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Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje, 
Goliev trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goli-
ev trg 5, 8210 Trebnje
Odgovorna urednica: Mojca Smolič
Uredniški svet: Mitja Hren, Vanja Jakopin, Ma-
teja Grebenc Kepa, Darinka Krevs, Petra Pust 
Smolič, Milan Žnidaršič, Franc Brane Praznik, 
Mojca Smolič, Vida Hočevar, Andreja Perc
Lektorica: Silva Kastelic
Grafična podoba: Simona Pate Popelar
Tisk in prelom: Tiskarna Januš d.o.o, Ljubljana
Naklada: 4.850 izvodov, ki se razdelijo brez-
plačno vsem gospodinjstvom in podjetjem v 
občini Trebnje. 
Uredništvo si pridržuje pravico do objave, 
neobjave, delne objave ali krajšanja nena-
ročenih prispevkov v skladu s prostorskimi 
možnostmi in uredniško politiko. Prosimo, 
da posamezni prispevki ne obsegajo več kot 
1000 znakov s presledki in fotografijo v for-
matu JPG ali podobno. Fotografij neprimerne 
kakovosti za tisk ne bomo objavili, prav tako 
ne bomo objavili fotografij, pripetih v progra-
mu Word zaradi slabe resolucije. Prispevki 
političnih strank in neodvisnih list ne smejo 
presegati 750 znakov s presledki. Prispevkov, 
ki ne bodo podpisani s polnimi imeni avtor-
jev, ne bomo objavili. Prosimo, da ob prispev-
ku vedno navedete tudi avtorja fotografije. 
Uredništvo si pridržuje pravico, da neprimer-
ne in žaljive vsebine ne objavi. 
V Glasilu občanov se brezplačno objavi osmr-
tnica ali zahvala ob smrti pokojnih občank ali 
občanov občine Trebnje v obsegu 800 znakov 
s presledki. Spominskih objav ob obletnicah 
smrti se ne objavlja. Poslanih slik za objavo 
ne vračamo. V Glasilu občanov se proti plačilu 
v skladu s sprejetim cenikom objavljajo tudi 
oglasi, ki so pripravljeni za tisk, torej oblikovani 
in v primernih formatih: PDF v kakovosti za tisk 
in CMYK-formatu. Če kakovost ni ustrezna, se 
objavo oglasa zavrne. Naročnik oglasa je dol-
žan spoštovati avtorske pravice glede upora-
be fotografij in besedila v oglasnih sporočilih. 
Oglasi niso lektorirani. 

Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na 
naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com ali 
jih v elektronski obliki (CD, DVD, USB) oddate v 
poštni nabiralnik uredništva na naslovu: Glasilo 
občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod 
desno za občinsko stavbo). 
Gesla križank pošiljajte izključno na dopisni-
cah in elektronski naslov.

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo števil-
ko je ponedeljek, 2. 3. 2020, predviden izid je 
v sredo, 11. 3. 2020.
Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po 
tem datumu, bodo uvrščeni v naslednjo števil-
ko, če bodo še aktualni.

občinske novice

Zahvala za 
odstranitev objekta 
v Šentlovrencu
Občina Trebnje se zahvaljuje podjetju Ce-
mentni izdelki Gorec d. o. o. za odstranitev 
nekdanje Mežnarjeve hiše nasproti Gasil-
nega doma Šentlovrenc. Občina je hišo z 
namenom pridobitve zemljišča ob vrtcu 
odkupila, pridobila načrt za rušitev omenje-
nega objekta, podjetje Gorec pa je pred ne-
davnim izvedlo rušitev in primerno utrdilo 
površino. 

Vrtec je s tem pridobil velik funkcionalen 
prostor, ki ga bomo v prihodnje še primer-
no uredili. Kot župan se iskreno zahvaljujem 
podjetju Gorec za brezplačno odstranitev 
objekta. 

Alojzij Kastelic, župan, Foto: Brane Praznik

Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju program-
ov turističnih društev v občini Trebnje (Uradni list RS, št. 
73/03) in Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 
(Uradni list RS, št. 32/19) objavlja župan Občine Trebnje

J A V N I   R A Z P I S
za sofinanciranje programov 
turističnih društev v občini 

Trebnje za leto 2020

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Sofinanciranje programov turističnih društev v občini 
Trebnje za leto 2020 z naslednjimi vsebinami: 

 ᠀ izvajanje promocijskih in informativnih aktiv-
nosti lokalnega in širšega pomena,

 ᠀ spodbujanje lokalnega prebivalstva za sode-
lovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,

 ᠀ akcije na področju ohranjanja kulturne in na-
ravne dediščine ter urejanju okolja,

 ᠀ organiziranje in sodelovanje pri organizaciji 
turističnih prireditev lokalnega in širšega po-
mena,

 ᠀ aktivnosti za zagotavljanje turističnega pod-
mladka.

2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU:
Za sofinanciranje programov morajo prijavitelji izpoln-
jevati naslednje pogoje:

 ᠀ da so registrirana po Zakonu o društvih (Ura-
dni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno be-
sedilo in 21/18 – ZNOrg), 

 ᠀ da imajo sedež v občini Trebnje,
 ᠀ da imajo urejeno evidenco o članstvu,
 ᠀ da imajo zagotovljene materialne, prostor-

ske, kadrovske in organizacijske pogoje za re-
alizacijo načrtovanih aktivnosti na področju 
turizma,

 ᠀ da izvajajo redno turistično dejavnost,
 ᠀ da izpolnjujejo druge pogoje iz tega javnega 

razpisa.
3. MERILA ZA DODELJEVANJE SREDSTEV:
Prijaviteljem se izvedene in v točki 1 opredeljene 
aktivnosti točkujejo. Vrednost točke se izračuna na 
podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupne-
ga števila točk ovrednotenih programov. 
a) Program dela za razpisano leto:

 ᠀ izvajanje promocijskih in informativnih aktiv-
nosti lokalnega in širšega pomena

do 15 točk
 ᠀ spodbujanje lokalnega prebivalstva za sode-

lovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma
do 15 točk

 ᠀ akcije na področju ohranjanja kulturne in na-
ravne dediščine ter urejanju okolja 

do 10 točk

 ᠀ organiziranje in sodelovanje pri organizaciji 
turističnih prireditev lokalnega in širšega po-
mena                      do 20 točk

 ᠀ aktivnosti za zagotavljanje turističnega pod-
mladka                                                   do 10 točk

b) Število članov turističnega društva:
 ᠀ do petdeset članov                             do 10 točk
 ᠀ nad petdeset članov                           do 15 točk
 ᠀ c) Drugo – izobraževanje članov društva  

  do 5 točk
Prijavitelj, ki je pridobil sredstva za prijavljene programe 
iz drugih proračunskih virov, ne more uveljavljati te prav-
ice preko tega razpisa.
4. FINANČNA SREDSTVA:
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov 
turističnih društev v občini Trebnje za leto 2020 znaša 
11.500 EUR. 
Prijavitelji so seznanjeni in soglašajo z možnostjo uved-
be ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe 
dodeljenih sredstev do višine 5 % skladno z Odlokom o 
proračunu Občine Trebnje za leto 2020. 
5. DODATNE INFORMACIJE IN RAZPISNA DOKU-

MENTACIJA: 
Javni razpis se objavi v občinskem glasilu in na spletni st-
rani Občine Trebnje www.trebnje.si/. Turistična društva 
morajo vlogo na razpis posredovati na obrazcu »Vloga 
za sofinanciranje programov turističnih društev v občini 
Trebnje za leto 2020«. Obrazec in dodatne informacije o 
javnem razpisu zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni 
Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, na internet-
ni strani Občine Trebnje www.trebnje.si/, na oddelku za 
družbene in gospodarske dejavnosti, tel: 07 3481138 ali 
e-naslovu: silva.kek@trebnje.si. 
6. ROK ZA VLOŽITEV VLOG IN NAČIN ODDAJE: 
Javni razpis je odprt do 20. 2. 2020. Obravnavane bodo 
vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na pred-
pisanih obrazcih skupaj s prilogami iz razpisa na naslov: 
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje s pripisom: 
»NE ODPIRAJ: Javni razpis – programi turističnih društev 
2020«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in 
naslov vlagatelja. Vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz 
tega razpisa, bodo zavržene. 
7. IZID JAVNEGA RAZPISA: 
Občinska strokovna služba bo na podlagi določil pravilni-
ka in javnega razpisa pripravila predlog izbora program-
ov turističnih dejavnosti in delitev razpoložljivih pro-
računskih sredstev in ju posredovala županu v odločitev. 
Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni s skle-
pom župana. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene po-
godbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice 
in obveznosti. 

Številka: 322-1/2020
Datum:13.1.2020

Alojzij Kastelic, l.r.
ŽUPAN
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javni poziv

Na podlagi 9. člena Pravilnika o sofinanciranju vzdrževanja tur-
ističnih poti v občini Trebnje (Uradni list RS, št. 31/01) in Odlo-
ka o proračunu Občine Trebnje za leto 20120 (Uradni list RS, št. 
32/19) župan Občine Trebnje objavlja 

J A V N I   P O Z I V 
o sofinanciranju vzdrževanja 

turističnih poti v občini 
Trebnje za leto 2020

1. PREDMET JAVNEGA POZIVA: 
Predmet javnega poziva je sofinanciranje stroškov vzdrževanja 
turističnih poti v občini Trebnje z namenom, da se pohodnikom 
omogoči varen prehod po njih, da se okolje ob poteh zaščiti pred 
škodljivimi vplivi pohodnikov in da je trasa poti označena.
Med vzdrževalna dela sodijo: vzdrževanje vegetacije, čiščenje 
poti, odstranjevanje nevarnih ovir za pohodnike, nameščan-
je novih ali zamenjava starih označb ter spreminjanje trase že 
postavljene turistične poti.

2. UPRAVIČENCI: 
Na javni poziv lahko oddajo prijave upravljavci pohodnih, kole-
sarskih in učnih poti, ki so vpisani v evidenco turističnih poti pri 
Občinski upravi Občine Trebnje. 

3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM POZIVU:
Na javni poziv se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

- imajo sedež v občini Trebnje;
- imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagot-

ovljene druge vire financiranja;
- so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene ob-

veznosti do Občine Trebnje;
- niso pridobili sredstev za sofinanciranje vzdrževanja tur-

ističnih poti na osnovi drugih razpisov Občine Trebnje ali 
drugih javnih virov.

4. UPRAVIČENI STROŠKI:
Upravičeni stroški po javnem pozivu so materialni stroški 
vzdrževanja turističnih poti, povezani s pripravo na vzdrževanje 
ter stroški izvedbe vzdrževanja teh poti. 

5. MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR:
Na podlagi javnega poziva zbrane prijave bodo ocenjene po krit-
erijih.
Kriteriji in število možnih točk:

1. dolžina pohodnih poti v občini    
   (0 do 20 točk)

2. redna vzdrževalna dela     
   (0 do 20 točk)

3. poti, ki so vezane na posamezne kulturne dogodke in
prireditve                                             (0 do 20 točk)
4. poti, ki povezujejo večje število znamenitosti v občini 
in izven nje                                               (0 do 20 točk)
5. poti, ki so vezane na spominska dneva Občine Trebnje  

 (0 do 20 točk)

Vrednotenje vsake popolne prijave bo izvedeno na podlagi 
navedenih meril za dodelitev finančnih sredstev.

FINANČNA SREDSTVA: 
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje vzdrževanja turis-
tičnih poti v občini Trebnje za leto 2020 znaša 2.500 EUR.
Prijavitelji so seznanjeni in soglašajo z možnostjo uvedbe ukrepa 
proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe dodeljenih sredstev 
do višine 5 %, skladno z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za 
leto 2020. 

6. ROK IZVEDBE: 
Vzdrževalna dela morajo biti opravljena v koledarskem letu 2020, 
dokazila o nastalih stroških pa dostavljena na Občino Trebnje 
do 20. 2. 2020. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 
2020 v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.

7.  VSEBINA PRIJAVE:
Prijava na javni poziv mora biti izdelana tako, da bo iz nje razvid-

no izpolnjevanje pogojev in kriterijev tega javnega poziva z 
natančno finančno konstrukcijo. 

Prijava mora vsebovati:
- kratko predstavitev upravljavca turistične poti,
- poročilo o vzdrževanju turistične poti v preteklem letu,
- predvideno vzdrževanje v tekočem letu,
- število oseb, ki bodo sodelovale pri vzdrževanju,
- finančno konstrukcijo vzdrževanja v tekočem letu, ki je sk-

ladna z vsebinsko konstrukcijo.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
Prijavo je potrebno oddati na obrazcu: »Prijava na javni poziv 
– sofinanciranje vzdrževanja turističnih poti v občini Trebnje za 
leto 2020«, ki ga dobite v sprejemni pisarni Občine Trebnje in na 
spletnem naslovu www.trebnje.si. 

8. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE:
Javni poziv je odprt do 20. 2. 2020. Prijavo dostavite ali oddajte 
po pošti na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje 
z oznako »NE ODPIRAJ: Javni poziv – sofinanciranje vzdrževanja 
turističnih poti 2020«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden 
naziv in naslov pošiljatelja. 

9. IZID JAVNEGA POZIVA:
Župan bo najkasneje v 15 dneh po odpiranju prijav obvestil pri-
javitelje o predvideni višini sofinanciranja vzdrževanja turističnih 
poti oz. o zavrnitvi. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogod-
be, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obvezno-
sti.

10. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DOBIJO DO-
DATNE INFORMACIJE:

Javni poziv je objavljen v občinskem glasilu in na spletni strani 
Občine Trebnje www.trebnje.si. 

Dodatne informacije o javnem pozivu lahko zainteresirani dobijo 
v prostorih Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, na Od-
delku za družbene in gospodarske dejavnosti, tel: 07 3481138 ali 
e-naslovu: silva.kek@trebnje.si. 

Številka: 322- 2/2020
Datum: 13.1.2020
Alojzij Kastelic, l.r.

ŽUPAN
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Do poletja leta 1968 je bil Jože Okoren 
zdrav kmečki fant, a jutro, ko se je zbudil 
in ni mogel več vstati, jutro, po katerem je 
sledila operacija hrbtenjače − ravno na 20. 
rojstni dan − in po njej diagnoza paraple-
gik, mu je popolnoma spremenilo življe-
nje. Pred tem zaposlen v Kemoopremi, 
današnje Trimo Trebnje.

Jože Okoren
Že peti mandat je predsednik Društva 
paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja. Sodeloval je na treh para olimpij-
skih igrah, številnih svetovnih in evropskih 
prvenstvih. Poleg košarke je bila njegova 
najljubša disciplina met diska, s katero je 
osvojil bronasto in srebrno para olimpij-
sko medaljo ter bil devet let evropski re-
korder.
Pred časom je ob svojem 70. rojstnem 
dnevu izdal knjigo »20 nageljnov in vozi-
ček.« V njej je zajeto njegovo življenje od 
zdravega mladeniča do paraplegika, ki ga 
ni zmotil niti voziček. Nizal je uspeh za us-
pehom in se kljub tegobam ni predal.
Med rehabilitacijo na Soči je spoznal bo-
dočo ženo Marijo, ki je delala kot medicin-
ska sestra. Med njima se je stkala lepa vez 
in kasneje sta se poročila. Plod njune lju-
bezni pa je sin Uroš, in sedaj mu je v veliko 
veselje že tudi šest- in polletni vnuk Pan.
Čeprav je že dolgo upokojen, je še ved-
no zelo aktiven v Društvu paraplegikov 
Dolenjske, Bele krajine in Posavja, ki mu 
predseduje, in tudi v Ljubljani, kjer sodelu-
je v vodstvih športnih ali invalidskih orga-
nizacij, med drugim je tudi podpredsednik 
strokovnega sveta pri para olimpijskem 
komiteju in član komisije za tekmovalni 
šport na Zvezi za šport invalidov in član 
Slovenske olimpijske akademije pri OKS – 
ZŠZ.
Je zelo srčen človek, poln humorja, ču-
dovit sogovornik in na invalidnost gleda 
drugače kot večina ljudi, saj ve, da je meja 
zelo tanka.
»Že dolgo je, odkar sem se nehal 
spraševati, zakaj jaz. To vprašanje namreč 
nima odgovora. Sem pa v svoji zgodbi 
oziroma življenju našel moč, da tistim, ki z 
mano delijo usodo paraplegika, pokažem 
lepše strani življenja, saj je jasno le eno: 
življenje se na vozičku ne konča. Seveda 
je težko, pravzaprav je zelo težko, sploh 
za mlade. Življenje, kot so ga poznali do 
takrat, in vse preproste, samoumevne 
stvari se v hipu končajo. A možno je na-
daljevati, saj se mi nismo spremenili. Še 
vedno ljubimo življenje, radi potujemo, se 
ukvarjamo s športom, zganjamo norčije in 

se zaljubljamo. Res je, potrebujemo po-
moč bližnjih, a s tem tkemo medsebojne 
vezi, kot jih sicer zagotovo ne bi,« razmi-
šlja Jože Okoren v knjigi Dvajset nageljnov 
in voziček. Knjiga, ki se s čudovitim opisom 
Jožetovega življenja dotakne srca. (Knjigo 
lahko naročite na telefon 041 693 766.)
Njegova aktivnost je kljub vozičku presegla 
vse vrhunce in mu pustila lepe spomine.
V svoji športni karieri se je srečal tudi s Ti-
tom in papežem Janezom Pavlom II.

Kaj vas je prineslo do Tita, papeža Jane-
za Pavla II in kako je izgledal ta sprejem, 
obisk? 
Sprejem se je zgodil v Beogradu po olim-
pijskih igrah leta 1972 v Münchnu za ne-
invalide in pred tem na para olimpijskih 
igrah v Heidelbergu. Sprejem je bil na-
menjen dobitnikom medalj, olimpijcem 
in para olimpijcem davnega leta 1972. 
Poleteli smo v Beograd. Preko dneva so se 
nam posvetili ljudje iz jugoslovanske zveze 
za šport invalidov, nato je sledil sprejem 
na Dedinju skupaj z športniki – neinvalidi. 
Predsednik Tito se nam je posebej posvetil 
in zastavil kar nekaj vprašanj. Leta 1981 
pa nas je v Rimu sprejel tudi papež Janez 
Pavel II. Povod za sprejem so bili športni 
uspehi v para olimpijskemu letu 1980. Ta 
čast je poleg mene doletela tudi Marjana 
Peternelja. Z nama pa je bil tudi trener 
prof. Polde Toplak. 

Se vam zdi, da je danes dovolj dobro 
poskrbljeno za invalide v naši družbi?
Ne le invalidi, tudi starejši ljudje s hojica-
mi, berglami ter mamice z vozički se vča-
sih znajdejo v enakih težavah kot invalidi. 
Prestrmih klančin je še kar nekaj, še vedno 
so velikokrat ovira preozka vrata, pred-
vsem pri sanitarijah. Težava je lahko že 
samo ena stopnica ali pločnik. Zgodi se, 
da se tudi strokovno osebje ne zaveda si-
tuacije. Je pa res, da se z leti stanje glede 
odstranjevanja fizičnih ovir za invalide le 
izboljšuje.
Še večjo težavo vidim v miselnosti ljudi, 
‚saj ta pa ne more‘. Zaradi tega invali-
di težje dobijo službe, ki bi jih sicer lah-
ko opravljali. V nekaterih državah pa so 
predsodki še večji. Spomnim se, ko sem v 
sedemdesetih letih šel prvič na Kosovo in 
srečal invalidko, ki 16 let ni šla iz hiše. Biti 
invalid je bila sramota. 

Svež je spomin na eno izmed mnogih 
priprav na tekmovanja. Kako je bilo?
»Za pridobivanje moči smo šli košarkarji 
z vozički na daljšo vožnjo. Na rezervni vo-
ziček je sedel tudi trener. Ko smo naleteli 
na malo višji pločnik, smo zaprosili mimo-

idoče za pomoč. Trener je seveda stopil 
z vozička in si sam pomagal. Ko so dobri 
ljudje, ki so nam pomagali, to videli, so 
mislili, da vsi lahko hodimo. Začeli so se 
razburjati, da jih zlorabljamo: »Boste vide-
li, vas bo že bog »štrafal«, da enkrat res 
ne boste mogli hoditi.« Zanimiv je bil tudi 
odziv možakarja, ko naju je s sodelavcem 
videl na vozičkih v Novigradu. Oba sva bila 
paraplegika, kolega pa je bil še brez ene 
noge. Gospod je pristopil in dejal: »Da je 
on na vozičku razumem, ampak zakaj ste 
vi, saj imate obe nogi, mi pa ni jasno.« 
Skupaj smo morali popiti kavo, da sem mu 
počasi vse razložil.« O takšnih in drugač-
nih dogodivščinah Jože lahko govori ure in 
ure. 
Da je Jože res posebna osebnost, so mu 
v lanskem letu na prireditvi »Ljudje od-
prtih rok« v organizaciji revije Naša žena 
podelili naziv »Izjemna osebnost leta 
2019« in srebrno okrasno zaponko ptice 

Prva para olimpijska medalja 1972 – takrat za 
Jugoslavijo in Slovenijo

intervju
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Tavžentrože 
pripravile 8. 
društveno razstavo 
kruha in krušnih 
izdelkov
Od 11. do 13. januarja je Društvo pode-
želskih žena Tavžentroža v Trebnjem prip-
ravilo že osmo razstavo kruha in kvašenih 
izdelkov. Strokovna komisija je v ocenjeva-
nje prejela kar 91 vrst kruha.
Ti so bili razdeljeni v šest kategorij: pšenič-
ni kruh, rženi kruh, kruh iz drugih krušnih 
žit, mešani kruh, kruh posebnih vrst in 
praznični kruh. Ocenjevali so zunanji vi-
dez, videz sredice, vonj skorjice in sredice 
ter okus in topnost skorje in sredice. Več 
kot presenečeni so bili nad kvaliteto, saj 
jih je kar 63 dobilo zlato priznanje, 20 sre-
brno in 8 bronasto. Vseh 80 možnih točk 
pa so prejeli Jože Senegačnik, Jožica Kas-
telic in Danica Kozlevčar. Vsi so enotnega 
mnenja, da je poleg prave moke in tempe-

rature v peči potrebno v kruh vložiti trud 
in ga delati z ljubeznijo.
»Skrb za vsakdanji kruh nas spremlja že 
od vekomaj. Včasih so otroci na njivah 
pobrali vsak klasek in zrno, s kruhom so 
ravnali spoštljivo in varčno, saj ga za vse ni 
bilo dovolj. Danes pa je vse drugače. Veliki 
trgovci čedalje bolj poskušajo s cenenim 
kruhom razvrednotiti tisti pravi kmečki 
vonj po domačem kruhu, kmečkem delu, 
vonju po njivi in hlevu,« je dejala predse-
dnica Nada Zorec.
Letošnja razstava je imela izjemen obisk. 
Še posebno vesele so bile sodelovanja s 
trebanjsko in mokronoško osnovno šolo in 
s tamkajšnjim vrtcem.
 »Tavžentrože bomo še z večjim veseljem 
skrbele, da peka kruha ne bo izumrla. 
Skrbele bomo za kmečko kulinariko, ure-
jenost naše doline, ohranjale bomo slo-
vensko narodno pesem, skrbele še naprej 
za podmladek in ohranjanje naših bogatih 
kmetij in okolja. Skrbele bomo za našo 
povezanost in mehkobo, ki nas povezuje 
med ljudmi in med dolenjskimi griči,« je 
na koncu dodala Zorčeva. 

»Če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi 
ga.«

Mojca Smolič
Foto: Jože Senegačnik

v letu, ki je zaščitni znak akcije Ljudje od-
prtih rok. Širokosrčnost pa je izkazal tudi 
z izkupičkom svoje knjige »20 nageljnov 
in voziček,« saj je izkupiček od prodaje v 
višini 3000 evrov namenil v  dobrodelne 
namene. 

Kaj je botrovalo vaši odločitvi, da po-
darite svoj izkupiček od prodaje knjige 
Društvu za pomoč prezgodaj rojenim 
otrokom za nakup novega inkubatorja? 
Za tovrstno donacijo sem se odločil, ker 
je bil vnuk Pan  nedonošenček. Z veseljem 
povem, da gre zasluga in vsa pohvala 
dobri zdravstveni ekipi oddelka intenzivne 
nege v ljubljanski porodnišnici, da je danes 
zdrav otrok in nam lepša trenutke časa.

Kako pa se kot invalid počutite v doma-
čem okolju?
Kot Trebanjec sem zelo zadovoljen glede 
dostopa z vozičkom na javnih površinah. 
Vodstvo občine je zelo naklonjeno za so-
delovanje. Pa tudi vodstvene »garniture« 
zdravstvenega doma (prejšnje in sedanje) 
so polne razumevanja za naše potrebe. 
Zelo pomembno pa je tudi, da me obkro-
žajo sami prijetni in iskreni sosedje. Prija-
zen, spoštljiv odnos in človeška toplina do 
mene in tudi do ostalih občank in občanov 
je v vsakdanjem življenju velikega pome-
na.
Jože je svoje življenje posvetil v prvi vrsti 
družini in športu. Ljubi življenje in ljudi v 

njem. Je prijeten, ima zelo objektiven pog-
led na svet, poln humorja in topline.
V predstavitvi so njegovi prijatelji med 
drugim zapisali: »Jože Okoren je iskren 
prijatelj, velik humanitarec, svetovalec, 
organizator in pravi vzornik« in tisti, ki ga 
poznamo, vemo, da to še kako drži.
Res je, zato velik poklon g. JOŽE, iskrene 
čestitke, veliko lepih trenutkov in morda 
ob priliki novi zapisi v obliki nove knjige.

Mojca Smolič

Pri Titu

V športni karieri osvojil preko 200 medalj

intervju / novice
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V prejšnji številki Glasila smo vam obljubili 
kratko predstavitev direktorjev Komunale 
in Kmetijske zadruge Trebnje. 

FRANCI STARBEK,
novo ime na  
Komunali Trebnje.

Mladost je preživel v vasi Selo pri Ihanu. Po 
končani osnovni šoli je šolanje nadaljeval 
na srednji gradbeni in ekonomski šoli v Lju-
bljani, kjer je pridobil naziv gradbeni tehnik. 
Vpisal se je na fakulteto za gradbeništvo in 
geodezijo in v letu 2008 diplomiral kot uni-
verzitetni diplomirani inženir gradbeništva. 
Ljubezen ga je vodila na Dolenjsko, kjer si je 
v vasi Hočevje ustvaril dom in družino. 

Kakšna je bila vaša poslovna pot? 
Po končanem študiju sem se zaposlil v 
Cestnem podjetju Ljubljana. Nato sem na 
Občini Trebnje pričel opravljati delo urba-
nista in vodje oddelka za okolje, prostor in 
infrastrukturo. V letu 2018 pa me je po-
slovna pot popeljala na Mestno občino 
Novo mesto, kjer trenutno delam kot vod-
ja oddelka za investicije.

Zakaj ste se odločili kandidirati za direk-
torja Komunale Trebnje?
Za prijavo na javni razpis sem se odločil, 
ker mi to predstavlja velik izziv in napre-
dek na poslovni poti kakor tudi širše.

Kakšen izziv vam predstavlja?
Izziv bo zagotavljati visoke ekološke stan-
darde na gospodarskih javnih službah ob 
čim nižji ceni za občane ter obenem za-
gotoviti razvoj in napredek podjetja, ki bo 
občinam in občanom v pomoč in ponos.

Vaša vizija?
Moja vizija podjetja je optimizacija in 
posledično racionalizacija poslovanja na 
gospodarskih javnih službah ter iskanje 
priložnosti za razvoj podjetja na tržnih de-
javnostih.

Bi kaj sporočili občanom naše občine?
Občanom sporočam, da se bom trudil za-
gotoviti optimalno izvajanje obveznih ob-
činskih gospodarskih javnih služb za vse 
občane občine Trebnje, Mokronog-Trebel-
no, Mirna in Šentrupert.

Tudi Kmetijska zadruga bo sočasno dobila 
novo vodstvo. Direktorski stol bo prevzel

STANKO TOMŠIČ
– bivši direktor Komunale 
Trebnje in novi direktor  
KZ Trebnje.

Pa poglejmo malo v zgodovino vodenja Ko-
munale pod vodstvom g. Stanka Tomšiča.
Komunala je bila ves čas njegovega vo-
denja v dobrem odnosu z vsemi štirimi 
lastnicami, občinami Trebnje, Mokronog- 
Trebelno, Mirna in Šentrupert. Z vsemi obči-
nami so korektno sodelovali, vseskozi iskali 
najboljše rešitve za podjetje in za uporab-
nike komunalnih storitev. Podjetje so reor-
ganizirali in uvedli novo grafično podobo. 
Nadgradili so vse gospodarsko javne službe 
varstva okolja, ki so še vedno njihova osnov-
na dejavnost. Na novo so začeli opravljati 
dejavnost vzdrževanja cest, razširili so obseg 
pokopališke dejavnosti in z lastnimi viri pri-
čeli opravljati pogrebno dejavnost, postali 
pa so tudi investitor in izvajalec javne službe 
oskrbe s toplotno energijo v mestu Treb-
nje. V večjem obsegu so pričeli opravljati 
tudi gradbeno dejavnost, ki je postala ena 
izmed najpomembnejših področij. Tako je 
bila Komunala Trebnje v zadnjih nekaj letih 
med najhitreje rastočimi podjetji v regiji in 
je vseskozi poslovala pozitivno. Glede na 
sedanji obseg del beležijo letno okoli 6 MIO 
EUR stabilnih prihodkov. S povečevanjem 
obsega del so pozitivno vplivali na cene 
komunalnih storitev, bili korekten partner 
lastnicam, istočasno pa so zagotovili delo 
številnim novim delavcem. Trenutno Komu-
nala zaposluje skoraj 80 delavcev.

Zakaj sedaj vodenje Kmetijske zadruge? 
Svež izziv?
Ravno takšen izziv, kot mi je pred osmimi 
leti predstavljalo vodenje Komunale Treb-
nje, mi v tem trenutku predstavlja vode-
nje Kmetijske zadruge Trebnje.
Je bila odločitev iz ene v drugo čisto dru-
gačno dejavnost težka? 
Komunalna dejavnost je bila morda bliže 
moji prvi izobrazbi, saj sem po poklicu tudi 
diplomirani sanitarni inženir, a dejavnost 
zadruge kot taka pa mi je osebno celo bli-
že. Izhajam namreč iz kmečkega okolja, ki 
ga cenim in mi je ostaja blizu. Izziv mi pred-

stavlja delati dobro za člane zadruge, za za-
poslene in za naše podeželje. Nenazadnje z 
zagotavljanjem oskrbe kupcev, s kvalitetno 
domačo hrano in drugim blagom za celot-
no okolje, v katerem bo zadruga delovala. 

Kje vidite možnosti za razvoj?
Možnosti za razvoj vidim v spodbujanju 
še bolj raznolike proizvodnje, predelave in 
prodaje domače hrane ter v stalni skrbi za 
izboljšanje konkurenčnosti. Zaradi ohranja-
nja oziroma povečevanja konkurenčnosti na 
vseh področjih njihovega delovanja mislim, 
da bodo zadruge morale iskati možnosti za 
večje sodelovanje oziroma povezovanje. Le 
tako bodo lahko konkurenčnejše drugim 
trgovcem in hkrati v čim večji meri skrbele 
za gospodarske koristi svojih članov, kar je 
sicer ustanovni namen zadrug.

Zapuščate podjetje, v katerega ste vložili 
veliko sebe. Kakšni bodo vaši spomini na 
vaše minulo delo?
Zagotovo so bile vse aktivnosti na Komunali 
izvedene z namenom delati dobro za pod-
jetje, zaposlene in uporabnike komunal-
nih storitev. Iz tega so izhajale tudi vse po-
membne odločitve, ki smo jih sprejemali in 
so bile skladno s temi cilji načrtovane in dob-
ro premišljene. Moje delo s komunalo zago-
tovo predstavlja pomemben del mojega živ-
ljenja, na katerega sem ponosen in ga bom 
vedno ohranil v lepem spominu. Komunali 
in vsem delavcem še naprej želim vse dob-
ro. Novemu vodstvu pa želim uspešno delo. 
Verjamem, da se bo uspešno soočalo z novi-
mi izzivi in še nadgradilo naše delo. 

Prav tako želimo tudi mi obema, tako no-
vemu direktorju Komunale, gospodu Fran-
ciju Starbeku, kakor tudi gospodu Stanku 
Tomšiču, direktorju Kmetijske zadruge, da 
bosta uspešno premagovala vse ovire in 
izzive ter s svojo svežino nadgrajevala in 
nadaljevala začete zgodbe.
Dosedanjemu direktorju KZ Trebnje,  
g. Ludviku Jermanu, pa se ob pomembni 
prelomnici življenja zahvaljujemo za dose-
danjo dobro in iskreno sodelovanje ter mu 
želimo obilo lepih in zasluženih uric v pokoju.

Mojca SmoličFranci Starbek

Stanko Tomšič

intervju
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Preprečevanje 
vlomov in tatvin iz 
vozil in objektov
Policisti Policijske postaje Trebnje smo v 
preteklih letih in tudi že letos, predvsem v 
zadnjem mesecu, obravnavali večje števi-
lo vlomov v stanovanjske hiše. Ta kazniva 
dejanja so se dogajala v različnih časovnih 
obdobjih. 
Policisti Policijske postaje Trebnje obča-
nom svetujemo:
• Upoštevajte samozaščitne ukrepe.
• Torbic, kovčkov in drugih predmetov 

ne puščajte na policah, sedežih ali na 
drugih vidnih mestih. Ti predmeti so 
vaba za tatove; varneje bodo shra-
njeni v prtljažniku. Zlatnina, denar, 
kreditne kartice, čeki in dokumenti ne 
sodijo v predale vozila.

• Predmeti v vrečki ali torbici, ki sicer 
niso dragoceni, so lahko vaba za sto-
rilce, saj ti ne vedo, kaj je v vrečki ali 
torbici. Povzročena materialna škoda 
bo v tem primeru večja, kot je vred-

nost odnesenih predmetov.
• Prtljago naložite v vozilo tik pred 

potovanjem. Na puščajte prtljage na 
strehi avtomobila. 

• Ko zapuščate vozilo, zaprite vsa okna 
in vrata ter obvezno zaklenite vozilo, 
prtljažnik in pokrov posode za gorivo.

• Vključite alarmno napravo, če jo ima-
te.

• Nikoli ne puščajte ključa v kontaktni 
ključavnici, tudi če zapustite vozilo le 
za hip.

Enaka previdnost velja, če želite zagotoviti 
varnost v stanovanjih, vikendih ter zida-
nicah. Policisti svetujemo:
• Večjih vsot gotovine in dragocenosti 

ne hranite doma.
• Zapirajte in zaklepajte vhodna vra-

ta. Ne odpirajte jih neznancem. 

Pred vhodnimi vrati imejte ustrezno 
razsvetljavo. Zelo priporočljiva je sen-
zorska luč. Vrata opremite s ključav-
nico z varovalom ali varnostno verigo 
in kukalom. Namestite domofon ali 
videofon

Kaj storiti, če ste oškodovani z vlomom ali 
tatvino?
Nemudoma pokličite policijo. Do njene-
ga prihoda ničesar ne premikajte in ne 
pospravljajte, da ne boste uničili koristnih 
sledi, ki bi lahko pomagale pri odkritju sto-
rilca. Pri izsleditvi storilca nam lahko veliko 
pomagate, če si dobro zapomnite ali takoj 
zapišete predvsem:
• v primeru zalotitve osebni opis su-

mljivih oseb (spol, starost, velikost, 
obleka, posebne značilnosti obraza, 
hoje, govora in drugo);

• registrsko številko, barvo, znamko in 
tip vozila;

• ne dotikajte se ničesar, saj lahko uni-
čite sledi storilca;

• natančen opis ukradenih predmetov; 
povejte, če ste storilca zalotili.

Vodja policijskega okoliša
Dejan Kavšek

Računovodstvo krajevnih 
skupnosti
Irena Peterle, dipl. ekon., je na Občini Trebnje zaposlena od janu-
arja 2019 kot računovodja VII/2. Zadolžena je za vodenje računo-
vodstva 12 ožjih delov občine, in sicer krajevnih skupnosti. Njeno 
področje dela je vodenje poslovnih knjig in knjiženje poslovnih 
dogodkov krajevnih skupnosti, priprava letnih poročil ter premo-
ženjske bilance za krajevne skupnosti ter svetovanje s področja 
finančnega poslovanja krajevnim skupnostim. Zadolžena je tudi 
za vodenje evidence ter pomoč pri pripravi postopkov evidenčnih 
javnih naročil za krajevne skupnosti. Prav tako njeno delo obsega 
tudi sodelovanje pri najzahtevnejših nalogah, povezanih s pripra-
vo proračuna oz. finančnega načrta krajevnih skupnosti. Zapo-
slena meni, da je delo s krajevnimi skupnostmi zelo zanimivo in 
je prepričana, da dobro sodelovanje Občine z njenimi ožjimi deli 
lokalne skupnosti prinese uspešno izvedene projekte, ki so si jih 
zastavili krajani posameznih krajevnih skupnosti.
Elektronski naslov: irena.peterle@trebnje.si 
Telefon: 07/3481120

Oddelek za okolje, prostor in 
infrastrukturo
Sara Uhan, mag. geog., je strokovna sodelavka za evropske zade-
ve na Oddelku za okolje, prostor in infrastrukturo Občine Trebnje. 
Odgovorna je za pripravo in izvajanje aktivnosti projekta AQU-
ARES (Izboljšanje politik na področju ponovne uporabe vode za 
učinkovito rabo vodnih virov), ki je sofinanciran iz evropskega 
teritorialnega programa INTERREG EVROPA. Pripravlja projektna 
gradiva, udeležuje se mednarodnih in domačih srečanj projek-
tnih partnerjev in deležnikov ter skrbi za prenos znanja. Poleg 
tekočih projektov sodeluje pri pripravi vsebin za nove projekte, 
ki bi v lokalno okolje prinesli dodano vrednost. Išče možnosti 
(evropskega) sofinanciranja. Skrbi za povezovanje občine z izo-
braževalnimi in strokovnimi inštitucijami. 

Elektronski naslov: sara.uhan@trebnje.si
Telefon: 07 348 11 16

novice
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Dalmatinski melos, klapska pesem, vonj po morju, ljubezen do 
glasbe. Vse je združeno v 

AGB BAND
(Andrej Grandovec Band),
ki navdušuje publiko povsod, kjer nastopi. Nase so opozorili s svojo 
dobrodelnostjo v mesecu decembru, ko so zbrali 930 eur in jih po-
darili skupnosti učencev OŠ Trebnje za učence iz finančno šibkejših 
družin.
Kako in na čigavo pobudo je nastal band “AGB”, kakšna je vaša 
zgodba?
Začetki segajo v leto 2012. Takrat smo nekajkrat malo »zafeštali«, 
zraven pa je bil tudi prišlek iz Gorenjske, Zdravko, ki dobro obvlada 
kitaro. Beseda je dala besedo in sva poskusila igrati skupaj. 
Zakaj pravzaprav ime AGB band?
Tudi to ima svojo zgodbo. Najprej so prijatelji povedali, da sem pač 
AG band, ko se mi je pridružil Zdravko Ječnik, sva dodala B. 
Kje ste imeli svoj prvi javni nastop?
Jeseni 2012 v pizzeriji Maxim, ki je istega leta odprla svoja vrata. 
Še dobro, da so na ta nastop prišli naši prijatelji, ki so pizzerijo 
napolnili. Potem pa so sledile bolj privatne zabave, ki so bile bolj 
za dušo kot za denar.
Kdo so člani AGB banda?
Na željo mojega prijatelja Romana, ki je takrat praznoval okroglo 
obletnico in je potreboval na svoji zabavi poleg naju še frajtonari-
co, se nama je pridružil harmonikaš, Matej Pekolj. 
Kasneje tudi Fredi Pišek, ki je vodja klape Lavanda in je bil velika 
opora pri snemanju komada Zajedno.
Nanizali ste že nekaj uspehov, ali ste na katerega še posebej po-
nosni?
Težko bi rekel, da so to uspehi. V današnjih časih je že uspeh, da 
najdemo čas in se uspemo dobiti. Vsekakor pa smo ponosni na 
spot, ki si jih lahko ogledate na portalu You Tube, nastop na sre-
čanju klap Slovenije v Hočah in pa seveda uspešen lanski koncert 
v Trebnjem.

Kakšni so bili odzivi po koncertu?
Koncert, ki smo ga imeli v novembru, je imel dobrodelno noto in nad 
obiskom smo bili presenečeni. Zbralo se je okoli 200 ljudi. Skupaj z 
obiskovalci smo zbrali 930 eur, ki smo jih podarili Skupnosti učencev 
OŠ Trebnje za pomoč učencem iz finančno šibkejših družin. Ob tej 
priliki bi se vsem skupaj še enkrat zahvalil za obisk in prispevke. 
Kot debitanti ste v lanskem juniju nastopili na 5. Festivalu Klap 
Slovenije. Kakšna se vam je zdela ta izkušnja?
Ko je Fredi predlagal, da gremo na ta festival, sem bil izredno nav-
dušen. A bolj kot se je bližal datum festivala, manj sem bil prepri-
čan, da spadamo tja. Nastop v družbi znanih slovenskih klap pred 
1500 ljudi je nekaj posebnega in nepozabnega. Zmagali nismo, bili 
pa smo ponosni na naš nastop in prelepo izkušnjo, ki je nepozabna.
Ali v letošnjem letu načrtujete kakšen festivalski nastop?
Za enkrat takega nastopa še ni v planu, se pa pri nas lahko vse zelo 
hitro spremeni, saj je šele začetek leta.
Kaj se vam zdi najpomembnejše, ko ste na odru?
Na odru je pomembno vse. Izgled, postavitev, ozvočenje in tudi 
tiste drobne malenkosti, ki jih obiskovalci ne opazijo. Najpo-
membnejši pa je pristen stik s publiko, saj ni dobrega žura brez 
njihovega sodelovanja.
Komu največkrat zaupate pisanje besedil in glasbe za vaše skladbe?
Težko bi rekel, da besedila zaupam komu pisat. Vesel sem, da ne-
kateri zaupajo nam.
Besedila za skladbe Tajne iz Konobe, Zajedno in Pisme sa naše rive 
je napisal brat Marko. On piše besedila tudi za bolj uveljavljene 
glasbenike - Klape Kampanel in Kvatropirci. Besedilo za kultno 
Sinove cvička je napisal njegov sin Timo in je priredba Bajagove 
pesmi Ribareva kči. Ta je bila tudi prva, ki smo jo v sodelovanju z 
Žanom, Francijem, Mičotom posneli v studiu Mars.
Glasbo za Tajne iz konobe sem napisal sam, Zajedno je naša sku-
pna, avtor glasbe Pisme sa naše rive pa je Franci Podbrežnik.
Posneli ste tudi nekaj spotov?
Studijsko smo posneli spot za Sinove cvička, Zajedno je bi posnet 
na »cover« nastopu v Celju, ostala dva pa smo snemali na Ugljanu 
in Posedarju.
S prijateljem Željanom iz Paga pa smo posneli pesmi in spote Man-
dre in Puše bura a vali od juga.
Razmišljate o lasti zgoščenki?
Želje seveda so, le še realizirati jih je potrebno. Morda se nam pa 
izide ob deseti obletnici banda.

intervju
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Živimo z našo lokalno skupnostjo, 
skrbimo za ranljive člane naše skupnosti

Druga polovica leta 2019 je bila na CIK-u 
v znamenju izvedbe 8 tematskih delavnic 
v okviru projekta IMS – Inovativni mentor-
ski sistem za ranljive ciljne skupine, ki se 
nadaljujejo v letu 2020. Delavnice so na-
menjene brezposelnim mladim, ženskam, 
Romom in drugim skupinam, ki želijo pri-
dobiti splošne veščine, potrebne za us-
pešno vključevanje v lokalno okolje in tudi 
specifične kompetence, ki jih posameznik 
potrebuje za uspešen nastop na trgu dela.

18. in 20. februarja 2020 vas vabimo k 
udeležbi na srečanju z delodajalci, v mar-

cu k udeležbi na kateri izmed animacijskih delavnic za delodajalce in ostale lokalne 
deležnike z namenom ozaveščanja o pomenu vključevanja romskih žensk in ostalih ran-
ljivih posameznikov v delovni proces (11., 18. in 25. marec 2020), v aprilu 2020 pa na-
črtujemo tudi strokovni posvet na temo izobraževanja in zaposlovanja posameznikov 
iz ranljivih ciljnih skupin. Več o aktivnostih projekta si lahko preberete na spletni strani 
https://ciktrebnje.si/projekti/ims/.

I N O V A T I V N I  M O D E L  M E N T O R S T V A  
Z A  R A N L J I V E  C I L J N E  S K U P I N E

I M S

V tretji abonmajski predstavi so “plenili”
V Trebnjem je bil prvi to-
rek v novem letu gledališko 
obarvan. V okviru gledali-
škega abonmaja za odrasle 
TIM so namreč v tukajšnjem 
kulturnem domu gostili 
tretjo abonmajsko predsta-
vo. Gledališče Zarja Celje 
je uprizorilo črno komedijo 
“Plen”, v kateri so obiskoval-
ci spremljali zabavne prigo-
de, s katerimi se v predstavi 
na zabaven, včasih celo bi-
zaren, a hkrati tudi precej 
kritičen način lotijo pogle-
da na smrt ter na sodobno 
družbo in njene temeljne 
ustanove.

Gledališki abonma za odra-
sle TIM je sicer namenjen 
vsem ljubiteljem gledališča, 
prva abonmajska sezona 
prinaša štiri komedije priznanih ljubiteljskih gledališč. Projekt so zasnovali na trebanjski 
izpostavi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD), omogoča pa ga Občina Treb-
nje.

Joži Sinur
Foto: JSKD OI Trebnje

Foto: Alenka Stražišar Lamovšek

Kaj se je zgodilo zabavnega in vam je osta-
lo v spominu v teh letih?
Kar veliko tako resnega kot zabavnega, a 
vsak spomin nosi svojo zgodbo. Od preigra-
nih noči, lepih druženj, do policajev sredi 
noči, kateri mi je zaradi nekega pobega 
vrgel dokumente v avto, a me je malo kas-
neje ponovno ustavil in se mi opravičil za 
neljubi dogodek.
Kakšno vlogo ima glasba v vašem življenju 
glede na to, da vas spremlja že od malih 
nog?
Glasba je v moje življenje prišla po zaslu-
gi očeta. »V glasbeno šolo pa moraš,« je 
dejal. Sam ni imel te priložnosti, zato jo je 
nudil nama z bratom. Najprej klarinet, to je 
bila očetova želja, nato še kitara, ki sem si 
jo želel sam. Vseeno pa je bila glasba druga 
izbira, takoj za športom. 
Obstaja trema. S čim jo preganjate?
Trema? Kaj je to? Šala. Trema je vedno pri-
sotna in ne vem, če je kdo, ki je nima. Res 
je, da izgine po parih pesmih in tako so ob 
določeni kilometrini nastopi vse lažji. 
Kaj delajte člani banda, ko ne igrate. S čim 
se ukvarjate?
Zdravko je zelo uspešen zavarovalničar in 
skrben oče svojima 6-letnima dvojčkama. 
Matej je še študent in prostega časa nima, 
ker je njegova harmonika vedno z njim. 
Fredi je moderni skladiščnik in poleg Klape 
Lavanda skrbi tudi za gasilski naraščaj v Žal-
ni, kjer je doma.
Jaz pa se ukvarjam s podjetništvom, ki po-
sluje s tujino. Prosti čas, ki si ga najdem, ga 
večino pokoristim za potovanja, smučanje, 
morje in razne oglede tekem, saj sem vnet 
navijač.
Obstajajo kakšne anekdote iz zakulisja, da 
jih lahko delite z nami?
Kar nekaj jih je. Posrečeno je bilo snemanje 
spota za pesem Pisme sa naše rive, saj smo 
šli snemat dvakrat. Prvič z nami ni mogel 
režiser Timo in smo se odločili, da to lahko 
naredimo tudi brez njega, a je bilo na žalost 
vse neuporabno. Potrebovali smo ponovno 
še en vikend in da smo dobili uporaben ma-
terial. 
Kakšni so načrti v prihodnje?
Dolgoročnih načrtov ne delamo. Upam, da 
nam letos uspe posneti skladbo ali dve ali 
zopet kakšen nov spot. Pustite se presene-
titi.
Bi še kaj dodali?
V Trebnjem imamo kar nekaj aktivnih sku-
pin in društev, ki imajo kaj pokazati. Žal pa 
za to nimamo primernega prostora. Ob 
vsaki prireditvi vidimo, kako zelo Trebnje 
potrebuje nov kulturni dom, ki je eden od 
pogojev za razvoj kulture v naši Občini. 
Pa srečno letos.

Mojca Smolič

razno



N
ar

oč
ni

k 
og

la
sa

: V
ul

ka
ni

ze
rs

tv
o 

Bo
št

ja
n 

Vo
vk

 s.
p.

Og
le

jte
 s

i n
aš

o 
po

nu
db

o 
ra

bl
je

ni
h 

vo
zil

 n
a 
Av
to
.n
et
/V
Bv

oz
ila
/. 

P
R

O
D

A
JA

 IN
 O

D
K

U
P

 R
A

B
LJ

E
N

IH
 V

O
Z

IL
 v

 T
re

b
n

je
m

S
P

EC
IA

LI
S

T
I Z

A
 U

V
O

Z
 V

O
Z

IL
 P

O
 N

A
R

O
Č

IL
U

P
R

E
V

E
R

JE
N

A
 Z

G
O

D
O

V
IN

A
   

   
   

G
A

R
A

N
C

IJ
A

�
��
��
��
��
��
�

��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

�
��
��

�
��
��
��
�	
��
��
�

��
��
��
��
��

�
��
��
���


��
��
���
��

��
��
��
��
�
 �
�

��
��
��
�
�
���
��
��
�
��
��
�

��
��
��
��
�
 �
��
��

��
��
�
��
��
�

w
w

w
.p

o
ce

n
ig

u
m

e
.n

e
t 

   
I  

  w
w

w
.v

u
lk

a
n

iz
e

rs
tv

o
.s

i

O
B

IŠ
Č

IT
E 

N
A

S!

O
br

tn
iš

ka
 u

lic
a 

4
 , 

TR
EB

N
J

E



11
Trebnje

novice

Leto 2020 smo v knjižnici začeli z zelo plemenito in humanitarno 
temo. V sodelovanju z Območnim združenjem Rdečega križa Treb-
nje smo pripravili predstavitev znanstvene monografije Človek – 
naša prva skrb. Knjiga govori o Rdečem križu na Slovenskem od 
začetkov do danes, predstavila jo je avtorica, dr. Darja Kerec. Rde-
či križ je v svoji več kot 150-letni zgodovini na Slovenskem deloval 
v različnih razmerah: vojnah, spopadih, spremembah družbenih 
ureditev, razpadu držav in političnih sistemov, spreminjanju meja. 
Ves ta čas so prostovoljci RKS prisotni povsod in lajšajo stiske naj-
bolj ranljivih v vseh okoliščinah. Od velikih nesreč, zahtevnih kon-
fliktnih razmer v oddaljenih in težko dostopnih območjih, kamor 
ne more dostopati nobena druga organizacija, do konferenc in 
sestankov na visoki ravni s svetovnimi voditelji, kjer se pojavljajo 
kot zagovorniki v imenu ljudi v stiski. 

Petra Podkrižnik, Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Foto: Aleš Černivec

Noč s knjigo
V četrtek, 30. januarja, smo na OŠ Trebnje izvedli že tretjo NOČ 
S KNJIGO, na kateri je sodelovalo 18 učencev 8. in 9. razredov 
in učiteljice Nataša Hribar, Tanja Dvornik ter šolski knjižničarki 
Mojca Bahun in Maja Ule. Tema druženja je bilo branje zgodb 
izjemnih osebnosti, ki so spremenile svet. 
Dogodek smo pričeli z obiskom Trebanjke Jožice Bolanče, ki veliko 
potuje, in nam je kar iz rokava stresala vtise in zanimivosti z raz-
ličnih koncev sveta (Peru, Japonska, Tibet). V nadaljevanju smo 
iz knjig brali zgodbe posameznikov, ki so s svojo drugačnostjo in 
vrlinami pustili pečat v svetu. Po branju smo med pogovorom iz-
luščili vrednote, ki lahko vsakemu posamezniku pomagajo živeti, 
se razvijati in uspevati. 
Večerni sprehod in večerjo smo sklenili z druženjem ob zabavnih 
igrah, ko se je lahko vsakdo sprostil in izrazil svojo družabnost in 
kreativnost. Noč smo prespali med knjižnimi policami z mislijo: 
»Svet okrog tebe so zgradili ljudje, ki niso bili nič pametnejši od 
tebe.« (Steve Jobs) 

Maja Ule

Za ljubitelje naivne 
umetnosti
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje je 
pod vodstvom višje kustodinje Andrejke 
Nose, direktorice Patricije Pavlič in podžu-
pana občine Trebnje Jožeta Avguštinčiča 
organizirala pred dnevi avtobusni obisk 
Galerije naivne umetnosti v Hlebinah, kjer 
imajo razstavo z naslovom Slovenska na-
iva v Hlebinah. Naj spomnimo, da je bila 
v Trebnjem razstava Hlebinska naiva. Obe 
razstavi kakor tudi obisk, ki so ga ljubitelji 
naivne umetnosti vrnili hrvaškim ljubite-
ljem slikarstva, sodijo v okvir medsebojne-
ga sodelovanja sorodnih galerij. 
Tako organizacija ogleda razstave kakor 
tudi izjemen sprejem v hrvaških muzejih in 
njihovih galerijah je bil vrhunski. Sloven-

ska delegacija je videla tako muzej mesta 
in galerijo, kjer razstavlja Mijo Kovačič v 
Koprivnici, v Hlebinah pa galerijo naivne 
umetnosti in v njej omenjeno razstavo, 
doživela pa je še presenečenje, saj so za 

Slovence posebej na ogled postavili doma-
čijo vrhunskih naivcev svetovnega formata 
Josipa in Ivana Genneralića, kar je omogo-
čil vnuk slednjega.

Brane Praznik

Predstavitev knjige POMAGAM PRVI
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Foto: Alenka Stražišar Lamovšek

novice

Marc Bourlier v ateljeju, foto Lorenzo Razzino 

Navdušeni mladi bralci (Avtor: Miloja Bukovec) 

Četrtošolci smo bili 
20.000 milj pod 
morjem
Nedavno smo učenci 4. razreda PŠ Dobr-
nič skupaj s preostalimi četrtošolci OŠ 
Trebnje odšli v APT Novo mesto na ogled 
predstave 20.000 milj pod morjem. 
Nastopili so profesor, profesorjeva zaro-

čenka, pomorščak in kapitan Nemo. Pogo-
varjali so se o stvoru, ki so ga naposled le 
srečali. Med bojem so padli z ladje, nato 
pa so se znašli v podmornici Nautilus, za 
katero je veljalo, da kdor pride nanjo, tam 
ostane. Spoznali so kapitana Nema, ki jim 
je rekel, da če želijo preživeti, lahko osta-
nejo pri njem, a le, če ga bodo ubogali. 
Strinjali so se in se odpravili na sprehod 
pod morjem. Ko so se vrnili, so praznovali 
novo leto, nazdravljali in gledali ognjemet, 

Galerijska paleta
27. februarja 2020 bo ob 18.uri prvič v 
Sloveniji razstavljal Marc Bourlier, prepo-
znaven pariški umetnik, ki dela predstavlja 
od New Yorka do Hong Konga.
Marc Bourlier je leta 2018 sodeloval na 
51. Mednarodnem taboru likovnih samo-
rastnikov v Trebnjem, kjer je prejel nag-
rado in možnost samostojne predstavitve 
v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje. 
Avtor ustvarja že od 70. let 20. stoletja, 
vendar pa je šele 1995 na obali Norman-

dije odkril naplavljen les. S kombiniranjem 
koščkov in minimalnimi posegi je izobliko-
val prepoznavno, prodorno in tudi ironič-
no pripoved o trenutkih sodobnega življe-
nja. 
Na razstavi bo 52 del povezovalo sesta-
vljanko njegove ustvarjalne poti od leta 
1998 do najnovejših stvaritev. 
Od 24. do 28. februarja 2020 bodo v sode-
lovanju z VGC Marela potekale razgibane 
brezplačne počitniške delavnice z ustvar-
janjem, maskami in drugimi zabavnimi do-
godivščinami. 

Vljudno vabljeni. Andrejka Vabič Nose

Formalna izobrazba 
bo temelj 
vseživljenjskega 
učenja
Svet se v ritmu tehnološkega razvoja spre-
minja tako hitro, da mu brez nenehnega 
učenja ne bo več mogoče slediti. Formal-
na izobrazba bo mladim generacijam te-
melj vseživljenjskega učenja in menjava-
nja področja dela, zato naj obiščejo čim 
več srednjih šol ali fakultet, saj bodo tako 
dobili dovolj široko sliko o ponudbi progra-
mov. V naslednjem koraku je najpomemb-

nejša kakovost programa, zato naj mladi 
čim več sprašujejo o programu in načinu 
študija, možnostih za pridobitev štipendij 
in mednarodne izmenjave, ki so za mlade 
bogat vir raziskovanja in razumevanja sve-
ta, v katerem živimo. 
Informativni dan bo na CIK Trebnje pote-
kal v četrtek, 13. februarja 2020, ob 16.00, 
ko bomo predstavili naše srednješolske 
programe, ki so tečajno zasnovani, kar 
udeležencem omogoča lažje usklajeva-
nje študijskih in drugih obveznosti, pred-
nost naših programov pa je tudi v tem, 
da udeleženci od izkušenih predavateljev 
pridobijo veliko uporabnega znanja, ki 
ga že med izobraževanjem preizkusijo na 
konkretnih primerih. 

Za več informacij in nasvetov pa smo ved-
no na voljo na 07 34 82 100 ali info@cikt-
rebnje.si.

CIK Trebnje

dokler jih niso napadli. Nemo je profesor-
ju, njegovi zaročenki in pomorščaku uka-
zal, naj gredo v kabine. Ladja Nautilus je 
zatem potonila, in ko so se obiskovalci za-
vedli, so bili v koči in pili čaj. 
Tako se je predstava zaključila in polni vti-
sov smo se odpeljali proti Dobrniču. 

Janja Smolič, novinarski
krožek PŠ Dobrnič 

Pisateljica Polonca 
Kovač nagovorila 
dobrniške 
četrtošolce
Učenci 4. razreda PŠ Dobrnič so se ne-
davno pri pouku slovenščine ukvarjali 
s knjigo Pet kužkov išče pravega, ki jo je 
napisala mladinska pisateljica in prevajal-
ka Polonca Kovač. Avtorica je z veseljem 
ugodila naši prošnji in preko videoposnet-

ka nagovorila mlade bralce. Namenila jim 
je nekaj spodbudnih besed, da bodo s še 
večjim veseljem in navdušenjem poprijeli 
za omenjeno knjigo. Pa ne samo za njeno, 
temveč tudi za katero drugo. Povedala je 
naslednje: »Lepo pozdravljam učence 4. 
razreda v Dobrniču in jim želim veliko ve-
selja s knjigo Pet kužkov išče pravega. Vsak 
je našel svojega pravega in želim tudi vam, 
da najdete svojo pravo knjigo in sploh svo-
jo pravo pot v življenju.« Učenci, ki sprva 
kar niso mogli verjeti, da so želje namenje-
ne prav njim, so bili prijetno presenečeni 
nad pisateljičinim pozdravom. Dogovorili 

so se, da se ji bodo zahvalili s pismom in 
fotografijo. 

Miloja Bukovec, PŠ Dobrnič
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Baragov spominski 
dan
V nedeljo, 19. januarja, smo v trebanjski 
župnijski cerkvi obhajali sv. mašo za bea-
tifikacijo častitljivega božjega služabnika 
Friderika Ireneja Barage, ki jo je daroval 
župnik Jože Pibernik ob somaševanju 
msgr. Igorja Luzarja, rojaka dr. Romana 
Globokarja, duhovniškega pomočnika 
Slavka Kimovca in diakona Blaža Franka. 
Pevci Mešanega pevskega zbora Kulturno 
umetniškega društva Matija Tomc Mirna 
pod vodstvom zborovodje Staneta Cvel-

barja so s petjem polepšali bogoslužje in 
tudi zaključili akademijo ob našem prazni-
ku z nekaj pesmimi. Msgr. Igor Luzar, pos-
tulator za kanonizacijo blaženega Alojzija 
Grozdeta, je orisal Baragovo življenjsko 
pot in predstavil postopek za njegovo 
razglasitev za svetnika, ki se je začel leta 
1952. Za njegovo beatifikacijo je potrebno 
le še priznanje čudeža na njegovo pripro-
šnjo. 

Maša ob Baragovi smrti je del tradicional-
nih Baragovih dni.

Emiljana Pavlin

Več kot 300 
udeležencev 
pohoda
Društvo upokojencev Veliki Gaber je orga-
niziralo za vse člane društev upokojencev 
Dolenjske in Bele krajine tradicionalni po-
hod »Spoznajmo Dolenjsko«. Pohoda se je 
udeležilo nekaj več kot 300 udeležencev. 
K rekordni udeležbi je prispevalo vreme in 
tudi dober glas, da so Gabrovci dobri or-
ganizatorji. 

Zbor udeležencev je bil v Stranjah pri Ve-
likem Gabru. Pohodniki so se na približno 
osmih kilometrih dolgi trasi sprehodili 

skozi vas Šentjurje − si ogledali cerkev sv. 
Jurija, nadaljevali pot po dolini Bratnšca 
skozi istoimensko vas Bratnice, nato skozi 
zaselek Primskovega, imenovan Češnjeva 
Draga, kjer je tudi stičišče občin Ivančna 
Gorica, Trebnje in Šmartno pri Litiji. Pot 
so nadaljevali po cesti Primskovo − Žubina 
ter se zaustavili na zaključku pri prvi hiši 
v vasi Žubina, kjer so domači upokojenci 
pogostili pohodnike. Na začetku je po-
glede zastirala jutranja megla, ki pa jih je 
ob koncu pohoda nagradila s čudovitim 
dnem. Ob poti so predstavili kraje in nji-
hove posebnosti. Soglasni pa so bili, da si 
je našo Dolenjsko res lepo ogledati in jo 
uživati. Vodja pohoda je bil Tone Miklavčič

Brane Praznik

Vikend turneja
... tako smo poimenovali naša dva nasto-
pa, ki smo ju imeli zadnji vikend januarja 
in skoraj še zadnji trenutek ujeli obdobje 
do svečenice, ko se še lahko izvaja cerkve-
ni program.

V soboto, 25. 1. 2020, smo skupaj z ŽPZ 
Biser iz Grosuplja pripravili praznični kon-
cert v Šmartnem pri Litiji in preizkusili iz-
jemno akustiko tamkajšnje katedrale. Ve-
čer smo zaključili na gradu Bogenšperk ob 
res originalni in obilni pogostitvi. Takoj v 
nedeljo, 26. 1. 2020, pa smo se odpravi-
li še v Črnomelj, kjer smo se predstavili s 
samostojnim koncertom v intimi prečudo-
vite in tople cerkvice ter izjemno uživali v 
družbi nadvse gostoljubnih in nasmejanih 
Belokranjcev in tamkajšnjega župnika. Dva 
podobna, a v resnici tako različna koncer-
ta, da nam dolgčas sigurno ni nikoli. Zelo 

pevsko razpoloženi smo potem nadaljevali 
z novim programom na rednih ponedelj-
kovih vajah. Pripravljamo nov program in 

letos boste lahko še veliko brali o naših 
nastopih.

Nina B. Lipovšek
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Poročilo o kakovosti pitne vode
na območju občine Trebnje za leto 2019
       
Na območju občine Trebnje se uporabnike oskrbuje tudi z vodovodnega sistema Stična, ki ga upravlja Javno komunalno podjetje 
Grosuplje, in sicer naselja Cesta, Pristavica pri Velikem Gabru in Žubina.
Letni notranji nadzor je izvedel pooblaščeni izvajalec Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Notranji nadzor se opravlja 
na podlagi Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17) in interne HACCP dokumentacije.

Tradicionalno srečanje in 
posvet članic gasilk Gasilske 
zveze Trebnje (GZT)
V soboto, 25. januarja 2020, je ob 18.00 Komisija za članice GZT v 
Galaksiji Trebnje organizirala že tradicionalno srečanje in posvet 
hkrati, na katerem sta pred srečanjem delavki Centra za krepitev 
zdravja Trebnje izvajali brezplačne meritve krvnega tlaka in slad-
korja ter svetovanje. 

V osrednjem delu je Brigita Zupančič Tisovec na zelo preprost in 
nazoren način predstavila, kako se spoprijemati s stresom. Temu 
so sledile še gasilske aktualnosti in načrt dela komisije v tekočem 
letu ter večerja in druženje po njej. 

Za GZ Trebnje Mojca Femec

V splošnem lahko ugotovimo, da se je uporabnikom distribuirala 
ustrezna zdrava pitna voda. 
Celotno letno poročilo za leto 2019, ki ga je pripravil pooblašče-
ni izvajalec notranjega nadzora, je objavljeno na spletni strani 
http://www.jkpg.si/ pod rubriko Kakovost pitne vode.
Poleg tega so na tem spletnem mestu dosegljiva:

Anton Strah praznoval 70 let
Tretjo nedeljo letošnjega januarja je okrogli življenjski jubilej 
praznoval gasilski tovariš Anton Strah. Ob tej priložnosti so ga 
z obiskom in voščili ter z dobrimi željami počastili predstavniki 
GZ Trebnje, in sicer kot dolgoletnega predanega predsednika in 
nasploh zavzetega gasilca že od mladih nog. Od lanskega maja 
je tudi njen častni predsednik, od lanskega junija pa tudi častni 
občan Občine Trebnje. 
Spoštovanemu gasilskemu tovarišu Tonetu iskrene čestitke ob ju-
bileju in še na mnoga zdrava leta. 

Za GZ Trebnje Mojca Femec

Navodila o prekuhavanju vode, Priporočila za uporabo vode ob 
izdanem ukrepu prekuhavanja vode, Priporočila lastnikom objek-
tov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja in Navodila za 
dezinfekcijo vodovodnega omrežja.

Javno komunalno podjetje Grosuplje
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Čateško 
Prešernovanje 
Edina stalnica čateškega tradicionalnega 
Prešernovanja je naslov. Vsebina pa se 
že več kot dvajset let spreminja. Začetne 
razstave o šegah in navadah Čatežanov 
ob različnih praznikih in gostovanja zna-
nih osebnosti. Letošnji praznik kulture je 
bil še posebej slovesen. Razgiban kulturni 
program sekcij društva s šaljivo rdečo nitjo 
PLINa na temo nove društvene pridobitve 
bi bil zagotovo všeč tudi Prešernu. Po kul-
turnem programu smo uradno predstavili 
pred enim letom dokončano kulturniško 

Čudovite
skulpture
v Forma Vivi
Krajevna skupnost Trebnje je skupaj s 
partnerji, in sicer z Občino Trebnje, Cik-
-om, Simutechom in Drotom omogočila 
izvedbo projekta in s tem pridobitev več-
funkcijskega prostora Forma Viva. S tem 
je Trebnje pridobilo prireditveno ploščad, 
ki je namenjena različnim umetniškim in 
kulturnim prireditvam. 

O tem se je sicer že pisalo, vendar menim, 
da je potrebno na tem mestu poudariti, 
da je svoj prostor na svobodi po več kot 
dvajsetih letih dobilo tudi devet skulptur 
iz naše Galerije likovnih samorastnikov 
Trebnje. Njihov razstavni prostor je unika-
ten in veličasten podnevi in ponoči, saj so 
vse skulpture osvetljene. Na tem novem 
prostoru se vsakemu sprehajalcu ali obi-
skovalcu za hip ustavi oko in užije ta gra-
ciozen prostor, ki je edinstven in lično ter 
detajlno zasnovan. 

Vonj po svežem 
kruhu na Osnovni 
šoli Trebnje
Društvo podeželskih žena Tavžentroža nas 
je v letošnjem letu povabilo k sodelova-
nju na razstavi kruha. V sredo, 8. 1. 2020, 
sta nas pri gospodinjskem krožku obiskali 
predsednica društva ga. Nada Zorec ter 
ga. Tatjana Kresal. Z njuno pomočjo so 
nastali izdelki za razstavo. Ob slovesu sta 
nas povabili, da spečemo hlebec kruha za 

ocenjevanje. Naloge smo se sprva ustra-
šili, potem pa smo sprejeli izziv. V četrtek 
smo spekli kruh z ovsenimi kosmiči ter ga 
skupaj z ostalimi izdelki odnesli na razsta-
vo. V soboto, 11. 1. 2020, smo se udeležili 
slovesne podelitve priznanj. Osvojili smo 
zlato priznanje, na katerega smo zelo po-
nosni. Župan občine Trebnje g. Alojz Kas-
telic se je Osnovni šoli Trebnje zahvalil za 
sodelovanje ter nam čestital. V tem tednu 
smo spoznali, da je pot priprave kruha dol-
ga in da je kruh premalo cenjen. 

učenci gospodinjskega krožka
in mentorica Irena Višček

klet, ki je nastajala s pretežno udarniškim 
delom. Največ prostovoljnih ur so v izgra-
dnjo prostora vložili Marko Benedičič, Bo-
jan Režek, Janez Mlakar in Miro Gerdin. Za 
oblikovalski koncept pa je poskrbel Borut 
Dvornik. Po več kot desetih letih je unika-
ten prostor jemal dih obiskovalcem. Do-
dano vrednost prostoru je dala čisto sve-
že realizirana investicija KS v povezovalni 
prehod do prostorov ŠRD, ki vključuje mo-
derne sanitarije. Objekt tako dobiva novo 
notranjo podobo, ki bo omogočala nove 
vsebine delovanja kulturnega društva.

Mija Benedičič, KUD Popotovanje Frana 
Levstika Čatež

Mogočen prostor pod belimi brezami je 
namenjen vsakemu, ki se je pripravljen za 
trenutek prepustiti naravnim in kulturnim 
lepotam. 

Vanja Jakopin





Poslikave obraza so 
navdušile
Prva februarska sobota je bila v Trebnjem 
že pustno obarvana. V sklopu projekta 
Sobotno galerijsko dopoldne so namreč 
v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje 
gostili ustvarjalno delavnico, na kateri so 
se udeleženci lotili poslikave obraze. 
Na delavnici so se tako ustvarjalci različ-
nih generacij pod vodstvom mentorice 
Natalije Marinčič Borin pripravljali na pri-
hajajoče pustno rajanje. Da bodo njihove 
pustne maske letos še posebej izvirne, so 
se preizkusili v poslikavi obraza z različnimi 
motivi, ki jih bodo lahko dopolnili z izbra-
no pustno masko. 

Tokratni niz sobotnih ustvarjalnih delavnic 
bodo v Trebnjem sklenili prvo marčevsko 
soboto, ko bodo ustvarjalci s Tino Železnik 
izdelovali še unikaten nakit.
Sobotne galerijske dopoldneve pripravlja 
trebanjska izpostava Javnega sklada za 

Enodnevno delovno 
druženje mladih 
mažoret
V Trebnjem so se tretjo januarsko soboto 
zbrale mažorete iz različnih krajev Slove-
nije. Tako kot že vrsto let doslej je namreč 
trebanjska izpostava Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti (JSKD) v sodelovanju z 
Mažoretno zvezo Slovenije in Trebanjskimi 
mažoretami pripravila tradicionalni eno-
dnevni seminar, ki je bil drugo leto zapo-
red namenjen mažoretam skupine kadet, 
starim do 12 let.
Mažorete so se zbrale v telovadnici Podru-
žnične šole Dolenja Nemška vas, kjer so se 
čez dan odvijale različne delavnice. Men-
torica tokratnega seminarja je bila Laura 
Pavlović, pripravila pa je tri delavnice: ple-

sno-gibalno ogrevanje, ogrevanje s palico 
in učenje koreografije.
Na letošnjem seminarju se je zbralo 36 
mažoret iz šestih društev: Trebanjske 
mažorete, Klub novomeških mažoret, KD 
Mažorete Koper, ŠKD Mažoretke Dobova, 

Tinko Polovinko navdušil 
mlade obiskovalce
V Trebnjem se tudi v novem letu nadaljuje tradicionalni otroški 
abonma Levček. V tukajšnjem kulturnem domu so drugi četrtek 
v januarju gostili Kulturni zavod KULT in igrano predstavo Tinko 
Polovinko z Jernejem Čampljem v glavni vlogi. Gre za predstavo, 
ki praznuje prijateljstvo domišljije in resničnega sveta vsakdanjih 
pravil. Tinko je namreč prav poseben fant, ki vse, česar se loti, na-
redi samo na pol. Mladi gledalci so bili nad predstavo navdušeni.

V okviru 22. abonmajske sezone bosta v Trebnjem še dve predsta-
vi. Drugi četrtek februarja Mini Teater Ljubljana pripravlja lut-
kovno predstavo Pekarna Mišmaš, marca pa bo na ogled še ena 
lutkovna predstava, in sicer Škratovo ime v izvedbi Gledališča iz 
desnega žepka.

Otroški abonma Levček pripravlja Zveza kulturnih društev Treb-
nje v sodelovanju s trebanjsko izpostavo Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti (JSKD), projekt pa omogoča Občina Trebnje. 

Joži Sinur, Foto: JSKD OI Trebnje

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

JSKD OI Trebnje, Joži Sinur
Foto: JSKD OI Trebnje

Mažoretno društvo moravške Lilije in Klub 
RAP Radeče. Ob zaključku seminarja so 
udeleženke za svoj trud prejele tudi potr-
dila.

Joži Sinur
Foto: JSKD OI Trebnje
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Pred dobrima dvema tednoma se je kon-
čalo evropsko prvenstvo v rokometu, na 
katerem so imeli pomembno vlogo tudi 
trebanjski igralci in strokovni delavci. Člani 
slovenske ekipe, ki je osvojila odlično če-
trto mesto, so bili namreč Miha Zarabec, 
Klemen Ferlin in Kristjan Horžen, v stro-
kovni ekipi pa je deloval Tim Butkovec.
Prav vsi naši nekdanji igralci so na parketu 
prikazali odlične predstave, Miha Zarabec 
je kot srednji zunanji mrežo nasprotnikov 
na prvenstvu zatresel 24 krat in bil med 
najboljšimi strelci, Kristjan Horžen je od-

Mladinci do zmage  
po obranjeni sedemmetrovki 
po koncu tekme
Prvi vikend v februarju so se po dobrem mesecu premora začela 
tudi tekmovanja pri mlajših selekcijah. Žal so doma ostali kade-
ti, ki so zaradi viroze in pomanjkanja igralcev tekmo morali pre-
staviti. Kadeti pa so se uvrstili v nadaljevanje tekmovanja med 
najboljšimi slovenskimi ekipami, potem ko so sredi januarja na 
dveh kvalifikacijskih tekmah proti ekipi Ptuja zabeležili pomemb-
ni zmagi.
Najbolj zanimiva je bila tekma mladincev proti Mariboru. Obe 
ekipi sta se namreč precej enakovredno kosali do zadnje sekun-
de. Tik pred iztekom igralnega časa je sodnik ob rezultatu 28 : 27 
za domačine dosodil sedemmetrovko Mariboru, ki jo je domači 
vratar Miha Gaberc ubranil in zmaga je ostala v Trebnjem.
Starejši dečki B so se v prvi tekmi v nadaljevalni skupini pomerili z 
Ribničani in slavili s 4 goli razlike. Mlajši dečki A in B so odigrali še 
zadnji tekmi v svoji predtekmovalni skupini in zabeležili prepričlji-

»Kristjan Horžen je svoj debi v reprezentanci 
in na velikih prvenstvih dobro izkoristil in zabil 
tudi 4 gole.«
Foto: Arhiv RK Trimo Trebnje

vi zmagi proti ekipama iz Črnomlja in potrdili uvrstitev v nadaljnje 
tekmovanje.

»Mladinci RK Trimo Trebnje so leto 2020 začeli z zmago za gol po obra-
njeni sedemmetrovki ob koncu igralnega časa.«
Foto: Arhiv RK Trimo Trebnje

lično izkoristil svoj debi v reprezentanci 
in zabil štiri gole, Klemen Ferlin pa je bil z 
32-odstotno uspešnostjo ubranjenih stre-
lov prvi vratar Slovenije in med najboljšimi 
vratarji prvenstva. V ozadju je analize za 
vse nasprotnike slovenske reprezentance 
velikokrat dolgo v noč pripravljal naš ka-
detski trener Tim Butkovec, ki je v kratkem 
obdobju z novimi znanji postal nepogreš-
ljiv člen članske reprezentance. Čestitke 
vsem!

Žiga Zaplotnik

Trebanjci s pomembnim prispevkom  
na letošnjem evropskem prvenstvu

Sosedski derbi pripadel 
Trebanjcem
Članska ekipa RK Trimo Trebnje je po zimskem pripravljalnem 
obdobju zadnji petek v januarju znova stopila na tekmovalni par-
ket. V domači dvorani se je pomerila z ekipo MRD Dobova, ki je 
neposredni tekmec na lestvici v borbi za 4. mesto in glede na 
njene predstave v zadnjem obdobju je bilo pričakovati zanimivo 
predstavo. Začetek domačinom ni stekel in večino prvega polča-
sa so vodili gostje. Zaključek prvega polčasa in nadaljevanje pa 
je bilo predvsem v znamenju Trebanjcev, ki so si 10 minut pred 
koncem tekme priigrali že 7 golov prednosti in na koncu slavili 
zasluženo zmago z rezultatom 27 : 23.
Zmagovalca je odločila predvsem borbenost in telesna priprava 
ekipe, med posamezniki pa velja omeniti najboljša strelca Anže-
ta Dobovičnika, Gala Cirarja in Aleksandra Tomića. Prvi je tekmo 
končal pri osmih golih iz igre, drugi je zabil 10 golov, od tega 3 
sedemmetrovke, domači vratar pa je obranil številne strele igral-
cev iz Dobove.

»Anže Dobovičnik je z mesta desnega zunanjega neusmiljeno polnil mre-
žo Dobovčanov.«
Foto - Rok Nose, Dolenjski list
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Uspešna
krvodajalska akcija 

Darovanje krvi je gotovo ena najplemeni-
tejših oblik pomoči sočloveku. S številom 
krvodajalcev se Slovenija uvršča v evrop-
sko povprečje. Najpomembnejše pa je, 
da smo na področju preskrbe s krvjo sa-
mozadostni. To pomeni, da v celoti pokri-
vamo potrebe lastnega zdravstva po krvi.

Tudi v Trebnjem se lahko pohvalimo z 
dobro razvitim krvodajalstvom, dolgo in 
uspešno tradicijo, dobro zgrajenim siste-
mom krvodajalstva, zadostnim številom 
krvodajalcev in visoko pripravljenostjo 
ljudi za dajanje krvi, kar ste dokazali tudi 
na januarski akciji, na kateri smo zbrali 
skoraj 200 litrov krvi.

Hvala vsem, ki ste darovali kri, in prosto-
voljcem Rdečega križa, ki so pomagali pri 
organizaciji dogodka. 

Katja Strmole, sekretarka
RKS-OZ Trebnje

U-12 osvojila 1. mesto v Trbovljah
Ekipa U-12 selekcije NK Trebnje se je v nedeljo, 19. 1. 2020, udeležila pomembnega 
turnirja v Trbovljah, kjer je na omenjenem turnirju postala edina nepremagana ekipa in 
tako osvojila odlično 1. mesto. V velikem finalu je premagala domačo favorizirano ekipo 
in dokazala, da je v naših vrstah odlična nogometna generacija. Čestitke ekipi in obema 
trenerjema za uspeh, vsem staršem pa zahvala za športno navijanje. Športni pozdrav!

Leon Lobe, vodja nogometne šole NK Trebnje
Foto: arhiv NK Trebnje

V pasjo šolo SMRČEK
“Navihan, a vzgojen kuža” je cilj vsakega odgovornega lastnika. 
Prav vsak kuža ima potencial biti prijazen in vzgojen. Šolanje psa 
je lahko tudi zabavno za vas in vašega kužka. 
Pasja šola Smrček vabi v tečaje male šole, osnovnega šolanja, na-
daljevalne tečaje in šolanja psov po programu IPO-VO, sledi, iska-

nja in obramb. Izvajamo tudi individualno šolanje in odpravljanje 
vedenjskih težav pri psih. 
S tečaji pričnemo prvo soboto v marcu, 7. 3. 2020. Šolanje poteka 
3 mesece dvakrat na teden oz. po dogovoru.
Za vse dodatne informacije o šolanju lahko pokličete Marko Štri-
tof na številko 041 47 1234.
Vabljeni!

novice
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Stopimo
skupaj za državo 

Odstop predsednika vlade pomeni v slovenskem političnem 
prostoru nove razsežnosti. SMC ostaja osredotočena na to, kaj 
je dobro za vse državljane in državo Slovenijo. Za SMC so ključ-
nega pomena ukrepi s področja dolgotrajne oskrbe, zdravstve-
nega varstva, stanovanjske politike, sanacija okolijsko degradi-
ranih območij in okrepitve gospodarskega okolja.
SMC je stranka, ki se je pripravljena in se zna pogovarjati, brez 
česar delo v politiki ni mogoče. Ne zapiramo nobenih vrat, saj 
le taka politika vodi k stabilnemu političnemu okolju. 
Hvala za vaše zaupanje!

 LO SMC Trebnje

Predčasne volitve
Po razpadu ministrske ekipe stranke LMŠ in padcu vlade je lah-
ko tudi splošna javnost spoznala, kako močni so nekateri lobiji 
v državi. Tukaj imamo v mislih predvsem zdravstveni lobi, saj 
je prišlo pred glasovanjem o ukinitvi prostovoljnega zdravstve-
nega zavarovanja (PZZ) in pred zavrnitvijo predloga interven-
tnega zakona o zdravstvu, ki predstavlja privatizacijo javnega 
zdravstva, do padca vlade. Glasovanje o ukinitvi PZZ je poka-
zalo, kdo si ukinitve PZZ želi in kdo ne. Socialni demokrati smo 
naklonjeni ukinitvi PZZ, saj je potrebno sistem PZZ narediti bolj 
pravičen in solidaren. Zato si Socialni demokrati želimo pred-
časnih volitev, ki bi bile v tem trenutku najboljše za Slovenijo 
in njene državljane.

SD Trebnje

Po treh krogih kegljaškega 
prvenstva naše kegljačice  
na 4. mestu
Kegljačice so nadaljevanje sezone kronale s prestižno zmago proti 
ekipi Krke, s katero trenirajo na novomeškem Portovalu. Zaradi 
poškodovane Slavice Hribšek je trener Niko Goleš v postavo vklju-
čil Iris Vencelj (državno prvakinjo v balinanju), ki je osvojila svojo 
prvo zmago v dvoboju in upravičila zaupanje trenerja. 
V 11. krogu so naša dekleta po prvem bloku proti Litijankam dobi-
le oba dvoboja in priigrale 82 kegljev razlike. V nadaljevanju pa so 
bile malo slabše, kar so gostje izkoristile ter si nabrale pomembno 
prednost.
V ženski B ligi Pivčanke nadaljujejo zelo suvereno k prvemu mestu. 
Tokrat so doma ugnale Krko. Trebanjke pa so malce presenetljivo 
izgubile doma. V prvem delu tekme so domačinke močno zaostale 
za Litijankami. Žal na koncu tudi super nastop Nike Radelj s podr-
timi 591 keglji ni rešil poraza. S pomlajeno ekipo so zelo dobro 
odigrale tekmo Ljubljančanke in ugnale Ceršak. Kljub dolgemu 
odmoru pa je za Ograjco odlično odigrala Anja Forštnarič, ki se je 
zaustavila pri 587 podrtih kegljih.

V nadaljevanju lige so naše dekleta brez Nike Radelj in Rozi Flisar 
gostovale v Slovenj Gradcu proti ekipi, ki je doma praktično nep-
remagljiva. Tudi našim igralkam ni uspelo drugo kot častni poraz. 
Preostala srečanja do konca prvenstva: 
Pivka – Trebnje (29. 2.), Trebnje – Ograjca Ljubljana (7. 3.), Bela 
krajina Črnomelj – Trebnje (21. 3.) in Trebnje – Ceršak (28. 3.).

Mojca Smolič, Foto: Mitja Baša

U-8 osvojila 1. mesto  
v Medvodah
Kar dve ekipi U-8 selekcije NK Trebnje sta se v soboto, 11. 1. 2020, 
udeležili zelo močnega turnirja v Medvodah. Prva ekipa je postala 
edina nepremagana ekipa in tako osvojila odlično 1. mesto. Tudi 
druga ekipa je pokazala lepo igro in dober rezultat. Prav je, da po-
vemo, da je do osvojitve najboljše ekipe na turnirju naša prva eki-
pa premagovala ekipe, kot so Domžale, Olimpija, Medvode, itd. 
in še enkrat dokazala, da imamo v Trebnjem veliko nogometnega 
potenciala. Pokal za najboljšega vratarja je prejel Teo Musulin, za 
najboljšega igralca pa Žan Florjančič. Čestitke in zahvala vsem na-
šim, ki so sodelovali pri omenjenem turnirju. Športni pozdrav!

Leon Lobe, vodja nogometne šole NK Trebnje
Foto: arhiv NK Trebnje

novice / stranke
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stranke / zahvale

ZAHVALA
Hvaležni Stvarniku za našega dragega moža, 

očeta in dedka

METODA MERZELA 
Bajčevega Metoda iz Razbor

se ob njegovem prehodu v večnost zahvaljujemo vsem, ki ste ga 
spoštovali in imeli radi.
Zahvaljujemo se ZD Trebnje, UKC MB in SB NM za vso strokov-
no pomoč in človeški pristop.
Hvala vsem sovaščanom, sorodnikom, prijateljem, znancem, 
našim sodelavcem, duhovnikom, sestram HMP in drugim, ki 
ste se prišli od njega poslovit ali ste nam izrazili svojo bližino. 
Zahvaljujemo se župniku g. Jožetu Hauptmanu in vsem dru-
gim duhovnikom, PGD Čatež, PGD Primskovo, Pogrebni službi 
Komunale Trebnje, Kvartetu Strmole, Marku Muleju, Marinki 
Vidgaj. Hvala vsem za darovane maše, darove in sveče, za vašo 
molitev in podporo. 

Žena Antonija, sinova Vinko in Jernej z družinama, hčerka 
Zvonka z družino in Majda

NOVA PRILOŽNOST
Upamo, da odstop vlade v državi ne bo vplival na lokalne zade-
ve in načrtovanja. 
Želimo si vlade, ki bo bolj prisluhnila občinam in namenila več 
sredstev na prebivalca. To je naša stranka predlagala za državni 
proračun pred novim letom, pa ni bilo sprejeto. Sprejet ni bil 
niti naš kompromisni predlog  ̶  dvig polovice predlaganega. 
Občine ob nenehnem nalaganju novih nalog težko izpeljejo 
investicijske naloge na lokalnem nivoju. Predvsem bi bila dr-
žavna pomoč nujna za nadzidavo doma starejših občanov, za 
dozidavo šole in druge lokalne projekte.

predsednik OO SDS Trebnje Franci Kepa

Sestava vlade zgolj  
za reševanje poslanskih 

mandatov nas ne zanima 

Po letu in pol opravljanja tekočih poslov in izgubljenega časa 
za Slovenijo je odstop predsednika vlade Marjana Šarca ena 
razumnejših potez, saj sta ga zapustila ministra iz lastnih vrst. 
V NSi smo mnenja, da bi bile za Slovenijo najboljše predčasne 
volitve, na katere smo pripravljeni. Predčasne volitve same po 
sebi ne bodo rešile težav, saj bodo problemi v Sloveniji ostali 
isti. Kljub pripravam na volitve smo odprti za vse pogovore. Za-
nima nas predvsem dogovor o tem, kaj lahko skupaj dobrega 
naredimo za Slovenijo. 

Občinski odbor NSi Trebnje

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

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

Slovenija se je z odstopom predsednika vlade ponovno znašla 
v brezvladju in s tem državo ustavila na raven opravljanja zgolj 
tekočih poslov. Novo vlado lahko dobimo po enem izmed dveh 
scenarijev; na novih predčasnih volitvah ali pa z novo uskladi-
tvijo izvoljenih parlamentarnih strank glede novega predsedni-
ka vlade. Glede na obstoječe razmerje v parlamentu se pred-
časne volitve zdijo verjetnejša opcija. V SLS tako že potekajo 
priprave na potencialne predčasne volitve in ponoven preboj v 
Državni zbor, kamor stranka SLS in njene vrednote tudi sodijo. 
Naša skrb je usmerjena k dolgoročnemu razvoju in obstoju Slo-
venije in slovenstva ter ustvariti državo, ki bo ljudem dovolila, 
da si z lastnim delom omogočijo lepo in dostojno življenje!

OO SLS Trebnje

Pred kratkim še vedra
in upanja polna,
s tegobami v zdravju,
zares hudo bolna.
Je naša ljubljena mama
babica bila, a danes
čez noč je od nas odšla.

ZAHVALA
Po hudi bolezni nas je v 63. letu starosti zapustila draga mama, babi-

ca, tašča in sestra

DUŠICA TRATAR
Veliki Gaber 45 

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
vaščanom za izrečena sožalja, cvetje in sveče. Posebna zahvala 

Komunalni službi Trebnje, pevcem ter družinam Pevec, Novak, 
Okorn, Miklič ter Miklič Hasanić. Zahvala gre tudi g. župniku Janezu 

Jeromnu za lepo opravljen obred.
Zelo jo bomo pogrešali.

Žalujoči: vsi njeni.

ZAHVALA
V 83. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica, 

prababica in sestra

EMILIJANA BUKOVEC 
iz Trebnjega

Vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani in našo zlato 
babi pospremili na njeni zadnji poti, se iskreno zahvaljujemo.

 Babi, hvala ti za vse! 
Žalujoči: vsi njeni
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križanka

Sponzor nove križanke je Prolat d.o.o., Trženje medi-
cinskih pripomočkov Praproče 9, Trebnje.
Podjetje Prolat d. o. o. je že od leta 1992 specializirano za zastopa-
nje in prodajo priznanih blagovnih znamk medicinskih pripomoč-
kov, izdelkov za boljše počutje ter izdelkov za otroke. Izdelki so 
na voljo v lekarnah, specializiranih trgovinah, otroških trgovinah, 
trgovinah z avdio in video opremo ter na bencinskih servisih.
Podjetje s tradicijo na vseh razpoložljivih prodajnih kanalih z več 
kot 1000 izdelki oskrbuje lekarne, specializirane trgovine, otroške 
trgovine, vele drogerije ter največje spletne trgovine po Sloveniji. 
Strokovno usposobljeno prodajno osebje redno skrbi za izobra-
ževanje vseh deležnikov, vključno zdravnikov in farmacevtov, ter 
tako posredno skrbi za dobro uporabniško izkušnjo in dobro infor-
miranost vseh uporabnikov.
Vse proizvode lahko kupite tudi v spletni prodajalni:
http://www.prolat.si 
Proizvode vam ob nakupu nad 50 EUR dostavijo v 24 urah, za kate-
re vam nudijo več možnosti plačila, vračila in tudi servis.

Za vas so pripravili nagrade v vrednosti:
1. nagrada: NISSEI MERILNIK KRVNEGA TLAKA DS-10
2. nagrada: MEDIBLINK ASPIRATOR ZA NOS 2V1 M400
3. nagrada: PIC DIGITALNI TERMOMETER VEDOCLEAR

Geslo križanke in svoj naslov pošljite izključno na dopisnicah na 
Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali na elektronski na-
slov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com najkasneje do ponede-
ljka, 2. 3. 2020. Gesel po tem datumu in gesel brez naslova ne 
bomo upoštevali.

Pravilno geslo križanke iz januarske številke Glasila je: VSE ZA VAS. 
Prejeli smo 82 rešitev, od tega 7 nepravilnih. Na seji 3. 2. 2020 
smo izžrebali 3 nagrajence:
1. nagrajenec: LOJZKA ZVER, LUŽA 21, 8211 Dobrnič
2. nagrajenka: MIRA CUGLEJ, DOL. MEDVEDJE SELO 1, 8210 TREBNJE
3. nagrajenka: OTILIJA ŠPINDLER, GUBČEVA C. 20, 8210 TREBNJE

Za prevzem nagrad pokličite na telefon: 07 30 44 900 ali se ogla-
site v trgovini Darka.
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Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.
Za prejemanje podrobnejših informacij o prireditvah v obliki tedenskega napovednika dogodkov v občini Trebnje pošljite e-mail: 

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

DATUM URA DOGODEK KRAJ ORGANIZATOR
Sreda, 12. februar 2020 7.30−8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Šola zdravja

8.30−11.30 Bitka s pametnim telefonom Računalniška učilnica, CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC Marela
9.00−11.00 Srečal sem slovenskega literata – Anja Štefan Predavalnica CIK Trebnje CIK Trebnje, CMU Trebnje 

17.00−18.30 Novi otroci, novi časi CIK Trebnje CIK Trebnje
Četrtek, 13. februar 2020

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

9.00 Krožek Zgodovina umetnosti skozi čas v 
okviru UTŽO Trebnje Galerija likovnih samorastnikov CIK Trebnje, GLST

16.00 Informativni dan za vpis v srednješolske 
programe CIK Trebnje CIK Trebnje

17.00 Otroški abonma Levček - Svetlana Makarovič: 
Pekarna Mišmaš Kulturni dom Trebnje JSKD OI Trebnje

vsak delavnik 7.30−8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
Petek, 14. februar 2020 19.00 RK Trimo Trebnje : MRK Krka Športna dvorana OŠ Trebnje RK Trimo Trebnje
Sobota, 15. februar 2020 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

9.00 27. Valentinov pohod Zbor pri preši v Rodinah DV Trebnje
Nedelja,
16. februar 2020 17.00 Ura pravljic (2. skupina) Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Ponedeljek, 17. februar 
2020 17.00−20.00 Prva pomoč za dojenčke in otroke Zasebni vrtec Maja, Hiša otrok Meri Popins

19.00−22.00 Krepitev zdravja z gozdom Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Torek, 18. februar 2020 9.00−11.00 Delavnica UTŽO: Svilna pot nekoč in danes Predavalnica CIK Trebnje CIK Trebnje, UTŽO Trebnje

9.00−12.00 IMS: Srečanje z delodajalci CIK Trebnje CIK Trebnje, IMS
17.00 Bralni klub: Mankell: Šepetalec vetra Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

18.00−19.00 Mladi glasbeniki nastopajo v galeriji Galerija likovnih samorastnikov Trebnje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
Sreda, 19. februar 2020 8.30−11.30 Bitka s pametnim telefonom Računalniška učilnica, CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC Marela

17.00 Ura pravljic v knjižnici Veliki Gaber Knjižnica Veliki Gaber Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Četrtek, 20. februar 2020 9.00−12.00 IMS: Srečanje z delodajalci CIK Trebnje CIK Trebnje, IMS

9.00−12.00 Digitalna doba, naš izziv Računalniška učilnica, CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC Marela
10.00 Kurentovanje Vrtec Mavrica TD Trebnje
18.00 Četrtkova sozvočja – Solopevski večer Galerija likovnih samorastnikov Trebnje CIK Trebnje, GLST

vsak delavnik 7.30−8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
Sobota, 22. februar 2020 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT
Nedelja, 23. februar 2020 13.00 Pustovanje KD Velika Loka KUD Ivan Cankar Velika Loka
Ponedeljek, 24. februar 
2020 9.00−12.00 Počitniške delavnice za otroke CIK Trebnje, GLST CIK Trebnje

Torek, 25. februar 2020 9.00−12.00 Počitniške delavnice za otroke CIK Trebnje, GLST CIK Trebnje
Sreda, 26. februar 2020 8.30−11.30 Bitka s pametnim telefonom Računalniška učilnica, CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC Marela

9.00−12.00 Počitniške delavnice za otroke CIK Trebnje, GLST CIK Trebnje
18.00 Predstavitev idejne zasnove vaškega središča Gorenji Vrh pri Dobrniču 1 KS Svetinja
19.00 RK Trimo Trebnje : RK Gorenje Športna dvorana OŠ Trebnje RK Trimo Trebnje

Četrtek, 27. februar 2020 9.00−12.00 Digitalna doba, naš izziv Računalniška učilnica, CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC Marela
9.00−12.00 Počitniške delavnice za otroke CIK Trebnje, GLST CIK Trebnje

18.00 Otvoritev razstave Marc Boulier Galerija likovnih samorastnikov CIK Trebnje, GLST
vsak delavnik 7.30−8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
Petek, 28. februar 2020 9.00−12.00 Počitniške delavnice za otroke CIK Trebnje, GLST CIK Trebnje
Sobota, 29. februar 2020 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT
Ponedeljek, 2. marec 
2020 17.00 Ura pravljic (1. skupina) Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

19.00 Predstavitev knjige Sama si si kriva Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Torek, 3. marec 2020 9.00−11.00 Delavnica UTŽO: Družina in star človek, Gabi 
Čačinovič Predavalnica CIK Trebnje CIK Trebnje, UTŽO Trebnje

Sreda, 4. marec 2020 8.30−11.30 Bitka s pametnim telefonom Računalniška učilnica, CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC Marela
Četrtek, 5. marec 2020 9.00−12.00 Digitalna doba, naš izziv Računalniška učilnica, CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC Marela
vsak delavnik 7.30−8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
Sobota, 7. marec 2020 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

10.00 Sobotno galerijsko dopoldne - Izdelovanje 
unikatnega nakita Galerija likovnih samorastnikov Trebnje JSKD OI Trebnje

19.00 Salamijada Gostilna Meglič Trebnje Gostilna Meglič Trebnje
Ponedeljek, 9. marec 
2020 17.00 Ura pravljic (2. skupina) Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Torek, 10. marec 2020 9.00−11.00 Proslava 8. marec Predavalnica CIK Trebnje CIK Trebnje, UTŽO Trebnje
Sreda, 11. marec 2020 8.30−11.30 Bitka s pametnim telefonom Računalniška učilnica, CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC Marela

9.00−12.00 IMS: animacijska delavnica za delodajalce in 
ostale lokalne deležnike CIK Trebnje CIK Trebnje, IMS

17.00 Ura pravljic v knjižnici Veliki Gaber Knjižnica Veliki Gaber Knjižnica Pavla Golie Trebnje
19.00 Postenje in razstrupljanje telesa Knjižnica Veliki Gaber Knjižnica Pavla Golie Trebnje


