem sektorju povečujejo previdnost pri 
zaposlenih, zato ti še manj trošijo, kot bi lahko, kar še dodatno 
ogroža delovna mesta v gospodarstvu.  
Dogovor težo navedenih razlogov zmanjšuje, zato ga podpiramo, 
od vlade pa v bodoče pričakujemo manj katastrofične izjave, posebej 
ob napovedani gospodarski rasti.                                  OO SD Trebnje

Božične in 
novoletne 
zaobljube
Leto se bliža koncu. Preživeli smo ga. Naše denarnice so sicer 
vse bolj prazne, nakupi premišljeni, življenje se osredotoča na 
najnujnejše stvari. Plačane položnice so za marsikoga že velik 
luksuz, številni delovni ljudje pa so padli pod prag revščine. Si 
želite takšnega življenja?
Naša predbožična in novoletna zaobljuba gre prav vsem tem 
delavnim ljudem. Ni nam vseeno, kaj bo z državo, ni nam vseeno 
za nacijo in ni nam vseeno, kaj bo z vsemi nami, ki nismo del 
»kapitalistične smetane«. Zato si bomo še naprej v sklopu koalici-
je Združena levica prizadevali za človeka dostojno življenje, za 
človeka, ki bo postavljen pred kapital.  
SREČNO 2015!          OO DSD Trebnje  

Drage občanke in spoštovani občani!
Na grafitu, ki se je pojavil v Ljubljani, je bilo zapisano, da življenje 
ni potica. Res ni potica, ampak je kot potica: pogosto zvito, bolj ali 
manj nadevano, bolj ali manj sladko, včasih tudi zasoljeno, z večjo 
ali manjšo luknjo…Da, življenje je potica!
Iz srca Vam želimo blagoslovljen Božič, sladke in prijetne 
praznike, v letu ki prihaja pa zdravja, ljubezni, sreče, iskrenih pri-
jateljev, uspehov ter lepih doživetij polno leto terobilo odličnih 
receptov iz neskončno bogate skrinje 
DOBROT DOLENJSKE…
…in zvrhan koš ljubezni. Kajti ni babice, 
ki ne ve, da potica ne vzhaja, če v testo 
ni zmešano dovolj ljubezni. 
Pa naj bo recept še tako izviren...

Vse želje, ki se letos niso izpolnile,
vse sanje, ki niso sadu obrodile,
v prihodnjem naj letu dobijo polet, 
naj čimprej izpolni se njihov obet!

Vesele in blagoslovljene 
božične praznike ter srečno, 
zdravo in zadovoljno novo 
leto 2015 vam želi 

 
                            OO SLS Trebnje.

Vljudno vabljeni na tradicionalni novoletni 
koncert OpO Trebnje in Trebanjskih mažoret 

Leto 2014 se počasi bliža koncu in radi bi se za letos od vas 
poslovili na našem koncertu v športni dvorani OŠ Trebnje, v 
nedeljo dne 28. 12. 2014, ob 18h. Z nami bo tudi vrhunski slo-
venski glasbenik in zmagovalec slovenskega izbora EMA 2005, 
Omar Naber s svojo skupino. 
Karte bodo na voljo v Dobri Trgovini d.o.o. v Mercator centru 
Trebnje in sicer:

 predprodaja 8€
 na dan koncerta 10€
 mlajši od 12 let po 2€

  
Lepo vabljeni!

KUD Občinski pihalni orkester Trebnje Vam želi vesele 
praznike in srečo v letu 2015!
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ZAHVALE

Soustvarjajte 
Glasilo občanov preko
www.mojaobcina.si/trebnje 
Pred časom smo se pridružili portalu MojaObčina.si, ki si je za-
dal cilj združiti lokalna glasila v državi in na enem mestu ponu-
diti največji izbor lokalnih novic, torej tistih novic, ki jih le stežka 
najdemo v osrednjih medijih. Portal za Občino Trebnje  najdete 
na naslovu www.mojaobcina.si/trebnje 

Spletno stran si lahko ogledate tudi na pametnih mobilnih 
napravah, o dogajanju v občini pa ste lahko obveščeni tudi preko 
tedenskega mailinga.

Ne spreglejte dane možnosti in tudi v času praznikov in dopus-
tov obveščajte o dogodkih in prireditvah.

Uredništvo Glasila obcanov 

zaHVaLa

Po težki bolezni je 15. 11. 2014 v 67. letu starosti umrl naš 
dragi oči, mož in brat JOŽe zaLeTeLJ z Babne Gore. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, pri-
jateljem, oseb ju Zdravstvenega doma Trebnje ter Splošne 
bolnišnice Novo mesto, ki so mu v težkih trenutkih stali ob 
strani. Hvala pogrebni službi Novak, pevcem iz Ivančne Gorice 
ter gospodu župniku za lepo opravljen obred.

Žalujoči: vsi njegovi.

Kako srčno si ti želela,
da še med nami bi živela.
A smrt pač tega ni hotela,
prezgodaj, mama, te je vzela.
Je konec trpljenja, dela in skrbi,
miru ti Bog naj podari.

zaHVaLa

V 77. letu starosti nas je po težki bolezni zapustila naša draga mama in 
stara mama aLOJziJa SmOLiČ z Dobrave pri Dobrniču.
Ob boleči izgubi in slovesu se iskreno zahvaljujemo vsem sorod nikom, 
prijateljem, vaščanom, znancem in sodelavcem, ki ste nam v težkih 
trenutkih na kakršen koli način pomagali, nam stali ob strani, izrekli 
sožalje, darovali cvetje, sveče in svete maše. Posebej se zahvaljujemo 
Tini, Malki in Mariji za nesebično pomoč, zdravniškemu osebju SB 
NM, zdravnici Nežki Dular, ge. Majdi Gačnik, g. župniku Florijanu 
Božnarju za lepo opravljen obred, ministrantom, ge. Renati Novak za 
izrečene poslovilne besede, pogrebni službi Novak iz Žužemberka, nji-
hovim pevcem, izvajalcu Tišine in praporščakom.

Žalujoči: otroci Slavka, Janez, Anka in Pavle z družinami.

Ko ti življenje je čaša trpljenja,
je smrt odrešitev,
je tožba odveč.

zaHVaLa

V 70. letu starosti je 17. 11. 2014 ugasnilo življenje naše 
drage sestre in tete FraNČiŠke paJk iz Velikih Dol pri 
Gombišču.
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, sosedom in znancem, ki ste ji poklonili cvetje, sveče 
in darovali za svete maše.

Hvala pogrebni službi Perpar, pevcem za zapete žalostinke in 
gospodu župniku za lepo opravljen obred.
Še enkrat iskrena hvala vsem.

Žalujoči: brat Tone z družino, sestre Lojzka, Olga in Anica z 
družinami.

Le mir in pokoj
mi dragi želite …
In zame prižgite
lučko v spomin.

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.  

zaHVaLa

V 74. letu starosti se je od nas poslovila naša draga žena, mama, 
babica in prababica SLaVka kaFerLe iz Trebnjega.
Ob boleči izgubi izrekamo iskreno zahvalo vsem sorodnikom, sos-
edom, sodelavcem, prijateljem in znancem za vso pomoč in pod-
poro v težkih trenutkih slovesa. Hvala vsem za darovano cvetje, 
sveče in izrečeno sožalje. Iskreno se zahvaljujemo tudi osebju SB 
NM, pogrebni službi, DU Trebnje, praporščakom, g. župniku 
Milošu Koširju za lepo opravljen obred, g. Kukmanu za ganljive 
besede slovesa, pevcem in izvajalcu Tišine.
Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni 
zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: mož Jože, hči Tatjana in sin Jožko z družinama.

zaHVaLa

STaNiSLaV ribiČ             aNDreJ ribiČ
       1932 – 2014                   1963 – 2014

Iz gornjega Podboršta 3, Velika loka

Ob boleči izgubi naših dragih se iskreno zahvaljujemo vsem, ki 
ste in nam še stojite ob strani. Vsem se zahvaljujemo za izrečena 
sožalja, cvetje, sveče. Hvala ker ste ju na njuni zadnji poti pospremili 
v tako velikem številu.

Žalujoči: vsi njuni



Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.

Za prejemanje podrobnejših informacij o prireditvah v obliki tedenskega Napovednika dogodkov v občini Trebnje pošljite e-sporočilo: 
OBVEŠČANJE na tic@trebnje.si ali pokličite po telefonu na št. 07 34 81 128 (TIC Trebnje). 

Datum Ura prireditev Lokacija

13. 12. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

13. 12. 2014 16.00 Praznični bazar Sklada Vrtca Mavrica Trebnje Park Trebnje

13. 12. 2014 16.30 Lutkovna predstava Vrtca Mavrica Trebnje Park Trebnje

13. 12. 2014 17.00
Nastop Občinskega pihalnega orkestra Trebnje in  
Trebanjskih mažoret ter slavnostni prižig  
prazničnih lučk

Park Trebnje

15. 12. 2014 17.00 Ura pravljic s Pavlino Hrovat Knjižnica Pavla Golie Trebnje

16. 12. 2014 19.00 Rokometna tekma 
RK Trimo Trebnje : RK Gorenje športna dvorana OŠ Trebnje

17. 12. 2014 15.00 Ura pravljic s Pavlino Hrovat Knjižnica Ivana Zorca Veliki 
Gaber

18. 12. 2014 16.30 2. krog zimske lige v golfu za otroke OŠ Veliki Gaber

19. 12. 2014 11.00 Z Božičkom v čarobnem gozdu Park Trebnje

19. in 20. 12. 2014 popoldne  
in zvečer Prednovoletna pravljica Park Trebnje

20. 12. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

20. 12. 2014 19.00 Rokometna tekma  
RK Trimo Trebnje : RD Riko Ribnica športna dvorana OŠ Trebnje

22. 12. 2014 19.00 Predstavitev Humanitarnega društva  
Taja in Leo kluba Knjižnica Pavla Golie Trebnje

23. 12. 2014 11.00 Proslava ob dnevu enotnosti in samostojnosti OŠ Veliki Gaber

24. 12. 2014 11.00 Proslava v počastitev dneva enotnosti in  
samostojnosti športna dvorana OŠ Trebnje

25. 12. 2014 18.00 Božični koncert župnijska cerkev Marijinega 
vnebovzetja v Trebnjem

26. 12. 2014 8.30 Štefanov pohod Temenica

26. 12. 2014 9.00 Zimski pohod na Ostri vrh Domačija Kresal, Rdeči Kal

27. 12. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

28. 12. 2014 18.00 Tradicionalni novoletni koncert Občinskega pihalnega 
orkestra Trebnje in Trebanjskih mažoret športna dvorana OŠ Trebnje

31. 12. 2014 23.00 Novoletno silvestrovanje Kulturni dom Velika Loka

3. 1. 2015 19.30 Novoletni ples (Potrjenka) z ansamblom Nemir Galaksija Trebnje

10. 1. 2015 8.00 12. vinogradniški pohod na gorico Lisec Mala vas (rojstna hiša Barage)– 
Lisec  

12. 1. 2015 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Napovednik dogodkov v občini Trebnje v decembru 2014 in januarju 2015

NAPOVEDNIK


