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60 LET CIK-A
40 LET SOŽITJA

TUDI LETOS 
TRADICIONALNI 
KONCERT OPO IN 
MAŽORET TREBNJE

RAZPIS: ŠPORTNIK 
LETA

NOVA PRIDO-
BITEV ZDRAV- 
STVENEGA 
DOMA TREBNJE

Naj čim več veselih, umirjenih dni,
prinese vam leto spokojnih noči,

če kdaj pa zatavate stran od luči,
svetloba naj najde vas tudi v temi.

Vesele praznike in srečno ter zdravo novo leto 2020.
Ekipa Glasila občanov.
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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). 
Gesla križank pošiljajte izključno na dopisni-
cah in elektronski naslov.

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo števil-
ko je ponedeljek, 6. 1. 2020, predviden izid je 
v sredo, 15. 1. 2020.
Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po 
tem datumu, bodo uvrščeni v naslednjo števil-
ko, če bodo še aktualni.

Stranpoti 
sodobnega sveta
Še malo pa bo leto 2019, ki je bilo napor-
no, vendar uspešno, za nami. Pozno spre-
jeti proračun je bil za občinsko upravo ve-
lik izziv, s katerim so se sodelavci uspešno 
spoprijeli. Gradbišča se zapirajo in investi-
cije zaključujejo, drugje pa se zopet odpi-
rajo nova. Za vas sem tokrat pripravil dve 
zgodbi. 

Koliko je današnja družba prijazna ali 
spoštljiva do starejših?
Pred nedavnim se je pri meni oglasila gospa 
Mici, naša občanka, in prosila, če jo lahko 
oprostimo plačila nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča. Povabil sem jo, naj 
sede in tako se je začel najin pogovor. Izve-
del sem, da je stara 78 let in prejema pokoj-
nino v višini dobrih 500 €. Doma v ločenem 
stanovanju živita tudi sin in snaha. Potem 
pa je kar na enkrat začela jokati in dejala: 
»Vi ne veste, kako je pri nas. Ta mladi me 
ne marajo, sin mi pobere skoraj ves denar, 
noče pa plačevati položnic. Vsaj ne, dokler 
mu ne bom prepisala imetja. Marsikdaj je 
do mene tudi nasilen.« V joku se mi je iz-
povedala, da je včasih tudi lačna, ker ji ne 
pustijo do zamrzovalne skrinje. In ko je v 
joku končala svojo pripoved, je dejala, da 
me prosi za zaupnost, da naj nikomur ne 
povem: »To je le vendar moja kri, jaz sem 
ga rodila in se čutim odgovorna, da je tak.« 
Napotil sem jo k sodelavki, da bo v postop-
ku dobila enkratno denarno socialno po-
moč in bo s tem poravnala nekaj položnic. 
Preden sva se poslovila, sem gospo objel, ji 
dal svojo telefonsko število in ji svetoval, da 
me v primeru, da bodo do nje še kdaj nasil-
ni, nemudoma pokliče. Hišo, kjer gospa živi, 
poznam, saj se velikokrat peljem mimo. Na 
zunaj izgleda zelo urejena, a za lepo fasado 
se skriva žalostna zgodba. 
Živimo v svetu, v katerem so čislani mla-
dost, lepota in bogastvo, vsi, ki so revni in 
stari, pa so v očeh javnosti in medijev od-
več. Zato vas nagovarjam, da če poznate 
takšne ali podobne primere nasilja, poniže-
vanja in izkoriščanja, jih naznanite.
Nekateri mladi so prepričani, da so upra-
vičeni živeti na ramenih starejših brez dela 
in tako, kot da jim premoženje prejšnje 
generacije pripada takoj in zdaj. Nikar ne 
nasedajte, vaše premoženje je vaše zavaro-
vanje. Tudi občina vam je v takih primerih 
lahko v oporo, če se nam seveda zaupate.

Neskladna gradnja v Štefanu 
V naselju Štefan je v letošnjem letu zrasel 
blok, ki je visok, skoraj previsok, in črn ozi-

roma temnih, skoraj pretemnih barv. Blok 
sicer ima gradbeno dovoljenje, vendar bi 
moral biti po tem gradbenem dovoljenju 
nižji in najverjetneje z manj strmo streho. 
Investitorji in projektant so v času gradnje 
sicer vložili zahtevek za spremembo grad-
benega dovoljenja, vendar niso zidali v 
skladu s prvotno izdanim dovoljenjem. Že v 
prvotnem gradbenem dovoljenju so posku-
šali obiti tudi del komunalnega prispevka, 
vendar sem zahteval revizijo in so morali 
del še doplačati. Za dve mansardi, ki izgle-
da, da sta že prodani (ob večerih je videti, 
da luč že gori), ga najbrž ne bodo plačali. 
Kupci najbrž niti ne vedo, da objekt nima 
uporabnega dovoljenja, razen tisti, ki gredo 
po kredit na banko. Lastniki pa prodajajo 
brez možnosti vpisa etažne lastnine. Vpra-
šljivo je tudi število parkirišč za stanovalce. 
Kje so igrišča in zelene površine za te iste? 
Tudi osenčenje sosednjih blokov in hiš je 
zelo vprašljivo. Že v preteklosti je upravni 
organ samovoljno združil v neposredni v 
bližini dva bloka v en niz. Ko sem sodelavce 
vprašal, zakaj je to tako, so odgovorili, da so 
v preteklosti investitorji celo grozili. Če gre 
za 400 m2 stanovanjskih površin, to danes 
pomeni cca 800.000 €, za tak znesek pa so 
nekateri narediti prav vse. Na drugi strani 
pa to lahko predstavlja visoko korupcijsko 
tveganje. 
Na tem primeru se bo videlo, ali je kapitalu 
dovoljeno vse ali se bodo odgovorni zganili 
in bo na bloku izobešeno naznanilo grad-
bene inšpekcije, ali bodo vsi gledali stran. 
In ne bo minilo dolgo, ko bodo ti opehar-
jeni prebivalci zahtevali od občine parkirna 
mesta in zelene površine. Pred desetletjem 
je bil pritisk za tovrstne gradnje na pode-
želju, vendar smo jih takrat zaustavili. Pa 
vendarle še imamo nekatere samovoljne 
posege v prostor. Vso problematiko bomo 
osvetlili in podkrepili z dejstvi ter seznanili 
predsednika vlade in resornega ministra.
Veseli smo vsakega investitorja, ki želi v naši 
občini kvalitetno graditi objekte, ki bodo 
stanovalcem, uporabnikom in sosedom v 
veselje ter bodo tudi urbanistično skladni 
z našim okoljem. Investitorja v primeru Šte-
fana niti ne poznam, vendar stroka – načr-
tovalci – mora spoštovati predpise, sicer bi 
bilo prav, da komu vzamejo licenco.
Ker smo že krepko zakorakali v advent, 
najbrž ni prav, da vas nadlegujem s takimi 
zgodbami. Morda pa se koga le dotakne in 
bo v prihodnje ravnal bolj človeško, manj 
pohlepno – naj se nam zgodi Božični čudež. 
Želim vam lepo praznovanje, blagoslovljen 
Božič, zdravo, srečno in ustvarjalnih navdi-
hov polno novo leto 2020. 
 

Župan Alojzij Kastelic

občinske novice
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AQUARES: Posvet o ponovni 
uporabi vode
V torek, 26. 11. 2019, je v Galaksiji Trebnje potekal Posvet o po-
novni uporabi vode – priložnosti in izzivi, ki ga je Občina Trebnje 
organizirala v okviru mednarodnega projekta AQUARES, INTER-
REG EVROPA. Na posvetu so predstavniki raziskovalnih inštitucij, 
ministrstva, komunalnih podjetij, razvojne agencije in gospodar-
stva predstavili inovativne tehnološke rešitve, primere ponovne 
uporabe vode pri nas in v svetu ter zakonodajni okvir v pripravi za 
ponovno uporabo vode. Več kot 40 udeležencev je skupaj s pre-
davatelji razpravljalo o potrebah, glavnih ovirah za krožno gos-
podarjenje z vodo in priložnostih za bolj trajnostno upravljanje 
z vodnimi viri v Sloveniji. V popoldanskem času je sledil ogled 
Centralne čistilne naprave v Trebnjem. 

Izgradnja ploščadi območja 
CIK Forma Viva ̶ 1. faza
Občina je skupaj s Krajevno skupnostjo Trebnje izvedla projekt 
ureditve območja CIK Forma Viva ̶ 1. faza. V okviru investicije se 
je v 1. fazi izgradila prireditvena ploščad s pokritim prireditvenim 
odrom. Prostor bo namenjen razstavi večjih kipov in skulptur, ki 
bodo postavljeni na posebnih betonskih podstavkih, in organiza-
ciji ter izvedbi vseh krajevnih kulturnih prireditev za večje število 
obiskovalcev. Prireditvena ploščad je v celoti izvedena z betonski-
mi tlakovci, z izjemo zelenega pasu z drevesi in nekaj travnatimi 
površinami. Na ploščadi je bila postavljena tudi moderna javna 
razsvetljava, koši za smeti in klopi za počitek. Konstrukcija pokri-
tega prireditvenega prostora je izvedena iz armiranega vidnega 
betona, kar daje objektu naraven videz. Investicija je bila zaklju-
čena v novembru 2019, njena obračunska vrednost vseh del je 

znašala 93.955,56 EUR brez DDV oz. 114.625,78 EUR z DDV. In-
vesticija je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni 
razvoj v višini 46.169,22 EUR z DDV.

Matija Bitenc 
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo, OU Občine Trebnje

Za več informacij o projektu obiščite spletno stran www.interre-
geurope.eu/aquares/ ali nam pišite na aquares@trebnje.si. 

Sara Uhan
Občinska uprava Občine Trebnje

Občina Trebnje je skupaj s Krajevno skupnostjo Štefan 
izvedla sanacijo in rekonstrukcijo mostu čez Teme-
nico v Kamnem Potoku. Obstoječi most je bil v zelo 
slabem stanju in v tehničnem smislu dotrajan, zato je 
bil potreben obnove. V okviru rekonstrukcije je bila 
izvedena nova mostna konstrukcija, ki poteka nad 
obstoječim objektom in v celoti prevzema prometno 
obtežbo. Voziščna plošča je od obstoječe širša za 1 
meter. Na AB voziščni plošči je bila izvedena nova vo-
ziščna konstrukcija iz asfalta, ki leži na naklonskem be-
tonu. Narejena je tudi nova kovinska ograja za pešce. 
Obstoječa stara konstrukcija je bila ustrezno sanirana 
z odstranitvijo vsega krušnega in odpadnega materi-
ala z injektiranjem cementne mase. Celotna investi-
cija je znašala 46.614,70 EUR brez DDV oz. 56.869,94 
EUR z DDV. Občina Trebnje je za investicijo namenila 
10.000,00 evrov, preostali del je financirala Krajevna 
skupnost Štefan. 

Matija Bitenc,
Oddelek za okolje,prostor in infrastrukturo

OU Občine Trebnje

Sanacija mostu čez Temenico v Kamnem Potoku
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Oddelek za družbene in 
gospodarske dejavnosti 
Silva Kek, spec. za menedžment, je na Oddelku za družbene in 
gospodarske dejavnosti zaposlena kot svetovalka za področje 
kmetijstva, gospodarstva in turizma. Njeno delovno mesto obse-
ga pripravo gradiv za občinski svet s področij, ki jih pokriva, vodi 
javne razpise za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in ra-
zvoj kmetijstva in podeželja, sofinanciranje delovanja turističnih 
društev in vzdrževanja turističnih poti, sofinanciranje organizacije 
in izvedbe kmečke tržnice ter sofinanciranje izobraževanj in uspo-
sabljanj obrtnikov in podjetnikov iz občine Trebnje. Zadnja leta 
skrbi za organizacijo tradicionalne prireditve Iz trebanjskega koša. 
Zadolžena je za pripravo promocijskih člankov občine, obračun tu-
ristične takse ter izdajo soglasij za obratovanje gostinskih obratov 
v rednem in podaljšanem obratovalnem času. Skrbi tudi za učin-
kovito in racionalno izvajanje javne službe zavetišča za zapušče-
ne živali in izvedbo projekta sofinanciranja sterilizacij in kastracij 
lastniških mačk, do katere so upravičeni občani. Zadolžena je tudi 
za objavo člankov na občinski spletni strani s področja oddelka. 
Elektronski naslov: silva.kek@trebnje.si
Telefonska številka: 07 34 81 138

Turistično
informacijski 
center
Romana Salazar Hudovernik, inženirka naravovarstva, je od ja-
nuarja 2019 del ekipe na Oddelku za družbene in gospodarske 
dejavnosti v pisani Turistično informativnega centra Trebnje. 

Njeno delovanje obsega zbiranje in zapisovanje dogodkov, obja-
vljanje tedenskih in mesečnih napovednikov, objavljanje dogod-
kov na portalu Moja občina in na Facebook profilu Občine, infor-
miranje turistov o turističnih znamenitostih in gostinski ponudbi 
v občini Trebnje, pisanje člankov in fotografiranje na prireditvah 
ter drugod. Pomaga in aktivno sodeluje pri organizaciji prireditve 
Iz trebanjskega koša, pri projektih in drugih prireditvah, kjerkoli 
jo potrebujejo za pomoč.

Elektronski naslov: tic@trebnje.si 
Telefonska številka: 07 34 81 128
Mobilni telefon: 030 717 267

Nove pridobitve v 
Zdravstvenem domu Trebnje
V Zdravstvenem domu Trebnje v letošnjem letu zasledujemo ži-
vahno investicijsko dejavnost. Po dozidavi prostorov za pediatrijo 
smo v novembru zaključili še s prenovo prostorov v prvem nad-
stropju, ki smo jih namenili za potrebe fizioterapije in centra za 
krepitev zdravja. V okviru prenove smo skupaj adaptirali preko 
310 m2 površin. Uredili smo telovadnico v velikosti 90 m2, kjer 
se dobo izvajale skupinske terapije. Pridobili smo 5 prostorov za 
individualno obravnavo pacientov, prostor za obravnavo z apara-
ti, sprejemni prostor in prostor za zaposlene. Polege navedenega 
smo uredili še sanitarije, tudi za invalide, ter čakalne prostore, 
ki bodo namenjeni tako uporabnikom fizioterapije, udeležencem 
programov centra za krepitev zdravja, kot tudi za laboratorij. 
Vrednost investicije v objekt je znašala cca 290 tisoč evro, doda-
tnih 30.000,00 smo namenili za pohištveno, računalniško ter me-
dicinsko opremo. Projekt smo vodili s pomočjo Občine Trebnje in 
je sofinanciran iz evropskih strukturnih skladov v višine cca 170 
tisoč EUR. V novih prostorih bomo pacientom omogočili večjo za-

občinske novice



5
Trebnje

JAVNI RAZPIS
za podelitev priznanj »ŠPORTNIK LETA« v 
občini Trebnje in občini Mirna za leto 2019.

Na podlagi Pravilnika za podelitev priznanj Športnik leta v občini 
Trebnje (Ur. l. RS št. 98 z dne 18. 12. 2015) Športna zveza občin 
Trebnje in Mirna (TIM) poziva športna društva in klube, ostale 
izvajalce letnega programa športa in občane v občinah Trebnje 
in Mirna, da predlagajo kandidate za dobitnike priznanj: 

Športnik leta za leto 2019.
Priznanja Športnik leta so najvišja priznanja v občinah Trebnje in 
Mirna, ki se podeljujejo za delo in dosežke na področju športa. 
Strokovni svet za izbor in podeljevanje priznanaj vsako leto 
podeli naslednja priznanja: 

1. športnik leta
2. športnica leta 
3. športna ekipa leta 
4. športni znak
5. športnik leta po izboru navijačev
6. športni delavec leta
7. mladi športnik/mlada športnica in mlada športna ekipa
8. posebno priznanje za izjemne športne dosežke
9. jubilejno priznanje (društva, klubi)
10. plaketa za delo v športu

Prejemniki športnih priznanj občine Trebnje in občine Mirna so 
lahko posamezniki, športne ekipe ali organizacije.

Celoten razpis je objavljen na spletnih straneh občin Trebnje in 
Mirna. 
Vse predloge za podelitev priznanj, razen za priznanje Športnik 
leta po izboru navijačev, je potrebno predložiti na obrazcu, ki je 
na spletni strani obeh občin, ali pri sekretarju Leonu Lobetu – 
041/333-009. Predloge pošljite na naslov 
Športna zveza občin Trebnje in Mirna (ŠZ TIM), Trubarjeva 
2, Trebnje ali na e-naslov: sportnazvezaobcintrebnjeinmirn@
gmail.com najkasneje do 3. januarja 2020. Javna razglasitev 
nagrajencev bo februarja 2020 na prireditvi »Športnik leta,« ki 
bo tokrat v Trebnjem.

Obvezne sestavine predloga so:
- naziv priznanja, za katerega se kandidat predlaga,
- ime in priimek oziroma naziv kandidata,
- naslov oziroma stalno prebivališče kandidata, e-mail in 

GSM,
- športni dosežek, delo ali jubilej, za katerega se kandidat 

predlaga za priznanje (za dosežke na tekmovanjih je 
potrebno priložiti ustrezen dokaz),

- ime oziroma drugi podatki predlagatelja s podpisom 
pooblaščene osebe.

V primeru, da predlog ne bo vseboval vseh zgoraj navedenih 
zahtev, bo vloga zavrnjena.
Datum: 2. 12. 2018

Leon Lobe l.r.
Sekretar Športne zveze občin Trebnje in Mirna

Križišče v Trebnjem s povsem 
novo podobo
Pred dnevi je bilo končano novo krožno križišče v Trebnjem, ki 
je bilo izvedeno v sklopu investicije »Rekonstrukcija obstoječega 
semaforiziranega križišča dveh obstoječih javnih poti JP 927 145 
in JP 927 088 ter LC 425 051 v krožno križišče«. Rekonstrukcija 
križišča v krožno križišče je obsegala gradnjo 4-krakega krožišča, 
v sklopu katerega je izvedena tudi kolesarska steza in gradnja 
podpornega zidu na meji z območjem novega trgovskega centra 
Lidl. V sklopu projekta je bila zamenjana tudi vsa infrastruktura 
pod krožiščem, torej nova meteorna in fekalna kanalizacija ter 
vodovod. Izvajalec del je bilo podjetje CBE d.o.o. Končna vred-
nost investicije s strani Občine Trebnje je 209.426,48 EUR z DDV. 
Preostali del investicije je financiralo trgovsko podjetje Lidl, ki je 
na ta način poravnalo plačilo komunalnega prispevka po pogodbi 
o opremljanju. Z izgradnjo krožnega križišča bo na tem odseku 
ceste povečana prometna varnost za šibkejše udeležence v pro-
metu, predvsem kolesarje, saj kolesarskih stez na tem delu prej 
ni bilo. 

mag. Janko Zakrajšek
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

OU Občine Trebnje

sebnost, možna bo obravnava več pacientov hkrati, z novo opre-
mo bomo lahko ponudili nove sodobne storitve. Več možnosti bo 
tudi za izvajanje samoplačniških storitev. Zaposleni bodo pa imeli 
bistveno boljše pogoje za delo, saj je odpravljena dolgoletna pro-
storska stiska, ki je oteževala kvalitetno organizacijo dela.
Poleg navedene investicije smo v novembru odprli tudi novo 
zobozdravstveno ambulanto za odrasle, v kateri je zaposlen 
zobozdravnik Dominik Kočevar. V ambulanti smo zamenjali vso 
inštalacijo, talne obloge, nabavili smo novo pohištveno opremo 
in nov zobozdravstveni stol. Skupna vrednost investicije je okoli 
35 tisoč EUR. Prebivalci našega področja so pridobili novo sodob-
no zobozdravstveno ambulanto, v kateri še sprejemamo pacien-
te, zobozdravstveni tim pa ima optimalne pogoje za delo.
Veseli smo vsake pridobitve, s katero pacientom omogočimo še 
boljše storitve. Prepričani smo, da se bodo uporabniki v novih 
prostorih prijetno počutili.

Direktorica, Mag. Vera Rozman

novice / razpis
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Darinka Krevs
je bila zadnjih 23 let samostojna podjetni-
ca, smer računovodstvo in davčno sveto-
vanje za samostojne podjetnike in d. o. o. 
Sedaj že nekaj let uživa v pokoju in od 
decembra 2014 je po smrti tajnice in bla-
gajničarke Društva upokojencev Trebnje 
gospe Slavke Kaferle prevzela njeno delo. 
Od marca letos pa je na volitvah letnega 
zbora članic in članov dobila novo funk-
cijo predsednice Društva upokojencev 
Trebnje.
Koliko članov šteje Društvo upokojencev 
Trebnje? 
Naše društvo šteje nekaj manj kot 700 
članov in je eno največjih društev v občini 
Trebnje. Kljub številčnosti društva pa pri-
jazno vabimo vse mlade po srcu in malo 
manj mlade upokojence, da se nam prid-
ružijo, da z novimi in s svežimi zamislimi 
pomladimo in prevetrimo društvo.
So člani samo iz domače občine?
Z nekaj izjemami je večina članov društva 
domačih, čeprav sprejmemo odprtih rok 
vsakega, ki ima željo, da se nam pridruži.
Kakšen imate načrt za ta mandat?
Uhh … verjeli ali ne, zelo pester. Nadalje-
vali bomo vse zastavljene cilje še iz prej-
šnjega mandata, in sicer tako na social-
no humanitarnem področju, nadaljevali 
bomo s športom, kulturo, pohodništvom, 
z druženji na izletih, s prireditvami in z 
ročnimi deli. Za razširitev naštetih aktiv-
nosti se bomo prepustili času in trenutne-
mu navdihu. 
Velika želja vseh, še posebno športnikov, 
je, da pridobimo svoje igrišče. Na to temo 
že potekajo pogovori z Občino in močno 
upamo, da nam bo v tem mandatu uspe-
lo realizirati zastavljene želje in izpeljati 
projekt. Igrišče za starejšo populacijo bi 
res potrebovali, saj je več kot 100 članov 
vključenih v različne športne dejavnosti in 
tudi na tekmovalnem področju dosegajo 
odlične društvene rezultate.
Kaj ste do sedaj že naredili?
Naše delo do sedaj je v veliki meri po-
gojeno z dobro voljo in udeležbo članov 
na posameznih področjih. V letih obsto-
ja društva je bilo zelo veliko narejenega 
v prid upokojencem za njihovo aktivno 
vključevanje in s tem tudi podaljševanje 
umsko gibalnih sposobnosti.
Na katerem področju ste najbolj aktivni 
in kateri program bi izpostavili?
Vsi programi so odlični in vsak lahko najde 
sebi primerno dejavnost, ki mu ustreza, 
da lepše preživlja jesen življenja. Društvo 
ima skrbno načrtovane programe, ki nudi-
jo možnost udejstvovanja vsakemu, ki se 
želi vključiti v določen del programa. Naj-

dejo se lahko v športu, kulturi, pevskem 
zboru, pohodništvu, izletih, prireditvah 
ter ročnih delih. Za vse tiste s socialnim 
in humanitarnim čutom pa obstajata med 
prostovoljci v trenutno vodilnih vejah 
programa na socialno humanitarnem po-
dročju »Starejši za starejše« in od avgusta 
letos še »Prostofer« – šofer prostovoljec. 
Na teh dveh programih se prostovoljci 
posvetijo starejši generaciji z obiski, kle-
peti in dajanjem spodbud tistim, ki jih 
trenutno najbolj potrebujejo ter s prevozi 
ljudi, ki so v slabšem socialnem položaju, 
morda sami brez svojcev, gibalno manj 
sposobni itd. 
Na prvem humanitarnem programu »Sta-
rejši za starejše« dela 18 prostovoljk in na 
drugem »Prostofer« – šofer prostovoljec 
10 šoferjev prostovoljcev. Na vse prosto-
voljce smo zelo ponosni, saj presegajo 
zastavljene cilje. V letošnjem letu so do 
danes prostovoljke obiskale okrog 1000 
starejših nad 69 let, prevozile 4.600 kilo-
metrov, opravile 1550 prostovoljnih ur, 
šoferji pa so opravili od avgusta do kon-
ca novembra 82 voženj ter opravili okrog 
270 ur prostovoljnega dela. 
 Če se ustavim ob novemu programu z 
imenom »Prostofer« – šofer prostovo-
ljec, bi se v prvi vrsti zahvalila Občini Treb-
nje, da je sprejela izziv in omogočila z vo-
zilom in sredstvi zagon programa. 
Program poteka preko Zavoda Zlata mre-
ža iz Ljubljane, kjer zbirajo klice intere-
sentov prevozov, in Društva upokojencev 
Trebnje, ki jih izvaja s prostovoljci.
Če želite prevoz, pokličite na telefonsko 
številko 080 10 10 (Zavod Zlata mreža) in 
izrazite željo za prevoz, nato Zavod poišče 
šoferja in po privolitvi njega obvesti upo-
rabnika, društvo in občino o prevozu. 
Kakšen cilj ima Program »Starejši za sta-
rejše«?
Bistvo programa je v tem, da starejši pro-
stovoljci obiščejo vse starejše od 69 let v 
svoji okolici in jih povprašajo o tem, kako 
živijo in jim poskušajo organizirati pomoč, 
če jo potrebujejo.
Istočasno izvedemo anketo o njihovem 
osebnem počutju, kakovosti bivanja, o 
potrebi po pomoči in o preživljanju pro-
stega časa, z njimi poklepetamo in na 
osnovi dejanskega stanja v primeru slabih 
razmer obvestimo CSD, RK ali Občino.
K programu« Starejši za starejše« se je k 
nam priključilo tudi DU Velika Loka, tako 
da imamo kar velik razpon terena za to-
vrstne obiske. Obiske opravljajo mlajši in 
malo manj mladi upokojenci oziroma tisti, 
ki to delo še lahko opravljajo. Vse prosto-
voljke so osebe z velikim srcem in s čutom 
do sočloveka. 

Če kdo želi, da koga obiščemo, lahko pokli-
če na DU ali koordinatorko Marto Dreža in 
bomo na osnovi klica in njihove želje pre-
sodili, ali smo pristojni za tovrstni obisk. 
Kaj vam je v življenju najbolj pomembno?
Najpomembnejša mi je harmonija v druži-
ni in če tega ni, potem je vse delo zaman.
Kako na vaše delo gleda družina?
»Pri delu me vedno podpira. Se pa zgodijo 
tudi občasne frontalne motnje, kadar pre-
tiravam, takrat pa razpnem dežnik, da se 
ubranim naliva,« pove v smehu.
Kje vse ste še aktivni?
V Lions klubu Trebnje sem kot članica in z 
obveznostjo blagajnika, v Vinogradniškem 
društvu Čatež in Zvezi društev vinogradni-
kov Dolenjske. Sem pa tudi članica uredni-
škega odbora Glasila občanov Trebnje.
Bi kaj spremenili, kaj dodali?
Človek spremeni lahko samo sebe, da lažje 
dela z različnimi ljudmi in zato bom ostala 
pri tej misli. Veliko je stvari, ki so dobre, in 
veliko bi jih še lahko bilo. A vendarle. Dob-
rin danes ni malo in večkrat opažam, da je 
čedalje manj ljudi, ki znajo to ceniti.
Kaj bi dejali za konec?
Kljub številčnosti društva še vedno prija-
zno vabimo vse mlajše in malo manj mla-
de upokojence, da se nam pridružite in z 
novimi in s svežimi zamislimi pomladite 
in prevetrite društvo. Verjemite, da vam 
ne bo dolgčas v družbi ljudi iz tretjega ži-
vljenjskega obdobja, ki se radi udeležujejo 
raznih aktivnosti. Pokličete lahko vsak dan 
na številko društva 07 30 45 760 ali nas 
obiščete vsako sredo od 9. do 11. ure na 
Baragovem trgu 6 v Trebnjem. Pridružite 
se nam.
Želim, da so vsi dnevi v letu prijazni do 
nas, vsem mlajšim pa polagamo na srce: 
„Kar se mladost navadi, starost ohrani.“

Mojca Smolič

intervju
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Španski večer sredi 
Trebnjega
Za vse ljubitelje gledališča so na trebanj-
ski območni izpostavi Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti (JSKD) to jesen zasno-
vali gledališki abonma TIM, ki smeh in za-
bavo prinaša odraslim. Prvo abonmajsko 
predstavo so pripravili oktobra, ko so bili v 
gosteh ljubiteljski gledališčniki iz Črnomlja, 
novembra pa so v trebanjskem kulturnem 
domu gostili gledališko skupino DKD Svobo-
da Senovo.
Gledališka komedija Španski večer – »Hasta 
la vista!« se je odvijala v španski gostilni, 
kjer so oživele posamezne slike, predsta-
vo so bogatili tudi glasbeni vložki in plesni 
koraki. Prva sezona gledališkega abonmaja 
TIM sicer prinaša še dve gledališki komedi-
ji. Prvi torek v januarju bo Gledališče Zar-
ja Celje uprizorilo črno komedijo »Plen«, 
abonmajsko sezono pa bodo sklenili prvi to-
rek v februarju s Šentjakobskim gledališčem 
Ljubljana in predstavo Resno moteni.
Projekt, nad katerim bdi trebanjska obmo-
čna izpostava JSKD, omogoča Občina Treb-
nje.

Joži Sinur
Foto: JSKD OI Trebnje

novice / voščilo
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40 let Društva 
Sožitje Trebnje
Štiri desetletja so že minila, odkar se je 
majhna skupina ljudi odločila ustanoviti 
Društvo Sožitje Trebnje z željo, da pomaga 
osebam z motnjami v duševnem razvoju 
in njihovim svojcem. Da bi jim zagotovili 
kakovostno, smiselno in polno življenje, 
pa čeprav malo drugačno in posebno, 
vendar družbeno sprejeto, je bilo vse do 
danes vloženega mnogo truda in prosto-
voljnega dela. 
Marsikdo se dobro spomni odmevnih do-
brodelnih koncertov Odprite srce, s kate-
rimi smo zbirali finančna sredstva. Najprej 
za delovanje društva, kasneje za izgradnjo 
bivalne enote. To je bil zelo zahteven pro-
jekt, vendar nam je s pomočjo dobrih lju-
di in razumevanja na občinski in državni 
ravni uspelo. Pred desetimi leti smo jo s 
ponosom odprli. Danes v njej živi 12 sta-
novalcev – oseb s posebnimi potrebami.
Vendar pa čas mineva in težave ne počiva-
jo. Izpostavlja se pereča problematika pro-
storske stiske varstveno delovnega centra, 
kamor se osebe z motnjo v duševnem ra-
zvoju po osnovni šoli s prilagojenim pro-

gramom vključijo z dopolnjenim 26. letom 
starosti. Dejstvo, da že nekaj časa ni pros-
tora za nove uporabnike, je zelo zaskrblju-
joče. Kam in kako v dopoldanskem času z 
osebami, ki niso zaposljive, ki niso samo-
stojne, ki niso …? Odgovora sta se ob 40. 
obletnici društva dotaknila župana Občine 
Trebnje gospod Alojzij Kastelic in Občine 
Mirna gospod Dušan Skerbiš. Zaskrbljeni 
starši upamo in verjamejo v njune besede 
in pomoč.
Na kulturni prireditvi v petek, 25. oktobra 
2019, v kulturni dvorani v Trebnjem se je 
predsednica Društva Sožitje Trebnje Špe-
la Doljak v imenu društva zahvalila vsem, 
ki so kakorkoli pripomogli k njegovemu 
uspešnemu delovanju in podelila zahva-
le posameznikom, ki so s svojim delom 
največ prispevali k delovanju društva ter 
vsem bivšim predsednikom. Ni pozabila 
na donatorje, ki so omogočili organizaci-
jo prireditve in izdajo jubilejnega glasila 
Utrinki, v katerem so zbrani vtisi, izkušnje 
in razmišljanja članov društva. 
»Nocoj nas boste bolje spoznali in videli, 
kdo smo in kaj zmoremo, saj so vsi na-
stopajoči, ki se bodo zvrstili na odru, naši 
člani,« je med drugim v svojem nagovoru 
povedala predsednica društva. In res. Na-

stopajoči – osebe z motnjo v duševnem 
razvoju – so skupaj s svojci in mentorji s 
svojo čisto energijo, ljubeznijo in odkri-
tostjo ustvarili neverjetno vzdušje neiz-
merno ganljivega in nepozabnega večera. 
Vsi nastopajoči in obiskovalci so prejeli 
obeske za ključe, ki so jih izdelali uporab-
niki VDC Novo mesto iz enote Trebnje, in 
glasilo Utrinki, v katerem je med drugim 
zapisano, da je vse, kar otroci potrebuje-
jo, malo pomoči, malo upanja in nekdo, ki 
verjame vanje. 
Po kulturni prireditvi so obiskovalci v Ba-
ragovi galeriji, kjer je bila razstava izdel-
kov oseb z motnjo v duševnem razvoju iz 
likovnih delavnic, ob skromni pogostitvi 
povedali, da v Trebnjem že dolgo ni bilo 
prireditve, ki bi se jih tako zelo dotaknila. 
In naslednji dan besede obiskovalke: »Še 
nikoli se me ni neka prireditev tako dotak-
nila! Neizmerno lepo je bilo. Utrinke pa 
sem prebrala v eni sapi. Strašno sem po-
nosna, da vas poznam! Vse vas.« 
Mi pa smo ponosni in zadovoljni, da smo 
in da nismo sami, ter iskrena hvala, da ste 
vi z nami.

Sožitje Trebnje, društvo za pomoč  
osebam z motnjami v duševnem razvoju

novice
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Spoštovani uporabniki  
in poslovni partnerji!

Želimo vam blagoslovljene  
božične praznike  
in srečno 2020.

Tu smo za vas.
Vaša Komunala 
Trebnje d.o.o.

Tisto jesensko 
popoldne
V soboto, 23. 11. 2019, je bil v Grosuplju 
praznik glasbe in petja. V popolnoma pol-
ni dvorani smo v petju uživali trije zbori: 
MePZ Leo Fortis in ŽPZ Biser, oba zbora 
vodi Fernando Mejias, iz Zasavja pa so se 
pripeljali MePZ Prosavus, ki jih vodi dir. 
Aljaž Bastič.
Verjamemo, da smo vsi skupaj pričarali 
res prijetno jesensko popoldne tudi pos-
lušalcem, ki so do zadnjega sedeža napol-
nili dvorano. Trije zbori, skupaj skoraj 80 
pevcev! In veliko pozitivne energije. 

Nina B. Lipovšek

Praznično leto se počasi 
zaključuje
Učenje je edina stalnica v življenju, vendar se način izobraževa-
nja ves čas spreminja glede na razvoj in potrebe gospodarstva, 
družbe in posameznika. V CIK Trebnje to miselnost živimo že 60 
let. Ponosni smo, da nam je v teh letih zaupalo toliko ljudi. Šest 
desetletij za sabo pusti ogromno spominov in hkrati daje motiva-
cijo za prihodnost.

O spominih in načrtih za prihodnost smo se pogovarjali na zad-
nji prireditvi našega jubilejnega leta, 3. decembra 2019, ko so se 
v Hotelu Galaksija Trebnje z nami družili številni ljudje, ki so v 
preteklosti kakorkoli sodelovali s CIK Trebnje in z nami še sode-
lujejo. Ob tej priložnosti smo izdali tudi zbornik pregleda 60 let 
delovanja.

Z nami so bili tudi gostje dr. Teja Klančič, ki se je nedavno po 11 
letih študija vrnila iz Kanade, Saša Boštjančič, direktorica podje-
tja Moja zaposlitev, ki upravlja karierni portal Optius, in Stanko 
Tomšič, direktor Komunale Trebnje, s katerimi smo se pogovarjali 
o pomembnosti vseživljenjskega izobraževanja in pomembnosti 
CIK Trebnje za razvoj lokalnega okolja. 

Obiskovalci 

Kulturni program so popestrili skupina učiteljev Glasbene šole 
Trebnje, hudomušna dramska skupina P.L.I.N., pevka Barbara 
Leben s spremljevalno skupino in grafiter Azram, ki je slikovno 
upodobil razvoj naše dejavnosti.

Ne pozabite: Svet se spreminja. Z nami ste mu kos že 60 let.

Tanja Vrčkovnik
Foto: Foto Eving

novice



10
Trebnje

1926Občina Trebnje

vstopnina (prodaja pol ure pred koncertom)
10 EUR odrasli
2 EUR otroci do 10. leta

NOVOLETNI KONCERT

Članice in člani Občinskega pihalnega orkestra Trebnje 
in Trebanjskih mažoret 

vam želimo vesel božič in srečno novo leto.

v soboto, 28. decembra 2019, ob 18. uri
                                                    (Športna dvorana Osnovne šole Trebnje)

gost koncerta
ansambel Suha solza

OBČINSKI PIHALNI ORKESTER TREBNJE 
IN TREBANJSKE MAŽORETE

Koncert bo povezovala Petra Krnc Laznik

Občinski pihalni 
orkester Trebnje 
in Trebanjske 
mažorete
v letu 2019
Leto, ki gre počasi h koncu, je bilo za naše 
društvo nadvse uspešno. Naš prvi projekt 
je bil nakup novih uniform. Po dvanajstih 
letih imamo Trebanjske mažorete popol-
noma novo podobo uniform. V orkestru 
smo uniforme dopolnili tako za nove čla-
ne kot tudi za tiste, ki so se jim uniforme 
obrabile. Zelo smo veseli vseh novih čla-
nov kot tudi tistih, ki so se vrnili po začasni 
prekinitvi z aktivnim igranjem.

Nekoliko večji poudarek smo letos dali 
našemu izgledu na nastopih. Posebej smo 
vadili korakanje in gibanje orkestra sku-
paj z mažoretno skupino. V oktobru smo 
namreč sodelovali na prvem tekmovanju 
slovenskih godb in mažoretnih skupin v 
Radečah. Naš trud je bil poplačan z zlato 

plaketo. Mažorete smo se tako kot vsako 
leto udeležile državnega in evropskega pr-
venstva, na katerem smo zopet dokazale, 
da sodimo v sam vrh mažoretnih skupin. 
Aprila je bilo tekmovanje pokala ADA za 
neformacije v Podčetrtku, maja državno 
tekmovanje Mažoretne zveze Slovenije v 
Murski Soboti ter septembra tekmovanje 
evropskega pokala ADA v Vukovarju. Prvič 
pa so tekmovale (in to zelo uspešno) tudi 
mamice Trebanjskih mažoret v novousta-
novljenem pokalu XXL. Tekmovanje pod 
okriljem Mažoretne zveze Slovenije je bilo 
novembra na Rogli.

Marca smo nastopili na reviji Zveze dru-
štev pihalnih orkestrov in godb Dolenj-
ske in Bele krajine v Straži. Nastopili smo 
tudi na Škisovi tržnici in na Brucovanju v 
Ljubljani, na prireditvah Teden cvička in 
Iz trebanjskega koša v Trebnjem … Poleg 
tega smo v orkestru skupaj z mažoretno 
skupino ali vsak zase opravili še preko 50 
nastopov na različnih prireditvah v doma-
či občini in drugje po Sloveniji.

Izobraževanje je tisto področje, ki mu 
v društvu namenjamo veliko pozornos-

ti. Mažorete so se udeležile seminarja v 
Trebnjem ter sodniškega seminarja v Ra-
dečah, kjer so obnovile oziroma pridobile 
licence za sodnika. Sedem trenerk se je 
udeležilo tabora na Rogli, kjer so pridobile 
trenerske licence. Udeležili smo se semi-
narja za predvodnike. Mladi člani orkestra 
so se avgusta udeležili sedemdnevnega 
poletnega godbenega tabora Zveze slo-
venskih godb Musica Creativa v Izoli.

Pestro in uspešno leto zaključujemo z 
našim tradicionalnim novoletnim koncer-
tom, ki bo 28. 12. 2019 ob 18. uri v Špor-
tni dvorani OŠ Trebnje. Vabljeni!

Vsega navedenega ne bi mogli doseči brez 
pomoči Občine Trebnje, Osnovne šole 
Trebnje, Krajevne skupnosti Trebnje, pod-
pore staršev in zakoncev ter sponzorjev in 
prijateljev. Glavno delo pa s svojo preda-
nostjo opravijo članice in člani društva.

Maša Erjavec
Borut Kolenc

novice
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oglas / čestitka

V trenutkih, ko se staro leto počasi poslavlja,
misli pa se usmerijo v prihajajoče,

se zavemo, da so vse poti odprte za nove upe, želje in velike načrte.
Želimo vam, da bi v novem letu imeli trdno oporo,

moč za viharne dni in vselej pogled proti soncu.

Lepe božične praznike
ter srečno in zdravo v novem letu!

Predsedniki in člani svetov Krajevnih skupnosti:
Čatež • Dobrnič • Dol. Nemška vas • Knežja vas • Račje selo • 
Sela pri Šumberku • Svetinja• Šentlovrenc • Štefan • Trebnje • 
Veliki Gaber • Velika Loka

TRGOVINA DARKA 
Obrtniška ulica 39, 8210 Trebnje
t: 07 304 49 00
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Nastop na Veliki Loki
V soboto, 23. 11. 2019, smo z učenci PŠ Šentlovrenc nastopili na 
srečanju starostnikov, ki ga vsako leto pripravlja ORK Velika Loka. 
Nastopili smo s plesom, pesmijo in igranjem na inštrument. Ple-
sno točko so pripravile učenke 3. in 5. razreda v okviru projek-
ta POGUM. Kaja, Lana, Žana in Sara so sestavile koreografijo in 
izbrale glasbeno podlago. Ples so naučile učenke 1. in 2. razreda, 
pri tem pa sta pomagali tudi Urša in Zoja. Nalogo so opravile od-
lično, za kar so jih starostniki nagradili z aplavzom. Učenci so s 
pevskim zborom zapeli štiri pesmi ob spremljavi cajona (Urban) 
in kitare, predstavila sta se solista Maks in Urban. Na koncu je na 
klavir zaigrala še Žana. Starostniki so bili zelo veseli, obljubili smo 
jim, da se naslednje leto zopet srečamo. 

Učitelja Barbara in Uroš Primc

Po Čebuli prihaja 
Snežna kraljica 
V Trebnjem so lahko najmlajši tudi novem-
bra uživali v otroški predstavi, ki so jo gos-
tili v tukajšnjem Kulturnem domu. V okvi-
ru otroškega abonmaja Levček so si tokrat 
ogledali igrano-lutkovno predstavo Čebula 
v izvedbi Lee Menard in KUD-a Baobab. 
Do marca prihodnje leto si bodo lahko naj-
mlajši ljubitelji gledališča ogledali še štiri 
abonmajske predstave, ki se tradicional-

Obisk slovenskega 
knjižnega sejma
Nekateri učenci OŠ Veliki Gaber so skupaj 
z učenci OŠ Šentrupert tudi letos obiska-
li Slovenski knjižni sejem v Cankarjevem 
domu v Ljubljani. Skupno srečanje in po-
poldanski izlet v Ljubljano sta postala že 
kar tradicionalna, saj so obisk sejma na ta 

Tradicionalni 
slovenski zajtrk
Na podružnični šoli Šentlovrenc smo v 
okviru Tradicionalnega slovenskega zajtrka 
v podaljšanem bivanju izvedli degustacijo 
različnih vrst tropskega sadja, spekli smo 
domač pirin kruh in poslušali predstavitev 
kmetije Marn ter njihovih izdelkov.
Učenka tretjega razreda je o vtisih na 
pokušino tropskega sadja zapisala: »Po-
čutila sem se zelo dobro in sadje je bilo 
okusno. Najboljša sta bila granatno jabol-
ko in kokos.« Pri peki kruha smo spoznali 
celoten postopek peke, vsi učenci 1. in 2. 
razreda so aktivno sodelovali in spekli smo 
odličen kruh, ki smo ga z veseljem pojedli. 

no odvijajo vsak drugi četrtek v mesecu. 
Decembrski Levček bo praznično obarvan, 
saj v goste prihajata igrana predstava Ča-
robni prazniki in Snežna kraljica v izvedbi 
Zavoda Enostavno Prijatelji. Snežna kralji-
ca se pripravlja na novoletno praznovanje, 
a kaj, ko ji gre vse narobe … Ji bo uspelo?
Že 22. sezono otroškega abonmaja Levček 
pripravlja Zveza kulturnih društev Treb-
nje v sodelovanju s trebanjsko izpostavo 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
(JSKD), projekt pa omogoča Občina Treb-
nje. 

Joži Sinur
Foto: JSKD OI Trebnje

način izvedli že četrtič. Na sejmu je lahko 
vsak našel nekaj zase. Nekateri so kupili 
knjigo ali dve, drugi pa le zaužili čarobnost 
dogodka. Edinstveno sejemsko vzdušje 
namreč kar kliče k prebiranju, listanju in 
branju. Tovrstno skupno sodelovanje na 
poseben način poveže šoli in želja vseh je, 
da se to ohrani tudi v prihajajočih letih.

Andreja Jaklič

Vtisi učencev: » Všeč nam je bilo, ko smo 
gnetli testo. Presenetilo nas je, kako je bil 
kruh dober. Zdaj znamo speči kruh.« Ob 
zaključku tedna smo imeli še predstavitev 
kmetije Marn in pokušino njihovih izdel-

kov. Učenci so najprej pripravili kratek kul-
turni program s plesom in petjem, potem 
je sledila predstavitev oz. degustacija. 

Učitelja Barbara in Uroš Primc
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Martinov koncert 
bo tradicionalen
Prvi petek po martinovem, tj. 15. 11. 
2019, smo člani Trebanjskega okteta na 
pobudo nekdanjega člana Slavka Podboja 
pripravili Martinov koncert v prostorih CIK 
Trebnje. V goste smo povabili postojnski 
oktet Bori in domačina, virtuoza na har-
moniki, Jožeta Avbarja. Skupaj smo prip-
ravili nepozaben pevsko-glasbeni večer. 
Martinovo praznovanje sta popestrili tudi 
vinogradniški društvi Mirna in Trebnje z 
degustacijo vin. Za okusen domači prigri-
zek je poskrbel Jožko Gnidica. Idejo sta 
podprli tudi občini Mirna in Trebnje, ki sta 
skupaj s sponzorji omogočili, da je bila za 
vse obiskovalce prireditev in pogostitev 
brezplačna. Iskrena zahvala vsem. 
Slavku Podboju idej ne manjka. Obljublja, 
da bo prireditev postala tradicionalna. 

Rado Kostrevc, ravnatelj OŠ Trebnje, Andrej 
Grandovec, AGB band, Franci Kravcar, skrbnik 
sklada skupnosti učencev

Koncert AGB 
band-a s 
humanitarno noto
V petek, 29. 11. 2019, se je v dvorani STIK 
v Trebnjem zgodil koncert AGB band-a PI-
SME SA NAŠE RIVE.
Fantje so v slabih dveh urah pred nabito 
polno dvorano STIK samostojno izvedli kar 
nekaj znanih slovenskih in hrvaških pesmi. 
Tako smo lahko slišali Oliverja, Gibonnija, 
Bebeka, Faraone, Predina in še nekatere 
druge. Seveda so predstavili tudi vse svoje 
komade in premierno predstavili nov spot 
pesmi PISME SA NAŠE RIVE, ki si ga že lah-
ko ogledate na portalu You Tube.
Kot gosti so se predstavili ŽPZ Šentrupert, 
Franci Kravcar, Mitja Drčar, Žan Ograjšek, 

Domači kino in 
praznične voščilnice
Prva sobota v mesecu je v Trebnjem re-
zervirana za Sobotno galerijsko dopoldne, 
niz ustvarjalnih delavnic, ki jih gostijo v tu-
kajšnji Galeriji likovnih samorastnikov, kjer 
so se tudi novembra in decembra zbrali 
ustvarjalci različnih generacij.

Na novembrski ustvarjalnici so pod vod-
stvom mentorice Alenke Stražišar Lamov-
šek najprej izdelali hologram, ki omogoča 
predvajanje tridimenzionalne slike z mo-
bilnim telefonom. Nato so iz odsluženih 
škatel za čevlje, ki so jim vstavili poveče-

valno steklo, izdelali še hišni kino. V začet-
ku decembra pa so v prazničnem duhu z 
Nino Mrđenovič ustvarjali še edinstvene 
pop-up voščilnice. Delavnice se bodo na-
daljevale januarja, ko bodo udeleženci s 
Silvo Mežnar izdelovali naravno kozmeti-
ko.

Sobotne galerijske dopoldneve pripravlja 
trebanjska izpostava Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti (JSKD) v sodelovanju 
z Zvezo kulturnih društev Trebnje in CIK 
Trebnje – Galerijo likovnih samorastnikov 
Trebnje.

Joži Sinur
Foto: Alenka Stražišar Lamovšek

Tako se bomo na Martinovem koncertu 
lahko veselili vsako leto, in sicer prvi petek 
po martinovem v Lanšprežu. Člani okteta 
se zahvaljujejo Slavku Podboju za izvirno 
idejo, pomoč pri organizaciji in izvedbi 
prireditve, članom okteta Bori, Jožetu Av-
barju za glasbeno spremljavo, vsem spon-

zorjem in nenazadnje številnim obiskoval-
cem.
Že sedaj lepo vabljeni, da se v še večjem 
številu zberemo naslednje leto v Lanšpre-
žu!

 Za Trebanjski oktet
Dušan Sajovic

avtor besedil Marko Grandovec, ter pri-
jatelji Bine, Marjan in Lojz. Prireditev sta 
iskrivo in hudomušno povezovala Tevž in 
Timo Grandovec.
Koncert pa ni bil samo glasbenega znača-
ja, ampak je imel tudi dobrodelno noto. Z 
donacijami smo zbrali kar 930 EUR. Zne-
sek so fantje namenili Skupnosti učencev 
OŠ Trebnje za pomoč učencem iz finančno 
šibkejših družin. Namen tega je, da se jim 
omogoči lažji nakup šolskih potrebščin, 
udeležbo v šolah v naravi in na različnih 
tečajih …
AGB band se zahvaljuje vsem za pomoč 
pri organizaciji koncerta, Občini Trebnje za 
prostor, trgovini SPAR, vsem, ki so prispe-
vali v materialni obliki, in obiskovalcem za 
prostovoljne prispevke.

Andrej Grandovec
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Trebanjci v 
bronastem sijaju – 
Zlata paleta 2019
Na slavnostnem zaključku Zveze likov-
nih društev Slovenije Zlate palete za leto 
2019, ki je bil 23. novembra v Delavskem 
domu v Trbovljah, so kar trije člani DL 
Trebnje dobili bronaste plakete. Pet članic 
in članov pa je dobilo certifikate – doku-
ment, ki ga podeli strokovna žirija za odlič-
no ustvarjen slikarski izdelek. S tem se je 
Društvo likovnikov Trebnje uvrstilo na če-
trto mesto med vsemi likovnimi društvi, ki 
so včlanjeni v ZLD Slovenije. Bronaste pla-
kete so dobili: Boža Jambrek, Vital Žitnik in 
Ljiljana Čuček. 
Zlata paleta je vseslovenski projekt, ki ga 
vodi Zveza likovnih društev Slovenije že 

več kot dve desetletji. V projektu sodeluje-
jo likovna društva s svojimi člani, ki ustvar-
jajo na predpisane teme. V iztekajočem 
se letu so bile predpisane teme Ljubezen, 
Svetlo – temno ter Zavito in oglato. Pro-
jekt, namenjen ljubiteljskim likovnikom, je 
tudi tekmovalnega značaja, v katerem se 
ustvarjalci preizkušajo v osnovnih tehni-
kah in grafiki, klasičnem slikarstvu, sodob-
nem slikarstvu ter fotografiji in kiparstvu. 
Izbrana dela so razstavljena na posame-
znih tematskih razstavah. Likovna in foto-
grafska dela, ki prejmejo certifikat kako-
vosti, so na ogled še na zaključni razstavi, 
na slavnostni prireditvi pa se podelijo pri-
znanja najboljšim posameznikom, ki prej-
mejo bronasto, srebrno ali zlato paleto ter 
najboljšim društvom, ki prejmejo plakete. 
Letos je bilo v projektu Zlata paleta na slo-
venski ravni oddanih skupaj 589 del, po-
deljenih je bilo 43 certifikatov kakovosti. 

Jesenski izlet
Vsako jesen se člani OO DESUS Trebnje odpravimo na krajše potepanje. Tokrat smo obiskali Posavje in Zagorje ter se ustavili v Ku-
mrovcu. Bili smo prijetno presenečeni nad urejenostjo Titove domačije in spominov nanj. Pot je bila ob prisotnosti vodičke g. Alenke 
in g. šoferja nadvse kratkočasna in neutrudljiva. Lakoto smo potešili v nam že znanem gostišču. Ob koncu popotovanja sta nas v svoje 
gostišče prijazno povabila člana iz Velikega Gabra in nam izkazala nepozabno dobrodošlico. Hvala!
Dobre volje in polni lepih vtisov smo si ob slovesu obljubili in zaželeli: »Tovrstnih druženj si še želimo.« Nasvidenje prihodnjo jesen!

OODESUS Trebnje

K skupni uspešnosti društva v projektu 
Zlata paleta (bronasta plaketa) pa so pri-
pomogli še vsi ostali njeni člani, ki so s svo-
jimi likovnimi deli sodelovali v tematskih 
natečajih, saj pri ocenjevanju društev šte-
jeta tako število oddanih del kot njihova 
kakovost. Iskrene čestitke vsem prejemni-
kom priznanj!

Brane Praznik

Na PŠ Dol. Nemška vas smo spoznavali 
vesolje s pomočjo digitalnega planetarija 
Odiseja iz Krškega. Najzanimivejši je bil 
PLANETARIJ. V njegovi notranjosti smo 
spoznali planete našega osončja, si ogle-
dali zvezdne meglice, astrološka znamenja 
in opazovali zvezdo Severnico. 
Izdelali smo model osončja in prisluhnili 
predavanju o kozmologiji. Naredili smo 
nekaj eksperimentov s tekočim dušikom, 
ki je iz cveta naredil ledeno rožo, iz banane 

Pestro jesensko
V podaljšanem bivanju na OŠ Veliki Ga-
ber je tudi pestro jesensko dogajanje. Te 
dni se z učenci veliko igramo in družimo 
na svežem zraku v sončnih oktobrskih 
dnevih. Celo beremo na prostem! Ravno 
toplo jesensko sonce nas je spodbudilo k 
verižnemu skupnemu branju prigod o Piki 
Nogavički. Beremo in pozorno poslušamo 
vsak dan, sedeč v krogu na mehkih blazi-
nah pod drevesi. Bralec glasno prebere 
nekaj odstavkov, se podpiše na seznam 
bralcev in poda knjigo naprej. Tako se 

nam širi domišljija, bogati besedni zaklad, 
razvijata pozornost in koncentracija. De-
javnost nas povezuje in motivira, branje 
pred publiko pa nam krepi samozavest ter 
spodbuja retorične spretnosti. Po branju 
si čas popestrimo z igrami na Pikin način. 
Prav spontano smo pred kratkim domislili 
dričanje po oblazinjenem hribu. Spust po 
improviziranem toboganu je res imenitna 
reč! Ker pa je pisana jesen bogata s svo-
jimi plodovi, smo jih nekaj še mi nabrali. 
Po zlatorumenem pečem kostanju je zato 
zadišalo daleč naokrog.

Helena Prosen Zupančič

Opazovanje vesolja v planetariju
pa kladivo za zabijanje žebljev. Tako smo 
si lažje predstavljali ekstremne razmere, 
ki vladajo v vesolju in pred katerimi astro-
navte ščiti skafander. 
Vsi učenci smo si iz plastenk izdelali rakete 
na vodni pogon, ki smo jih nato na šolskem 
igrišču tudi izstrelili. Večina raket je letela 
zelo daleč, na kar smo bili zelo ponosni.
Dan je bil zelo zanimiv in poučen.

Nevenka Grebenc
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Blagoslov kapelice v Liscu
V nedeljo, 17. novembra, je bil blagoslov obnovljene Vaške kapelice v Liscu, ki se nahaja 
ob Spodnji poti. Blagoslovil jo je dobrniški župnik, g. Miloš Košir.
Kapelica je odprtega tipa s stebrom in polstebrom, ki nosita trikotno čelo z manjšo nišo. 
Zgrajena je bila iz kamna in opeke v drugi polovici 19. stol. V oltarni niši je lesen križ s 
križanim.
Kapelica je bila v zelo slabem stanju, odpadal je omet, delno se je porušila streha in ni 
bila v ponos lastniku in mimoidočim, zato jo je lastnik Tone Gorc obnovil.
V nekaj mesecih so zamenjali streho, odkopali okolico in uredili drenažo, ojačali temelje, 
popravili omet, prepleskali, naredili novo ograjo, popravili del asfalta in škarpo. Delo je 
bilo opravljeno s pomočjo prijateljev in sorodnikov.
Sedaj je kapelici povrnjena lepša podoba, nam pa je zgled za ohranjanje kulturne de-
diščine.

Anita Barle

V Trebnjem se vsako drugo soboto v mesecu odvija projekt Sobotni 
STIKino, ki ga trebanjska območna izpostava Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti (JSKD) pripravlja v sodelovanju z Zvezo kulturnih 
društev Trebnje. Animirane in sinhronizirane filmske projekcije, ki so 
namenjene najmlajšim ljubiteljem velikega platna, se odvijajo v tre-
banjski dvorani STIK. 
Novembra so si lahko obiskovalci ogledali sinhronizirano risanko 
Ovce in volkovi 2, drugo soboto v decembru pa jih bo filmska projek-
cija v dvorani STIK ponesla v praznično vzdušje. Na ogled bo namreč 
božično obarvani sinhronizirani animirani film.

Joži Sinur, Foto: JSKD OI Trebnje

Novo v galeriji ANA
V galeriji ANA v Zdravstvenem domu 
Trebnje je postavljena nova razstava DL 
Trebnje. Svoja dela so ustvarili na likovnih 
delavnicah in v kolonijah v letu 2019. Sli-
ke tokrat razstavljajo: Marinka Mohorčič, 
Lili Čuček, Boža Jambrek, Nataša Zaletelj, 
Zdravko Červ, Dušanka Prah, Kristina En-
gel, Magda Jevnikar, Metoda Turk, Jelka 
Predovič, Darja Bernik, Nevenka Gošnik, 

Smiljan Zajc, Zdenka Bukovec, Roman Ko-
vačič in Brane Praznik. 
Med razstavljenimi deli so tudi slike, za 
katere so avtorji prejeli certifikate kako-
vosti oz. priznanja za ustvarjeno delo na 
Zlati paleti ZLD Slovenije. Glede na pozi-
tivno odmevnost razstav, ki so v ZD Treb-
nje, tako med tamkaj zaposlenimi kot tudi 
med obiskovalci, se je galerija ANA zelo 
uveljavila. Trebanjski likovniki vabijo na 
svoje delavnice tudi nove člane, lahko za-

četnike, ki so vsak torek od 16. do 19. ure 
v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje, 
kjer jih v svet likovne umetnosti popeljejo 
priznani mentorji.

Brane Praznik

Galerijska paleta
V prazničnem decembru se bo v Galeriji 
likovnih samorastnikov zvrstilo še nekaj 
dogodkov. Na Ta veseli dan kulture, 3. de-
cembra, je bil v galeriji dan odprtih vrat z 
bogatim spremljevalnim programom, 29. 
novembra pa smo za ljubitelje umetnosti 
pripravili vodstvo po razstavi Hlebinska 
naiva. Obiskovalce je po razstavi popeljala 
Helena Kušenić, kustodinja Galerije naivne 
umetnosti iz Hlebin. 
V četrtek, 12. decembra, ob 18. uri vas 
vabimo na pogovorni večer s slikarjem 

Sergejem Kapusom. S prodornim in pre-
poznavnim slikarjem se bo pogovarjala 
Petja Grafenauer. Dogodek bo popestril 
saksofonist Simon Širec. Tega inovativne-
ga dolenjskega glasbenika so kritiki ozna-
čili za »Bobbyja McFerrina na saksofonu«.
Pridružite se nam tudi na koncertu Mla-
di glasbeniki nastopajo v galeriji, ki ga 
organizira Glasbena šola Trebnje v torek, 
17. decembra, ob 18. uri. Vabimo vas še k 
vpisu v program Prijatelji GLST, več o tem 
si lahko preberete na naši spletni strani.
Vabljeni!

Simona Slak, Andrejka Vabič Nose

Decembrski STIKino bo praznično obarvan

novice
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Izbor za kmetico 
leta 2019
Članica in soustanoviteljica Društva pode-
želskih žena Tavžentroža ga. Ivana Porle iz 
Šahovca pri Dobrniču se je v naši družbi in 
z našo podporo potegovala za laskavi na-
slov Kmetica leta, ki je potekal 15. okto-
bra ob svetovnem dnevu kmetic v občini 
Zagorje ob Savi. Čeprav naziva ni prejela, 
je za nas zmagovalka in smo nanjo zelo 
ponosne. 
Ga. Ivana, danes 62-letna delovna kmeč-
ka ženska, že 45 let dela na kmetiji, hodila 
pa je tudi v službo. Je vzorna mati dveh 
sinov, ljubeča babica svojim vnukom, dob-
ra žena, predvsem pa dobra snaha, saj že 
dolga leta neguje svojo 98-letno taščo. 
Tudi sosedje jo imajo radi, saj ima dober 
posluh za sočloveka. Pravi, da v njeni hiši 
složno živijo 4 generacije. 
Ivanina največja ljubezen je peka kruha 
v krušni peči. Speče ga res veliko in tudi 
mlade uči, da je kruh bogastvo. S peko 

kruha je na raznih tekmovanjih in razsta-
vah pobrala veliko priznanj. Pridno pride-
luje tudi stare vrste semen, kot so solate, 
fižoli, čebulček, česen, korenje itd. Vedno 

ima polne roke dela, a vseeno najde čas za 
Društvo podeželskih žena.
Še enkrat naši članici iskreno čestitamo!
Predsednica DPŽ Tavžentroža Nada Zorec

Martinov pohod  
s KŠOT-om
V soboto, 23. 11. 2019, je naš klub orga-
niziral Martinov pohod z namenom dru-
ženja aktivistov in članov ostalih regijskih 
klubov. Pohod smo pričeli okoli 17. ure z 
obiskom kleti prve zidanice. Pot je bila dol-
ga okoli 6 km, obsegala je štiri stop točke, 
na katerih smo se ustavili, pojedli malo na-
rezka ter poizkušali vina. Nobene zidanice 
nismo zapustili brez skupinskega fotografi-
ranja. Pohod je potekal brez večjih zaple-
tov in v odlični družbi.

Renata Murn, tajnica KŠOT

Ustvarjalne upokojenke
Članice Društva upokojencev Trebnje so v začetku meseca decembra 
skupaj ustvarjale, obujale spomine na mladost in praznični čas. Svoj 
prostor so za nekaj časa spremenile v prave male ustvarjalce, polne 
bleščic in s čudovitimi idejami ustvarjale krasne praznične voščilni-
ce. Odpeljale so se, kot so same dejale, v čarobni svet praznikov, ki 
že trkajo na vrata. Voščilnice, ki jih izdelajo z vso ljubeznijo, in sicer 
iz skrbno izbranih materialov s svečanim izgledom, unikatno ročno 
izdelanimi vzorci in motivi, so posebne. Podarijo jih svojim članom, 
nekaj pa jih tudi prodajo, da si pokrijejo nastali strošek materiala.
Z izvirno, ročno, unikatno izdelano voščilnico zagotovo razveselite 
vaše najbližje in jim s tem sporočate, da jih cenite, da so vam dragi, 
saj osebno voščilo, ki ga osebi izročimo v roke, še vedno pomeni 
največ.

Mojca Smolič
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Gasilska zveza Slovenije 
podelila listine činov
V Mokronogu je 19. novembra 2019 v dvorani Upravno-kultur-
nega središča v organizaciji Gasilske zveze Trebnje na gasilski pri-
reditvi državnega obsega Gasilska zveza Slovenije (GZS) podelila 
120 listin za čin gasilski častnik in višji gasilski častnik posamezni-
kom društev iz 14 od 17 gasilskih regij v Sloveniji. Gasilski častniki 
so letos uspešno zaključili tečaj v 4 regijah: Notranjska, Ljubljana 
I, Severna Primorska in Dolenjska, tečaj za višjega gasilskega ča-
stnika pa v Izobraževalnem centru na Igu. 
Iz Gasilske regije Dolenjska (GRD) je tečaj gasilskega častnika us-
pešno opravilo 23 tečajnikov: iz GZ Novo mesto (15), iz GZ Šen-
tjernej (2) ter 6 iz GZ Trebnje: Andrej Avguštinčič, Stanislav Bevec, 
Mojca Kristan, Rok Rajar, Andrej Ulepič, Martin Vencelj. 
Tečaj za višjega gasilskega častnika je iz GRD obiskoval in uspešno 
zaključil le Janez Pečnik iz PGD Selo pri Mirni (GZ Trebnje). Mo-
notonost številnih podelitev so ublažili s kulturnimi vsebinami, in 
sicer so nastopili: Mokre tačke Mokronog, Glasbena šola Trebnje, 
Vlado Gramc in Pevski zbor PGD Zbure. 

Kviz gasilske mladine 
Tekmovanje v kvizu gasilske mladine je letošnjo zadnjo novem-
brsko soboto potekalo v športni dvorani OŠ Trebnje v organiza-
ciji Mladinske komisije, ki deluje v okviru Gasilske zveze Trebnje. 
Tega tekmovanja, ki šteje za tekmovanja v prihodnjem letu, se 
je udeležilo 64 ekip iz društev trebanjske gasilske zveze. Tekmo-
valci kategorij pionirji, mladinci in gasilci pripravniki so se preiz-
kušali v teoretičnih in praktičnih gasilskih vsebinah. Ekipe, ki so 
se povzpele na prva tri mesta v posamezni kategoriji, so prejele 
medalje in pokale. Pri pionirjih (29 ekip) so pokal prejeli v ekipi 
PGD Občine, za 2. in 3. mesto pa ekipi PGD Sveti Križ. Pri mladin-
cih so od 30 ekip medalje in pokal prejele ekipe iz PGD Občine, 
PGD Štatenberk in PGD Sveti Križ. V kategoriji gasilci pripravniki 
je sodelovalo 5 ekip, na prva tri mesta so se uvrstile ekipe PGD 
Občine, PGD Trebelno in PGD Dobrnič. 
Iskrene čestitke tekmovalcem in njihovim mentorjem. Srečno na 
nadaljnji tekmovalni poti. 

Leto gasilskih jubilejev
Letošnje leto je bilo bogato praznovanje gasilskih jubilejev: 50-le-
tnica Gasilskega muzeja dr. Branka Božiča v Metliki, 70-letnica 
Gasilske zveze Slovenije, 70-letnica gasilske himne, ki je zakore-
ninila v Šmartnem pri Slovenj Gradcu ter 150-letnica gasilstva na 
Slovenskem, ki so jo z veliko gasilsko parado in svečanostjo obe-
ležili v Metliki, zibelki slovenskega gasilstva 8. septembra 2019, 
kjer je v koloni - ešalonu Gasilske regije Dolenjska sodelovalo 130 
članov in članic, od tega mladina in veterani iz trebanjske gasilske 
zveze.
Zaključna akademija kot sklepni poklon vsem jubilejem je pote-
kala v Cankarjevem domu Ljubljana v organizaciji Gasilske zveze 
Slovenije 15. novembra 2019, kjer so tudi tokrat sodelovali obi-
skovalci veličastne prireditve iz trebanjske gasilske zveze (slika 
Cankarjev dom). 
Še posebno smo bili ponosni na nastopajoče iz naše zveze na tej 
prireditvi: pevka Hana Kanc iz PGD Račje selo in mešani pevski 
zbor PGD Trebelno. 

GZ Trebnje prejela zahvalo 
Letošnjega 6. julija sta Gasilska zveza Trebnje in njena Komisija za 
članice izvedli 11. pohod članic gasilk in tako poskrbeli, da se bo 
10-letna tradicija gasilskih pohodov članic gasilk nadaljevala tudi 
v novem desetletju. 
Za organizacijo pohoda in v zadovoljstvo preko 160 gasilk poho-
dnic iz Slovenije je predsednik Janko Cerkvenik v imenu Gasilske 
zveze Slovenije v soboto, 23. novembra, na posvetu predsednic 
komisij v Zrečah (iz trebanjske zveze so se posveta udeležile 4 
članice) predsednici Komisije za članice pri GZ Trebnje Olgi Smolič 
izročil zahvalo. 

Gasilska zveza Trebnje, Mojca Femec

Foto: Luka Oven in Kristijan Bišof 

novice
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Trebanjski gasilci svetujemo
V decembrskem času okrasimo svoje domove z lučkami in sveč-
kami. Kljub prijetnemu vzdušju, ki ga nudijo, ne pozabite na po-
žarno varnost. Umetna jelka in okraski naj bodo iz težko gorljivih 
snovi. Okraske in darila postavimo tako, da bodo dovolj odmak-
njeni od virov ognja in toplote. Sveče naj nikoli ne gorijo brez 
nadzora. Kratek stik lahko povzroči požar, zato pred namestitvijo 
lučk pregledamo kable in ne preobremenjujemo vtičnic. Preden 
odidemo od doma ali gremo spat, izklopimo vse lučke in poga-
simo sveče. Pirotehnične izdelke uporabljamo po navodilih pro-

Nov gasilski dom v 
Šentlovrencu
Šentlovrenški gasilci pospešeno gradijo nov gasilski dom, ki so ga 
sedaj umestili v Dolnjih Praprečah pri Šentlovrencu, kjer so kupi-
li zemljišče poleg tamkajšnje železniške postaje. Gasilci so se za 
gradnjo novega doma odločili, ker je stari dom v Šentlovrencu, 
ki so ga zgradili leta 1955, že zdavnaj postal nefunkcionalen in 
premajhen za namestitev sodobne gasilske opreme. V nekaterih 
delih je star dom že tudi dotrajan tako, da bi sanacija stala izje-
mno veliko. Dom pa bi bil kljub sanaciji in vlaganju še vedno star 
in nefunkcionalen.
Za gradnjo novega doma so bili predstavljeni načrti in sklenjeni 
dogovori tako v GZ Trebnje kot tudi na ravni Občine, saj gre za 
znaten investicijski poseg, ki ga ne zmore društvo samo ali GZ ter 
občina, zato pričakujejo tudi podporo gospodarstva in krajanov 
gasilskega območja. Star dom bodo sicer prodali, vendar bo izku-
piček pokril le delček cene gradnje, ki bo v celoti dokončana, če 
ne bo zapletov, postopno v nekaj letih. 

Brane Praznik

Naj vas v letu 2020 spremljajo

ustvarjalne IDEJE,

modre ODLOČITVE in

brezmejna SREČA,

s katerimi boste

obogatili svoj vsakdan.

Srečno novo leto 2020,

vam želi

kolektiv

izvajalca, usmerimo jih stran od gledalcev in jih ne sprožamo v 
bližini vnetljivih snovi. Naj prazniki zažarijo, ne zagorijo!
Krajane obveščamo, da vas bomo po 15. decembru obiskali s 
koledarji. Svojo istovetnost bomo izkazali z uradnim dopisom 
in žigom društva, da boste vedeli, da prispevate za napredek 
društva − za to, da smo za vas v vsakem trenutku pripravljeni pri-
skočiti na pomoč povsem brezplačno in prostovoljno.
Z gasilskim pozdravom »Na pomoč«!

PGD Trebnje

drugonovice / voščilo
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ostalo

Letos praznujemo 140-letnico osnovnega šolstva v Velikem Gabru
in 40-letnico predšolskega varstva v kraju.

Ta visok jubilej bomo obeležili s svečano prireditvijo, ki bo v četrtek, 
19. decembra 2019, ob 17.30 v telovadnici OŠ Velik Gaber.

Ob tej priložnosti bomo izdali tudi pesmarico z avtorskimi skladbami naše 
učiteljice, ki bodo predstavljene na prireditvi.

Vljudno vabljeni!

VABILO

Območno združenje 
  Trebnje 

vabi na

 KRVODAJALSKO AKCIJO

   v PONEDELJEK, 13. 1. 2020        

in TOREK, 14. 1. 2020 

       od 7. do 13. ure 

  v »GALAKSIJO TREBNJE« 

     ZARADI VAS, 

     ŽIVLJENJE TEČE DALJE.. 

 
Ker se predsednika KS Veliki Gaber in Sela Šumberk soočata s 
podobnimi problemi, sta se dogovorila za tesnejše sodelovanje. 
Plod tega je bila prireditev z naslovom ZAPLEŠIMO in ZAPOJMO. 
Organizirali so jo neutrudni folklorniki Večerna zarja v tukajšnjem 
domu gasilcev. Da bi bil program čim bolj slikovit in tudi tonsko 
obarvan, so folklorniki povabili na pomoč staro in mlado. Dvo-
rana je bila zasedena do zadnjega kotička. Izbor nastopajočih je 
potekal pod geslom Za vsakogar nekaj. Z največjim aplavzom je 
občinstvo nagradilo najmlajše, ki so vsaj − tako kaže − edini, ki v 
srcu dobro mislijo. Med obiskovalci smo pogrešali g. župana, ki ga 
je sicer organizator toplo povabil. Lahko rečemo, da si ob taki pri-
reditvi človek nabere energijo in »napolni baterije« za vsakdanje 
življenje. FS Večerna zarja se toplo zahvaljuje za vso pomoč pri 
organizaciji KS Sela Šumberk.

Mirko Gliha, Fotografija: Anton Fortuna

Poti do knjige
Knjižnica Pavla Golie Trebnje je 7. 11. 2019 pripravila šesto stro-
kovno posvetovanje Poti do knjige, ki je bilo namenjeno družin-
ski pismenosti. Posvetovanja se je udeležilo 90 knjižničarjev ter 
drugih strokovnjakov s področja spodbujanja družinskega branja 
s cele Slovenije. Pomembna je povezovalna vloga, ki jo knjižnica 
lahko odigra v sodelovanju z vrtci, šolami, zdravstvenimi in dru-
gimi ustanovami, ki izvajajo programe družinskega branja. Dogo-
dek je potekal kot predstavitev dobrih praks, ki se izvajajo v različ-
nih knjižnicah po Sloveniji. Srečanje je s prispevkom obogatila dr. 
Dragica Haramija z Univerze v Mariboru, ki je opredelila pomen 
družinske pismenosti za otrokov celostni razvoj. Posveta, ki je po-
tekal v Galaksiji Trebnje, se je udeležil tudi župan občine Trebnje 
Alojzij Kastelic. Zbrane je nagovorila še direktorica Knjižnice Pavla 
Golie Trebnje Tanja Cuder, ki je izpostavila pomembnost dogodka 
za trebanjsko knjižnico.

Irena Palčar, Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Folklorniki Večerna zarja razveselili Selane

ZARADI VAS,
ŽIVLJENJE TEČE DALJE.
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V nedeljo, 24. 11. 2019, je krajevna organizacija Rdečega 
križa Trebnje ob 13. uri pripravila že tradicionalno srečanje 
starejših krajanov KS Trebnje in Štefan, ki se ga je udeležilo 
skupno 106 krajanov. 
Nastopili so Glorija, Rebeka in Oskar z recitalom o sreči, 
Lenart nam je na harmoniko zaigral dve skladbi, orkester 
Aleša Smoliča pa je ves čas skrbel za dobro domačo glas-
bo. Za zabavo je poskrbela gospa Danica Sila, ki je zbrane 
ves čas animirala, tako da smo tudi zapeli in zaplesali ter 
voščili dvema jubilantoma. Kuharice so postregle okusno 
kosilo, z bogatim srečelovom pa smo popestrili nadaljeva-
nje programa.
Ob prijetnem vzdušju in klepetu je minilo naše nedeljsko 
druženje in poslovili smo se z obljubo, da se naslednje leto 
spet snidemo.

Vlasta Rajkovič, KORK Trebnje

V prijetnem vzdušju je v soboto, 23. 11. 
2019, v Kulturnem domu na Veliki Loki po-
tekalo že tradicionalno srečanje starejših 
krajanov, ki ga vsako leto organizira KORK 
Velika Loka v sodelovanju s SKS in KD. Pro-
stovoljke KORK se za prireditev potrudijo 
tako, da starejši občutijo, da so med nami 
zaželeni ter da nam veliko pomenijo.
Veseli me, da so se kljub kislemu vremenu 
v tako velikem številu udeležili srečanja z 
nasmehom na licu. Želim, da bi bilo tako 
tudi v bodoče.
Navzoče so pozdravili: predsednica KORK 
Velika Loka ga. Milka Pangerc, predsedni-
ca RKS-OZ Trebnje ga. Mojca Mihevc ter 
predsednik KS Velika Loka Sašo Barle.
Prijetno druženje so s plesom, petjem in 
igranjem Žane na klavirju popestrili učen-

KORK Veliki Gaber je v nedeljo, 2. 12. 
2018, organiziralo že tradicionalno sreča-
nje starejših krajanov, ki je potekalo v OŠ 
Veliki Gaber. Za kulturni program so pos-
krbeli otroci tamkajšnje OŠ pod vodstvom 
učiteljic Justine Zupančič in Tanje Korošec.
Z nagovorom in s prisotnostjo so srečanje 
počastili podžupan Jože Avgustinčič,
predsednica OZRK Trebnje Mojca Mihevc 
in podpredsednik KS Veliki Gaber Ignacij 
Kastelic.
Po kulturnem programu in nagovorih smo 
nadaljevali druženje z dobrim kosilom in 
glasbo uigranega kvinteta članov glasbene 
šole Aleša Smoliča.
Obljube, da se srečamo na istem mestu, 
ob istem času v istem, če ne večjem šte-
vilu, so nam povedale, da je zadovoljstvo 
popolno.

Za pomoč pri izpeljavi srečanja se iskreno 
zahvaljujemo ravnatelju OŠ Veliki Gaber 
mag. Gregorju Udovč, da nam vedno od-
pre vrata za srečanja, učiteljicama Justini 
Zupančič in Tanji Korošeč za pester kultur-
ni program z otroki tamkajšnje OŠ. Hkrati 

pa želimo vsem vesele božične praznike in 
v prihajajočem letu 2020 obilo zdravja in 
osebne sreče.
 

Kork Veliki Gaber 
Mojca Smolič

Srečanje starejših krajanov KS Veliki Gaber

ci PŠ Šentlovrenc pod vodstvom učitelja 
Uroša Primca. Sledil je še glasbeni vložek 
predsednika KD – Bojana Rusa. Po konča-
nem programu so prostovoljke napolnile 
mize z dobrotami, ki jih je pripravil Slavko 

Štrumbelj. Dan je v prijetnem vzdušju hit-
ro minil in razšli smo se z željo po ponov-
nem snidenju.

Predsednica KORK Velika Loka
Milka Pangerc

Srečanje starejših krajanov KS Trebnje in Štefan

Srečanje starejših na Veliki Loki

drugonovice
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Obnova spomenika 
v Dobrniču
ZB za vrednote NOB Trebnje preko svojih 
članov redno spremlja stanje spomenikov 
in spominskih obeležij, ki obeležujejo do-
godke med NOB. Že dalj časa smo ugotav-
ljali, da bo potrebno obnoviti grobnico na 
pokopališču v Dobrniču, ki je evidentirana 
kot enota nepremične kulturne dedišči-
ne, kjer je pokopanih 100 domačinov pa-
dlih v NOB. Grobnica je bila urejena leta 
1968 po zamisli arhitektov J. Zemljica in 
P. Mikliča. Na osnovi ugotovitve smo zap-

V ponedeljek, 2. septembra, so se Zagri-
ški fantje zbrali na vsakotedenski vaji. Že 
na začetku se je videlo, da je nekaj hudo 
narobe. Sklonjene in potrte glave namreč 
niso njihova navada. Kot strela z jasnega 
je udarila vest, da jih je nepričakovano 
zapustil odličen basist Janez Sladič. Za 
Zagriške fante je bil Janez kot za Avsenike 
Franc Košir. Bil je legenda zbora. Za svoj 
žametni bas, ki ga je podarjal mnogim 
zborom, kot so MePZ KRES Čatež, MoPZ 
vinogradnikov Čatež, cerkveni zbor Ča-

Janezov 70. rojstni dan z Zagriškimi fanti

Veseli december
Na Ulici OF v Trebnjem smo prišli na idejo, da bo tudi v 
naši ulici zaživel VESELI DECEMBER. Dogovorili smo se, 
da bomo v soboto okrasili hiše vsak po svojih zmožno-
stih, v nedeljo pa skupno okrasimo še ulico. Začeli smo z 
uličnim zborom že ob 14.00 na dvorišču pri Govedniko-
vih. Nekateri so priskrbeli okraske, drugi pijačo in hrano, 
sladico je spekla najboljša kuharica na ulici Milena Lun-
der. Mrazu navkljub smo vsi, odrasli in otroci, nestrpno 
pričakali uro 17.30, ko se je zgodil svečan prižig lučk. Ok-
rasitev je vse očarala. Po sprehodu skozi celo ulico smo 
tudi odrasli občutili tisto pristno in nedolžno otroško 
razposajenost.
Čudovito je imeti super sosede, da s skupnimi močmi 
uresničimo razno razne ideje. Vsi že nestrpno pričakuje-
mo silvestrovo, ki ga bomo letos že tradicionalno doča-
kali skupaj. Vsi sokrajani ste seveda vljudno vabljeni, da 
si vzamete čas in se v mraku sprehodite skozi našo ulico.
Sosedje iz Ulice OF želimo vsem res vesel prazničen de-
cember!

Mojca Pivašević

rosili Zavod za varstvo kulturne dediščine, 
enota Novo mesto za njihovo soglasje, 
Občina Trebnje pa je ravno v tem času ob-
javila javni poziv za pridobitev sredstev z 
namenom obnove spominskih obeležij 
NOB. V začetku smo imeli manjše težave 
pri pridobivanju ustreznih izvajalcev, ki bi 
za najnižjo ceno izvedli celostno obnovo. 
Žal nam to v popolnosti ni uspelo, izbrali 
pa smo izvajalca z najugodnejšo ponudbo. 
V mesecu oktobru smo od Občine Trebnje 
prejeli pogodbo, izvajalec pa je zaradi sla-
bega vremena z deli začel malo kasneje. 
Tako je v mesecu novembru izvedel izkop 
prejšnjih talnih plošč, zamenjal utrditev 
in položil novo oblogo. Ravno tako je iz-

vedel čiščenje celotne grobnice in uredil 
okolico. Za celostno ureditev grobnice se 
bomo potrudili drugo leto, ko namerava-
mo obnoviti še napise na spominski plošči 
in okrasnih stebrih. Za finančno pomoč se 
iskreno zahvaljujemo Občini Trebnje. 

Boštjan Sladič

tež−Zaplaz in kar štirinajst let Zagriškim 
fantom, je prejel tudi zlato Gallusovo 
značko. Njemu pritiče prav gotovo rek: 
»Kdor poje, zlo ne misli.« Bil je vsestran-
ski, povezovalen, hudomušen in ustvar-
jalen za humor in dobo vzdušje. Njegov 
zadnji glas smo lahko poslušali iz kora za-
plaške cerkve, kot da se je hotel posloviti 
od zaplaške Marije. Ta isti večer pa se je 
za vedno poslovil od vseh, ki smo ga ime-
li radi. Gotovo zdaj prepeva v nebeškem 
zboru.

Matej Gorišek − udeleženec MSP  
v karateju Santiago de Chile
Med 23. 10. 2019 in 27. 10. 2019 je v glavnem mestu Čila, Santiago de 
Chile, potekalo 11. Mladinsko svetovno prvenstvo v karateju za kadete, 
mladince in mlajše člane.
Prvenstva se je klub kriznim razmeram (prav v času prvenstva so namreč 
v večjih mestih Čila potekale demonstracije) udeležilo več kot 1500 tek-
movalk in tekmovalcev iz več kot 90 držav celega sveta. Slovenske barve 
je zastopalo 14 tekmovalk in tekmovalcev. Med njimi tudi Matej Gorišek 
iz Šentlovrenca (v borbah do 76 kg). 
Matej Gorišek je v prvem kolu z 2 : 1 premagal Brazilca Pinheira (ki je na 
svetovni lestvici med prvimi petimi), v drugem kolu pa je bil z minimalnih 
0 : 1 od Mateja boljši madžarski reprezentant Botos. Botos je naslednjo 
kolo izgubil, tako da Matej ni imel možnosti pomeriti se v repasažu.
Slovenska reprezentanca je to pr-
venstvo zaključila z dvema 5. mes-
toma, enim 7. mestom ter dvema 
9. mestoma, kar je najboljši uspeh 
na dosedanjih mladinskih svetov-
nih prvenstvih. 
Da se je Matej lahko udeležil MSP, 
se zahvaljujemo donatorjem, ki so 
donirali denarna sredstva: TEM Ča-
tež, d. d., Avto Slak Trebnje, PAAN 
PAAN, Občina Trebnje.

Alenka Tomc

Odšel je žametni bas

Janez, hvala ti za veselje, ki si ga nam raz-
dajal. Počivaj v miru!

Tvoji Zagriški fantje
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11. Mednarodni 
badmintonski turnir 
Medvode Forza Cup 
2019
V Medvodah je od 29. 11. do 1. 12. 2019 
potekal 11. mednarodni badmintonski 
turnir, na katerem je nastopilo 343 tek-
movalcev iz 16 držav. V številčni konku-
renci so uspešno nastopili tudi slovenski 
badmintonisti. Badmintonski klub Mirna 

Po prvem delu državnega ekipnega keg-
ljaškega prvenstva v 1.B ligi za ženske so 
trebanjske kegljačice na četrtem mestu. 
Po poškodbah nekaterih igralk v ekipi je 
bilo težko uskladiti vse potrebno, da iz-
brana vrsta nastopi v optimalni postavi. 
Na lestvici vodijo mlade kegljačice Pivke s 
14 točkami, sledijo Litijčanke, Krkašice in 
naša ekipa z devetimi točkami in drugi.
Analiza uspešnosti igralk: Nika Radelj 6:1 
(povprečje 567,42 podrtih kegljev na tek-
mo), Katja Šribar 4:3 (53,57), Rozi Flisar 4:3 
(501,42), Jasmina Mišič 4:4 (527,00), Silva 
Zupančič 3,5:4,5 (523,25), Milena Veber 
Jarc 0:1 (-), Slavica Hribšek 1:6 (506,43), 
Jelka Oven 0:1 (418,00), Tamara Mulh 0:3 
(438,00) in Iris Vencelj 0:3 (433,00). 

REZULTATI: 

1. KROG: Trebnje – Krka Novo mesto 4 : 4 
(3181 : 2133). 
»Po vrnitvi na steze se je mlada mamica 
Nika Radelj zelo izkazala, toda za končno 
zmago je bilo premalo. Zelo zanimiv je bil 
dolenjski derbi v ženski B ligi v Novem mes-
tu. Trebanjke so bile v vlogi domačink in po 
zaslugi mlade mamice Nike Radelj (604) 
zanesljivo povedle ter si nabrale prednost 
v kegljih. Toda Novomeščanke se niso 
predajale in na koncu prišle do velike 
točke, potem ko je Silva Zupančič zapravila 
svojo točko za štiri keglje.« (Ekipa)

2. KROG: Litija 2001 – Trebnje 3,5 : 4,5 
(3153 : 3180)
»Kegljačice Trebnjega so v Litiji v 2. 
krogu državnega kegljaškega ekipnega 
prvenstva premagale domačinke z 
nenavadnim izidom 4,5 : 3,5 (3180 : 3153) 
in se prebile na drugo mesto na lestvici 
1.B lige. V ekipi je prvič nastopila kot 
rezerva Stanka Zaletelj. Tako so zopet 
znova dokazale, da so v vrhunski formi, 
ki jo iz tekme v tekmo le dopolnjujejo z 
zavidljivimi rezultati. Držimo pesti, da se 

je zastopalo 12 igralcev v kategorijah U11, 
U13, U15 in U17. Vsi tekmovalci iz BK Mir-
na: Vit Križman, Manca Zupančič, Neža 
Krištof, Lana Livk, Kristina Kastelic, Zara Še-
nica in Vid Koščak so prikazali dobro igro. 
Tevž Ornik in Tim Škrlj sta v dvojicah in 
posamezno do 15 let osvojila peto mes-
to, najvišje pa so se uvrstili Nik Zupančič 
in Matevž Herman v dvojicah do 17 let z 
osvojenim tretjim mestom ter Tim Anzelj v 
dvojicah do 13 let, ki si je skupaj s soigral-
cem iz Avstrije Shangzu Zhanom priboril 
svoje prvo tretje mesto v mednarodni 
konkurenci.

Kegljačice po jesenskem delu na četrtem mestu

Vsem tekmovalcem BK Mirna želimo ve-
liko nadaljnjih uspehov pri treniranju in 
tekmovanju. 

 Vanja Jakopin

jim uspe na lestvici uvrstiti na najvišje 
mesto. Čestitke našim dekletom in 
njihovemu trenerju Niku Golešu!«

 
3. KROG: Trebnje – Slovenj Gradec 7 : 1 
(3192 : 2848)

»V ženski B ligi so na vrhu igralke Tre-
bnjega, ki so v Novem mestu s kar 344 
keglji razlike premagale Slovenj Gradec. 
Ponovno je bila odlična Nika Radelj s 592 
podrtimi keglji.« (Ekipa)

4. KROG: Radenska Radenci – Trebnje 7 : 1 
(3157 : 2948)
»Trebanjke so brez treh izkušenih igralk 
po pričakovanju izgubile v Radencih.« 

5. KROG: Trebnje prosto

6. KROG: Trebnje – Pivka 1 : 7 (3109 : 3187)
»Pivčanke so zelo suvereno zmagale v No-
vem mestu. V ženski B ligi na vrhu vztrajajo 
igralke Pivke, ki so brez velikih naporov 
prišle do svoje pete zmage. Najboljša po-
sameznica pa je bila domačinka Nika Ra-
delj s 586 podrtimi keglji.« (Ekipa)

7. KROG: Ograca Ljubljana – Trebnje 2 : 6 
(2991 : 3027)
»V ženski B ligi so pomembno zmago v 
gosteh dosegle Trebanjke, ki so prema-
gale Ograjco v Ljubljani. Daleč prvo ime 
na tokrat zelo težkih stezah (kar smo po-
tem videli na moškem obračunu, ko je ig-
ral Proteus), je bila Nika Radelj, ki tako po 
vrnitvi na steze po materinstvu selektor-
ja Grubarja opozarja nase in na svoje zelo 
dobre nastope v tem prvenstvu.« (Ekipa)

8. KROG: Trebnje – Bela krajina Črnomelj 
6 : 2 (3257 : 3149)
»V ženski B-ligi so tokrat domačinke bile 
zelo zanesljive in prišle do pričakovanih 
zmag. Pivčanke so na tekmi z Ograj-

co dokončno potrdile jesenski naslov. Na 
drugo mesto so se prebile Trebanjke, ki so 
bile doma premočne za Črnomaljke, pri 
katerih pa moramo pohvaliti mlado Tino 
Mržljak, ki je podrla kar 618 kegljev in 
močno popravila svoj osebni ligaški re-
kord.« (Ekipa)

9. KROG: Ceršak – Trebnje 5 : 3 (3077 : 
2979)
Zaradi odsotnosti Nike Radelj je trener 
Niko Goleš v igro poslal neizkušene Iris 
Vencelj in Tamaro Mulh, ki niso bile kos 
nalogi in tekma je na koncu izgubljena z 
minimalni izidom 3 : 5.

VRSTNI RED PO PRVEM DELU: 
1. Pivka 14 točk (43:21), 2. Litija 2001 9 
(35,5 : 28,5), 3. Krka Novo mesto 9 (33 : 
31), 4. Trebnje 9 (32,5 : 31.5), 6. Slovenj 
Gradec 8 (35 : 29), 7. Ograjca Ljubljana 6 
(28 : 36), 8. Radenska Radenci 6 (28 : 36), 
9. Ceršak 4 (21 : 43).

Naše kegljačice si zaslužijo vse pohvale, 
saj so se celo sezono borile. Kljub kakšni 
manjki v ekipi so se vedno uspele uvrstiti 
na dobra mesta.
Zahvaljujejo se Občini Trebnje za pomoč 
kakor tudi vsem, ki jim na kakršen koli 
način pomagate, da so lahko to, kar so in, 
da žanjejo rezultate. Vsem pa leto polno 
zdravja, zadovoljstva in miru. SREČNO 
2020! 

Mojca Smolič
(Foto Matjaž Zaman)

šport
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Svoj osebni praznik ̶ 90 ̶ let je praznovala gospa Cecilija Zu-
pančič. Gospa svoja leta dobro skriva. V hiši, kjer živi skupaj s 
sinovo družino, se dobro počuti. Sicer izhaja iz Šentjanža, od 
koder je bila premeščena v službo v Dobrnič, kjer je spoznala 
svojega bodočega moža. Tako sta začela skupno pot in si na 
Slakovi ulici zgradila hišo. Rodila sta se jima sin in hči, ki sedaj 
živi na Primorskem, a se rada vrača domov. Zdaj ima gospa že 
tri pravnuke, posebej navezana je na Brino, ki ji večkrat dela 
družbo. Malo pa pogreša sprehode po igrišču skupaj s prijate-
ljicama. Zadovoljna je, da lahko poskrbi zase in ji zdravje dobro 
služi. 
Gospa Cecilija, želimo vam še veliko skupnih in veselih dru-
ženj z vašimi pravnuki ter veliko zdravja in zadovoljstva v krogu 
vseh, ki vas imajo radi.

Vlasta Rajkovič,
KORK Trebnje

  
V sredo, 30. 10. 2019, je osebni praznik − 90 let − praznovala gospa 
Gamze iz Trebnjega. Ob tej priložnosti sva jo s prostovoljko KORK Treb-
nje Matejo Zajc obiskali na njenem domu in ji čestitali. Gospa Ana naju 
je sprejela z velikim veseljem, saj ima zelo rada obiske, da malo pokle-
peta. Živi v bloku, kjer sta si z možem pred leti ustvarila družino, sedaj 
je že 10 let vdova. Že od mladih nog vsako jutro najprej telovadi. Njeno 
najljubše opravilo pa je obdelovanje vrta, ki ni majhen, saj vso zelenjavo 
zase pridela na njem. Tam pozabi včasih celo na kosilo, dve dobri hčeri 
pa jo spomnita, da je potrebno tudi jesti. Ko gre na obisk k hčeri Anici 
v Belšinjo vas, še tam pomaga pri obdelavi vrta. V dobri družbi svojih 
vnukov in pravnukov pa zaigra tudi na orglice. Njen recept za zdravo 
življenje je gibanje, dobra volja, druženje in pravilo, da se človek sam 
sebi ne sme smiliti. Gospa Ana, želimo vam še veliko zdravih let in dobre 
volje v krogu svojih najdražjih.

Vlasta Rajkovič

Okrogli jubilej Cecilije Župančič 

Osebni jubilej gospe Ane Gamze

Mame mažoret seniork, ki so zaključile svojo tekmovalno pot, 
smo se odločile, da bo njihov konec naš začetek. Strinjale smo 
se, da bomo pogrešale druženja, ko smo dekleta spremljali na 
tekmovanjih po Sloveniji in Evropi. Nastala je skupina Bombice 
iz imena senior skupine Bondice. Pridružile smo se kategoriji XXL 
Mažoretne zveze Slovenije.
Začele smo s treningi na Podborštu pod vodstvom Zale Ribič in 
Nuše Bedene. Takoj smo spoznale, da je vloga gledalca povsem 
nekaj drugega kot vloga mažorete s palico in pom-pomom v 
roki. Nekatere članice so zaradi različnih vzrokov odnehale, priš-
le so nove, a vse nas je družila vztrajnost in misel, da zmoremo.
Tako smo se 23. novembra zbrale na tekmovanju na Rogli. Na-
stopile smo pred sodniki in gledalci, premagale smo predvsem 
same sebe in dobile pokal za najbolj simpatično mažoretno sku-
pino. To, kar smo doživele, je dobra začimba, s katero smo zači-
nile naš vsakdanjik. Dobile smo krila za nove podvige.

Saša Bedene

Uspeh mamic Trebanjskih mažoretk

jubileji
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Članska ekipa  
RK Trimo Trebnje v 
drugi del s porazom
Po dobrem začetku in še boljšem nadalje-
vanju prvega dela sezone se je članska eki-
pa RK Trimo Trebnje na prvi tekmi drugega 
dela opekla na gostovanju v novi dvorani v 
Ormožu. Domačini po začetnem zagonu in 
vodstvu le tega niso izpustili iz rok, Treba-
njcem pa je zmanjkalo želje in energije za 
več kot poraz s štirimi goli. Ob treh zgreše-
nih sedemmetrovkah in slabem izkupičku 
vratarjev je bil pogled že usmerjen v na-
slednjo domačo tekmo, ki je bila pretekli 
petek proti Slovenj Gradcu.
Po prvih 12 tekmah je naša članska ekipa 
osvojila 15 točk in ima pred šesto ekipo 
MRK Krka pet točk prednosti, za tretjim 
Gorenjem pa po 12 krogih zaostaja za toč-
ko. Na prvem mestu je daleč najboljša eki-
pa Celja, ki je še brez poraza, druga pa je 
Ribnica z enim izenačenim izidom in enim 
porazom.
Najboljši strelec trebanjske ekipe je še 
vedno Dino Hamidovič s 67 goli, 59 go-
lov na dvanajstih tekmah pa je zabil drugi 
strelec ekipe Gal Cirar.

Za RK Trimo Trebnje
Žiga Zaplotnik

Starejši dečki B 
nadaljujejo zmagoviti niz
Mladinska ekipa se še pobira in na zadnjih 
šestih tekmah je zabeležila le eno zmago 

1. turnir RK Trimo 
Trebnje v mini 
rokometu

RK Trimo Trebnje je v mesecu novembru 
organiziral 1. turnir v mini rokometu. Na 
turnirju, ki je bil odigran v dveh sklopih, so 
sodelovale ekipe mini rokometa iz osnov-
nih šol Trebnje, Velikega Gabra, Dol. Nem-
ške vasi, Dobrniča, Mirne, Šentruperta in 
Mirne Peči. Tekmovali so mladi rokometaši 
od 2. do 5. razreda, skupaj je tekmovalo 
okrog 100 otrok. Rezultatov nismo merili, 
saj je bil namen uživanje v rokometni igri z 
druženjem. Turnirje bomo še ponovili, kajti 
odziv je bil zelo velik.

RK Trimo Trebnje
Roman Šavrič

proti tekmecu na sredini lestvice v Izoli. Z 
osmimi točkami po devetih tekmah so na 
sedmem mestu med 12 ekipami.
Podobna slika je tudi pri ekipi kadetov, ki 
so v zadnjih šestih tekmah zmagali dvak-
rat. November so končali z zmago proti 
Grosuplju in ostajajo na četrtem mestu v 
svoji skupini, do konca rednega dela pa sta 
še dve tekmi.
Prvo mesto v skupini še držijo starejši deč-
ki B, ki imajo pred drugo uvrščeno Ribnico 
tekmo manj in točko prednosti. V letošnji 
sezoni še niso bili poraženi in to je odličen 
obet za nadaljevanje sezone. Tudi prvo 

Ormož je bil v novi dvorani pred domačimi igralci prezahteven tekmec za trebanjske rokometaše.

mesto lestvice strelcev še vedno pripada 
igralcu Trebnjega, to je Matjaž Gazvoda, ki 
je dosegel v povprečju 9,5 gola na tekmo.
Mlajši dečki A so v preteklem tednu odi-
grali tekmo proti MRK Krka, ki so vodilni 
v skupini, pred tem pa so s tekmo manj 
držali četrto mesto. Tudi mlajši dečki B so 
se pomerili v sosedskem dvoboju s Krko 
pretekli teden, pred tem pa so zasedali 
drugo mesto v skupini.

Za RK Trimo Trebnje
Žiga Zaplotnik

šport



27
Trebnje

Selekcije NK Trebnje uspešno v leto 2020
Vse selekcije NK Trebnje so po končanem jesenskem delu tekmovanja v MNZ Ljubljana in NZS pričele z udejstvovanjem tudi v zim-
skem delu tekmovanja, in sicer v dvoranskem nogometu po Sloveniji in čez mejo. S številčno udeležbo pri vadbi se lahko pohvali tudi 
Mala nogometna šola v Vrtcu Mavrica Trebnje, kjer pod vodstvom trenerja Mladena letos prek 50 otrok pridno spoznava nogometne 
veščine. Torej lahko rečemo, da smo bili aktivni tudi v letu 2019, zato v letu, ki prihaja, v NK Trebnje želimo vsem našim članom kluba 
in občanom ter občankam občine Trebnje srečno, zdravo in zadovoljno leto 2020. 
Športni pozdrav!

Leon LOBE, NK Trebnje
Foto: arhiv Vrtca Mavrica Trebnje

Klemen in Lara 
uspešna na 
svetovnem 
prvenstvu v Bonnu
 
Od petka, 29. 11. 2019, do nedelje, 1. 12. 
2019, je v nemškem Bonnu potekalo sve-
tovno prvenstvo v športnem paraplesu 
– World Para Dance Sport Chapmionship 
2019. Prvenstvo je bilo polno presežkov, 
plesalcev je bilo vsaj 250, udeleženih držav 
pa 24 z vseh kontinentov (razen Avstrali-
je). Slovenska reprezentanca je bila pod 
vodstvom trenerja Andreja Novotnyja 
(Plesni klub Zebra) najštevilčnejša do se-
daj, saj je štela 12 plesalcev oz. 6 plesnih 
parov. Za tri plesne pare je bilo letošnje 
svetovno prvenstvo prvo veliko tekmova-
nje, naš občan Klemen Dremelj je bil med 
njimi. Skupaj s soplesalko Laro Nedelj-
kovič ju je v petek, 29. 11., doletela čast 

Na OŠ Veliki 
Gaber projekt 
Medgeneracijskega 
branja
poteka že tretje šolsko leto. Letošnje prvo 
srečanje je bilo v četrtek, 14. 11. 2019, v 
knjižnici šole. Udeležilo se ga je 32 bralcev. 
Med njimi je bilo 14 učenk iz 7., 8. in 9. ra-
zreda, 7 članov Društva upokojencev Veliki 
Gaber (med njimi sta bili tudi predsednica 
KS Veliki Gaber Štefanija Gliha in predse-
dnica Društva upokojencev Veliki Gaber 
Joži Štrempfelj), mama naših učencev ter 
9 učiteljev in ena sveže upokojena učite-
ljica. Letošnje srečanje sta otvorili mag. 
Tilka Jamnik, podpredsednica Društva 
Bralna značka in vodja projekta Medge-
neracijskega branja mladinskih knjig, ter 
generalna sekretarka Društva Bralna znač-
ka Manca Perko. Vsem sta poklonili knjigo 

Slavka Pregla Geniji brez hlač, ki bo izho-
dišče za dejavnosti na našem naslednjem 
srečanju v mesecu januarju. 
Logotip letošnjega medgeneracijskega 
branja na šoli je delo šestošolke Lorelai 

nošenja zastave ob odprtju prvenstva. V 
soboto, 30. 11., sta si priplesala 16. mesto 
v kategoriji Standard combi class 2, kjer 
se jima je le za las izmuznilo polfinale. V 
nedeljo, 1. 12., sta si uspešno priplesala 
mesto v četrtfinalu in zasedla 17. mesto 
v kategoriji Latin combi class 2. Vsem pa-
raplesalcem iskreno čestitamo. S svetov-
nim prvenstvom se zaključuje tekmovalno 
leto 2019, temu bo sledilo malo počitka, a 
ne prav veliko, saj plesalce že 25. januarja 
2020 čaka Državno prvenstvo v standar-
dnih plesih. 

Viktorija Dremelj

Kovačec, ki je za nagrado prejela bon za pi-
zzo v Gostilni Pr'Hladet. Gostilna Pr'Hladet 
večkrat z veseljem šoli priskoči na pomoč 
pri nagradah v obliki bonov za pizze, za kar 
se ji najlepše zahvaljujemo.

šport / drugo
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Pokušina mladih vin 2019 
Društva vinogradnikov 
Trebnje
24. 11. 2019 smo v Stari Gori poskusili 39 vzorcev. Absolutno ne-
gativnih je bilo 20%. Prevladujeta bekser in oksidacija, prisotna 
so tudi bolezenska stanja (etilacetat, cik, hlapni fenoli).
Vina se sicer lepo čistijo, nekatera so še precej motna, kar sicer ni 
očitek, je pa takšen vzorec po navadi bolj grob in nečist v vonju. 
Večinoma so bili izpeljani biološki razkisi, kar je pohvalno. Žame-
tne črnine absolutno zdrave osnove na tipizacijo cvička. Ravno 
tako Modre frankinje in dolenjska bela. Cvički bi morali biti letos 
zelo živahnih barv, sadni, polni, nežni, pitki.
Pri belih vinih na splošno ‘oprane’ barve kot posledice uporabe 
pretirane uporabe žvepla (glede na PH) ter nedozorelega grozdja. 
Sicer harmonični. Prisotni tudi zeleni tanini in posledično grobost 
in ne harmonija. Daljše maceracije rdeče drozge glede na dozo-
relost grozdja letos niso bile zaželene. Polovica vzorcev še vedno 

Tradicionalno tekmovanje v 
streljanju z zračno puško
V petek, 29. 11. 2019, je potekalo tradicionalno strelsko tekmo-
vanje z zračno puško na strelišču Praproče v Trebnjem. Tekmo-
vanje je bilo organizirano za učence OŠ Temeniške in Mirnske 
doline ter za člane Združenja borcev za vrednote NOB Trebnje 
in sorodne veteranske organizacije. Vabilu se je odzvalo 11 ekip, 
skupno 44 tekmovalcev. 
Na strelskem tekmovanju so se prisotnim tekmovalcem prid-
ružili tudi poklicni vojaki iz vojašnice Novo mesto, ki so mladim 
predstavili poklic vojaka in njihovo oborožitev ter opremo.

Vsem zmagovalnim ekipam sta župan občine Mokronog-Trebel-
no g. Anton Maver in predsednik Združenja g. Boštjan Sladič po-
delila pokale. Čestitke vsem za dobre rezultate. Ob tej priliki pa 
člani in članice Strelskega društva Trebnje vsem občanom in ob-
čankam občine Trebnje želijo vesele božične praznike ter zdravo 
in uspešno novo leto 2020. Strelski pozdrav.

Leon Lobe, Strelsko društvo Trebnje
Foto: arhiv društva

izredno harmonična in sadna vina. Nekatera se še razvijajo. Vsak 
vzorec je imel svojega favorita. Pohvalno. (enolog vinske kleti Kr-
ško Jure Grubar)

Vera Murn

društva / voščilo
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Spoštovane občanke in spoštovani občani!

Bližajo se praznični dnevi, ki naj vnesejo med nas prijaznost, 

prijateljstvo in toplino. Leto, ki prihaja, naj vsakogar obdari z 

voljo, ljubeznijo in čutom do bližnjega.

Le tako bomo uspešno premagovali ovire na poteh do zastav-

ljenih ciljev.

OO DESUS Trebnje

Drage občanke

in dragi občani!
 

Želimo Vam mirne in blagoslovljene božične praznike ter po-

nosen dan samostojnosti in enotnosti. 

Preživite lepe in vesele dni iztekajočega se leta, v novem letu 

pa veliko zdravja, sreče in vsega dobrega. Srečno 2020!

OO SDS Trebnje 

Leto 2019 se počasi izteka in čas je, da se poleg lepih želja 

zazremo tudi v prihodnost. Prihodnost, ki jo ustvarjajo ljudje 

s svojim znanjem, vizijami in zavedanjem, da lahko svoj trud 

usmerijo v kreiranje boljše družbe. Člani svetniške skupine in 

OO SLS bomo naredili vse, kar je v naši moči, da Občina Treb-

nje nadaljuje po poti celostnega razvoja. 

Vsem občankam in občanom želimo v prazničnih dneh miru v 

vaših domovih in družinah, ponosen dan samostojnosti in eno-

tnosti ter srečno in zdravo leto, ki prihaja. 

OO SLS Trebnje

Srečno v letu 2020

Konec leta se ozremo nazaj, z zadovoljstvom se spominjamo 
uspehov in z grenkobo razmišljamo o težkih situacijah, za kate-
re nismo bili krivi sami, vendar nemočni, da bi kaj spremenili. 
V novem letu vsem želimo uspehov, ustvarjalnosti, pozitivnih 
misli, upanja v vse dobro, razumevanja in več prostega časa 
zase in za prijatelje.
Želimo vam mirne božične praznike in veselo praznovanje pri-
hajajočega novega leta.
Vsem občankam in občanom želimo uresničitev osebnih že-
lja, zdravja in sreče v letu 2020!

 LO Trebnje

Spoštovane in spoštovani!
Za nami je naporno, a hkrati uspešno leto. To nam je prineslo 
veliko izzivov in precej zadovoljstva. Naši uspehi v letu 2019 
so ne le poplačilo za vložen trud vseh nas, ampak predvsem 
zaveza za naprej, da bomo tudi v letu 2020 strmeli k delovanju 
v skupno dobro vseh ljudi.
Želimo vam prijetne praznične trenutke v družbi vaših najbliž-
jih, v novem letu pa veliko zdravje, sveže energije ter uspešnih 
idej in zadovoljnih dni.

Srečno in samo dobro v letu 2020!
SD Trebnje

Želimo vam blagoslovljene  
božične in novoletne praznike  

ter ponosno praznovanje  
dneva samostojnosti in enotnosti.

Novo leto naj zaznamujejo  
zdravje, sreča in zadovoljstvo. 

Vse dobro v letu 2020!

 NSi TREBNJE in 
poslanec BLAŽ PAVLIN 

stranke
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zahvale / voščila

Na svetu mnogo je poti, 
a samo ena vodi tja, kjer si ti, 
po tej poti za teboj
pridemo mi vsi.

V SPOMIN

MARIJA GRČMAN
iz Mačjega Dola

(1962−2009)

V teh mrzlih decembrskih dneh mineva deset let, kar nas je zapustila 
naša draga Mira. Mira, v naših srcih boš ostala za vedno. Hvala vsem, 

ki ohranjate spomin nanjo.

Vsi tvoji

ZAHVALA
v 55. letu starosti se je za vedno

poslovil dragi mož, oče, sin, brat, dedi, stric, 
prijatelj …

 
MATIJA ŠTEPEC
Kresna ulica 2, Trebnje

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
poslovnim partnerjem, znancem za vsak stisk roke ter izrečeno 

sožalje, besede tolažbe v teh težkih trenutkih, podarjeno cvetje, sveče 
in darovane svete maše.

Posebna zahvala pogrebni službi Komunale Trebnje, pevcem za 
čustveno odpete pesmi in govor, LD Velika Loka za sodelovanje pri 

pogrebu, g. Prazniku za iskren govor ter g. župnikoma Slavku in 
Pavletu za lepo opravljen obred ter molitev in vsem tistim, ki ste nam 

pomagali in stali ob strani v času slovesa. 
Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili k njegovemu 

večnemu počitku in ga boste ohranili v najlepšem spominu.

Vsi njegovi

Spoštovane občanke  

in spoštovani občani, 

Leto se izteka, pred nami so praznični de-

cembrski dnevi, naj prinesejo toplino, razu-

mevanje, ljubezen in prijateljstvo.

Želim Vam miren in blagoslovljen božič, po-

nosen dan samostojnosti in enotnosti ter 

srečno, zdravo in uspešno novo leto 2020!

Franci Kepa 

 poslanec Slovenske demokratske stranke

Stopamo v leto, v katerem bomo obeležili 
vrsto zgodovinskih dogodkov izpred tride-
setih let, ko smo stopili v demokracijo in 

dobili svojo državo.
Danes je čas, da udejanjimo naša pričako-
vanja, da se zavemo moči medsebojnega 

sodelovanja in delamo v dobrobit Sloveni-
je in njenih ljudi. 

Doživet božič ter mirno in zdravja polno 
novo leto 2020.

Blaž Pavlin, poslanec

Plašč, oblečen v barve jeseni.
Vanj so vtkane vse nitke, ki dišijo 
po klasju zrele pšenice, po vonju lipe
in cvetovih dehtečih vrtnic.
[Mirjam Zupančič]

ZAHVALA
Na konec zemeljske poti smo pospremili

MIRJAM ZUPANČIČ
iz Dolenje Nemške vasi 26, Trebnje

Hvala ti za vse trenutke. Hvala ti za objeme, dolge pogovore in nasve-
te, položene na srce – vedno skrbno. Hvala za vsak nasmeh in besede, 

ki so znale potolažiti kot bonboni iz tistega predala v tvoji kuhinji. 
Večja si od življenja. In tvoje ljubezni ni mogoče spraviti v eno samo 
srce. Tvoja ljubezen je roža, ki cveti tudi v jeseni. V barvah, ki so kot 

prapor, ki ga vihtiš pod soncem. Hvala za vse.
Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem, sosedom, vaščanom in 

znancem za vso podporo, podarjene sveče in cvetje ter za izrečeno 
slovo naši Mirjam.

Vsi njeni.

Srečno
2020

"Besede so, po mojem ne
tako skromnem mnenju,

naš največji, neizčrpen vir
čarovnije, zmožne tako

škoditi kot zdraviti."
                                               HP. Svetinje smrti

 
 

Veliko čarobnih trenutkov, 
preživetih ob knjigi,

vam želi kolektiv
Knjižnice Pavla Golie Trebnje 



31
Trebnje

razvedrilo

Sponzor nove križanke je Terme Krka d.o.o., Novi trg 1, 8000 
Novo mesto.
V Termah Krka se ponašajo z visoko kakovostjo storitev in 
osebnim pristopom do vsakega posameznika. S pestro po-
nudbo tako zdravstvenih in sprostitvenih kot tudi gostinskih, 
športno-rekreacijskih in počitniških storitev pomagajo gostom 
pri njihovih prizadevanjih za prijetnejše, ustvarjalnejše in bolj 
zdravo življenje.
Vabljeni na razvajanje in sprostitev v Terme Dolenjske Toplice, 
Šmarješke Toplice, na Otočec ali pa na morje, v Talaso Strunjan. 
NAMIG: Obdarite svoje drage z darilnim bonom Term Krka. 
Več na www.terme-krka.si ali booking@terme-krka.eu.

Za vas so pripravili nagrade:
1. nagrada: masaža za dve osebi (50 min), v Termah Dolenjske ali 
Šmarješke Toplice ali Talasu Strunjan
2. nagrada: vstopnici za kopanje in savnanje (3 ure), za dve osebi, 
v Termah Dolenjske ali Šmarješke Toplice ali Talasu Strunjan
3. nagrada: vstopnici za kopanje (3 ure), za dve osebi, v Termah 
Dolenjske ali Šmarješke Toplice ali Talasu Strunjan

Geslo križanke in svoj naslov pošljite izključno na dopisnicah 
na Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali na elektronski 
naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com najkasneje do poned-
eljka, 6. 1. 2020. Gesel po tem datumu in gesel brez naslova ne 
bomo upoštevali.

Pravilno geslo križanke iz novembrske številke Glasila je: NANNI 
ČAJI. Prejeli smo 78 rešitev, od tega 6 nepravilnih. Na seji 2. 12. 
2019 smo izžrebali 3 nagrajence:

1. nagrajenec: BOJAN GAŠPERŠIČ,  
Velika Loka 50, 8212 Velika Loka
2. nagrajenka: KLAVDIJA STRAJNAR,  
Mala Loka 17, 8212 Velika Loka
3. nagrajenka: EVA HUDOKLIN,  
Studenec 37, 8210 Trebnje

Za prevzem nagrad pokličite podjetje Opara d.o.o. na telefon:
07 346 1451, kjer se boste dogovorili o prevzemu nagrade.
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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
vsak delavnik 7.30−8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja

Sreda, 11. december 2019 7.45−23.30 Pohod pred novim letom z Mirne preko Debenca do 
Galaksije Pred stavbo CIK Trebnje UTŽO Trebnje

15.00−17.00 Računalništvo Knjižnica Veliki Gaber CIK Trebnje, VGC Marela
17.00−18.30 Družine in kako v njih preživeti? Predavalnica CIK Trebnje CIK Trebnje

17.00 Ura pravljic v knjižnici Veliki Gaber Knjižnica Veliki Gaber Knjižnica Pavla Golie Trebnje
19.00 Pravljični večer za odrasle Knjižnica Veliki Gaber Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Četrtek, 12. december 
2019 9.00−12.00 Digitalna doba, naš izziv Računalniška učilnica, CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC Marela

17.00 Otroški abonma Levček - Čarobni prazniki in Snežna 
kraljica Kulturni dom Trebnje JSKD OI Trebnje, ZKD Trebnje

18.00 Pogovorni večer s slikarjem Sergejem Kapusom Galerija likovnih samorastnikov Trebnje CIK Trebnje, GLST
18.00 34. Lunin pohod na Vrhtrebnje Na avtobusni postaji Trebnje AnIr

Petek, 13. december 2019 17.00−18.00 Vilinska pravljica Dvorana STIK Knjižnica Pavla Golie Trebnje

17.00−18.00 Beremo s tačkami Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje in Tačke 
pomagačke

Sobota, 14. december 
2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

10.00 Sobotni STIKino: Božični sinhroniziran animiran film Dvorana STIK JSKD OI Trebnje, ZKD Trebnje 
18.00 Koncert Marijana Novine Mestni park Trebnje ZKD Trebnje

Ponedeljek, 16. 
december 2019 17.00 Ura pravljic (1. skupina) Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Torek, 17. december 2019 9.00−12.00 Novoletno srečanje za člane UTŽO DSO Trebnje CIK Trebnje, UTŽO
18.00−19.30 Mladi glasbeniki nastopajo v galeriji Galerija likovnih samorastnikov Trebnje Glasbena šola Trebnje, GLST

Četrtek, 19. december 
2019 9.00−10.30 Predavanje UTŽO Zgodovina umetnosti skozi čas: 

Monet in Manet Galerija likovnih samorastnikov Trebnje CIK Trebnje, GLST

9.00−12.00 Digitalna doba, naš izziv Računalniška učilnica, CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC Marela

17.30 140- letnica osnovnega šolstva in 40-letnica 
predšolskega varstva v Velikem Gabru Telovadnica OŠ Velik Gaber OŠ Velik Gaber

Petek, 20. december 
2019 10.00−12.00 Krasitev mestnega parka: Snežna dežela Mestni park Trebnje JSKD OI Trebnje, ZKD Trebnje

Sobota, 21. december 
2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

18.00 Te note čarobne: MePZ Leo fortis in Kvartet Strmole Avla CIK Trebnje MePZ Leo fortis in Kvartet Strmole
Ponedeljek, 23. 
december 2019 8.00−12.00 Delavnica CMU: Spletni bonton OŠ Veliki Gaber CIK Trebnje, CMU

Sreda, 25. december 
2019 18.00 Božični koncert domačih glasbenih skupin Župnijska cerkev v Trebnjem KD Trebnje

Četrtek, 26. december 
2019 9.00 20.Tradicionalni zimski pohod na Ostri vrh Rdeči kal PD Trebnje

8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT
Sobota, 28. december 
2019 18.00 Novoletni koncert občinskega pihalnega orkestra 

Trebnje in Trebanjskih mažoret Športna dvorana OŠ Trebnje KUD Občinski pihalni orkester Trebnje

20.00−24.00 Praznični koncert z bandom PULSE Bar Marina, Veliki Gaber PULSE in Gammas
Ponedeljek, 30. 
december 2019 21.00 Tradicionalni koncert skupine D'Neeb Gostilna Šeligo ZKD Trebnje

Torek, 31. december 2019 21.00 Silvestrovanje: Drugi Vagon + Zidaniški kvintet Mestni park Trebnje KUD Tia in KS Trebnje

Sobota, 4. januar 2020 10.00−11.30 Sobotno galerijsko dopoldne − Naravna kozmetika Galerija likovnih samorastnikov Trebnje CIK Trebnje, GLST, ZKD Trebnje, JSKD OI 
Trebnje

Ponedeljek, 6. januar 
2020 17.00 Ura pravljic (2. skupina) Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Torek, 7. januar 2020 9.00−12.00 Delavnica UTŽO: Zdravo hujšanja Predavalnica CIK Trebnje CIK Trebnje, UTŽO Trebnje
19.30 Gledališki abonma TIM: PLEN črna komedija Kulturni dom Trebnje JSKD OI Trebnje

Sreda, 8. januar 2020 17.00 Ura pravljic v knjižnici Veliki Gaber Knjižnica Veliki Gaber Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Četrtek, 9. januar 2020 9.00−12.00 Digitalna doba, naš izziv Računalniška učilnica, CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC Marela

17.00 Otroški abonma Levček − Tinko polovinko Kulturni dom Trebnje JSKD OI Trebnje
Petek, 10. januar 2020 18.00 35. pohod na Vrhtrebnje Zbor na avtobusni postaji v Trebnjem AnIr

Sobota, 11. januar 2020 Celodneven 
dogodek

Ekskurzija v sklopu Prijatelji GLST: nesnovna kulturna 
dediščina Informacije: GLST CIK Trebnje, GLST

Ponedeljek, 13. januar 
2020 17.00 Ura pravljic (1. skupina) Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Torek, 14. januar 2020 9.00−12.00 Delavnica UTŽO: Razreševanje težav v odnosih Predavalnica CIK Trebnje CIK Trebnje, UTŽO Trebnje
Sreda, 15. januar 2020 17.00 Ura pravljic v knjižnici Veliki Gaber Knjižnica Veliki Gaber Knjižnica Pavla Golie Trebnje

17.00 Kaj pa, če si letos podarimo več skupnih trenutkov? CIK Trebnje CIK Trebnje


