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DRAGI OBČANI IN OBČANKE,
BLIŽA SE TROJNI PRAZNIK IN PRAV ZARES 

JE ČAS ZA PRAZNOVANJE. 
ZAČNIMO SKRIVNOSTNO OB BOŽJEM 

DETETU, KI LAHKO PRINESE MIR V SRCA 
IN DRUŽINE, NADALJUJMO Z DVIGNJENO  

GLAVO IN ZAVZETOSTJO OB DNEVU 
SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

IN KONČNO ZAVRTIMO SE V NOVO LETO 2017. 

NAJ BO VSE NOVO, LEPO, ZDRAVO, MIRNO.

SREČNO VAM ŽELI 
UREDNIŠKI ODBOR GLASILA OBČANOV 

OBČINE TREBNJE.
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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: Bogdana Brilj, Zdenka Candellari, 
Mirko Gliha, Vida Hočevar, Mateja Kozlevčar, Darin-
ka 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, neobjave, 
delne objave ali krajšanja nenaročenih prispevkov v 
skladu s prostorskimi možnostmi in uredniško poli-
tiko. Prosimo, da posamezni prispevki ne obsegajo 
več kot 1000 znakov s presledki in fotografijo v for-
matu JPG ali podobno. Fotografij neprimerne kako-
vosti 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 sme-
jo 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 pra-
vico, 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 
9. 1. 2017, predviden izid pa 18. 1. 2017. Prispev-
ki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem datumu, 
bodo uvrščeni v naslednjo številko, če bodo še ak-
tualni.

OBČINSKE NOVICE

Spoštovane občanke in občani!

“Menirata!” “Najvamrata!” Naj se vam odprejo vsaka vrata! 
Biti strasten – v ustvarjanju, v ljubezni, v življenju na sploh. 
Pavček v svoji pesmi pravi: Sreča ni v glavi in ne v daljavi, ne 
pod palcem skrit zaklad. Sreča je, ko se delo dobro opravi. 
In ko imaš nekoga rad. Strast je stanje vznesene pripravlje-
nosti – nepreračunljiva sila, ki v nas sproža nepredstavljive 
sposobnosti in kvalitete. Ki nas sili dlje in višje in močneje. 
Ki verjame. Ki ne odneha. Drugje tudi Pavček govori o vztra-
jnosti: Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. A če ne prideš ne 
prvič, ne drugič do krova in pravega kova poskusi: vnovič in 
zopet in znova. Vsak od nas ima poslanstvo 'delati dobro' in 
delati 'dobro' – imamo vest in zavest, da poskušamo biti 
dobri do sebe in drugih. Da delimo, kakor lahko; vse se 
nekje povrne. Da ne sovražimo, ker to najbolj boli nas same 
in naša srca odeva v leden oklep. Vsi smo obenem tudi deli 
večjih celot – krogov in skupnosti, za katere moramo ravno 
tako delati čim bolje. Vedno so ljudje, ki raje rušijo in naga-
jajo, kot gradijo in si prizadevajo za dobro. To so lažje in 
preračunljivejše poti – pustimo jih in se izogibajmo ljudi, ki
so breme za dušo in grenkoba za srce. 
Dobri ljudje občine Trebnje, naj bodo v prihajajočem letu 
vsakemu od vas naklonjene muze ustvarjalnosti in 
ljubeznivosti. Prav vsakdo nosi v sebi neizmeren vir pose-
bnih talentov – dodajmo jim še ščepec strasti za pravo 
srečo v letu 2017, da ne bo le v glavi in v daljavi. Naj vam 
služi zdravje in vas spremlja sreča. Naj vam vse 'rata'. Recite 
si 'menirata' in naj bo tako. Naj se vam odprejo vsaka vrata!
Vse dobro vam in vašim najbližjim. Srečno!

Župan
Alojzij Kastelic

Črpališče in 
povezovalni 
vodovod Bratnica
Javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o. je 
zaključilo z deli na investiciji »Črpališče in 
povezovalni vodovod Bratnica«. Predmetna 
investicija je vključevala izvedbo črpališča, 
izvedbo elektrovoda in povezovalnega cevo-
voda v skupni dolžini 1.616 m.

Z izvedbo projekta bo v omrežje sistema 
oskrbe s pitno vodo Trebnje priključen nov 
(rezervni) vodni vir, s katerimi bo dolgoročno 
zagotovljena varna in stabilna oskrba s pitno 
vodo mesta Trebnje in ostalih področij, ki se 
napajajo s pitno vodo iz trebanjskega vodo-
vodnega sistema.

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje, 

prostor in infrastrukturo

foto: Janez Zaletel
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Poročilo z 18. redne seje 
Občinskega sveta Občine 
Trebnje
18. redna seja Občinskega sveta Občine Trebnje je potekala v sre-
do, 16. novembra 2016, od 16.00. do 20.30. ure v veliki sejni sobi 
Občine Trebnje, prisotnih pa je bilo 20 članic in članov Občinskega 
sveta Občine Trebnje. 
Na dnevnem redu je bilo predvidenih 21 točk, pri čemer je bila pri 
sprejemanju dnevnega reda ena točka, tj. 3. točka, umaknjena in 
na to mesto uvrščena nova točka predlagatelja g. Kaplana: Sezna-
nitev z razmerami glede sprejema otrok v vrtec. 
V obravnavi so bile točke: Pregled in potrditev zapisnika prejšnje 
seje, Odgovori na svetniška vprašanja, Seznanitev z zapisniki sej 
delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov ter  Vprašanja in 
pobude članov sveta, stalne. 
V Svet revije Rast je Občinski svet Občine Trebnje kot predstavnika 
Občine Trebnje imenoval Silvo Kastelic. 
Občinski svet je sprejel Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju 
in koncesiji za gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov na območju občine Trebnje v 2. obravnavi, 
glede na sprejet Odlok pa je bilo potrebno uskladiti tudi Odlok o 
spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini 
Trebnje in Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih 
službah v občini Trebnje. 
Prav tako je Občinski svet sprejel sklep, da se s 1. 1. 2017 za obdob-
je devetih mesecev uvede poskusno obdobje, v katerem se odvoz 
mešanih komunalnih odpadkov izvaja vsake tri tedne. 
Komunalo Trebnje d.o.o. se je zadolžilo, da poišče rešitev za nepri-
jetne vonjave iz zabojnikov, za mešane komunalne odpadke, pred-
vsem v poletnem času.
Med pomembnejšimi točkami je bil v obravnavi tudi Odlok o spre-
membah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za 
leto 2016 (rebalans II), ki je bil nujen glede na nova dejstva in oko-
liščine, ki se pojavljajo v postopku izvrševanja proračuna za leto 
2016, zlasti nujnost uskladitve stanja namenskih sredstev. Občinski 
svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-
računu občine Trebnje za leto 2016 (rebalans II) z upoštevanjem 

dodatnih sprememb (prerazporeditve) in predloga za odprtje nove 
proračunske postavke KS Sela Šumberk.
Prav tako je bilo potrebno glede na sprejeti rebalans sprejeti tudi 
Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premo-
ženjem Občine Trebnje za leto 2016, Načrt ravnanja s premičnim 
premoženjem Občine Trebnje za leto 2016 ter Letni program pro-
daje občinskega finančnega premoženja za leto 2016. 

Občinski svet je sprejel tudi spremembe Pravilnika o sofinanciranju 
in vrednotenju športnih programov v občini Trebnje in spremembe 
Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih 
programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna 
Občine Trebnje in so bile potrebne zaradi opozorila Računskega so-
dišča RS glede nepravilnosti v postopku obeh javnih razpisov, saj 
strokovna komisija na seji ob obravnavanju pravočasnih in popol-
nih vlog po svoji presoji razdeli manjši del oz. preostanek sredstev. 
To so sredstva, ki ostanejo nerazdeljena zaradi izračuna vrednosti 
točke na celo število in presežki sredstev, do katerih pride, ko dru-
štvu po točkovanju pripada več sredstev, kot je maksimalno dovo-
ljena višina sofinanciranja. Sprememba pravilnikov je bila potrebna 
zaradi večje jasnosti postopka razdelitve sredstev javnih razpisov, 
saj pravilnika nista določala načina razdelitve preostanka sredstev 
in možnosti prerazporeditve med področji. 

Na dnevnem redu seje sta bili tudi točki, ki se nanašata na ureditev 
Golievega trga v Trebnjem in širitev mestnega pokopališča Trebnje. 
Več o obeh zasnovah si lahko preberete na spletni strani Občine 
Trebnje. 

Prav tako je Občinski svet sprejel premoženjsko pravne zadeve 
ter dva dokumenta identifikacije investicijskega projekta, in sicer 
za večnamensko igrišče z umetno travnato površino in za Športni 
park Trebnje. 

Vse informacije glede sklica sej Občinskega sveta Občine Trebnje 
lahko dobite na spletni strani Občine Trebnje: http://www.trebnje.si,  
na kateri si lahko ogledate posnetke sej in preberete gradiva ter za-
pisnike preteklih sej. 

Občinska uprava 
Oddelek za splošne zadeve

Ministrica za razvoj, 
strateške projekte in 
kohezijo Alenka Smerkolj 
na obisku v občini Trebnje
V sredo, 9. novembra 2016, je Vlada Republike Slovenije zaključila 
dvodnevni obisk v jugovzhodni Sloveniji. Ministrica za razvoj, stra-
teške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj si je ogledala projekte, 
ki so uspešno pridobili evropska sredstva. Eden izmed teh je tudi 
projekt Energetske sanacije telovadnice v OŠ Trebnje. 
V ta namen je ministrica Alenka Smerkolj obiskala tudi Občino 
Trebnje, kjer je sledilo kratko srečanje in pogovor z gospodom žu-
panom Alojzijem Kastelicem. V nadaljevanju sta si ogledala uresni-
čen projekt Energetske sanacije telovadnice OŠ Trebnje, ki je us-
pešno kandidiral za sredstva v sklopu javnega razpisa za energetsko 
prenovo stavb v lasti lokalnih skupnosti iz leta 2013. Občina je zanj 

pridobila 280 tisoč evrov evropskih sredstev, otroci pa sodoben 
objekt, s katerim lahko brez skrbi razvijajo svoje športne sposob-
nosti in se družijo.

Občinska uprava
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S sredstvi Ministrstva 
za gospodarski razvoj in 
tehnologijo se bo pričela 
gradnja v industrijski coni 
Trebnje
Občina Trebnje je v letošnjem letu aktivno pripravljala vso pot-
rebno dokumentacijo za pričetek gradnje v industrijski coni Treb-
nje. Pripravljene so spremembe Občinskega podrobnega pro-
storskega načrta kot osnove za pridobitev gradbenega dovoljenja 
za izgradnjo 1. faze cestne in komunalne infrastrukture.

Z veliko prizadevanja za pripravo popolne vloge nam je uspelo 
kandidirati za sredstva na javnem razpisu za sofinanciranje vla-
ganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016−2017, 
ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
Glede na izjemno zanimanje številnih občin za pridobitev sredstev 
iz javnega razpisa smo zelo zadovoljni, da smo prejeli sklep, s kate-
rim so nam odobrili nepovratna sredstva v višini 90 % upravičenih 
stroškov, kar znaša 627.089,96 evrov za ureditev industrijske cone. 
Takoj po podpisu pogodbe bomo pričeli s postopkom za pridobitev 
izvajalca za izgradnjo. 

Center ponovne uporabe 
na lokaciji deponije 
Globoko
V mesecu novembru se je pričelo z izvajanjem investicije »Center 
ponovne uporabe« na lokaciji deponije Globoko, ki vključuje izved-
bo temeljenja, izvedbo kanalizacije z odvodom v malo biološko či-
stilno napravo, izvedbo elektro del, zunanjo ureditev in postavitev 
kontejnerske zloženke, sestavljene iz 4 kosov kontejnerjev.

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje, prostor  

in infrastrukturo

Izgradnji infrastrukture se bo priključil tudi upravljalec energetske-
ga omrežja − Elekto Ljubljana, ki bo izvedel pokablitev daljnovoda, 
ki prečka območje ter potrebne TP enote. 
Z izgradnjo gospodarske javne infrastrukture bodo imeli investitor-
ji možnost, da bodo zgradili gospodarske objekte in ustvarili nova 
delovna mesta.

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje prostor 

in infrastrukturo

Spoštovani uporabniki  
in poslovni partnerji!

Sreča je v majhnih pozornostih  
in velikih dejanjih. 

Bodite odprti za prve  
in imejte pogum za slednje.

Želimo vam blagoslovljen Božič  
in srečno v 2017. 

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

VABILO
TŠKD Štefan v sodelovanju s Konjerejskim društvom Trebnje 
vabi vse krajane Krajevne skupnosti Štefan in občane občine 
Trebnje na tradicionalni blagoslov konj, ki bo potekal na štefa-
novo, in sicer v ponedeljek, 26. decembra, 2016 ob 10.00. uri 
pred podružnično cerkvijo sv. Štefana v Štefanu pri Trebnjem.

Prav tako vabimo vse krajane KS Štefan in ostale občane ob-
čine Trebnje na vsakoletno tradicionalno srečanje krajanov 
ob vstopu v novo leto 2017, ki bo potekalo v soboto, 31. 12. 
2016, od 23.00. ure naprej pred Gostilno Mišič v Štefanu.
Vabljeni v čim večjem številu, da se nam pridružite pri prazno-
vanju!  
Vsem krajanom KS Štefan in občanom občine Trebnje želimo 
vesel božič ter zdravo, zadovoljno in uspešno novo leto 2017.

Leon Lobe, TŠKD Štefan
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Oporni zid v naselju Rodine 
zagotavlja ustrezno širino 
lokalne ceste
Občina Trebnje je v mesecu novembru zgradila oporni zid v središ-
ču naselja Rodine v dolžini 50 m, ki bo zagotavljal ustrezno širino 
vozišča ter varnost pred zdrsom brežine. Izgradnja opornega zidu 
je bila načrtovana že v preteklem obdobju, vendar do sedaj ni bil 
dosežen ustrezen dogovor z lastnikom zemljišča. Dela je izvajalo 
podjetje ALVA d.o.o. iz Šentlovrenca, ki jih je kljub neugodnim vre-
menskim razmeram končalo v predvidenem roku.
Armirano betonski zid je v prostor umeščen tako, da je v najožjem 
delu širina vozišča 6 m, kar zagotavlja varno srečevanje vozil brez 
ustavljanja. V sklopu izgradnje se je znotraj rednega vzdrževanja 
uredila tudi cestna kanalizacija z dreniranjem v dolžini 47 m s tremi 
novimi peskolovi. V mesecu decembru bo ta del ceste tudi ustre-
zno asfaltiran. Pri izvedbi je bilo največ težav s prestavitvami in kri-
žanji obstoječe energetske in komunalne infrastrukture.
Z izgradnjo opornega zidu in ureditvijo ceste se bo povečala var-
nost, pretočnost ter vozni pogoji na cesti, kar za uporabnike ter 
stanovalce ob lokalni cesti predstavlja višji nivo uslug.

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje prostor  

in infrastrukturo

Gozdna cesta na Čatežu 
v prenovljeni obliki
Občina Trebnje je 21. novembra 2016 začela z izvedbo rekonstruk-
cije obstoječe gozdne ceste na Čatežu, ki v dolžini meri cca. 250 m. 
Rekonstrukcija gozdne ceste št. 078691 Čatež–Dušica se je izvedla 
po sistemu izravnave obstoječega makadamskega vozišča, nadgra-
dnje s kamnitim drobljencem ter zaščita vozišča z asfaltno plastjo. 
Sama dela so bila zaključena 25. novembra 2016. Promet od takrat 
naprej deluje nemoteno.
Z Občino Litijo smo se namreč dogovorili, da bomo na tem delu 
povezali obe občini. Občina Trebnje je tako v prvem delu rešila naj-
bolj problematičen del te ceste, na katerem je ob neurjih odneslo 
veliko nasutega materiala in je bila cesta praktično neprevozna. 
Zdaj to ne bo več tako, saj je rešeno odvodnavanje in cesta je v tem 
delu asfaltirana.
Nekateri, ki so neposredno vezani na Čatež, so se županu tudi te-
lefonsko zahvalili. 
Ob tej priložnosti se Občina Trebnje zahvaljuje izvajalcu Astplast 
d.o.o. za hitro in učinkovito izvedbo prenove gozdne ceste ter vsem 
odgovornim na Občinski upravi, ki so bili zadolženi za omenjeni 
projekt. 

Občinska uprava
Oddelek za okolje prostor in infrastrukturo

Končana I. faza rekonstrukcije lokalne ceste 
Trebnje–Račje selo Občina Trebnje je v mesecu novembru zaključila s I. fazo rekon-

strukcije lokalne ceste Trebnje–Račje selo. Glavni izvajalec je bilo 
podjetje Komunalne gradnje iz Grosuplja, ki je z deli končalo 25. 
11. 2016.
Dela so obsegala rekonstrukcijo ceste v dolžini 500 m z enostran-
skim pločnikom ter izvedbo vseh gradbenih del za javno razsvet-
ljavo. V sklopu projekta je Občina Trebnje obnovila tudi 720 m 
obstoječega vodovoda (2 x 360 m) ter zgradila 160 m novega ka-
nalizacijskega omrežja. Pri izvedbi je bilo največ težav z urejanjem 
obstoječih individualnih priključkov na lokalno cesto ter ureditvijo 
ob veterinarski postaji. 
Z rekonstrukcije lokalne ceste Trebnje–Račje selo se bo povečala 
varnost, pretočnost ter vozni pogoji na cesti, kar za uporabnike ter 
stanovalce ob lokalni cesti predstavlja višji nivo uslug.

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje prostor  

in infrastrukturo
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OBČINSKE NOVICE
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje kot vodilni partner LAS Suhe 
krajine, Temenice in Krke, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje objavlja:

J A V N I   P O Z I V 
 

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja 
na območju LAS STIK  v letu 2016

Namen javnega poziva:

Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strate-
gije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2016 in sofinanciranje njihovih stroškov. 
Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znot-
raj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS STIK dodelilo Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj pode-
želja (v nadaljevanju EKSRP).

Razpoložljiva sredstva
za sofinanciranje:

Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 408.000 evrov. 

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85 %.

Objava in rok za vložitev 
predlogov operacij za 
sofinanciranje:

Javni poziv je objavljen 30. 11. 2016 in je odprt do vključno 28. 2. 2017.  

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov 
LAS STIK, CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje 
do 28. 2. 2017 ali osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja na naslovu CENTER ZA 
IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje do 28. 2. 2017 do 
12.00.

Obdobje upravičenosti 
stroškov

Upravičeni stroški za izvedbo operacij so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija 
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobri izvajanje predlagane operacije.
V skladu s tretjim odstavkom 59. člena Uredbe CLLD je datum začetka upravičenosti stro-
škov storitev zunanjih izvajalcev iz šestega odstavka 28. člena Uredbe CLLD 1. januar 2014.

Informacije o javnem 
pozivu:

Po elektronski pošti: las-stik@ciktrebnje.si
Po telefonu: 07 / 34 82 103 in 031/647 072 vsak delovnik: pon.−čet. med 9. in 15. uro in v 
pet. med 9. in 13. uro. 
Zadnja vprašanja bo možno posredovati do 24. 2. 2017.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani LAS STIK: www.las-stik.si 
Delavnice za predstavitev 1. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju 
LAS STIK v letu 2016:

Datum Ura Lokacija

ponedeljek, 5. 12. 2016 17.00 Trebnje, CIK Trebnje, II. nadstropje, učilnica 4, Kidričeva ulica 2

sreda, 7. 12. 2016 16.30 Dolenjske Toplice, Kulturno-kongresni center Dolenjske Toplice, 
sejna soba  

ponedeljek, 12. 12. 2016 17.00 Ivančna Gorica, sejna soba Občine Ivančne Gorice, Sokolska 5

sreda, 14. 12. 2016 17.00 Žužemberk, sejna soba Občine Žužemberk, Grajski trg 26
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Župan na slovenskem 
tradicionalnem zajtrku 
v OŠ Trebnje
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano letos že peto leto 
obeležuje dan slovenske hrane, ki ga je s sklepom razglasila Vlada 
RS oktobra 2012. V okviru tega se izvaja tudi vseslovenski projekt 
Tradicionalni slovenski zajtrk, in sicer tretji petek v novembru –  
letos v petek, 18. novembra. 

Vsako leto se v projekt Tradicionalni slovenski zajtrk vključijo lokal-
ni pridelovalci, saj je namen zajtrka, da ozaveščamo pomembnost 
zdravega jutranjega obroka iz lokalnega okolja. Tudi OŠ Trebnje 
skupaj z vsemi podružničnimi šolami izvaja t. i. slovenski tradicio-
nalni zajtrk. Letos je pri zajtrku med drugim prisostvovala kmetija 
Marn, ki je ponudila različne domače lokalne dobrote, med kate-
rimi so bili tudi skutni namazi z različnimi okusi (med, jagoda …). 
Kmetija Marn je poznana po svojem svežem mleku in jogurtu, ki ga 
poleg OŠ Trebnje dovaža tudi OŠ iz drugih občin (Mirna, Mirna Peč, 
Šentrupert), kar priča o njihovi kvaliteti. Poleg njihovih pridelkov so 
učenci lahko okusili tudi različne vrste ajdovega kruha z raznorazni-
mi dodatki (orehi, jabolka), ki so ga spekli v šoli. Omenjene dobrote 
so lahko učenci poizkušali že od ranega jutra, ko so prišli na šolo, 
kasneje pa so imeli v razredu še zajtrk, ki je bil sestavljen iz kruha, 
masla, medu, mleka in jabolka. 

Zajtrka se je udeležil tudi gospod župan Alojzij Kastelic, ki si je vzel 
čas za otroke ter z njimi spregovoril nekaj besed in jih spodbudil, 
da bi v čim večjem številu učenci poizkusili tradicionalne slovenske 
jedi domačega izvora. Kot pravi, je namen, da prenašamo sloven-
ski tradicionalni zajtrk iz roda v rod, ter ohranjamo našo kulturno 
dediščino. Obenem je gospod župan izkoristil obisk tudi za ogled 
šole in za pogovor z zaposlenimi. Ogledal si je namreč nove pri-
dobitve, ki so nastale med poletnimi počitnicami. Z ravnateljem 
Radom Kostrevcem sta pozornost namenila tudi stvarem, ki jih je 
potrebno še nadgraditi, da bo šola lahko delovala še bolj enotno in 
učinkovito, ter tako kot do sedaj zagotavljala vse potrebne pogoje 
za pridobivanje znanja nadebudnih šolarjev.

Občinska uprava
Oddelek za splošne zadeve

 

 

Vesele Božične 
praznike ter 

srečno in 
zadovoljno leto 

2017 

Vam želi 

 

KS Velika 
Loka 

Obnova Športnega parka 
Trebnje se nadaljuje – 
novogradnja tribun
V četrtek, 1. decembra 2016, je bila za novogradnjo tribun podpisa-
na pogodba z izvajalcem del CE-INCEST d.o.o. Trebnje v vrednosti ne-
kaj več kot 170 tisoč evrov. V Športnem parku je potekal sestanek za 
uvedbo v delo, ki so se ga udeležili vsi deležniki, in sicer predstavniki 
upravljalca igrišča OŠ Trebnje, nadzornik gradnje, izvajalec varstva pri 
delu in koordinator VZD, projektant, predstavnik izvajalca in predstav-
nik naročnika. 
Obnova Športnega parka Trebnje se je pričela že leta 2014, ko je bilo 
zgrajeno novo nogometno igrišče z umetno travo. Obnova se je nada-
ljevala v letu 2015 z ureditvijo komunalne in elektro infrastrukture, s 
postavitvijo sanitarnih kontejnerjev, garderobe, skladiščnih prostorov, 
športnega bara. Zgrajeno je bilo igrišče za odbojko na mivki, moderna 
atletska steza z umetno maso ter doskočišče za skok v daljino. V letu 
2016 se je obnova nadaljevala z ureditvijo košarkarskega igrišča oziro-
ma vadbišča za mažorete. 
Od maja 2016 dalje so potekali postopki izdelave investicijske ter pro-
jektne dokumentacije in postopek izbire izvajalca za novogradnjo tri-
bun, ki se je žal zaradi vloženih revizijskih zahtevkov zavlekel v jesen 
in se je uspešno zaključil z današnjim podpisom gradbene pogodbe.
Ob ugodnih vremenskih razmerah pričakujemo, da bo gradnja tribun 
zaključena spomladi 2017. V naslednjem letu nas pri obnovi športnega 
parka čaka še postavitev drsališča, igrišča za tenis, prostor za otroška 
igrala, ureditev ograje in pešpoti ter zaključna dela pri hortikulturni 
ureditvi prostor. 

Predvidena ureditev 
Športnega parka Trebnje
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Celostna prometna strategija – 
kakšna naj bo vizija razvoja prometa 
v Trebnjem?
O tem so se na delavnici, ki je bila v mesecu novembru izvedena s ključ-
nimi deležniki v občini, pogovarjali vabljeni udeleženci, predstavniki ob-
činske uprave, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, civilne družbe ter go-
spodarstva. 
V času delavnic, v katerih je pod mentorstvom pripravljavcev CPS pote-
kalo intenzivno delo v skupinah, so udeleženci predstavili svoja videnja o 
dolgoročnem razvoju mobilnosti v Trebnjem ter podali konkretne predlo-
ge. Na podlagi le-teh so bili oblikovani temelji za oblikovanje vizije razvoja 
prometa, ki je za pripravo CPS nujno potrebna, saj predstavlja osnovo stra-
teškega načrtovanja, združuje posameznike in jih usmerja k istim ciljem. 
Pri oblikovanju vizije so bila zato upoštevana tudi vsa ključna izhodišča, 
izbrani cilji in vrednote iz preteklih korakov izdelave CPS Občine Trebnje, 
kamor so bili aktivno vključeni občanke in občani. Analiza je pokazala, da 
si večina prebivalcev želi boljše varnosti in nove infrastrukture za pešce in 
kolesarje ter s prometom manj obremenjeno središče Trebnjega.
Ob koncu so prisotni svoje ideje in predloge strnili v osnutek vizije, ki se 
glasi: 
Trebnje bo s premišljenim in trajnostnim načrtovanjem prometa postalo 
občina, v kateri bo vsakodnevno pešačenje in kolesarjenje varno in prijet-
no. Veliko pozornosti bomo posvečali boljšim prometnim povezavam tako 
znotraj občine kot tudi s pomembnejšimi regionalnimi središči ter tako 
prispevali k boljšim pogojem za bivanje in razvoj gospodarstva. Aktivno 
bomo pristopili k izboljšanju javnega potniškega prometa ter stremeli k 
hitrim in h kvalitetnim avtobusnim in železniškim povezavam znotraj ob-
čine in s pomembnejšimi regionalnimi središči. S tem bomo prispevali k 
spreminjanju potovalnih navad in manjši uporabi avtomobila.
Središče Trebnjega bo oblikovano po meri človeka. Poudarek bo na ure-
janju kakovostnega javnega prostora za pešce in kolesarje, raznovrstne 
dejavnosti pa bodo v Trebnje privabljale ljudi s celotnega območja občine 
in širše.
Trebnje bo občina z varnimi in zdravimi pogoji za bivanje, z visoko stopnjo 
socialne vključenosti posameznikov in skupin, kar bo zagotavljalo prijetno 
in kakovostno življenje vseh prebivalcev.
V ponedeljek, 19. decembra 2016, od 17.00 do 19.00 bosta v  Centru za 
izobraževanje in kulturo Trebnje potekali še zadnji dve javni razpravi, ki sta 
namenjeni končnemu oblikovanju vizije ter izbiri ukrepov za njeno uresni-
čevanje, kamor vas vljudno vabimo. 
Izkoristite priložnost in soodločajte o razvoju mobilnosti v Trebnjem!

Martinovanje članov 
DU Trebnje
Neprijazno vreme 11. 11. 2016 ni prav nič zmotilo razpoloženja 
trebanjskih upokojencev, ko smo se vzpenjali proti Malkovcu, da bi 
kot vsa leta doslej počastili praznik sv. Martina.

Prijazen sprejem gostiteljev v Vinskem dvoru Deu in dobra hrana 
sta bila prva pobudnika za lepo počutje. Zavidljivo število udele-
žencev −  bilo nas je preko sto − je s svojimi prijetnimi melodijami 
ves čas spremljal ansambel Večerni zvon, ki je le redko koga pustil 
ravnodušnega in »sedečega«. Svoje navdušenje nad navzočnostjo 
in dobrim razpoloženjem je izkazala tudi g. Majda Ivanov, predse-
dnica DU Trebnje, ki je pozdravila vse prisotne in nas seznanila z 
novostmi. Seveda brez kulturnega programa tudi tokrat ni šlo. Zanj 
je poskrbela družina Martinčkovih, ki ji je uspelo spraviti v dobro 
voljo slehernega od navzočih. Obudila je tradicijo martinovanja in 
celo v goste privabila samega sv. Martina, ki je mošt kaj hitro spre-
menil v vino in dobro voljo še izboljšal. Dokazali smo, da se znamo 
smejati, se zabavati in vsaj za nekaj časa potisniti na stran vsakda-
nje skrbi. Zahvaljujemo se vsem donatorjem, ki so nam omogočili, 
da je bilo naše srečanje obogateno z glasbo. Nasvidenje prihodnje 
leto, do takrat pa vabljeni na vsa druženja, ki nam jih nudi DU Treb-
nje.
Uživajte v prazničnem vzdušju veselega decembra, v majhnih drob-
nih stvareh, saj le-te so VELIKE.

DU Trebnje

SLS Trebnje na obisku 
v Metliki 
Po dobro obiskanem taboru v Velenju je SLS septembra začela z na-
povedanimi srečanji po regijah. Prvo srečanje je bilo 9. novembra 
v Metliki, ki smo se ga udeležili tudi iz OO Trebnje. Predsednik SLS 
mag. Marko Zidanšek je pozdravil prisotne in izrazil zadovoljstvo ob 
veliki udeležbi na srečanju. Predstavil je v minulem letu opravljeno 
delo in podal svoj pogled na trenutno sliko slovenskega politične-
ga prostora in pojavljanja novih strank, ki delijo prostor na desnici 
in desni sredini. V luči izida ameriških predsedniških volitev je ko-
mentiral trenutno politično kulturo v EU in po svetu. Prisotne so 
nagovorili tudi gostitelj srečanja, predsednik OO SLS Metlika Jože 
Cajnar, podpredsednik SLS Primož Jelševar, direktorica SLS Tadeja 
Romih, organizacijska tajnica SLS Maja Ažman in vodja Strokovne-
ga sveta pri predsedniku SLS dr. Andrej Umek, ki se je osredotočil 
na vsebine, pomembne za ponovni vzpon stranke in izpopolnitev 
programa.

Tomaž Kukenberger
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Jesenovanje na Okroglici
Letos smo taborniki Rodu sivih jelš iz Trebnjega prvič organizirali 
jesenovanje. Akcija, ki je bila namenjena zgolj GGjem in starejšim, 
se je pričela z dveurnim pohodom iz Trebnjega do koče na Okrogli-
cah pri Mirni Peči. Med potjo smo si ogledali tudi požiralnik, kjer 
ponikne reka Temenica. Do koče smo prispeli že v mraku in za do-
brodošlico nas je pričakala omleta ter topel čaj.

Namen jesenovanja je bil obnoviti taborniška znanja GGjev, poleg 
tega pa so se nekateri izmed novih PPjev imeli možnost preizkusiti 
pri vodenju in organizaciji večdnevne akcije. GGji so se v okviru 
veščine zeliščar naučili nabirati sveža zelišča in iz njih skuhati čaj. 
Po nabranem čaju smo si na ognju skuhali kosilo, zatem pa smo se 
odpravili na zasledovanje. Poleg nabiranja rastlin in kuhanja smo 
postavljali tudi različne vrste šotorov, gradili pionirske objekte, po-
novili znanje orientacije ter se ob večerih zabavali ob »improligi« 
in namiznem nogometu.

Da trije dnevi v dobri družbi res minejo hitro, smo spoznali šele, ko 
smo se s prihodom staršev razšli. Sklenili smo, da bomo podobne 
akcije v prihodnje še ponovili, saj med letnim taborjenjem in zimo-
vanjem mine preveč časa.

Za sponzorska sredstva se zahvaljujemo trgovini SPAR Trebnje, ki 
nam je donirala  zajeten kup hrane.

Lara Redek Žnidaršič
Tjaš Špelič

Aktivni strelci 
in strelke 
Strelskega 
društva Trebnje
Tudi v tem šolskem letu se je strelski družini Strelskega društva 
Trebnje pridružilo nekaj novih članov in članic, ki že aktivno sode-
lujejo v tej športni panogi. Kategoriji cicibani in pionirji se dosledno 
udeležujeta letošnje regijske lige in pri tem vsakodnevno osvajata 
odlične strelske rezultate. Tudi člani in veterani aktivno sodelujejo 
v državni dopisni ligi, v kateri že več let zaporedoma tekmujejo z 
najboljšimi strelci in strelkami v državi in so pri tem tudi zelo uspeš-
ni, saj imamo v svojih vrstah tudi državne prvake. 

Ob tej priložnosti vsem članom in članicam našega društva ter ob-
čanom in občankam občine Trebnje želimo prijetne božične in no-
voletne praznike ter vse dobro v letu 2017. 

Strelski pozdrav!
Leon LOBE, Strelsko društvo Trebnje
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Možje v rumenem v  »akciji«
 
ZŠAM  je  pod vodstvom PP Trebnje, katere barve je zastopal g. Janez 
Mirtič,  izvedlo redno letno akcijo  pod geslom BREZHIBNO VOZILO JE 
VARNO VOZILO. Plave uniforme ZŠAM so zamenjali varnostni jopiči. 
Možje so pokazali, da jim ni vseeno, na kakšnem nivoju je varnost na 
naših cestah. Na področju občin Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Mir-
na ter Trebnje so izvedli preventivno akcijo. Da so bili delavni, pove po-
datek, da so v šestih urah pregledali preko 150 vozil. Spodbudna novi-
ca je, da so lastniki jeklenih konjičkov dobro poskrbeli za svojo osebno 
varnost. Taka je bila ugotovitev na osnovi lanskoletne akcije. Da pa le 
ni vse tako rožnato, govorijo dejstva, da mnogi še vedno ne uporablja-
jo varnostnega pasu, svetlobna telesa niso v stanju, da bi voznik imel 
dober pogled, tudi brisalci  vetrobranskih stekel so klicali in opozarja-
li na svojo iztrošenost. Ker vemo, da lepa beseda lepo mesto najde, 
upamo, da so te napake že odstranjene. Namen akcije je bil opozoriti 
udeležence v prometu, da poskrbijo za svojo osebno varnost. Pri tem 
ne smemo pozabiti na naše otroke, ostale pešce, kolesarje. Ti so naj-
šibkejši člen udeležencev v prometu. Pogosto je vzrok za prometno 
nesrečo zastarela infrastruktura, ki žal ne sledi razvoju prometa. Hvala 
PP in ZŠAM Trebnje za  delo, ki ga opravljate brezplačno v dobro ob-
čank in občanov vseh štirih občin.

Zakaj je zastala rekonstruk-
cija ceste Bič–Veliki Gaber?
Tukajšnji prebivalci me pogosto sprašujejo, zakaj se ne nadaljuje 
rekonstrukcija ceste Bič–Veliki Gaber. Problem je v tem, ker eden 
izmed lastnikov zemljišč ne želi podpisati soglasja za razširitev tra-
se, ki bi šla delno po njegovi zemlji. Povod za to je spor med dvema 
krajanoma. Problem sem poskušal rešiti, a žal nisem bil dovolj di-
plomatski, da bi mi to uspelo. Ubogi svetnik lahko le svetuje. Obči-
na pa uresničuje. O tem, da naj bi ta cesta služila kot priključek na 
avtocesto, naj povem, da zakon ne dovoljuje usmeritve prometa 
iz višje kategorizirane ceste – v tem primeru preko občinske – na 
avtocesto.  Pred kratkim smo gostili predstavnika DRSC.  Seznanil 
se je z obupnim stanjem cestne trase Medvedjek–Mali Gaber. Gle-
de že davno obljubljenega pločnika (o tem se 
je  veliko govorilo, a malo naredilo) sporočam 
žalostno vest: Nihče sicer ni umrl, a kaj lahko 
se zgodi, da ob vedno bolj rastočem prometu 
že jutri prižgemo svečko ob cesti. Ob vsem tem 
se postavlja vprašanje: Kdo bo za vse to odgo-
varjal? Ko smo si ogledovali cestišče, je bilo 
ugotovljeno, da imajo nekateri lastniki stavb  
neurejene dovoze na glavno cesto. Propustov 
po nekaterih mestih sploh ni, na drugih so 
zamašeni. Asfalt je uničen. Velik problem je 
odvodnjavanje, kajti t. i. požiralniki so zasu-
ti.  Veliko vode je usmerjene na cestišče. Sta-
ri slovenski pregovor pravi: »Bolje da sosedu 
crkne krava kot meni«. Žal taki smo. Za stanje, 
kakršno imamo v Gabru, smo delno odgovorni 
tudi sami. Tistim, ki si želijo prehod za pešce, 
sporočam, da se prehod lahko vzpostavi samo 
na mestih, na katerih se pešec VARNO ustavi in 
počaka, da mu je dana možnost za varno preč-
kanje ceste. To je pločnik. Problem, ki se brez 
pretiravanja vsakodnevno POGLABLJA, je, kot 

sem ga na Občinskem svetu kar imenoval, skakalnica pri odcepu za 
Mali Gaber. Strokovnjak je predlagal postavitev prometnih znakov. 
Lepa novica za odgovorne. Kaj pa za uporabnike? Označba nevar-
nosti naj bi po njegovih besedah stala od 300 do 400 €.  Predlagal 
sem, da se z dodatnimi sredstvi cestišče debelo preplastiti po vzoru 
del v občini Ivančna  Gorica. Naši sosedje imajo namreč nekaj pro-
blemov  v vasi Breg. Gospod je na ta predlog pristal. Začasna reši-
tev naj bi bila izvedena v prvi polovici prihodnjega leta. Do takrat 
predlagam nogo s plina in doskok bo mehak.
Da v Gabru ni vse tako črno, pa kaže podoba novega težko pričako-
vanega parkirnega prostora. Nekateri pravijo, da se v Gabru nič ne 
dogaja, toda to lahko rečejo le tisti, ki ga ne obiščejo.

Mirko Gliha
predsednik SPVCP Občine Trebnje

Spoštovane in spoštovani, zaključujemo leto 2016. V imenu SPVCP 
Občine Trebnje želim vsem udeležencem v prometu, da bi leto 
2017 prepeljali srečno. 
Radosten Božič ter zadovoljno novo leto vam želi SPVCP Občine 
Trebnje

Mirko Gliha,  
predsednik SPVCP Občine Trebnje
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Srečanje starejših krajanov 
KS Štefan
Mesec december je mesec praznovanj in obdarovanj, mesec upa-
nja in načrtov za nove začetke. To pa je tudi čas, ko med ljudmi 
najbolj zaveje občutek osamljenosti. Zato smo v nedeljo, 20. 11. 
2016, v prostore gasilnega doma Prostovoljnega gasilskega društva 
Občine povabili starejše krajane KS Štefan. Lepo je, kadar se zbe-
remo skupaj različne generacije, saj so to trenutki, ki preženejo 
osamljenost, in pogovori nas vse obogatijo. Potrudili smo se, da 
so se v naši družbi vsi prijetno počutili. V uvodu sta vse navzoče 
pozdravila predsednik TŠKD Štefan, g. Miro Šalehar, in predsednik 
KS Štefan, g. Dean Verbič. Srečanje smo popestrili s kratkim kul-
turnim programom, ki ga je povezovala Tjaša Cesar.  S pomočjo 
Maje Marinčič, Nine Ajdič in Irene Višček so otroci in mladostniki 
pripravili pester program s petjem, deklamiranjem, plesom in igra-
njem. Druženje se je nadaljevalo s predavanjem patronažne sestre 
Majde Gačnik, članice KORK. Udeležence je seznanila s temeljnimi 
postopki oživljanja z uporabo AED. Po končanem predavanju je sle-

Srečanje starejših 
v Trebnjem

V nedeljo, 20. 11. 2016, je bilo v DSO Trebnje tradicionalno sreča-
nje starejših občanov iz Krajevne skupnosti Trebnje, ki ga je orga-
nizirala Krajevna organizacija Rdečega križa Trebnje. Srečanje se je 
začelo ob 13.30 v jedilnici, udeležilo pa se ga je okoli sto občanov 
Trebnjega in okolice. Vabilu sta se odzvala tudi predsednica RKS-OZ 
Trebnje Mojca Mihevc in župan občine Trebnje Alojzij Kastelic. V 
uvodu sta nas oba pozdravila z vzpodbudnimi besedami, nato pa je 
sledil kratek kulturni program. V njem so se predstavile pevke sku-
pine Črta pod vodstvom Barbare Leben, zaplesale so nam najmlaj-
še Trebanjske mažoretke, nato pas so nam zaigrali godci folklorne 
skupine Nasmeh, ki so nas razveseljevali tudi kasneje med klepe-
tom. Po okusnem kosilu smo udeležencem pripravili še bogat sre-
čelov, ki je popestril naše dogajanje. 
Ob klepetu je tudi priložnost za srečanje s prijatelji in znanci, ki jih 
že dlje časa niso videli. Tako je naše skupno popoldne zelo hitro 
minilo.
Še enkrat se zahvaljujem vsem nastopajočim za kulturni prispevek, 
kuharicam za dobro kosilo in vsem gostom, ki ste se udeležili sre-
čanja in ste zadovoljni odhajali z besedami, da se drugo leto spet 
vidimo. 

Vlasta Rajkovič
Predsednica KORK Trebnje

Srečanje starejših 
v Veliki Loki
V prijetnem vzdušju je v soboto, 19.11.2016, v Kulturnem domu 
v Veliki Loki potekalo srečanje starejših krajank in krajanov, ki ga 
vsako leto organizira Krajevna organizacija Rdečega križa Velika 
Loka v sodelovanju s KS in KD. Prostovoljke KORK se za prireditev 
potrudijo, tako da starejši občutijo, da so med nami zaželeni ter da 
nam veliko pomenijo. 
Srečanja so se krajani udeležili v velikem številu in želimo si, da 
bi bilo tako tudi v bodoče. Na srečanju so bili tudi predsednica 
RKS-OZ Trebnje Mojca Mihevc, ki je pozdravila vse prisotne, sekre-
tarka Tea Radelj in predsednik KS Velika Loka Simon Erjavec.
Prijetno druženje so s svojim petjem, recitacijo in skečem popestri-
li učenci PŠ Šentlovrenc pod vodstvom učiteljev Primc.
To je bila druga Martinova sobota in med navzočimi sta bila za-
konca Možina, ki sta prav ta dan praznovala 50. obletnico poroke, 
zato nas je v preobleki duhovnika obiskal humorist Zvone. Krstil je 
našo žlahtno kapljico, zakonca Možina pa sta si ponovno izmenjala 
poročno zaobljubo in si nadela prstana.
Po končanem programu so prostovoljke urno napolnile mize z dob-
rotami, za katere je poskrbel Slavko. 
Dan je v prijetnem vzdušju hitro minil in razšli smo se z željo po 
ponovnem snidenju.

Milka Pangerc
Predsednica KORK Velika Loka

dila pogostitev in sproščen klepet ob zvokih harmonike, na katero 
je zaigral g. Leopold Klančar. Ob slovesu smo vsakemu obiskovalcu 
podarili adventni venček, ki so ga izdelali otroci pod vodstvom So-
nje Lobe. Upamo, da smo udeležencem polepšali nedeljsko popol-
dne in jim pokazali, da nam druženje z njimi veliko pomeni. 

Irena Višček
foto: Andraž Kravcar
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BESEDE 
POVEZUJEJO 

2017,

območni literarni natečaj za avtorje, 
ki delujejo na območju občin Mirna, 

Mokronog-Trebelno, Šentrupert 
in Trebnje.

Literarni natečaj JSKD OI Trebnje v sodelovanju s Knjižnico Pavla 
Golie Trebnje je namenjen vsem avtorjem, starejšim od 15 let.

POGOJI NATEČAJA: 
Avtorji lahko sodelujejo s svojimi še neobjavljenimi pesniškim ali 
proznimi besedili. 
Jezik besedil je slovenščina. Tema: po lastni izbiri. 
Število poslanih prispevkov je omejeno na 10 pesmi ali 10 strani 
proze. 
Pisava Times New Roman 12, medvrstični razmik 1,5. 
Pod prispevkom naj bodo v dokumentu navedeni naslednji po-
datki: avtorjevo ime, kratka biografija do 7 vrstic (ta naj se nanaša 
predvsem na ukvarjanje s pisanjem ter z dosedanjimi objavami), 
letnica rojstva, domači in elektronski naslov ter telefonska številka.

Natečaj je odprt od 3. decembra 2016 do 8. februarja 2017.
Prispevke posredujte skupaj s podpisano prijavnico na elektronski 
naslov: oi.trebnje@jskd.si (Zadeva: Besede povezujejo − območno 
srečanje literatov Mirnske in Temeniške doline). Za vse dodatne in-
formacije smo vam na voljo na JSKD OI TREBNJE, Kidričeva 2, 8210 
Trebnje, T: 07 348 12 50, M: 031 472 919.

Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki uprav-
ljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 
86/2004 in nasl.; ZVOP-1).
Za prijavnico pišite na: oi.trebnje@jskd.si

STROKOVNO SPREMLJANJE NATEČAJA: 
Prispela besedila bo prebral strokovni spremljevalec območnega 
srečanja mentor in urednik IVAN GREGORČIČ,  ki bo avtorjem pri-
spevkov podal strokovno mnenje in smernice za nadaljnje delo.

O strokovnem spremljevalcu: 
Ivan (Janez) Gregorčič je profesor slovenskega jezika in književ-
nosti. 25 let je bil literarni urednik pri reviji Rast in tudi avtor šte-
vilnih strokovnih člankov. Večkrat je bil selektor in vodja literar-
nih delavnic v okviru literarnih gibanj ZKO oz. JSKD in je literarni 
mentor svojim učencem na OŠ Mirna. Svoje pesmi je objavljal v 
Samorastniški besedi, Dolenjskih razgledih, Književnih listih, So-
dobnosti in Rasti. Izdal jih je v dveh pesniških zbirkah: Beg gazel 
in Si slišal pesem?

REZULTATI NATEČAJA:
O rezultatih natečaja in o poteku prireditve ob zaključku natečaja 
boste obveščeni do predvidoma 10. marca 2017. 

Izbor prispelih del bo predstavljen na javnem dogodku v sklopu do-
godkov Golievi dnevi aprila 2017. 

Predvidoma bodo prispela besedila izšla tudi v zborniku. 

Izvedbo natečaja omogočajo Občine: Mirna, Mokronog-Trebelno, 
Šentrupert in Trebnje.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Petra Zorn, l.r.   Mojca Femec, l.r.
samostojna strokovna delavka koordinatorka izpostave
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Sobotni STIKino 
v Trebnjem: A JE TO
Vsako drugo soboto v mesecu je čas za STIKino. V dvorani STIK 
(nekdanji DM) si boste lahko v soboto, 14. januarja 2017, ogledali 
animirano komedijo A je to. Cena vstopnice 3,5 evre, vsak obisko-
valec potrebuje svojo vstopnico. Čas predvajanja: 80 minut.

Junaka priljubljene češke animirane serije A je to! Pat in Mat sta se 
nam prikupila s svojim bolj ali manj uspešnimi, vedno komičnimi 
hišnimi popravili. V spomin na čase pravih risank, ki so zaznamo-
vale mladost mnogokaterih generacij, legendarna domača mojstra 
prihajata na velika platna s čisto novimi dogodivščinami.

Organizator JSKD OI Trebnje. 

Lokalni program omogoča Občina Trebnje. 
Vabljeni!

JSKD OI Trebnje

9. likovna razstava „Igraj se 
z mano“ v Trebnjem 
Vsak od nas je verjetno že kdaj v življenju izrekel besede »igraj se 
z mano« kot povabilo k druženju, skupni dejavnosti, povezovanju. 
V igri smo si ljudje pogosto veliko bolj enaki in enakovredni, v in-
terakcije stopamo lažje in bolj sproščeno kot v ostalih življenjskih 
situacijah. Igra je namreč ena od prvih socialnih dejavnosti človeka 
in kot taka ohranja pristnost in nezavezanost vsem konvencijam 
zunaj lastnih.

JSKD OI Trebnje je v sodelovanju z Društvom za kulturo inkluzije 
in lutkarjem Borisom Kononenkom v petek, 2. decembra 2016, v 
dvorani STIK gostila prav poseben dogodek. 

Na skupno druženje ob postavljanju 9. likovne razstave „Igraj se z 
mano“ smo povabili OŠPP Mirna ter Vrtec Mavrica Trebnje in OŠ 
Trebnje. Na dan pred Ta veselim dnevom kulture smo se družili, 
postavili razstavo in si ogledali predstavo. Dogodek je vodil Boris 
Kononenko, ki je v goste ob 140. obletnici njegovega rojstva pova-
bil Ivana Cankarja. V predstavi smo skozi animacijo različnih lutk, 
pri kateri je sodelovalo tudi občinstvo, odkrivali različne zaklade, 
ki so nam pomembni v življenju. Skupaj smo prišli do spoznanja, 
da je največji zaklad knjiga. Za vse obiskovalce pa je bil zagotovo 
dragocen zaklad tudi druženje. 

9. likovna razstava „Igraj se z mano“ bo v dvorani STIK ob vnap-
rejšnjem dogovoru na ogled do konca decembra. Na natečaj za 
razstavo je prispelo več kot 1000 izdelkov, zato je razstavljen izbor 
del, med katerimi so tudi dela iz OŠ Trebnje, PŠ Dolenja Nemška 
vas (OŠ Trebnje) in Vrtca Mavrica Trebnje. 
Več o projektu na www.igrajsezmano.eu.

Dodatne informacije in dogovor za ogled razstave: JSKD OI Trebnje, 
T.: 07 348 12 50, E: oi.trebnje@jskd.si.

Lokalni program omogoča Občina Trebnje. 
JSKD OI Trebnje. 

Galerijska paleta – 
pravljičen december
Kmalu bo v domovih zadišalo po cimetu, svečkah in pravljičnem 
decembru, saj prihaja najlepši in najbolj čaroben mesec v letu. 
Dom dobi praznično podobo, okrasimo smrečico, prižgemo lučke, 
zunaj bodo plesale nežne bele snežinke. To je čas, ki ga namenimo 
svojim prijateljem in družini.
Pisalo se je leto 2016, ki je bilo za Galerijo likovnih samorastni-
kov Trebnje bogato in zanimivo. Zaključili smo ga z novembrskim 
odprtjem razstave Svet kulturnika Janeza Gartnarja, likovna dela 
iz njegove zbirke. Janez Gartnar je pomembno prispeval k razvoju 
kulturnega življenja na območju občine Trebnje. Aktualna razstava 
je uvod v jubilejno leto 2017. Razstavo si lahko ogledate do 22. 
januarja 2017.
V soboto, 3. decembra 2016, je potekal DAN ODPRTIH VRAT od 
10. do 18. ure. Brezplačno je bil možen ogled aktualne razstave, 
dan je popestrila delavnica »Z VEZENJEM DO UNIKATNE VOŠČIL-
NICE« pod mentorstvom Andrejke Vabič Nose, na kateri so ustvar-
jali unikatne, praznične voščilnice. Delavnica je potekala v sodelo-
vanju z JSKD OI Trebnje.

Dan smo zaključili z dobrodelno prireditvijo »Trebnje za Anino zvez-
dico«, na kateri smo v obliki zbiranja hrane, ki smo jo predali Ani-
ni zvezdici, pomagali posameznikom ter socialno ogroženim dru-
žinam. Zbrali smo približno 15 kg hrane. Prostovoljke iz Osnovne 
šole Trebnje in Leo kluba Trebnje so spregovorile o prostovoljstvu 
in dobrodelnosti. Kulturni program so pripravili učitelji in učenci iz 
Osnovne šole Trebnje.
Hvala vsem sodelujočim in vsem, ki ste prispevali hrano.
V jubilejnem letu vabljeni na bogat Galerijski letni program:
16. februarja 2017 ob 18. uri odprtje razstave o zgodovini tabora 
in galerije; 
18. maja 2017 ob 18. uri odprtje razstave najboljših del iz zbirke 
Galerije likovnih samorastnikov Trebnje; 
Od 10. do 17 junija 2017 bo potekal jubilejni 50. Mednarodni ta-
bor likovnih Samorastnikov; 
26. oktobra 2017 ob 18. uri odprtje prenovljene stalne razstave in 
predstavitev pogleda v prihajajoče trende v naivni umetnosti na 
razstavi Naiva jutri. 
V januarju in februarju vas čaka pester nabor dogodkov, ki se bodo 
odvijali v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje:
19. januarja 2017 ob 18. uri bo potekalo vodstvo po razstavi Svet 
kulturnika Janeza Gartnarja, na kateri si boste lahko ogledali dela 
različnih avtorjev, voščilnice, fotografije, članke o delu kulturnika 
Janeza Gartnarja.
24.–27. januar 2017 bo potekala delavnica Izdelam in okrasim 
uporabni izdelek v okviru pedagoškega programa za osnovnošol-
ce. 
8. februarja 2017 bo od 10. do 18. ure Dan odprtih vrat Galerije 
likovnih samorastnikov Trebnje. 
9. februarja 2017 bo ob 9. uri srečanje krožka Zgodovina umetno-
sti skozi čas, ki deluje v okviru UTŽO Trebnje.

Tam daleč … nekje nad soncem so naše največje želje.
Gledamo in vidimo jih v vsej njihovi lepoti in verjamemo vanje …
Naj se vam jih v prihajajočih praznikih uresniči čim več.

Vesele božične praznike in srečno novo leto 2017!
Katja Strajnar
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Večerna zarja – 
prepričljivih 5 let
Folklorna skupina Večerna zarja, ki deluje v DU Veliki Gaber,  je 19. 
novembra v športni dvorani Osnovne šole Veliki Gaber z osrednjo 
kulturno prireditvijo zaznamovala pet let svojega delovanja.
K sodelovanju na prireditvi so folkloristi povabili še Folklorno sku-
pino Dolsko, Čateške m`skvantarje, moški pevski zbor KUD Marije 
Kmetove Šentlovrenc −  Zagriški fantje, učence Osnovne šole Veli-
ki Gaber in Tamburaško skupino iz Senožet. Izbor sodelujočih je bil 
pester in kakovosten, zato je – skupaj z nastopom ansambla Večerna 
zarja −  pustil zelo prepričljiv pečat. Prireditev je v gabrovskem nare-
čju duhovito in iskrivo povezovala Maja Sever.
Večerno zarjo DU Veliki Gaber vodita zakonca Anica in Jože Zakraj-
šek. V izjemno dejavni skupini je več kot dvajset plesalk in plesalcev. 
Na jubilejni prireditvi so nagovorili polno dvorano občinstva in na-
stopajoče ter jim izrekli dobre želje: župan občine Trebnje Alojzij 
Kastelic, predsednik KS Veliki Gaber Borut Sever, ravnatelj OŠ Veliki 
Gaber Gregor Udovč ter koordinatorka Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti, območna izpostava Trebnje Mojca Femec, in sicer le-ta 
s posebnim namenom, da je Folklorni skupini ob jubileju izročila 
jubilejno priznanje ter Maroltove bronaste značke za pet let delo-
vanja na področju ljubiteljske folklorne dejavnosti, ki so jih prejeli: 
Joži Avguštinčič, Štefka Gliha, Dušan in Lidija Jerlah, Marija in Milan 
Kastelic, Lojzka in Tone Miklavčič, Justina Namar, Vida Plavec, Joži 
Štrempfelj ter Marija in Vojko Žefran.
Maroltovo častno značko za 30 let delovanja na področju ljubiteljske 
folklorne dejavnosti sta ob tej priložnosti dobila Anica in Jože Zak-
rajšek. 
Folklorna skupina s svojimi dejavnostmi, kot so ples, ljudsko pet-
je in narodne noše, ohranja slovensko ljudsko izročilo. Sprva so 
bile morda vaje plesnega ansambla in učenje novih plesnih ko-
rakov zgolj razvedrilo in sprostitev, kasneje zabava, nazadnje pa 
je skupina dobila svoj značaj in tako začela na široko predstavljati 

Z božičkom v čarobnem 
gozdu
ZKD Trebnje se je javila na poziv Občine Trebnje in bila v sklopu 
programov Veseli december v  občini Trebnje izbrana za izvajalko 
projekta z Božičkom v čarobnem gozdu, ki se odvija v parku v Treb-
njem. V sodelovanju z JSKD OI Trebnje je povabila k okraševanju 
čarobnega gozda OŠ Trebnje s podružnicami, Vrtec Mavrica Treb-
nje z enotami, OŠ Veliki Gaber in Vrtec Sončnica pri OŠ Veliki Gaber. 
Dodatno so se vabilu odzvali še varovanci VDC Novo mesto, eno-
ta Trebnje. Okraševanja, ki je ob animaciji Mateja in Tinke Šminke 
potekalo v petek, 2. decembra, med 10. in 12. uro, se je udeležilo 
preko 420 otrok, ki so jih spremljali mentorji. Poleg tega so si doga-

janje z zanimanjem ogledali tudi mimoi-
doči. Otroke je pozdravil direktor Občin-
ske uprave Trebnje Janez Pirc. Okrašene 
hribčke si je ogledal tudi Božiček, ki ga je v 
Trebnje zaneslo med pripravami na božič. 
Zaradi spremenjene podobe parka je bilo 
pri projektu letos nekoliko sprememb. 
Tako smo k sodelovanju pozvali arhitekt-
ko Polonco Kastelic Sosnowsko, ki je pre-
dlagala ureditev, s katero bi se ustvarila 
zimska podoba dolenjskih gričkov. Ti hrib-
čki tvorijo čarobni gozd, ki se je pomaknil 
v ločen del parka, v katerem bo prišel bolj 
do izraza kot urejena celota. Čarobni gozd 
je domišljijski svet, po katerem ste va-
bljeni, da se sprehodite. Nočna osvetlitev 
daje hribčkom še dodatno čarobnost. Le-
tos smo s projektom nekoliko pohiteli, saj 
si želimo, da bi domiselni okraski lepšali 
podobo parka skozi cel veseli december. 
Dogodek je prav tako sovpadal z dogod-
kom Prednovoletna pravljica in s prižigom 
prazničnih luči v Trebnjem. 

Vabljeni k ogledu čarobnega gozda!
JSKD OI Trebnje. 

ter prenašati ljudsko izročilo. Ob jubileju so že lahko povedali, da 
so nastopali v Berlinu in Rimu ter v številnih krajih po Sloveniji, 
zlasti v domovih za starejše. Samo letos so imeli že 34 nastopov.  
Na zaključku prireditve so člani plesne skupine in dejavni upokojenci 
gabrovskega društva upokojencev povabili množico obiskovalcev in 
nastopajoče še na banket, ki so ga odlično pripravili v lastni režiji.

Brane Praznik
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Druženje v tednu 
medgeneracijskega učenja
Učimo se v vseh življenjskih obdobjih. Današnji ritem nas pelje v smer, 
kjer je praktično vsak dan potrebna trohica novega znanja. Prav za-
gotovo ima vsakdo veščine in spretnosti, katere lahko deli z drugimi.
Z namenom mreženja, povezovanja, obogatitve znanja in prenosa 
slednjega med različnimi generacijami je bil v letu 2013 na CIK Treb-
nje ustanovljen Center medgeneracijskega učenja (CMU) Trebnje. 
Pod okriljem Zveze ljudskih univerz Slovenije (ZLUS) deluje v Sloveniji 
kar 19 tovrstnih centrov, ki pripravljajo aktivnosti za ljudi v različnih ži-
vljenjskih obdobjih skozi celo leto, v tednu medgeneracijskega učenja 
pa je njihov program še posebej bogat. CMU Trebnje skrbi za organi-
zacijo in izvedbo letnega programa brezplačnih delavnic in predavanj, 
namenjenih širši lokalni skupnosti ter spodbuja aktivno učenje v tednu 
medgeneracijskega učenja, ki je letos potekal od 21. do 25 novembra 
2016. V tem tednu se je na 11 delavnicah zvrstilo preko 160 udele-
žencev, in sicer predšolski otroci, osnovnošolci, vedoželjni študentje, 
starši, babice in dedki, ostali upokojenci, zaposleni, brezposelni in pri-
padniki drugih ranljivih ciljnih skupin. 
Veliko slušateljev je pritegnilo predavanje psihologinje dr. Zdenke Za-
lokar Divjak z naslovom »Kako izboljšati samozavest?«. Udeleženka 
predavanja Anja Medved je videla tematiko predavanja kot izredno 
koristno za šoloobvezne otroke, saj jih je spodbudila k razmišljanju o 
samem življenju. Ob tem je dodala: »Iz vidika odraslega ocenjujem, da 
je imela omenjena delavnica širše sporočilo, saj je motivirala otroke k 
aktivnemu sodelovanju in njihovemu lastnemu prispevku, hkrati pa nam 
je vsem prisotnim dala mnogo snovi za razmišljanje, kadar se bomo v 
življenju soočali z različnimi situacijami, predvsem glede sebe in dela na 
samozavesti. Na delavnici se je odpiralo mnogo vprašanj in predvsem 
mlajši so bili deležni pravih odgovorov, ki so jih ponesli s seboj. Hkrati 
pa smo tudi odrasli dobili odgovor na marsikatero vprašanje, ki si ga 
postavljamo v sebi.« 

Študentko Bojano Klemenčič je predavanje spodbudilo k premlevanju 
o tem, kaj nam je samoumevno in da je biti kritičen sam do sebe v 
zdravi meri tudi dobrodošlo: »Delavnica je bila zame zelo zanimiva 
in koristna. Predavateljica nas je spodbudila k razmišljanju o tem, s 
kakšno naravnanostjo gremo skozi življenje. Dobila sem tudi recept za 
boljšo samozavest. Kot prvo je potrebno, da imam zdravo samopodo-
bo, da verjamem v svoje sposobnosti in znanje, da se naučim postaviti 
zase in se braniti negativnih mnenj, da preneham biti odvisna od stri-
njanja drugih, kljub temu pa spoštujem njihova mnenja in odločitve.«
Udeleženka Joži Dragan pa je vtis o predavanju povzela s povsem dru-
gega zornega kota: »Predavanje sem spremljala predvsem skozi oči 
mame. Slednje mi je bilo zelo zanimivo in koristno, in sicer iz več vidi-
kov: opazovala sem, kako otroci oz. najstniki med seboj komunicirajo, 
kako razmišljajo in koliko si sploh upajo izraziti svoje mnenje in razmi-
šljanje pred sovrstniki. Pri tem sem razmišljala, katere napake delam 
sama, kaj lahko izboljšam v svoji komunikaciji do otrok oziroma kako 
pomembna je pravzaprav moja vloga pri utrjevanju njihove samoza-
vesti.«

Veliko zanimanja je poželo tudi predavanje na temo »Tudi jaz sem 
prostovoljec«. Pomen in dobrobit prostovoljnega dela v Sloveniji ter 
po svetu nam je predstavila Andrejka Luštek iz Društva za razvijanje 
prostovoljnega dela. Skupaj z udeleženci smo iskali ideje o možnostih 
prostovoljstva v lokalni skupnosti in odzivanja na potrebe ljudi, ki živi-
jo v naši neposredni bližini. Aleksandro Stritar je na delavnici prevzel 
predvsem pozitiven odnos mladih do prostovoljstva: »V današnjem 
času, ko vse poteka zelo hitro, so medgeneracijske delavnice zelo kori-
stne, ravno tako izmenjava znanja ter izkušenj med starejšimi. Zanimi-
vo je bilo opazovati tudi dobro sodelovanje in sprejemanje mnenj drug 
drugega med udeleženci. Udeležba na tovrstnih delavnicah je koristna 
predvsem za pripadnike ranljivih skupin, saj se tako počutijo bolj spre-
jete v družbi in dobijo spodbudo za vključevanje v različne programe.«
Zabavno izkušnjo so zagotovo dobili tudi predšolski otroci, ki so bili 
ustvarjalni skupaj s članicami ustvarjalnega krožka UTŽO Trebnje pod 
mentorstvom Majde Miklič. Udeleženka Silvija Fortuna je dogajanje 
opisala z naslednjimi besedami: »Otroci so skozi izdelavo igre spozna-
vali možnost ekološkega načina delovanja in tako kakovostno preživeli 
svoj prosti čas skozi zabavo in igro. Z delavnico so zagotovo pridobili 
lepo izkušnjo, ki jo bodo ponesli v svoje domače okolje in morda tudi 
kdaj skupaj s svojimi starši iz recikliranih materialov ponovno ustvarili 
kaj zanimivega. Teden medgeneracijskega učenja tako ponuja možnost 
za skupno druženje in zbuja čut za medsebojno spoštovanje in razu-
mevanje.«
V tednu medgeneracijskega učenja so bili udeležencem na voljo tudi 
potopisno predavanje o Litvi, balet za odrasle, delavnica Krajina, 
ustvarjalnica z recikliranimi materiali in motivacijska delavnica za uče-
nje. Že 21. decembra 2016 se nam ponovno lahko pridružite na bo-
žični ustvarjalnici, ki bo potekala na CIK Trebnje. Vabljeni, da obiščete 
katero od delavnic Centra medgeneracijskega učenja, ki poteka v vaši 
bližini, tudi v prihajajočem letu. Letni program CMU lahko spremljate 
na www.ciktrebnje.si. Veseli bomo vaše družbe.

Aleksandra Barbo in 
Silvija Fortuna
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Plakat Miru
Tudi v trebanjskem klubu Lions so razpisali natečaj za letošnji »Pla-
kat MIRU«, na katerem so sodelovale praktično vse šole UE Treb-
nje. Komisija slikarjev in članov Lions kluba je izmed vseh prispelih 
del izbrala pet del in jih posredovala slovenski komisiji. Tej komisiji 
je dostavilo slike 40 klubov iz vse Slovenije.
Letos je tako izmed velike množice izdelanih plakatov v ožji izbor 
prišla Ana Kek iz OŠ Veliki Gaber. 

Lions klub Trebnje bo že v začetku prihajajočega leta v Trebnjem 
organiziral razstavo vseh del, ki so prispele na natečaj na našem 
območju. Lionsi se tudi tokrat posebej toplo zahvaljujejo za sodelo-
vanje vsem avtorjem, posebej pa mentoricam likovne vzgoje.

Bp
Plakat Miru, ki ga je izdelala Ana Kek iz Velikega Gabra.

Hudoooooo dobra radijska 
oddaja o tehnologiji nekoč, 
danes in v prihodnosti
V soboto, 3. 12. 2016, smo bili učenci izbirnega predmeta vzgo-
ja za medije – radio OŠ Trebnje z učiteljico Majo Ogrinc na RTV 
SLO – Radiu Slovenija. Tam smo z novinarko Tadejo Bizilj pripravili 
radijsko oddajo Hudo! z naslovom Tehnologija nekoč, danes in v 
prihodnosti.

V uvodnem delu, ki so ga radijci nekaj dni pred samo oddajo izvedli 
na šoli, smo posneli prispevke zanjo. Anketirali smo sogovorce raz-
ličnih starosti, se pogovarjali s šolskim računalnikarjem Jernejem 
Gabrijelom in dijakinjo tehniške gimnazije Vito Višček ter intervju-
vali našega ravnatelja Rada Kostrevca o tem, kako oni doživljajo 
tehnološki razvoj in kam bo segel le-ta v prihodnosti. 

Čakala nas je še izvedba oddaje v živo, zato smo postali pravi ra-
dijski voditelji. V čisto pravem studiu smo doživeli, kakšno je delo 
radijskega voditelja ali tehnika. Le-to še zdaleč ni tako preprosto, 
kot smo sprva mislili, lahko pa povemo, da je čas za oddajo kar pre-
hitro minil. Ob koncu oddaje smo imeli enotno mnenje, da so bile 
novinarske delavnice, ki so jih za nas pripravili radijci, nepozabna 
izkušnja, v kateri smo se veliko naučili in spoznali, da je tudi radij-
sko delo še kako povezano z razvojem tehnologije.
Po oddaji smo si ogledali še, kako poteka delo na 1. programu 
ter na VALU 202, kjer smo zopet spoznali milijon zanimivih in po-
membnih stvari, brez katerih radio ne bi deloval.

Učenci IP vzgoja za medije – radio OŠ Trebnje

Humanitarna akcija na 
OŠ Veliki Gaber
Na Osnovni šoli Veliki Gaber so v začetku decembra uspešno iz-
vedli humanitarno akcijo, s katero so zbirali sestavine za praznične 
dobrote in drugo hrano z daljšim rokom uporabe ter vsakodnevne 
potrebščine. Akcijo so izpeljali v sklopu delovanja Skupnosti učen-
cev šole. Zbrano so namenili za pomoč družinam, katerih otroci 
obiskujejo šolo v Velikem Gabru.

Odzvali so se učenci s starši, otroci vrtca Sončnica s starši ter za-
posleni na šoli in v vrtcu. Odziv je bil fantastičen! Nabrali so deset 
velikih škatel oz. 165 kg dobrot in drugih potrebščin. Namesto dve-
ma predvidenima družinama so tako lahko pomagali kar štirim! Vse 
zbrano je bilo 5. decembra 2016 oddano družinam, ki so podarjeno 
s hvaležnostjo sprejele in se vsem najlepše zahvaljujejo za pomoč 
in pripravljenost. 

Lepo je videti, da si znamo med seboj pomagati in nesebično pri-
skočiti na pomoč. Z majhno gesto so družinam uspeli polepšati 
praznike. Na fotografiji so zbrani nekateri predstavniki oddelčnih 
skupnosti in vrtca z mentorico Skupnosti učencev šole.

Andreja Jaklič 
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S prvimi skupinami 
uspešno zaključili 
brezplačni tečaj angleščine 
za zaposlene
Na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje smo v novembru us-
pešno pripeljali do zaključka prve skupine udeležencev brezplačnih 
izobraževalnih programov v sklopu projekta Temeljne in poklicne 
kompetence osrednja JV regija. 
V letu 2016 smo z dvema skupinama uspešno zaključili tečaj po-
slovne angleščine, ena skupina se je naučila, kako se uspešno 
spopadati s stresom in upravljati z lastno energijo, dve skupini 
udeležencev se še učita osnovnega računalništva v programu Ra-
čunalniška pismenost za odrasle.
S projektom bomo nadaljevali tudi v letu 2017, zato vas že sedaj 
vabimo, da se nam pridružite v enem izmed brezplačnih progra-
mov, ki vam jih ponujamo:
Programi računalniškega in digitalnega opismenjevanja:

 o Računalniška pismenost za odrasle – uporaba računalni-
ka za začetnike

 o Življenje v digitalni dobi – uporaba računalnika, osnov-
nih programov in spletnih aplikacij (e-storitev) 

 o Digitalne veščine in socialna omrežja – računalnik, tabli-
ce, pametni telefoni in njihovi operacijski sistemi

 o Spletne storitve in digitalna komunikacija – socialna 
omrežja, e-učenje in spletne aplikacije

 o Digitalno je zabavno – uporaba osnovnih programov, 
e-predstavitve, fotografije, oblikovanje, glasba …

Drugi programi za poklicni in osebni razvoj:

 o Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja
 o Poslovni tuji jezik − sporazumevanje v tujem poslovnem 

jeziku
 o Podjetništvo – osnove trženja, finančnega spremljanja in 

vodenja manjših podjetij
 o Jezik, kultura in institucije v vsakdanjiku tujca – sporazu-

mevanje v slovenščini in spoznavanje Slovenije
 o Umetnost učinkovitega učenja – moj izziv – kako se us-

pešno učiti
 o Učinkovito upravljanje z lastno energijo in izboljšanje 

veščin soočanja s stresom – obvladovanje stresa in oseb-
nostna rast

Vsi programi so brezplačni, saj jih financirata Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost in šport.

Za vse dodatne informacije in prijave smo vam na voljo na telefonski 
številki 07 3482 104 ali po e-pošti sabina.tori-selan@ciktrebnje.si.

Mojca Pokrajculja 
malo drugače
Ne, »naša« Mojca ni oddajala svoje hiške v najem  – pod streho je 
vzela vsakogar, ki je potreboval pomoč. No, v njeno hiško le ni bilo 
mogoče priti tako preprosto – iskalci zatočišča so morali nekaj znati 
– in takrat so se jim vrata odprla na stežaj!
Skrb za jezikovno izražanje otrok bodočim vzgojiteljem/vzgojitelji-
cam nalaga veliko odgovornost – od spodbujanja in podpore ra-
zvoja otrokove jezikovne zmožnosti – preko spoznavanja otrok s 
pisnim jezikom – do urjenja jezikovnega izražanja.
Seveda teoretično znanje o »zapovedanih« vsebinah ni dovolj: ve-
lja le takrat, ko je podkrepljeno z »življenjem« – v našem primeru z 
uprizoritvijo ljudske pravljice Mojce Pokrajculje.
Skupaj z mentorico se nas je k delu spravilo enajst. Vsi nastopajoči 
so  vključeni  v program srednjega strokovnega izobraževanja pred-
šolske vzgoje, ki ga izvajajo na Centru za izobraževanje in kulturo 
Trebnje. Povezovanje teorije s prakso je še kako pomembno. In kje 
je več možnosti kot pri predšolski vzgoji otrok? Prav zato nas vse, ki 
se »spopademo« z  dodano vrednostjo predpisanih vsebin, podpi-
rajo, udeležence izobraževanja pa s tem vzpodbujajo h kakovostne-
mu pristopu  učenja predmeta.
Poskrbljeno je bilo za besedilo z dialogi in opisi dogajanja Mojce 
Pokrajculje. Vlog si ni bilo težko razdeliti – za trenutek se nam je 
zdelo, kot da so napisane prav za našo skupino – dodali smo še 
sovico, ki je spretno vihtela glavnik, in odlično plesalko muho. 
Učenje vlog seveda ni bilo dovolj. Poskrbeti smo morali še za oko-
lje, v katerem se je Mojca Pokrajculja »dogajala«  oz. za sceno. Tudi 
tukaj so se vsi nastopajoči izkazali z domišljijo brez meja – prostor 
so odlično likovno uredili, sami izdelali, ali prinesli od doma različ-
ne predmete, potrebne za popestritev igre. Enako je bilo z domi-
selno izdelanimi  kostumi; tako se otrokom res ni bilo težko vživeti 
v igro, ki se je tako doživeto  odvijala »na odru«. Pa zvočni učinki: 
škripanje vrat, smrčanje, prebujajoče se jutro …
Oder? Pravzaprav ga ni bilo. Prostor so nam prijazno posodili v 
Knjižnici Pavla Golie Trebnje. Za hip se nam je zazdelo, da ga ne 
bomo »napolnili«, a se je izkazalo ravno obratno. Čitalnica je bila 
premajhna za vse otroke in njihove starše, ki so se udeležili naše 
predstave. Nenazadnje to dokazuje tudi budno spremljanje igre in 
sodelovanje otrok z igralci; na koncu pa so nastopajočim nekoliko 
»večji« tudi čestitali.

Ni se nam treba bati za dobre vzgojiteljice in vzgojitelje; le zaupati 
jim moramo, podati roko in ustvarjalno sodelovati pri vzgoji otrok v 
njihovem najpomembnejšem obdobju.

Foto (K.J.): Predstava Mojca Pokrajculja
Zlata Kastelic, 

profesorica slovenščine na CIK Trebnje
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INTERVJU

Toni 
Kukenberger – 
inovativni mladi 
kmet 2016
Tokrat se bomo pogovarjali z g. Tonijem 
Kukenbergerjem iz Gorenjih Ponikev pri 
Trebnjem, nosilcem ekološke kmetije Ku-
kenberger. Na dan slovenske hrane −  18. 
novembra 2016 −  je iz rok predsednika dr-
žave g. Boruta Pahorja prejel prestižno pri-
znanje in naziv Inovativni mladi kmet 2016 
v Republiki Sloveniji.

G. Kukenberger! Kaj ta naziv sploh predsta-
vlja in kako lahko kandidiraš za ta naziv?
Naziv Inovativni mladi kmet (IMK) vsako leto 
podeljujeta Kmetijsko gozdarska zbornica 
Slovenije in Zveza slovenske podeželske mla-
dine. Izbor poteka tako, da se kandidat pri-
javi sam, lahko pa ga prijavi tudi kdo drug. 
Mene sta predlagala Kmetijsko gozdarski za-
vod Novo mesto in Društvo podeželske mla-
dine Trebnje. Gre za izbor, pri katerem iščejo 
čim večjo inovativnost mladih kmetov. Torej 
neke izboljšave oziroma lahko tudi drugač-
ne postopke, inovativne pristope, ki jih drugi 
nimajo.

Torej je ta naziv precej prestižen, kajne?
Seveda, to je res naziv ‚‘na nivoju‘‘. Komisi-
ja izbira po več principih (tržna usmerjenost 
kmetije, vpliv na okolje, širša uporabnost 
inovacij(e) …). Izbor je res težak, saj mora-
jo med sabo primerjati zelo različne kmetije 
in ožji izbor kandidatov, ki jih komisija tudi 
obišče. Letos je bila res močna konkurenca. 
Nositi ta naziv je velika čast, obveznost in 
pa obenem tudi velika možnost promocije, 
saj postaneš zanimiv za medije. Letos je zelo 
veliko težo k temu nazivu in priznanju dodal 

tudi predsednik države g. Borut Pahor, ki je v 
predsedniški palači gostil prireditev razglasi-
tve IMK 2016.

Kaj pa je pravzaprav bila inovacija, ki je pri 
vas prepričala strokovno komisijo?
V bistvu je naziv skupek več ‚‘lastnosti‘‘ 
naše kmetije. Od tega, da smo tržno usmer-
jeni, torej mleko in mlečne izdelke sami tr-
žimo, do certifikata za ekološko kmetijstvo, 
ki ga imamo za vse naše izdelke. Največjo 
težo pa je imelo prevozno molzišče, ki sem 
ga pred tremi leti sam razvil in izdelal. To 
nam je omogočilo molžo krav na pašniku 
dvakrat dnevno, in sicer vsak dan od aprila 
do oktobra. 

Nam lahko to molzišče na kratko predsta-
vite?
Molzišče je v principu prikolica, ki jo lah-
ko pripnemo za kakršen koli traktor. Naša 
prikolica je sedaj pripeta za skoraj 45 let 
starega zetorja, ki je pred tem že nekaj let 
sameval pod kozolcem, saj se ga ne spla-
ča prodati. Sedaj pa nam pride še kako 
prav, predvsem vsako poletje, ko je živina 
na paši. Konstrukcija molzišča je iz jeklenih 
cevi, ima štiri stojišča za krave, ki so med 
molžo 80 cm dvignjena od tal, da molznik 
lahko stoji vzravnan. Za prihod na molzišče 
in izhod iz njega imamo dvižni klančini, ki se 
po molži dvigneta, da zavzameta čim manj 
prostora. Tako lahko molzišče premaknemo 
kamor koli. Vsaka krava ima pri glavi jasli, 
kamor ji damo malo žita, da rajši pride na 
molzišče, zadaj pa ima lovilec iztrebkov, saj 
jo molzemo od zadaj, med nogami. Za po-
gon podtlačne črpalke skrbi generator ele-
ktričnega toka, ki ga preko priključne gredi 
poganja traktor. Mleko med molžo zbiramo 
v sod. Ko je molža končana, molzišče zloži-
mo in ga skupaj z mlekom odpeljemo do-
mov, kjer ga pomijemo, mleko pretočimo v 
hladilno cisterno in nato zopet pripravimo 
vse za naslednjo molžo.

Prevozno molzišče ni edina inovacija, ki 
ste jo izdelali oziroma priredili po svojih 
idejah. Kaj ste še na svoji kmetiji izboljšali 
oziroma izdelali?
Sem človek, ki se nobenega problema ne 
ustraši oziroma nikoli takoj ne pomislim: 
‘To pa ni mogoče‘‘. Vsega se lotim in mi 
zato tudi veliko stvari uspe. Že v osnovni 
šoli sem veliko ustvarjal. Najprej iz lesa, ko 
pa sem se naučil obdelave kovin, predvsem 
varjenja, pa sem se iz delavnice starega 
očeta ‚‘preselil‘‘ v garažo, v kateri imamo 
orodje, ki ga potrebujemo za različna po-
pravila na kmetiji. Seveda je možno z malo 
iznajdljivosti tudi marsikaj ustvariti. Tako 

je bil prvi izdelek iz te garaže že na koncu 
osnovne šole moj trikolesnik z motorjem 
APN, ki ga uporabljam še danes, sem ga pa 
vmes že dvakrat predelal. Od raznih manj-
ših izboljšav lahko omenim še zadnjo – pre-
mično visečo ploščad za slamnate bale, ki 
jo uporabljamo za nastiljanje mladi živini, 
da ni treba slame ročno premetavati 15 m 
daleč. Poleg tega sem se lotil tudi izdelave 
manjšega zgibnega traktorja, pri kateri me 
je delo v sirarni žal prisililo, da ga nisem še 
dokončal. Tudi v sirarni je kar nekaj mojih 
idej (dodelava sirarske stiskalnice in točila 
za jogurt), ki so jih sicer izvedli drugi moj-
stri, ampak pomembno vplivajo na boljše 
delo na naši kmetiji.

Omenili ste, da mleka ne oddajate le pre-
ko kmetijske zadruge, ampak da ga prede-
lujete in prodajate tudi sami. Torej imate 
doma sirarno. Katere izdelke izdelujete?
Ker je naša kmetija premajhna, da bi živela 
samo od oddaje mleka, smo se usmerili v 
predelavo, s katero lahko z dodano vredno-
stjo preko izdelkov za naše mleko iztržimo 
več. Izdelujemo različne mlečne izdelke, in 
sicer več vrst poltrdih zorjenih sirov, nava-
dni in sadni jogurt, več vrst skute in nekaj 
masla ter smetane. Skupaj imamo okoli 
20 različnih izdelkov in lahko se pohvalim, 
da smo na državnih ocenjevanjih Dobrote 
slovenskih kmetij v zadnjih štirih letih do-
bili že 10 zlatih priznanj. Brezkompromisno 
skrbimo za kakovost naših izdelkov, saj ver-
jamem, da je to najboljša popotnica za dol-
goročni uspeh kmetije, kljub temu, da je to 
na začetku veliko težje in bolj naporno delo.

Inovacija: Prevozno molzišče s katerim je 
nagrajenec prepričal strokovno komisijo in 
prejel prestižno priznanje

Priznanje predsednika države: G. Toni Ku-
kenberger s predsednikom države g. Boru-
tom Pahorjem ob prejemu priznanja
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V letošnjem letu ste se usmerili v prirejo 
senenega mleka. Kaj pravzaprav to sploh 
je in zakaj je to boljše za potrošnike?
Tako je. Seneno mleko je mleko, ki ga dajejo 
živali, ki ne jejo popolnoma nič silaže. Torej 
jedo seno oziroma svežo travo poleti, seve-
da je zelo zaželena tudi paša, kar pri nas 
tudi izvajamo, pozimi pa je glavnina suho 
seno. Poleg tega jim dodajamo tudi nekaj 
žita oziroma drugih stranskih proizvodov, 
npr. pridelave olja, ampak je delež te do-
dane močne krme omejen na največ 25 % 
krme, ki jo živali dobivajo. Mleko krav, ovc 
in koz (pri nas imamo samo krave), ki ne 
jedo silaže, ima boljšo maščobno-kislinsko 
sestavo in več drugih prednosti, saj vsebu-
je več nenasičenih maščobnih kislin, poleg 
tega pa je seno tudi najprimernejša oblika 
krme za živali. Če živalim ponudite dob-
ro silažo in dobro seno, bodo brez izjeme 
najprej pojedle seno. Tudi to je razlog, da 
smo se odločili za prehod na seneno mleko, 
kljub temu, da je dobro seno dražje pride-
lati kot silažo.

Po prejemu naziva Inovativni mladi kmet 
ste večkrat omenili družino, ki vas na vaši 
poti podpira in vam stoji ob strani. Kakšen 
je vaš odnos do tega?
Ko se včasih zamislim in spomnim, kaj vse 
smo na naši kmetiji v zadnjih petih letih, 
odkar sem prevzel kmetijo, naredili, se mi 
večkrat zazdi, da je to skoraj nemogoče. 
Pa vendar nam je uspelo. Če bi za to moral 
poskrbeti sam, je jasno, da ne bi šlo. Niti 
približno! Sem ponosen, da smo v družini 
Kukenberger na Ponikvah še živi vsi štirje 
moški predstavniki našega rodu: ata An-
ton, oče Anton, jaz Toni in moj sin David. 
Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil svoji 
ženi, staršem, sestrama, starim staršem, 
ženini in stričevi družini, kajti vsi mi res 
na vse možne načine pomagajo in to vsak 
po svojih zmožnostih. Seveda nas skupno 
delo tudi povezuje. V vsakem uspehu je del 
vsakega od njih in za to sem jim vsem hva-
ležen ter na vsakega od njih tudi izredno 
ponosen.

G. Kukenberger, v imenu uredništva in 
verjamem, da lahko rečem tudi v imenu 
občanov in občank občine Trebnje, da smo 
ponosni na vaše dosežke in prejeti naziv 
Najbolj inovativni mladi kmet 2016, zato 
vam tudi v prihodnosti želimo obilo po-
dobnih uspehov in obenem družinskega 
sožitja.
Hvala vam za vaš čas in pogovor.

Pogovarjal se je Leon Lobe, 
član uredništva

INTERVJU

S 1. septembrom 2016 je OŠ Veliki 
Gaber dobila novega ravnatelja. Po 
dobrih treh desetletjih je bil zopet iz-
bran  moški, mag. Gregor Udovč, ki 
je s svojim programom in vizijo šole 
najbolj prepričal učiteljski zbor in 
starše učencev. Želimo, da bi ga bolje 
spoznali tudi ostali občani, zato smo 
se odločili za pogovor z njim.

Na začetku vas prosim za kratko predstavi-
tev.
Po naravi sem športnik in zelo pozitivno na-
ravnan. Zelo rad se družim s pozitivnimi ljud-
mi, ki so nadpovprečno aktivni na svojem 
področju. Kljub temu, da izhajam iz okolice 
Šmarjeških Toplic, sem svojo poklicno pot 
pričel na Notranjskem v okolici Logatca kot 
učitelj na majhni podeželski šoli, podobni tej 
v Velikem Gabru. Imel sem priložnost delati s 
čudovitimi ljudmi, od katerih sem se mnogo 
naučil. To mi je pomagalo, da sem pri svojem 
delu z otroki dosegal nadpovprečne rezulta-
te. Poleg učiteljevanja sem pedagoške izku-
šnje nabiral še v društvu Naturo − centru za 
izkustveno učenje in aktivnosti na prostem, 
v katerem sem dejaven še danes. Dodatno 
energijo za pedagoško delo črpam od svojih 
dveh otrok, ki mi vsak dan znova dokazujeta, 
da je v otroke vredno vlagati. Pri vsem skupaj 
pa mi je vedno z idejami in energijo v pod-
poro partnerka, s katero že od najstniških let 
soustvarjava zgodbo najinega življenja.

Zakaj ste se odločili, da kandidirate za rav-
natelja? Kaj vam je bilo pri tej funkciji naj-
bolj všeč?
Moj pogled na šolstvo in pristopi pri delu z 
otroki so drugačni od ustaljenih praks. Do 
sedaj sem metode dela, ki sledijo potrebam 
današnjih otrok, uveljavljal le pri svojem delu 
v razrednih, kjer sem poučeval in pri delu z 
otroki izven šolskih zidov. Sem in tja se mi 
je pridružil še kakšen kolega, vendar večjih 
sprememb ni bilo moč uveljaviti. Zato sem 
kot naslednji korak, kako drugačen pristop 
pri delu z otroki uveljaviti širše, videl pri vo-
denju šole.  Sama funkcija pa mi v tem delu 
predstavlja izziv, kako transformirati tradici-
onalno šolo v šolo, ki je bolj prilagodljiva da-
našnjemu času.

Kako so vas sprejeli učenci in delavci šole?
Na šoli sem dobro sprejet, vsaj občutek imam 
tak. Tako med sodelavci, učenci kot tudi med 
starši. Moram reči, da se v okolju, v katerega 
sem prišel, počutim zelo dobro.

Ali ste pri uresničevanju pričakovanj že na-
leteli na ovire? Katere so to in kako jih pre-
magujete?
Pri vsakem vpeljevanju novosti oziroma pri 
vseh spremembah človek naleti na odpor. 
Enkrat večji, drugič manjši. Vendar brez neje-
volje ne gre. Ljudje po naravi nismo nagnjeni 
k spremembam. Vendar moram reči, da z 
dobro argumentacijo, jasno vizijo in z vklju-
čevanjem vseh deležnikov pri pripravi spre-
memb so te ovire premagljive. 

Katere so pri funkciji ravnatelja  vaše pozi-
tivne izkušnje, v čem ste že na začetku man-
data dosegli zadovoljstvo?
Jaz vsako izkušnjo jemljem kot pozitivno, 
saj se lahko iz vsake izkušnje učim. Pred-
vsem sem zadovoljen s svojimi sodelavci, ki 
so uvideli, da je čas za spremembe in da je 
potrebno šolstvo v Velikem Gabru postaviti 
na pravo mesto. Prezgodaj pa je še govoriti o 
kakšnih dosežkih. Se slišimo ob koncu šolske-
ga leta, ko bo čas za analizo.

Vrtec Sončnica se zaradi povečanja vpisa ot-
rok že več let sooča z velikimi prostorskimi 
težavami, posledično tudi šola. Ali že posku-
šate reševati te težave in na kakšen način?
Prostorska stiska je rak rana slovenskega 
šolstva. Vsaka občina jo rešuje na svoj način. 
Izgradnja novega vrtca je predvsem stvar 
lokalne politike in krajanov.  Tik ob uradnem 
začetku mandata sem bil pri g. županu, ki je 
povedal, da je izgradnja novega vrtca v fazi 
nakupa zemljišča. Primerno naj bi že našli. Po 
zadnjih podatkih pa se nakup premika nap-
rej. 

Česa si v prihodnosti najbolj želite?
Vsekakor je moja prednostna naloga, da s 
sodelavci ustvarimo pogoje, ki bodo omogo-
čali učencem dosegati dobre učne rezultate, 
hkrati pa jih vzgojiti v skrbi do sočloveka in 
narave, kar je najboljša popotnica za življe-
nje. Pri tem si želim tudi podpore staršev, 
brez katerih v tem skupnem projektu ne gre. 
Na drugi strani si želim tudi podporo lokalne 
skupnosti, ki se mora zavedati, da lahko za-
posleni v šoli in vrtcu le ob primernih pogojih 
dela damo otrokom največ. 

Spoštovani ravnatelj, za odgovore se vam 
najlepše zahvaljujem in vam želim uspešno 
delo ter veliko zadovoljstva ob rezultatih 
svojega dela, uspehih učencev in sodelav-
cev.

Marija Mežnaršič 



št. 122 / december 201622

ŠPORT

leonrojc@gmail.com ali 041 744 026

ENA POLICA  
S KRITJEM ZA VSE 
ZAVAROVALNICE.

Izognite se 
nepredvidenim 
stroškom ob 
morebitni škodi.

“ZAVAROVANJE  
MLADI VOZNIK”

Srečno  
in dobro  

zavarovano 
2017.

Na maraton!
V Zdravstvenem domu Trebnje opravljamo razne preventivne 
preglede in promoviramo skrb za zdravje na več načinov. V želji, 
da preidemo od besed k dejanjem, se je skupina zaposlenih iz naše 
ustanove odločila, da se bo 30. oktobra 2016 udeležila Ljubljanske-
ga maratona.
15 zaposlenih se je pred samo prireditvijo kar nekaj časa zavzeto 
pripravljalo, da bi maraton pričakali v odlični tekaški formi. Vsem 
je uspelo preteči predvideno razdaljo in izpolniti zastavljen cilj, to 
je preteči 10-kilometrsko progo na naši osrednji tekaški prireditvi. 
Da nam je to uspelo, so nam bili v pomoč tudi naši sponzorji, ki so 
omogočili, da so bile priprave privlačnejše in tek mehkejši: Sindikat 
zdravstva in soc. varstva,  Vita Trebnje d.o.o., Avto Slak, Vulkani-
zerstvo Boštjan Vovk, M Tom oblazinjeno pohištvo d.o.o., Avtoce-
nter Vovk, Zavarovalnica Triglav, Avtohiša Pan-Jan in Bartog d. o. o.
Naš uspeh nam je dal voljo, da že razmišljamo o tem, kateri bo naš 
naslednji tekaški podvig.

Zdrava rekreacija v tretjem 
življenjskem obdobju
Vsak ponedeljek in četrtek  se  v telovadnici CIK Trebnje zbere preko 
trideset udeleženk, članic UTŽO. Ker je telovadnica premajhna, vadi-
mo v dveh skupinah, prva od 16. do 17. ure in druga od 17. do 18. ure.
Pod vodstvom vestne in prizadevne mentorice Marije Uhan se 
dobro razgibamo. S skrbno načrtovanimi vajami raztegnemo vse 
mišice in sklepe, krepimo moč in ravnotežje. Med vadbo posve-
čamo pozornost tudi pravilnemu dihanju. Stoje, sede ali leže na 
bokih, hrbtu in trebuhu poskrbimo za razgibanost našega telesa. 
Vsakokrat pa posvetimo posebno pozornost vajam za hrbtenico.
Za vadbo ni nikoli prepozno, le-ta lahko izboljša kvaliteto življenja, 
še posebno v tretjem življenjskem obdobju.

Marija Mežnaršič
animatorka ŠK Zdrava rekreacija

Foto: M.V.
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Atletska sekcija Trebnje 
vstopa v drugo leto 
delovanja
Atletska sekcija Trebnje je novembra lani pričela z organiziranimi 
atletskimi treningi kot podružnica Atletskega kluba Krka iz Novega 
mesta. S treningi vstopamo v drugo leto delovanja, priprave na se-
zono 2017 pa so v polnem teku in se odvijajo v skladu z načrti. Za-
radi izrednega zanimanja otrok za atletiko potekajo letos treningi 
že v treh starostnih skupinah, skupno pa v Trebnjem redno trenira 
kar 70 otrok! Prva tekmovanja nove sezone mlade atlete čakajo že 
januarja, ko bodo na sporedu državna prvenstva v dvorani za vse 
kategorije. 
V prvem letu delovanja so trebanjski atleti dosegli lepe uspehe 
na tekmovanjih državne ravni. Zelo pomemben je podatek, da so 
naši člani pomagali ekipi Osnovne šole Trebnje pri osvojitvi zlatih 
medalj na državnem šolskem prvenstvu v štafetnem teku 4 x 100 
metrov za starejše učenke in učence ter k ekipnemu prvemu mestu 
starejših učencev med več kot 100 slovenskimi osnovnimi šolami. 
Tudi dekleta so bila na ekipnem prvenstvu odlična, saj so na finalu 
osvojila sedmo mesto. 
Na atletskem državnem prvenstvu sta medalje med posamezniki 
osvojila Matevž Šuštaršič za 2. mesto v štafeti 4 x 100 m na držav-
nem prvenstvu kategorije U 16 ter Andrej Hočevar za 3. mesto v 
štafeti 4 x 200 m na državnem prvenstvu kategorije U 12. Z uvr-
stitvami med prvih 10 na posamičnih državnih prvenstvih v svojih 
kategorijah se lahko pohvalijo še Eva Murn (skok v višino, troskok), 
Jan Jarc (60 m), Metka Strahinič (skok v višino), Matevž Šuštaršič 
(60 m, 100 m, 300 m), Jerca Rakar (4 x 200 m), Ana Hostnik (4 x 100 
m), Ela Kolar (1000 m) in Nuša Jaklič (60 m ovire).
V letošnjem letu nam je na novem atletskem stadionu v Trebnjem 
uspelo organizirati tudi prvi atletski miting in ugotavljamo, da je v 
Trebnjem za kraljico športov izredno veliko zanimanje. Nastopilo je 
namreč preko 140 tekmovalcev, med njimi tudi nekaj rekreativcev, 
člani naše sekcije so osvojili kar 15 prvih mest. Potrudili se bomo, 
da tudi v letu 2017 organiziramo podobno tekmovanje.
Vse ljubitelje atletike, teka in športa obveščamo, da potekajo vse 
leto v Športnem parku Trebnje tudi treningi za odrasle, ki jih redno 
obiskuje lepo število Trebanjcev. Več informacij dobite na mitja.
svet@gmail.com. 

Člani Atletske sekcije Trebnje v pričakovanju še uspešnejšega nove-
ga športnega leta želimo vsem bralcem srečno, veselo in uspešno 
novo leto 2017. 

Mitja Svet, trener atletike
Foto: Mitja Svet

Motokros  prvak v svoji 
kategoriji − 2016

Nocoj  roke zaploskale so mi v pozdrav,
saj državni in pokalni prvak v motokrosu sem postal.

Že  40 let je od  tega,
ko dovolil sem, da bencin 

s krvjo mojo se  pomešal je
in me za vedno zasvojil.

Delček možganov mojih
od jutra do noči pri motokrosu se mudi.

Vem, težko to je razumeti,
moraš doživeti,

da bi mogel to dojeti.

Rad bi se zahvalil vsem,
ki pomagate sanje moje mi živeti. 

Pri KTM moto Seles ekipi
so se zares trudili, 

da oranžni konjiček me nikoli ni izdal.
Izpuh Akrapovič pa še konjev nekaj je dodal.

Danilo je vsako nedeljo za krila poskrbel.
Avto Slak pa za avto nas skrbel,

da pravočasno na tekmo vsako smo prišli.

Za gume in obleko
pa moj občan Miran Kovačič je skrbel.

Da na opremi vse lepo stoji,
naš Zdenko Praznik poskrbi.

Na koncu bi  sinovoma in  ženi se zahvalil rad,
tudi ko po trnjevi poti smo hodili,
nikoli na cedilu niste me pustili.

Hvala, rad vas imam.

A misli moje  naprej hite,
saj sezona nova je pred vrati že.

Vem, s skupnimi močmi
zmogli bomo prehoditi nove vse poti.

KTM #99 Fortuna Alojzij (Luky)

ŠPORT
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Starejše deklice OŠ Trebnje 
prvič področne prvakinje 
v dvoranskem nogometu
Našim učenkam je uspelo, da so na področnem prvenstvu v Šen-
tjerneju, ki se je odvijalo v torek, 29. 11. 2016,  osvojile 1. mesto 
in prvič postale področne prvakinje med starejšimi deklicami in se 
s tem dosežkom uvrstile na državno prvenstvo. Uspeh je še toliko 
večji, saj se šele tretje leto udeležujemo tega tekmovanja. 
V prvi tekmi so se učenke pomerile z OŠ Podzemelj in odigrale ne-
odločeno 0 : 0, v drugi tekmi so premagale OŠ Brusnice z 8 : 1 – 
strelke so bile: Tamara Pate je zadela trikrat, Lara Lobe dvakrat, Ana 
Hostnik, Manca Udovič in Zoja Redek pa po enkrat. V polfinalu so 
se pomerile z OŠ Center in jo premagale z 1 : 0 – strelka je bila Ana 
Hostnik. V finalu so po izvajanju sedemmetrovk premagale še do-
mačinke z 2 : 1 – obakrat je sedemmetrovko zadela Lara Lobe. Redni 
del se je sicer končal neodločeno 1 : 1 – strelka je bila Tamara Pate.  
Najboljša strelka turnirja je bila Tamara Pate, ki je prispevala 4 za-
detke.  

Starejšim dečkom 
OŠ Trebnje uspel veliki met 
v dvoranskem nogometu
V četrtek, 1. 12. 2016, smo se udeležili področnega prvenstva v 
dvoranskem nogometu v Črnomlju za starejše dečke in na koncu 
osvojili odlično drugo mesto ter se s tem uvrstili na državno pr-
venstvo.
Pristali smo v zelo težki skupini z OŠ Šentjernej, OŠ Metlika in OŠ 
Center. Prvi dve šoli sta veljali za favorita naše skupine. V prvi tekmi 
smo nadigrali OŠ Center in jih premagali s 4 : 1 – dvakrat je zadel 
Peter Murn, po enkrat pa Anže Perpar in Mark Kolenc. Za uvrstitev 
v polfinale smo se pomerili z OŠ Metlika in jo po taktični in bor-
beni igri premagali z 1 : 0 – zadel je Anže Perpar. V polfinalu smo 
se pomerili z našo dobro znanko OŠ Šentrupert in jo po težkem in 
izenačenem boju premagali po izvajanju sedemmetrovk z 2 : 0 – 
zadela sta Kristjan Kastigar in Anže Perpar. OŠ Šentrupert bi prav 
tako lahko odločila tekmo že v rednem delu, a jim je zmanjkalo 
nekaj športne sreče. V finalu smo se pomerili z zelo močno ekipo 
OŠ Šentjernej, ki je upravičila vlogo najboljše ekipe na turnirju in 
nas brez težav premagala s 6 : 0. Imeli smo sicer nekaj smole, saj 

Našo šolo so zastopale: Tinkara Vrhovec, Lara Lobe, Adelina Osma-
noska, Ana Hostnik, Zoja Redek, Ema Erman, Tjaša Lončar, Manca 
Udovič, Tamara Pate in Janja Kic.
Vsem učenkam čestitamo za izjemen uspeh in uvrstitev na državno 
prvenstvo.

Smiljan Pristavnik

sta se nam v polfinalu poškodovala vratar in igralec, še en igralec 
pa je imel težave z žulji. Toda tudi brez tega bi težko »parirali« res 
zelo kakovostnemu nasprotniku.
Našo šolo so zastopali: Ermin Karajmić, Tilen Smolič, Anže Perpar, 
Jure Smolič, Marcel Barle, Peter Murn, Tio Berk, Kristjan Kastigar 
in Mark Kolenc. 
Vsem učencem čestitamo za ta uspeh.  

Smiljan Pristavnik
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Klub borilnih veščin 
Fearless Fighters Šentjernej 
Fight Night 2016
V soboto, 26. novembra 2016, je v Šentjerneju potekala kickboks 
prireditev z naslovom Šentjernej Fight Night 2, ki se je je udeležil 
tudi naš domači klub borilnih veščin Fearless Fighters. V borbah po 
pravilih K-1 sta nastopila Trebanjca Klemen Pekolj in Mia Jarc. Prav za 
slednjo je bil to prvi nastop v ringu, iz katerega se je vrnila kot zma-
govalka borbe, saj jo je opravila z odliko. Mia je skozi celotno borbo 
narekovala visok tempo in z dobrim povezovanjem ročnih in nožnih 
udarcev na koncu tudi prepričljivo slavila s sodniško odločitvijo proti 
starejši nasprotnici iz Maribora. Nato je nastopil Klemen Pekolj in 
tudi on se je pomeril z nasprotnikom iz kluba Legija Maribor. Klemen 
se je dobro znašel proti malo bolj izkušenemu borcu in na koncu za-
služeno slavil s sodniško odločitvijo v borbi, v kateri smo lahko videli 
kar nekaj atraktivnih udarcev. Alen Štritof, trener in predsednik KBV 
Fearless Fighters, komentira: »Sedaj nas čaka nekaj malega počitka, 
saj za december nimamo potrjenih dvobojev, že januarja 2017 se 
vsi vključno z mano vračamo v magični štirikotnik. Za leto 2017 že 
načrtujem novo prireditev Trebnje Fight Night, za katero upam, da 
mi uspe vse pravočasno urediti in bi se lahko na njej boril tudi sam.« 
V klubu vsem svojim članom in članicam ter prijateljem kluba želijo 
vesele božične praznike ter zdravo in uspešno leto 2017.

Leon Lobe
Foto: arhiv kluba Fearless Fighters

od leve: Gregor Kek, Klemen Pekolj, Alen Štritof, Mia Jarc in Matevž 
Pekolj na Šentjernej Fight Night 2016

U9 in U10 v zimski ligi 
v Novem mestu
V času med novembrom 2016 in marcem 2017 poteka v Novem 
mestu nogometna zimska liga za vse selekcije od U8 pa do vključno 
U-12 selekcije. Tudi v NK Bartog Trebnje smo se prijavili na zimsko 
ligo, v kateri tekmujeta naši U-9 in U-10 selekciji. Fantje in dekleta 
si tako na igrišču z umetno travo in pod šotorom tudi v tem letnem 
času nabirajo novih nogometnih izkušenj in se tako pripravljajo na 
spomladanski del tekmovanja v MNZ Ljubljana. Do takrat pa nas 
čaka še kar nekaj tekem in turnirjev. Domači klub v januarju 2017 
že pripravlja tri mednarodne tradicionalne dvoranske turnirje, ki se 
bodo odvijali prvi tri sobote v januarju. Vabljeni k ogledu in spod-
bujanju! 
Športni pozdrav do takrat!

Leon Lobe, NK Bartog Trebnje
Foto: Damir Jurak

Ekipa U-9 selekcija pod vodstvom trenerja Borisa Šiška
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Človek poleg mene je duševni bolnik, 
zato se obrnem stran … 
Sama pri sebi se vprašam, je res tako? Od-
govor pozna vsak zase.  Zagotovo pa lahko 
trdim, da družba kljub hitremu napredku 
na vseh možnih področjih v 21. stoletju še 
vedno dovoli stigmatizacijo ljudi s težavami 
v duševnem zdravju in, da so te prisotne v 
čedalje večjem obsegu. Ali vemo, kaj de-
jansko zdravje sploh je? To ni le odsotnost 
bolezni, zdravje je stanje »popolnega teles-
nega, psihološkega in socialnega blagosta-
nja«. Vendar vemo, da so trenutki dobrega 
počutja relativno redki, da sta stres in na-
petost pogostejša spremljevalca v življenju. 
Dejavnikov, ki vplivajo na to, ali bo posame-
znik zbolel za psihično motnjo, je več, lahko 
obstaja genska preddispozicija motenj, ali 
pa so okoljski dejavniki, npr.: okolje, v ka-
terem posameznik živi, pomanjkanje moti-
vacije, kako se posameznik spopade s teža-
vami, osamljenost, občutek manjvrednosti, 
travmatični dogodki, nasilje, daljše stresno 
obdobje itd. Vedeti je treba, da pri vsakem 
izmed nas kdaj pride do tako imenovanega 
»slabega dneva«, da smo žalostni, vendar 
to še ne pomeni, da smo zboleli za psihično 
motnjo. Ko se to zgodi, je oseba daljše ob-
dobje brezvoljna, opusti hobije, v ničemer 
ne vidi smisla, spremeni se komunikacija, 
obnašanje. Takrat je pomembno, da si vsak 
posameznik in/ali njegovi bližnji, zna(jo) in 
upa(jo) poiskati pomoč. Ljudi, ki imajo te-
žave na duševnem oz. psihičnem področju, 
je tudi v našem okolju veliko. Vendar tudi ti 

ljudje imajo svoje življenje in so dejavni, le 
malo več pomoči potrebujejo in tega, da jih 
po odpustu iz psihiatrične ustanove sprej-
me družba, v kateri živijo. S tem namenom 
ima društvo Ozara, Nacionalno združenje 
za kakovost življenja, v Trebnjem pisarno 
za informiranje in svetovanje. Z različni-
mi športnimi, ustvarjalnimi delavnicami, 
skupino za samopomoč in individualnimi 
obravnavami pomagamo uporabnikom, da 
se ponovno vključijo v družbeno in delovno 
okolje in s tem postanejo bolj samostojni, 
kar je prvi korak h kakovostnejšemu življe-
nju. Ker pa bolezen ne prizadene le osebe, 
ki zboli za duševno motnjo, nudimo pomoč 
tudi njihovim svojcem, prijateljem. Da je 
naše delo čim bolj uspešno in kakovostno, 
sodelujemo z različnimi institucijami: Obči-
no Trebnje, ki nam sofinancira program in 
zaposlitev mentorice preko javnih del ter 
omogoča brezplačno uporabo prostorov, 
Zdravstvenim domom Trebnje, Centrom 
za socialno delo Trebnje in drugimi – hvala 
vam. In na koncu hvala tudi uporabnikom, 
ki nam zaupate. 
Na voljo smo vsak delovni dan med 8. in 
15. uro na naslovu Goliev trg 4 v Trebnjem. 
Lahko nas pokličete na telefonsko številko: 
031 743 929.
Želimo vam čim več mirnih dni.

Maja Jarc
Mentorica v pisarni  za informiranje in 

svetovanje OZARA Trebnje

Gasilke ustvarjale 
na delavnici
Gasilke iz društev Gasilske zveze Trebnje so se 
po programu komisije zbrale v soboto, 26. no-
vembra 2016, v sejni sobi Zveze, kjer so pod 
mentorstvom Martine Gačnik iz PGD Mirna iz-
delovale adventne vence. 
V četrtek, 1. decembra 2016, so se v dvorani PGD 
Trebnje zbrale na redni seji članice Sveta članic 
pri Gasilski zvezi Slovenije, ki mu v tem mandatu 
predseduje Vladka Bučevec. Običajno potekajo 
redne seje med letom na sedežu Gasilske zveze 
Slovenije na Tržaški 221, zadnjo sejo pa pravilo-
ma izvedejo na terenu. Letošnjo so tako gostili v 
Trebnjem, od koder je tudi ena članica Sveta. Na 
zadnji seji so članice med drugim sprejele, da bo 
spomladanski enodnevni strokovni posvet gasilk 
iz cele Slovenije gostila Gasilska zveza Trebnje in 
članice komisije pri GZT.  

GZ Trebnje

VOŠČILO 
Vsem občankam in občanom 

želimo uspešno, zdravo in varno 
leto 2017. 

GZ Trebnje

Namenite 
del dohodnine 
PGD Trebnje!
Imejte nadzor nad porabo vsaj 0,5 % sredstev, ki vam 
jih pobere država!
Ali se zavedate, da se nesreče ne dogajajo samo 
drugim? Da ste kadarkoli lahko tudi vi v situaciji, 
ko potrebujete pomoč? Ali kdaj pomislite, koliko 
denarja namenite za varovanje in/ali zavarovanje 
vašega doma in lastne varnosti? Ali se zavedate, da 
vam bodo v nesreči prvi na pomoč priskočili gasilci 
prostovoljci? 
Ljudje, ki svoj prosti čas namenjajo izobraževanju in 
usposabljanju, da vam lahko v pravem trenutku nudi-
jo ustrezno pomoč. Prostovoljci, ki za svoje delo niso 
plačani, a morajo za ohranitev delovanja gasilskih 
enot in nujno potrebno usposabljanje vse več ener-
gije in časa porabljati za zbiranje finančnih sredstev. 
V Uradnem listu RS št. 51/2016 je objavljen sklep o 
objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2016, 
kateremu je priložen seznam upravičencev, ki jim je 
mogoče nameniti del dohodnine za leto 2016 – med 
njimi je tudi Prostovoljno gasilsko društvo Trebnje.
Če upravičenci te priložnosti ne izkoristijo, se sredstva 
občanov vrnejo  v državni proračun. Ta donacija za 
občane ne predstavlja dodatnega stroška, saj gre za 
dohodnino, ki smo jo dolžni plačati, vendar pa lahko 
del te namenimo organizacijam po lastni izbiri. Od-
stotek prebivalstva, ki to možnost izkoristi, je še ved-
no zelo nizek! Z namenitvijo dela dohodnine Prosto-
voljnemu gasilskemu društvu Trebnje boste olajšali 
delovanje in tako pripomogli k učinkovitejšemu in 
uspešnejšemu posredovanju ob požarih in različnih 
nesrečah ter tako doprinesli k večji požarni varnosti 
občanov. Prostovoljno gasilsko društvo Trebnje bo 
sredstva, zbrana iz naslova namenitve dela dohodni-
ne, porabilo za nabavo opreme in usposabljanja ga-
silcev. Naj vas opomnimo, da morda ravno v trenut-
ku, ko to berete, avtorji te prošnje rešujejo življenje 
v razbitinah avtomobila ali pa se borijo s plameni, ki 
požirajo imetje občanov. 
Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacijo 
dobite na http://www.pgd-trebnje.si, med preje-
mnika pa navedite Prostovoljno gasilsko društvo 
Trebnje, Rimska cesta 33, 8210 Trebnje, davčna šte-
vilka 95108572. Izpolnjen obrazec pošljite na pristojni 
davčni urad ali oddajte v poštni nabiralnik PGD Treb-
nje. Zahtevo lahko uredite tudi preko sistema E-davki.
Danes gasilci potrebujemo vašo pomoč, da lahko jutri 
pomagamo vam! Z gasilskim pozdravom Na pomoč!

Prostovoljno gasilsko društvo Trebnje
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Ko pošle so ti moči,
zaprl trudne si oči.
Čeprav zdaj spokojno spiš, 
v naših srcih še živiš.

V 83. letu starosti nas je zapustil naš dragi

JANEZ  GAŠPERŠIČ,
Gorenje Medvedje selo 5, Trebnje.

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, brata, strica, botra, 
dedka in pradedka se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prija-
teljem, vaščanom in znancem za podarjeno cvetje, sveče in sv. maše. 
Hvala ZD Trebnje, duhovniku Slavku Kimovcu za lepo opravljeni 
obred, sodelavcem DSO in Trimu Trebnje, PGD Trebnje in Pogrebni 
službi Perpar, pevcem za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine in vsem, 
ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti in ga 
imeli radi.

Žalujoči: vsi njegovi

Če imaš nekoga rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je.

Z A H V A L A

V 50. letu starosti nas je zapustil dragi sin, brat, 
svak in stric FRANC GRMOVŠEK iz Velikega Vidma 

3 (pri Šentlovrencu)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in so-
delavcem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani. Hvala vsem, ki ste 
nam izrekli sožalje, darovali sveče, cvetje, svete maše ali nam kakorkoli 
drugače pomagali ter pokojnika pospremili na njegovo zadnjo pot.
Še posebej se zahvaljujemo zdravstvenemu osebju ORL in Onkološkega 
inštituta Kliničnega centra Ljubljana ter zdravstvenemu osebju in patro-
nažni službi Zdravstvenega doma Trebnje.
Hvala župniku Jožetu Erjavcu, pogrebni službi Marije Novak in šentviškim 
pevcem. Iskrena hvala tudi podjetju, sindikatu in zaposlenim SŽ VIT za 
govor in denarno pomoč.

Žalujoči: vsi njegovi

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče.
Solze, žalost, bolečina
te zbudila ni,
ostala je praznina,
ki hudo boli.

Z A H V A L A

V 85. letu starosti nas je zapustil oče, dedek, pradedek, brat in stric 
VIKTOR HRASTAR iz Jezera 10, Trebnje.

Iskrena zahvala sorodnikom, vaščanom, prijateljem, znancem in ko-
lektivu zavarovalnice SAVA, VVZ Kekec Grosuplje in kolektivu TU-VAL 
za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče ter darovane svete 
maše. Posebna zahvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, 
pevcem za zapete pesmi, govorniku Blažu za ganljiv govor in pogrebni 
službi Sašo Novak. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti.

Žalujoči: vsi njegovi

V 76. letu starosti je svojo življenjsko pot 
sklenila 

GABRIJELA GABRIJEL
iz Dolenjega Medvedjega sela 4, Trebnje

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodni-
kom, sosedom, sodelavcem in prijateljem za izrečene besede 
sožalja, podarjene sveče in cvetje ter darovane maše. Hvala 
tudi pogrebni službi Novak, g. župniku za lepo opravljen obred, 
pevcem za zapete žalostinke, kvartetu za Tišino, osebju inter-
ne bolnišnice Novo mesto za vso skrb in nego v času njene 
bolezni. Hvala tudi vsem ostalim, ki ste nam v teh žalostnih 
trenutkih stali ob strani in se od naše mame poslovili na njeni 
zadnji poti. Ohranite jo v lepem spominu. 

Žalujoči: vsi njeni

Ko nekoga za vedno izgubiš,
ko odnese s seboj del tebe, 
šele takrat se zaveš,
da ga ljubiš bolj kot sebe.

V 83. letu starosti je za vedno odšel naš dragi
IVAN POTOKAR iz Račjega sela 6

O bolečem slovesu se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znan-
cem za podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Prav posebna hvala 
vsem vaščanom Račjega sela in sosedom iz Mirne, DU Mirna, pra-
porščaku in govornici Mari Logar. Hvala tudi pevcem, izvajalcu Tišine, 
pogrebni službi Novak M. in duhovnemu pomočniku g. Kimovcu za 
lepo opravljeni pogrebni obred. Zahvala tudi DSO Trebnje in osebju 
SB Novo mesto za zdravljenje in nego ter vsem, ki ste ga v tako veli-
kem številu pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: žena Mimi, sinova Janez in Emil z družinama, Vinko in Sašo 
z družinama, brat Jože in sestre Ani, Ivanka in Mari z družinami  

ter ostalo sorodstvo.

Prazen dom je in dvorišče, 
naše oko zaman te išče, 
ni več tvojega smehljaja, 
utihnil je tvoj glas, 
bolečina in samota sta pri nas.

Z A H V A L A

V 81. letu starosti nas je za vedno zapustila  
naša draga mama JOŽEFA KOTAR iz Škovca 13, 

Velika Loka

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, za darovano cvetje, sveče in sv. maše. Po-
sebej se zahvaljujemo SB Novo mesto, osebju ZD Trebnje. Zahvaljujemo 
se tudi kolektivu Pošte Trebnje in kolektivu HOM Trebnje, pogrebni službi 
Novak, pevcem, izvajalcu Tišine, g. župniku Slavku Kimovcu za lepo opra-
vljeni obred in tudi tistim, ki jih nismo imenovali. Hvala vsem, ki ste našo 
mamo imeli radi in jo pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: mož Tone, hčerke Mojca, Joži in  
Tončka z družinami ter sestra Milka

OBVESTILO O NAPAKI
Pri objavi ZAHVALE za pokojno gospo Amalijo Ferfole iz Roženplja 9 pri Dobrniču je prišlo do neljube napake. Objavljeno je bilo PŠ Trebnje 
namesto OŠ Trebnje. Za napako se opravičujemo.         Uredniški odbor, Glasila občanov
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Spoštovani občani in občanke,

naj bo bolj ali manj zahtevnih besedil za letos dovolj, zato 
nam preostane samo še to, da vam vsem voščimo vesele 
prihajajoče praznike, za katere želimo, da jih preživite ve-
seli in zdravi. 

Želimo vam, da v novo leto 2017 vstopite z veseljem in 
zazrti v svetlo prihodnost.

Občinski odbor SD Trebnje

Prihajajoči prazniki 

Dragi občanke, občani!

Želimo Vam VESEL BOŽIČ, 
ponosno praznovanje DNEVA SAMOSTOJNOSTI  

in ENOTNOSTI
obilo zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva  

v prihajajočem NOVEM LETU 2017.

Občinski odbor SDS Trebnje

Spoštovani!
Leto 2016 se izteka. Pred nami je nov nepopisan list življenja. 
Kaj bo pisalo na njem, je odvisno od nas samih. V letu, ki se pos-
lavlja, smo zapisali marsikaj slabega in dobrega. Takšna je naša 
pot. V stranki DeSUS ga ocenjujemo kot zelo uspešno. Pridobili 
smo veliko novih članov. To je potrditev, da smo na pravi poti. 
Krize še ni konec. Tega se zavedamo. Po svojih močeh si priza-
devamo za čim boljši jutri. Da bodo v letu 2017 vaše odločitve 
prave, se včlanite v stranko DeSUS. Pridružite se nam, da bomo 
na nepopisan list pisali čim boljšo zgodbo.  V stranki se želimo 
ob tej priliki zahvaliti vsem, ki so na kakršen koli način pomagali 
k razvoju  kot tudi k naši prepoznavnosti. OO stranke DeSUS želi 
vsem,  ki v srcu dobro mislijo, miren božič ter srečno novo leto.

PO DeSUS −  Trebnje

Želimo vam srečno, zdravo, uspešno in razumevajoče v letu 2017!

Tudi v tem letu se je žal prevečkrat videlo, da z ignoranco, samovoljo in 
trmo Občine ni mogoče uspešno voditi. To so tudi občani in občanke jasno 
izrazili z nezadovoljstvom v različnih primerih in situacijah.
A vseeno nam je v ZL-DSD nekajkrat le uspelo, da se je slišal glas občank 
in občanov posredno ali neposredno v sejni sobi Občine Trebnje. Žal pre-
malokrat, a takrat ko pa se je slišal, so se končno sprejemale odločitve v 
korist vseh. Ne nazadnje je svetnik ZL-DSD mag. Gregor Kaplan na zadnji 
seji OS Trebnje uspel preprečiti županov namen razveljaviti sklep OS, ki ga 
zavezuje, da se šolski prevozi vrnejo na vozni red, kot je veljal v prejšnjih 
šolskih letih. Z dodatno točko je tudi uspel doseči, da mora Občinska upra-
va nemudoma pristopiti k realizaciji odprtja začasnih oddelkov v Trebnjem 
in Dobrniču. Seveda brez glasu in podpore vas, občanke in občani, bi bilo to 
težje doseči. Zato tudi vedno ponavljamo, kako pomembno je sodelovanje 
javnosti pri političnih odločitvah!
Želimo, da bo leto 2017 leto sodelovanja, posluha in razumevanja!

Za pospešitev razvoja skupnih projektov in za krepitev naših vezi je bil 
obisk vlade v naši regiji izjemno pomemben. Predsednik Miro Cerar, 
ministri in drugi vladni predstavniki so skupaj z lokalnimi skupnostmi, 
gospodarstveniki in nevladnimi organizacijami analizirali razvojne iz-
zive regije. 
Na območju naše upravne enote so pristojni ministri obiskali Trimo, 
REM, Občino Trebnje in Osnovno šolo Trebnje, Občino Mirna, Dano na 
Mirni ter TOM v Mokronogu, ki ga je obiskal tudi sam predsednik. Vla-
da je prisluhnila našim predlogom, izpostavljene so bile vsebine, ki so 
pomembne za gospodarstvo, lokalne skupnosti in družbeno življenje.  
Naš lokalni odbor SMC je bil izjemno počaščen, ker si je vlada s pred-
sednikom za večerno druženje izbrala prav naš lokalni odbor  skupaj z 
vabljenimi akterji razvoja našega okolja in župani. Neposredni dialog je 
bil prisrčen, optimističen, z uprtim pogledom v lepo prihodnost.
Vsem občanom in občankam želimo vesele božične praznike, za novo 
leto pa veliko ustvarjalnosti, smeha, dobre volje in prijetnega druženja. 

Stranka modernega centra SMC

Drage občanke in dragi občani!
Želimo, da leto  2017 v trebanjsko občino 
prinese:
- prostore za nove oddelke v vrtcih,
- urejene lokalne ceste in pločnike,
- dodatna parkirišča v Trebnjem, 
- prostore za kulturno udejstvovanje in športno rekreacijo,
- delovna mesta v novi gospodarski coni,
- lokalni javni potniški promet med večjimi kraji v občini.
Svetniška skupina in OO SLS bomo naredili vse, kar je v naši moči, da se 
bo to uresničilo. Želimo vam, naj vam božični čas prinese miru v vaše 
domove in v vaše družine!  
Čestitamo vsem za dan samostojnosti in enotnosti ter vam želimo srečno 
in zdravo leto 2017!

OO SLS Trebnje
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Spoštovane občanke 
in spoštovani občani!

Želim in voščim vam blagoslovljen Božič 
in obilo veselja ter radosti v božičnem času,

ponosen in samozavesten dan samostojnosti 
in enotnosti in v prihajajočem letu 2017 

obilo uspehov in zadovoljstva 
v zasebnem in javnem življenju.

 
Miran Candellari 
Županova lista

Želimo vam blagoslovljene 
božične praznike in vse dobro 
v prihajajočem letu. 

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

Srečno
Občinski odbor Nove Slovenije Trebnje

GRADIMO NORMALNO SLOVENIJO.

Jubilanti v KS Knežja vas
TOMAŽIČ FRANC je 1. 12. prazno-
val 80 let. Rodil se je leta 1936 na 
Roženplju. Ko je bil star 7 let, mu je 
med vojno umrl oče. Na martinovo 
leta 1964 se je poročil z Angelco, s 
katero živita na Roženplju že 52 let. 
V zakonu so se rodili trije sinovi in 
sedaj ju razveseljujejo 2 vnuka in 2 
vnukinji. Celo delovno dobo je de-
lal pri Slovenskih železnicah. Sedaj 
je v pokoju že 30 let.

TRUNKELJ MARIJA je 1. 12. do-
polnila 80 let. Rojena je bila v 
Logu pri Žužemberku. Leta 1966 
se je poročila z Vinkom Trunkelj-
nom in se preselila v Gorenje Ka-
menje. Mož ji je leta 1982 umrl, 
vdova je že 34 let. Ima hčerko in 
sina, pri katerem živi. Celo življe-
nje je delala na majhni kmetiji, 
kar še danes rada počne.

PEKOLJ KLOTILDA, Tilka, je 29. 11. 
praznovala 85. rojstni dan. Rodila 
se je na Luži pri Pakarjevih. Poro-
čila se je s sosedovim Stanetom. 
V zakonu so se jima rodili Ivanka, 
Stane in Marjan. Ima 8 vnukov. 
Vdova je od leta 1987, ko se je mož 
smrtno ponesrečil v prometni ne-
sreči. Delal je na železnici, ona pa 
je doma gospodinjila, skrbela za 
otroke in obdelovala njivo. Danes 
rada skrbi za zajce ter kokoši in še 
obdeluje njivo.

ČRČEK MARIJA je 21.11. slavi-
la 80 let. Rodila se je na Babni 
Gori pri Pekoljevih. Po domače 
ji rečemo Glavičeva mama. Po-
ročila se je z Janezom Črčkom in 
od takrat živi le lučaj od svojega 
doma, v Gorenjih Selcah. Rodila 
je pet otrok: Janeza, Zvoneta, 
Andreja, Marjanco in Matjaža. 
Vsi imajo družine in jo razvese-
ljujejo z 11 vnuki in 2 pravnu-
koma. Mož je leta 1984 umrl, 
sedaj živi sama ob Zvonetovi 
družini. Bila je cerkvena pevka, 
sedaj pa rada zapoje doma ob 
veselih dogodkih svoje razširje-
ne družine.

Vsem jubilantom želimo veliko zdravja in sreče v želji, da bi se še 
večkrat skupaj poveselili.

Anita Barle

Ob iztekajočem letu 
in pričakovanju novega je čas, 

ko drug drugemu zaželimo dobro leto. 
Vsem želimo lepe praznične dni, 

osebno srečo, zdravje 
in srečno  novo leto.
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Jože Gazvoda 
z Dobrave pri 
Dobrniču je 
praznoval 80 let
Pred 80 leti se je 18. 11. 1936 v Lokvah pri 
Dobrniču mami Vilki in očetu Janezu rodil 
drugi sin Jože Gazvoda. Petim otrokom 
je druga svetovna vojna pretrgala srečno 
otroštvo in celi družini prinesla veliko ža-
losti in trpljenja. Očeta, ki je bil najprej v 
koncentracijskem taborišču na Rabu, kas-
neje pri partizanih in nato prestopil k do-
mobrancem, bil v bitki ranjen, so umorili 
partizani. Nato so celo družino  pregnali z 
njihovega doma. Zatekli so se v Novo mes-
to, sprva živeli od borne hrane iz ljudske 
kuhinje, ob komisu. V mlinu ob Težki Vodi 
so dobili svoj začasni dom, kjer jim je lahko 
skuhala mama. Še pred koncem vojne se je 
mama odločila, da se bodo vrnili  domov. 
Ko so prišli, je bila hiša izropana, naokoli so 
naprosili semena, da so lahko kaj posejali , 
pridelali in preživeli.  Med vojno sta umrla 
dva brata. Po vojni se je mama poročila in 
pri drugem porodu  leta 1950 umrla.  Nato 
je umrla še stara mama, na katero so bili 
zelo navezani. Le-ta je imela prvo pošto 
v Dobrniču. Skrb za vse je prevzela sestra 
Vilka, vsak od njih je prispeval in se trudil, 
da so lahko živeli. Jože je dolgo iskal službo, 
ker za šolanje ni bilo denarja, da bi lahko 
lepše živel. Kako hudo je bilo, pričajo solze, 
ki ob spominih same orosijo oči.
Ko je bil star 24 let, se je zaposlil v Litostro-
ju. Srečen je, da je kmalu zatem spoznal 
svojo življenjsko sopotnico, svojo bodočo 
ženo Ano Štravs z Dobrave. Leta 1963 sta se 
poročila in njuno srečo so dopolnili otroci 
Marjeta, Jože, Mateja in Primož. Poleg dela 

v službi je popoldne delal na kmetiji, oba 
z ženo sta se trudila in skrbela, da so imeli 
otroci čim lepše življenje, da so se izšolali 
in zaposlili. Do upokojitve je bil zaposlen 
še v IMV Novo mesto. Oba z ženo sta na 
otroke izredno ponosna, njihova sreča jima 
pomeni največ v življenju. Najbolj je srečen 
in hvaležen, da so se vsi izšolali, da imajo 
službe in da so zdravi. Sin Jože, ki je strojni 
tehnik, zaposlen v Revozu, si je z ženo Maj-
do zgradil svoj novi dom zraven domače 
hiše. Skupaj delajo na kmetiji. Doma živi še 
hčerka Mateja, ki je zaposlena v Ljubljani 
kot medicinska sestra. Najstarejša Marjeta 
je agronomka in je zaposlena v družinskem 
podjetju in živi z družino na sadjarski kme-
tiji v Rodinah. Najmlajši Primož je elektro-
inženir, zaposlen v Iskri v Ljubljani in živi z 
družino v Žalcu. Ob mali maši, ko je na Dob-
ravi  žegnanje (Jože je bil 44 let ključar in je 
veliko pripomogel, da je cerkev prenovlje-
na) in ob različnih praznovanjih se po na-
vadi vsi zberejo doma. Takrat ga obkrožijo 
tudi vnuki Sara, Aljaž, Žan, Urša, Maja, Tina, 
Matjaž,  Klara in Neža.
Jože še vedno skrbi za živino, vse živali ga 
imajo izjemno rade. Postori, kar je potreb-
no. V prostem času že od nekdaj  veliko 
bere: knjige z različno tematiko, vsak teden 
prebere Družino in Dolenjski list. Želi si, da 
bi bila z ženo Ano zdrava, da bi še dolgo lah-
ko pomagala svojim domačim.

Ob visokem jubileju sta mu čestitala in izro-
čila darilo tudi predsednik Sveta KS Dobrnič  
Darko Glivar in predsednica KORK Dobrnič
Francka Kužnik.

Spoštovani gospod Jože!
Še enkrat iskrene čestitke in vse najboljše 
za Vaš 80. rojstni dan. Želim Vam, da bi bili 
zdravi in srečni, in voščim še na mnoga leta 
v krogu Vaših najdražjih.

Lojzka Prpar, KS Dobrnič

Brezplačno cepljenje 
otrok proti klopnemu 
meningoencefalitisu
Klopni meningoencefalitis je nevarna bo-
lezen, ki jo prenašajo klopi. Posledice so 
lahko izjemno hude: trajna ohromitev mi-
šic, možni so tudi smrtni primeri. Tudi pri 
otrocih se lahko bolezen razvije v težji ob-
liki in privede do trajnih posledic: glavobol, 
motnje spanja in koncentracije, vrtoglavi-
ce, utrujenost in epileptični napadi. Edina 
učinkovita zaščita je pravočasno cepljenje. 
Priporočljivo je, da se cepljenje s prvi-
ma dvema odmerkoma v razmaku enega 
meseca opravi v zimskih mesecih, da se 
vzpostavi zaščita pred aktivnostjo klopov. 
Tretji odmerek lahko sledi 9 do 12 mesecev 
po drugem odmerku.
Celotno cepljenje s tremi odmerki stane 
približno 90 evrov. Ker si mnogi starši tega 
za svoje otroke ne morejo privoščiti, je 
Lions klub Trebnje zbral sredstva za brez-
plačno cepljenje stotih otrok. Zahvaljuje-
mo se našim donatorjem, ki so priskočili 
na pomoč. Zlati sponzorji so bili: Treves, 
Optimed in Triglav. Srebrni sponzorji pa so 
bili: Občina Trebnje, Povše metal, Rem, Le-
karna Mačkovec, Avtomati  Armič, Krevs fi-
nančni biro, Grading, Tem, Terca, Tomplast, 
Gašperšič d.o.o., Studio Markelj, Pro Meg-
lič, Zorc & Nina Jože Zorc s.p., Zakrajšek Ja-
nez s.p., Vinski dvor Deu, Sanolabor, Medi-
cal center Rogaška, Inštitut za medicino in 
šport, Strokasi, Alumit, Atrum, Danijela in 
Branimir Furlan. 
Zaradi učinkovite organizacije cepljenja 
smo pripravili enostavna pravila. Ceplje-
ne bodo mladoletne osebe (letnik 1999 in 
mlajši), ki imajo izbranega osebnega pedia-
tra ali družinskega zdravnika v ZD Trebnje. 
Osebni zdravniki bodo od 28. novembra 
zbirali prijave za cepljenje. Ko bomo prejeli 
stoto prijavo, se bo zbiranje prijav ustavilo.  
Cepljenje se bo začelo 2. januarja. Otroci, 
ki prve doze ne bodo prejeli do 31. januar-
ja, bodo iz seznama avtomatično izbrisani. 
Izven te kvote bo mogoča tudi brezplačna 
tretja doza cepiva, če so otroci že dobili dve 
dozi samoplačniško.

Zdenko Šalda, dr. med.
Lions klub Trebnje  
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Tokratni sponzor križanke je podjetje VETEKS, Barbara Veselič s.p. iz Trebnjega. Za vas 
so  pripraviil nagrade, in sicer: 1. nagrada: posteljna garnitura, 2.nagrada: vzglavnik 
in 3. nagrada: set brisač.

Prodajalna hišnega tekstila Veteks v decembru praznuje peto leto obstoja. V ta na-
men v prazničnem času nudimo ugodne nakupe posteljnine, prešitih odej, vzglav-
nikov ter brisač kakovostnih slovenskih blagovnih znamk. Pripravili smo tudi pester 
darilni program izdelkov Steklarne Rogaška. 

Ob nakupu v decembru vas čaka darilo!

Cenjenim strankam želimo vesele praznike ter srečno novo leto!

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, 
9. 1. 2017. Gesel, prejetih po tem datumu, ne bomo mogli upoštevati.

Pravilno geslo križanke iz novembrske šte-
vilke Glasila je: NJAMI PIVKA.

Prejeli smo 53 pravilnih rešitev in dve ne-
pravilni. Na seji 6. 12. 2016 smo izžrebali 
3 nagrajence:

1. nagrajena, Sara Kastelic, Dobrnič 40, 
8211 Dobrnič, prejme izdelke v višini 
25,00 €, 2. nagrajena, Simona Pust, Hu-
deje 19, 8210 Trebnje, prejeme izdelke v 
vrednosti 15,00 € in 3. nagrajena, Pavla 
Gliha, Gorenja vas pri Čatežu, 8212 Velika 
Loka, prejme izdelke v višini 10,00 €.

Za dvig nagrad pokličite predstavnika 
Pivke, g. Mirana Juraka na telefonsko 
številko 041 653 070.



Datum Ura Prireditev Lokacija
15. 12. 2016 9.00 Krožek UTŽO – Zgodovina umetnosti skozi čas – Portret DA ali NE? Galerija likovnih samorastnikov
16. 12. 2016 17.00 Zimska pravljica Kulturni dom Šentlovrenc
16. 12. 2016 18.00 Prednovoletna pravljica Mestni park Trebnje
17. 12. 2016 8.00−12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje
17. 12. 2016 8.30−12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje
17. 12. 2016 8.00−12.00 Adventna stojnica TD Trebnje Mercator center Trebnje
17. 12. 2016 Dobrodelni božični bazar Mestni park Trebnje
18. 12. 2016 16.30 Adventni koncert – MePZ KRES Čatež Cerkev Marijinega vnebovzetja na Zaplazu
19. 12. 2016 12.00−16.00 Brezplačno pravno svetovanje za občane občine Trebnje Prostori Občinskega glasila
20. 12. 2016 9.00 Novoletno srečanje članov UTŽO Trebnje Dom starejših občanov Trebnje
20. 12. 2016 17.00−20.00 Nena Dautanac Dvorana STIK
21. 12. 2016 9.15 Božična ustvarjalnica CIK Trebnje
21. 12. 2016 15.00−19.00 Brezplačno energetska svetovalna pisarna ENSVET Prostori Občine Trebnje
21. 12. 2016 19.30 Balet za odrasle CIK Trebnje
23. 12. 2016 11.00 Proslava v počastitev dneva enotnosti in samostojnosti Športna dvorana OŠ Trebnje
23. 12. 2016 18.00 Prednovoletna pravljica Mestni park Trebnje
23. 12. 2016 18.00 Praznično druženje krajanov Kulturni dom Šentlovrenc
24. 12. 2016 8.00−12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje
24. 12. 2016 8.30−12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje
24. 12. 2016 14.00 Obisk dedka Mraza v KS Šentlovrenc Kulturni dom Šentlovrenc
25. 12. 2016 18.00 Božični koncert domačih pevskih in instrumentalnih skupin Cerkev Marijinega vnebovzetja Trebnje
26. 12. 2016 8.00 Štefanov pohod Start pohoda: v Temenici
26. 12. 2016 9.00 Štefanov pohod na Ojstri Vrh Start pohoda: Rdeči Kal

26. 12. 2016 18.00 Novoletni koncert občinskega pihalnega orkestra  
in trebanjskih mažoretk Športna dvorana OŠ Trebnje

27. 12. 2016 13.00−16.00 Projekt pomoč družini na domu Dvorana STIK
28. 12. 2016 15.00−19.00 Brezplačno energetska svetovalna pisarna ENSVET Prostori Občine Trebnje
31. 12. 2016 8.00−12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje
31. 12. 2016 8.30−12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje
4. 1. 2017 15.00−19.00 Brezplačno energetska svetovalna pisarna ENSVET Prostori Občine Trebnje
4. 1. 2017 19.30 Balet za odrasle CIK Trebnje
7. 1. 2017 8.00−12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje
7. 1. 2017 8.30−12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

7. 1. 2017 10.00 Sobotno galerijsko dopoldne:  
Moja panjska končnica z Zdenko Bukovec Galerija likovnih samorastnikov

9. 1. 2017 9.00 Krvodajalska akcija Galaksija Trebnje
9. 1. 2017 16.00−17.30 Bowling šola za otroke Galaksija Trebnje
9. 1. 2017 19.30−20.00 Bowling – rekreativna liga Galaksija Trebnje
10. 1. 2017 9.00 Krvodajalska akcija Galaksija Trebnje
10. 1. 2017 9.00 Morski Madagaskar CIK Trebnje
11. 1. 2017 12.00−16.00 Brezplačno pravno svetovanje za občane občine Trebnje Prostori Občinskega glasila
11. 1. 2017 19.30 Balet za odrasle CIK Trebnje
12. 2. 2017 17.00 Abonma Levček: Glavko in Zbrk: Lunožer Kulturni dom Trebnje
14. 1. 2017 8.00−12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje
14. 1. 2017 8.30−12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje
14. 1. 2017 8.00 14. vinogradniških pohod Lisec Start: izpred Jurjeve domačije
14. 1. 2017 10.00 Sobotni STIKino v Trebnjem: A je to Dvorana STIK
14. 1. 2017 10.00 Regijski likovni seminar Risba kot temelj likovne dejavnosti 3 CIK Trebnje
14. 1. 2017 10.00−16.15 Plesna delavnica Plesalnica vrtalnica CIK Trebnje
16. 1. 2017 16.00−17.30 Bowling šola za otroke Galaksija Trebnje
16. 1. 2017 19.30−20.00 Bowling – rekreativna liga Galaksija Trebnje
17. 1. 2017 9.00 Živeti brez bolezni Izposojevališče Veliki Gaber
18. 1. 2017 15.00−19.00 Brezplačno energetska svetovalna pisarna ENSVET Prostori Občine Trebnje
18. 1. 2017 19.30 Balet za odrasle CIK Trebnje
19. 1. 2017 18.00 Vodstvo po razstavi Svet kulturnika Janeza Gartnarja Galerija likovnih samorastnikov

Napovednik dogodkov v občini Trebnje 
v decembru 2016 in januarju 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).


