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Srečen Božič, ponosen Dan samostojnosti in 
enotnosti ter vse dobro v  Novem letu vam 
želimo z Uredništva Glasila občanov Trebnje.
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V jesenskem času se je zaključila preureditev obstoječega montaž-
nega krožišča v trajno krožno križišče, ki se nahaja pri KZ Trebnje ter 
predstavlja križanje Gubčeve ceste, Temeniške poti , ulice Stari trg 
ter Jurčičeve ulice. Območje križišča predstavlja eno glavnih vozlišč 
v mestu Trebnje. Uredilo se je kot dvignjena ploščad z ureditvijo 
klančin na vseh priključnih krakih. Površine za pešce so urejene s tla-
kovanjem z betonskimi tlakovci, s čimer se vizualno ločijo od osta-
lih prometnih površin. Predmetno območje je opremljeno s cestno 
razsvetljavo, urejene so zelene površine, preurejeno je obstoječe 
parkirišče na južni strani ulice Stari trg, prestavilo se je obstoječe 
NN zemeljsko omrežje ter zaščiti lo obstoječe krajevno in medkra-
jevno omrežje, zamenjal se je del vodovodnega in kanalizacijskega 
omrežja, ki se nahaja na območju celotne ureditve, hkrati  pa je ob-
močje še dodatno opremljeno s šti rimi parkirnimi mesti  in dvema 
polnilnima postajama za električne avtomobile. V prihodnjih dneh 
bo na delu tlakovanega parka ob krožišču nameščen še stolp s pa-
neli, ki bodo služili kot kolektorji za pridobivanje električne energije 
za polnilne postaje. Občina Trebnje namreč v sodelovanju z Elektro 
Ljubljana d.o.o. izvaja pilotni projekt, katerega cilj je pridobiti  po-
datke, koliko električne energije lahko pridobimo iz solarnih pane-
lov in koliko električne energije za polnjenje električnih postaj je 
še potrebno dodajati  iz omrežja. V skladu s sporazumom o sofi -
nanciranju navedenega projekta je Občina Trebnje fi nancirala ure-
ditev krožišča z rekonstrukcijo obstoječe komunalne in energetske 
infrastrukture, KZ Trebnje pa je fi nancirala ureditev parkirišča pred 
trgovino ter izvedbo novega uvoza. Namen investi cije je umiritev 
motornega prometa na tem območju in s tem povečanje prometne 
varnosti , predvsem 
za šibkejše udele-
žence v prometu, 
pešce ter s tem iz-
boljšanje splošne 
urejenosti  mesta 
Trebnje. 

Občina Trebnje
Oddelek za okolje, 

prostor in infra-
strukturo

Spoštovane 
občanke in občani! 
Za nami so lokalne volitve in ob tem se 
zahvaljujem vsem, ki so kandidirali ter 
česti tam novo izvoljenim svetnikom, 
tako občinskim kot krajevnim. Od nas 
vseh, ki smo bili izvoljeni, ljudje priča-
kujejo, da bomo resno opravili svoje 
delo in pripomogli k razvoju naše lepe 
občine. V polnem teku so že priprave na 
začetek dela v tem mandatu. Vse kaže, da bomo ohranili nek poli-
ti čni mir tudi v prihodnje, kajti  v kratkem času smo se dogovorili o 
sestavi odborov. V decembru je pred nami še nekaj proceduralnih 
zadev in predlog proračuna za leto 2019 in 2020 bo na mizi kmalu 
v januarju. Upam, da v čim krajšem času ta proračun sprejmemo, 
kar je tudi osnova za dobro nadaljevanje dela v Občinskem svetu. 
Smo tudi v zadnjem mesecu leta in v enem stav-
ku lahko rečem, da je za nami fantasti čno leto. 
December je tudi čas obračunov in načrtovanje dela za v pri-
hodnje. Advent pomeni čas pričakovanja, prva svečka pred-
stavlja upanje, druga mir, tretja veselje, pozornost in četr-
ta ljubezen. Torej naj bo advent v znamenju te simbolike. 
Dovolite, da ob tej priložnosti  zaželim vsem blagoslovljen Božič in 
zdravo, srečno in uspešno leto, ki je pred nami. 
V tem času pa praznujemo tudi državni praznik, dan samostojno-
sti  in enotnosti , na katerega pa tudi ne smemo pozabiti . Torej če-
sti tke in še enkrat srečno. 

Vaš  župan Alojzij Kastelic. 

Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje, Go-
liev trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev 
trg 5, 8210 Trebnje
Odgovorna urednica: Zdenka Candellari
Uredniški svet: Mateja Grebenc Kepa, Zdenka 
Candellari, Danica Sila, Vida Hočevar, Mateja 
Kozlevčar, Darinka Krevs, Leon Lobe, Marija Me-
žnaršič, Franc Brane Praznik, Petra Smolič, An-
dreja Perc
Lektorica: Silva Kastelic
Grafi čna realizacija: Simona Pate Popelar
Tisk: Jože Dolinšek, s.p.
Naklada: 4.400 izvodov, ki se razdelijo brezplačno 

vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje. 
Uredništvo si pridržuje pravico do objave, ne-
objave, delne objave ali krajšanja nenaročenih 
prispevkov v skladu s prostorskimi možnostmi 
in uredniško politi ko. Prosimo, da posamezni 
prispevki ne obsegajo več kot 1000 znakov s 
presledki in fotografi jo v formatu JPG ali po-
dobno. Fotografi j neprimerne kakovosti  za ti sk 
ne bomo objavili, prav tako ne bomo objavili 
fotografi j, pripeti h v programu Word zaradi 
slabe resolucije. Prispevki politi čnih strank in 
neodvisnih list ne smejo presegati  750 znakov 
s presledki. Prispevkov, ki ne bodo podpisani s 
polnimi imeni avtorjev, ne bomo objavili. Pro-
simo, da ob prispevku vedno navedete tudi av-
torja fotografi je. Uredništvo si pridržuje pravi-
co, da neprimerne in žaljive vsebine ne objavi. 
V Glasilu občanov se brezplačno objavi osmrtni-
ca ali zahvala ob smrti  pokojnih občank ali obča-
nov občine Trebnje v obsegu 800 znakov s pres-
ledki. Spominskih objav ob obletnicah smrti  se 

ne objavlja. Poslanih slik za objavo ne vračamo. 
V Glasilu občanov se proti  plačilu v skladu s spre-
jeti m cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so prip-
ravljeni za ti sk, torej oblikovani in v primernih 
formati h: PDF v kakovosti  za ti sk in CMYK-for-
matu. Če kakovost ni ustrezna, se objavo oglasa 
zavrne. Naročnik oglasa je dolžan spoštovati  av-
torske pravice glede uporabe fotografi j in bese-
dila v oglasnih sporočilih. Oglasi niso lektorirani. 

Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti  na 
naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com ali 
jih v elektronski obliki (CD, DVD, USB) oddate v 
poštni nabiralnik uredništva na naslovu: Glasilo 
občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod 
desno za občinsko stavbo). 
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko 
je 7. 1. 2019, predviden izid pa 16. 1. 2019. Pri-
spevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem 
datumu, bodo uvrščeni v naslednjo številko, če 
bodo še aktualni.
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Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje, Goliev 
trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev 
trg 5, 8210 Trebnje

Odgovorna urednica: Zdenka Candellari
Uredniški svet: Mateja Grebenc Kepa, Zdenka Can-
dellari, Danica Sila, Vida Hočevar, Mateja Kozlevčar, 
Darinka Krevs, Leon Lobe, Marija Mežnaršič, Franc 
Brane Praznik, Petra Smolič, Andreja Perc
Lektorica: Silva Kastelic

Naklada: 4.400 izvodov, ki se razdelijo brezplačno 
vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje.

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobja-
ve, delne objave ali krajšanja nenaročenih prispev-
kov v skladu s prostorskimi možnostmi in uredni-
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naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com ali jih 
v elektronski obliki (CD, DVD, USB) oddate v poštni 
nabiralnik uredništva na naslovu: Glasilo občanov, 
Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod desno za ob-
činsko stavbo).
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je 
8. 10. 2018, predviden izid pa 17. 10. 2018. Prispev-
ki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem datumu, 
bodo uvrščeni v naslednjo številko, če bodo še ak-
tualni.

Spoštovane občanke 
in spoštovani občani!

Dragi občani in občanke, 
spet je leto naokoli. Kar šti ri leta pravzaprav in sedanja postava 
uredništva Glasila občanov se s to številko poslavlja. Naj minejo 
leta, da so le napolnjena s toplimi človeškimi odnosi in ustvar-
jalnim delom! Iskrena hvala za vse vaše prispevke, s katerimi 
smo gradili našo skupnost in se povezovali. Srečno in uspešno 
želimo vsem občanom, še posebej pa novemu uredništvu.

Uredniški odbor GO Trebnje

Urejeno krožišče v Starem 
trgu pri KZ Trebnje
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Občina Trebnje je bila uspešna pri partnerski prijavi projekta 
AQUARES na INTERREG EUROPE, v izvajanju od 1. 6. 2018 do 1. 
6. 2023. Projekt se osredotoča na razvoj ukrepov na področju 
ponovne uporabe vode v regijah EU. Ena prvih aktivnosti je bila 
vzpostavitev usmerjevalne skupine AQUARES.
V petek, 30. 11. 2018, je v prostorih sejne sobe Občine Trebnje 
potekalo prvo srečanje ključnih deležnikov na področju ponovne 
uporabe vode v Sloveniji. Srečanja so se udeležili predstavniki 
pristojnih  ministrstev (Ministrstvo za okolje in prostor, Ministr-
stvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), Komunale Trebnje 
in Komunale Novo mesto, Razvojni center Novo mesto in dveh 
fakultet Univerze v Ljubljani (Biotehniška fakulteta, Oddelek za 
agronomijo in Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo). Pred-
stavljen je bil projekt in vzpostavljena je bila usmerjevalna sku-
pina zainteresiranih deležnikov, ki se bo sestajala predvidoma 
dvakrat letno z namenom izmenjave mnenj in izkušenj, sodelo-
vala bo pri pripravi vsebinskih poročil o zakonodajnem okvirju 
ponovne uporabe vode, tehnologijah in primerih dobre prakse 
pri nas in v EU, identificiranju problemov in priložnostih ponovne 
uporabe vode v Sloveniji. Navkljub temu, da je vode v Sloveniji 

zaenkrat še dovolj, so vsi udeleženci pokazali veliko zanimanje za 
projekt, saj že v sosednjih državah voda ni tako zelo samoumevna 
in izvajajo številne ukrepe ponovne uporabe vode, temu pa mora 
slediti tudi Slovenija. Občina Trebnje bo na ta način pridobila po-
membno izkušnjo dela na mednarodnem projektu, vzpostavlje-
no dobro sodelovanje z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi 
inštitucijami in možnost nadgradnje projekta v naslednjih fazah.  

Občinska uprava
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Prvo srečanje usmerjevalne skupine AQUARES

Avguštinčič Jože, SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA; Brilj Bogdana, SDS - SLOVENSKA DEMO-
KRATSKA STRANKA; Cesar Tanja, DROT- ZA RAZVOJ; 
Erjavec Simon, DROT- ZA RAZVOJ; Hočevar Matija, 
Vida Hočevar in skupina volivcev, Jevnikar Andrej, 
ŽUPANOVA LISTA; Kaplan Gregor, ZL-DSD – ZDRUŽE-
NA LEVICA – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA; Kepa 
Franci, SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA; 
Korbar Jože, SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA; 
Lobe Leon, DROT- ZA RAZVOJ; Longar Branko, NOVA 
SLOVENIJA -KRŠČANSKI DEMOKRATI; Moder Ana, 
SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA; Ostanek Franci, 
SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA; Ovnik 
Blaž, SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA; Pepelnak 
Nada, ŽUPANOVA LISTA; Povhe Mateja, DROT – ZA 
RAZVOJ; Sever Miha, DROT – ZA RAZVOJ; Smuk Špe-
la, DROT – ZA RAZVOJ; Šušterčič Vida, SMC – STRAN-
KA MODERNEGA CENTRA; Zajc Nino, SD - SOCIALNI 
DEMOKRATI; Zupančič Silvo, ŽUPANOVA LISTA

Izvoljeni in potrjeni svetniški 
kandidati

Oskrba s pitno vodo predstavlja enega ključnih razvojnih faktor-
jev, zato je Občina Trebnje v letu 2018 izvedla investicijo sanacije 
in kompletne obnove vodovodnih objektov. V okviru investicije je 
bilo obnovljenih 8 vodohranov: stari in novi vodohran Cviblje, vo-
dohran Sela Šumberk, vodohran Radanja vas, vodohran Medved-
jek, vodohran visoka cona Medvedjek, vodohran Vrh Trebnje in 
vodohran Velika Loka. V okviru obnove so bila izvedena gradbeno 
obrtniška dela menjave vseh talnih in stenskih oblog vodohra-
nov, vse vodne celice so bile premazane s specialnimi higienskimi 
premazi za dezinfekcijo. V starejših vodohranih je bila zamenjana 
tudi notranja strojna oprema: armature, INOX rešetke in lestve 
ter starejše elektro omare. Urejene so bile tudi dostopne poti do 
objektov in njihova zunanja ureditev. Z investicijo, katere vred-
nost je znašala 209.535,00 EUR z DDV, Občina Trebnje uresničuje 

dolgoročni strateški cilj varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo. 
Občinska uprava Občine Trebnje

Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Obnova vodovodnih objektov v občini Trebnje
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Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Trebnje (v nadaljevanju: 
SPVCP) je za mandat 2014–2018 začel z de-
lom 4. marca 2015, ko sta bila na 1. konsti-
tutivni seji izvoljena predsednik Mirko Gliha, 
predstavnik Občinskega sveta, in namestnik 
predsednika Jože Trlep, predstavnik ZŠAM 
Trebnje. Člani SPVCP so bili: Janez Mirtič, 
kasneje ga je nadomestil Dejan Kavšek, kot 
predstavnik organa varovanja javnega reda 
in miru; Zdenko Šalda, dr. med., predstavnik 
javne zdravstvene ustanove; Franci Kravcar, 
predstavnik javnega zavoda vzgoje in izo-
braževanja; Maša Rakuš Dobnik, predstav-
nica občanov, org. v svetih staršev v javnih 
zavodih s področja vzgoje in izobraževanja; 
Robert Pavlin, predstavnik izvajalca vzdrže-
vanja javne prometne infrastrukture in An-
ton Dim, predstavnik Avto-moto zveze. Člani 
so bili v skladu s Statutom Občine Trebnje 
(Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14-popr.) in 
Poslovnikom Občinskega sveta Občine Treb-
nje (Uradni list RS, št. 63/14) ter Odlokom o 
ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu (Uradni list RS, št. 34/07) 
imenovani s strani Občinskega sveta Občine 
Trebnje, in sicer na 3. redni seji Občinskega 

sveta 4. februarja 2015 za čas mandata Ob-
činskega sveta. Naloge tajnice SPVCP sta v 
tem obdobju opravljali zaposleni v Občinski 
upravi Občine Trebnje Janja Fink in Nastja 
Podržaj. SPVCP je bil sklepčen na 21. sejah, 
kjer so se obravnavale različne konstruktiv-
ni pobude in predlogi za preventivno delo-
vanje v cestnem prometu na lokalni ravni. 
Najpomembnejše aktivnosti SPVCP v času 
delovanja so bile:
• izvedba štirih (4) medobčinskih kolesarskih 

tekmovanj »Kaj veš o prometu« za učence 
od 6. do 9. razreda OŠ;

• izvedba štirih (4) dogodkov v centru Trebnje-
ga »Dan brez avtomobila v občini Trebnje« 
v mesecu septembru v sklopu Evropskega 
tedna mobilnosti ter izvedba delavnice za 
starejše »Hoja kot prometna praksa«;

• pomoč pri varovanju učencev osnovnih šol 
v času opravljanja kolesarskih izpitov;

• organizacija prometne varnosti ob začetku 
novega šolskega leta;

• namestitev petih (5) prikazovalnikov hitrosti 
MHP50;

• nakup štirih (4) koles z obvezno opremo za 
namen opravljanja kolesarskih izpitov, ki 
so bila izročena OŠ Veliki Gaber in predaja 

šestnajstih (16) kolesarskih čelad za učence;
• nakup dveh (2) kolesarskih poligonov za OŠ;
• vključevanje v nacionalne preventivne akci-

je (Alkohol, Varnosti pas, Motorist, Bodi Vi-
den, Mobilni telefon) in razdelitev preven-
tivnega materiala ob izvajanju (kresniške, 
odsevni trakovi); 

• financiranje lutkovne predstave »Ena Ena 
Tri« na OŠ Veliki Gaber in vsakoletno izved-
bo interaktivne delavnice »Še vedno vozim 
– vendar ne hodim« za učence 9. r OŠ Treb-
nje ter sofinanciranje programa Kolesarčki v 
Vrtcu Mavrica Trebnje;

• obravnava pobud postavitve prometne si-
gnalizacije v občini Trebnje; 

• uspešno sodelovanje z Medobčinskim in-
špektoratom in redarstvom in

• udeležba na letnih posvetih Javne agencije 
RS za varnost prometa.

Za učinkovito delovanje Sveta za preventi-
vo in vzgojo v cestnem prometu pri Občini 
Trebnje se zahvaljujemo vsem, ki ste v tem 
obdobju s svojim aktivnim udejstvovanjem 
prispevali k večji varnosti v cestnem prome-
tu.

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Uspešno delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu v preteklih štirih letih

V občini Trebnje se čedalje pogosteje soo-
čamo z onesnaževanjem bivalnega okolja 
s pasjimi iztrebki. Zato smo temu v izogib 
nabavili deset (10) posebnih košev za pasje 
iztrebke, ki so izdelani v skladu s Katalogom 
urbane opreme pri izbranem ponudniku. 
Vsak koš je opremljen s plastičnimi vrečkami, 
manjšimi za pobiranje in večjimi za odpadke 
ter odprtino, kamor se vsebina odvrže. Za 
vzdrževanje le-teh je zadolženo javno podje-
tje Komunala Trebnje d.o.o. Lokacije (v foto 
galeriji), kamor so se predmetni koši posta-
vili in upoštevajoč predloge občanov, so na 
naslednjih mestih:
• Gubčeva cesta (pot od NLB d.d. do KZ 

Trebnje),
• Stari trg pri KZ Trebnje,

• ob križišču Glavarjeve in Režunove uli-
ce,

• Praproče (pod Jurčkovim gozdom),
• pri Veterinarski postaji,
• pri OŠ Trebnje,
• pri Športnem parku Trebnje,
• Rimski dvori (ob lokalni cesti),
• v mestnem parku v Trebnjem in
• v Šentlovrencu (na koncu mostu).
Za učinkovit sistem in uporabo košev je bi-
stven odnos in volja sprehajalcev ter skrb-
nikov pasjih ljubljenčkov, zato pozivamo vse 
občane, da v skladu z veljavnim Odlokom o 
obveznostih lastnikov in skrbnikov psov na 
območju občine Trebnje (Uradni list RS, št. 
51/16) upoštevate in uporabljate označene 
smetnjake, ki so namenjeni pasjim iztreb-

kom oz. tam, kjer teh ni, zabojnike za komu-
nalne odpadke in s tem pripomorete k prijet-
nejšemu bivalnemu okolju in večji urejenosti 
našega kraja.

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Postavljeni koši za pasje iztrebke
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Občina Trebnje je v pričetku meseca novembra dokončala 
gradnjo dveh novih gozdnih cest s tremi odseki: Velika Loka – 
Mlačna, Pluska – Mlačna in odsek Kamni potok v skupni dolžini 
3 km. Novozgrajene gozdne ceste so povezane z že obstoječi-
mi in tvorijo krog v skupni dolžini 5 km. Gozdne ceste imajo 
širino vozišča 3,5–4 metre, vozišče je izdelano s tamponskim 
drobljencem v debelini 20–35 cm, povprečni naklon ceste je 
5 %, maksimalni naklon pa znaša 12 % v srednjem delu trase. 
Ceste so opremljene z razširjenimi obračališči in nakladalnimi 
površinami, kar omogoča lastnikom zemljišč lažje nakladanje 
in spravilo lesa. Poseg izgradnje novih cest se je izvedel oko-
lju prijazno z majhnimi vplivi na okolje. Brežine so urejene na 
način za čimprejšnjo ozelenitev z gozdnim rastjem. Z izgradnjo 
gozdnih cest je omogočen kvaliteten dostop do gozdnih parcel. 
S tem se je izboljšala funkcionalnost zemljišč, gozdne ceste pa 
bodo okoliškim prebivalcem omogočale tudi rekreati vne de-
javnosti , kar daje celotni lokalni skupnosti  dodano vrednost.

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Izgradnja gozdnih cest Velika 
Loka–Mlačna in Pluska–Mlačna 

Občina Trebnje je v novembru 2018 dokončala investi cijo izgra-
dnje ločenega kanalizacijskega sistema v naselju Račje selo–Blato. 
Večina objektov se je priključila na javno omrežje kot gravitacij-
ski hišni priključki. Na področjih, kjer konfi guracija terena tega ni 
omogočila, pa je bilo izvedeno hišno črpališče. V bližini naselja je 
bila v preteklosti  že izgrajena ČN PE 500, na katero se je speljala 
odpadna voda novo priključenih prebivalcev. V okviru projekta je 
bilo izvedenih več kot 100 revizijskih jaškov, na katere so se prik-
ljučili vsi hišni priključki. Po izgradnji kanalizacijskega sistema je 
bila opravljena tudi preplasti tev celotne širine vozišča. Vrednost 
celotne investi cije je znašala 915.000,00 EUR z DDV, kar predsta-
vlja najvišjo vrednost projekta Občine Trebnje v letu 2018. Z inve-
sti cijo Občina Trebnje uresničuje strategijo trajnostnega razvoja, 
hkrati  pa je občina zagotovila izgradnjo sodobnega kanalizacijske-
ga sistema v okviru zakonskih predpisov in standardov, ki jih pred-
pisuje Evropska Unija na področju okolja.

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Izgradnja kanalizacijskega 
sistema Račje selo–Blato

Spoštovani uporabniki  
in poslovni partnerji!

Želimo vam blagoslovljene  
božične praznike  

in srečno 2019.

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

Izdelovanje voščilnic
Vsako leto ima Komisija za članice pri Gasilski zvezi Trebnje v svo-
jem delovnem programu tudi delavnico ročnih spretnosti . Letos se 
je komisija na zadnji seji odločila, da bodo izvedle delavnico izdelo-
vanja novoletnih voščilnic. Z razpisom so povabile vse članice gasilke 
v društvih trebanjske gasilske zveze in tako napolnile kvoto, ki jo je 
določila vodja delavnice. Nekatere članice so s seboj povabile tudi 
svoj podmladek, da so tudi oni ustvarjali ob pomoči spremstva. 
Vodja delavnice Jasmina Dolenec, ki je tudi članica Komisije za člani-
ce in tudi namestnica predsednice komisije, si je zamislila način izde-
lovanja in pripravila tudi ves potreben material. V petek, 23. novem-
bra 2018, so se zbrale v dvorani PGD Selo pri Mirni. Prvotno je bila 
delavnica načrtovana za približno dve uri, ampak je bilo ustvarjanje 
tako zanimivo, da so urini kazalci zaznamovali že dvajseto uro, ampak 
nobena od udeleženk ni imela občutka, da so ustvarjale že več kot 
tri ure. 
Vzdušje v topli gasilski dvorani je bilo res prijetno in ustvarjalno. Vsa-
ka udeleženka je izdelala česti tke za svoje potrebe, nekaj pa so jih 
oddale tudi za potrebe zveze.  Tako je tudi zadnja akti vnost komisije v 
tem letu dosegla svoj cilj in namen in bila v zadovoljstvo predsednice 

komisije Olge Smolič kakor tudi udeleženk iz različnih gasilskih društev. 
Iskrena hvala Jasmini za njeno vodenje delavnice, za ideje in skrbno 
pripravljene materiale in za podajanje postopkov izdelovanja. Natrosi-
la je veliko idej in spodbud za dolge večere.  
        GZ Trebnje
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Adventni venčki

Projekt FATE ali Fighting for equal access to 
sports and exercise, katerega vodilni par-
tner je Občina Trebnje, smo partnerji zao-
krožili z zadnjim v seriji štirih FATE dogod-
kov, tokrat v italijanskem Trstu.
Kot pove ime projekta, je naš namen »boj 
za enakopraven dostop do športa za vse«. 
V sklopu projekta organiziramo dobrodel-
ne profesionalne športne dogodke, celoten 
izkupiček od prodanih kart pa podarimo 
izbrani instituciji za pomoč osebam s po-
sebnimi potrebami. Ta institucija porabi 
donirana sredstva za organizacijo različnih 
športnih dogodkov za svoje varovance. 
Na zadnjem dogodku, ki je potekal v sobo-
to, 10. 11. 2018, v dvorani Palazzetto Atleti 
Azzurri v Trstu smo od prodanih kart zbra-
li skupaj 1.590 EUR za šport organizacije 
ANSHaF - Associazione nazionale sportiva 
handicappati fisici (nacionalno združenje za 

fizično ovirane). Dogodka se je udeležila tudi 
predsednica združenja, gospa Donatella Lo-
visato, ki je bila ganjena nad gesto projekta 
in prijaznostjo borcev. Dejala je, da je ime-
la o borilnih športih in osebah, ki se s temi 
ukvarjajo, vedno drugačno mnenje, kot si ga 
je imela priložnost ustvariti na dogodku in 
ob druženju s člani italijanskega kluba ASD 
Diamond Gym na skupnem treningu. Trening 
je Diamond Gym pod vodstvom Lorenza De 
Sisgorea organiziral nekaj dni pred dogod-
kom, udeleženci pa so uživali v vodeni vadbi.
Čeprav smo z zadnjim dogodkom zaključili 
prireditveni del projekta, bomo s projektom 
nadaljevali vse do februarja prihodnjega 
leta. Kot rezultat projekta bom pripravili še 
video s ponazoritvijo osnovnih elementov 
kickbox vadbe, primernih za vse osebe, in 
končno zloženko projekta.

Ekipa projekta FATE

Zadnji dogodek FATE Fight Night, tokrat v Trstu

Latinska beseda ADVENTUS pomeni prihod. Adventni venčki 
s svojo simboliko so zunanje znamenje priprav na božič, ki se 
začnejo štiri nedelje pred božičem.
Tudi letos so birmanci pokazali svojo ustvarjalnost in prvo  
adventno nedeljo, ki je bila letos 2. decembra, pred trebanjsko 
cerkvijo razstavili čudovite adventne venčke, ki so jih pripravili. 
Venčki različnih oblik so navdušili obiskovalce bogoslužja.
Zbrani prostovoljni prispevki gredo za nakup Svetih pisem za 
birmance.

Mateja Grebenc K.

Društvo  podeželskih  žena Tavžentroža Trebnje prireja veliko 
razstavo kruha in kvašenih izdelkov v Trebnjem.
Dogodek se bo odvijal v Baragovi galeriji, in sicer tri dni. Otvo-
ritev razstave bo 5. januarja 2019 ob 10. uri. Razstava bo na 
voljo za obiskovalce v soboto, 5. januarja, od 10. do 15. ure. 
V nedeljo – na praznik Treh kraljev – bo poseben poudarek na 
Poprtniku, to je prazničen kruh, od 9. do 14. ure in v ponede-
ljek, 7. januarja, od 9. do 14  ure. Razstava bo v ponedeljek 
posebej namenjena šolskim otrokom in vrtcem, saj bodo ot-
roci lahko videli, kaj vse je še možno narediti in speči doma s 
kmečko roko.
Vsi obiskovalci lepo vabljeni, da okusite kmečke dobrote.

Nada Zorec

Posvet za gasilke v 
Dobrni
V Dobrni je 17. in 18. novembra 2018 pote-
kal 30. posvet za predsednice komisij za čla-
nice gasilke v gasilskih zvezah. Udeležilo se 
ga je 179 gasilk iz cele Slovenije. Med ude-
leženkami dvodnevnega posveta so bile tudi 
tri gasilke iz GZ Trebnje in prav tako po tri 
gasilke tudi iz ostalih dveh zvez (Novo mesto 
in Šentjernej) Gasilske regije Dolenjska. 
Posvet je obsegal različna strokovna pre-
davanja ter operativne in druge delavnice. 
Zbrane gasilke iz cele Slovenije sta obiskala 
predsednik in poveljnik GZS Janko Cerkvenik 
in Franci Petek. Dva dneva vsebinsko pestre-
ga programa sta izjemno hitro minila. 
V nedeljo so po zadnji temi posveta sledili še 
zaključki in sklepne misli ter pobude za nas-
lednji, tj. 31. Posvet, ki bo ob letu osorej. 

GZ Trebnje
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V začetku novembra so se začela dela za izgradnjo novega 
štirioddelčnega vrtca v Šentlovrencu. Gradnja bo potekala v treh 
fazah (temeljenje, postavitev modularnega dela, ureditev okoli-
ce), izvajalca del pa bosta Komunalne gradnje d.o.o. in podjetje 
REM d.o.o. Trenutno na objektu poteka izgradnja temeljev, ki bo 
po planu končana konec letošnjega leta.  
Investi cija, katere pogodbena vrednost po podpisanih pogod-
bah z navedenima izvajalcema in nadzorom znaša 1.758.472,07 
EUR, bo po planu zaključena do poletja 2019, septembra pa bo 
že sprejela prve malčke. K temu je potrebno prišteti  še sredstva 
za ureditev notranjih prostorov s kuhinjo. Za investi cijo bomo 
prejeli tudi sredstva od Ekosklada, ki pa nam še ni poslal končne 
odločbe.
Novi vrtec bo bistveno prispeval k reševanju problemati ke na po-
dročju vpisa otrok v vrtce v občini, hkrati  pa bo kot nov sodobni in 
hkrati  referenčni objekt podjetja REM omogočal prijetno bivanje 
in delovanje otrok in vzgojno-izobraževalnega osebja.
V času izgradnje štirioddelčnega vrtca se bo izvajala tudi vodna 
ureditev v kraju Šentlovrenc.

Občinska uprava
Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti 

Temelji za vrtec v 
Šentlovrencu že v izgradnji

V preteklih dneh smo položili še tartan po tekalni stezi in tako 
zaključili s prenovo šolskega športnega igrišča pri OŠ Veliki Gaber. 
Projekt, katerega pogodbena vrednost znaša 148.752,39 EUR, 
smo fi nancirali skupaj s KS Veliki Gaber, ki je pokrila investi cijo v 
urejanje razsvetljave na igrišču. Za projekt smo prejeli tudi sofi -
nanciranje s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
v višini 42.909,00 EUR.

Investi cijo v nove gole, koše in zaščitne mreže v višini 7.390,00 
EUR, ki ni bila del projekta, je delno iz svojih sredstev in delno s 
sredstvi Občine Trebnje pokrila OŠ Veliki Gaber. 
V okviru projekta obnove igrišča v Velikem Gabru smo tako ure-
dili napeljavo in kanalizacijo pod igriščem, uredili odvodnjavanje 
in razsvetljavo, z asfaltom preplasti li obstoječe nogometno in ko-
šarkarsko igrišče, in položili tartan na atletski stezi. 
Novo igrišče bo pomembna pridobitev in spodbuda za razvoj 
športa in z njimi povezanih dejavnosti  v Velikem Gabru za šolo 
in za občane.

Občinska uprava
Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti 

Urejanje športnega parka se s projektom, ki se trenutno izvaja, 
bliža zaključni fazi. V sklopu slednjega bomo namreč zgradili na-
črtovana športna igrišča in delno zaključili tribune.
V obstoječem projektu ureditve športnega parka bomo uredili 
odbojkarsko in teniško igrišče, predpripravo za drsališče in pros-
tor za skok v višino, odvodnjavanje, kanalizacijo, napeljave in in-
stalacije pod igrišči, zaključili pa bomo tudi spodnji del tribun. 

Športno igrišče v Velikem 
Gabru čaka prve športnike

Športni park dobiva končno 
podobo

Vodstva krajevnih skupnosti  v občini Trebnje 
želimo krajanom blagoslovljene božične 
praznike in veliko sreče ter sodelovanja v 

prihajajočem letu. 

Za fi nanciranje projekta, katerega pogodbena vrednost znaša 
217.356,70 EUR, smo prejeli sofi nanciranje s strani Fundacije za 
šport v višini 46.925,00 EUR.
Projektu, ki bi bil po planu zaključen v letošnjem letu, smo tekom 
izvajanja dodali dela, ki jih je potrebno dokončati  pred izgradnjo 
igrišč, zato se bo rok za zaključek projekta podaljšal v leto 2019. V 
okviru dodatnih del bomo zgradili podporni zid na zgornjem delu 
tribun in uredili meje.
Naš cilj je, da se v letu 2019 končajo vsa načrtovana dela v Športni parku. 

Občinska uprava
Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti 
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Medkulturnost – nova 
interesna dejavnost na 
OŠ Trebnje
V letošnjem šolskem letu so učenci Osnov-
ne šole Trebnje prvič dobili priložnost, da 
se odločijo za obiskovanje interesne dejav-
nosti  z naslovom Medkulturnost. Glavni na-
men interesne dejavnosti  je pomoč učen-
cem priseljencem in njihovim družinam pri 
vključevanju v lokalno okolje. Učenci pri 
tem razvijajo veščine empati čnega delova-

nja, podjetnosti  in kriti čnega mišljenja.
V sredo, 24. 10. 2018, so učenci, ki obi-
skujejo Medkulturnost, v spremstvu dveh 
učiteljev popeljali učence priseljence in 
njihove družine na sprehod po Trebnjem. 
Ogledali so si Knjižnico Pavla Golie, Poli-
cijsko postajo Trebnje, Zdravstveni dom 
Trebnje, Cerkev Marijinega vnebovzetja in 
Gasilski dom Trebnje. 
Učenci priseljenci in njihovi starši so bili s 
sprehodom in predstavitvami zelo zado-
voljni, kar je razvidno tudi iz njihovih ko-
mentarjev:
Bakir Š.: »Najbolj mi je bil všeč obisk Poli-

cijske postaje Trebnje. Pričakal nas je zelo 
prijazen gospod, ki nam je zelo natančno 
predstavil delo policije. Še posebej mi je 
bilo všeč, da smo videli prostor za pridr-
žanje.«  
Senija Š.: »Name je najboljši vti s pusti l 
obisk knjižnice. Prijazna knjižničarka nam 
je na zelo zanimiv način predstavila delo v 
Knjižnici Pavla Golie.«
Enisa Č.: »Vse je bilo lepo. Najbolj sem si 
zapomnila cerkev, ker sem jo prvič obiska-
la.«
Alija Č.: »Pri zdravstvenem domu smo 
si ogledali reševalno vozilo in vse, kar se 
nahaja v njem. […] V gasilskem domu so 
nam pokazali vse, kar je potrebno za ga-
šenje požarov. Za nas so celo spusti li vodo 
po požarni cevi […] To je bil zelo lep dan in 
vesel sem, ker sem spoznal vse ustanove.«
Ob tej priložnosti  se zahvaljujemo vsem 
predstavnikom, ki so nas prijazno sprejeli 
in nam predstavili svoje delovanje in pos-
lanstvo.

 Z. Simeunić
Foto:  P. Šijanec

KUD Popotovanje Frana Levsti ka Čatež je v 
lanskem letu dopolnilo dvajset let plodne-
ga dela. Ob tej obletnici se nam je izpol-
nila ena izmed večjih želja – odpotovati  v 
Bruselj in v Evropskem parlamentu tudi 
nastopiti . Željo nam je izpolnila poslanska 
skupina evropskega poslanca g. Lojzeta 
Peterleta. Zaradi velikega zanimanja za to-
vrstno potovanje nam je za partnerja poti  
izbrala tamburaški orkester iz Šmartna pri 
Liti ji.  Izkazalo se je, da je bilo to več kot 
odlično.  Slovenske pesmi iz grl MePZ Kres 
ob spremljavi tamburaškega orkestra je v 
eminentnem okolju evropskega parlamen-
ta in pred njim zvenela tako dobro, da se 
je ježila koža. Navdušen je bil tudi gospod 
Peterle, ki se je s svojimi orglicami pridru-

žil nastopajočim. Kako lepo je zvenela pe-
sem »Slovenija, od kod lepote tvoje« lahko 
prisluhnete na FB strani KUD Popotovanje 
Frana Levsti ka. V okviru potovanja smo 
obiskali vse evropske insti tucije v Bruslju in 
Strasbourgu – Evropski parlament, Evrop-
sko komisijo, Svet Evrope in Evropski svet. 
V nedeljo pa smo bili gostje Slovenskega 
pastoralnega centra v Bruslju. Naš zbor in 
tamburaši so obogati li mašo, po njej pa na 
skupnem pikniku na njihovem vrtu pos-
krbeli za čudovito slovensko vzdušje. Šti -

ridnevno potovanje je bilo tudi turisti čno 
obarvano, saj smo si ogledali še nemško 
mesto Achen,  belgijsko mesto ob Sever-
nem morju Brugge ter Luksemburg. Ta 
»kulturniška ekspedicija na sever« je bila 
več kot čudovita nagrada za dvajset let pri-
dnega in srčnega dela, bila je več kot izlet, 
saj nam je dala nove prijatelje – tamburaše 
iz sosednjega Šmartna, s katerimi že načr-
tujemo nove skupne projekte. 
Mija Benedičič, preds. KUD Popotovanje 

Frana Levsti ka Čatež

Slovensko srce in 
slovenska p esem v 
Bruslju

ORGANIZIRATA

Kulturno umetniško društvo Trebanjski instrumentalni ansambel
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V trebanjskem mestnem parku so za praznično vzdušje vnovič poskrbeli naši naj-
mlajši. Na poziv JSKD OI Trebnje in ZKD Trebnje za tradicionalno krasitev novoletnih 
smrekic so se letos odzvali v Vrtcu Mavrica Trebnje, Osnovni šoli Trebnje, Osnovni 
šoli Veliki Gaber in Vrtcu Sončnica pri OŠ Veliki Gaber ter na podružnični šoli v Dobr-
niču in zasebnem vrtcu Hiša otrok Trebnje. Skupno je tako 13 smrekic krasilo okrog 
450 otrok s spremljevalci.
Zbrane je v mestnem parku pozdravil župan občine Trebnje Alojzij Kastelic, za zabavni 
program sta poskrbela animatorja Jure Čufer in Ana Černe iz animiraj.me, dogajanje 
pa je z magijo začinil čarodej Jole Cole. Izvedbo tradicionalne prireditve je omogočila 
Občina Trebnje, pri izvedbi pa sta pomagala Krajevna skupnost Trebnje in Drot.

 JSKD OI Trebnje

Čarobne smrekice v mestnem parku

Koledarsko leto se počasi zaključuje, na Centru za izobraževanje 
in kulturo Trebnje pa bo do konca le-tega še veliko dogodkov. 
Prav tako pa se že pripravljamo na prihod novega, svežega leta.
V drugo polovico svojega »študijskega obdobja« bodo tako zako-
rakali slušatelji Univerze za tretje življenjsko obdobje Trebnje. 
V ustaljenem ritmu tako potekajo krožki  in torkove delavnice, 
v katerih se slušatelji poučijo o zdravstvenih, psiholoških in še 
mnogih življenjskih temah ter se s pomočjo potopisnih predavanj 
potikajo širom sveta. V novem letu bomo pričeli tudi z novimi 
predavanji v sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja Trebnje, 
ki se bodo odvijala enkrat mesečno ob četrtkih. 
Več na https://ciktrebnje.si/utžo/.
Ker v našem izobraževalnem centru združujemo različne genera-
cije, smo aktivni in ponujamo pester program medgeneracijskega 
sodelovanja. Tako pri nas potekata kar dva medgeneracijska pro-
jekta, VGC Marela in CMU Trebnje. V okviru obeh sodelujemo z 
lokalnimi šolami in vrtci ter se povezujemo z lokalnimi podjetji in 
posamezniki. Pridružite se nam lahko na ustvarjalnih delavnicah, 
računalniških delavnicah, predavanjih o zdravem načinu življenja 
… Delavnice so za obiskovalce brezplačne. Programe delavnic si 
lahko ogledate na spletni strani https://ciktrebnje.si.
Ravno v tem prazničnem mesecu bomo ponovno pričeli z aktiv-

nostmi v okviru CIKOfirbcev. Tako letos nadaljujemo z nagovarja-
njem staršev, babic, dedkov, da se poučijo o določenih tematikah, 
ki so dobre za vzgojo naših malih raziskovalcev. Tako 12. decem-
bra ob 17.00 pričenjamo s predavanjem »Izštekani najstniki in 
starši, ki štekajo« predavateljev Leonide in dr. Alberta Mrgole. 
Vsebinske informacije predavanja so vam voljo na spletni strani 
https://ciktrebnje.si
Še vedno imamo nekaj prostih mest v programih srednješolske-
ga izobraževanja s področja ekonomije, trgovine, gostinstva in 
predšolske vzgoje. Vpis je možen kadarkoli med šolskim letom 
do zapolnitve mest. Na našem centru si lahko pridobite poklicno 
usposobljenost za delo s pripravami in preverjanji za pridobitev 
NPK socialni oskrbovalec na domu, varuh predšolskih otrok, po-
močnik kuharja in pomočnik natakarja, dietni kuhar, čistilec pro-
storov. Trg dela je vse bolj konkurenčen, z nenehnim učenjem, 
nadgrajevanjem spretnosti, ki jih potrebujete za učinkovito opra-
vljanje dela, ter lastnim osebnim razvojem lahko usmerjate svojo 
karierno pot.  In če razmišljate o nadaljnjem učenju, vam lahko 
pri tem pomagajo svetovalke na našem centru. Svetujejo vam 
lahko,  katero izobraževanje vam bi najbolj ustrezalo, pomagajo 
pri odkrivanju poklicne poti in načrtovanju kariere, ali pa vam po-
magajo pri ugotavljanju in vrednotenju predhodno pridobljenega 
znanja. Svetovanje za zaposlene je brezplačno, saj vse aktivnosti 
sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega skla-
da. Več informacij dobite v svetovalnem središču na našem cen-
tru ali po telefonu 07 34 82 108.

Tanja Vrčkovnik in Kristina Jerič, CIK Trebnje

Tudi v mesecu decembru se 
nam lahko pridružite na 
CIK Trebnje

Več o naši ponudbi si lahko ogledate na naši spletni 
strani www.ciktrebnje.si, nas pokličete na 07/34 82 100 
ali pišete na info@ciktrebnje.si, spremljajte pa nas tudi 
na našem FB profilu.
Naj bo leto 2019 uspešno in polno lepih dogodkov.

Občina Trebnje je v soglasju z Direkcijo RS za vode v obdobju je-
senskih mesecev 2018 izvedla projekt čiščenja odprtih odvodnih 
kanalov kanalizacijskega sistema Trebnje. Čiščenje je bilo pot-
rebno izvesti interventno, ker so se kanali v preteklosti zamašili z 
muljem in zemljino. Zamašitev kanalov z muljem je predstavljajo 

enega glavnih težav zaradi poplavljanja in razlivanja meteornih 
voda ob močnejših nalivih. Čiščenje 2 kanalov v bližini Kmetijske 
zadruge in potoka pri Kamni gori je izvedel upravljalec kanalizacij-
skega sistema Komunala Trebnje. S tem se je izboljšala kapaciteta 
in pretočnost odvodnjavanja odprtih kanalov, kar zagotavlja ne-
moteno delovanje celotnega sistema.

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Čiščenje kanalizacijskih jarkov
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O projektu Eno je potrebno – Baraga in 
čipka kot sodelovanja, ki ga je Občina 
Trebnje v partnerstvu s Kulturni društvom 
Trebnje, sekcijo klekljarska skupina Žnurce 
prijavila na Javni poziv za izbor operacij za 
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega 
razvoja na območju LAS STIK v letu 2017, in 
njegovi odobritvi smo poročali že julija le-
tos. Z dejansko izvedbo smo partnerji pri-

čeli kmalu po odobritvi, in  sicer so s 
klekljanjem številnih čipk nemudo-
ma pričele članice skupine Žnurce. 
Čipke bodo razstavljene na glavni 
razstavi z naslovom Baragovo živ-
ljenje, vpeto v čipko, katere otvori-
tev bo 19. januarja 2019 v Baragovi 
galeriji, ter razstavi Glina, Baraga in 

čipka, ki bo 7. marca 2019 v DSO Trebnje. 
Tako kot so pod spretnimi prsti  Žnurc že 
nastale številne čipke, smo vsi partnerji 
tudi že izvedli številne projektne akti vno-
sti  in dogodke. 24. septembra smo projekt 
in prvi dogodek predstavili širši javnosti  na 
novinarski konferenci, 29. septembra pa 
smo na Baragovo pot spominov stopili z 
razstavo replik predmetov, slik in panojev 
z zanimivi vsebinami iz Muzeja krščanstva 
na Slovenskem, ki jo je pripravil in uredil 
Brane Praznik.  

Kmalu po odobritvi projekta smo pričeli z 
razvojem prve trebanjske sladice, Barago-
ve rezine – BA-ČI. Njena uvodna predstavi-
tev je potekala 30. oktobra v Dvorani STIK, 
ko smo projektni partnerji dobili potrditev, 
da delujemo v pravo smer, saj so bili obi-
skovalci nad sladico navdušeni. 
16. novembra 2018 smo na dogodku Mi-
sijonarjevi obrisi v pogovoru z Markom 
Kapusom izvedeli zgodovino Baragovega 
logoti pa, si ogledali nekaj Baragovih knjig 
in knjig o Baragi, zaključili pa z otvoritvijo 
literarnega natečaja Zgodba o dobrih lju-
deh. Literarni natečaj je otvorila njegova 
pripravljavka, znana slovenska avtorica 
Milena Miklavčič, trajal pa bo vse do 30. 
4. 2019. Več o natečaju si lahko preberete 
v nadaljevanju.

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za splošne zadeve

 V sklopu projekta BA-ČI poleg številnih drugih aktivnosti 
naznanili pričetek literarnega natečaja Zgodba o dobrih ljudeh

V Trebnjem je letošnje 
poletje potekal oratorij 
v prvem tednu julija. 
Udeležilo se ga je čez 
200 otrok. Zanje je 50 
animatorjev pripravilo 
in izvedlo dejavnosti . 
Osrednja tema je bila 
posvečena življenju 
svetniškega kandidata, 
misijonarja  Friderika 
Barage. Ta je otroška 
leta preživel na gradu v 

Trebnjem, rodil pa se je Mali vasi v župniji Dobrnič, kjer je bil v 
župnijski cerkvi tudi krščen. Za  temo oratorija v Sloveniji so vse 
župnije uporabile scenarij o Frideriku Baragi, na podlagi katerega 
so animatorji pripravili oratorijske dejavnosti .
V Trebnjem se je približno 25 animatorjev na podlagi scenarija 
odločilo pripraviti  in posneti  fi lm o Baragi. S pripravami in sne-

manji so pričeli že v mesecu maju. Snemanja so potekala pred 
gradom v Trebnjem, v samostanu pri šolskih sestrah, v njihovi ka-
peli v Trebnjem, na župnijskem dvorišču v Trebnjem ter v cerkvi v 
Dobrniču. Pobudnice in hkrati  režiserke fi lma ter kostumografi nje 
so bile Urša Uhan, Teja Majzelj in Špela Koščak, vlogo Barage je 
odigral Janko Starič, v vlogi  Govorečega Škorca pa mu je druž-
bo delal Miha Krištof. Vse vloge in igralci so tudi predstavljeni na 
koncu fi lma. Film traja približno eno uro, naročite ga lahko v žu-
pnišču v Trebnjem. Dobrodošli so prostovoljni prispevki za izvaja-
nje programa  mladinske veroučne skupine, v katero je vključenih 
večina animatorjev oratorija.  Sicer pa ste vabljeni, da se odpravi-
te na izlet po poteh Friderika Irineja Barage v Trebnje in Dobrnič, 
kjer si lahko fi lm po predhodni prijavi v župnišču v Dobrniču tudi 
ogledate.  
Ustvarjalci fi lma so vložili veliko truda, snemanju so posveti li ve-
liko ur prostega časa, pokazali pa so tudi veliko mero samoinicia-
ti vnosti , kreati vnosti  in iznajdljivosti , za kar jim iz srca česti tamo.

Eva Starič   

Film o Frideriku Irineju Baragi v sklopu oratorija v Trebnjem

Štefka Gliha spet zlata 
 Naša članica DPŽ Tavžentroža Štefka Gliha je že dobro poznana na tekmovanjih v spretnosti 
peke kruha. Tokrat se je predstavila  v peki potic. Na državnem ocenjevanju, ki ga je zelo 
lepo pripravilo  Društvo kmečkih žena Suha krajina Žužemberk, je prejela zlato priznanje.  Na 
razstavi je bilo 61 primerkov potic in konkurenca je bila zelo huda, zato se je tega priznanja zelo 
razveselila. Štefka, kar tako naprej  in ne bo se nam treba bati, da bomo lačni sladkih dobrot.

Mirko Gliha 
Foto: Rok Nose
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Na povabilo ga. Vanje Mramor iz Mestne Občine Ljubljana 
se je FS Večerna Zarja DU Veliki Gaber udeležila prireditve  
Ljubljanska vinska pot.  Že ob prvem sti ku z obiskovalci 
smo dobili občutek, kot da smo nekje daleč od doma. Slo-
venske besede skoraj ni bilo slišati . Množica turistov iz 
vseh celin sveta je dobesedno zasedla Ljubljano. Že prvi 
nastopi so pritegnili pozornost turistov. Med odmorom so 
se zgrinjale vrste radovednežev, ki so se želeli fotografi rati  

z našim BRENTAČEM. Med sporazumevanjem je začutil 
celo bolečino v rokah. Njegova posebnost je namreč bila, 
da je delil “dolenjsko zdravilo” direktno iz brente. Kljub 
temu, da sta tujcem šli besedi Trebnje in cviček težko iz 
ust, pa žlahtna kapljica pri tem ni imela težav, temveč rav-
no nasprotno. Ta dogodek bo za mnoge nepozaben spo-
min.

Mirko Gliha

Večerna Zarja predstavila občino Trebnje svetu

V Trebnjem so v praznični mesec stopili tudi z muzikalom Sneguljčica, ki so ga 
prav 1. decembra gosti li v tukajšnjem kulturnem domu. Gre za predstavo, ki jo je 
na oder postavila pevka Alenka Gotar s svojo šolo petja. Tako so lahko obiskovalci 
poleg priznani pevki prisluhnili tudi učencem ene najboljših pevskih šol pri nas.
V muzikalu so klasični Grimmovi zgodbi o pogumni deklici, hudobni mačehi 
in sedmih palčkih nadeli moderno preobleko z domačimi in tujimi glasbenimi 
uspešnicami ter v trebanjski dvorani pričarali svojevrstno vzdušje. Dober obisk 
dogodka, ki sta ga pripravila Zveza kulturnih društev Trebnje in trebanjska ob-
močna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti  (JSKD), priča, da si Tre-
banjci podobnih prireditev želijo tudi v prihodnje.

 JSKD OI Trebnje

 Muzikal Sneguljčica v Trebnjem

Novo gasilsko 
vozilo za gašenje in 
reševanje iz višin
Prostovoljno gasilsko društvo Trebnje je osrednja gasilska 
enota v občini Trebnje in posreduje ob večini intervencij 
na našem območju. Ob prometnih nesrečah in nesrečah 
z udeležbo nevarnih snovi posredujemo na območju 
občin Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog-Trebelno ter 
na odseku AC A2 Ljubljana–Obrežje med priključkoma 
Ivančna Gorica in Mirna Peč. V letu 2017 smo imeli 107 
intervencij.
Gasilci PGD Trebnje opravljamo svoje odgovorno delo 
prostovoljno; in za svoj čas, ki ga namenimo pomoči ob-
čanom, ne prejemamo nobenega plačila.
Gasilska vozila za gašenje in reševanje iz višin so za uspeš-
no posredovanje pri gašenju večjih industrijskih objektov 
in pri reševanju iz višjih stanovanjskih objektov nepogreš-
ljiva oprema, s katero se izboljša uspešnost posredovanja. 
Žal so nam veliki požari v industrijskih, trgovskih in stano-
vanjskih objektih v letu 2017 to potrdili (Kemis Vrhnika, 
Ekosistemi Straža, Qlandia Kranj, Ekoplastkom Ljutomer, 
stanovanjski in večji gospodarski in objekti na našem 
območju ...)
Gasilske enote, ki morajo imeti opremo in vozila za gaše-
nje in reševanje iz višin, so določene z Merili za organiza-
cijo in opremljanje gasilskih enot, v katerih je določeno, 
da morajo imeti enote, ki imajo v svojem požarnem oko-
lišu stavbe višje od P+4 in objekte z večjimi površinami, 
gasilsko vozilo za gašenje in reševanje z višin.
Gasilska vozila za gašenje in reševanje iz višin so zelo 
draga, zato jih za uporabo v več lokalnih skupnostih po 
navadi skupaj nabavlja več občin.
Na območju Gasilske zveze Trebnje, ki združuje gasilske 

enote v občinah Trebnje, Mokronog– Trebelno, Šentru-
pert in Mirna, je najvišje kategorizirana enota PGD Treb-
nje. Glede na ocene ogroženosti je v vseh štirih občinah 
prisotna potreba po gasilskem vozilu za gašenje in reše-
vanje iz višin.
Leta 2008 je Občina Trebnje za namen gašenja in reševa-
nja iz višjih objektov kupila rabljeno gasilsko teleskopsko 
platformo. Zaradi starosti in zelo visokih stroškov vzdrže-
vanja so v začetku leta 2017 Gasilska zveza Trebnje in 
Občine Trebnje, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Mirna 
podpisale sporazum o skupni nabavi in vzdrževanju ga-
silskega vozila za gašenje in reševanje iz višin. Ocenjena 
vrednost investicije je bila glede na podobne naprave v 
Sloveniji in po svetu ocenjena na 750.000 €.  
Občine, PGD Trebnje in GZ Trebnje so iskale tudi druge vire 
� nanciranja in se prijavile na poziv Uprave za zaščito in 
reševanje za so� nanciranje gasilskih vozil za reševanje 
in gašenje iz višin in pridobile 150.000 € nepovratnih 
sredstev. Občine so v skladu z demografskim ključem 
oblikovale višine so� nanciranja po posameznih občinah. 
Za nabavo vozila je bil objavljen javni razpis in izbran 
najugodnejši ponudnik WEBO, d.o.o, ki je vozilo ALK-
23/12 Magirus M32L AS dobavil za 667.718,78 €. Od 
te cene je odštet znesek, pridobljen na pozivu URSZR 
(150.000 €) in odkupna vrednost obstoječega vozila TD 
32 (98.820 €).
Končni strošek za strošek nabave ALK-23/12, ki ga kri-
jejo štiri udeležene občine in PGD Trebnje, tako znaša 
418.898,78 €.
Glavne tehnične značilnosti novega gasilskega vozila 
ALK-23/12 Magirus M32L AS
dimenzije vozila: dolžina: 10,2 m, širina: 2,5 m, višina: 3,3 
m,
skupna teža vozila: 16.000 kg,
delovna višina pri 75° (tla košare): 30,9 m, reševalna vi-
šina 32,4m, 4 lestveniki, zgibni del na prvem lestveniku 
dolžine 4,8 m,

dvig/spust lestve: +75°/-17°,
nosilnost košare: 400 kg, integriran vodni monitor in de-
lovni podest,
zmogljivost lestve: Celotni operativni čas, vključujoč 
stabilizacijo vozila (maksimalni izteg podpor), premik 
košare iz voznega položaja do najvišje točke reševanja 
(maksimalna višina in maksimalni kot naklona), znaša 78 
sekund. Možnost delovanja pod nivojem, možnost upo-
rabe lestve kot most za reševanje.
Vozilo je v PGD Trebnje prispelo 30. 11. 2018. Prihoda 
nove ALK se je poleg številnih domačih gasilcev in ga-
silk, župana Občine Trebnje g. Alojzija Kastelica, župana 
Občine Mokronog Trebelno g. Antona Mavra, direktorice 
Občinske uprave Občine Mokronog Trebelno ga. Mojce 
Pekolj ter vodstva GZ Trebnje udeležilo tudi veliko ga-
silk in gasilcev iz društev širom gasilske zveze in drugih 
zainteresiranih. S tem pa projekt ni zaključen, temveč se 
začenja tretja faza – usposabljanje gasilcev in uvrstitev 
v operativno uporabo. V decembru 2018 bomo gasilci 
PGD Trebnje opravili uradno usposabljanje za delo z avto-
lestvijo, predpisano s strani proizvajalca, sledila bodo in-
terna usposabljanja in terenski preizkusi ALK na različnih 
lokacijah. Izvedli bomo tudi usposabljanja gasilskih enot 
po drugih sektorjih in GPO Mokronog–Trebelno, Šentru-
pert in Mirna za pripravo mesta intervencije na prihod in 
pravilno taktično uporabo avtolestve.
Svečani prevzem vozila bomo izvedli ob 135-letnici PGD 
Trebnje v juniju 2019.
Ob prihodu novega vozila se županom vseh štirih občin, 
občinskim upravam, občinskim svetom in odborom, GZ 
Trebnje ter posebno bivšemu predsedniku GZ Trebnje 
Antonu Strahu in članom PGD Trebnje, udeleženim v 
projektu, v imenu PGD Trebnje in mojem osebnem imenu 
iskreno zahvaljujem za pomoč in podporo in si želim še 
naprej tako dobrega sodelovanja.

Predsednik PGD Trebnje
Lovro Hren, VGČ
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V soboto, 10. novembra 2018, je v Ormo-
žu potekalo 23. tekmovanje godb Slove-
nije v zabavnem programu za pokal Vinka 
Štrucla 2018. Tekmovanja se je poleg še 
desetih orkestrov udeležil tudi Občinski 
pihalni orkester Trebnje pod vodstvom 
dirigenta Primoža Kravcarja. Vsi sodelujoči 
so se najprej predstavili s skupnim izvaja-
njem treh koračnic na osrednjem trgu v 
Ormožu. Tekmovalni del je bil v prireditve-
nem šotoru, kjer je vsak orkester zaigral tri 
skladbe. Komisija v sestavi Milivoj Šurbek 

in Gašper Salobir je Občinskemu pihalne-
mu orkestru Trebnje dodelila 93 % možnih 
točk in s tem zlato plaketo s pohvalo. Or-
kester so na tekmovanje spremljale tudi 

Trebanjske mažorete, ki so s svojim nasto-
pom očarale vse prisotne.

Borut Kolenc

Občinski pihalni orkester Trebnje osvojil zlato plaketo s pohvalo

KUD Popotovanje Frana Levstika Čatež je 
kot vodilni partner LAS projekta »Čateški 
škreblni in prgišče sonca« prvo nedeljo v 
oktobru organiziral festival suhega sadja 
– Škreblfest. Škrebl je star čateški izraz za 
suho sadje.  S projektom bomo skušali po-
večati obseg travniških sadovnjakov, po-
pularizirati sušenje sadja, kupcem bomo 
ponudili »Čateške škreblne«, spoznavanje 
in pripravo zdravilnih zelišč vključno s 
čajnimi mešanicami. Projekt vključuje 
turistični produkt, ogled sadne sušilnice 
in enkrat letno festivalski dogodek. V okvi-
ru projekta bo izšla tudi knjiga o zgodovini 
sušenja sadja v teh krajih.  Kmetija Zupan-
čič iz Razbor je namreč pred osmimi leti 
pod budnim očesom Zavoda za kulturno 

dediščino z lastnimi sredstvi obnovila pro-
padajočo razborško vaško sadno sušilnico. 
Tokrat pa je v svoje okrilje prijazno spreje-
la celotno festivalsko dogajanje. Iz sadne 
sušilnice se je širil sladek sadni vonj, dvori-
šče je zapolnilo ducat izvirnih ponudnikov 
sadja, suhega sadja, sladkih dobrot, zelišč, 
čajnih mešanic, izvirnih ročnih izdelkov. 
Poseben kotiček je bil namenjen prikazu 
žganjekuhe, manjša garaža pa za otroške 
delavnice. Večja garaža je postala preda-

valnica animacijskega uvodnega preda-
vanja Sadje z domačega vrta, kasneje pa 
prostor za kulturni in zabavni program 
festivala. Prave kmečke igre, na katerih 
so se pomerili člani čateških društev so 
navdušile in nasmejale obiskovalce. Če ste 
zamudili letošnji Škreblfest, vas vabimo na 
naslednjega v prihodnjem letu, vabljeni 
pa tudi na naše ostale dogodke. 
Spremljate nas lahko tudi na naši spletni 
strani www.kudcatez.si.

Mija Benedičič

Škreblfest – festival 
suhega sadja 

Spoznavanje in doživljanje likovne umetnosti v predšolskem ob-
dobju je bilo v še ne tako daljni preteklosti pogosto zapostavljeno. 
Le zakaj bi otroci obiskovali muzeje in galerije? 
S skupino predšolskih otrok »Indijanci« smo v mesecu novembru s 
kustosinjo Galerije likovnih samorastnikov Trebnje Andrejko Vabič 
Nose preživeli zanimivo, estetsko bogato likovno urico. Danes se 
namreč zavedamo, kako pomembno je, da otrok razvije občutek 
za lepo ter dojame lepoto umetniških del. Pri vpeljevanju otrok v 
svet likovne umetnosti je zato izredno pomembno, da izberemo 
prave umetnine. Primerna mora biti tako tematika, stilske značil-
nosti kot tudi kakovost umetniškega dela. Otroke močno privabijo 
intenzivne barve in jasni obrisi ter vsebine, ki upodabljajo živali 
in ljudi. 
Kustosinja je otroke na interaktiven in zanimiv način popeljala 
skozi galerijo. Otrokom je ponudila ravno pravšnjo mero časa za 
opazovanje izbranih umetniških del ter njihovo doživljanje pod-
krepila z razlago in razgovorom. Večkrat jim je omogočila taktilna 
občutja določenih del in jim pričarala prave male slikarske čarov-
nije. Pri otrocih je vzbudila zanimanje, ki so ga pokazali s posta-

vljanjem vprašanj, izražanjem mnenj ter sposobnostjo daljše in 
usmerjene koncentracije. 
Za prekrasno likovno doživetje se ji najlepše zahvaljujemo.

Ariadna Agnič, Žiga Mohorčič in otroci skupine Indijanci

Spoznavanje likovne umetnosti v predšolskem obdobju
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Zahvaljujemo se 
vam za vaše 

zaupanje in vam 
še naprej želimo 
toplo ter udobno 

vožnjo...
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Galerija likovnih samorastnikov Trebnje je v 
hladen december stopila z nasmehi na ob-
razu in veliko dobre volje, ki smo jo skupaj 
ob Ta veselem dnevu kulture, 3. 12. 2018, 
delili z obiskovalci. Galerijsko jutro so z dob-
ro voljo in pridnimi, ustvarjalnimi ročicami 
napolnili otroci Vrtca Mavrica Trebnje, ki 
so na delavnici pod vodstvom Nine Kolar in 
ob pomoči Helene Fornazarič izdelali Tipen 
avtoportret. Ustvarjalni vnemi je sledilo po-
učno predavanje o portretih in avtoportre-
tih, Iskanje lastnega odseva. Obiskovalci so 
raziskovali pomen avtoportretih upodobitev, 
ogledali so si upodobitve iz različnih obdobij 
in ugotavljali, kakšno sporočilo avtorji puš-
čajo s svojimi avtoportreti, kaj nam z njimi 
želijo sporočiti. 
S prijetnimi melodijami so galerijo napol-
nili učenci Glasbene šole Trebnje, ki so pod 
mentorskim vodstvom  profesorice Barbare 
Lotrič in ob klavirski spremljavi profesorice 
Jelene Boljubaš pripravili glasbeni recital.
Preprostost, razgledanost, simpatičnost so 
besede, s katerimi lahko opišemo našega 
sogovornika na Tem veselem dnevu kulture. 

Perica Jerković, stand-up komik, je z nami 
delil svoje poglede o selfijih. Dotaknili smo 
se tudi njegove monokomedije Zgodovina 
selfi butla, ki jo zasnoval skupaj s svojim pri-
jateljem Markom Kumrom-Murčem. Iskali 
smo odgovore na vprašanje, ali selfiji vodijo 
v pogubo in kakšno sporočilo puščajo za-
namcem. Dotaknili smo se tudi začasne raz-
stave Zrcaljenja- maska ali bistvo?, ki prika-
zuje (avto)portretne upodobitve umetnikov 
in iskali skupno nit s selfiji. Zaključili smo z 
mislijo, da smo vsi del selfijiev in da so selfiji 
del nas. Z njimi ustvarjamo spomine in puš-
čamo sporočila o našem življenju, čutenjih in 
željah.
Ta veseli dan smo zaključili z dobro voljo in z 
lepimi vtisi odšli domov.
24. 2. 2019 se bomo ob 18. uri ob spremstvu 

kustosinje sprehodili po začasni razstavi 
ZRCALJENJA – maska ali bistvo? Ogledali si 
boste lahko avtoportrete in portretne upo-
dobitve avtorjev in sami presodili, kaj so 
umetniki v svojih delih želeli sporočiti svetu 
in na kakšen način.
Na kulturni praznik, 8. februarja 2019, bo 
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje po-
novno brezplačno odprla svoja vrata. Ustvar-
jali bomo, se izobraževali in se veselili. V me-
secu februarju se bo poslovila tudi začasna 
razstava ZRCALJENJA – maska ali bistvo?, ki 
jo bo zamenjala razstava avtorja Ambroža 
Testena. Otvoritev razstave bo potekala 28. 
februarja 2019 v Galeriji likovnih samora-
stnikov Trebnje.

Špela Sila

Ta veseli dan v 
Galeriji likovnih 
samorastnikov Trebnje

Na Centru za izobraževanje in kulturo Treb-
nje smo bili uspešni na razpisu Temeljne in 
poklicne kompetence 2018–2022, ki je nas-
ledil razpis iz prejšnjega obdobja 2016–2019. 
Do sedaj je bilo v različna usposabljanja in 
tečaje vključenih preko 2.000 udeležencev. 
Verjamemo, da bo tako tudi v prihodnje, 
saj nov razpis prinaša kar nekaj novosti, ki 
bodo omogočale vključitev še širšemu krogu 
zainteresiranih. Po novem se lahko v usposa-
bljanja vključijo vsi odrasli, ki so manj uspo-
sobljeni ali nižje izobraženi, s poudarkom 
na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo 
status upokojenca, dijaka ali študenta.
Prav tako smo popestrili nabor brezplačnih 

programov, v katere se lahko odrasli vklju-
čijo. Izbirajo lahko med tečaji tujih jezikov, 
tečaji učenja slovenščine, računalništva, 
udeležijo se lahko usposabljanj za zdrav 
življenjski slog in osebnostno rast, progra-
mov priprav na preverjanje in potrjevanje 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij,  priprav 
na opravljanje izpita iz tujih jezikov, slo-
venščine in ECDL ter programa za uporabo 

načel HACCP sistema.
V programe se že lahko prijavite po telefonu 
07 3482 104 ali po elektronski pošti sabina.
tori-selan@ciktrebnje.si 
Novo leto je čas za nove cilje, zato se nam 
pridružite!

Sabina Tori Selan
CIK Trebnje

CIK uspešen na razpisu 
– ponovno brezplačni 
tečaji in usposabljanja 
za odrasle

Foto: Arhiv CIK Trebnje

Prihajata zima in 
petarde, poskrbite 
za svoje živali!
Pred nami so hladni dnevi in hladne noči. Ne 
pozabite, da prav tako kot vas zebe tudi ži-
vali. Poskrbite za primerno in suho oz. toplo 
zavetje, za kalorično hrano (briketirana hra-
na ne zmrzne) in vodo, ki jo morate večkrat 

zamenjati, ker pri nizkih temperaturah hitro 
zmrzne. Psom, ki so zunaj, zagotovite dovolj 
veliko, dobro izolirano, od tal dvignjeno uto 
z dvojnimi stenami in z dvema prostoroma 
(notranji prostor in predprostor). V najbolj 
hladnih dneh namestite svoje živali v gara-
že ali kleti. Ker približuje tudi praznični čas, 
ko bodo spet pokale petarde, vas lepo pro-
simo, da se letos namesto za nakup petard 
raje odločite, da boste sredstva prihranili v 
svojih denarnicah ali pa znesek raje namenili 
komu, ki ta denar potrebuje, lahko pa doni-

rate tudi kateri od dobrodelnih organizacij.
Pok petard namreč močno prestraši živa-
li (pa tudi ljudi in otroke). Veliko psov od 
šoka pobegne in mnogi od njih se žal nikoli 
ne vrnejo domov. Izognite se sprehodom v 
času pokanja petard. Ker sta vojna in poka-
nje nam bližja, kot se morda zdi na prvi pog-
led, se za voljo vseh, ki pokanja ne marajo, 
odločite za bolj mirno praznovanje v objemu 
ljubezni in skrbi za bolj občutljive.
Društvo za zaščito in pomoč živalim sveta 

in njihovim skrbnikom Animal Angels
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V šol. letu 2018/19 smo se v skupini Sovice odločili, da bomo 
sodelovali z DSO Trebnje v okviru projekta PRIJATELJSTVO NIMA 
MEJA. Skozi leto bomo izvedli več dejavnosti v vrtcu in DSO Treb-
nje,  kot je skupna telovadba, različna druženja, ustvarjalne de-
lavnice, izlet z vlakom … 
V oktobru smo se že prvič srečali na kostanjevem pikniku v Vrtcu 
Mavrica Trebnje. Srečanja so se udeležili otroci, starši in varo-
vanci doma z njihovo delovno terapevtko. Strokovni delavki sva 
pripravili mini olimpijado v kateri so sodelovali vsi prisotni otroci. 
Da bi bilo srečanje še bolj zanimivo, so se med seboj pomerili 
tudi starši. Tekmovali so v dveh skupinah, in sicer očetje proti 
mamicam. Kdo je zmagal, pa presodite sami. 
Po naporni olimpijadi in navijanju se je prav prilegel pečen 

kostanj, ki so ga med tem časom spekli starši. Bilo je tako veselo, 
da se je druženje zavleklo vse do noči. 

Helena in Tjaša

Kostanjev piknik z varovanci DSO

V petek, 16. no-
vembra 2018, 
smo imeli na šoli 
uradno otvoritev 
igral. Našo šolsko 
zelenico sedaj 
krasita dve veliki 
gugalnici, ravno-
težna pot,  ple-
zalne stene, stolp 
in dva tobogana. 
Za učence naše podružnice je ta pridobitev zelo dobrodošla, saj 
imajo več možnosti za razvijanje telesnih spretnosti. Našo idejo 
in pobudo za igrala  so podprli predstavniki KS Dolenja Nemška 
vas. Učenci in učitelji se jim zahvaljujemo za novo pridobitev in 
pomoč.

Kolektiv PŠ  Dolenja Nemška vas

Nova 
igrala

V našem dnevnem centru je to šolsko leto zelo zabavno, poučno, 
kuharsko in igrivo. Že od septembra dajemo veliko poudarka do-
mačim nalogam in rednemu obiskovanju pouka, nismo pa poza-
bili tudi na igranje in zabavne aktivnosti. Izdelovali smo okraske za 
noč čarovnic, risali jesenske motive iz narave, s socialnimi igrami 
smo urili svoje socialne veščine in se učili na tisoč in en način.
Pridni smo pri obiskovanju Ure pravljic, ki jih že več let uspešno 
izvajamo v sodelovanju s Knjižnico Pavle Golie Trebnje. Otroci z 
zanimanjem poslušajo pravljico, nato pa še tematsko ustvarjajo. 
Stkali smo tudi dobro sodelovanje s projektom Zdravstvenega 
doma Trebnje – Center za krepitev zdravja, kjer smo spregovorili 
o higieni, zdravi prehrani, umivanju zob, kajenju, nemiru in stre-
su, vidu in sluhu. Poskrbeli smo tudi za našo okolico, imeli smo 
čistilno akcijo, pred našim prostorom smo zasadili nove, lepe, je-
senske rožice. Komaj čakamo veseli december, saj smo otrokom 
pripravili veliko zanimivih in poučnih aktivnosti za popestritev 
programa.

Nataša Smolič, univ. dipl. soc. del
Center za socialno delo Dolenjske in Bele krajine, enota Trebnje

Dnevni center Kher šu beši

Vesele aktivnosti v 
Dnevnem centru 
Kher šu beši

Nepozaben izlet
Naša stranka vsako leto organizira izlet za svoje člane in tako 
je bilo tudi letos. 
24. 10. 2018 smo se udeležili nepozabnega »popotovanja« 
po naši preteklosti, ki smo jo podoživljali v gradu Brestanica, 
Šentjerneju, Kostanjevici in se okrepčali v dobri gostilni ter 
okusili vina v priznani Repnici. Budno in strokovno vodenje 
nam je izlet še obogatilo. Za varno vožnjo se zahvaljujemo 
tudi šoferju avtobusa. Prepričani smo, da nas zadovoljni 
nasmehi udeležencev vabijo na izlet tudi prihodnje leto.

OO DeSUS Trebnje
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Tudi letos smo člani Društva prijateljev mladine Jurček organizi-
rali kostanjev piknik. V soboto, 6. oktobra 2018, je le-ta potekal 
na Mirni pred TDV Partizan, 7. oktobra 2018 pa smo se družili v 
mestnem parku v Trebnjem. 
Animatorji smo za otroke pripravili različne delavnice, med njimi 
so bile poslikava obraza, delavnica Zadeni igračo, izdelava žepka 
za kostanj, pobarvanke, risanje s kredami … Piknik je popestril 
čarodej Jole Cole, ki je za otroke pripravil čarovniško predstavo, ki 
je trajala dobro uro. Prav tako pa člani društva nismo pozabili na 
hrano in pijačo. Poleg peke tradicionalnega kostanja smo za vse 
obiskovalce pripravili tudi slane in sladke prigrizke. Obiskovalci 
kostanjevega piknika so se lahko ogreli s toplim čajem, sokom ali 
vodo, za starejše obiskovalce smo pripravili tudi odlično kuhano 
vino. 
Dogodka se je skupno udeležilo 75  otrok, njihovih staršev, sorod-
nikov. Z obiskom smo bili na društvu zadovoljni, naslednje leto pa 

pričakujemo še večji obisk in ponovno druženje.
Društvo prijateljev mladine Jurček se zahvaljuje občinama Mirna 
in Trebnje ter donatorjem Povše Metal, TEM Čatež in Tomplast, ki 
so nam omogočili izvedbo piknika.
Dogodek je bil na obeh lokacijah brezplačen.

Petra Cesar, DPM Jurček

Kostanjev piknik 2018

V oddelku Kolački smo vključeni v projekt Zdravje v vrtcu, katere-
ga rdeča nit je medgeneracijsko sodelovanje. S projektom otroci 
pridobivajo znanje in izkušnje o tem, kako pomembno je medse-
bojno sodelovanje, ter spoznavajo, da se drug od drugega lahko 
veliko naučimo. 
Otroci so se v novembru seznanili s slovenskimi tradicionalnimi 
jedmi. Obiskali sta nas gospe Ivana in Nataša iz Društva pode-
želskih žena Tavžentroža in otrokom na prijazen ter poučen način 
predstavili kuhanje ajdovih žgancev. Otroci so bili obiska iskreno 
veseli, žganci pa so bili ta dan še posebej slastni. 
Obiskala nas je tudi ilustratorka Marta Bartolj, ki je otrokom 
najprej prebrala pravljico, nato pa je sledilo likovno ustvarjanje. 
Otroci so ob risanju in barvanju vidno uživali, saj se jim je ilustra-
torka približala na zanimiv, igriv način. In kdo ve: morda je pri 
komu zanetila iskrico in strast do likovne umetnosti. 

Strokovni delavki Alja in Maja
Fotografija: Alja Vidmar

Medgeneracijsko sodelovanje v oddelku Kolački

Mednarodni Erasmus+ projekt »Playing 
ever after« se v Vrtcu Mavrica Trebnje  zag-
nano nadaljuje tudi v letošnjem šolskem 
letu. Otroci iz štirih vključenih držav s po-
močjo slikanic, ki nastajajo na mednaro-
dnih srečanjih, spoznavajo dogodivščine 
nagajivih pošastkov (Bolote iz Portugalske, 
Sisu iz Finske, Zepa iz Nizozemske in Mihe iz 
Slovenije).  Sočasno v Sloveniji ustvarjamo 
vzporedne zgodbe, ki našega Miho pope-
ljejo na dogodivščine k prijateljem v tujino. 
Skozi zgodbe in angleške učne urice otro-
ci usvajajo angleško besedišče, poslušajo 
angleški jezik, spoznavajo pesmice ter vse-
bino zgodb. S slikami in posnetki otrok in 

njihovih dejavnosti, ki nastajajo na med-
narodnih srečanjih in pri izvajanju projekta 
v tujih vrtcih in šolah,  pa se seznanjajo z 
običaji in navadami v sodelujočih državah.
Strokovni delavci smo se oktobra udeležili 
srečanja na Portugalskem, kjer smo bili de-
ležni poleg dela na projektu izobraževanja 
Sandie Mourao, profesorice angleškega je-
zika, specializirane za poučevanje angleške-
ga jezika v predšolskem obdobju in prvih 
letih osnovnega izobraževanja. Njena speci-
alizirana predavanja se osredotočajo pred-
vsem na vplive, ki ga imajo otroške slikanice 
in prosta igra na usvajanje tujega jezika.

Ariadna Agnič in tim Playing ever after

Mednarodni angleški projekt Erasmus + »Playing ever after« 
se nadaljuje v novem šolskem letu 2018/2019



Rimska cesta 10a, Trebnje, www.geohit.si, Tel.: 07 346 11 40,
GSM: 031 648 307, 041 720 115, E-mail: geohit@siol.net

PODJETJE GEOHIT VAM TUDI V LETU 2019 NUDI 
NASLEDNJE GEODETSKE STORITVE:

• Ureditev in izravnava mej
• Označitev (obnova) urejenih mej
• Parcelacije (združitev in delitev parcel)
• Izdelava geodetskih načrtov 
• Zakoličba objektov in stavb
• Vpis stavb v kataster stavb
• Določitev hišnih številk• Določitev hišnih številk
• Sprememba bonitet zemljišč

Vse, ki rabite kvalitetno opravljene geodetske storitve 
ali samo svetovanje, vabimo, da nas obiščete in se prepričate, 

da smo vredni vašega zaupanja.

OB KONCU IZTEKAJOČEGA SE LETA BI SE RADI ZAHVALILI 
NAŠIM STRANKAM ZA IZKAZANO ZAUPANJE TER POSLOVNIM PARTNERJEM

ZA USPEŠNO POSLOVNO SODELOVANJE.

Veselo božično in novo letno praznovanje in srečno 2019 vam želi

leonrojc@gmail.com ali 041 744 026 Hvala za zaupanje.

“Še vedno smo tukaj,  
pripravljeni prisluhniti,  
svetovati in pomagati”

Naj vas na poti  
v letu 2019 spremljajo  

lepe in dobre stvari,  
smeh in veselje.
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Enoti Romano smo skupaj z otroki uredili 
stalni naravoslovni kotiček. Sedaj si otroci 
lahko sami po želji vzamejo stvari iz kotička, 
se z njimi igrajo in jih po končani igri vrne-
jo na prvotno mesto. Tak način jim je zelo 
všeč. V naravoslovnem kotičku najdemo 
naravoslovno škatlo z barvnim peskom, 
ki ga s poljubnimi lončki in žlicami ter liji 
presipavajo ali po njem rišejo, na polici je 
tudi škatla z vodo ter plavajočimi mavrič-
nimi cofki, ki jih s pinceto pobirajo iz vode. 
Najdemo še škatlo s senzornimi vrečkami 
z različnimi snovmi (koruza, moka, pesek) 

in tudi narejeno testo z dodatkom kave, 
kakava itd. Na voljo imajo slušni spomin in 
škatlo, v kateri razvrščajo barvne krogce. 
Otroci lahko posežejo tudi po škatli, kjer 
na kosmateno žico nizajo perlice. Na zad-
nji polici pa najdemo še škatlo z majhnimi 
posodicami, s pomočjo katerih prepozna-
vajo vonje različnih snovi. Otroci se zelo 
radi lotijo dejavnosti, ki jih ponujajo police 
naravoslovnega kotička, saj so enostavne 
in so zato pri njih uspešni, hkrati pa se tudi 
zabavajo.

Maja Rajar

Naravoslovni kotiček v vrtcu Romano

Prihaja zima in z njo bacili, pili bomo čaj z 
limono ... Otroci iz vrtca Sončnica pri OŠ 

Veliki Gaber vemo, kako pomembno je 
zdravje. V tem mesecu spoznavamo poklic 
zdravnika in medicinske sestre. Seveda pa 
je pomembno, kako si lahko sami pomaga-
mo, da ohranimo svoje zdravje. 
V sredo, 7. 11. 2018, smo se otroci skupin 
Mucke in Kužki z avtobusom odpeljali kar 
v Trebnje in si ogledali preventivno zobno 
ambulanto in reševalno vozilo. Tam so nas 
prijazno sprejeli medicinska sestra Katari-
na in reševalca David in Igor. 
V kolikor želimo imeti zdrave zobe, je skrb 
za ustno higieno ena od osnovnih nalog, ki 
jo moramo opravljati vestno in redno. Zob-
na asistentka Katarina Ljubeljšek nam je 

predstavila pravilno tehniko umivanja zob 
in pričarala nasmeh na lica otrok, ki so po-
nosno in brez strahu sedli na zobozdravni-
ški stol. Reševalca David in Igor sta se nam 
najprej predstavila svoje delo. Dovolila sta 
nam, da smo sedli v reševalno vozilo in si 
ogledali medicinske pripomočke, ki jih re-
ševalci potrebujejo na nujnih vožnjah. Na 
koncu smo naredili še skupinsko fotografi-
jo in se polni vtisov vrnili v vrtec.
Vsi mali in veliki se zahvaljujemo ZD Treb-
nje, da so nam omogočili ogled reševalne-
ga vozila in poskrbeli, da bo naš nasmeh 
še lepši.

Tanja Falkner

V zdravstvenem domu

V okviru projekta Mavrično gledališče 
smo povabili vsestranskega umetnika 
g. Staneta Pečka, ki nam je obrazložil 
in pokazal, kako nastajajo njegove knji-
ge. S seboj je pripeljal svoje prijatelje 
škrate: Gašperja, Čakca, zmaja Grdajsa, 
Zmaka, in kačo. Otroke je nagovoril z 
zgodbo o tem, kako je spoznal škrate. 
Škratje sedaj živijo pri njem in mu po-
magajo pri ustvarjanju njegovih knjig. 
Otroci so se imeli priložnost z lutkami 
pobliže spoznati, jih animirati in se z 
njimi igrati. Lutke so bile drugačne od 

tistih, ki jih otroci poznajo. Prvič so 
rokovali z marionetami in prav zani-
mivo jim je bilo, ko so lahko premika-
li celo telo lutke, glavo in okončine. 
Gospod Stane je bil navdušen nad 
zanimanjem otrok. V zahvalo je vrtcu 
podaril eno izmed svojih knjig, ki jo 
bomo lahko otrokom večkrat prebra-
li. Otroci so  mu zapeli nekaj otroških 
pesmi in se mu zahvalili z manjšo po-
zornostjo, ki so jo naslikali sami. 

Vzgojiteljici Brigita in Helena

V vrtcu nas je obiskal lutkar

Regijski posvet 
mentorjev gasilske 
mladine
je potekal v petek, 9. novembra 2018, od 
17. ure dalje  na Centru za izobraževanje in 
kulturo Trebnje v veliki predavalnici, posa-
mezne delavnice pa so potekale še v dveh 

učilnicah.  Preko 70 predsednikov mladin-
skih komisij in mentorjev iz gasilskih dru-
štev gasilskih zvez Novo mesto, Šentjernej 
in Trebnje se je udeležilo popoldanskega 
izobraževanja v organizaciji Mladinske ko-
misije Gasilske regije Dolenjska. V štirih 
polnih urah so pridobili kratko predsta-
vitev dela mladinske komisije, kar je še 
toliko bolj dobrodošlo, ker smo v prvem 
letu novega mandata in je večje število 

novega vodstvenega kadra po mladinskih 
komisijah. Predavateljica Nataša Hanuna 
je izpostavila in osvetlila pomemben odnos 
med ekipo in mentorjem, nato pa so na de-
lavnicah pridobivali znanja iz prve pomoči 
pri otroku, gasilskega kviza in gasilske ori-
entacije, kar so posredovali Klara Cvenkel 
in Primož Žlak, Nina Kotar in Andreja Zu-
pančič. 

Besedilo: GZ Trebnje
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V torek, 9. 10. 2018, smo se z učenci OŠ in člani Društva upo-
kojencev Veliki Gaber odpravili na pohod v smeri Šentlovrenc. 
Učenci so se razdelili na triade in opravili različno zahtevne poti 
pohoda, ki so jih predhodno pomagali načrtovati Lojzka Miklav-
čič in Tone Miklavčič – predsednik pohodniške sekcije – ter Brane 
Praznik, velik raziskovalec in poznavalec krajevne zgodovine Šen-
tlovrenca in okolice. 
Učenci prve in druge  triade so se ustavili pri slikarju in kiparju z 
motorno žago Mitji Cenclju na Vrhovem, ki je pred njimi ustvaril 
kip od začetka do konca. Učenci prve triade so po ogledu  Volko-
vega mlina  prečkali Temenico in se po strmi gozdni poti vzpeli do 
Medvedjeka in nazaj proti Velikemu Gabru. Učenci druge triade 
pa so nadaljevali pot vse do OŠ v Šentlovrencu in se tam srečali s 
tamkajšnjimi vrstniki, ki so jih prisrčno sprejeli.
Učenci tretje triade so na pohodu spoznavali kulturne in zgodo-
vinske zanimivosti vse od Žubine, Dolge Njive, Šentlovrenca, kjer 
so na turistični kmetiji Kazina videli celo žarni kamen iz rimskih 
časov, Kukenberka in Medvedjeka. Vse to jim je na zanimiv način 
predstavljal Brane Praznik, ki jih je na svojem domu na Kragulje-
vem Hribu presenetil celo s svojo likovno razstavo akvarelov.
To je bil tretji športni dan učencev OŠ Veliki Gaber po bližnji okoli-

ci, kjer so spoznavali vasi in kraje, kjer so doma njihovi sošolci ter 
si ogledali kulturne in naravne znamenitosti ob poteh. 
Za pomoč pri organizaciji in izvedbi pohoda se  zahvaljujemo  
vsem pohodnikom Društva upokojencev Veliki Gaber, umetniku 
Mitji Cenclju, lastniku Volkovega mlina Stanetu Novaku, Marini 
Ostanek na izletniški kmetiji Kazina, vodji PŠ Šentlovrenc Alenki 
Kolar ter učiteljici Teji Zajc. 

Justina Zupančič

Tretji medgeneracijski športni 
dan na OŠ Veliki Gaber
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Že v mladosti rani po pomoti 
se mi po krivi je bencin razlil.
To tista je bolezen,
ki se nikoli ne pozdravi. 
So posebni to užitki,
ki ljudje brez te bolezni razumejo jih ne.

Pred 20 leti  klub smo svoj ustanovili,
ker smo se odločili, 
da po svoji poti bodemo hodili.
V teh letih tekmovalcev veliko smo združili,
isti cilji so nas družili,
izkušnje svoje smo nesebično 
med sabo  smo si delili.

Po tekmah  smo uspehov se skupaj veselili,
o načrtih novih se sproti pogovorili.
V tem času ekipni prvaki smo postali,
tudi naslove državnih prvakov  smo pobrali.

Tudi v naslednjih letih imamo v načrtu 
na državnih in pokalnih tekmah sodelovati,
seveda  tudi zunaj naših meja tekmovati,
se  v najlepši luči pokazati.

Hvala vsem, ki ste v teh letih nam zaupali, 
nam kakorkoli pomagali, 
saj vsem smo dokazali,
da  športniki smo pravi.

Predsednik: Alojzij Fortuna

20 let Moto klub 
team Fortuna Trebnje Ste prebrali naslov in že zmajujete z glavo? Ni ravno tako, kot si večina predstavlja 

s televizijskih ekranov ali morda borb, ki ste jih videli v živo. Le malo ljudi, ki treni-
rajo ta borilni šport, dejansko tekmuje oziroma se bori. Kickboks kot rekreacija ali 
pa morda Fitboxing, Shape boxing, Cardio boxing so vadbe, ki so tako v svetu kot 
tudi pri nas čedalje bolj popularne. Vadbe so sestavljene iz elementov kickboksa, 
treningi pa za vadeče niso prav nič boleči ali nevarni. 
Na treningih kickboksa boste pokurili veliko kalorij, saj boste skozi celoten trening 
uporabljali celo telo. Izboljšali boste tudi svojo kondicijsko pripravljenost, pridobili 
več ravnotežja in hkrati oblikovali postavo. Spremembe pa ne boste opazili samo 
na fizičnem nivoju, temveč vam bodo treningi zagotovo pomagali, da se boste 
znebili stresa, zvišali koncentracijo in izboljšali samozavest. 
Treningi se vedno pričnejo z ogrevanjem, tako kot bi se morala vsaka vadba ali 
celo vsako težje vsakdanje opravilo, saj s tem zelo zmanjšamo možnost poškodb. 
Nadaljujejo se z elementi kickboksa, z »delom« na vreči, kjer se lahko sprostimo 
in udarjamo močneje, in z delom v parih. Ko delo poteka v parih, partnerjem dr-
žimo posebne blazine, v katere boksajo in tako ne prejemamo nobenih nevarnih 
udarcev. Ravno v tem se razlikujeta tekmovalni in rekreativni del, tako da sploh ni 
nobene bojazni, da bi prišlo do kakšne nepotrebne poškodbe ali udarcev. Trening 
se zaključi z rahlim raztegom mišic oz. sprostitvijo celotnega telesa. Tako z varnim 
treningom dosežemo pozitivne učinke na telo, ohranimo gibljivost, moč, vzdržlji-
vost in so vsakdanji napori za nas veliko lažji. 
Vas še vedno nismo prepričali? V okviru evropskega projekta ERASMUS+ Sport 
z naslovom FATE – Fighting for equal access to sport and exercise si lahko vsak 
rezervira svoj enkratni brezplačni termin v Klubu borilnih veščin Fearless Fighters 
v Trebnjem, kjer izvajajo treninge za otroke od 5. leta starosti naprej, starostne 
omejitve pa ni. Pridite in se sami prepričajte, če je morda ravno to šport za vas, pa 
si ga nikoli prej niste upali preizkusiti.

Ekipa projekta FATE

Kickboks – šport za vsakogar

Katja – klubska 
prvakinja
Na novomeškem Vodnjaku je pred dnevi 
odigrano 38. klubsko prvenstvo trebanjskih 
kegljačic, na katerem je zmagala Katja Šribar 
ter ubranila naslov. Drugo mesto je pripadlo 
Silvi Zupančič in tretje Mileni Veber Jarc.

Mojca Smolič

Našim učenkam je uspel veliki met, saj so tudi letos postale področ-
ne prvakinje v nogometu pri starejših deklicah in se s tem uvrstile v 
polfinale državnega prvenstva. Čeprav se je lani poslovila naša zlata 
generacija učenk, so Neža Smuk, Alisa Glavan, Lunja Kotar, Ema Kor-
par, Manca Hostnik, Larisa Hrovat, Lea Lončar, Nastja Smolič, Katarina 
Rogelj, Anita Murn, Zala Perpar in Lea Pucelj ponovile njihov uspeh.
V sredo, 28. 11. 2018, so se udeležile področnega tekmovanja v Šen-
tjerneju. Na poti do naslova so se pomerile z OŠ Otočec, OŠ Škocjan 
in domačinkami OŠ Šentjernej. Slednje so v finalu premagale po pravi 
kriminalki, saj so tekmo odločile šele v šesti seriji kazenskih strelov. 
Junakinji sta bili Anita Murn, ki je obranila 5 kazenskih strelov, in Alisa 
Glavan, ki je dva zadela. Vsem učenkam čestitamo za ta uspeh.

Smiljan Pristavnik

Učenke OŠ Trebnje tretjič zapored področne prvakinje v nogometu
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Strelska sezona v Trebnjem je v polnem zagonu 
in prav tako vse kategorije od cicibanov, mlaj-
ših pionirjev, pionirjev, pa vse do članov. Tudi 
letos se je odzvalo vpisu v strelsko društvo lepo 
število deklic in dečkov, ki že pridno vadijo in 
tekmujejo. Za nami je že prvi krog lige za mlaj-
še kategorije jugovzhodne strelske regije, kjer 

tekmujejo društva iz Sevnice,  Krškega, Brežic,  
Novega mesta in Trebnjega. V prvem krogu te 
lige je sodelovalo sedemindvajset naših tek-
movalcev v petih kategorijah. Poželi so izvrstne 
rezultate tako ekipno kot posamezno.  Za ta 
odličen začetek sezone so zaslužni  predvsem 
trenerji ter člani, ki pomagajo pri vodenju se-

lekcij, kot so g. Andrej Novak, itd. Velika zahvala 
gre tudi pokroviteljem, kot so Občina Trebnje, 
Tem Čatež, Tinde d.o.o., Avto Slak Trebnje in g. 
Franci Kepa (poslanec DZ), ki so pripomogli, da 
smo začeli sezono tako uspešno. Na zadnjem 
tekmovanju v mesecu novembru, ki je bilo iz-
vedeno v organizaciji Združenja borcev za vred-
note NOB Trebnje za ekipe učencev osnovnih 
šol Temeniške in Mirnske doline, sta ekipi OŠ 
Trebnje zasedli prvo in drugo mesto, tretja je 
bila OŠ Mirna, med posamezniki pa so pripa-
dala prva tri mesta učencem OŠ Trebnje. Vese-
li  smo bili, da sta na tem tekmovanju pokale, 
medalje in praktične nagrade podelila župan 
občine Mirne, g. Dušan Skerbiš in župan občine 
Mokronog Trebelno, g. Anton Maver. Na kon-
cu  želimo vsem našim članom in članicam ter 
vsem občanom in občankam občine Trebnje 
vesele božične praznike ter zdravo in uspešno 
leto 2019. Športni pozdrav!

Leon Lobe, Strelsko društvo Trebnje

Uspešen začetek strelske sezone

10 vprašanj in odgovorov o 
cepljenju proti sezonski gripi
V začetku oktobra smo v Zdravstvenem domu 
Trebnje pričeli s cepljenjem proti sezonski gri-
pi. Želimo si, da bi se za cepljenje v letošnjem 
letu odločilo čim več ljudi in bi tako skupaj 
zmanjšali obolevnost za gripo ter hude posle-
dice, ki jih bolezen lahko prinese. Da bo odlo-
čitev lažja, smo pripravili odgovore na nekaj 
najpogostejših vprašanj o cepljenju proti gripi.
Kaj je gripa? 
Gripa je nalezljiva virusna bolezen dihal, ki se 
hitro prenaša med ljudmi s kapljicami med go-
vorjenjem, kašljanjem, kihanjem ter preko rok. 
Kakšni so simptomi gripe?
Pri mladih zdravih osebah bolezen večinoma 
poteka kot nekajdnevno vročinsko stanje s 
kašljem, pridružen je hud glavobol, bolečine 
v mišicah in sklepih, pogosto so še bolečine v 
žrelu ter nahod. Pri ranljivih skupinah ljudi ima 
lahko gripa hude zaplete, pogosto je potrebno 
zdravljenje v bolnišnici, neredko pa se konča 
tudi s smrtjo.
Kako se zaščitimo pred gripo?
Najučinkovitejša zaščita pred gripo je zagotovo 
cepljenje. Poleg tega pa upoštevamo še ostale 
ukrepe. Skrbimo za redno telesno dejavnost, 
zdravo prehrano, izogibamo se zaprtim prosto-
rom, v katerih je veliko ljudi naenkrat, zračimo 
prostore ter upoštevamo higienske ukrepe. 
Svetujemo pogostejše umivanje rok in da v 
primeru kihanja ali kašljanja pazite, da si z ro-
kavom pokrijete obraz in na ta način ne širite 
virusov.
Komu priporočamo cepljenje proti gripi? 
Cepljenje priporočamo vsem prebivalcem, še 
posebej pa tistim, pri katerih obstaja večja ne-
varnost za hujši potek bolezni ter zaplete. V to 
skupino spadajo vsi starejši od 65 let, bolniki 
s kroničnimi boleznimi, npr. pljuč, srca, ledvic, 
diabetiki, imunsko oslabljeni, onkološki bolni-

ki, ljudje z nevrološkimi, mišičnimi, vezivnimi 
okvarami, z boleznimi krvi  ter nosečnice v vseh 
obdobjih nosečnosti, otroci med 6. in 23. me-
secem starosti ter ljudje s prekomerno telesno 
težo ( ITM > 40). Cepljenje je zelo priporočljivo 
tudi za vse, ki delajo v zdravstvu.
Zakaj cepljenje priporočamo tudi zdravim 
osebam?
Ker pred gripo na ta način ne zavarujejo samo 
sebe, temveč gripe ne prenašajo in na ta način 
zaščitijo tudi svoje bližnje.
Ali je cepljenje proti gripi varno?
Da, cepljenje proti gripi je varno. Kot pri vseh 
cepivih se neželeni učinki možni, najpogoste-
je pa so zelo blagi in se kažejo kot bolečina na 
mestu injiciranja, bolečine v mišicah, poročali 
pa so tudi o kratkotrajnem glavobolu. 
Ali obstajajo kakšne kontraindikacije za cep-
ljenje?
Cepljenje odsvetujemo vsem, ki imajo alergijo 
na jajca ter pomožne snovi, ki se nahajajo v 

cepivu. Natančna sestava cepiva je navedena 
na spletni strani NIJZ. V primeru, da ste ravno 
zboleli s prehladom ali vročino, svetujemo, da 
cepljenje prestavite do takrat, ko ozdravite.
Ali lahko zaradi cepljenja dobim gripo?
Cepivo je narejeno iz neaktiviranega (mrtvega) 
virusa in ne more povzročiti gripe. Ljudje, ki 
zbolijo v naslednjih dneh po cepljenju, so se z 
gripo okužili že pred cepljenjem ali pa so prišli v 
stik z virusom, še preden je cepivo začelo učin-
kovati. Cepivo namreč prične delovati šele po 
enem do dveh tednih. 
Koliko stane cepljenje? 
Za starejše od 65 let, ljudi s kroničnimi bolez-
nimi ter nosečnice je cena 7 evrov, za otroke 
do 3 let stane cepljenje 12 evrov, za vse ostale 
pa 14 evrov. 
Kje se lahko cepim? 
V ambulanti vašega izbranega zdravnika kadar-
koli med delovnim časom.

Maša Vovk
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V soboto, 24. novembra 2018, je v Hočah pri Mariboru potekalo mladinsko državno prvenstvo 
v karateju (kate in borbe) za posameznike v starostnih kategorijah do 21 let. Tekmovanje je bilo 
vrhunec tekmovalne sezone Karate zveze Slovenije. Na tekmovanju je sodelovalo 434 tekmovalcev 
iz petdeseti h klubov, ki je tekmovalo v šestdeseti h kategorijah. Tekmovanje smo lahko prvič spre-
mljali tudi preko livestreama na spletni strani Karate zveze Slovenije. 
Tekme se je uspešno udeležil tudi Matej Gorišek iz Šentlovrenca, sicer član Shotokan karate kluba 
Grosuplje. V kategoriji borbe 70 kg je osvojil prvo mesto in tako postal državni prvak. 
Matej se je v okviru Karate zveze udeležil 19. balkanskega prvenstva za kadete, mladince in mlajše 
člane, ki je potekalo od 30. 11. 2018 do 2. 12. 2018 v Dubrovniku na Hrvaškem. Tekmovanja se je 
udeležilo 843 tekmovalk in tekmovalcev iz dvanajsti h držav.

Alenka Tomc 

Matej Gorišek – državni prvak v karateju

Jaka Lobe, Jakob Pušlar, Valenti n Zaletel, Žiga Kresal, Alija Čamdžić, Bakir Šehić, Hajat Sulejmanoski, Kevin Štamcar, Nik Kasti gar, Tit 
Zakošek in Matevž Pikelj so postali področni prvaki. Fantje so že z uvrsti tvijo na področno prvenstvo izpolnili letošnji cilj, nato pa na 
turnirju preseneti li vse in premagali vse svoje nasprotnike. Najprej so premagali OŠ Žužemberk z zadetkoma Jakoba Pušlarja in Bakirja 
Šehića. Nato so premagali OŠ Mokronog z zadetki Tita Zakoška, Matevža Pikla in Bakirja Šehića, ki je zadel dvakrat. V polfi nalu so po 
streljanju kazenskih strelov ugnali OŠ Vinico. Z uvrsti tvijo v fi nale so si že priborili nastop na državnem prvenstvu.

V fi nalu so se pomerili z odlično OŠ Center. Pokazali so, kako 
se bori za šolo in presegli sami sebe ter premagali še zadnjega 
nasprotnika z zadetkoma Bakirja Šehića. Nasprotniku je uspelo 
znižati , a za kaj več jim je zmanjkalo časa.
Najboljši strelec turnirja je bil Bakir Šehić. Vsem učencem česti ta-
mo za ponovitev uspeha prejšnje generacije. 

Smiljan Prist avnik

Nogometaši OŠ Trebnje ponovno na državnem prvenstvu

Na omenjenem turnirju se vsako leto med seboj pomerijo pra-
viloma najboljše ekipe nogometnih klubov MNZ Ljubljana. Tudi 
tokrat se je naša pomlajena ekipa odrezala odlično in skozi šivan-
kino uho klubu priborila 2. mesto in tako premoč priznala samo 
ekipi NK Krka in za sabo pusti la mnogo ekip, med njim tudi doma-
čine, NK Zagorje in druge.  Česti tke trenerjema, ekipi in staršem 
za vso podporo. Športni pozdrav!

Leon Lobe, vodja nogometne šole
 

U-12 osvojila 2. mesto v Trbovljah

Za vas smo kot upravljavci večine pokopališč v občinah 
Trebnje, Mirna in Šentrupert ter izvajalci pogrebne dejavnosti 
dosegljivi na dveh telefonskih številkah:

- 07 348 12 74 (med delovnim časom)

-  041 399 707 (izven delovnega časa), na kateri kot 
edini izvajamo tudi 24 urno dežurno službo. 

Pogreb bomo izpeljali po vaših željah, s spoštovanjem do 
pokojnika in po konkurenčnih cenah.

Komunala Trebnje d.o.o.

Ob izgubi  
svojca se lahko 

o vseh storitvah 
dogovorite na 
enem mestu.
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Petkov večer smo v knjižnici preživeli v 
družbi priznanega športnega psihologa dr. 
Mateja Tuška. Predstavil nam je primere 
kvalitetnega treninga v različnih športnih 
dejavnosti h, saj akti vno sodeluje in poma-
ga pri treningih veliko znanim športnikom 
kot tudi mladini in rekreati vnim športni-
kom.
Zakaj so naši, slovenski, športniki tako us-
pešni? Predvsem imajo naši trenerji dru-
gačen pristop, kot ga imajo ameriški ali ki-
tajski. Ker v našem prostoru ni večje mase 
ljudi, se trener posveti  vsakemu športniku 
posebej. V ostalih državah pa slabše tek-
movalce pusti jo za sabo in svoj čas posve-
ti jo ti sti m, ki so zares odlični. Poudaril je, 
da je pomembno, zakaj se odločimo, da 
bo naš otrok treniral določen šport. Ali so 
to naše neuresničene želje, ali si tega res 
želi otrok. Prav je, da ga spodbujamo, ne 
smemo pa od njega pričakovati  vrhunskih 
rezultatov. Zakaj smo se odločili, da bo ot-
rok treniral? 
Kaj odlikuje uspešnega športnika? Talent, 
vzgoja in trening. 
Ne smemo zanemariti  pomena formalne 
izobrazbe, čeprav je otrok izjemno na-
darjen za šport. Nikjer ni zagotovila, da 
bo od športa lahko živel. Svetuje Goranu 

Dragiču, Petri Majdič ter našim orlom. Po-
udaril je tudi pomen besed, spodbud, ki 
jih namenimo športniku pred pomembno 
tekmo. 
Predavanje je bilo namenjeno staršem in 
trenerjem, navdušeni pa smo bili tudi os-
tali obiskovalci.
Leto zdravja, gibanja in športa smo v knji-
žnici obeležili kar s šesti mi prireditvami 
na to temo. O zdravju in LCHF prehrani je 
predaval Gašper Grom, Mojca Gubanc in 
Andrejka Hlebec sta nam povedali o pra-
vilni drži, dr. Marta Bon je z rokometaši 

utrjevala znanje o rokometu in z njimi op-
ravila trening. Pomen moti vacije in vzgoje 
v športu je predstavil dr. Matej Tušak. Tudi 
letošnjo bralno značko za odrasle Bralna 
potepanja smo športno obarvali, saj smo 
na seznam uvrsti li le romane s športno 
temati ko ter biografi je športnikov. V gos-
te smo povabili Jasmino Kozina Praprotnik 
ter Žiga X. Gombača, ker je »Branje naš 
najljubši šport«. 

Simona Lužar
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Športni večer z dr. Matejem Tuškom

V nedeljo, 18. 11. 2018, je v Zagorju potekal turnir v dvoranskem 
nogometu. Tudi letos se je naša ekipa odzvala povabilu organi-
zatorja in nastopila na močnem turnirju v dvoranskem nogome-
tu. Že v predskupini so se fantje odlično odrezali in osvojili prvo 
mesto. Kasneje v četrfi nalu, polfi nalu v fi nalu, ko so igrali proti  
ekipam, kot so Olimpija, Trbovlje, Zagorje, so pokazali vrhunsko 
igro in tako v zaključku turnirja zasluženo osvojili 1. mesto in po-
kal za najboljšo ekipo turnirja ter pokal za najboljšega vratarja 

turnirja, ki ga je prejel vratar Lan Udovič. Česti tke ekipi in trener-
jema za uspeh, vsem staršem pa zahvala za podporo. Bravo naši! 
Športni pozdrav!

Leon Lobe, vodja nogometne šole

U-11 selekcija osvojila 1. mesto v Zagorju

Ob izteku leta se 
iskreno zahvaljujemo 

za pozornost in 
naklonjenost, v novem 

letu 2019 pa želimo 
zdravja in osebnega 
zadovoljstva ter čim 
manj posredovanja 

ob naravnih in drugih 
nesrečah.  

Z gasilskim pozdravom: 
„NA POMOČ!“

Gasilska zveza Trebnje 
 s prostovoljnimi 

gasilskimi društvi 
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Kot že vrsto let zapored smo tudi letos organizirali delavnico, na ka-
teri smo pred prvo adventno nedeljo pletli venčke, ki zdaj krasijo 
naše domove. Udeleženci so s seboj prinesli zelenje, za drobni ma-
terial pa je bilo poskrbljeno na sami delavnici. Otroci so najraje po-
segali po lesenih podlagah, ki so jih oblekli v mah in okrasili po svo-
jem okusu. Tako so se skupaj znašle morske školjke, bleščeči okraski 
in velike pentlje. Med nami je že nekaj pravih mojstric v pletenju 
venčkov, ki za lep adventni venček svetujejo skrbno pripravo ma-
teriala, potrpežljivo dodajanje zelenja na obod in okrasitev po svo-
jem okusu. S skupnimi močmi smo poskrbeli za venec, ki krasi našo 
cerkev. Adventni čas pomeni začetek novega liturgičnega leta. Naj 
vsakemu izmed nas prinese nove ideje in moči za prihajajoče leto. 

Mateja Oven Foto: Brane Praznik

V Šentlovrencu smo pletli 
adventne venčke

Člani DU Velika Loka smo se 20. 10. 2018 zbrali na kostanje-
vem pikniku v zidanici Ravnikar v Goljeku. Ob dobri hrani in 
nazadnje ob pečenem kostanju, ki so ga pripravili sami člani, 
se nam je odvezal jezik. Vreme je bilo lepo, zato je bilo vzdušje 
prijetno, za kar so poskrbeli tudi člani s pesmijo. Zvečer smo se 
poslovili z željo, da se naslednje leto zopet vidimo.
     Marjan ROZMAN

DU Velika Loka na 
kostanjevem pikniku

ŠKISov delovni vikend 
dolenjske regije
v soboto, 10. novembra, smo se člani Kluba študentov občine 
Trebnje udeležili delovnega vikenda dolenjske regije, ki je tok-
rat potekal v Sevnici. Udeležili smo se raznih delavnic, kot so 
Upravljanje s časom, Digitalno promoviranje ter Pridobivanje no-
vih aktivistov in s tem pridobili veliko informacij in novih znanj. 
Na podlagi teh delavnic se bomo kot tim izboljševali in dopolnje-
vali na raznih področjih v klubu za delovanje v prihodnje.
Renata Murn

Martinovanje s KŠOTom
V petek, 16. novembra, smo v Zidanici Opara izvedli tradicional-
ni kulinarični večer,  večer je z glasbo popestril Andrej Šifrer, za 
borbončice pa so poskrbeli kuharski mojstri Gostilne Opara. Na 
začetku smo se spustili v vinsko klet, kjer nas je čakala pojedina s 
kuhano šunko ter degustacija odličnega vina, nato je sledila zaba-
va z Andrejem Šifrerjem, ki je poskrbel za nepozaben večer.
Renata Murn

Novo leto 2019 Jahorina
Za letošnje novo leto 2019 na Jahorini bomo poskrbeli Klub štu-
dentov občine Trebnje v sodelovanju s Klubom posavskih študen-
tov. Čaka nas izlet nepozabne zabave in smučanja v dobri druž-
bi. Jahorina je v zadnjih letih postala sinonim za odlično smuko. 
Predstavlja enkratno ravnotežje med kvaliteto smučanja, čudovi-
to naravo, tradicionalno dobro zabavo in edinstveno kulinariko. 
Smučišča na Jahorini so primerna za vse smučarske navdušence, 

ne glede na znanje smučanja. Ravno zato smo letos pot ubrali na 
Jahorino. Izlet bo trajal od 29. decembra do 2. januarja. Organi-
zatorji bomo poskrbeli tudi za priboljšek na poti tja in nazaj, na-
tančen program izleta pa bomo izoblikovali skupaj z udeleženci.
Renata Murn

PRIHAJAJOČI DOGODKI:
sobota, 8. 12., 8.00, PGD Trebnje, Delavnica- Optimizem kot fak-
tor uspeha, Izvajalec: Eva L. Gabrijel
sobota, 22.12., 20.00, Prednovoletni koncert, Park Trebnje, Izva-
jalec: Klub študentov občine Trebnje
sobota, 29. 12. In sreda, 2. 1., 6.00, Novo leto – Jahorina, Izvaja-
lec: Klub študentov občine Trebnje in Klub posavskih študentov
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Društvo prijateljev mladine Jurček je letos že dvanajstič peljalo 
otroke na letovanje v Zgornje Gorje pri Bledu. Letovanje za 40 
otrok iz občin Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje 
je potekalo med 6. in 11. avgustom. 
Člani DPM Jurček, ki so bili mentorji na letovanju, so bili Mar-
ko Bevc, Petra Cesar, Ana Kolar, Manca Lipoglavšek, Jure Po-
ljanec, Aleksandra Ribič, Lidija Špelič in Andraž Zaplotnik. 
Otroci so se skupaj z mentorji odpravili do Blejskega jezera, kjer je 
sledilo celodnevno uživanje v kopanju, odpravili so se na krajši po-
hod do Radovne, obiskali so kmetijo Pr‘ Kolenc, kjer so jahali konje 
in spoznali delo na kmetiji, tekmovali so v lovu na Jurčka, uživali 
so v spustu po milnici in še in še. Tako otroci kot mentorji so nad 
letošnjim letovanjem navdušeni in komaj čakajo prihodnje leto.

Društvo prijateljev mladine Jurček je letovanje pripravilo v sodelovanju 
s Centrom za socialno delo Trebnje, Zvezo prijateljev mladine Sloveni-
je ter z občinami Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje. 
Zahvaljujemo se tudi donatorjem Povše Metal, TEM Čatež in Tomplast.

Manca Lipoglavšek, DPM Jurček

Letovanje socialno ogroženih otrok 
–  Zgornje Gorje pri Bledu 2018

Društvo vinogradnikov “Lisec” Dobrnič je 
tudi letos organiziralo že 5. Martinov po-

hod, tokrat smo ga zaključili v Šmavru.
Vsako drugo leto se zamenja start pohoda, 
tako je bil letos od Lisca do Šmavra, lansko 
leto pa od Šmavra do Lisca. Namen tega 
pohoda je predvsem druženje ter spozna-
vanje kulturnih zanimivosti krajev med 
goricama. Predsednik Kulturno turističega 
društva Dobrnič Tone Perpar nas je sprejel 
v vasi Korita, kjer nam je razkazal tamkaj-
šnje zanimivosti, in sicer močila, korita ter 
cerkev in povedal o zgodovini le-teh. V vasi 
Vrbovec so nas lepo sprejeli pri domačiji 
Jarc. Nato smo se povzpeli do Rdečega Kala, 
kjer nas je s toplimi napitki pričakal tamkaj 

živeči Tone Jarc z ženo. Nato smo pot na-
daljevali po vinogradniški gorici Šmaver, 
kjer nas je vodil med vinogradi Stane Jarc. 
Postanek smo imeli pri Silvestru Prparju, 
Silvu Zupančiču, Stanetu Jarcu ter zaključili 
pri Marjanu Krmelju. Povsod so nas priča-
kali z obloženimi mizami hrane in pijače, 
seveda vinske kapljice ni manjkalo, za kar 
se zahvaljujemo  tamkajšnjim vinograd-
nikom kakor tudi njihovim gospodinjam.  
Vsem, ki ste kakor koli prispevali k realizaciji 
tega pohoda, se v imenu Društva vinograd-
nikov “Lisec” Dobrnič lepo zahvaljujem.  
Se vidimo na pohodu drugo leto od Šmavra 
do Lisca!

Anica Maraž
Foto: Bojana Kmet

Martinov pohod od Lisca do Šmavra

Letošnje poletje smo Jurčki v sodelovanju z Zavodom za letovanje in rekreacijo otrok ponovno orga-
nizirali zdravstveno letovanje za otroke z zdravstvenimi težavami. Potekalo je od 16. 8. do 26. 8. Le-
tovanja se je udeležilo 63 otrok iz občin Mirna, Trebnje, Mokronog-Trebelno in Šentrupert. Tema le-
tovanja je bila čarovnija, zato so bile nekatere dejavnosti obarvane bolj čarovniško. Vsak dan smo se 
kopali, imeli delavnice (šport, ustvarjanje, izdelava zapestnic, Harry Potter, masaža ...), različne te-
matske večere (bingo, filmski večer, preobrazba mentorjev, talenti ...) ter za zaključek dneva ples.  
Organiziran je bil tudi izlet z ladjico v Umag. Otroci so lahko z ladjice skozi stekleno dno videli morsko 
dno in morske živali. Z nami je bil tudi potapljač, ki nam je nabral in prinesel ježka, morsko kumaro, 
morsko zvezdo, rakovico in različne školjke. Otroci so jih imeli možnost tudi pobliže pogledati in prijeti.  
V Umag smo se odpravili tudi peš, kjer smo se sprehodili med stojnicami in šli na sladoled. Skupaj smo preživeli 
čudovitih 10 dni.

Andraž Zaplotnik, DPM Jurček 

Zdravstveno letovanje v Savudriji

V PGD Veliki Gaber 
gostili sejo gasilskega 
mladinskega vrha 
Na področju gasilstva delujejo tudi mladinske 
komisije, preko katerih mladi spoznavajo gasil-
sko organizacijo, njene naloge, se udeležujejo 
gasilskih, športnih, rekreativnih in kulturnih de-

javnosti ter letovanj. Na podlagi usposabljanja 
in dela se vključijo v delovanje PGD ter sodelu-
jejo z mladimi v drugih društvenih organizacijah 
v kraju in izven njega. 
Mladinske komisije prostovoljnih gasilskih dru-
štev se povezujejo v mladinsko komisijo gasilske 
zveze, ta pa se povezuje v mladinsko komisijo 
regije, preko predstavnika regijske komisije v 
Mladinski svet Gasilske zveze Slovenije (MS GZS). 
V Gasilski regiji Dolenjska delujejo mladinske  

komisije v prostovoljnih gasilskih društvih ga-
silskih zvez Novo mesto, Šentjernej in Trebnje. 
Predsedniki mladinskih komisij vseh treh zvez 
sestavljajo Mladinsko komisijo Gasilske regije 
Dolenjska, za predsednico pa so izvolili Andre-
jo Zupančič iz trebanjske gasilske zveze, ki je v 
mandatu 2018–2023 tudi članica Mladinskega 
sveta GZS.  

 GZ Trebnje
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Društvo upokojencev Veliki Gaber je zelo 
dejavno na športnem in kulturnem po-
dročju. Člani društva s predsednico Joži-
co Štrempfelj so 18. 9. 2018 organizirali 

pohod po poteh Ivana Zorca, ki so se ga  
udeležili pohodniki iz Dolenjske in Bele 
krajine. Na cilju so jih pričakale učenke OŠ 
Veliki Gaber, ki so v sklopu projekta Rasto-
če deklice OŠ Veliki Gaber pripravile krajši 
kulturni utrinek.
V nedeljo, 30. 9. 2018, so člani Društva upo-
kojencev Krka raziskovali po občini Trebnje 
in Veliki Gaber z okolico ter si ogledali kul-
turne znamenitosti . Ustavili so se tudi pri 
Rastoči knjigi v Velikem Gabru, kjer jim je 
projekt in vizijo Rastoče knjige predstavil 
oče projekta dr. Janez Gabrijelčič. Kultur-
ne animatorke, učenke OŠ Velikega Gabra, 
so s kulturnim programom ponesle glas o 

n a š i 

Rastoči deklici in vizijo o poti , ki vodi v 
odličnost.
Prav tako so si v nedeljo, 21. 10. 2018, 
učenke Mia Cesar, Hana Gnidovec, Lea 
Jerlah, Maša Ozimek, Lorelai Kovačec in 
Maša Cesar zopet vzele čas, da so s kultur-
nim nastopom v Domu krajanov Veliki Ga-
ber popestrile izlet skupini, ki je odkrivala 
kulturne znamenitosti  občine Trebnje in 
krajevne skupnosti  Veliki Gaber z vodičko 
Jožico Strempfelj.
Tako so se prepletale medgeneracijske 
niti  v jeseni 2018 med DU Veliki Gaber in 
učenci OŠ Veliki Gaber. 

Justi na Zupančič

Medgeneracijsko sodelovanje v Velikem Gabru med DU in OŠ

V nedeljo, 25. 11. 2018, je ob 13. uri Kra-
jevni odbor Rdečega križa Trebnje organi-
ziral srečanje starejših krajanov KS Trebnje 
in Štefan, ki se ga je udeležilo 90 krajanov. 
Srečanje je že tradicionalno potekalo v DSO 
Trebnje, udeležila pa sta se ga tudi župan 
občine Trebnje Alojzij Kastelic in predsedni-
ca Območnega združenja RK Trebnje Mojca 
Mihevc. V pestrem in bogatem programu 
se je najprej predstavila skupina harmoni-
karjev Aleša Smoliča, ki je že v začetku pos-
krbela za prav prijetno vzdušje, saj smo se 
kar priključili njihovemu petju. V nadaljeva-
nju nas je pozdravila gospa Mojca Mihevc, 
nato pa so nas z petjem in igranjem ter ob 
spremljavi gospe Maje Marinčič razveselili 

otroci iz KS Štefan pod mentorstvom gospe 
Irene Višček. Predstavili so se Zala, Valen-
ti n, Aleksej, Ema, Jurij in Nejc in nam priča-
rali zimo in praznično vzdušje. 
Sledil je pozdravni govor župana občine 
Trebnje gospoda Alojzija Kastelic, nato pa 
so spet zaigrali harmonikaši Aleša Smoliča 
in mnogi so zapeli z njimi. Z obiskom nas je 
preseneti la gospa Mici, kateri smo se prav 
iz srca nasmejali. Po okusnem kosilu, ki so 

ga pripravile kuharice iz DSO Trebnje, smo s 
srečelovom popestrili dogajanje, vmes pa so 
še nekaj skladbic zaigrali tudi harmonikaši.
Tako je ob prijetnem vzdušju in klepetu, ko 
se mnogi znanci srečajo in obudijo spomi-
ne, minilo nedeljsko popoldne in poslovili 
smo se z obljubo, da se naslednje leto spet 
srečamo.

Vlasta Rajkovič, predsednica KORK 
Trebnje

 

Srečanje starejših 
krajanov KS Trebnje 
in Štefan

VABILO

TŠKD Štefan v sodelovanju s Konjerejskim društvom Trebnje vabi vse krajane 
Krajevne skupnosti Štefan in občane občine Trebnje na tradicionalni blagoslov 

konj, ki bo na štefanovo, in sicer 
v sredo, 26. decembra 2018, ob 10.00. uri pred podružnično cerkvijo sv. 

Štefana v Štefanu pri Trebnjem.
Prav tako vabimo vse krajane KS Štefan in ostale občane občine Trebnje na  

tradicionalno srečanje krajanov ob vstopu v novo leto 2019, ki bo  
v ponedeljek, 31. 12. 2018, od 23.00. ure naprej pred Gostilno Mišič v 

Štefanu.
Vabljeni, da se nam na praznovanju pridružite v čim večjem številu.   

Vsem krajanom KS Štefan in občanom občine Trebnje želimo vesel 
božič ter zdravo, zadovoljno in uspešno novo leto 2019.                               

Leon Lobe, TŠKD Štefan                                                          

 KUD Marije Kmetove iz Šentlo-
vrenca je ob 150. letnici OŠ zalo-
žilo knjigo Podobe naših krajev, ki 
jo je spisal tamkajšnji krajan Bra-
ne Praznik. Bralci bodo v knjigi 
izvedeli veliko podrobnosti  o le-
denodobnem pračloveku v Mač-
jem Dolu, o rimskih ostalinah in 
številne druge podrobnosti  sko-
zi čas krajev, kot so Velika Loka, 
Šentlovrenc, Gaber, Primsko-
vo, Čatež ... V začetku januarja 
bo predstavitev tudi v knjižnici 
Pavla Golije Trebnje.

Podobe naših krajev
 KUD Marije Kmetove iz Šentlo-
vrenca je ob 150. letnici OŠ zalo-
žilo knjigo Podobe naših krajev, ki 
jo je spisal tamkajšnji krajan Bra-
ne Praznik. Bralci bodo v knjigi 
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Srečanje starejših 
krajanov Velika Loka
 Vsi imamo kdaj pa kdaj črne dneve, ko 
nam gre vse narobe in se smilimo sami 
sebi. Takrat je najboljše zdravilo pot med 
ljudi. Dobra družba je marsikdaj najboljše, 
velikokrat pa tudi edino zdravilo, ki ga po-
sameznik potrebuje. In prav tega zdravila 
je bilo v soboto, 24. 11. 2018, ko smo se 
zbrali starejši krajani Velike Loke, v izobilju.
Dvorana Kulturnega doma na Veliki Loki nam je nudila prijeten in topel 
prostor. Pod vodstvom učiteljev Uroša in Barbare so nas osnovnošolci 
Podružnične šole Šentlovrenc s svojim mladostnim žarom popeljali v 
čas, ko smo tudi mi bosih nog in brezskrbnih misli tekali okrog. Smo 
jim kar malce zavidali …  Prijetno sta nas s svojevrstnim humorjem 
preseneti la tudi g. Zvone in ga. Jožefa, za katero lahko rečemo, da je 
»živ dokaz«, da človeku, ki goji poziti ven odnos do življenja in se proti  
tegobam tretjega življenjskega obdobja bori s humorjem, tudi leta ne 
pridejo do živega. Ob dobri hrani in prijetnem pogovoru je popoldne 
minilo, kot bi mignil.
Kar naprej poslušamo, da nam danes zmanjkuje časa. Toda ko smo 
se v soboto razšli, sem vedela, da si bomo za tako srečanje tudi 
prihodnje leto še vzeli čas. In to, dragi sokrajani, me v teh pred-
prazničnih dneh navdaja z upanjem.
Srečno!

Milka Pangerc
KORK Velika Loka

 

JAVNI RAZPIS
za podelitev priznanj »ŠPORTNIK LETA« 

v občini Trebnje in občini Mirna 
za leto 2018

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 2018.

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 priznanj 
najboljšim športnicam in športnikom ter športnim delavkam in delavcem vsako leto 
podeli največ tri športne nagrade Športnik leta, največ tri športne plakete, največ 
pet športnih znakov. Podeli se tudi priznanje Športnik leta po izboru navijačev, 
priznanje Mladi športnik/športnica in mlada športna ekipa, priznanje športni delavec 
leta, posebno priznanje za izjemen športni uspeh in jubilejno priznanje za okrogle 
obletnice delovanja športnih društev ali klubov. 
Prejemniki športnih priznanj občine Trebnje in občine Mirna so lahko posamezniki, 
športne ekipe ali organizacije.

Priznanja so:
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/športnica in mlada športna ekipa
8.   posebno priznanje za izjemne športne dosežke
9.   jubilejno priznanje  (društva, klubi)
10. plaketa za delo v športu

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 5. januarja 
2019. Javna razglasitev nagrajencev bo februarja 2019 na prireditvi »Športnik leta« 
na Mirni.
Za Športnika leta po izboru navijačev bo potekalo spletno glasovanje, katerega 
termin bo objavljen naknadno na spletni strani Občin Trebnje in Mirna.
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: 14. 12. 2018

Leon Lobe l. r.
Sekretar  Športne zveze občin 
Trebnje in Mirna 
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Prosim vas, da si vzamete mi-
nuto časa in preberete 

članek. Če vas po minuti vsebina ne bo prepričala, potem 
lahko odnehate. 
Sem Alen Štritof, študent Fakultete za šport, lastnik športnega 
centra Top gym in predsednik ter glavni trener v Klubu boril-
nih veščin Fearless Fighters. Ukvarjam se z osebnimi trener-
stvi, vodenimi vadbami, vadbami za otroke in organiziranjem 
različnih prireditev.
Zakaj sem se odločil, da napišem ta članek? Zato ker še vedno 
prepogosto slišim frazi, kot sta na primer: »Saj imam doma 
dovolj dela, kaj bom hodil v � tnes?«, »Saj cel dan gibam v 
službi, pa da bi potem še telovadil?«. Potem pa so tukaj še kla-
sični izgovori, kot so »nimam časa«, »nimam denarja«, »imam 
otroke« ... To razmišljanje je zame, za človeka, ki si želi biti 
zdrav, nesprejemljivo. Ko pa se pojavijo bolečine v križu, kole-
nih, rami ali pa se morda poškodujemo pri delu, celo zbolimo, 
potem se zlahka najde tako čas kot tudi denar za zdravljenje 
ali rehabilitacijo oz. čas zase. Ste se tudi sami našli v tem za-
pisu? Srčno upam, da ne, če pa že, potem je rešitev po navadi 
zelo enostavna.
V nadaljevanju vam bom predstavil, kako na enostaven način 
do rešitve in zakaj bi se morali nujno organizirati in najti čas 
zase. Tistim, ki pa se že redno rekreirate in skrbite za svoje telo, 
pa lahko le čestitam in zaželim vztrajnost še naprej, saj vam bo 
to na dolgi rok zelo koristilo.
Predstavljajte si, da je vaše telo avto. Avto redno servisiramo, 
skrbimo, da vanj točimo pravo gorivo, ga peremo in sesamo ... 
na kratko: zanj dobro skrbimo, ker želimo, da bi imeli z njim 
čim manj stroškov in bi nam dobro služil, kajne? Tudi za svoje 

telo si seveda želimo, da bi nam kar se da dobro služilo, da bi 
bili zdravi in da ne bi potrebovali zapravljati denarja za razne 
rehabilitacije, operacije, bolniške odsotnosti. Zdaj pa pomis-
lite, kdaj ste si nazadnje privoščili masažo (servis), kdaj ste 
nazadnje pomislili na svojo prehrano (gorivo) in kdaj ste se 
nazadnje preznojili, sprostili s telovadbo?  Nekateri prav zago-
tovo že dolgo ne, pa čeprav si vsi želimo zdravja in dobrega 
počutja. Vezano na zgornjo primerjavo vas moram opozoriti 
še na dve poglavitni razliki med avtom in človeškim telesom. 
Za avto dobimo rezervne dele in le-ta po menjavi po navadi 
spet dobro deluje, pri našem telesu pa je »ustrezne« rezervne 
dele zelo težko, včasih celo nemogoče najti. Druga stvar pa je, 

da lahko avto celo zamenjamo, svojega telesa pa na žalost ali 
srečo ne moremo! 
Upam, da se vas je sicer že večkrat slišana primerjava vsaj malo 
dotaknila in se boste nanjo spomnili, ko boste naslednjič iskali 
izgovor za telesno aktivnost, izlet ali morda izbiro zdrave hra-
ne.
Svetujem vam, da se vadbe lotite počasi, pod strokovnim 
nadzorom ali z vsaj nekaj strokovnimi nasveti. Lahko se po-
svetujete s svojim zdravnikom ali pri osebnih trenerjih, šport-
nikih … Pomembno je, da se zavedate, da tudi če na primer 
sosed vsak dan preteče 5 kilometrov, morda to za vas ni najbolj 
zdrava oziroma ustrezna izbira. Za nekatere bo na primer za 
začetek dovolj že nekaj desetminutna hoja dva do trikrat te-
densko, za druge, ki že imajo zdravo telo, pa hoja ne bo tako 
oziroma ne bo dovolj koristna, kot na primer neka druga re-
kreacija ali voden trening. Sicer se boste tudi s hojo sprostili, 
pospešili krvni obtok in pokurili nekaj kalorij, kar nikomur ne 
škodi, vendar pa to za večino ni dovolj in bi s pametno vadbo 
lahko okrepili tudi mišice hrbta, trupa in vse ostale, ki jih pri 
sodobnem načinu življenja še kako zanemarjamo.  
Da vam dokažem, da mi je za vaše zdravje zares mar, sem za 
konec pripravil tudi dve brezplačni ponudbi, ki jih lahko izko-
ristite v mojem športnem centru in tako naredite prvi korak 
do bolj zdravega življenja ter boljšega počutja. Iz spodnjih 
fotogra� j lahko razberete vse informacije, ki jih potrebujete 
za začetek.
Če vam je bil članek všeč in imate vprašanja ali morda celo 
ideje za naslednji sestavek, mi jih pošljite na info@topgym.
si in z veseljem si bom vzel čas za odgovor ter vam poskušal 
pomagati. Čeprav zagotovo ne vem vsega, pa bom odgovore 
na vaša vprašanja poiskal tudi pri drugih športnih trenerjih, 
� zioterapevtih, psihologih in ljudeh ki so pripravljeni poma-
gati, zato ste lahko prepričani, da boste odgovore na vsa vaša 
vprašanja tudi dobili.
Hvala vam, da ste si vzeli čas za prebiranje članka, veselim se 
vaših odzivov in naslednjega pisanja.

Alen Štritof 

Prosim vas, da si vzamete mi-
nuto časa in preberete 

članek. Če vas po minuti vsebina ne bo prepričala, potem 
lahko odnehate. 

Delo ≠ šport

Prvo soboto v decembru sta KS Šentlovrenc in Podružnična šola Šentlovrenc 
pripravili srečanje za krajane, starejše od 65 let. Pester kulturni program je 
pripravil učitelj Uroš s sodelavkami. Učenci so nam zapeli in zaplesali, mladi 
glasbeniki iz PŠ so poskrbeli za instrumentalni vložek, skupaj pa smo obiskali 
bazar, kjer so učenci na ogled postavili svoje izdelke.
Obiskali sta nas tudi dve prav posebni gostji iz DU Veliki Gaber, ki sta poskrbeli 
za smeh v dvorani. Priložnostno kosilo je pripravila Izletniška kmeti ja Kazina. 
Udeleženci so dobili nalogo, da naslednje leto pripeljejo s seboj vsak še enega 
soseda in tako skupaj poklepetamo v še večjem številu. 

Mateja Oven
Foto: Brane Praznik

Srečanje krajanov, starejših od 65 let, v Šentlovrencu
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Iztekajoče se leto je bilo za Slovensko ljudsko stranko zelo 
pomembno, saj je nedavni kongres pokazal veliko enotnost in 
prinesel novo energijo med člani. Tudi v Trebnjem smo lahko 
ponosni na doseženo. Hvala vsem soustvarjalcem te zgodbe 

in vsem, ki ste nas podprli na lokalnih volitvah, da bomo lahko 
uresničevali naš program za občane in za občino!
Naj bo letošnji božični čas praznik miru in radosti !

Česti tamo vam za 26. december, dan samostojnosti  in enotnosti !
Želimo, da vam leto 2019  prinese čim več zdravja, sreče v družbi 

vaših najdražjih in zadovoljstva po dobro opravljenem delu! 
OO SLS Trebnje

Lokalne volitve 2018
 DROT– za razvoj se po zaključku letošnjih lokalnih volitev 

zahvaljuje vsem volivkam in volivcem, ki ste prišli na volišča 
in ste podprli naše kandidate tako za mesto župana kot 

na listah za občinski svet in za svete krajevnih skupnosti . 
Doseženi rezultati  dokazujejo našo stabilnost in kredibilnost, 

hkrati  pa nam pomenijo priznanje, da smo delali dobro. 
Kot najmočnejša stranka zadnjih volitev v občini bomo tudi 

v prihodnje delovali po svojih najboljših močeh v korist 
občanov občine Trebnje. Hvala za vaše glasove in izkazano 

zaupanje! 

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI

Pred vami so praznični dnevi, ki naj vnesejo med nas 
spokojnost, prijateljstvo in toplino. V letu, ki prihaja, 

naj vam ne primanjkuje volje, ljubezni in čuta do 
sočloveka, saj bomo le tako uspeli premagovati  ovire do 

zastavljenih ciljev.

OO DESUS Trebnje

 Spoštovane občanke in občani Trebnjega
Socialni demokrati  se vam iskreno zahvaljujemo za vsak glas, ki ste 
nam ga namenili na lokalnih volitvah. Zagotavljamo vam, da bomo 

upravičili vaše zaupanje in se skupaj s svetnikom Ninom Zajcem 
maksimalno trudili v dobrobit in razvoj občine Trebnje.

Po številu prejeti h glasov smo od osmih strank peta najmočnejša 
stranka v občini Trebnje. To pomeni, da smo izboljšali volilni rezultat 
izpred šti rih let. Za drugega predstavnika v občinskem svetu nam je 

zmanjkalo nekaj več kot 30 glasov. 
Obenem pa izražamo zaskrbljenost nad relati vno nizko volilno udeležbo. 

Ta je v Trebnjem bila 51,9 %, ena izmed najnižjih v JV stati sti čni regiji.Slabe 
politi ke izvolijo dobri ljudje, ki ne gredo na volitve

Občinski odbor SD Trebnje

politi ke izvolijo dobri ljudje, ki ne gredo na volitve

Srečno 2019
Pod novoletno smrečico si v ZL-DSD za naše občane želimo, 
da bi na Golijevem trgu 5 našli znižanje svetniških sejnin za 
vsaj 20 %, znižanje nadomesti l politi čnim strankam za 15 %, 

znižanje nadomesti l članom občinskih komisij za vsaj 20 % ter 
znižanje nadomesti l predsednikom komisij za 40 % in znižanje 
nadomesti la podžupana za 30 %. To bo naš ponovni predlog za 

nov sklic občinskega sveta. Seveda pa bo za to potrebno soglasje 
ostalih.

Vesele božične in novoletne praznike ter srečno 2019!
 ZL DSD Trebnje

                     
Drage občanke in občani, 

 ob izteku leta se Vam zahvaljujemo  za 
podporo naši stranki na državnozborskih 

in občinskih volitvah in izvolitvi 4 občinskih 
svetnikov in 6 predstavnikov v svete krajevnih 
skupnosti . Še naprej se bomo trudili za boljše 

življenje v naši občini.
Želimo Vam blagoslovljene božične praznike, 
ponosen dan samostojnosti  in enotnosti  ter 

srečno in zdravo v letu 2019

OO SDS Trebnje 

Hvala za vaš glas na volitvah in srečno v letu 2019!

Pred nami je novo šti riletno obdobje ustvarjanja napredka in 
izboljšanja pogojev za življenje za vse občanke in občane v občini 

Trebnje. Hvala vsem, ki ste volili našo stranko, da smo dobili mesto 
občinskega svetnika. Trudili se bomo, da uresničimo predviden 

program. Podprli bomo vse akti vnosti , ki bodo pripomogle vsem 
starostnim skupinam, da se izboljšajo pogoji tako za učenje in delo 

kot za preživljanje prostega časa. Prepričani smo, da ste stranko SMC 
volili zato, ker verjamete v vrednote, ki so nas povezale že v letu 
2014. Pred nami je v naslednjih šti rih leti h veliko dela, smo polni 

idej, načrtov in ustvarjalnosti , tako na občinskem kot na državnem 
nivoju. Še enkrat hvala za  vašo podporo v letošnjem letu na 

državnozborskih in na občinskih volitvah! 
Vsem občankam in občanom želimo uresničitev 

osebnih želja, zdravja in sreče v letu 2019 !                                                                                                                        
LO Trebnje

Zagotovo se je vredno truditi, da je v življenju 
lepo nam in tistim, s katerimi ga delimo.

Doživet božič ter mirno in zdravja polno novo 
leto 2019. HVALA VSEM, KI NAM ZAUPATE.

Občinski odbor NSi Trebnje 
in poslanec Blaž Pavlin
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Vse na svetu mine,
vse se spremeni,
le spomin na tebe
ostaja in živi,
ker dom je prazen in molči       

           ZAHVALA
V 83. letu nas je zapusti l naš dragi mož, 
oče, dedek, pradedek, brat, tast, stric

ALOJZ ŠPEC
iz Gorenjega Kamenja 4 pri Dobrniču

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in svete 
maše. Hvala osebju SB Novo mesto, zdravniku dr. Stariču, pat-
ronažni sestri Mateji, gospodu župniku Milošu Koširju za lepo 
opravljen obred, pevcem, DV Lisec, gospodu Stanetu Gorcu za 
besede slovesa in pogrebni službi Novak. Še enkrat hvala vsem, 
ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

  „O njej bi lahko napisali vse lepe pesmi o lepoti, o rožah, ki 
zanjo cvetijo. Njej bi poklonili tisoč pokalov za čas, ki nam ga je 
poklonila, za vse, kar  nam je od svojega malo neizmerno veliko 
dala.“
 
  
V 87. letu se je poslovila naša draga mama, babica in prababica 

MARIJA ZUPANČIČ, 
Jezero, Trebnje. 

Iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na poti v več-
nost, hvala za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in sve-
te maše. Hvala vaščanom, prijateljem, sorodnikom, župnikoma 
Jožetu Piberniku in Franciju Godcu za opravljen obred, govor-
nikom za ganljive besede slovesa, pevcem za zapete žalostinke, 
pogrebni službi Saši in Mateja Novak iz Straže za organizaci-
jo pogreba ter medicinskemu osebju Splošne bolnišnice Novo 
mesto. Hvala vsem, ki ste nam stali ob strani.

Žalujoči: vsi njeni.

SAMO ŠE TO OPRAVIM,
SAMO ŠE TO POSTORIM,
POTEM SE SPOČIJEM 
IN UMIRIM.
SRCE JE OMAGALO, TVOJ
DIH JE ZASTAL, 
A NATE SPOMIN 
BO VEČNO OSTAL.

 ZAHVALA
  Mnogo prezgodaj in nenadoma nas je v 67. letu zapustil naš 
dragi mož, oče, dedek, brat, tast in svak.

STANISLAV ŠKUFCA 
iz Krušnega Vrha

 Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih slovesa stali ob strani, 
nam izrekali sožalje, darovali sveče in sv. maše ter ga v tako velikem šte-
vilu pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala tudi pogrebni službi Novak, 
župniku Milošu Koširju za lepo opravljen obred in pevcem. Iskrena hva-
la tudi gospe Viki Skalja za ganljiv govor. Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

Ni res, da si odšel, nikoli ne boš.
Ujet v naših srcih z najlepšimi spomini,
boš vsak naš korak spremljal v ti šini.

ZAHVALA
Po težki bolezni nas je v 65. letu starosti zapustil naš dragi mož, 
oče, tast in dedek Franc Bartolj iz Grma pri Trebnjem.
Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, cvetje in sveče. Po-
sebna zahvala gasilcem, gospe Nevenki, gospodu Jožetu za gan-
ljive besede slovesa. 
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga v tako velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

        ZAHVALA
Njej bi napisal vse pesmi o lepoti , 
o rožah, ki zanjo cveti jo.
Njej bi poklonil ti soč pokalov,
za čas, ki si ga nam poklonila,
za vse, kar si nam od svojega malo
neizmerno veliko dala.

V 87. letu se je poslovila naša draga mama, babica in prababica

MARIJA ZUPANČIČ
Jezero 6, Trebnje

Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na poti v večnost, za 
izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala va-
ščanom, prijateljem, sorodnikom, župniku Jožetu Piberniku in 
Franciju Godcu, govornikom, pevcem, pogrebni službi Saše in 
Mateja Novak in medicinskemu osebju Splošne bolnice Novo 
mesto . Hvala vsem, ki ste nam stali ob strani.

Žalujoči: vsi njeni

Žalost, solza, bolečina
te zbudila ni, 
a ostala je ti šina,
ki močno boli. 

         ZAHVALA

V 84. letu starosti nas je za vedno zapustila naša draga  

MARIJA RETAR
Knežja vas 14, Dobrnič. 

Ob boleči izgubi se vsem iskreno zahvaljujemo za izrečena soža-
lja, tople besede, podarjeno cvetje in sveče ter svete maše. 
Hvala pogrebni službi Novak za organizacijo pogreba, pevcem 
in gospodu župniku za lep obred, patronažni sestri Zdravstve-
nega doma Mateji Zajc ter Renati Kuhar za besede slovesa. 
Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremi-
li na njeni zadnji poti. 

Žalujoči: vsi njeni.



NAPOVEDNIK

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.

četrtek, 13. december 2018 17.00 Otroški abonma Levček – Igrana predstava BUTALCI KD Trebnje ZKD Trebnje in JSKD OI Trebnje 

sobota, 15. december 2018 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

Nedelja, 16. december 15.00 Ragle koncert: Lepo mi poje Kulturni dom Trebnje Društvo Ragle

nedelja, 16. december 2018 16.30 ADVENTNI KONCERT MePZ KRES Z GOSTJO IRIS BEČAJ KUD POPOTOVANJE FRANA LEVSTIKA ČATEŽ

ponedeljek, 17. december 2018 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

četrtek, 20. december 2018 17.30 SKUPAJ ENOtni OŠ Veliki Gaber OŠ Veliki Gaber

  17.00 Proslava ob 150-letnici šole v Šentlovrencu KD Šentlovrenc  

17.00 Obisk Dedka mraza v Dolenji Nemški vasi Športna dvorana Dolenja Nemška vas KS Trebnje

  18.00 22. Lunin pohod na Vrhtrebnje zbor: Avtobusna postaja Trebnje Anlr

petek, 21. december 2018 10.30 Proslava v počastitev dneva enotnosti in samostojnosti telovadnica OŠ Trebnje OŠ Trebnje

19.00 Božični koncert –
Trebanjski oktet in Soreline cerkev Matere božje na Zaplazu

sobota, 22. december 2018 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

9.00 Obisk Dedka mraza KS Velika Loka in KS Štefan KD Velika Loka

11.00 Obisk Dedka mraza KS Šentlovrenc in KS Čatež KD Šentlovrenc

13.00 Obisk Dedka mraza KS Veliki Gaber in KS Sela pri Šumberku Telovadnica OŠ Veliki Gaber

20.00 Prednovoletni koncert Mestni park Trebnje KŠOT

nedelja, 23. december 2018 11.00 Obisk Dedka mraza KS Dobrnič. KS Knežja vas in KS Svetinja KD Dobrnič

14.00 Obisk Dedka mraza KS Trebnje in KS Račje selo Športna dvorana Trebnje

16.00 Obisk Dedka mraza KS Trebnje in KS Račje selo Športna dvorana Trebnje

18.00 Obisk Dedka mraza KS Trebnje in KS Račje selo Športna dvorana Trebnje

18.00 Božični koncert Mepz Kres iz Čateža cerkev Sv. Lovrenca v Šentlovrencu KUD Marija Kmetova Šentlovrenc

Torek, 25.december 18.00 Božični koncert Župnijska cerkev Marije Vnebovzete Trebnje Kulturno društvo Trebnje

sreda, 26. december 2018 9.00 19.Tradicionalni zimski pohod na Ostri vrh zbor: Rdeči Kal PD Trebnje

petek, 28. december 2018 19.00 Novoletni koncert Občinskega pihalnega orkestra Trebnje 
in Trebanjskih mažoret Športna dvorana OŠ Trebnje KUD Občinski pihalni orkester Trebnje

sobota, 29. december 2018 6.00 Novo leto – Jahorina KŠOT in klub posavskih študentov

8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

sreda, 2. januar 2019 6.00 Novo leto – Jahorina KŠOT in klub posavskih študentov

sobota, 5. januar 2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

10.00 Razstava kruha- otvoritev z kratkim programom Baragova galerija DPŽ Tavžentroža

10.00 Sobotno galerijsko dopoldne Galerija likovnih samorastnikov Trebnje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, CIK 
Trebnje, JSKD OI Trebnje in ZKD Trebnje. 

nedelja, 6. januar 2019 9.00–14.00 Razstava kruha Baragova galerija DPŽ Tavžentroža

ponedeljek, 7. januar 2019 9.00–13.00 Razstava kruha Baragova galerija DPŽ Tavžentroža

17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

19.00 Podoba naših krajev- predstavitev knjige Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

torek, 8. januar 2019 7.00–13.00 KRVODAJALSKA AKCIJA RKS OZ TREBNJE Galaksija Trebnje RKS-OBMOČNO ZDRUŽENJE TREBNJE

sreda, 9. januar 2019 7.00–13.00 KRVODAJALSKA AKCIJA RKS OZ TREBNJE Galaksija Trebnje RKS-OBMOČNO ZDRUŽENJE TREBNJE

17.00 Ura pravljic Knjižnica Veliki Gaber Knjižnica Pavla Golie Trebnje

četrtek, 10. januar 2019 17.00 Otroški abonma Levček – Lutkovna predstava ŽABEC 
POZIMI KD Trebnje ZKD Trebnje in JSKD OI Trebnje 

petek, 11. januar 2019 17.00 Beremo s tačkami Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

sobota, 12. januar 2019 8.00 Vinogradniški pohod na Lisec zbor: Jurjeva domačija (Občine) Vinogradniško društvo Lisec

ponedeljek,14. januar 2019 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

DATUM URA DOGODEK LOKACIJA ORGANIZATOR / INFORMACIJE
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