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Jurjeva domačija, foto: Uroš Primc

Pesem o zvezdah
 

Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep

kot zvezda na nebu ...

Vsak tiho zori,
počasi in z leti,

a kamor že greš, vse poti
je treba na novo začeti.

Tako živimo ljudje.
Vsak zase krmari k pogrebu.

Svetloba samo
nas druži kot zvezde na nebu.

A včasih so daleč poti,
da roka v roko ne seže,
a včasih preblizu so si,

da z nohti lahko
srce kdo doseže ...

Od tega menda
človek umre,

od tega z neba
se zvezda ospe.

(Tone Pavček)
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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, Mirko Gliha, Vida Hočevar, Mateja Kozlevčar, 
Darinka Krevs, Leon Lobe, Marija Mežnaršič, Franc 
Brane Praznik, Petra Smolič, Andreja Perc
Lektorica: Silva Kastelic
Grafična realizacija: Tiskarna Januš, Ljubljana
Naklada: 4.200 izvodov, ki se razdelijo brezplačno 
vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje.

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neob-
jave, delne objave ali krajšanja nenaročenih pri-
spevkov v skladu s prostorskimi možnostmi in ure-
dniško politiko. Prosimo, da posamezni prispevki 
ne obsegajo več kot 1000 znakov s presledki in 
fotografijo v formatu JPG ali podobno. Fotografij 
neprimerne kakovosti za tisk ne bomo objavili, 
prav tako ne bomo objavili fotografij, pripetih v 
programu Word zaradi slabe resolucije.
Prispevki političnih strank in neodvisnih list ne smejo 
presegati 750 znakov s presledki. Prispevkov, ki ne 
bodo podpisani s polnimi imeni avtorjev, ne bomo 
objavili. Prosimo, da ob prispevku vedno navedete 
tudi avtorja fotografije. Uredništvo si pridržuje pravi-
co, da neprimerne in žaljive vsebine ne objavi.
V Glasilu občanov se brezplačno objavi osmrtnica 
ali zahvala ob smrti pokojnih občank ali občanov 
občine Trebnje v obsegu 800 znakov s presledki. 
Spominskih objav ob obletnicah smrti se ne obja-
vlja. Poslanih slik za objavo ne vračamo.

V Glasilu občanov se proti plačilu  v skladu s spreje-
tim cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so  pripravljeni 
za tisk, torej oblikovani in v primernih formatih: PDF 
v kakovosti za tisk in CMYK-formatu. Če kakovost ni 
ustrezna, se objavo oglasa zavrne. Naročnik oglasa 
je dolžan spoštovati avtorske pravice glede uporabe 
fotografij in besedila v oglasnih sporočilih. Oglasi 
niso lektorirani.

Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na 
naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com ali jih 
v elektronski obliki (CD, DVD, USB) oddate v poštni 
nabiralnik uredništva na naslovu: Glasilo občanov, 
Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod desno za ob-
činsko stavbo).
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je 
7. 3. 2017, predviden izid pa 15. 3. 2017. Prispev-
ki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem datumu, 
bodo uvrščeni v naslednjo številko, če bodo še ak-
tualni.

OBČINSKE NOVICE

2017 −  Leto kulture Temeniške in 
Mirnske doline kot začetek lepe 
prihodnosti za kulturne ustvarjalce 
in ljubitelje umetnosti v občini 
Trebnje
Občinski svet je na svoji zadnji seji razglasil leto 2017 za Leto kultu-
re Temeniške in Mirnske doline. Osrednji dogodek bo jubilejni 50. 
Mednarodni tabor likovnih samorastnikov v juniju. Trebanjci smo 
lahko ponosni na gospoda Janeza Gartnerja in druge zanesenjake, 
ki so si pred toliko leti drznili organizirati prvi tabor. Nato so vztra-
jali, znali navdušiti še druge in tabori so prerasli okvir občine in so 
postali pomembni tudi v svetovnem merilu. Zapustili so nam en-
kratno likovno dediščino. Jubilej naj bo spodbuda, da si jo ponovno 
ogledamo. Morda pa kdo med nami tudi sam na novo prime za 
čopič in izpove svojo likovno zgodbo.
V letu kulture se bo zvrstilo še mnogo drugih dogodkov za ljubite-
lje različnih umetnostnih zvrsti. Kulturna bera je bila bogata tudi 
v preteklem letu. Naj izpostavim 90-letnico pihalnega orkestra in 
40-letnico glasbene šole. Dolgoletna tradicija in odlično strokovno 
delo sta omogočila, da se mladi glasbeniki, ki so svojo glasbeno pot 
začeli v Trebnjem, uspešno uveljavljajo v mednarodnem merilu, 
hkrati pa se vračajo in bogatijo kulturno dogajanje v domači občini.
Leto kulture sovpada z začetkom aktivnosti za umestitev novega 
kulturnega centra v Trebnjem. V teku je arhitekturni natečaj za 
stavbo kulturnega doma in urbanistično ureditev njegove okolice. 
Prav v letu kulture bomo izbrali najboljšo rešitev in začeli z načrto-
vanjem. Brez dvoma gre za pomemben razvojni korak za kulturo v 
naši občini. Novi center bo prostor za delovanje domačih ljubitelj-
skih kulturnih skupin in obenem tudi oder za gostovanja gledali-
ških,  glasbenih in drugih predstav, ki jih v zadnjih letih v Trebnjem 
pogrešamo prav zaradi prostorskih omejitev. Z umestitvijo  kultur-
nega centra bo na novo zaživel sedaj slabo izkoriščen prostor med 
mestom in železniško postajo, ureditev okolice kulturnega doma 
pa bo z garažno hišo in  avtobusno postajo omogočila boljši prome-
tni režim v mestnem središču. Prepričan sem, da bo novi kulturni 
center še povečal zanimanje tako za ljubiteljsko kulturo kot za vse 
kulturne prireditve. Podobno so v preteklem obdobju vlaganja v 
športne objekte omogočila razmah rekreativnega športa.
Vrnimo se spet k letu kulture. Njegova razglasitev naj bo razlog, da 
vzamemo v roke knjigo, zapojemo pesem, jo morda celo napiše-

mo sami, si pogledamo dober film, obiščemo koncert ali gledališko 
predstavo. Ko se bo zgodilo kaj od tega, bo namen ob razglasitvi 
leta kulture že dosežen. Pa vendar − lahko smo tudi bolj ambicio-
zni. Si upamo v Trebnjem spet oživiti gledališko dejavnost, da bo 
spet tako živahna in priljubljena, kot je pred mnogimi leti že bila? 
Si bomo vzeli čas in se skupaj  primerno poklonili spominu na naša 
rojaka Friderika Barago in Pavla Golia? Letos mineva 220 let od 
rojstva škofa in 130 let od rojstva pesnika, oba pa sta bila pomemb-
na posredovalca kulture in omike svojim sodobnikom.
V letu kulture 2017 čestitam občankam in občanom ob nedavnem 
slovenskem kulturnem prazniku!
Pred nami sta  dan žena in materinski dan, zato čestitke ženam in 
materam!

dr. Jože Korbar, podžupan

Začela se bo gradnja 
vrtca v Dobrniču
V sredo, 1. 2. 2017, je v vrtcu v Dobrniču potekal uvajalni sestanek 
za pričetek gradnje prizidka vrtca. Občina je namreč konec lanske-
ga leta podpisala pogodbo z izvajalcem del, zato se bo 13. februarja 
2017  izvedla prijava gradbišča in gradnja se bo začela. 
Ta zajema dozidavo dodatnega oddelka vrtca, tj. igralnice, hodnika 
z garderobo ter nov prostor za vodjo vrtca. Obstoječi kabinet vodje 
vrtca se spremeni v hodnik in v dodaten prostor za rekvizite.
Vrednost investicije znaša nekaj več kot 150 tisoč evrov. Pričetek 
delovanja novega oddelka je planiran za 1. 9. 2017. 

Vir: DIIP Gradnja prizidka k PŠ Dobrnič – en oddelek vrtca
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Kulturni dom 
Velika Loka 
bo v letošnjem 
letu dokončno 
obnovljen
Občina Trebnje je konec leta 2017 
skupaj s Krajevno skupnostjo Veli-
ka Loka podpisala tudi pogodbo za 
»Obnova Kulturnega doma Velika 
Loka – hidroizolacija, fasada in oko-
lica«. 

Z izvedbo investicije bo izvajalec 
pričel v mesecu februarju 2017 ozi-
roma takoj, ko bodo to dopuščale 
vremenske razmere.  

Predvidena je dokončna sanacija 
stavbe Kulturnega doma v Veliki Loki 
s sanacijo kapilarne vlage in ureditev 
okolice – hidroizolacija in drenaža 
meteorne vode – ter po končanih 
hidroizolacijskih delih še ureditev 
okolice. 

Poleg tega bo narejena nova fasada 
in nov napušč. 

Vrednost investicije bo znašala nekaj 
manj kot 60 tisoč evrov.

Sprejem našega 
občana, člana 
slovenske 
reprezentance, 
Miha Zarabca
 
V torek, 31. 1. 2017, so ob 17. uri v parku v 
Trebnjem številni krajani, znanci, rokome-
taši, otroci in vsi, ki ga poznajo, z bučnim 
aplavzom pričakali našega Miho.
Kljub slabemu vremenu se je v parku zbralo 
približno 300 ljudi, ki so ga navdušeno poz-
dravili. V pogovoru, ki ga je povezoval An-
drej Grandovec, je Miha povedal, da je zelo 
vesel uspehov reprezentance. Kljub svojim 
obveznostim se zelo rad vrača v Trebnje, 
kjer vedno lahko računa na svoje navijače.
Na sprejemu je bilo prisotnih zelo veliko ot-
rok, ki v njem vidijo vzornika, uspešnega športnika in dobrega človeka, po katerem se želijo 
zgledovati. Bučno so ga pozdravili in s plakatom povedali, da so vedno z njim.
Čestitke je Mihu izrekel tudi župan Alojzij Kastelic, ki mu je v zahvalo in spomin predal 
umetniško sliko jedra Trebnjega, na katero je zapisal: »Hvala, Miha, za sanjske dneve slo-
venskega rokometa, hvala za tvoj prispevek izjemni ekipi in srečno tudi v prihodnje tako na 
parketu kot v življenju.«
Na zadnjo stran slike so se lahko podpisali vsi obiskovalci sprejema.
Tudi predsednik Rokometnega kluba Trimo Trebnje Toni Janc je Mihu izrekel čestitke ter 
mu izročil dres Rokometnega kluba Trimo Trebnje. 
V programu je nastopal ansambel Nemir, za katerega pravijo, da ga ima Miha najraje.
Obiskovalci so se lahko pogreli s kuhanim vinom, čajem, pojedli klobaso in se posladkali s 
slastnimi palačinkami.
 
Miha, vsi skupaj ti še enkrat iskreno čestitamo, hkrati pa ti želimo veliko uspehov še naprej.

Občinska uprava
Oddelek za splošne zadeve

 

foto: arhiv JSKD OI Trebnje in Joži Sinur
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Poročilo z 20. redne seje Občinskega 
sveta Občine Trebnje
20. redna seja Občinskega sveta Občine Trebnje je potekala v po-
nedeljek, 6. februarja 2017, od 16.00. do 18.00. ure v veliki sejni 
sobi Občine Trebnje, prisotnih pa je bilo vseh 21 članic in članov 
Občinskega sveta Občine Trebnje. 
Na dnevni red je bilo umeščenih 14 točk.
Osrednja točka dnevnega reda je bila obravnavanje predloga Od-
loka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 ter predloga Odloka 
o proračunu Občine Trebnje za leto 2018. Občinski svet je v prvi 
obravnavi sprejel predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za 
leto 2017 in predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 
2018. 
Javna razprava o predlogu proračuna za leto 2017 in 2018 traja 15 
dni od dneva objave predloga Proračuna na spletni strani Občine 
Trebnje (http:\\www.trebnje.si) in traja do vključno 22. 2. 2017.
Predlog Proračuna z vsemi dokumenti je dostopen na spletni strani 
Občine Trebnje, v poslovnem času Občinske uprave Občine Treb-
nje pa tudi v sobi št. 2, na sedežu Občine Trebnje, Goliev 5, 8210 
Trebnje.
V času javne razprave se pripombe in predlogi k predlogu Prora-
čuna dajejo pisno tako, da se vpisujejo v zvezek pripomb in pre-
dlogov, ki se nahaja v sobi št. 2,  na sedežu Občine Trebnje, Goliev 
trg 5, 8210 Trebnje, ali pošljejo po pošti, pri čemer se naslovijo na 
župana Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ali posredujejo 
po elektronski pošti na naslov: obcina.trebnje@trebnje.si. Obrav-
navani bodo predlogi, ki bodo ustrezno podpisani in opremljeni s 
podatki predlagatelja.

Občinski svet je na 20. redni seji v Svet Vrtca Mavrica Trebnje kot 
predstavnike Občine Trebnje imenoval Franceta Smoliča, Blaža Ov-
nika in Danijela Ocepka. 
Občinski svet je sprejel ugotovitveni sklep, da so izpolnjeni pogoji 
iz 56.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju glede spremembe 
podrobnejše namenske rabe z Občinskim podrobnim prostorskim 
načrtom  brez poprejšnje spremembe Občinskega prostorskega na-
črta ter Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostor-
skega načrta za »Trgovski objekt«. 
Občinski svet je leto 2017 razglasil za leto kulture Temeniške in 
Mirnske doline ter potrdil Dokument identifikacije investicijskega 
projekta (DIIP) ter Investicijski program (IP) za »Nakup nove avto 
lestve z zgibnim lestvenikom ALK-Z 32« in potrdil Dokument identi-
fikacije investicijskega projekta »Odkup prostorov in ureditev vrtca 
na Režunovi ulici«. 
Občinski svet se je seznanil s Poročilom o delu Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu za leto 2016, ga. Patricija Pavlič je 
predstavila Lokalno akcijsko skupino – LAS STIK. 
Občinski svet je obravnaval tudi naslednje točke: Pregled in potrdi-
tev zapisnikov prejšnjih sej (19. redne seje in 6. dopisne seje), Od-
govori na svetniška vprašanja, Seznanitev z zapisniki sej delovnih 
teles Občinskega sveta in svetov zavodov ter Vprašanja in pobude 
članov sveta.  
Vse informacije glede sklica sej Občinskega sveta Občine Trebnje lah-
ko dobite na spletni strani Občine Trebnje, http://www.trebnje.si/, 
na kateri si lahko ogledate posnetke sej in preberete gradiva ter 
zapisnike preteklih sej. 

Občinska uprava 
Oddelek za splošne zadeve
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KS TREBNJEVstop prost.Veselimo se vašega obiska.

KRAJEVNA SKUPNOST TREBNJE vas, drage 
žene, mame, babice in dekleta, skupaj z vašimi 
spremljevalci, prisrčno vabi na posebno literarno 
- glasbeno doživetje “NE BODI KOT DRUGI” ob

Dnevu žena,
ki bo v sredo, 
8. marca 2017,
s pričetkom  
ob 19. uri
v Kulturnem  
domu Trebnje. 
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Jurjeva domačija
Lani je bilo na Jurjevi domačiji zelo pestro. Obiskali so nas krajani, 
učenci osnovnih šol, študenti s fakultet, pohodniki, gasilski vetera-
ni, lesarski strokovnjaki iz domala cele Evrope, izseljenci iz Kanade, 
Združenih držav Amerike, Argentine, Zambije, zamejci s Hrvaške, 
upokojenci in vinogradniki. Začeli smo z dogodki v juniju, in sicer 
s košnjo v sadovnjaku in zaključili s peko kruha ter izdelovanjem 
voščilnic za božično-novoletne praznike. Na domačiji so snemali 
tudi slovenski kratki film z naslovom SPRAVA v režiji Marte Frelih. 
Scenarij je napisan po črtici Josipine Turnograjske.
Letošnje leto bomo skupaj z Društvom vinogradnikov »Lisec« Dobr-
nič in sadjarsko kmetijo Uhan odprli dogajanje na Jurjevi domačiji 
s prikazom obrezovanja sadnega drevja in sajenjem sejancev v 
Jurjevem sadovnjaku.
Vsi, ki vas zanima obrezovanje in sajenje dreves, ste vljudno vablje-
ni na Jurjevo domačijo na Občinah v nedeljo, 5. 3. 2017, ob 14.00. 
Pa tudi sicer dobrodošli!

Uroš Primc

Spoštovani,
spet je prišel čas, ko bomo skupaj s ptujskimi kurenti poskušali 
pregnati zimo iz Trebnjega. Le-ti nas bodo obiskali na »tade-
beli« četrtek, 23. 2. 2017, ob 16.30.

Vabljeni, da se nam tudi letos pridružite v čim večjem številu.
 
Kurenti bodo prišli v Trebnje ob 15.30. Najprej se bodo ustavili 
v Domu starejših občanov, svoj pohod  bodo nadaljevali skozi 
Trebnje do Mestnega parka, kjer jih pričakujemo ob 16.30.
Ker je to čas zimskih počitnic, starši in stari starši le pripeljite 
svoje najmlajše. Turisti bomo tudi letos poskrbeli za pustne 
dobrote.
 
Lep turistični pozdrav!

Turistično društvo Trebnje

Zagriški fantje z gosti
Zagriški fantje, člani KUD Marije Kmetove iz Šentlovrenca, so nav-
dušujoči letni koncert odpeli pred nabito polno dvorano. Treba je 
poudariti, da so Zagriški fantje iz koncerta v koncert boljši in čeda-
lje več jih je. Njihov dirigent Lado Stopar pa je res zahteven.
Tokrat so imeli v gosteh še domače osnovnošolce, ki so navdušili z 
izbranim glasbenim programom: Notice, skupina citrark iz Domžal 
ter dva odlična mlada domačina – saksofonistka Rotija Potrbin in 
Lenart Strmoleta na ksilofonu. Občinstvo je vse nastope resnično 
nagrajevalo z gromkim aplavzom in po nastopu sodeč, si takšnih in 
podobnih glasbenih nastopov še želijo. Program sta odlično prvič 
skupaj povezovala mama Alenka in sin Matej Gorišek.
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Nadaljevalni seminar 
mažoret v Dolenji 
Nemški vasi
Že kar tradicionalno organizira trebanjska izpostava JSKD enkrat 
na leto seminar mažoret v sodelovanju s Trebanjskimi mažoretami 
(sekcija KUD OPO Trebnje), zadnja leta pa celo v sodelovanju z Ma-
žoretno zvezo Slovenije. 
Letošnji nadaljevalni seminar, ki je potekal 28. januarja 2017 v špor-
tni dvorani PŠ Dolenja Nemška vas, je bil namenjen mentoricam in 
trenerkam ter mažoretam junior in senior kategorije. Za ogrevanje 
vseh mažoret je poskrbela domača mažoreta Alja Vencelj. Osrednji 
del seminarja je bil namenjen mažoretni palici in delu z njo, kar so 
udeleženke nadgrajevale ob strokovni mentorici Barbari Novina. V 
zaključnem delu seminarskega dne so ob predavanju Marije Kovač, 
svetovalne delavke na OŠ Trebnje, udeleženke pridobile še napoti-
la, kako izboljšati samopodobo in premagovati stres.  Seminarja so 
se poleg domačih mažoret udeležile tudi mažorete iz raznih krajev 
Slovenije, od Bakovcev pa do Kočevja in Kopra. Zbrane mažorete je 
obiskal tudi Aleš Breznikar, predsednik Mažoretne zveze Slovenije.

JSKD OI Trebnje

Na fotografiji: Alja Vencelj, članica Trebanjskih mažoret
(sekcija KUD OPO Trebnje), vodi ogrevanje mažoret

Abonma Levček vabi na 
zaključno predstavo Čuk na 
palici (Kulturni zavod KULT 
in Saša Klančnik)

V četrtek, 9. marca 2017, vas ob 17. uri vabimo v Kulturni dom 
Trebnje na 6. in hkrati zadnjo predstavo Abonmaja Levček ČUK NA 
PALICI, otroški lutkovni kabaret.
Otroški kabaret predstavlja oživljene protagoniste v lutkovni po-
dobi in uprizarja zbirko uglasbenih pesmi Svetlane Makarovič, ene 
najbolj priljubljenih slovenskih avtoric za otroke.
V družbi navihanih, prevzetnih, požrešnih, razvajenih, lažnivih, 
kratkovidnih in zaljubljenih živali spoznamo življenjske zagate in 
rešitve. Otroci v predstavi spoznajo tudi različne inštrumente: vi-
olino, kitaro, ukulele bas, klarinet, bobne, ksilofon, dežno palico, 
lončeni bas, oprekelj, činele, glinen ptičke, drumljo ... nekatere od 
njih lahko ob koncu predstave tudi preizkusijo.
Predstava je primerna za 3+ in traja 45 minut, za abonma in izven. 
Cena vstopnice je 5 evrov, vsak obiskovalec potrebuje svojo vsto-
pnico. Prodaja vstopnic je pol ure pred predstavo v avli KD Trebnje. 
Lokalni program omogoča Občina Trebnje. 
Vabljeni!

ZKD in JSKD OI Trebnje

Pustovanje članov Društva 
upokojencev Trebnje
Spoštovani člani,  ljubitelji mask in pustnih norčij, obveščamo vas, 
da bomo imeli  pustovanje v petek, 24. 2. 2017, ob 15. uri v gostilni 
Rakar na Gorenjih Ponikvah.  Cena  je 20,00 € na osebo. V ceno sta 
vključena kosilo in glasba. Prijave zbiramo  po telefonu 07 30 45 
760 do 22. 2. 2017.

Upamo, da se ne boste pozabili prijaviti na Zbor članov društva, 
ki bo v nedeljo, 5. 3. 2017, ob 14. uri v prostorih Doma starejših 
občanov Trebnje. Prijave zbiramo do srede, 1. 3. 2017.

DU Trebnje

Trebanjci na sejmu turizma 
in prostega časa
Ponovno je prišel čas za sejem Natour-Alpe Adria turizem in prosti 
čas, ki smo se ga zopet udeležili člani Turističnega društva Trebnje. 
Letos je sejem potekal od 1. do 4. 2. na Gospodarskem razstavišču v 
Ljubljani. Stojnica, na kateri smo predstavljali kulturno-zgodovinske 
znamenitosti, pešpoti in razgledne točke, je bila ponovno dobro 
obiskana. Družbo so nam letos delali: sadjarska kmetija Uhan, Dru-
štvo vinogradnikov Trebnje, Društvo vinogradnikov Lisec-Dobrnič 
in izdelovalka unikatne keramike Irena Blaznik. Hvala vam za so-
delovanje. Poleg predstavitve znamenitosti, lokalnih pridelovalcev 
dobre hrane in pijače smo namenili čas tudi predstavitvi 45. Tedna 
cvička, ki bo ponovno potekal v Trebnjem. Tudi na letošnjem sejmu 
se je izkazalo, da ljudi zelo zanima domača hrana in pijača. Na kon-
cu pa še hvala gospe Rezki Žnidaršič za sponzorstvo. Foto utrinke 
iz sejma si lahko ogledate na naši spletni strani www.td-trebnje.si.

TD Trebnje
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Dve počitniški delavnici v Trebnjem 
Med zimskimi počitnicami vas vabimo na dve delavnici. 

od 20. do vključno 22. februarja od 15. do 17. ure POČITNIŠKA 
DELAVNICA: LUTKOVNE POSLASTICE ZA LUTKOLJUBCE s Polonco 
Bartolj in Manjo Tišlar
Kako se lahko prst, roka ali stopalo spremenijo v lutke, kako lah-
ko zaigramo Rdečo kapico kar s predmeti iz kuhinje, kako oživimo 
sence v senčnem gledališču, kako narediti lutke iz odpadnih mate-
rialov … Vse to in še kaj se bomo igrali v lutkovnih delavnicah, ki so 
namenjene otrokom od prvega do petega razreda osnovne šole.
KOTIZACIJA: Cena delavnice za vse tri dni je 6 €, cena enodnevne 
udeležbe je 3 €.
Organizator: JSKD OI Trebnje v sodelovanju s CIK Trebnje, Galerijo 
likovnih samorastnikov Trebnje in ZKD Trebnje. Število udeležen-
cev je omejeno, obvezne prijave do četrtka, 16. februarja 2017,  
do 12. ure na oi.trebnje@jskd.si ali na T: 07/348 12 50 ter na  
M: 031 472 919. 
Lokalni program omogoča Občina Trebnje.

Sobotni STIKino v 
Trebnjem: Pernata banda
Vsako drugo soboto v mesecu je čas za STIKino. V dvorani STIK 
(nekdanji DM) si boste lahko v soboto, 11. marca 2017, ogledali 
animirano komično pustolovščino Pernata banda. 

Mladi papagaj Cuco sanja, da bo nekoč postal podoben svojemu 
vzorniku, herojskemu televizijskem zvezdniku El Americanu, ob 
tem pa vedno znova pozabi na svoje obveznosti v družinskem cir-
kusu. Njegovo življenje na glavo obrne nasilni ptič, ki nekega dne 
ogrozi njegovo družino. Cuco se odloči, da bo s prijatelji odpoto-
val v Hollywood, kjer bo El Americana prosil za pomoč. Na zabavni 
pustolovščini, polni neverjetnih dogodivščin, Cuco spoznava pravi 
pomen poguma, ki ga včasih najdemo tam, kjer najmanj pričaku-
jemo.

Cena vstopnice 3,5 €, vsak obiskovalec potrebuje svojo vstopnico. 
Čas predvajanja 96 minut, sinhronizirano v slovenščino. 
Organizator JSKD OI Trebnje. 

Lokalni program omogoča Občina Trebnje. 
Vabljeni!

JSKD OI Trebnje

Sobotno galerijsko 
dopoldne: Moj cvet iz žice
V soboto, 4. marca 2017, vas med 10.00 in 11.30 vabimo v Galeri-
jo likovnih samorastnikov Trebnje na delavnico MOJ CVET IZ ŽICE. 
Pod vodstvom umetnice Nine Kolar, ki v svoji Unikatnici ustvarja 
nakit, slike, voščilnice itd., bomo ustvarjali cvetove iz žice in naj-
lona. Delavnica je namenjena otrokom, starejšim od 7 let, mlajši 
vabljeni v spremstvu odrasle osebe. Število udeležencev je ome-
jeno, obvezne prijave do četrtka, 2. marca 2017, do 12. ure na 
oi.trebnje@jskd.si ali na T: 07/348 12 50 ter na M: 031 472 919.
Kotizacija: 3 evre. Plačilo ob prihodu na delavnico.
Vsi materiali so zagotovljeni. Partnerji pri 
projektu: Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje, CIK Trebnje, ZKD Trebnje in JSKD OI 
Trebnje. Projekt omogoča Občina Trebnje.
JSKD OI Trebnje

od 22. do vključno 24. februarja od 10.00 do 11.30 POČITNIŠKA 
DELAVNICA: PLESNE MIGALNICE Z URŠKO BARLE
Počitniška plesna ustvarjalnica bo otroke popeljala v čudoviti svet 
plesa. 
1. dan: Spoznavanje meja svojega telesa – plesne igre s telesom, 
prostorom, časom in energijo. Učenje plesne koreografije.
2. dan: Ustvarjanje ob glasbi, vaje za ozaveščanje telesa, učenje 
plesne koreografije.
3. dan: Zgodba kot spodbuda za ples, učenje plesne koreografije, 
zaključni ples za starše.
KDO: Migalnice so namenjene predvsem otrokom, starim od 8 do 
12 let. V primeru zadostnega števila prijav bomo tudi med mlajšimi 
oblikovali 2 starostni skupini. 
KJE: Delavnico bomo izvajali v prostorih CIK Trebnje. 
KOTIZACIJA: Cena delavnice za vse tri dni je 6 €, cena enodnevne 
udeležbe je 3 €. 
PRIJAVA IN DODATNE INFORMACIJE: Število udeležencev je ome-
jeno, obvezne prijave do četrtka, 16. februarja 2017, do 12. ure na 
oi.trebnje@jskd.si ali na T: 07/348 12 50 ter na M: 031 472 919. 
Ples v svoji raznovrstnosti ponuja za vsakogar nekaj, vredno je po-
skusiti! Pohitite s prijavami, saj je število mest omejeno! 
Organizator: JSKD OI Trebnje v sodelovanju s CIK Trebnje in ZKD 
Trebnje. 
Lokalni program omogoča Občina Trebnje. 
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Ustvarjamo z glino
V sklopu delavnic, ki smo jih poimenovali Sobotno galerijsko do-
poldne, je prvo soboto v februarju v Galeriji likovnih samorastni-
kov Trebnje potekala druga delavnica v tem letu pod mentorstvom 
Trebanjke Irene Blaznik, ki se že več kot 25 let ukvarja z oblikova-
njem unikatne keramike s prepoznavnim unikatnim stilom. To do-
poldne je udeležence seznanila z naravnim materialom – glino – in  
predstavila oblikovanje izdelkov iz kepe gline ter predstavila lončar-
sko kolo ali vreteno ter potek dela na njem. 

Udeleženci so bili opozorjeni tudi na nov projekt Galerije ob okro-
glem jubileju Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov in so 
ta čas izkoristili tudi za všečkanje ob vhodu v galerijo. 

Na sami delavnici je potekalo pestro ustvarjanje z glino in ob koncu 
je bilo zbranih kar lepo število izdelkov. Nastali izdelki se bodo še 
sušili v prostoru, v katerem so jih udeleženci ustvarjali, da bodo 
bolj varni za prenos do peči, kjer jih bo mentorica Irena spekla v 
lastni peči, nato pa jih bodo avtorji prejeli v trajno last. 

Pred nami je že sobotno galerijsko ustvarjanje v marcu, in sicer 4. 
marca 2017 od 10. do 11.30 z Nino Kolar, ko bo potekalo izdelova-
nje cveta iz žice.  

JSKD OI Trebnje

Ogled operete v Badnu
Na pobudo Občine Trebnje 
in župana Alojzija Kastelica 
je trebanjska izpostava JSKD 
organizirala ogled operete 
Karneval v Rimu v gledališču 
Baden, kjer je v glavni vlogi 
nastopila naša občanka Je-
rica Steklasa z Vrhovega pri 
Šentlovrencu. 
Zadnjo soboto v januarju je 
avtobus vse zainteresirane 
odpeljal ob 8. uri iz Trebnje-
ga proti Dunaju, kjer smo si 
ogledali dunajske zanimivo-
sti pod vodstvom vodiča Vin-
ka, nato pa v večernih urah 
mirno odpotovali v Baden na 
glasbeni dogodek v tamkajšnjem gledališču. Že med potjo do tja 
nas je Jerica s plakatov vabila na opereto. V samem gledališču smo 
doživeli prijeten glasbeni dogodek Straussove operete Karneval v 
Rimu. Ob lahkotni glasbi, bogati sceni in nastopajočih –  še poseb-
no smo uživali ob nastopih v glavni vlogi naše Jerice – je bilo res 
nepozabno doživetje, ki smo ga po predstavi okronali s srečanjem 
z Jerico. Ob tem ji je župan izročil šopek in ji namenil zelo visoko 
zveneče besede. Nastala je še skupinska fotografija in morali smo 
se posloviti, ker se je zaposlenim v gledališču iztekal delovni čas.   

Pot proti domu je bila priložnost za analizo vsega, kar smo videli, in 
za podoživljanje čudovitega glasbenega večera v gledališču. Za to-
vrstni poklon Jerici  gre zahvala Občini Trebnje in njenemu županu 
kakor tudi vsem, ki so se vabilu odzvali. Med potovanjem smo bili 
deležni tudi raznih dobrot, ki sta jih pripravili Jeričina mama Marta 
in gospa Štefka, za kar se obema prijazno zahvaljujemo. 

JSKD OI Trebnje
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07 348 17 20
info@avto-vovk.si

Vaš trgovec v Trebnjem
AVTO CENTER VOVK d.o.o.
Podjetniška ulica 7, SI-8210 Trebnje

avto-vovk.si

Poraba pri mešanem ciklu 3,9 - 6,1 l/100 km. Emisije CO2 100 -136 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx 0,0219 – 0,0723 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00024 – 0,00083 g.  
Število delcev (x1011): 0,01 – 14,7. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa 
pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

Renault priporoča

let podaljšanega jamstva

let brezplačnega rednega servisa

leto brezplačnega obveznega in kasko zavarovanja

Paket zimskih pnevmatik**

Renault SCENIC
Več prostora. Več zgodb.

Novi

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije 
in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik.  
Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

Vsak všeček šteje
V Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje so se odločili za prav 
poseben projekt – Podiramo rekorde v kulturi. »Čim več ljudi 
iz bližnje in daljne okolice želimo povabiti, da obiščejo našo ga-
lerijo. Vsi obiskovalci bodo s podpisom na tablo v preddverju 
postali naši prijatelji in teh si v letošnjem, za nas prav posebnem 
letu, želimo čim več,« pove Patricija Pavlič, direktorica CIK Treb-
nje. Med prvimi so prijatelji galerije, ki edina v Sloveniji hrani 
obsežno mednarodno zbirko naivne umetnosti, postali župana 
občin Trebnje in Mokronog-Trebelno, ravnateljica trebanjske 
glasbene šole in predstavniki trebanjske izpostave Javnega skla-
da Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. »Galerija ima ve-
lik pomen ne samo v slovenskem prostoru, ampak tudi v širšem, 
saj Trebnjemu in občinam soustanoviteljicam omogoča, da se 
povezujejo z drugimi kraji in ustvarjalci,« je ob podpisu na tablo 
dejal Alojzij Kastelic, župan Občine Trebnje.

Gonilna sila Galerije likovnih samorastnikov Trebnje so med-
narodni tabori. Priprave na letošnji 50. tabor, ki bo junija v 
Trebnje privabil umetnike z vsega sveta, so v polnem teku. »Z 
nestrpnostjo pričakujemo junij, saj bomo gostili predstavnike 
mlajše in starejše generacije umetnikov iz Slovenije in tujine. 
Na dan začetka tabora bomo s ponosom premierno predvajali 
tudi film o Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje,« poudarja 
Pavličeva. Enotedenski dogodek bo potekal od 10. do 17. junija. 
»Tabori stremijo k povezovanju samoraslih umetnikov z vsega 
sveta, tudi v naših občinah stremimo k medsebojnemu povezo-

vanju na različnih področjih, tudi kulturnem. Kulturni ustvarjal-
ci z različnih območij se znajo združiti na prireditvah za dober 
namen in prepričan sem, da bomo vse aktivnosti nadaljevali in 
jih še nadgradili,« je povedal Anton Maver, župan Občine Mo-
kronog-Trebelno, ki je skupaj z galerijo in župani sosednjih ob-
čin letošnje leto razglasil za Leto kulture Temeniške in Mirnske 
doline. 

Prav vsi si želijo, da bi njihovo sporočilo doseglo čim več ljudi, 
zato so temu pomembnemu likovnemu jubileju v galeriji posve-
tili celo leto. Nedavno so tako skupaj z županom Občine Šentru-
pert, Rupertom Goletom, odprli začasno razstavo z naslovom 
Od včeraj do jutri, pol stoletja Taborov likovnih samorastnikov. 
»Zakopali smo se v dokumentarno gradivo in pripravili predsta-
vitev, ki prikazuje ozadje nastanka taborov in njihov vpliv na 
ožjo in širšo skupnost, tudi mednarodno,« še doda Pavličeva. 
Dvanajst panojev, opremljenih s fotografijami, slikami, plakati 
in besedili, obiskovalce popelje skozi čas in jim pogled usmeri 
tudi v prihodnost.

Pred nami je pestro in bogato leto, še posebej za gurmane kul-
turnih dogodkov. Teh v prostorih in pod okriljem Galerije likov-
nih samorastnikov Trebnje, Javnega sklada za kulturne dejav-
nost OI Trebnje in Glasbene šole Trebnje v mesecih, ki so pred 
nami, zagotovo ne bo manjkalo. Spremljajte nas in lepo vabljeni 
k všečkanju Galerije likovnih samorastnikov Trebnje.

CIK Trebnje
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Poglej, kaj je zate na CIK-u
Center za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje je partner v pro-
jektu Večgeneracijski center Marela skupaj s Slovensko filantropijo 
in Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, ki ga 
sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in ena-
ke možnosti ter Evropski socialni sklad. Pokriva območje Dolenjske 
in Bele krajine, kjer bodo organizirani različni programi (preda-
vanja, delavnice) za integracijo ranljivih ciljnih skupin, prepreče-
vanje socialne izključenosti in okrepili bodo povezovanje javnih 
institucij in organizacij. V januarju 2017 smo imeli sestanek z or-
ganizacijami iz lokalnega okolja. Več o aktivnostih VGC Marela na  
http://www.ciktrebnje.si/projekt/vecgeneracijski-center-marela/ 

Foto: S.T.S.

Se želite prekvalificirati? Vključite se v usposabljanje za pridobitev 
NPK varuh predšolskih otrok, socialni oskrbovalec na domu ali 
pomočnik kuharja. Izobražujete se lahko v neformalnih programih, 
tečajih in usposabljanjih, kot so tuji jeziki, slovenski jezik za tujce, 
računalništvo, knjigovodska dela ter tečaji za prosti čas: klekljanje, 
kvačkanje, šivanje. Potrebujete konkretno informacijo ali dober 
nasvet glede izobraževanja ali učenja? Se želite naučiti česa no-
vega, pa ne veste KJE, KDAJ in KAKO? Oglasite se pri svetovalki. 
Na CIK Trebnje deluje v okviru projekta »Dejavnost informiranja in 
svetovanja za zaposlene v JV regiji 2016–2022« svetovalka, ki vsem 
zaposlenim zagotavlja zaupno, kakovostno, celovito in strokovno 
informiranje ter brezplačno svetovanje kot podporo pri izobraže-
vanju in učenju. Pomaga vam lahko pri odločanju za izobraževanje, 
organizaciji in poteku učenja, načrtovanju nadaljnje izobraževalne 
poti in razvoju kariere. Svetovanje za zaposlene je brezplačno, saj 
vse aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za iz-
obraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega soci-
alnega sklada.

Več informacij o programih dobite na www.ciktrebnje.si oz. pokli-
čite vsak delovni dan na tel. št. 07 34 82 100. Spremljate nas tudi 
na FB.

Kristina Jerič in Martina Podlesnik, 
CIK Trebnje

         

V vrtcu Romano veliko 
raziskujemo
Romski otroci igrivo raziskujejo in spoznavajo svet okoli sebe. Svo-
jo radovednost kažejo pri izvajanju eksperimentov z različnimi ma-
teriali. Predvsem se radi igrajo z vodo, tekočim milom, barvami, 
papirjem, rižem, moko, soljo in drugimi pripomočki. Skupaj smo 
pripravili milnico in s slamicami pihali mehurčke. Z zanimivimi po-
skusi spodbujamo otrokovo vedoželjnost. Na podlagi takih izkušenj 
otroci razvijajo samostojno mišljenje in se ob tem dobro počutijo. 

Urška, Aljana in Vida 

18. mednarodni festival 
ustnih harmonik 
»(ah), TE ORGLICE« 
tudi v Trebnjem: 
Tekmovanje 
orgličarjev – 
solistov
Na pustno soboto, 25. februarja 
2017, ob 13. uri vas vabimo 
v avlo CIK Trebnje, kjer boste 
imeli priložnost spremljati 
tekmovanje orgličarjev solistov. 
Predstavili se bodo orgličarji iz 
Slovenije, Hrvaške in iz Avstrije. 

Program bo povezovala Kristina 
Gregorčič. 
Vstop prost. Vljudno vabljeni!

Organizator JSKD OI Trebnje. 
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V vrtcu kuhamo domače
V okviru projekta Zdravo hrano jemo, se gibamo in zdravo živimo 
smo se z otroki odločili, da spoznavamo različne vrste hrane, ki so 
se ohranile do današnjih dni. Dogovorili smo se za kuhanje žgancev 
in zelja.
Sestavine smo naročili v naši vrtčevski kuhinji, od doma pa smo 
prinesli pripomočke, ki smo jih potrebovali. Otroci so se na kuha-
nje ustrezno pripravili – umili so si roke in si zavezali predpasnike 
za kuhanje. Pred kuhanjem so poizkusili, kakšno je zelje in potipali 
ajdovo moko. Opazovali so sam potek kuhanja, dodajali v vodo sol, 
pomagali pri drobljenju žgancev in na koncu zabelili z domačimi 
ocvirki. Spoznavali so lesene kuhalnice in lončene posode. Poma-
gali so razdeliti vso hrano, ki smo jo skuhali, in jo z veseljem tudi 
pojedli.

Strokovni delavki Brigita in Katja

Idioti prostovoljstva
So to taborniki?
60 tabornikov iz vse Slovenije je kar 3.240 ur namenilo tlakova-
nju poti do svoje zvezde, mentorji pa so svojih 1080 ur namenili 
usmerjanju le-teh. Lahko bi ta čas preživeli za knjigami, na »res 
hudi žurki,« rojstnem dnevu tipa, ki ga sploh ne poznajo, veselici ali 
spanju na kavču. Ampak ne! Vikend so se odločili preživeti drugače, 
preživeli so ga na t. i. Megamodulu – dogodku – namenjenemu 
neformalnemu izobraževanju taborniške mladine.
»Kot da bi 3 dni prespal pri prijatelju in delal nekaj, kar oba veseli,« 
je rekel Blaž Bergant, naš najmlajši, 14-letni udeleženec, ki se je 
odločil, da bo postal svetovno uveljavljen v svetu videa pod men-
torstvom mednarodno priznanega režiserja in kranjskega taborni-
ka Mihe Knifica, med drugim znanega po režiranju večmilijonsko 
gledanega videospota »Putin, Putout«.
Tukaj so imeli udeleženci možnost biti avtonomni, saj so si lahko 
sami zastavili izzive in cilje, ki so jih želeli doseči. Nekateri so se urili v 
dokazovanju svoje kuharske žilice, drugi so se trudili zlivati svojo obli-
kovalsko kreativnost na računalniški papir, tretji pa so s polno odgo-
vornostjo zažgali kanto bencina in se nato naučili ukrepati v kriznih 
požarnih situacijah. »Kravžljanje« možganov od jutra do večera ni 
enostavno, zato je za energijske vložke poskrbela skupina animator-
jev, ki je na inovativen način naporne dni naredila lahkotne. 
Kdaj ste nazadnje prehodili več kot 20.000 stopnic na dan? Udele-
ženci so jih vsak dan, zato so kuharski pripravniki za pripravo obro-
kov potrebovali kar 248 kg hrane. Si predstavljate, kako 14-letnik 
pripravi slavnostno večerjo za celotno družino?
»Na letošnji Megamodul sem izredno ponosen, po eni strani že 
zato, ker se je 90 % kapacitete zapolnilo že v prvih štirih urah, kar 
potrjuje dejstvo, da je zanimanja za neformalno izobraževanje 
med mladimi taborniki veliko. Po drugi strani sem zelo vesel, da 
udeleženci dobivajo zelo kakovostno vsebino, ki  jo kljub svoji mla-
dosti zagotavljajo vrhunski mentorji. 
Verjamem, da se bo zanimanje za tovrstno izobraževanje v priho-
dnosti še stopnjevalo,« je povedal Mark Baltič, vodja Megamodula, 
ki ga organizira Zveza tabornikov Slovenije. 
Ali ste si med branjem zaželeli pripraviti okusno večerjo, biti zvezda 
v filmu, ustvariti nekaj novega, nekaj zase?  Megamodulovcem se 
je ta želja izpolnila.
So taborniki, ker sledijo svojim sanjam, res idioti, ali kvečjemu bo-
doči superheroji, ki bodo uveljavili pozitivne vrednote naše družbe?

PR sekcija Megamodul 2017

Lokalna akcijska 
skupina Suhe 
krajine, Temenice 
in Krke – LAS STIK 
V mesecu novembru je Lokalna akcijska skupine Suhe krajine, Te-
menice in Krke objavila 1. Javni poziv za izbor operacij za uresni-
čevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK, 
katerih upravičeni stroški bodo sofinancirani iz Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj podeželja. Za lažjo pripravo operacij je vodil-
ni partner LAS STIK, Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, or-
ganiziral dva sklopa animacijskih delavnic;  po eno delavnico v vsaki 
občini na območju LAS v mesecu decembru, ki je bila namenjena 
predstavitvi javnega poziva, ter po eno delavnico  v vsaki občini na 
območju LAS v mesecu januarju, ki je bila bolj vsebinsko usmerje-
na. Prav tako vseskozi poteka v pisarni LAS STIK aktivno svetovanje 
potencialnim upravičencem. 

Za vprašanja ali termin smo vam na voljo na telefonskih številkah 
07 34 82 103 in 031 647 072 od pon. do čet. med 9. in 15. uro in v 
pet. med 9. in 13. uro ali  na elektronski pošti las-stik@ciktrebnje.
si. Javni poziv bo odprt do 28. 2. 2017. 

Vabljeni tudi k sodelovanju v borzi projektnih partnerstev, ki smo 
jo vzpostavili na spletni strani LAS STIK in je namenjena vsem, ki 
iščete partnerje na območju LAS STIK za sodelovanje v operacijah, 
s katerimi želite kandidirati na javne pozive za izbor operacij za ure-
sničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS STIK. 

Spremljajte nas na www.las-stik.si. 

Liljana Omerzu, koordinatorka
CIK Trebnje, Vodilni partner LAS STIK
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Bivanje v domačem okolju 
na jesen življenja 
Dom starejših občanov Trebnje je v mesecu novembru izvedel 
brezplačno izobraževanje za osebe, ki v domačem okolju negujejo 
svojce. Pobudo za tovrstno izobraževanje so že pred meseci dale 
predstavnice občin, kjer naš dom izvaja pomoč na domu, torej ob-
čine Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog – Trebelno. Tudi v 
okviru službe pomoči na domu namreč ugotavljamo, da si osebe, 
ki negujejo svojce v lokalnem okolju, želijo tovrstnih izobraževanj, 
ki temeljijo na praktičnih primerih.  Ugotovljeno je namreč, da si 
večina ljudi tudi v starosti želi ostati čim dlje ali za vedno doma, 
da si želijo biti vključeni v lokalno okolje ter da si želijo biti čim dlje 
mobilni in neodvisni. Storitve v skupnosti, ki olajšujejo bivanje v 
domačem okolju, so zelo različne in posameznik lahko sprejme tis-
te, ki mu najbolj ustrezajo glede na njegov življenjski slog, želje in 
potrebe. Pogosto se stari ljudje preselijo v institucijo, četudi si tega 
ne želijo, ne zgolj zaradi telesne onemoglosti, temveč tudi zaradi 
šibke socialne mreže in posledično socialne izolacije. 
Ena od najbolj prepoznanih storitev v lokalnem okolju je gotovo 
pomoč na domu kot socialna oskrba na domu, ki je namenjena 
osebam, ki se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne 
morejo oskrbovati in negovati sami. Vključuje različne oblike prak-
tične pomoči in opravil na domu upravičenca.

Oskrbovana stanovanja so stanovanja, prilagojena starejšim in 
invalidnim osebam, v njih pa je zagotovljena osnovna in socialna 
oskrba ter socialni alarm, torej 24-urno varovanje s pomočjo klicne 
naprave.
Socialni servis zagotavlja vse storitve na domu, ki jih sami upo-
rabniki ne morejo več opravljati oz. jim zaradi težje pomičnosti te 
storitve niso več dosegljive (pedikura, frizerske storitve, varstvo, 
spremstvo, čiščenja, večja gospodinjska opravila …).
Dnevno varstvo pomeni organizirano obliko bivanja v zavodu za do-
ločeno število ur na dan, vključuje  obroke, varstvo, nego in oskrbo 
ter različne prostočasne dejavnosti.
Začasno varstvo pomeni krajše bivanje v zavodu in je namenjeno 
dopustu, počitku ali drugim odsotnostim svojcev, ali pa je to biva-
nje v času takoj po končanem bolnišničnem zdravljenju.
Podporne tehnologije, kot je npr. socialni alarm, zagotavljajo večjo 
varnost na domu, medicinsko tehnični pripomočki pa omogočajo 
lažje negovanje in olajšajo bivanje.  
Poznamo tudi različne oblike socialno varstvenih programov, ki za-
gotavljajo brezplačne storitve in so izjemnega pomena za kvalite-
tnejše življenje tistih, ki živijo v domačem okolju. Tak program je 
med drugim Projekt starejši za višjo kakovost življenja doma, ki ga 
izvaja Zveza društev upokojencev Slovenije, v katerem prostovoljci 
obiskujejo starejše po domovih in jim pomagajo pri posameznih 
opravilih, ki jih sami ne morejo več opravljati. 
Življenje v domačem okolju je torej mogoče tudi v primeru težje 
bolezni ali nepomičnosti. S pomočjo posameznih storitev in z ure-
ditvijo bivalnih prostorov lahko ostanemo doma. V prihodnje bo 
seveda smiselno razmišljati tudi o alternativnih oblikah bivanja, 
torej o novih bivanjskih skupnostih.  Stari ljudje namreč pogosto 
živijo v velikih hišah, ki jih težko vzdržujejo, zato so drugačne obli-
ke bivalnih oblik verjetno tudi ena izmed dobrih rešitev – kot npr. 
skupnost ljudi, ki živi v neki hiši in so prijatelji oz. vrstniki in drug 
drugemu pomagajo, ali pa je to lahko medgeneracijsko bivanje, ko 
starejši omogočijo bivanje v objektu mlajšim, ti pa v zameno poma-
gajo pri zagotavljanju določenih storitev. 
Paleta storitev, ki zagotavlja bivanje v lokalnem okolju tudi v jeseni 
življenja, je čedalje bolj pestra, le zavedati se moramo, da obstajajo 
alternative, za katere moramo biti odprti in jih sprejemati. Država 
in lokalna skupnost pa bi morali omogočiti vsem državljanom in 
občanom možnost izbire, kje in na kakšen način bo kdo živel. 

Karla Ivanov Hotko, univ. dipl. soc. del.
Koordinatorica pomoči na domu v DSO Trebnje

 
Prve medalje na državnem prvenstvu
V januarju so bila na sporedu dvoranska atletska državna prven-
stva za različne otroške starostne kategorije. Trebanjci smo osvojili 

prve posamične medalje, odkar organizirano trenira-
mo v okviru atletske sekcije Trebnje. Naši mladi 

atleti so si priborili tri bronaste medalje, in sicer:

3. mesto – Tai Mai Križman (letnik 2007) – skok 
v daljino z osebnim rekordom 387 cm

3. mesto – Martina Šmid 
(letnik 2004) – troskok z oseb-

nim rekordom 840 cm
3. mesto – Eva Murn (kategorija U16) – 
skok v višino z novim rekordom OŠ Trebnje 
157 cm

V kategoriji letnikov 2005 sta 3. mes-
to kot člana mešane štafete  
6 x 50 m osvojila tudi Jana Kramar in Andrej 
Hočevar.

Tudi ostali naši tekmovalci so po vrsti podira-
li svoje osebne rekorde in se v hudi konkuren-
ci uvrščali tik za najboljšimi. Njihove uvrstitve: 
Julija Gorenc (600 m – 4. mesto), Anja Novak (vi-
šina – 6.), Metka Strahinič (višina – 7.), Jana Kramar (daljina – 8.), 
Klara Peterle (daljina – 9.), Eva Erazem (600 m – 9.), Jan Jarc (60 
m – 9.), Andrej Hočevar (60 m – 9.), Karla Jerič (daljina – 11.), Nika 
Povhe (višina – 14.), Pika Prosenik (60 m – 18.), Jan Slak (60 m – 
23.), Tilen Smolič (60 m – 25.) in Iza Jerlah (daljina – 27.).

Iskrene čestitke vsem tekmovalcem!

Mitja Svet, trener atletike
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INTERVJU - MIHA ZARABEC

Naš domačin in rokometaš Miha Zarabec je trenutno 
eden najuspešnejših rokometnih igralcev v Sloveniji 
in ponosni nosilec bronaste medalje z letošnjega sve-
tovnega prvenstva v Franciji, zato smo se tudi odločili, 
da opravimo z njim intervju. V nadaljevanju se bomo 
osredotočili predvsem na njegovo doživljanje letoš-
njega svetovnega prvenstva v Franciji. 

G. Zarabec, najprej iskrene čestitke ob zgodovinskem uspehu v 
slovenskem rokometu! Nam lahko poveste, kakšni so bili občutki 
tistih nekaj sekund po zaključku tekme s Hrvaško …
Ja, predvsem čustveno obarvani. Po takem preobratu tekme, ko 
smo pričeli malo slabše, pa potem na koncu »pritisnili na plin« in 
zmagali, je to edinstveni občutek. Potem pa še premagati Hrvate, 
ki so bili favoriti in z mislimi na zmagovalnih stopničkah. Moram 
priznati, da so bile na svetovnem prvenstvu balkanske države pri 
samem vrhu lestvice najuspešnejših ekip. Skratka, zanimivo bi bilo 
videti dve balkanski ekipi v finalu.

Na svetovno prvenstvo ste šli z optimizmom in z željo po veliki 
priložnosti. Menite, da se je to izpolnilo?
Poglejte, v reprezentanci igram 2 leti in pol oziroma sem pričel s 
prihodom sedanjega trenerja Veselina Vujoviča. Naš skupni cilj je 
bila uvrstitev med najboljših osem ekip na svetu. Vse ostalo je nad 
pričakovanji. Moramo se zavedati, da smo večinoma pomlajena re-
prezentanca, ki pa ji bije srce za Slovenijo, kar pa se pozna v takih 
primerih, kot je bila tekma s Hrvaško.

Kako komentirate prve tekme v skupini?
Ugoden razpored! Malo smo imeli športne sreče, ker smo pričeli z 
lažjimi tekmami in jih postopoma stopnjevali. Če moči razporediš, 
je lažje. Ostalo ste lahko videli na malih ekranih.

Potem sta sledili tekmi z Rusijo in Katarjem. Predvsem slednja je 
bila za nas gledalce v zadnjih minutah stresna … Kako je to doži-
vljal Miha Zarabec?
Ja, tudi za nas je bilo stresno, samo mogoče prek TV se tega ni 
videlo. Mislim, da je bila motivacija ekipe ključna, da smo prišli do 
takega uspeha. Pa seveda tudi vzdušje naredi svoje. Dodatno vlogo 
odigra občinstvo …

In potem pride tekma za 3. mesto … Za večino Slovencev lahko 
rečemo nepozabna in infarktna … Pa za vas?
Tudi, se ni videlo na malih ekranih … Ha, ha … Veste, ko pride toliko 
podpornikov in navijačev v milijonsko mesto Pariz, ki ni poceni, pa 

vemo tudi, kako je danes s prostim časom in službami. Če verja-
mete ali ne, nam igralcem veliko pomeni podpora občinstva in ta 
lahko v ključnih trenutkih tudi pripomore k dobremu rezultatu. Na 
koncu vedno šteje medalja, ki se je spomnimo še dolgo zatem, ko 
ugasnejo žarometi.

Na zadnji tekmi smo lahko videli med gledalci v dvorani tudi vaši 
sestri, ki sta športno navijali za vas in našo reprezentanco. Proti 
koncu tekme sta tudi ostali v dvorani … Vaš komentar!
Družina mi stoji ob strani od samega začetka, med njimi tudi moji 
sestri Maša in Ana, ki sta moji veliki »fanici« … Tudi njuna priso-
tnost na tako velikem in odmevnem tekmovanju sta mi bili v veliko 
oporo. Tu ne smem pozabiti tudi na moja starša in dekle. To človeku 
daje dodatno motivacijo. Za ostale tuje navijače menim, da sta jih 
navdušili naša želja in motivacija, da damo maksimalno od sebe do 
zadnje sekunde tekme, torej da se ne predamo.

Kako je potekalo slavje in vzdušje po osvojeni bronasti medalji v 
pariškem Bercyju? Nam lahko zaupate kakšno podrobnost?
Nič senzicionalnega! Najprej smo imeli večerjo, obiskali so nas na-
vijači in potem smo se skupaj pozno v noč poveselili tega izjemnega 
športnega uspeha. 

Nam zaupate prve besede vašega očeta Romana, nekdanjega ro-
kometaša in uspešnega dolgoletnega trenerja ter športnega de-
lavca, ob vaši ekipni osvojitvi bronaste medalje …
Res vas zanima … ha, ha … Najprej čestitka, potem pa … saj veste, 
to bi lahko naredil tako in tako … dobronamerna kritika, kot jo zna 
povedati samo moj oče (je pač perfekcionist) … sem že navajen … 
brez tega ne gre … No ja, malo solz sreče je bilo tudi prisotnih, saj 
brez tega ne gre.

In načrti Miha Zarabca za prihodnost … Kaj sedaj sledi na rokomet-
nem področju?      
Zaenkrat nimam točno določenih načrtov, saj imam še eno leto 
pogodbenih obveznosti do delodajalca (RK Celje Pivovarna Laško). 
Potem pa bomo videli kako naprej …  Na zasebnem področju si že-
lim dokončati študij, tu so še načrti za družino in potem se še pos-
topoma pripraviti na čas po zaključku kariere … Puščam času čas …

G. Zarabec, še enkrat iskrene čestitke za osvojeno bronasto me-
daljo in vaš prispevek pri tem zgodovinsko športnem uspehu. 
Hvala za vaš čas in pogovor!

Pogovarjal se je Leon Lobe,
član uredništva
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Korejec Lee Jae Woo v 
RK Trimo Trebnje
Rokometni klub Trimo Trebnje v prvi ligi nepretrgoma uspešno 
nastopa že dvaindvajseto sezono. V svetu so prepoznavni kot sta-
bilen klub z uspešno rokometno šolo. V zadnjih letih je iz trebanj-
skega kluba izšlo kar nekaj uspešnih igralcev, ki sedaj nastopajo 
tako v Sloveniji kot v tujini. Seveda je v zadnjih letih zapustilo ali 
prenehalo igrati tudi kar nekaj prepoznavnih igralcev, zato ima klub 
posledično slabše rezultate, kot so bili v preteklosti. A to ne pome-
ni, da si v bodoče ne želijo vrniti na mesto, na katerem so že bili. 
V tej smeri se poslužujejo preverjenih metod, hkrati pa tudi iščejo 
drugačne priložnosti. Ena izmed teh priložnosti je prišla v obliki so-
delovanja z južnokorejsko rokometno zvezo, s pomočjo katere je v 
Trebnje prišel južnokorejski reprezentant Lee Jae Woo, ki je končal 
svojo uspešno igralsko kariero. Sedaj želi svojo poklicno pot nada-
ljevati kot trener, zato je prišel v Slovenijo na delovni obisk, da iz 
prve roke vidi, kako v Rokometnem klubu Trebnje delajo z mladimi 
rokometaši. Več o delovnem obisku 37-letnega Lee Jae Wooja v 
Trebnjem si lahko v sliki in besedi ogledate na spletni strani Roko-
metnega kluba Trebnje. Športni pozdrav!

Leon Lobe, 
Športna zveza Trebnje in Mirna

Od leve proti desni: Marko Tomič, Lee Jae Woo, Roman Šavrič in 
Marko Mežnaršič, Foto: Arhiv RK Trimo Trebnje

OŠ Trebnje prvič v polfinalu
v dvoranskem nogometu 

Naši učenci so se odlično odrezali v četrtfinalu državnega prvenstva 
v nogometu, ki je potekalo v ponedeljek, 6. 2. 2017. Ker smo bili 
na področnem prvenstvu drugi, smo dobili težko skupino. Gostitelj 
je bila OŠ Škofljica, zraven nje pa sta se udeležili četrtfinala še OŠ 
Oskarja Kovačiča in OŠ Šenčur. Prvi dve šoli sta veljali za favorita, 
saj sta obe zmagali na svojem področnem prvenstvu. A na koncu se 
je vse obrnilo popolnoma drugače.
Naši učenci so se najprej pomerili z OŠ Šenčur in po zelo dobri 
igri odigrali neodločeno 0 : 0. Nato smo se pomerili z gostitelji OŠ 
Škofljica in jih nadigrali v vseh prvinah igre. Na koncu smo slavili s  
4 : 1. Strelci so bili: 1 : 0 Kristjan Kastigar, 2 : 0 Anže Perpar, 3 : 0 
Marcel Barle in 4 : 1 Peter Murn. Na koncu smo se pomerili še z 
OŠ Oskarja Kovačiča in jih taktično popolnoma onemogočili, saj je 
nam ustrezal tudi neodločen rezultat. Prvo pravo priložnost so si 
nasprotniki priigrali šele 4 sekunde pred koncem, ko je nasprotni-
kov igralec zgrešil prazen gol. Naši učenci bi sicer morali že pred 
tem odločiti tekmo, saj so zadeli pet vratnic in še vsaj tolikokrat 
imeli čiste priložnosti. Na koncu smo zasedli drugo mesto in se 
uvrstili v polfinalne. Prvo mesto je zasedla OŠ Šenčur, ki je prav 
tako kot naša šola turnir končala brez poraza.
Našo šolo so zastopali: Ermin Karajbić, Tilen Smolič, Jure Smolič, 
Anže Perpar, Marcel Barle, Peter Murn, Tio Berk, Kristjan Kastigar, 
Matevž Korbar, Rok Kresal in Mark Kolenc. Najboljši golman turnir-
ja je bil Ermin Karajbić, ki je prejel en gol v treh tekmah. 
Vsem učencem čestitamo za izjemen uspeh.

Smiljan Pristavnik, OŠ Trebnje

Bowling klub Galaxija – 
državni prvak
V ljubljanskem Bowling Klubu 300 je v soboto, 28. januarja 2017, 
potekalo državno ekipno tekmovanje, na katerem je nastopilo de-
set peterk in kar 62 igralcev. V polfinalne boje so se uvrstile ekipe 
Tuš Koper, Epic -2 in Epic -1, obe prihajata iz Postojne, ter Galaxija 
iz Trebnjega. Tekmovalci so polfinale in finale odigrali v Beker sis-
temu in prav vsi dvoboji so bili do zadnjega meta napeti. Na koncu 
je slavila ekipa trebanjske Galaxije, ki jo sestavljajo Bojan Kovač, 
Vlado Golja, Ljubo  Nedimovič in Andrej Pungartnik ter se je tako 
po enoletnem premoru spet zavihtela na 1. mesto v državi. Čestit-
ke državnim prvakom, ki so dosegli odličen rezultat in tako ponesli 
v svet dobro ime trebanjskih športnikov.  Športni pozdrav!

Leon Lobe
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6. tradicionalni turnir KS 
Trebnje za U-8 selekcijo
V soboto, 14. 1. 2017, se je v športni dvorani v Trebnjem odvijal 6. 
tradicionalni turnir KS Trebnje za U-8 selekcijo. Turnirja se je ude-
ležilo prek 12 ekip, ki so igrali po sistemu 4 : 4 oziroma po pravi-
lih tekmovanja MNZ Ljubljana. Vse sodelujoče ekipe so se lahko 
naigrale nogometa in na koncu za to prejele zaslužene medalje ... 
Zahvala velja vsem staršem za športno sodelovanje in navijanje. 
Športni pozdrav!

Leon Lobe, NK Bartog Trebnje

Svečana podelitev medalj in pokalov za U-8 selekcijo

6. tradicionalni turnir KS 
Trebnje za U-9 selekcijo
Na sončno in mrzlo soboto, 21. 1. 2017, se je v športni dvorani v 
Trebnjem zopet odvijal 6. tradicionalni turnir KS Trebnje za U-9 se-
lekcijo. Tekmovanja v Trebnjem se je tokrat udeležilo prek 16 ekip 
s celotne Slovenije. Po začetnih skupinskih tekmah, ki so potekale 
večinoma v dopoldanskem času, so v nadaljevanju potekale tek-
me na izpad, kjer je bila vsaka napaka kaznovana. Po celodnevnem 
igranju nogometa so bile štiri najboljše ekipe turnirja nagrajene z 
medaljami in pokali. Tokrat je bila med njimi tudi domača ekipa, ki 
je imela v finalu malo športne smole, saj je celotno tekmo vodila 
in šele tik pred koncem tekme prejela zadetek in nato nesrečno 
izgubila po streljanju kazenskih strelov, ki so odločali o zmagovalcu 
turnirja. Najboljšim športnim posameznikom so bila podeljena tudi 
priznanja. Hvala vsem, ki so pripomogli k uspešni realizaciji ome-
njenega turnirja. Športni pozdrav!

Leon Lobe, NK Bartog Trebnje

Skupinska slika najboljših štirih ekip turnirja

14. vinogradniški pohod 
na Lisec

Kljub močnemu sneženju v prejšnjem dnevu in posledično tudi 
slabšim prevoznim cestam se je pohoda udeležilo 70 ljubiteljev 
hoje. Prehodili so okoli 14 km v štirih urah in pol.

Pred prihajanjem pohodnikov na start so člani PGD Občine že očis-
tili parkirne prostore za avtomobile, skrbnik Jurjeve domačije Uroš 
Primc pa je pohodnike postregel s toplim čajem, ki se je zelo prile-
gel ob mrzlem jutru. Obiskovalci so si tudi lahko ogledali razstavlje-
ne predmete v notranjosti gospodarskega poslopja (poda). Poho-
dniki so pod vodstvom Frenka Mulha krenili proti Krušnemu Vrhu. 
Tam so vaščanke tako kot vsako leto postregle s pecivom in toplimi 
napitki. Nato so šli mimo Babne Gore in prispeli na ranč Škauba do-
mačije Gorc in tudi tu so člani te domačije kot vsako leto postreg-
li s prigrizki in toplimi napitki. Po okrepčilu so se povzpeli na vrh 
Kozjeka (456 m). Od tu je bil čudoviti razgled – dan se je prebudil v 
čudovit zimski sončni dan. Bila ja prava poslastica za fotografiranje 
zasnežene pokrajine. Pot so nadaljevali v dolino in šli skozi Gorenje 
Kamenje, Dolenje Kamenje in prispeli pod Lisec, kjer so jih že čakali 
člani društva s toplimi napitki. Zaradi debelejše plasti snega so se 
odločili, da se ne bodo povzpeli na vrh Lisca (565 m), ampak so 
šli okrog Lisca, mimo cerkve sv. Križa in prišli na južno stran vino-
gradniškega območja med vinograde in zidanice. Med pohodniki 
je bilo kar nekaj vinogradnikov Lisca in vsak je ponudil svoje vino, 
ko so šli mimo njegove zidanice. Z nekaj zamude so prispeli na cilj 
pred zidanico Maraž, kjer so jih člani kmetije Smolič postregli s to-
plim obrokom. Čas je hitro minil, poslovili so se od organizatorjev 
in se z avtobusom odpeljali na izhodiščno mesto na Občine.

Vsem, ki so kakorkoli prispevali tako k uspešni izvedbi pohoda ka-
kor tudi za dobro počutje pohodnikov, se v imenu Društva vino-
gradnikov »Lisec« Dobrnič zahvaljujem. Za tiste, ki se niste odločili 
za ta pohod, pa povabilo za drugo leto.

Anica Maraž
Foto: Domen Maraž
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Srečanje vinogradnikov  
goric Trnič – Sajenice

Vinogradniško društvo Čatež pod Zaplazom, pododbor Trnič-Saje-
nice, je 4. februarja 2017 organiziralo 13. tradicionalno srečanje 
vinogradnikov tega območja. Srečanje je potekalo v zidanici Franca 
Anžička. Namen vsakoletnega srečanja  je seznanitev vinogradni-
kov z delom društva in ocena vina. Večina vinogradnikov je prinesla 
vzorce vina, ki jih je ocenila komisija pod vodstvom Jožeta Venclja 
in nas pred ocenjevanjem seznanila s kriteriji ocenjevanja. Večina 
vzorcev je bilo ocenjenih zelo dobro. Najboljše je bil ocenjen cvi-
ček družine Kresal. Predsednik društva g. Lado Štepec je seznanil 
prisotne o delu društva v minulem letu in predstavil program za 
letošnje leto. Poudaril je, da bo tudi letos v Trebnjem organizirana  
prireditev  Teden cvička v mesecu maju. Prosil je člane, da bodo 
sodelovali tako kot lani, ko je bila prireditev zelo dobro organizira-
na. Izpostavil je dejstvo, da je v preteklem letu veliko vzorcev vina 
iz teh goric dosegalo zelo dobre rezultate. Društvo načrtuje v tem 
letu začetek gradnje vinske kleti. Predsednik je pohvalil  tudi dobro 
kvaliteto aktualnih vzorcev in vse povabil, da prinesemo čim več 
vzorcev na društveno ocenjevanje. Po ocenjevanju je bila pogosti-
tev z družabnim srečanjem do jutranjih ur.  Naslednje 14.  tradicio-
nalno srečanje bo naslednje leto v vinski kleti Kresal.

Tone Zaletel 

Nov začetek – 30 let 
samostana šolskih sester 
sv. Frančiška Kristusa Kralja 
v Trebnjem
S. Rafaela Glasenčnik je pri sveti maši v župnijski cerkvi Marije vne-
bovzete v Trebnjem v nedeljo, 5. februarja 2017, spregovorila o 
nastanku skupnosti v Trebnjem. 

»Ko sem dobila povabilo s. Mirjam, naj kaj povem o tej obletnici, so 
se mi začeli prebujati spomini. Čeprav sem bila tukaj komaj dve leti, 
sem hvaležna Božji previdnosti za ta čas in to doživetje. Spoznala 
sem lepoto dežele in dobroto ljudi.

Bila sem zraven, ko se je začelo šolsko in pastoralno leto 1986/87. 
V hiši smo bile štiri sestre in g. Mici Potrbin. S. Rebeka je prevzela 
nekaj ur verouka v Trebnjem, jaz pa v Šentrupertu in Boštanju. 
G. nadškof Alojzij Šuštar je blagoslovil prenovljeno vilo in hišno ka-
pelo, posvečeno sv. Rešnjemu telesu. V tej kapeli je bila vsak teden 
enkrat sv. maša za sestre in župljane.

S. Danica je bila odgovorna za vrt in hišo, kar je opravljala s poseb-
nim čutom. Gradbenik Zupančič je hiši naredil lepo podobo, tako 
da je bila tudi zunanjost privlačna in notranjost gostoljubna.

Pričele so prihajati skupine; ministranti s salezijanci, v zimskih po-
čitnicah dekleta na duhovne vaje, spomladi birmanci, v poletnih 
počitnicah dekleta na mini gospodinjske tečaje, v postu in adventu 
žene na duhovno obnovo. 
Med tednom je bila v učilnici skupina deklic za ročna dela, posame-
zne ure glasbe ipd. 

To je bil ponovni zagon, ki je navduševal, veselil in spodbujal tako 
župnijo kot sestre. Z veseljem smo premagovali sprotne težave.
Moram pa omeniti, da so sestre prebivale v Zajčevi vili že prej, ne-
katere so odšle v večnost in imajo svoj prostor na trebanjski Božji 
njivi.
V času župnika Zaplate so bivale in gospodinjile tudi v župnišču in 
bile vključene v katehezo.

Vse to se je zaključilo leta 1982. Sestre so odšle v druge skupnosti
Na mnoga ponovna vabila se je odzvala predstojnica s. Jožefa Med-
ja. Prišlo je do sklenitve pogodbe, zadnja potomka družine Zajče-
vih je hišo prepisala na sestre, ki so jo prenovile in prilagodile za 
apostolat.

Sklenem z molitvenim  razmišljanjem s. Jožefe Medja, ko se je šla 
pogovarjat v Trebnje za ponovno vzpostavitev skupnosti: »Gospod 
Bog, če je Tvoja volja, bo kapela v tej hiši posvečena skrivnosti Ev-
haristije. Naj bo to kraj molitve in češčenja. Tu mora cveteti vzorno 
redovno življenje, delovati dobra redovna skupnost, ki jo bo nav-
dihovala medsebojna povezanost in zavzeta apostolska dejavnost. 
To naj bo naša Porcijunkula, to je majhen delež z veliko svetlobe.«
Lahko rečemo, da je bil ta ideal do neke mere izpolnjen. V 30 letih 
so bile tudi spremembe glede na osebe in možnosti. Precej sester 
se je izmenjalo. Hvala Bogu, še vedno je živa ta Porcijunkula. 

Priredila s. Mirjam Černigoj

Poročilo SPVCP Občine 
Trebnje
SPVCP  je na 20. seji Občinskega sveta dal letno poročilo o 
svojem delu. Člani OS so pohvalili prizadevnost pri reševanju 
problematike varnosti prometa v občini. Pri tem je zanimiva 
ugotovitev, da stanje kljub črnemu koledarskemu letu 2016 
na področju varnosti v Trebnjem le ni tako alarmantno. Na 
občinski ravni so doseženi nekateri pohvale vredni rezultati. 
Za 50 % se je zmanjšalo število nesreč s smrtnim izidom. Ne 
dovolimo, da nas ti rezultati uspavajo. Črna točka so kolesarji. 
Zanje je potrebno poskrbeti s primerno infrastrukturo. Zelo 
se je izboljšal odnos voznikov do uporabnikov prehodov za 
pešce. V Trebnjem skoraj ni več zaznati avtomobilskih siren 
živčnih in nestrpnih voznikov. Čutiti je utrip počasnega slovesa 
jeklenih konjičkov iz centra mesta. Člani SPVCP se zavedajo, 
da je  to rezultat skupnega dela PP, ZŠAM, AMD in ne nazad-
nje VSEH udeležencev  v prometu. Leto 2017 je proglašeno za 
LETO KULTURE, dajmo ji prostor tudi v prometu. Le tako bo 
vse manj belih rož ob cestah.

Mirko Gliha
SPVCP  Občine Trebnje 
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Častitljivih 90 let Alojza Avguštinčiča 
iz Lokev pri Dobrniču

Alojz Avguštinčič se je rodil 20. januarja 1927 na Vrhtrebnjem. Imel je 3 
brate Franceta, Jožeta, Ivana in sestro Mici. Šele 8 let star je že moral od 
doma, ker je bilo takrat v navadi, da gredo otroci služit. Dobro se spominja, 
kako ga je mama peljala k stricu na Rodine in kako je tekel za njo, ko je 
ugotovil, da se mu je izmuznila. Stric pa za njim. Moral je ostati. V šolo je 
hodil najprej v Trebnje, potem v Dolenjo Nemško vas. Po dveh letih se je 
vrnil domov in nato spet odšel, tokrat k stricu na Malo Loko. Po 10 dneh 
mu je stric, ki je videl, kakšno domotožje ga tare, dal pod pazduho zavoj z 
blagom za ene hlače in mu rekel, da gre lahko domov. Od veselja je tekel 
od tam do trebanjskega gradu. Med vojno se posebej spominja dogodka, 
ko je mama skrila obleke in perilo v grmovju v dolini, da bi jim kaj ostalo, ko 
so začeli Italijani z Repč metati mine na vas in je takrat veliko hiš in poslopij 
na Vrhtrebnjem pogorelo. A glej, mina je priletela  natanko tja in tako so 
ostali brez vsega. 
Na Vrhtrebnjem sta se spoznala tudi z ženo Vilko Gazvoda iz Lokev, ki je po 
smrti očeta, mame in nato še stare mame, komaj 17-letna, morala prev-
zeti skrb za izropan dom, kmetijo, brate in sestre, polbrata in polsestro. 
Poročila sta se v Trebnjem,  poroka je trajala 3 dni, vozili so se s sanmi s 
kraguljčki. Alojz je povedal, da sta morala onadva ter Vilkina brat Jože in 
sestra Mimi res pridno delati, da so preživeli. Najbolj huda je bila obvezna 
oddaja, saj še za sebe niso imeli. »Kdor je bil kdaj lačen, bo vedno delal,« 
je z bridkim glasom dodal. Bolje je bilo, ko se je zaposlil v IMV Novo mesto. 
Veliko sreče in radosti so jima prinesli njuni trije otroci sinova Lojze, Jože 
in hčerka Vida. Tudi oni so morali veliko pomagati na kmetiji. Starša sta jim 
bila zgled delavnosti, poštenosti in medsebojne pomoči ter spoštovanja.  
In veselosti. Alojz je bil in je še vedno vedre in vesele narave ter vedno 
pripravljen pomagati ljudem. 
Sedaj splete še kakšno košaro, ki je, kot se pošali, kot sračje gnezdo, ker ne 
vidi več dobro, posluša radio in gleda televizijo, da je na tekočem z dogod-
ki, ob nedeljah gre k maši, rad se pogovarja in pošali. 
Alojz in Vilka bosta februarja praznovala 65 let poroke in 65 skupnih let, ki 
sta jih preživela v slogi, ljubezni  in spoštovanju drug do drugega. Obema 
je najbolj pomembno to, da se vsi dobro razumejo, pa naj bo to z vsemi, 
ki so povezani s prejšnjima družinama, iz katerih izhajata, ali v sedanji dru-
žini. Na njihovo povezanost kaže tudi to, da sta si oba sinova Lojze z ženo 
Danico in Jože z ženo Darinko ustvarila svoj dom zraven domače hiše. Le 
hčerko Vido je pot odpeljala v Ljubljano, a se z možem Nejcem in družino 
velikokrat oglasi doma. Vesela sta obiskov 7 vnukov in vnukinj (Bojane, 
Uroša, Jožeta, Barbare, Tine, Janeza in Anje), posebej se razveselita 7 prav-
nukinj in pravnukov. 
Veliko praznovanje so mu njegovi najbližji pripravili v nedeljo. Ob jubileju 
sta mu čestitala in izročila darilo tudi predsednik Sveta KS Dobrnič Darko 
Glivar in predsednica KORK Dobrnič Francka Kužnik. 
Spoštovani gospod Alojz!
Ob Vašem visokem jubileju Vam še enkrat iskreno čestitam, Vam in ženi 
Vilki čestitam za vajinih 65 skupnih let. Obema želim veliko zdravja in sreče 
ter še na mnoga vesela leta v krogu Vaših najdražjih.

Lojzka Prpar, KS Dobrnič

Jože Kaplan iz Vrbovca je praznoval 
80 let 

V Vrbovcu pri Dobrniču se je 27. 1. 1937 kot zadnji, tretji otrok, 
mami Ani in očetu Alojzu, rodil sin Jože, ki je te dni praznoval okrogli 
jubilej – 80. rojstni dan. Komaj 5-letni fantič je moral gledati, kako 
so Italijani odpeljali očeta.  Spominja se, da sta z mamo šla nasled-
nji dan za njim na Dobravo in prosila zanj, da bi ga izpustili domov. 
Očetu sta prigovarjala, naj pobegne, pa se ni upal brez dokumentov. 
Tam je zadnjikrat videl očeta, saj je oče v koncentracijskem taborišču 
na Rabu umrl. Kadarkoli je imel priložnost, je Jože odšel na očetov 
grob na Rab. V šolo je začel hoditi leta 1946. Leta 1943 mu je umrla 
sestra,  1956 mati, brat Alojz pa je tudi že pokojni.  Ostal je čisto 
sam na kmetiji. Vpoklicali so ga k vojakom. Zaklenil je hišo in odšel. 
Vojaški rok je služil 2 leti na Hrvaškem. Niti enkrat ni dobil dopusta. 
Kmalu po vrnitvi je srečal svojo življenjsko sopotnico Cenko, s katero 
bosta letos praznovala 55 let skupnih let, ki sta jih preživela v lju-
bezni in spoštovanju. Poleg dela na domači kmetiji je Cenka hodila 
»v tabrh«, Jože je delal v zadrugi, da sta še kaj zaslužila.  Vesel je bil, 
ko je leta 1960 dobil službo v Litostroju. Rad je hodil v službo, saj 
je bilo med delavci kljub težkemu delu prijetno vzdušje. Spominja 
se, kako so med malico, ki je bila kar v delovni hali, vsi peli. Oba z 
ženo sta se trudila, da omogočita čim boljše življenje svojim štirim 
hčerkam Zdenki, Jožici, Marjani in Anici, ki so prinesle veliko sreče 
v njun dom. 
Jože se lahko pohvali z več priznanji, ki jih je pridobil ob krvodajal-
skih akcijah. Več kot 30-krat je daroval kri. Zelo rad pa zahaja tudi v 
svojo zidanico v Šmavru, kjer obdeluje vinograd. Tam s sosednimi vi-
nogradniki rad reče kakšno prijetno besedo, kdaj pa tudi kaj zapoje, 
saj mu je petje v veliko veselje.  
Pred nedavnim je tudi njegova žena Cenka praznovala 80. rojstni 
dan. Hčerke Zdenka z Lojzetom, Joži s Stanetom,  Marjana s Tonetom 
in Ani, vnukinje Anja, Urška, Katja,  Blanka, Maja in Vesna, vnuki Ma-
tjaž, Peter in Matej ter 7 pravnukov so jima pripravili praznovanje. 
Kljub vsem preizkušnjam je Jože vedno veder in nasmejan. Ravno na 
svoj rojstni je obnovil vozniško dovoljenje, česar se je zelo razveselil, 
saj bo lahko sam šel po opravkih in k zdravniku. Povsod prinaša pozi-
tivno vzdušje in rad priskoči na pomoč, če je potrebno. Rad ima ljudi, 
živali in naravo. Posebej so mu pri srcu domače melodije, ki mu jih 
po njegovih željah vrtijo na radiu Sraka.
Ob jubileju so mu čestitali in izročili darila predsednik Sveta KS Dobr-
nič Darko Glivar in predsednica KORK Dobrnič Francka Kužnik ter čla-
nica Sveta KS Melita Jarc.
Spoštovani gospod Jože!
»Veliko sreče, zdravja Vam želimo, skupaj pozabimo na skrbi …«
Še enkrat Vam iskreno čestitam in želim vse najboljše ob Vašem 80. 
rojstnem ter še na mnoga leta v krogu Vaših najdražjih.

Lojzka Prpar, KS Dobrnič
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ZAHVALE

Tvoje slovo nam zarosilo je oko,
težko se je sprijazniti z mislijo,
da nikoli več nazaj te ne bo.
A misel nate bo goreča,
kot vsaka ti prižgana bo sveča.

Z A H V A L A

V 70. letu starosti nas je iznenada zapustil naš 
dragi mož, oče, dedek, brat, tast in stric ANTON KASTELIC, po domače 
Logarjev Tone iz Loga pri Žužemberku 1. Iskreno se zahvaljujemo Glava-
novim in osebju ZD Trebnje za pomoč in podporo ob njegovi zadnji uri. 
Zahvaljujemo se vsem in vsakemu posebej za izrečena pisna in ustna 
sožalja, za darovane sveče, cvetje, svete maše in vsem, ki ste ga pospre-
mili na njegovi zadnji poti. Iskrena hvala g. župniku Florijanu Božnarju 
in pogrebni službi Mariji Novak iz Rebri za lepo opravljen obred. Hvala 
LD Veliki Gaber in PGD Log pri Žužemberku za prebrane besede slovesa 
ter ostalim prisotnim društvom. Hvala kolektivu Folijaplast, Babič Yaht 
Interior, GG Novo mesto in OŠ Dolenjske Toplice.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

Tiho sedaj si odšel,
kot lepa misel, ki mine
in nam pusti le spomine.

Z A H V A L A

19. januarja 2017 smo se na pokopališču Veli-
ki Gaber poslovili od našega dragega ZVONKA 
ZAGORCA iz Malih Dol 6. Iskreno se zahvaljuje-
mo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in prijateljem za izrečena 
sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše in vsem, ki ste se mu 
poklonili in ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Posebna zahvala zdravstvenemu osebju ZD Trebnje, kolektivu Pošte 
Slovenije PE Ljubljana, pošti Ivančna Gorica, Slovenskim železnicam 
– službi SVTK Ljubljana, Kmetijski zadrugi Trebnje, Osnovni šoli Veliki 
Gaber, gospodu župniku Janezu Jeromenu ter pogrebni službi Novak 
iz Žužemberka. 
Zahvala tudi vsem, ki jih nismo posebej omenili in ste nam stali ob 
strani v teh težkih trenutkih. Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

Smo družinsko podjetje Oklešen, ki se s pog-
rebno dejavnostjo ukvarjamo 25 let. Ob letoš-
njem jubileju smo se odločili, da na Trubarjevi 
12, v Trebnjem, odpremo našo podružnico. Na 
željo svojcev pokojnih pa se lahko oglasimo 
tudi na domu. Poskrbeli bomo, da bo zadnje 
slovo potekalo dostojno, kot želijo domači v 
težkih trenutkih. 

Trudimo se biti najboljši in najugodnejši.

Pogrebna dejavnost - več kot
le organizacija slovesa

Čebelice, čebelice
saj moje ste prijateljice,
pozabi vas nikdar
ta stari čebelar.

V 79. letu starosti nas je zapustil brat, stric, 
boter, prijatelj PAVLE KRIŠTOF - Gluščev Pavle iz Goljeka, Čatež pod 
Zaplazom

Z A H V A L A

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom ter znancem za daro-
vano cvetje, sveče in svete maše. Hvala Čebelarskemu društvu Treb-
nje, gasilcem in praporščakom. Hvala tudi pogrebni služi Sonje Novak, 
pevcem, izvajalcu nežnih melodij, Martinu Megliču za besede v slovo. 
Zahvaljujemo se vsem, ki ste se od njega poslovili.

Žalujoči: brata Franci in Milan ter sestre Pepca, Pavlina in Milka

Ko pošle so ti moči,
zaprla trudne si oči, 
pa čeprav spokojno spiš,
z nami še naprej živiš.

Z A H V A L A

V 82. letu starosti nas je zapustila
LJUDMILA PEVEC iz Škovca 3. 

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem, ki ste se poslovili od 
nje, nam izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče in svete maše ter 
nam v teh težkih trenutkih kakorkoli drugače pomagali. 
Zahvaljujemo se gospodu župniku in pogrebni službi Oklešen 
za lep obred. 
Še enkrat vsem iskrena hvala.

Vsi njeni.

Obveščamo vas, da se spominske zahvale ne bodo  
objavljale. Zahvale sprejemamo samo v elektronski  

obliki v besedilu in sliki do predpisanega roka.  
Ročno napisane zahvale bodo zavrnjene.
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POLITIČNE STRANKE

Proračun 2017, 2018  – 1. branje

Naša stranka končnega proračuna ne bo podprla, če se že letos ne bo 
začela gradnja novega vrtca v Šentlovrencu in dokončala naslednjo 
leto 2018 do jeseni, da se bo lahko sprejelo malčke z novim šolskim 
letom ali malenkost prej. Skrajni čas je, da se prične izgradnja oddelka 
v Dobrniču in se ga letos tudi izvede. Veseli nas, da se je našel denar 
za dva oddelka v Trebnjem na Režunovi ulici v pritličju bloka v bližini 
obstoječega vrtca. Tudi v Velikem Gabru bo potrebno pospešiti dejav-
nosti za izgradnjo le-tega. Prav tako vztrajamo na takojšnjem pričetku 
gradnje mrliške vežice v Sela Šumberku že letos.
Naj se dokončajo projekti iz preteklega proračuna.
Osnutek proračuna je v javni razgrnitvi in si ga lahko vsak občan ogleda 
v sprejemni pisarni ali na spletni strani Občine in na njega da svoje 
pripombe.

Občinski odbor 
Slovenske demokratske stranke Trebnje

Vsako leto našo Slovenijo obišče več turistov. V lanskem letu je bilo 
skoraj deset procentov več obiska kot leto prej. Naša dežela je zanimi-
va, lepa, atraktivna … Ob razvijajočem turizmu pa se sprašujemo, kaj 
vse bi bilo potrebno storiti, da bi se tudi v naši občini zgodil napredek 
v turistični dejavnosti. Imamo lepo pokrajino, pridne ljudi in marsikaj 
ustvarjenega je zanimivega za predstavitev. Pokažimo našo naravno in 
kulturno dediščino, naše običaje, kulinariko, vse med seboj povežimo 
in ponudimo – to je izziv za bodočnost. Naši ljudje so s podporo politi-
ke vsega tega sposobni in prepričani smo, da bo tudi na tem področju 
iz leta v leto večji napredek. Tudi s turizmom bomo lahko ustvarili do-
datna delovna mesta. 
Spet je pred nami dan žena. Pregovor pravi, da žena podpira tri vogale 
pri hiši. Drage predstavnice nežnega spola, družba tudi v bodoče priča-
kuje od vas, da boste podpirale tri vogale na vseh področjih  delovanja. 
Bodite ponosne na svoje poslanstvo. Iskrene čestitke za praznik!

Stranka modernega centra SMC

Z VZTRAJNOSTJO DO CILJA

»Naj vam izdam skrivnost, ki me je vodila do mojega cilja. 
Moja moč leži v moji vztrajnosti.« 

Louis Pasteur
Trebanjci imamo ponovno razloge za ponos. Tako nas je pred dnevi osrečil 
in navdal z neizmernim ponosom Miha Zarabec, naš zlati deček, ki je v dre-
su slovenske reprezentance skupaj z ekipo Sloveniji priboril fenomenalno 
in nikoli pozabljeno 3. mesto na svetu!!!  
Neizmerno dragoceni so trenutki, ko smo ob veselju, srčnem spodbujanju 
in ponosu na naše junake prav vsi ENOTNI. In eden takšnih je bil zagotovo 
iskren in srčen sprejem Mihe v Mestnem parku v Trebnjem. Sprejem, ki je 
združil vse občane, vse generacije, športnike, kulturnike … vse ljudi dobre 
volje in odprtega srca! 
Tokrat so nam naši rokometaši dali življenjsko šolo: kako tudi takrat, ko 
kaže slabo, ne gre vreči puške v koruzo, temveč vztrajati in verjeti vase 
do konca! Naj nas vse zmagovalni in povezovalni duh na vseh področjih 
spremlja tudi naprej!

»Proračun«
Ključna napaka pri proračunu je, da aktualna politika išče le 11 glasov za 
potrditev. Da bi sledili  zagotavljanju povečanega priliva sredstev v občino 
in proračun v korist občanov – le »bogat« občan pomeni bogato občino – se 
vladajočim niti ne sanja. A ta slika je na sceni že 3 mandate. Pač le kupčkajo 
in preračunavajo, kaj jim bo več prineslo na naslednjih volitvah in to vse na 
škodo občanov in seveda ob pičli realizaciji, kjer mnogo zadev hudo zamuja, 
npr. vrtci v Šentlovrencu, Dobrniču in Trebnjem. Zato je klic za spremembe 
nujen.
Na način, kot se dela, se siromaši občinska blagajna in na dolgi rok občina ne 
bo sposobna pokrivati niti osnovnih obveznosti.
S proračunom 2017/18 se ne gradi platforme za priliv sredstev, prepoznavne 
identitete naše občine, ne dela se načrtno in ne sledi prioritetam, ki jih sploh 
nimamo izdelanih.
Razrezati proračun zna pač vsak, narediti, da bi se dvignili spet na površje, 
pač ne. Za to bo priložnost 2018.

OO ZL-DSD Trebnje

V KS Sela pri Šumberku si močno želijo mrliško vežico

Krajevni skupnosti Sela pri Šumberku je že vrsto let obljubljena gradnja 
mrliške vežice. Kljub temu je bila iz predloga proračuna postavka, ki jo 
predvideva, zopet brisana. V SLS se nam poraja vprašanje: »Ali je prav, da 
se tem občanom nameni tako skromna poslovilna obravnava?« Pokojni 
morajo namreč na pokop čakati kar v domači cerkvi ali pa jih je potrebno 
prepeljati v oddaljeni Veliki Gaber. Prav je, da se gradijo športni objek-
ti, vrtci in urejajo ceste. Še bolj prav pa je, da smo vsi prebivalci občine 
obravnavani enako. Poudariti želimo, da občina ni le Trebnje kot mesto, 
ampak so tudi ostali okoliški kraji in vasi. Vsi prebivalci prispevamo v ob-
činski proračun. Iz njega bi se morala sredstva torej pravično porazdeliti. 
Zato pozivamo tiste, ki so vključeni v izdelavo in sprejemanje tega prora-
čuna, da brezpogojno vztrajajo pri izgradnji prepotrebne mrliške vežice.

OO SLS Trebnje

Spoštovani bralci in spoštovane bralke,
zima je letos pokazala svoj pravi jaz. Ne toliko s snegom ali dežjem, temveč 
z nižjimi temperaturami, kot smo jih bili vajeni nekaj zadnjih zim. Za boljši 
občutek mraza se je za nekaj dni pridružil še veter. Verjetno ima taka zima 
nekaj zaslug za slabo stanje cest, zato želimo, da je povečanje sredstev za 
ceste, ki ga je opaziti v občinskem proračunu, namenjeno prav popravilu 
slabih cest. Res si želimo, da je namenjeno temu in ne morda pripravi veči-
ne v Občinskem svetu na prihodnje lokalne volitve.
V proračunu smo opazili tudi prva sredstva za kulturni dom. Pričakujemo, 
da bo kulturni dom načrtovan in grajen za občane. Ne želimo si, da gre 
samo za pripravo na polaganje temeljnega kamna za kulturni dom pred 
naslednjimi lokalnimi volitvami.
Opravičujemo se vam za sivino, ki se je zavlekla tudi v naš prispevek, in vam 
želimo v prihajajoči pomladi svetlobe in topline, tudi v naših prispevkih.

Občinski odbor SD Trebnje
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POLITIČNE STRANKE / JUBILEJI

Stranka DeSUS se pripravlja na 10. kon-
gres. Med kandidati za vidna mesta v njej 
so tudi člani PO Dolenjske. Na podlagi koa-
licijske pogodbe se naš program prepočasi 
uresničuje. Pokojninska in zdravstvena re-

forma, demografski sklad – to so stvari, ki jih mora Vlada čim 
prej uresničiti. To so temeljni cilji stranke v Vladi. Člani stranke 
si želimo, da bi le-ta po kongresu izšla še močnejša in vplivnejša. 
To je lahko le v primeru, da dobi nove strokovne okrepitve, in 
sicer tudi iz dolenjske regije. Upamo, da smo izbrali prave ljudi, 
ki bodo zastopali najšibkejši člen naše družbe.

OO DeSUS  – Trebnje
Stane Peruš, predsednik

Okrogli Jubilej Gospe Marije Huč
V nedeljo, 1. 1. 2017, je svoj osebni praznik – 90 let – praznovala 
gospa Marija Huč iz Trebnjega. Ob tej priložnosti sva jo z Mojco Mi-
hevc, predsednico RKS-OZ Trebnje, obiskali in ji voščili ob prazniku. 
Gospa se je rodila na Vrhtrebnjem, od koder je že kot mlado dek-
le prišla v Trebnje k premožni družini, kjer je služila svoj vsakdanji 
kruh. Tam so jo imeli radi in na tista leta ima lepe spomine. Opra-
vljala je gospodinjska dela, skrbela za kokoši in prašičke in 16 let 
je hitro minilo. Nato je spoznala bodočega moža, s katerim sta si 
ustvarila družinico na Starem trgu v Trebnjem in imela sta hčerko 
edinko. Žal pa je mož kmalu umrl in ostala je sama s hčerko. Pri njej 
tudi na jesen življenja preživlja dneve, ki ji jih krajšajo vnuki z dru-
žinami, tako da je v hiši vedno živahno. V naročje ji še posebej rad 
zleze najmlajši pravnuček Marcel, s katerim sta še posebno dobra 
prijatelja. Žal pa ji zdravje že nekaj let ne služi prav dobro, tako da ji 
veliko pomaga hči, še posebej pa jo razveseljujejo pravnuki. Tudi s 
hčerko Viko, ki je že vdova, se zelo lepo razumeta, tako da so dnevi 
manj samotni in dolgi.
Gospa Marija, želimo vam še veliko lepih in prijetnih dni z vašo 
hčerko, vnuki in pravnuki, ki vam lepšajo urice in vam še enkrat od 
srca čestitamo.

Vlasta Rajkovič
Predsednica KORK Trebnje

Osebni praznik gospe Marije Starič
V torek, 31. 1. 2017, je bil pri Staričevih na Veliki Loki 9 prav pose-
ben dan, saj je njihova mama Mari obrnila 80. list v knjigi življenja. 
Rodila se je v Škovcu pri Veliki Loki kot najstarejša izmed petih ot-
rok. Z možem Francetom sta si z veliko truda in odrekanja ustvarila 
topel dom zase in za svoje tri otroke. Kljub delu in skrbi za svojo 
družino je našla čas, da je popazila tudi na druge otroke. Pred 13. 
leti je ovdovela in sedaj živi v hiši s sinom Francijem in njegovo dru-
žino. Veseli se obiskov sina Marjana in hčerke Dragice, še najbolj pa 
se razveseli sedmih vnukov in devetih pravnukov. Ob njenem pra-
zniku smo jo obiskale prostovoljke KORK Velika Loka ter ji izročile 
skromno darilo, najbolj pa je bila vesela našega obiska. Draga Mari, 
želimo vam še mnogo trdnega zdravja in na mnoga leta.

Milka Pangerc,
predsednica KORK Velika Loka

Obveščamo vas, da smo na zadnji seji uredniškega odbora sprejeli sklep, da se jubileji  objavljajo 
samo za 90, 95, 100 let in več. Omejitev prispevka je 1000 znakov s presledki in slika.

Milena Režek – 
90 let
Mileno Režek, dolgoletno člani-
co Društva upokojencev Velika 
Loka, so ob okroglem rojstnem 
dnevu na njenem domu na Ro-
jah pri Čatežu obiskali številni 
sorodniki in med drugimi tudi 
člani vodstva DU Velika Loka ter 
predstavnice Območnega zdru-
ženja RK Trebnje. Milena, čvrsta 
in zdrava jubilantka, mati šestih otrok, babica petnajstim vnukov in 
prav tolikim pravnukom, jih je na svojem domu radoživo pogostila.
Milena je večji del življenja preživela ob potoku, v mlinu, kjer je 
vzgajala otroke, in kjer sta z možem zmlela ogromno zrnja. Ko je 
ostala sama brez moža, otroci pa so odšli v svet, se je zopet prese-
lila v bližino rojstnega kraja, na Roje pri Čatežu, kjer doživlja svojo 
drugo mladost.
Za visoki jubilej ji izrekamo iskrene čestitke in ji želimo, da bi še 
naprej ostajala tako zdrava.

DU Velika loka
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RAZVEDRILO

Tokratni sponzor križanke so Dobrote Dolenjske iz Trebnjega. Za vas so pripravili na-
grade, in sicer: 1. nagrada: paket dobrot Dolenjske v vrednosti 30,00 €, 2. nagrada: 
paket dobrot Dolenjske v vrednosti 20,00 € in 3. nagrada: paket dobrot Dolenjske v 
vrednosti 15,00 €.
Kulinarični projekt Dobrote Dolenjske predstavlja jagodni izbor, certificirano izbrano 
ponudbo visokokakovostnih, inovativnih, a hkrati tudi tradicionalnih izvirnih izdelkov 
z visoko sporočilno vrednostjo. Izbrane dobrote so butičnega značaja in z lokalno do-
dano vrednostjo prenašajo pomembna sporočila in morda že pozabljene zgodbe na-
šega podeželja. Poleg tega se lahko pohvalijo s 100-odstotno naravnimi sestavinami, 
večinoma dolenjskega izvora. Projekt Dobrote Dolenjske je podelil certifikat že skoraj 
250 tradicionalnim slovenskim izdelkom – marmeladam, medu, čajem, različnim vr-
stam olja, kisa, ki ji najdete v Trgovini Dobrote Dolenjske v Trebnjem, od decembra 
dalje pa tudi v Trgovini Dobrote Dolenjske v Ljubljani (Mestni trg 12).

Geslo križanke in svoj naslov pošljite na Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali 
na elektronski naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com najkasneje do ponedeljka, 
7. 3. 2017. Gesel, prejetih po tem datumu, ne bomo mogli upoštevati.

Pravilno geslo križanke iz januarske 
številke Glasila je: TRGOVEC LETA ZA 
SEAT.

Prejeli smo 53 pravilnih rešitev. Na seji  
7. 2. 2017 smo izžrebali 3 nagrajence:

1. nagrajena: Anita Miklič, Mačji Dol 
12, 8212 Velika Loka, 
2. nagrajeni: Ivo Rančigaj, Cankarjeva 
ulica 37, 8210 Trebnje in 
3. nagrajeni: Jože Sadar, Cankarjeva 
ulica 29, 8210 Trebnje.

Za dvig nagrad se oglasite v Avto Slak  
Trebnje, Obrtniška ulica 51, 8210 
Trebnje.



Datum Ura Prireditev Lokacija
15. 2. 2017 15.00–19.00 Brezplačno energetska svetovalna pisarna ENSVET Prostori Občine Trebnje
15. 2. 2016 19.30 Balet za odrasle CIK Trebnje, učilnica 9
15. 2. 2017 19.00 Monokomedija Moška copata (Špas Teater) KD Trebnje

16. 2. 2017 18.00 Odprtje razstave Od včeraj do jutri,  
pol stoletja Taborov likovnih samorastnikov Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

18. 2. 2017 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje
18. 2. 2017 8.30–12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

20.-22. 2. 2017 15.00–17.00 Počitniška delavnica: Lutkovne poslastice za lutkoljubce  
s Polonco Bartolj in Manjo Tišlar Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

22.–24. 2. 2017 10.00–11.30 Počitniška delavnica: Plesne migalnice z Urško Barle CIK Trebnje
21. 2. 2017 9.00 Življenje z naravo CIK Trebnje
22. 2. 2017 15.00–19.00 Brezplačno energetska svetovalna pisarna ENSVET Prostori Občine Trebnje
22. 2. 2017 19.30 Balet za odrasle CIK Trebnje, učilnica 9
23. 2. 2017 16.30 Kurenti v Trebnjem Mestni park Trebnje
25. 2. 2017 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje
25. 2. 2017 8.30–12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje
25. 2. 2017 19.00 RK Trimo Trebnje: MRK Krka Športna dvorana OŠ Trebnje
25. 2. 2017 13.00 18. mednarodni festival »(ah), TE ORGLICE« Avla CIK Trebnje
1. 3. 2017 15.00–19.00 Brezplačno energetska svetovalna pisarna ENSVET Prostori Občine Trebnje
1. 3. 2017 19.30 Balet za odrasle CIK Trebnje, učilnica 9

2. 3. 2017 18.00 Vodstvo po razstavi Od včeraj do jutri,  
pol stoletja Taborov likovnih samorastnikov Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

4. 3. 2017 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje
4. 3. 2017 8.30–12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje
4. 3. 2017 10.00–11.30 Sobotno galerijsko dopoldne: Moj cvet iz žice z Nino Kolar Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
4. 3. 2017 18.00 Salamiada 2017 Gostilna Meglič

5. 3. 2017 14.00 Prikaz obrezovanja in sajenja sadnega drevja  
(Jurjeva domačija) Občine 11

6. 3. 2017 9.00 Ustvarjalnica za materinski dan CIK Trebnje
6. 3. 2017 17.00 Ure pravljic – Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje
7. 3. 2017 9.00 Proslava ob dnevu žena in materinskem dnevu CIK Trebnje

7.–10. 3. 2017 Delavnica Tihožitje / Vzorci in teksture  
(pedagoški program za OŠ) Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

8. 3. 2017 15.00 Ure pravljic – Veliki Gaber Izposojevališče Veliki Gaber
8. 3. 2017 15.00–19.00 Brezplačno energetska svetovalna pisarna ENSVET Prostori Občine Trebnje
8. 3. 2017 19.30 Balet za odrasle CIK Trebnje, učilnica 9
9. 3. 2017 17.00 Abonma Levček: Čuk na palici Kulturni dom Trebnje
11. 3. 2017 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje
11. 3. 2017 8.30–12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje
11. 3. 2017 15.00 Prikaz izdelave visoke grede Lisec 74
11. 3. 2017 10.00 Sobotni STIKino: Pernata banda Dvorana STIK

13. 3. 2017 19.00 Andrej Pešec: Ženske so z Venere, moški so z Marsa  
(strokovno predavanje) Knjižnica Pavla Golie Trebnje

15. 3. 2017 15.00–19.00 Brezplačno energetska svetovalna pisarna ENSVET Prostori Občine Trebnje
15. 3. 2017 19.30 Balet za odrasle CIK Trebnje, učilnica 9

Napovednik dogodkov v občini Trebnje 
v februarju in marcu 2017

NAPOVEDNIK

Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.
Za prejemanje podrobnejših informacij o prireditvah v obliki tedenskega Napovednika dogodkov v občini Trebnje pošljite e-mail: OBVE-
ŠČANJE na tic@trebnje.si ali pokličite na 07 34 81 128 (TIC Trebnje).


