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Kultura, obletnice 
in priložnosti za 
vse, ki nas išče 
sreča!
Že slovenski kulturni praznik je obletni-
ca – obletnica smrti našega največjega 
pesnika. Kulturni praznik pa je v zadnjih 
letih zaznamovan tudi z obletnicami dru-
gih velikanov slovenske omike. V lanskem 
letu smo se poklonili Ivanu Cankarju, v 
Trebnjem pa je bil že lani in bo tudi še le-
tos posebej živ spomin na našega rojaka 
škofa Friderika Baraga. 
Nedavno je minilo dvesto let od smrti 
Valentina Vodnika, našega velikega in 
vsestranskega kulturnega ustvarjalca. Po-
leg svoje duhovniške službe je uspel najti 
čas, voljo in talente, da nam je zapustil 
bogato dediščino kot pesnik, jezikoslovec, 
časnikar in narodni buditelj. Pri Vodniku 
lahko opazimo praktični vidik kulture, ki 
je kakor na kožo pisan današnjemu sto-
rilnostno naravnanemu svetu. Dobro je 
poznal težave tistega časa, zato je spisal 
priročnike v slovenščini, ki so z napotki za 
vsakdanje delo lajšali  življenje njegovim 
sodobnikom pri kuhi in babištvu. Obe-
nem se je zavedal, da sta kultura in jezik 
temeljna elementa narodove zavesti, zato 
je napisal slovnico in poskrbel, da je v 
času Ilirskih provinc pouk v šolah potekal 
v slovenščini. Kako pomembna za uspeh 
naroda je samozavest slehernega posa-
meznika, pa se lahko še danes poučimo v 
njegovi pesmi Dramilo. Kulturni praznik je 
priložnost, da si jo še enkrat preberemo.
Pa naj ne ostane le pri branju. Vzemimo 
Vodikovo pesem kot izhodišče za razmi-

slek o tem, kaj vse nam ponuja okolje, v 
katerem živimo, kaj vse so nam pripra-
vil naši predhodniki. Pomislimo tudi, kaj 
lahko sami naredimo, da bomo vse to 
nadgradili in pustili zanamcem še kaj več 
od tega, kar smo prejeli. Naj bo to spod-
buda za vsakega izmed nas, da naredi prvi 
korak naproti drugim, da prevzame po-
budo in naredi preboj s talenti, ki jih ima. 
Za to so potrebni pogum, samozavest in 
vztrajnost, o katerih govori pesnik.
Razmislimo še korak dalje in med nami 
prepoznajmo tiste, ki so take preboje na-
redili uspešno in večkrat. V občini Treb-
nje imamo dovolj priložnosti za to, saj se 
vsako leto zvrstijo prireditve, na katerih 
priznanja kulturnim delavcem, športni-
kom in prostovoljcem podeljujejo njihove 
stanovske organizacije. Vsako leto pa ob 
občinskem prazniku podeljujemo tudi ob-
činska priznanja. Vzemite si čas in predla-
gajte tiste, ki so po vašem mnenju naredili 
velike in pomembne stvari za naše obča-
ne in za občino. Izmed predlogov bomo 
izbrali najboljše, jim izrazili zahvalo in jih 
postavili za zgled vsem Trebanjcem.

dr. Jože Korbar, podžupan

Valentin Vodnik
Dramilo 

Slovenc, tvoja zemlja je zdrava
in pridnim nje lega najprava. 

Pólje, vinograd, 
gora, morjé, 
ruda, kupčija 

tebe redé. 
Za uk si prebrisane glave 

pa čedne in trdne postave. 
Išče te sreča, 
um ti je dan, 

našel jo boš, ak‘ 
nisi zaspan. 

Glej, stvarnica vse ti ponudi, 
iz rok ji prejemat ne mudi! 

Lenega čaka 
strgan rokav, 

pal‘ca beraška, 
prazen bokal.  

Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje, Goli-
ev trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev 
trg 5, 8210 Trebnje
Odgovorna urednica: Mojca Smolič
Uredniški svet: Mitja Hren, Vanja Jakopin, Ma-
teja Grebenc Kepa, Darinka Krevs, Petra Smo-
lič, Milan Žnidaršič, Franc Brane Praznik, Mojca 
Smolič, Vida Hočevar, Andreja Perc
Lektorica: Silva Kastelic
Grafična realizacija: Simona Pate Popelar
Tisk: Jože Dolinšek, s.p.
Naklada: 4.400 izvodov, ki se razdelijo brezplačno 
vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje. 
Uredništvo si pridržuje pravico do objave, ne-

objave, delne objave ali krajšanja nenaročenih 
prispevkov v skladu s prostorskimi možnostmi 
in uredniško politiko. Prosimo, da posamezni 
prispevki ne obsegajo več kot 1000 znakov s 
presledki in fotografijo v formatu JPG ali po-
dobno. Fotografij neprimerne kakovosti za tisk 
ne bomo objavili, prav tako ne bomo objavili fo-
tografij, pripetih v programu Word zaradi slabe 
resolucije. Prispevki političnih strank in neodvi-
snih list ne smejo presegati 750 znakov s pres-
ledki. Prispevkov, ki ne bodo podpisani s polni-
mi imeni avtorjev, ne bomo objavili. Prosimo, 
da ob prispevku vedno navedete tudi avtorja 
fotografije. Uredništvo si pridržuje pravico, da 
neprimerne in žaljive vsebine ne objavi. 
V Glasilu občanov se brezplačno objavi osmr-
tnica ali zahvala ob smrti pokojnih občank ali 
občanov občine Trebnje v obsegu 800 znakov s 
presledki. Spominskih objav ob obletnicah smrti 
se ne objavlja. Poslanih slik za objavo ne vrača-
mo. V Glasilu občanov se proti plačilu v skladu 

s sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so 
pripravljeni za tisk, torej oblikovani in v primer-
nih formatih: PDF v kakovosti za tisk in CMYK-for-
matu. Če kakovost ni ustrezna, se objavo oglasa 
zavrne. Naročnik oglasa je dolžan spoštovati av-
torske pravice glede uporabe fotografij in bese-
dila v oglasnih sporočilih. Oglasi niso lektorirani. 

Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na 
naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com ali 
jih v elektronski obliki (CD, DVD, USB) oddate v 
poštni nabiralnik uredništva na naslovu: Glasilo 
občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod 
desno za občinsko stavbo). 
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko 
je ponedeljek, 4. 3. 2019, predviden izid je v 
sredo, 13. 3. 2019.
Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem 
datumu, bodo uvrščeni v naslednjo številko, če 
bodo še aktualni. št. 14 3/ november 20182
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Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje, Goliev 
trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev 
trg 5, 8210 Trebnje

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

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

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobja-
ve, delne objave ali krajšanja nenaročenih prispev-
kov v skladu s prostorskimi možnostmi in uredni-
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-

-
mu Word zaradi slabe resolucije.

bodo podpisani s polnimi imeni avtorjev, ne bomo 
objavili. Prosimo, da ob prispevku vedno navedete 
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ustrezna, se objavo oglasa zavrne. Naročnik oglasa 

niso lektorirani.

naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com ali jih 
v elektronski obliki (CD, DVD, USB) oddate v poštni 
nabiralnik uredništva na naslovu: Glasilo občanov, 
Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod desno za ob-
činsko stavbo).
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je 
8. 10. 2018, predviden izid pa 17. 10. 2018. Prispev-
ki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem datumu, 
bodo uvrščeni v naslednjo številko, če bodo še ak-
tualni.

Spoštovane občanke 
in spoštovani občani!

Drage dame. 
Vse lepo vam voščimo ob prihajajočem 

mednarodnem prazniku dneva žena, 8. marcu.
Člani uredniškega odbora
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RAZGLASITEV 
LETA 2019 ZA 
“LETO PROMETNE 
VARNOSTI V 
OBČINI TREBNJE”
Občina Trebnje je razglasila leto 2019 za 
“Leto prometne varnosti” z razlogom iz-
boljšati prometno varnost za vse udele-
žence v prometu. Poglavitni poudarek bo 
namenjen telefoniranju med vožnjo, ki 
predstavlja vse bolj pereč problem med 
vozniki, in prizadevanjem, da bi vozniki 
dosledno uporabljali varnostni pas.
Strokovnjaki ugotavljajo, da se vozniki žal 
premalo zavedajo, 
	da uporaba mobilnega telefona za 

volanom bistveno zmanjša njihovo 
zbranost. Zaradi tega lahko spregle-
dajo pomembno prometno signa-
liizacijo in se prepočasi odzovejo 

na nepredvidljive razmere na cesti. 
Takšne okoliščine lahko povzročijo 
hudo prometno nesrečo. Slovenska 
zakonodaja telefoniranje med vo-
žnjo dovoljuje, a le v primeru, če je 
v vozilo vgrajena naprava za prosto-
ročno telefoniranje in 

	da je varnostni pas vez z življenjem, 
česar se še vedno zaveda premalo 
udeležencev v cestnem prometu. 
Prav zaskrbljujoče je, da je še ved-
no veliko ljudi pripravljenih tvegati 
svoje življenje, ker vozijo nepripeti, 
s čimer ogrožajo lastno varnost in 
najpogosteje tudi varnost svojih naj-
bližjih v prometu.

Skladno s 15. členom Zakona o pravilih 
cestnega prometa (v nadaljevanju: ZPrCP) 
(Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiš-
čeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17 
in 3/18 – odl. US) občinski redarji na ob-
činskih cestah v naselju, zunaj naselja in 
nekategoriziranih cestah zunaj naselja, ki 
se uporabljajo za javni cestni promet, iz-

vajajo nadzor nad uporabo varnostnega 
pasu med vožnjo (33. člen ZPrCP) in pre-
povedjo uporabe naprav ali opreme, ki 
zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno 
zaznavanje ali zmožnost obvladovanja 
vozila (35. člen ZPrCP). Medobčinsko re-
darstvo bo nadzor opravljalo zlasti v bližini 
šol in vrtcev ter v strnjenih naseljih.

Občina Trebnje bo v sodelovanju z Javno 
agencijo Republike Slovenije za varnost 
prometa, ki ima znanje in izkušnje s pod-
ročja preventivnega delovanja, z različnimi 
dejavnostmi v okviru izdelanega letnega 
programa vplivala na pravilno odločanje 
voznikov in jih usmerjala v zbranost, trez-
nost in osredotočenost za volanom.

Vozimo pametno!

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje, prostor in 

infrastrukturo

Zdravje v občini Trebnje
Nacionalni inštitut za javno zdravje je v sklopu projekta »ZDRAV-
JE V OBČINI« izdal ključne podatke o zdravstvenem in socialnem 
stanju prebivalcev po občinah v primerjavi s slovenskim povpreč-
jem, ki jih sistematično zbira od leta 2016.
Pri pregledu rezultatov smo lahko optimistični. Občina Trebnje je 
vse mlajša. Po prirastu prebivalstva se nahajamo med prvimi 15. 
občinami v Sloveniji. Pozitivno izstopa iz povprečja tudi razvitost 
občine, stopnja delovne aktivnosti prebivalcev in mikrobiološka 
kakovost pitne vode. Precej manj je bolniških odsotnosti in pri-
merov astme pri otrocih od rojstva do 19. leta starosti. Ponosni 
smo lahko na vse nižjo stopnjo brezposelnosti, ki vztrajno upada 
od leta 2012 in je bila v letu 2016 za 23 % nižja od slovenskega 
povprečja.
Naši otroci imajo v povprečju telesni fitnes indeks – to je mišična 
vzdržljivost, aerobna vzdržljivost, mišična moč in gibljivost – višji 

od sovrstnikov po Sloveniji. Vzporedno je tudi vse več otrok s 
prekomerno telesno težo. Prehranjenost otrok je za 22 % višja 
od slovenskega povprečja.
Starejši občani v občini Trebnje si večkrat zlomijo kolk. Višje od 
slovenskega povprečja je tudi število smrti zaradi rakavih obolenj, 
predvsem na debelem črevesju in na danki, in zaradi bolezni srca 
in ožilja. Več je tudi obolelih za diabetesom in povišanim krvnim 
tlakom.
Umrljivost zaradi bolezni, neposredno povezanih z alkoholom, 
je višja od povprečja. Število voznikov, ki pod vplivom alkohola 
povzročijo prometno nezgodo, je tudi rahlo višje od slovenskega 
povprečja.
Več o rezultatih raziskave si lahko preberete na spletni strani Ob-
čine Trebnje.

Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti
Občinska uprava
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V Trebnjem množica ljubiteljev 
Barage in čipke
V Baragovi galeriji v Trebnjem je vrata odprla edinstvena klekl-
jarska razstava Baragovo življenje, vpeto v čipko. Odprtje raz-
stave z več kot 600 klekljanimi izdelki in številnimi predmeti iz 
časa znamenitega misijonarja Friderika Barage,  ki so ga izvedli 
predsednica klekljarske skupine Žnurce Marija Prosenik, župan 
Občine Trebnje Alojzij Kastelic in direktorica Muzeja krščanstva 
na Slovenskem mag. Nataša Polajnar Frelih, je pozdravilo več 
kot 300 ljudi iz vse Slovenije na čelu z nadškofom msgr. mag. 
Alojzijem Uranom. Razstava, ki jo je pripravila klekljarska skupi-
na Žnurce, je ob predhodni najavi (na številki 041/786-770) na 
ogled do 20. februarja. 
Odprtje razstave so pripravili 19. januarja v okviru dogodka ob 
151. obletnici Baragove smrti, ko je nadškof msgr. mag. Alojz 
Uran v župnijski cerkvi v Trebnjem daroval slavnostno mašo, 
v bližnjem kulturnem domu pa so z igralci, pevci in glasbeniki 
osvetlili drobce Baragovega življenja. V kulturnem programu so 
sodelovali skupina P.L.i.N, dramski igralec Marko Plantan, teno-
rist Diego Barrios Ross, oktet Lipa in Glasbena šola Trebnje. Za 
okusno pogostitev je poskrbelo prijazno osebje Hotela Opara, 
kjer lahko poskusite tudi Baragovo rezino.
Razstava Baragovo življenje, vpeto v čipko, ki bo letos gostovala 
tudi v izbranih krajih po Sloveniji, omogoča edinstven vpogled v 
življenje in delo misijonarja Friderika Barage, rojenega leta 1797 
v Mali vasi pri Dobrniču, ki je med drugim utemeljil knjižni jezik 
indijanskih plemen Otava in Očipva ob Michiganskemu jezeru, 
kjer je tudi Baragova dežela.  

Odprtje razstave Baragovo življenje, vpeto v čipko je bil osrednji 
dogodek projekta Baraga in čipka kot niti sodelovanja (BA-ČI), ki 
ga skupaj izvajata Občina Trebnje in klekljarska skupina Žnurce 
(sekcija KD Trebnje). Razstavljena klekljarska dela so v minulih 
mesecih nastala v okviru projekta BA-ČI, ki je v prvi vrsti namen-
jen spodbujanju socialnega vključevanja ranljivih skupin, in sicer 
prek medgeneracijskih klekljarskih delavnic. V okviru projekta sta 
Občina Trebnje in klekljarska skupina Žnurce pripravili nagradni 
literarni natečaj Zgodba o dobrih ljudeh. Zbiranje kratkih zgodb o 
izjemnih posameznikih, ki so tudi mimo širše prepoznavnosti na-
redili kaj izjemnega, poteka do 30. aprila, zbirajo pa jih na e-na-
slovu: baraga.zgodbe@gmail.com. Strokovna komisija bo izbrala 
zmagovalko oziroma zmagovalca, ki prejme bogato nagrado.

Luka Bregar

Za vrtec v Šentlovrencu 
192.000 evrov iz Ekosklada
Občina Trebnje je na javnem razpisu Ekosklada za projekt »Izgra-
dnja štirioddelčnega vrtca v Šentlovrencu« prejela nepovratna 
sredstva v višini 192.481,50 evrov. Javni razpis se je nanašal na 
gradnje skoraj nič-energijske stavbe z visoko energetsko učinko-
vitostjo, kar bo vrtec v Šentlovrencu uvrstilo med najbolj napre-
dene objekte take vrste v Sloveniji.
Na objektu so trenutno izvedli prvo fazo gradnje, tj. temeljenje, 
sredi marca pa lahko ob ugodnih vremenskih pogojih pričaku-
jemo postavitev modularnih enot, ki jih bo proizvedlo podjetje 
REM. Prvi otroci naj bi vrtec začeli obiskovati prihodnje šolsko 
leto. Realizacija projekta v predvidenih rokih je odvisna tudi od 
izvedbe vodovarstvene ureditve v kraju, ki je zaradi poplavne 

ogroženosti pogoj za izgradnjo vrtca.
Občinska uprava

Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti

Ste že slišali za Alzheimer Cafe?
Alzheimer Cafe srečanja organizira Spominčica – Alzheimer Slo-
venija in so namenjena prepoznavanju zgodnjih znakov demen-
ce, poteku demence skozi posamična obdobja ter odnosu do 
bolnikov obolelih za demenco. Predavanja o demenci pomagajo 
svojcem razumeti to bolezen in spoznavati načine, kako pomagati 
obolelim.
Spominčica – Alzheimer Slovenija izvaja Alzheimer Cafe tudi v 
naši neposredni bližini – v Domu starejših občanov Trebnje vsak 

drugi mesec. 
V ponedeljek, 4. 2. 2019, je bilo prvo predavanje v letošnjem 
letu. Predavatelj Tibor Kafel, dipl. del. terapevt, je spregovoril o 
delovni terapiji za osebe z demenco: vidik senzomotorike.
Datum naslednjih srečanj lahko najdete na spletni strani Doma: 
www.dso-trebnje.si, na FB-profilu Dom starejših občanov Treb-
nje ali se obrnete na socialno službo (07/ 3462 171), ki vas bo 
prijazno obvestila o naslednjih terminih. Predavanja potekajo v 
zeleni dvorani DSO Trebnje. Lepo vabljeni vsi, ki vas tematika za-
nima. Vstop je prost.

Mateja Grebenc Kepa
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Potrtet meseca – 
Damjan Popelar
Zemljepisno izhaja iz Mirnske doline. 
Otroštvo je preživel v urbaniziranem kra-
ju, kjer Mirna  konča svojo pot, najstniška 
leta v gručasti vasici na materini doma-
čiji ob srednjem toku reke, zadnjih deset 
let s svojo družino še višje ob reki, v nje-
nem zgornjem toku, v zaselku na stičišču 
mirnske in trebanjske občine. Izhaja iz de-
lavske družine, v kateri je odraščal skupaj 
še z mlajšima bratoma. »Gimnazijo sem 
obiskoval v Novem mestu. Tiste dni sem 
se skozi Trebnje vozil dnevno, ničkolikok-
rat sem ga tudi prepešačil, od železniške 
postaje do cestnega razcepa proti Sevni-
ci, kjer je danes krožišče. Včasih se je tam 
»svet« končal, danes je njegovo vrtišče,« 
pove z zanosom.
Na Trebnje ga veže čudovit spomin. Prav-
zaprav na čudovit cvetlični vrt sredi njega. 
Bilo je pri babičini sestri. Povsod so bile 
pergole z rožami in počutil se je kot čebela 
med njim. Vse rožnato je kipelo okrog in 
čez njega. 

Kam vas je radovednost potegnila na študij?
Študij me je potegnil v Ljubljano, smer 
arhitektura. Odločilna so bila zadnja leta 
študija, kjer sem imel čudovit odnos z men-
torjem Tomašem Valeno, pri katerem sem 
tudi diplomiral in zasejal seme za samonik-
le projekte na odmaknjenih krajih Trnovske 
planote, Trebanjske in Mirnske doline. Kas-
neje sem se zaposlil, sprva kot arhitekt- pro-
jektant, kasneje kot arhitekt - interierist.

Kdaj ste začutili željo po svobodnem delu, 
ki vas napolnjuje?
Začelo se je ob diplomskem delu, kjer sem 
prestopil projektantsko mejo in ideje začel 
prostoročno tudi uresničevati » in situ« (na 
mestu samem), sprva sam in ob pomoči 
domačih. Prvi resni preizkus je bila Kamni-
ta spirala na Gori nad Ajdovščino. V tisto 
grmado kamenja na dnu vrtače sem se 
dobesedno zakopal, valil skale in jih zlagal 
v spiralno rampo. Z leti so se pridružili pri-
jatelji, z medijsko pozornostjo pa smo pre-
maknili tudi nejeverne Gorjane in na koncu 
s skupnimi močmi celotne krajevne skup-
nosti z Otlice in sokrajanov iz Tržišča pod 

okriljem društva Zagon okronali naše delo.

Kateri projekti so tisti, ki so družbeno ko-
ristni?
Spirala je presegla mene samega, pove-
zala skupnost in me potrdila v sebi. Poln 
moči sem se vrnil na Dolenjsko, kjer so se 
pričele Opletene vrbe, prvič, drugič, tretjič 
tudi v Trebnjem, kjer smo opletali Nad-
rihovo vrbo skupaj z izvirkom pod njim. 
Nasproti so mi prihajali lastniki vrb, ki so 
se odzvali na klic. Opletali smo vrbe in 
spletali naveze med ljudmi, ki smo se prvič 
srečali. Bili smo prostovoljci, ljudje proste 
volje, ki so svoje plačilo že prejeli s svojo 
pripravljenostjo sodelovati. Nič drugače ni 
bilo pri Piramidi nad Bičem. Bilo je potreb-
nih precej ljudi odprtega duha, ki so pri-
spevali svoje, da smo jo lahko postavili. In 
smo jo. Potrkal sem na marsikatera vrata, 
tudi občinska. Če bi ostala ušesa izza vrat 
nema, bi tudi Piramida obležala v preda-
lu. Hrib s piramido, prej nikomur poznan, 
je postal središče druženja, angažiranja, 
obiskovanja in srečanja. Tu so se zgodile 
likovne razstave, kiparske in fotografske, 
praznovalo se je ob občinskem dnevu.
V  tem prepoznavam družbeno koristnost 
dela, ki je bilo opravljeno.

Bojda ste pred leti vestno pomagali prof. 
dr. Marku Marinu na Speči lepotici?
Na njegova vrata sem potrkal leta 2003, ko 
je bila gradnja gradu v polnem razmahu. 
Ravno se je zidala zadnja etaža palacija. Bil 
sem duševno izčrpan, začasno sem prekinil 
delovno razmerje in se mu javil kot prosto-
voljec. Potreboval sem odmik od rutine in 
pripadnost. Sprejel me je in se čudil moji 
nameri, kar mi je zaupal šele kasneje. Prostovoljci pred Nadrihovo vrbo, Trebnje 2007 (foto: R. Novak)

Damjan ob miniaturi (foto: S. Pate Popelar)
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Ni bilo namreč običajno, da bi se mu za 
delo brez plačilla ponujali mladi iz doline. 
Bivanje na gradu z ostalimi delavci je bilo 
nepozabno. Vsi iz doline so hodili v svoje 
službe in hiteli po svojih vsakdanjih oprav-
kih, mi pa smo na grajskem griču delali 
svoje, zame edino pomembno, slediti ci-
lju, ne glede na vse.
Marko me je kasneje spremljal na umetni-
ški poti, podpiral delo in ga ob razstavah 
tudi javno utmeljeval in razlagal s svojo 
prodorno mislijo.

Kaj vam je ljubše, fotografija ali arhitek-
tura in zakaj?
S fotografijo se nisem nikoli resno ukvarjal,  
uporabljam jo kot sredstvo za dokumenti-
ranje del. 

Vaši aktualni projekti, cilji?
Ob času, ki mi ga še dopuščata služba in 
družina, raziskujem in dokumentiram slo-
vensko ljudsko stavbno dediščino, ki je 
neprecenljiva tudi v svetovnem merilu, a 
hkrati izjemno krhka in minljiva. Govorim o 
lesenih konstrukcijah zlasti kozolcev, pa tudi 

kašč in čebelnjakov. Navdušen in hkrati po-
nosen nad kreativnostjo našega preproste-
ga kmečkega tesarja želim današnjemu člo-
veku posredovati njihovo govorico v lesu. 
Tako kot so minljivi in občutljivi leseni 
objekti, sploh če gre za kmečko stav-
barstvo, ki ne zavzema mesta v svetovnih 
leksikonih, kot to pripada sakralni in graj-
ski arhitekturi, želijo biti fragilne tudi njih 
miniature, ki jih izdelujem in jin namera-
vam predstaviti.

Projekt miniatur počasi peljete h koncu. 
Se obeta razstava za širšo javnost?
Res je. Na razstavi, ki je v delu, bom postavil 
na ogled štirinajst dvojnih kozolcev. Veselim 
se razstave, ker bo tudi svojevrsten eksperi-
ment v osvetlitvi eksponatov. Tako bom tudi 
dejansko, ne le v prispodobi, prikazal kozo-
lec v novi, drugačni luči. 

Duh domačnosti in pripadnosti dolenjski 
pokrajini in tudi širše je čutiti iz vsake besede 
in tudi projektov, ki se jih loteva g. Damjan. 
Zavedajoč se, da je delo dobro opravljeno, 
če uspeš prenesti kulturno dediščino med 
širši krog ljudi in v njih zbuditi željo po obi-
sku pokrajine in čuvanju ter obnovi kulturne 
dediščine, je tisti, ki ga vedno znova žene v 
nove, neprecenljive projekte. 

Mojca Smolič

ČETRTKOVA SOZVOČJA 

14. 2.
ob 18.00

21. 3.
ob 18.00

18. 4.
ob 18.00

23. 5. 
ob 19.00

20. 6.
ob 19.00

PIANIST IN SKLADATELJ

BOJAN GLAVINA

KOMORNE SKUPINE

UČITELJEV GLASBENE 
ŠOLE TREBNJE

DRUŽINSKI KVARTET

STRMOLE

TEO COLLORI IN 
MOMENTO CIGANO

GODALNI KVINTET

AVŠIČ

Koncerte omogoča Občina Trebnje.

GLASBENA ŠOLA TREBNJE  
v sodelovanju z Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje

vabi na cikel koncertov

v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje

2019

Vstop prost.

Barbare 
Leben  
z zasedbo

Vabljeni

na edinstven 
KONCERT

KS TREBNJE

KRAJEVNA SKUPNOST TREBNJE,  
vas drage krajanke, skupaj z vašimi spremljevalci,  

vabi na predvečer

MEDNARODNEGA DNEVA ŽENA,
v četrtek 7.3.2019, ob 19.00

v Kulturni dom Trebnje, 

Piramida drevo, Bič 2009 (foto: D. Popelar)
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Brezplačni tečaji, ki jih ponujamo v projektu Temeljne in 
poklicne kompetence 2018–2022, že potekajo s polno paro. 
Nekatere skupine so že začele, druge se vztrajno polnijo. Še 
vedno pa zbiramo prijave, zato vas vabimo, da se nam pri-
družite. Razpisujemo različne tečaje:

- računalništvo (uporaba računalnika, pametnega 
telefona, interneta, e-pošte, spletnih aplikacij …),

- uporaba Word-a (oblikovanje besedil),
- uporaba Excel-a (delo s tabelami, obdelovanje po-

datkov …),
- tuji jeziki (angleščina, nemščina, francoščina, rušči-

na),
- slovenščina za tujce (program Začetna integracija 

priseljencev).
Prvič na CIK Trebnje ponujamo tudi tečaje: 

- Finančna pismenost (osebne in družinske finance, 
finančne storitve, osnove finančne matematike, 
obresti, stroški …),

- Poti do večje učinkovitosti na delovnem mestu 
(soočanje s stresom, upravljanje s časom, usklaje-
vanje zasebnega in službenega življenja, uspešna 
komunikacija  …),

- Dobra komunikacija – pot do uspeha (zakonitosti 
komunikacije, poslovni bonton, pisno komuniciranje 
po spletu, govorica telesa, aktivno poslušanje itd.).

Prijavijo se lahko vsi odrasli (razen s statusom dijaka, študen-
ta in upokojenca), prednost pa imajo starejši od 45 let. Za 
prijave pokličite na 07 34 82 103 ali pišite na vesna.gorenc
-kulovec@ciktrebnje.si. Vsi tečaji so brezplačni in so sofinan-
cirani s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport.
V kolikor še oklevate pri tem, ali bi se nam pridružili, vam 
lahko pomagamo v našem svetovalnem središču. Svetovanje 
za zaposlene je brezplačno, saj vse aktivnosti sofinancirata 
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Več 
informacij dobite v svetovalnem središču na našem centru ali 
po telefonu 07 34 82 108.

Vesna Gorenc Kulovec in Kristina Jerič, CIK Trebnje                                                                 

Opremljeni smo z 
najmodernejšim strojem
za premontažo pnevmatik.

Nudimo vam široko izbiro 
pnevmatik in platišč znamk 
svetovnega formata.

Zagotovimo vam natančno 
in precizno avtooptiko že v 
nekaj minutah.

S hibridno tehnologijo vam 
zagotovimo pranje vozila 
najvišje kakovosti.

Obrtniška ulica 4, 8210 TREBNJE

Oglejte si našo ponudbo rabljenih vozil na Avto.net/VBvozila/. 
PRODAJA IN ODKUP RABLJENIH VOZIL v Trebnjem.

Informacije: 041 252 254

www.vulkanizerstvo.si

Podjetje z več kot 30 letno tradicijo!

NUDIMO NAJVEČJO IZBIRO

www.pocenigume.net

Specialisti za uvoz vozil po naročilu.

Novi tečaji na CIK Trebnje
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V Trebnjem gostili orkester 
Mandolina
Orkester Mandolina Ljubljana je ena redkih, vsekakor pa najbolj 
prepoznavna zasedba v Sloveniji, ki si je na svoji glasbeni poti za 
sopotnico izbrala mandolino. „Štejemo si v čast in dolžnost, da 
domači publiki približamo to nežno strunsko glasbilo in izvirno 
mandolinsko glasbo,“ pravijo člani zasedbe, ki so ji lahko obisko-
valci sredi januarja prisluhnili v trebanjskem kulturnem domu.
Na repertoarju orkestra pod vodstvom dirigenta Andreja Zupana 
so številne skladbe klasičnih skladateljev, priredbe ljudskih nape-
vov, etno glasba, filmska in pop-rock glasba ter zimzelene melodi-
je, z izbranim programom pa so očarali tudi trebanjsko občinstvo. 
Januarski koncert sta organizirala Zveza kulturnih društev Trebnje 
in trebanjska izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 

(JSKD), omogočila pa ga je Občina Trebnje.

 JSKD OI Trebnje

Kuhanje eteričnega olja na 
Liscu v sklopu operacije 
»Zdravo z naravo«
Društvo vinogradnikov »Lisec« Dobrnič je bilo uspešno na 2. 
Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR na 
območju LAS STIK v letu 2017, v kateri sodelujejo še štirje par-
tnerji. Predmet skupnega nastopanja je izvedba operacije »Zdra-
vo z naravo«, akronim operacije pa »Grozdje šmarnica«. Opravili 
bodo naslednje aktivnosti: delavnice o ozaveščanju o zdravi pri-
delavi grozdja, delavnice o šmarnici in zeliščih v kulinariki, razvoj 
novih produktov, analiza šmarnice in izdali bodo knjigo o šmar-
nici.
Dela po programu operacije se že izvajajo. Tako smo tudi imeli 
prvo delavnico o rokovanju z destilacijskim kotlom z dodatkom 

topilnika voska, destilatorjem za sok ter vmesnim segmentom 
za eterična olja. V društvu bomo še nadaljevali z delavnicami o 
kuhanju eteričnega olja iz raznih rastlin, ki so na voljo v našem 
okolju, kakor tudi z ostalimi delavnicami po programu. 

Anica Maraž

Čateško sladko 
Prešernovanje s 
»škreblni«
Prva nedelja v februarju je bila na Čatežu 
rezervirana za kulturo. Sicer tradicional-
no Prešernovanje je bilo za Čatež nekaj 
posebnega, še bolj praznično.  Dogodek 
so s svojimi nastopi bogatile sekcije na-
šega društva – najmlajši Netopirčki z 
Levstikovo igrico Kdo je Vidku sešil sraj-
čico, vedno šaljivi Plinovci, blagozvočni 
Kresovci in živahni Čateški mskvantarji 
s harmonikami. Zagotovo pa je bila tudi 
tokrat posebna vrednost dogodka polna 
dvorana obiskovalcev. Na letošnji praznik 
kulture smo javnosti prvič predstavili 
knjigo, ki smo jo izdali v okviru našega 
projekta, z naslovom »Čateški škreblni 
in prgišče sonca«, potrjenega in sofinan-

ciranega v sklopu LAS STIK, sofinancira-
nega s sredstvi Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja.
Gost praznične nedeljske prireditve je bil 
avtor knjige, mag. Dušan Štepec, konser-

vator novomeške območne enote Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 
Avtor je knjigo z naslovom Čateški škreb-
lni in prgišče sonca namenil predstavitvi 
sadnih sušilnic in sušenja sadja nekoč in 
danes na Čatežu ter v okolici. Tako je Ča-
tež dobil prvo večjo monografijo, v kateri 
je v  prvem delu predstavljena zgodovina 
Čateža, v drugem delu pa zgodovina suše-
nja sadja in današnji odnos do nje. Da je 
zadeva še bolj praktična, so v knjigi pred-
stavljeni tudi recepti za jedi, v katerih se 
uporablja suho sadje. Obiskovalcem smo 
po prireditvi postregli s presno torto iz 
suhega sadja, potico z nadevom iz suhega 
sadja, z božičnim kruhom iz suhega sadja, 
kruhom iz kmečke peči s suhim sadjem, s 
škreblni in jabolčnim čipsom, kar so prete-
žno pripravile domače gospodinje. Bilo je 
lepo in prešerno.
Mija Benedičič, predsednik KUD Popoto-

vanje Frana Levstika Čatež
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Ko zjutraj odhajamo v trgovino, službo in 
po drugih opravkih, opazimo popisane 
stavbe, uničene cvetlične lončke, razmeta-
ne smeti in poškodovane koše, polomlje-
na drevesa, klopi. Prijetno okolje našega 
kraja je uničeno. 
Okoli poldneva želimo skupaj s svojimi 
otroki izkoristiti lep dan. Odpravimo se 
na igrišče, ki pa je uničeno. Polomljena 
igrala, razbite steklenice, odvržene injek-
cijske igle uživalcev mamil. Zaskrbi nas 
varnost naših otrok. 
V večernem času se vračamo domov. Med 
potjo ves čas opazujemo razbite ulične 
svetilke. Ne kvarijo samo podobe našega 
kraja, temveč ogrožajo tudi našo varnost. 
Moramo se zavedati, da naše varnosti in 
dobrega počutja v kraju našega bivanja ne 
ogroža samo kriminal, temveč tudi vanda-
lizem. 

ŠKODO PLAČUJEMO SAMI!

KAJ STORITI?
• Poizkusimo odpraviti vzroke, ki pripe-

ljejo do VANDALIZMA.
• Svojim otrokom posvetimo več pozor-

nosti in poskrbimo, da bodo svojo od-
večno energijo sproščali drugače.

• Otrokom razložimo, da je urejeno oko-
lje namenjeno tudi njim in naj bodo 
nanj ponosni. 

• BODIMO JIM ZGLED!

ČE STE PRIČE VANDALSKEMU 
POČETJU

Obvestite policijo na telefonsko številko 
113

ali PP Trebnje na tel. štev.
07 34-62-700           

O odklonskih pojavih oseb, ki jih 
poznate, in o vseh pojavnih oblikah 

vandalizma obvestite policista – 
vodjo policijskega okoliša.

Bodite vzor vašim staršem, sosedom in 
drugim sodržavljanom. Zavedajte se pos-
ledic vandalskih dejanj in nam pomagajte 
pri preprečevanju ter pri odkrivanju sto-
rilcev. Čisto in lepo urejeno okolje, pri-
jazni in gostoljubni ljudje so nepogrešljivi 
in tega se je potrebno nadvse zavedati.

                                       

VANDALIZEM –
PREPREČIMO
GA SKUPAJ!

ZAKAJ TAKŠNA 
RAVNANJA
- takšno stanje je včasih posledica 
   prikritih napetosti v družbi oziroma    
   odsev splošnega družbenega stanja in 
   težav

- mnogi se sami ali združeni v skupine    
   napadalno vedejo do svoje okolice,  
   najpogosteje v skladu s pravili tolp, 
   zaradi osebne neuspešnosti, značajskih 
   napak ali slabe vzgoje.

VANDALIZEM, besedo je 1794 leta prvi 
uporabil bloijski škof Henrij GREGOIRE za 
slepo pustošenje in uničevanje, kar naj bi 
bilo značilno za Vandale.
 
VANDALI, vzhodnogermansko ljudstvo, ki 
se je v 1. st. pr. n. š. iz Severne Jutlandije in 
Zelandije čez spodnji tok Odre in Vislo pre-
selilo v Šlezijo (pokrajina v Nemčiji) in nato 
okoli leta 455 opustošilo in izropalo Rim. 
    
VANDALI  21. STOLETJA so predvsem sku-
pine ali posamezniki, ki brez vzroka in pot-
rebe uničujejo stvari v okolju, v katerem 
živijo. S svojim početjem negativno izsto-
pajo v okolju in se dokazujejo v skupini, ki 
ji pripadajo in s tem prikrivajo svojo slabo 
vzgojo, neuspešnost v življenju in nedo-
raslost sprejemanju pravil, ki jih upošteva 
okolje, v katerem živijo.

Dejan KAVŠEK
VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA

POSLEDICA
Uničeni nasadi, klopi v parkih, otroška 
igrala na igriščih, uničene telefonske govo-
rilnice, svetilke javne razsvetljave, razbita 
stekla, prevrnjeni smetnjaki in razmetani 
koši za smeti, uničeni prometni znaki. Za-
radi izzivanja k pretepu prestrašeni otroci 
in mladostniki in zaradi negativnega vzbu-
janja pozornosti vznemirjeni ljudje in ob-
čani.  Otroci se lahko poškodujejo z razbito 
steklovino ali uporabljeno injekcijsko iglo, 
ki jo je prejšnji večer odvrgla skupina mla-
dostnikov, ki se redno zbira na igriščih ob 
vrtcih. 

POSLEDICE VANDALIZMA V NAŠI SREDINI OBČUTIMO VSI

POLICIJSKA POSTAJA
TREBNJE
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Najlepša pravljica iz Vejarja
V romskem naselju Vejar so v obdobju od novembra 2017 do ju-
nija 2018 potekale različne aktivnosti oz. delavnice pod okriljem 
Centra šolskih in obšolskih dejavnosti v okviru programa Uspo-
sabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj. 
Udeleženci, to so otroci in starši navedenega programa, so skupaj 
z izvajalci aktivnosti tako izdelali lutke, jih poimenovali, sestavili 
pravljico, jo zaigrali in jo tudi prevedli tako v slovenski kot tudi 
romski jezik. 
Pri pripravi in izvedbi vseh aktivnosti so sodelovali še drugi po-

samezniki in institucije, kot so Romsko društvo Romano Drom, 
Večnamenski romski center Vejar, Dnevni center Kher šu beši, 
Knjižnica Pavla Golie Trebnje in Vrtec Mavrica Trebnje – enota 
Romano. Zahvaljujemo se vsem, ki so pomagali, da je naša Naj-
lepša pravljica iz Vejarja zagledala luč sveta.
Izdajo pravljice v slovenskem in romskem jeziku z naslovom Jež 
Jaka gre prvič v šolo / Ježo Jaka džal prvo puto du šola sta omogo-
čila Občina Trebnje in Romsko društvo Romano drom.

Silva Potokar, CŠOD in Simona Grgovič, CSD Dolenjska in Bela 
krajina, Enota Trebnje

POHODI ZDUS DOLENJSKE
V lepem, a hladnem torkovem jutru smo se udeleženci pohodov, 
ki jih organizirajo dolenjska društva upokojencev, z namenom 
spoznavanja naših lepih krajev zbrali v Škocjanu pri gasilskem 
domu, od koder smo krenili na pohod po okoliških poteh. Zbralo 
se nas je več kot dvesto pohodnikov in pozdravilo nas je tudi son-
ce, ki nas je spremljalo ves čas pohoda, čeprav ga vremenarji za 
ta dan niso napovedali. Organizatorji so pripravili zanimivo pot, 

ki nas je vodila na griče okoli Škocjana, od koder smo imeli lep 
pogled daleč naokoli, celo smučišče na Gačah je bilo lepo vidno 
s prostim očesom. V lepo urejeni vasi Zloganje, kjer se še dan-
danes ukvarjajo z oglarjenjem, kar je za ta del Dolenjske skoraj 
neobičajno, nam je vodnik povedal precej o zgodovini oglarstva 
v tem kraju. Prijetno utrujeni smo po dve in polurni hoji prispeli 
na izhodišče k gasilskemu domu, kjer nas je čakalo veliko različnih 
dobrot, ki smo se jih pohodniki z velikim navdušenjem lotili.

DU Trebnje, pohodništvo 

V OŠ Trebnje dan 
dejavnosti
SMO POGUMNI
V Osnovni šoli Trebnje izvajamo v okviru 
projekta Pogum – Krepitev kompetence 
podjetnosti in spodbujanje prožnega pre-
hajanja med izobraževanjem in okoljem 
v osnovnih šolah veliko aktivnosti pri re-
dnem pouku, razširjenem programu in v 
specifičnih obšolskih dejavnostih. 
V petek, 18. 1. 2019, smo izvedli dan 
dejavnosti SMO POGUMNI (Podjetni, 
Odgovorni, Glasni, Učljivi, Modri, Navdu-
šeni, Inovativni) v vseh štirih oddelkih 3. 
razreda. Učenci voditelji krožka POGUM 
so v vlogah učiteljev razvijali kompeten-
ce podjetnosti od načrtovanja do izvedbe 

dejavnosti: ustvarjalnost, kreativnost, iz-
kustveno učenje, samoiniciativnost uče-

nja, vrednotenje, timsko delo, 
vztrajnost, veščine vodenja. 
Samostojno in v interakciji z 
ostalimi učenci so pod vod-
stvom mentorjev izvajali ak-
tivnosti v okviru dneva dejav-
nosti.
Učenci 3. razreda so se uči-
li razlikovati med jezikom 
»žiraf« in jezikom »volkov«. 
Jezik žiraf je jezik empatije, 
sodelovanja, jezik volkov pa 
je oblika komunikacije, pri ka-
teri presojamo besede drugih 

ljudi, jih obtožujemo ali jim grozimo. Sku-
paj smo poskušali vzpostaviti pravila naše-
ga sobivanja v razredu tako, da smo raz-
vijali uporabo jezika žiraf ob upoštevanju 
čustev in potreb vsakega posameznika.
Ravnatelj OŠ Trebnje Rado Kostrevc in 
predstojnica ZŠRS mag. Andreja Čuk sta 
strokovno spremljala dejavnosti učencev 
in evalvirala pedagoški proces. 

 Barbara Hrovat in Ana Kastigar,
mentorici krožka POGUM
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BOGATA DOMOZNANSKA 
KNJIŽNA BERA 

Ko ima življenje žur
Minka Gantar je avtorica uspešnice Ko imajo hormoni žur, pred 
časom pa je izšlo njeno nadaljevanje z naslovom Ko ima življenje 
žur. Tudi tokrat se avtorica posveča zdravju ljudi in med drugim 
svetuje, kako odstraniti vzroke, ki kalijo našo srečo, zdravje in za-
dovoljstvo. »Vsak izmed nas vpliva na okolico, vsak izmed nas se 
dotika ljudi. Ni pomembno, kako pomembno delo opravljate, ni 
pomembno, kakšen naziv imate … Nihče izmed nas ne živi sam in 
vsak izmed nas se dotika ljudi …«, še pravi avtorica. 

Železniška proga Sevnica-Trebnje 
Sevničan Oskar Zoran Zelič je avtor knjige Železniška proga Sevni-
ca–Trebnje. V ponedeljek, 28. januarja, jo je predstavil v trebanj-
ski knjižnici. V knjigi je ob več kot 200 fotografijah natančno pred-
stavljen potek gradnje železniške proge Sevnica–Trebnje. Izšla je 
ob 110. obletnici proge Trebnje–Krmelj, in sicer točno na dan 80. 
obletnice slovesnega odprtja proge Tržišče–Sevnica. Knjiga ponu-
ja celovit pregled tedanjih gospodarskih, družbeno-političnih in 
prometnih razmer v Mirnski dolini in na Sevniškem. Ob bogatem 
slikovnem gradivu avtor ponazarja natančen potek gradnje žele-
zniške proge, ki je krajem ob njej prinesla nove možnosti nadalj-
njega razvoja in sodelovanja.

Dvajset nageljnov in voziček
4. februarja 2019 smo prisluhnili življenjski zgodbi domačina Jo-
žeta Okorna, enega najuspešnejših slovenskih športnikov vseh 
časov. Usoda ga je že v mladih letih prikovala na voziček, a mu 
s tem podarila novo življenjsko poslanstvo. Navkljub invalidnosti 
si je ustvaril družino, videl svet, se rokoval s predsedniki držav 
(tudi Titom) in papežem, se pogovarjal z modreci in preprostimi, 
dobrimi ljudmi. Dobil je veliko prijateljev in se veliko smejal, tudi 
na svoj račun.

Irena Palčar in Patricija Tratar
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Podoba naših krajev
V Osrednji knjižnici Trebnje smo v začetku januarja prisluhnili 
predstavitvi najnovejše knjige Braneta Praznika z naslovom Po-
doba naših krajev. Izšla je ob 150-letnici šolstva v Šentlovrencu 
in poleg razvoja tamkajšnjega šolstva vsebuje tudi zgodovino vasi 
na severozahodnem delu občine Trebnje (Korenitka, Šentlovrenc, 
Medvedjek, Velika in Mala Loka, Veliki Gaber, Čatež, itd.), mnoge 
zanimivosti okoliških krajev ter življenjepise pomembnih ljudi, ki 
so se tu rodili.
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Galerijska paleta

Januar 2019 je v galerijo prinesel svežino in nova dela na oddelku 
ter nove pridobitve. Del naše stalne razstave predstavljajo tudi 
nove pridobitve, ki jih vsako leto Galerija likovnih samorastni-
kov Trebnje prejme v last od umetnikov in donatorjev. V tokratni 
predstavitvi novih pridobitev si lahko ogledate dela Igorja DO-
LENCA (donacija Špringer – Bernik), Ivana RABUZINA (donacija 
dr. Zorana Kržišnika), Jožeta TISNIKARJA (donacija dr. Zorana Krži-
šnika), Matjaža KOSCA in Marjana BUNIĆA (zasebna donacija). Na 
ogled so tudi dela udeležencev 51. Mednarodnega tabora: Rezke 
ARNUŠ, Irine GARSHINA, Minne LEHVÄSLAIHO, MARGOT, Yudit 
YITZHAKI, Charlesa VISCONAGA, Branke PIRC, Mitje KOKOLA in 
nagrajenca tabora Marca BOURLIERA.

Novost se obeta tudi na začasni razstavi, na kateri februarja na-
črtujemo novo postavitev z naslovom Ambrož Testen, umetniško 
samozavedanje poznega obdobja. Razstava se bo osredotočila 
na dela frančiškana Ambroža Testena (1897–1984), rojenega v 
Loki pri Mengšu, ki je svoj opus ustvaril na Hrvaškem. Slikal je 
po samostanih v Zadru, Dubrovniku, Cavtatu, Orebiću, v Kuni na 
Pelješcu, na Krapnju, v Šibeniku in na Rabu … Ustvarjalno naj-
bolj plodno obdobje je doživel prav na Rabu, kjer je oskrboval 
samostanski muzej in se posvečal slikanju. Tokratna razstava je 
ena redkih predstavitev Ambroža Testena v Sloveniji in bo pos-
večena petintrideseti obletnici njegove smrti. Prepletanje moti-
vov iz legende sv. Frančiška Asiškega, svetega pisma, vsakdanjega 

življenja in Dantejeve Božanske komedije pa bo ilustriralo Teste-
novo duhovno globino in neverjetno ekspresivnost, ki jo lahko 
primerjamo z najvidnejšimi ekspresionisti sveta. Dela iz zbirk 
Frančiškanskega muzeja sv. Bernardina iz Kamporja, Hrvaškega 
muzeja naivne umetnosti in iz zasebne zbirke je za razstavo izbra-
la Margarita Šimat, ki se Testenovim stvaritvam posveča že nekaj 
desetletij. Vabimo vas, da se nam na odprtju razstave pridružite v 
četrtek, 28. februarja 2019, ob 18. uri. Odprl jo bo župan Občine 
Mirna, Dušan Skerbiš.

Pestro pa je bilo tudi v preteklih tednih. 24. januarja smo se sku-
paj s kustosinjo  galerije Andrejko Vabič Nose podali na popoto-
vanje po začasni razstavi ZRCALJENJA - maska ali bistvo? (avto)
portretne upodobitve samorastnikov. Odkrivali smo globlje po-
mene samorastniških avtoportretov in skrita sporočila avtorjev, 
ki so jim ležali na duši. Razstava je na ogled vse do 10. februarja 
2019.
Na kulturni praznik, 8. februarja, je galerija brezplačno odprla 
svoja vrata za vse obiskovalce. Ob dnevu odprtih vrat smo pris-
luhnili predavanju Helene Fornazarič Arheologija Mokronoga in 
zgodovina Keltov na tem območju. Z otroki je mentor Igor Papež 
ustvarjal na delavnici KDO SEM? (avtoportreti za otroke), kjer so 
ustvarjali avtoportrete s pomočjo embalaž izdelkov, ki jih najpo-
gosteje uporabljajo in jedo, ob 18. uri pa je bil na ogled film Ža-
reče oči (1965, režiser Jože Kloboves, snemalec Marjan Sedej). V 
filmu smo se seznanili z življenjem izvrstnega slovenskega samo-
rastnika Antona Repnika, ki je sporočilo o življenju slovenskega 
kmeta in delavca ponesel daleč preko meja domovine.

Špela Sila in Andrejka Vabič Nose

V Trebnjem vnovič gostili 
mažorete
V Trebnjem so se tretjo soboto v januarju zbrale mažorete iz raz-
ličnih krajev Slovenije. Tako kot že vrsto let doslej je namreč tre-
banjska izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) 
v sodelovanju z Mažoretno zvezo Slovenije in Trebanjskimi ma-
žoretami pripravila enodnevni seminar, ki je bil tokrat namenjen 
mažoretam skupine kadet, starim do 12 let.
Mažorete so se tradicionalno zbrale v telovadnici Podružnične 
šole Dolenja Nemška vas, kjer so se čez dan odvijale različne de-
lavnice. Pod mentorstvom Aleša Breznikarja in Nade Lampret so 
začele z delavnico za ritem, nato pa pod budnim očesom Špele 
Strmec nadaljevale z ogrevanjem in delom s palico. Popoldne so 
se prav tako pod mentorstvom Špele Strmec učile še koreogra-
fijo. 
Na letošnjem seminarju se je zbralo 35 mažoret iz šestih društev 

(Trebanjske mažorete, Mažoretno društvo Moravške Lilije, Mažo-
retno društvo Šentjanž, KD Mažorete Koper, Klub RAP Radeče in 
Mažorete Dobova). Po zaključku seminarja so udeleženke odha-
jale nekoliko utrujene, a zadovoljne, saj bodo lahko nova znanja 
koristno uporabile v svojih skupinah.

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

   www.avto-vovk.si

*Cena velja za model Renault Kadjar Life TCe 140 FAP in že vsebuje standardni popust v višini 1.500 €. Ob nakupu vozila prek Renault Financiranja prejmete popust ob menjavi staro za novo 1.000 €.  
Ob nakupu prek Renault financiranja in sklenitvi obveznega in osnovnega kasko zavarovanja za prvo leto prek Renault Financiranja prejmete dodatni popust v višini 1.500 €. **Renault Financiranje  
ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik.
Poraba pri mešanem ciklu 4,747–7,278 l/100 km. Emisija CO2: 131–159 g/km. Emisijska stopnja: EUR6Dt. Emisija NOx: 0,0198–0,02949 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00016–0,00084 g/km.  
Število delcev (x1011): 0,01–1,29. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novem standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, 
delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

 že za

16.490 €*

Paket zimskih 
pnevmatik**

Renault priporoča renault.si

SUV Renault
KADJAR
Novi
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FATE
Projekt Erasmus + Sport »FATE – Fighting for equal access to 
sports and exercise«, ki bi ga lahko prevedli tudi kot »boj za ena-
kopraven dostop do športa in vadbe«, je izhajal iz želje, da bi 
šport postal dostopen vsem. Vodilni partner Občina Trebnje in 
partnerji KBV Fearless Fighters (Slovenija), Victory Gym Trenčin 
(Slovaška), Victory Gym Novi Sad (Srbija) in Boxing Academy Di-
amond (Italija) so s projektom s pomenljivim imenom FATE (slo-
vensko »usoda«) zasledovali cilj socialnega vključevanja ljudi s 
posebnimi potrebami preko vrhunskega športa. 

Skupaj so organizirali štiri mednarodne kickboks turnirje, »FATE 
Fight Nights«, vsa zbrana sredstva pa namenili centrom, ki se 
ukvarjajo s pomočjo osebam s posebnimi potrebami, za dodatne 
športne programe njihovih uporabnikov. Zbrali so 7.989,54 € za 4 
organizacije, posamezni zneski pa predstavljajo med 30 % in 86 % 
celotnega letnega proračuna za šport posamezne organizacije. S 
pomočjo prejetih sredstev so v različne športne aktivnosti vključili 
okoli 150 oseb s posebnimi potrebami.

Udeležba na dogodkih je bila izjemna: štirje dogodki so privabili 
več kot 5000 obiskovalcev, vključili preko 100 prostovoljcev in ok-
repili mobilnost 45 trenerjev in 91 borcev, ki so izmenjavali pro-
fesionalne in amaterske izkušnje.

Projekt FATE je organiziral tudi skupne treninge med člani par-
tnerskih klubov borilnih veščin in člani centrov. Rezultat je bil pre-
senetljiv: več kot 70 oseb s posebnimi potrebami se je navdušeno 
udeležilo treningov, vzpostavljena so bila tudi nova dolgoročna 
sodelovanja med partnerji in centri za pomoč invalidom. 

Čeprav je kickboks največkrat predstavljen kot krut in neprime-
ren šport, pa so partnerji s projektom le-tega javnosti objektivno 
predstavili tudi kot popoln način vadbe in rekreacije, ki prinaša 
veliko fizičnih, psiholoških in socialnih koristi. V ta namen so prip-
ravili tudi poseben video Kickboxing for all – FATE Instructional & 
Training video, ki je kot pripomoček za vadbo namenjen širši jav-

nosti. Video in številne druge posnetke vezane na projekt najdete 
na Youtube kanalu Občine Trebnje.

Projekt FATE je konkretno vplival na sodelujoče lokalne skupnosti, 
sploh v smislu socialnega vključevanja, saj je neposredno vključil 
tiste ljudi, ki se sami ne morejo ali se težje ukvarjajo s športom, ki 
pa je bistvenega pomena za dobro počutje vsakega posameznika. 

Potrebujete več INFORMACIJ? 
Pišite na elektronski naslov info@trebnje.si ali obiščite Facebook 
stran @FATEeurope. 

Obisk 
zobozdravnika
Da je higiena zob izjemno pomembna, se zavedajo 
tudi otroci iz romskega vrtca. V januarju smo obiskali 
zobozdravstveno službo v Trebnjem. Za zdravje naših 
zob je pomembno, da si jih redno in temeljito umiva-
mo, zato nam je najprej medicinska sestra Katarina s 
pomočjo lutke Zobozavra pokazala pravilno umivanje 
zob. Nato se je še potrudila, da so otroci na prijeten 
način spoznali zobozdravnika, saj večini otrok obisk 
zobozdravnika ni ljub. Preko igre jim je predstavila raz-
lične stvari, ki jih uporablja pri svojem delu. Pokazala 
je, kako zobozdravnik pripravi pacienta, kaj vse mora 
urediti pred pričetkom dela … Sčasoma so ji otroci za-
upali in se z veseljem usedli na stol ter pokazali svoje 
zobe. Na ta način so si pridobili prijetno izkušnjo obi-
ska pri zobozdravniku.

Strokovne delavke
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POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE
na območju občine Trebnje za leto 2018

       
Na območju občine Trebnje se uporabnike oskrbuje tudi z vodovodnega sistema Stična v upravljanju Javnega komunalnega podjetja 
Grosuplje, in sicer naselja Cesta, Pristavica pri Velikem Gabru in Žubina.

Letni notranji nadzor je izvedel pooblaščeni izvajalec Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Notranji nadzor se opra-
vlja na podlagi Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17) in interne HACCP dokumentaci-
je.

Rezultati notranjega nadzora nad kakovostjo pitne vode pri uporabnikih v letu 2018

VODOVODNI
SISTEM

količina 
distribuirane vode

[m3]
trdota vode

[°dH] št. vzorcev % ustreznih
št. 

neustreznih
vzrok

neustreznosti št. vzorcev % ustreznih
št. 

neustreznih
vzrok

neustreznosti

ukrep
prekuhavanja

[dni]

Stična 
612.625

od tega 9.444 
občina  Trebnje

17,7 20 100 0 - 8 100 0 - 2

Legenda:

EC - E. coli - pokazatelj fekalnega onesnaženja,  CP - clostridium perfringens vključno s sporami je zanesljiv pokazatelj fekalnega onesnaženja, v pitni vodi ni dopustna

KB - koliformne bakterije so pokazatelj stoječe vode (mrtvi rokavi na omrežju ali hišnega vodovodnega omrežja), v pitni vodi niso dopustne

SK22 - št. kolonij pri 22°C je pokazatelj učinkovitosti postopka priprave vode in kaže na možnost razmnoževanja bakterij v omrežju zaradi zastojev ali povečane temperature, mejna vrednost < 100/ml.

SK37- št. kolonij pri 37°C je pokazatelj učinkovitosti postopka priprave vode in kaže na možnost razmnoževanja bakterij v omrežju zaradi zastojev ali povečane temperature, mejna vrednost < 100/ml.

EN - enterokoki - v odsotnosti drugih bakterij pokazatelj starejšega fekalnega onesnaženja

MIKROBIOLOŠKE ANALIZE FIZIKALNO-KEMIJSKE ANALIZE

V splošnem lahko ugotovimo, da se je uporabnikom distribuirala ustrezna zdrava pitna voda. 

Na vodovodnem sistemu Stična je bil zaradi tehnične napake na avtomatiki za kontrolo motnosti enkrat uveden ukrep prekuhavanja 
pitne vode za prehrambene namene za obdobje 2 dni.

Celotno letno poročilo za leto 2018, pripravljeno s strani pooblaščenega izvajalca notranjega nadzora, je objavljeno na spletni strani 
http://www.jkpg.si/ pod rubriko Kakovost pitne vode.
Javno komunalno podjetje Grosuplje

Izdelovali so lutke in glinene šatulje
V Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje tudi v novem letu gos-
tijo projekt Sobotno galerijsko dopoldne, ko se vsako prvo sobo-
to v mesecu odvijajo različne ustvarjalne delavnice, namenjene 
predšolskim in šolskim otrokom. 
Januarja so se udeleženci spopadli z izzivom izdelave lutk. Na 
delavnici, ki jo je vodila Eva Nina Cajnko, so izdelovali enostav-
ne premične lutke, ki so jih izrezali iz kartona, jih pobarvali in s 
pomočjo vrvice tudi sestavili. S potegom vrvice so tako lutke – 
udeleženci so izdelali različne živali – lahko oživele. Februarja so 

mladi ustvarjalci pod vodstvom Irene Blaznik iz valjanih glinenih 
plošč izdelovali šatulje, ki jih lahko uporabljajo za shranjevanje 
nakita in drugega. 
Do pomladi se bosta zvrstili še dve ustvarjalni delavnici: marca bo 
Silva Mežnar udeležence naučila izdelave rožic iz ličkanja, aprila pa 
bodo z Nino Kolar izdelovali velikonočna okrasna jajčka z različnimi 
tehnikami. Sobotne galerijske dopoldneve pripravlja trebanjska iz-
postava Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) v sodelovanju 
z Zvezo kulturnih društev Trebnje, Galerijo likovnih samorastnikov 
Trebnje in CIK-om Trebnje.

 JSKD OI Trebnje

Srečanje vinogradnikov goric Trnič–
Sajenice
Vinogradniško društvo Čatež pod Zaplazom, pododbor Trnič-Saje-
nice, je 26. januarja 2019 organiziralo  že 15. tradicionalno sreča-
nje vinogradnikov  tega območja. Srečanje je potekalo v vinski kleti 
Kresal. Namen vsakoletnega srečanja je seznanitev vinogradnikov 
z delom društva in ocena vina. Večina vinogradnikov je prinesla 
vzorce vina, ki jih je ocenila komisija pod vodstvom Jožeta Venclja. 
Najprej smo bili seznanjeni z načinom ocenjevanja. Večina vzorcev 
je bilo ocenjenih zelo dobro. Najboljše je bil ocenjen cviček Jožeta 
Pateta. Predsednik društva g. Lado Štepec je prisotne seznanil z 
delom društva v minulem letu in s programom za letošnje leto. 
Predvsem je poudaril, da bo verjetno  tudi letos maja v Trebnjem 
organizirana  prireditev Teden cvička. Prosil je člane za sodelo-
vanje tako kot lani, ko je bila prireditev zelo dobro organizirana. 

Poudaril je, da je v preteklem letu veliko vzorcev vina iz teh goric 
dosegalo zelo dobre rezultate. Društvo gradi vinsko klet, ki jo na-
črtujemo  dokončati prihodnje leto, ko bo društvo praznovalo 30 
let delovanja. Predsednik je tudi pohvalil  dobro kvaliteto vzorcev 
in nas povabil, naj prinesemo čim več vzorcev na društveno oce-
njevanje, ki bo predvidoma 16. marca. Društvo ima letos volilno 
občni zbor, na katerem bo ponovno kandidiral za predsednika. 
Župan Alojzij Kastelic je pozdravil naše že 15. srečanje vinogradni-
kov in pohvalil delovanje društva ter poudaril, da bo tudi občina 
prispevala za dograditev vinske kleti.
Po podanih poročilih in razglasitvi rezultatov ocenjevanja vin smo 
vinogradniki voščili našemu članu Tonetu, ki bo kmalu praznoval 
70 let. Zahvalili so se mu za organizacijo vseh srečanj. Sledila je  
pogostitev in družabno srečanje do jutranjih ur.  
16.  tradicionalno srečanje bo naslednje leto v zidanici Franca An-
žička na Trniču.

Tone Zaletel 
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Krajevna skupnost 
Čatež
Tudi na Čatežu je delo prevzel nov Svet 
krajevne skupnosti. Naslednja štiri leta se 
bomo za razvoj krajevne skupnosti trudili: 
Mija Benedičič, predsednica, Davorin Ba-
bič, podpredsednik,  ter člani: Sandi Bre-
gar, Domen Mlakar, Marjan Papež, Jože 
Vavtar in Žiga Brence.
Na prvi redni seji smo sprejeli dokument 
»Razvojne usmeritve krajevne skupnosti 

Čatež«. V njem smo ocenili stanje in zapi-
sali najpomembnejše cilje – dolgoročne in 
kratkoročne. Zastavljenih ciljev je veliko, 
zato smo si znotraj organa razdelili delo, 
da bomo zagotovili učinkovitost in bolj-
šo realizacijo. Na kratko zapisani cilji so 
naslednji: prostorsko ureditveni načrt za 
Čatež z Dolenjo vasjo, izgradnja pločnika 
z javno razsvetljavo od tovarne TEM Ča-
tež pa do križišča za Razbore, umestitev 
in izgradnja dvooddelčnega vrtca, obnova 
starega kulturnega doma, obnova in vse-
binska opredelitev stare Lesjakove gostil-
ne (slednja dva objekta sta v občinski las-

ti, s sklepom pa sta v upravljanje oddana 
naši krajevni skupnosti). Ti cilji presegajo 
finančne okvire rednega financiranja naše 
krajevne skupnosti, zato bo potrebno veli-
ko energije za iskanje možnosti zapiranja 
finančnih konstrukcij posameznih projek-
tov. Od prve seje do danes smo opravili 
že kar nekaj aktivnosti in usklajevanj z 
občinsko upravo. Svoje načrte in njihovo 
realizacijo pa lepo usklajujemo s čateško 
tovarno TEM.  

Mija Benedičič, predsednika KS Čatež

 

 

 
 

Literarni natečaj za 
najboljšo zgodbo 

 

 
ZGODBA O DOBRIH LJUDEH 

 

 
Občina Trebnje in klekljarska skupina "Žnurce" (sekcija KD Trebnje) vas vljudno 

vabita k pisanju ZGODB O DOBRIH LJUDEH. 
 

 
Navodila piscem 

 
Pošiljanje prispevkov: 
 

1. V elektronski obliki jih lahko pod naslovom »Za literarni natečaj« pošljete na 
elektronski naslov: baraga.zgodbe@gmail.com. 

 
2. Če pošiljate zgodbo po klasični pošti, jo pošljite v štirih izvodih v A4-ovojnici, v 
katero vstavite še manjšo zaprto ovojnico z vašimi podatki: ime, priimek, starost, 
naslov, elektronska pošta in mobilna številka, na naslov: KULTURNO DRUŠTVO 
TREBNJE, Klemenčičeva ulica 3, 8210 Trebnje, s pripisom »Za literarni natečaj«. 

 
Če želite, da prispevek objavimo pod psevdonimom, ga dopišite k zgornjim podatkom.  
 
Vsak pisec lahko pošlje več zgodb, toda strokovna žirija bo za nagrado ali objavo predlagala 
samo eno. 
 

Besedila pošljite najpozneje do 30. aprila 2019. 
 
Vsebinska navodila piscem: 
Naj zgodba privre iz srca, predvsem pa naj bo sveža in čim bolj vaša! 
 
Dolžina besedila:  
Črtica je lahko dolga največ 6.000 znakov s presledki oziroma približno 2 strani. Vsi prispevki naj 
bodo natipkani na računalnik in napisani s pisavo Times New Roman v velikosti 12. 
 

Razglasitev rezultatov s sklepnim druženjem in  
podelitvijo 1. nagrade v višini 300,00 EUR 

bo v sklopu obeleževanja spominskega dne Ireneja Friderika Barage, 
 v petek, 28. 6. 2019 v Trebnjem. 

 

 
Najboljše zgodbe bodo umeščene v zbornik »Zgodbe o dobrih ljudeh«, ki bo javnosti predstavljen 
na dan razglasitve rezultatov. Več informacij na telefonski številki 041/272027. 

 

Milena Miklavčič, Klekljarska skupina Žnurce 
ter Občina Trebnje 

Krajevna skupnost 
Dobrnič se 
predstavi
V Krajevni skupnosti Dobrnič deluje de-
vetčlanski Svet. Na letošnjih volitvah smo 
bili izvoljeni Jože Avguštinčič, Ana Kastigar, 
Jože Longar, Boštjan Pekolj, Majda Gazvo-
da, Brigita Murn, Boštjan Rostohar, Mate-
ja Jerič in Emil Košak. Na ustanovni seji, 
ki jo je sklical župan, je bil za predsedni-
ka soglasno potrjen Jože Avguštinčič, za 
njegovega namestnika pa Majda Gazvo-
da. Zavedamo se, da so člani v prejšnjih 
sklicih ogromno naredili na obnovah in 
investicijah v infrastrukturo, za kar jim gre 
priznanje in zahvala. 
Želja predsednika in vseh članov sveta 
KS je, da delo nadaljujemo in soustvarja-
mo boljšo prihodnost za vse prebivalke 
in prebivalce KS. Ob snovanju načrtov za 
prihodnji dve leti delovanja smo ugotovili, 
da so potrebe območja velike, želje in pri-
čakovanja krajanov prav tako. Zavedamo 
se odgovornosti, da bomo javna sredstva 
porabili za nujne projekte in za tiste, ki 
bodo občankam in občanom nudili boljše 
in kvalitetnejše pogoje za bivanje. Še nap-
rej bomo vzdrževali in skrbeli za kulturni 
dom, podpirali športno vadbo v telovad-
nici, kvalitetno vzdrževali javne poti in ob-
stoječe omrežje javne razsvetljave. Skla-
dno s finančnimi možnostmi razpoložljivih 
sredstev in tudi ob pomoči krajank in kra-
janov bomo izvedli potrebne obnove in 
novogradnje cest ter javnih razsvetljav. 

Jože Avguštinčič, predsednik KS Dobrnič
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V ponedeljek, 28. 1. 2019, je praznovala čas-
titljivih 90 let gospa SILVESTRA GODNJAVEC  iz 
Jurčičeve ulice v Trebnjem. Ob tej priložnosti 
sta jo obiskali  prostovoljki Krajevne organizaci-
je Rdečega Križa Trebnje Branka in Mojca. 
Gospa Silvestra je še vedno nasmejana, ureje-
na, čila in zdrava. V pogovoru je povedala, da 
se je rodila v Dolenji Nemški vasi v številni dru-
žini. Kmalu po poroki sta se z možem preselila v 
Trebnje in si tu ustvarila družino. Kot poslovod-
ja je bila zaposlena v trgovini Dolenjka in ugota-
vljale smo, da je že 35 let upokojena. 
Še vedno sama kuha, zelo rada dela na vrtu ob 
hiši in skrbi za rože. S pokojnim možem sta ime-

la tudi vinograd v Megleniku, kjer sta ob delu 
in druženju s prijatelji preživela veliko lepih 
trenutkov. 
Sedaj ji čas krajša majhen kužek, ki ga ima ne-
izmerno rada in obiski hčerke Silve, ki živi v 
bližini. Pove, da hčerka zelo lepo skrbi zanjo 
in vsak dan se veseli skupnih pogovorov in 
druženj s hčerino družino.
Gospa GODNJAVEC, iskrene čestitke za vaš 
rojstni dan, želimo vam veliko zdravja in še 
veliko lepih trenutkov v krogu vaših najdraž-
jih.

Mojca Mihevc

Osebni praznik gospe Silvestre Godnjavec  

Sveta maša za zdravje živine

V četrtek, 17. januarja, ko goduje sveti Anton Puščavnik, je Go-
vedorejsko društvo Trebnje v sodelovanju z župnijo Trebnje orga-
niziralo sveto mašo. V pridigi je g. župnik Jože Pibernik izpostavil 
nekaj podatkov iz svetnikovega življenja: Sveti Anton puščavnik 

je zavetnik živinorejcev, svinjskih pastirjev, mesarjev, pekov, ple-
tarjev ... Je priprošnjik proti boleznim, kugi, ognju v hlevu in proti 
kužnim boleznim govedi. Navadno je upodobljen kot menih, ob-
lečen v kožuh, s knjigo, v skušnjavah demonov ali tudi s palico 
v obliki črke T (simbol križa), s prašičem in zvončkom. Podlaga 
za njegovo podobo so največkrat legende. Čaščenje tega svetega 
moža izvira iz srednjega veka, ko so ga zelo častili člani pobožne 
družbe hospitalitov ali antonianov. Ti so imeli zavode za prizade-
te in bolne ljudi. Ljudje so jim radi dajali živež za njihove oskrbo-
vance. Darove so pogosto nabirali sami: z zvoncem so opozarjali 
na svoj prihod, palica v obliki črke T (križa) je pomenila njihov 
stan. Imeli so posebno dovoljenje, da so lahko vodili prašiče po 
mestnih ulicah, kjer je bilo sicer to prepovedano. Tako je postal 
sv. Anton Puščavnik zavetnik živinorejcev. 
Nekoč je pri nas obstajala navada, da so na njegov god cerkvi da-
rovali prašičje krače, pleče, klobase s priporočilom za zdravje pri 
reji prašičev in drugih domačih živali. Čeprav trebanjska cerkev 
ni dišala po okusnih mesnih dobrotah, je po maši pred cerkvijo 
druženje potekalo, kot se za god živinorejskega svetnika spodobi 
– ob žlahtni kapljici, kranjski klobasi in ostalih dobrotah, ki so jih 
pripravile članice Društva podeželskih žena Tavžentroža. 

Petra Smolič

Športno plezanje 
 
Športno plezanje je v zadnjem obdobju 
doseglo tudi na Dolenjskem neslutene 
razsežnosti, čeprav niso najboljše raz-
mere za to zvrst športne dejavnosti. Ple-
zalna središča najdemo v Novem mestu, 
v Mirni Peči in v Šentlovrencu. V Šentlo-
vrencu, kjer v tamkajšnji dvorani poleg 
ostalih dejavnosti ‚domuje‘ tudi plezanje, 
je bilo prvo nedeljo februarja tekmovanje 
v športnem plezanju za mlajše kategorije 
širše dolenjske regije, ki se ga je udeleži-
lo 63 mladih tekmovalk in tekmovalcev. 
Številna udeležba pravzaprav kaže, da je 
med otroki veliko zanimanje za to zvrst 
športa. Domačini so tokrat dosegli nekaj 
prvih mest in drugih imenitnih uvrstitev. 
V Šentlovrenc, v tamkajšnjo plezalno sekci-

jo ŠD, prihajajo otroci vseh kategorij in sta-
rejši iz različnih krajev naše občine in tudi 
od drugod. Ob petkih, ko je na vrsti trening, 
ga morajo razdeliti po časovnici in po sek-

cijah, saj je udeležba tako zelo številčna.  
Tekmovanje je podprla KS in nekatera 
podjetja. 

Brane Praznik
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PETANKA V OBČINI TREBNJE 
– VSE VEČ NAS JE
Če smo v letu 2016 igrali petanko zgolj ljubiteljsko na Čatežu in 
v letu 2017 registrirali v Zvezi društev petanke Slovenije (www.
zdps.si) 14 igralcev, lansko leto 23, pa smo letos naredili še ko-
rak naprej. Z ustanovitvijo novega društva petanke v Trebnjem 
imamo zdaj v Zvezi registrirani dve društvi in skorajda 50 % več 
igralcev (34)  kot lani, kar predstavlja že skoraj 15 % vseh igralcev 
registriranih v Sloveniji. To so le igralci, ki si želijo petanko igrati 

tekmovalno, ostalih ljubiteljskih pa je v obeh društvih seveda še 
mnogo več.
Verjamemo, da se bo število igralcev v naslednjih letih v naši ob-
čini še povečalo, sploh  po dolgoročnejši ureditvi igrišč v Treb-
njem. 
Petanko igramo skorajda vsak dan na vaškem trgu na Čatežu in 
na igriščih na Cviblju, zato se nam lahko kadarkoli pridružite. Za 
podrobnejše informacije pa vseeno prej pokličite (Božo 040/633-
154, Dare 051/444-321).

Predsednik Športnega društva petanke Trebnje Božo Kodrič
Vodja petankarske sekcije ŠRD Čatež Dare Erdeljc

DRUŠTVO 
UPOKOJENCEV 
TREBNJE VABI

vse svoje člane na OBČNI in VOLILNI 
ZBOR, ki bo v nedeljo, 3. 3. 2019, ob 
13. uri v zeleni  dvorani Doma starej-

ših občanov Trebnje s pestrim kul-
turnim programom in kosilom (vsak 
ob prihodu prispeva 5,00 €, razliko 
krije DUT). Zaradi lažje organizacije 
in priprave pogostitve vas prosimo, 
da se prijavite v tajništvu društva 
(073045760) najkasneje do torka, 

26. 2. 2019.

Društvo bo v mesecu marcu orga-
niziralo v torek, 5. 3. 2019, ob 13. 

uri PUSTOVANJE v gostilni Kavšek na 
Račjem selu (cena 13,00 €, prijave v 
tajništvu do 4. 3. 2019) ter v četrtek, 
14. 3. 2019, ob 14. uri DAN ŽENA in 
MATERINSKI DAN  v gostilni Rakar, 

Gorenje Ponikve (cena 16,00 €, prija-
ve do 12.3.2019). 

Vabljeni v čim večjem številu.

Likovno društvo 
Trebnje
Člani Likovnega društva Trebnje gredo no-
vim dosežkom naproti, saj so že januarja 

začeli  z likovnimi delavnicami in ustvar-
jajo na podlagi razpisa Zveze likovnih dru-
štev Slovenije, katerega član je tudi LD 
Trebnje. Z delavnicami bodo nadaljevali 
vsak četrtek do konca aprila, ko pričnejo 
s sodelovanjem na likovnih extemporih in 

drugih likovnih natečajih. Na delavnice va-
bijo tudi nove članice in člane, ki so lahko 
povsem začetniki. Delavnice vodijo izobra-
žene mentorice in mentorji.
Naj spomnimo, da so lani kar tri članice in 
en član društva na sodelovanju ZLD Slove-
nije dosegli vrhunske rezultate. Poleg tega 
so nekateri poželi tudi nagrade na različ-
nih extemporih in kolonijah. Dva člana in 
članica pa so naredili slike velikega forma-
ta za januarsko Baragovo razstavo v istoi-
menski galeriji.

Brane Praznik

We Serve

VODA 
NAMESTO 
SLADKORJAPIJTE JO VSAK DAN

LIONS CLUBS 
INTERNATIONAL

TREBNJE

· Nuša Derenda

· Jerica Steklasa

· ansambel Azalea

· Drugi vagon

·  Godalni orkester GŠ Trebnje,  
dirigent Marko Fabiani

·  Otroški pevski zbor GŠ Trebnje, 
zborovodkinja Tatjana Mihelčič Gregorčič

· Petra Krnc Laznik in Luka Bregar

sobota,  

16. marec 

2019,  

ob 18. uri

odarimo   
  koncert

Vabljeni!

Športna dvorana Trebnje

Prostovoljne prispevke obiskovalcev bomo v LK Trebnje namenili 
nadarjenim otrokom za uresničevanje njihovih potencialov.
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DU13 NK Trebnje osvojile 2. mesto
V nedeljo, 17. 1. 2019, je v Cerkljah na Gorenjskem potekal nogometni 
turnir pod pokroviteljstvom Nogometne zveze Slovenije. Organizatorji 
tokratnega turnirja so bili kolegi iz ŽNK Velesovo. Na turnirju so nasto-
pile ekipe iz Radomelj, Gažona, Primorja, Bilja, Trbovelj, Škofje Loke in 
vse igralke so pokazale veliko nogometnega znanja, zato je vsaka napaka 
kaznovala nasprotnika. Naša ekipa deklet je odlično in suvereno nasto-
pila na turnirju ter šele v finalu po streljanju kazenskih strelov klonila 
proti favorizirani ekipi iz ŽNK Radomlje. Čestitke našim dekletom in obe-
ma trenerjema Tomažu Hostniku in Janezu Vodenšku za izjemen športni 
uspeh. 
Športni pozdrav!

Leon Lobe, vodja nogometne šole

Trebanjke držijo drugo mesto
TREBNJE – Jesenski del državnega kegljaškega prvenstva v 1. 
B ligi za ženske so trebanjske kegljačice zaključile na  četr-
tem mestu. V januarskem nadaljevanju so na novomeškem 
kegljišču Portoval nanizale dve zmagi. Prvo so premagale vr-
stnice iz Slovenj Gradca z vrhunskimi dosežki Jasmine Mišič, 
ki je prodrla 584 kegljev, devet kegljev manj pa Silva Zupančič 
ter se oddolžile za jesenski poraz. Čez en teden so padle tudi 
Belokranjke, vendar težje kot je bilo za pričakovati. Na startu 
sta Katja in Jasmina zanesljivo premagali svoje nasprotnice za 
vodstvo 2 : 0 in prednost 50 kegljev. Po drugi igri smo imeli 3 : 1 
in razliko 65 kegljev. Na koncu so po izenačeni igri Črnomaljke 
zmanjšale razliko naših punc na 31 kegljev, kar je na koncu za-
dostovalo za visoko zmago. Tekma v Celju je na trdih položni-
cah kegljišča Golovec za naše punce in za vse slovenske ekipe 
prava neznanka. Tudi našim dekletom ni uspelo doseči kaj več 
kot poraz. Točke sta dobili Katja in Silva. Rozi je v zadnjem setu 
naredila preveč praznih metov in izgubila že pričakovano toč-
ko. Za debitantko Iris je nastop bil le težka preizkušnja. Tekma 
proti Radenski je bila potrebna za ohranjanje zmagovalnega 
duha, kar so naše kegljačice tudi dokazale. Na krilih Jasmine, 
ki je podrla neverjetnih 592 kegljev, in Katje, v nadaljevanju 
še Slavice in Rozi so povedle 4 : 0 in priborile plus 166 kegljev 
naskoka. Zmaga je bila že zagotovljena. Na koncu sta Milena 
in Silva, ki ni imela svojega dne, popustile naletu Radenčank. 
Realizacijo programov Kegljaškega kluba Trebnje sofinancira 
Občina Trebnje.

Mojca Smolič

Trebnje ostaja v boju za najboljše
V petek, 1. 2. 2019, je v trebanjski dvorani znova vrelo, saj so v goste 
prišli neposredni tekmeci za uvrstitev med najboljših 6 ekip v Slove-
niji – ekipa RD Koper. V izredno napeti tekmi polni preobratov žal 
nismo izkoristili zaključnega napada in smo se morali zadovoljiti s 
točko, ki nas še vedno drži blizu najboljšim. Za petim mestom za-
ostajamo le dve točki. Pred nami so sicer pestri tedni, saj imamo 
trenutno na lestvici štiri tekme z najboljšimi štirimi ekipami.
Borbenost, ki smo jo videli na članski tekmi, pa se je prenesla dan 
kasneje tudi na mladinsko tekmo v gosteh pri velenjskem Gore-
nju. Neposrednega tekmeca na lestvici so naši fantje nadigrali že v 
prvem polčasu, ki so ga dobili z 11:18, na koncu pa zmagali za dva 
gola. Trenutno so z dvema tekmama manj uvrščeni na peto mesto.
Mlajši dečki se še naprej srčno borijo 
Mladinci so nadaljevanje prvenstva pričeli z zmago proti Gorenju in 
se učvrstili v zgornji polovici najboljših ekip. Igralci, ki trkajo na član-
ska vrata, kažejo zelo dober odnos in željo po dokazovanju.
Kadeti so tekmovanje v skupini med najboljših 16 ekip v Sloveniji 
začeli s porazom proti Kopru, vendar pa jih čaka še pet zanimivih 
tekem. Tudi starejši dečki A so se uvrstili med najboljših 16 ekip v 
Sloveniji in zabeležili prvo zmago proti trboveljskemu Rudarju. Tudi 
njih čaka v skupini še pet zanimivih tekem, nasproti pa jim bosta 
stala še Celje in Slovenj Gradec.
Mlajši dečki A in B nadaljujejo z odličnimi predstavami tudi letos in 
oboji so trenutno na drugem mestu na lestvici, na zadnji tekmi pa 
sta obe selekciji prinesli dve točki iz Črnomlja z več kot prepričljivimi 
zmagami.

PRVA ZLATA 
MEDALJA ZA 
ATLETSKO SEKCIJO 
TREBNJE
V januarju in začetku februarja so bila na spo-
redu dvoranska atletska državna prvenstva za 
različne mlajše starostne kategorije. Dve leti 
po osvojitvi prve posamične medalje za našo 
atletsko sekcijo je napočil trenutek, ko se lah-
ko pohvalimo tudi z zlato medaljo. 
1. mesto je osvojila Karla Jerič, ki je v katego-
riji 13-letnic v skoku v višino preskočila 157 

cm. Teden dni kasneje je skakala še v kate-
goriji U16 in osvojila bron. Srebrno medaljo 
sta osvojila Tjaž Djaip Bartolj (12-letniki v 
teku na 600 m) in Patricija Kamin (10-letnice 
v skoku v daljino). Jan Šalehar je v kategoriji 
11-letnikov pomagal štafeti AK Krka do zlate 
medalje. Na prvenstvu za mlajše mladince 
(U18) je Eva Murn osvojila 3. mesto v teku 
na 60 m z ovirami, z odličnim osebnim rekor-
dom 8,96 sekunde.
Obveščamo vas, da je že znan datum letoš-
njega atletskega mitinga v Trebnjem. Na 
sporedu bo v petek, 31. maja. Iskrene čestit-
ke za odlične rezultate!
Mitja Svet, trener atletike
(Foto: Mitja Svet)
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Dvoletni proračun 
Občine Trebnje

Čeprav smo svetniki januarja dobili zagotovilo, da je dvoletni 
proračun že skoraj pripravljen za razpravo, do obravnave le
-tega ni prišlo niti na odborih občinskega sveta. Potemtakem 
bomo dvoletni proračun dokončno dobili šele v mesecu mar-
cu ali aprilu. To pomeni, da bodo npr. društva prejela sredstva 
šele v drugi polovici leta. Socialni demokrati smo županu pos-
lali tudi svoj predlog projektov: zagotovitev sredstev za izgra-
dnjo druge osnovne šole v Trebnjem, širitev parkirnih površin 
pred OŠ, krožišče pod gradom, pločnik na Čatežu in v Velikem 
Gabru, ureditev priključkov na H1 ter zagotovitev sredstev za 
priključitev projektu e-oskrbe Varni in povezani, subvencioni-
ranje tržnih najemnin mladim družinam … Upamo, da bodo 
naši predlogi upoštevani.

Občinski odbor SD Trebnje

SVEŽE – LOKALNO – TRADICIONALNO – VARNO – ZDRAVO
Hipokrat, grški antični zdravnik, ki še danes velja za eno 
najizjemnejših osebnosti v medicini vseh časov, je zapisal: 
»NAJ BO HRANA ZDRAVILO IN ZDRAVILO HRANA«.
Kot je lahko hrana zdravilo, je lahko tudi strup. V teh dneh 
spremljamo številne afere in se tako še bolj zavedamo 
pomembnosti neoporečne hrane, hkrati pa tudi velikega 
privilegija: živimo namreč v okolju, kjer je na voljo izjemno 
kvalitetna hrana. Slovenija ima eno najvišjih standardov 
pridelave in hrana naših kmetov je v svetovnem merilu izjemne 
kakovosti. Zato kupujmo LOKALNO, in sicer na sobotni tržnici in 
številnih okoliških kmetijah. S tem ne bomo koristili le svojemu 
zdravju, temveč bomo pripomogli k razvoju našega podeželja 
in zdravemu okolju. KO VEŠ, KAJ JEŠ.

V NSi zagovarjamo 
pomen lokalno 
pridelane hrane

V Sloveniji še vedno odmeva novica, da so tudi v Sloveniji 
odkrili izdelke, ki vsebujejo meso iz sporne poljske klavni-
ce, zato smo v NSi vložili zahtevo za sklic nujne seje odbora 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v DZ. V Sloveniji veliko 
govorimo o zadostni samooskrbi z varno in zdravo hrano, pre-
malo pa si prizadevamo, da bi z ukrepi spodbudili slovenske-
ga kmeta k večjemu obsegu pridelovanja hrane. Vlada mora 
pripraviti predlog ukrepov, s katerimi bo zaščitila slovenskega 
potrošnika ter mu omogočila večjo porabo lokalno pridelane 
zdrave in kakovostne hrane. Javnim zavodom, kot so šole, vrtci, 
bolnišnice in domovi za starejše moramo omogočiti, da kupu-
jejo hrano, ki je lokalno pridelana.

Občinski odbor NSi Trebnje
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Občinski svetniki SDS se bomo na odborih in na sejah zavzema-
li za boljše  življenje v občini Trebnje.

V januarju in tudi februarju je čas za sestavljanje predlogov za 
proračun. Najbolj pereči so reševanje prostorske stiske v šoli 
z rešitvijo dozidave v Nemški vasi, ureditev uvoza „trebanjsko 
tromostovje“, cesta na Repče, pločnik „Hram“ do prehoda za 
Primštal … idr. Za vsako krajevno skupnost je potrebno najti 
denar za rešitev njihovih najnujnejših problemov.

8. februarja smo praznovali slovenski kulturni praznik. Ponos-
ni smo na našo kulturo in naš jezik. Slovenski jezik je zelo po-
memben za obstoj naroda. 

OO SDS Trebnje

V Občinskem odboru SLS smo 14. 
januarja izvedli redni občni zbor čla-
nov, na katerem se nam je pridružil 
tudi podpredsednik stranke Modest 
Motaln. Vse navzoče je nagovoril in 

prenesel usmeritve stranke za v bodoče. Pohvalil je aktivnosti 
in delovanje našega OO. 

Za nami je kulturni praznik in temu posvečena medobčinska 
proslava. Na lokalni ravni je kultura izjemnega pomena in ne-
govanje le–te vodi k rasti identitete lokalne skupnosti. Vsi že 
težko pričakujemo dan, ko bo tovrstne dogodke gostil nov kul-
turni center. 

Do volitev v Evropski parlament je še nekaj mesecev in v stran-
ki se že pripravljamo. Izkoristimo predvolilni čas, združimo 
moči in z udeležbo na volitvah oddajmo glas kandidatu, ki bo 
zagovarjal naše interese. 

OO SLS Trebnje

*V prejšnji številki Glasila je prišlo pri postavitvi logotipa SLS do grafične zamenjave, za kar se stranki iskreno opravičujemo.

Občinski proračun
Pripravlja se občinski proračun za letošnje in naslednje leto. 
Predvidene investicije in druge aktivnosti, pomembne za naše 
okolje, se bodo izvajale tako, kot bodo v proračunu načrtova-
na sredstva. Naša stranka bo podprla vse predvidene aktivno-
sti za boljše življenje v naših krajih, za boljše ceste, pločnike, 
za dovolj velike šole in vrtce, za zagotavljanje novih delovnih 
mest, za nov kulturni dom, za izboljšanje življenjskih pogojev 
za starejše. Pomembno je tudi družabno življenje, zato je naša 
stranka podprla predlog za podporo vinogradniškim društvom 
pri kandidiranju za organizacijo »Tedna cvička« in predlagala 
dodatna sredstva.

Iskreno čestitamo za 8. marec!  
LO Trebnje
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Ko pošle so ti moči, zaprla trudne si oči.                                                                                                                                            
Zdaj tiho, mirno spiš, bolečine več ne trpiš,                                                                                                                                           
a čeprav spokojno spiš, z nami še naprej živiš.

ZAHVALA
8. decembra se je  poslovila naša draga 
mama, babica, prababica, sestra in teta

ANICA PEKOLJ
Račje selo 1, Trebnje

1929–2018

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
vaščanom, sodelavcem in znancem za vse izrečene besede tolažbe, 
podarjeno cvetje, sveče in sv. maše. Iskrena hvala tudi osebju ZD 
Trebnje, dr. med. Elizabeti Žlajpah, med. sestri Zdenki, patronaž-
ni sestri Vlasti za številne obiske na domu, DSO Trebnje, SB Novo 
mesto internemu oddelku za vso skrb in nego. Posebna zahvala g. 
župniku  in pogrebni službi Novak iz Žužemberka za opravljeni 
obred. Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na 
njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

V 76. letu starosti 
se je od nas poslovil

JOŽEF DIM 
iz Hudej

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prija-
teljem in znancem za vse darovano, iskren stisk roke in tolažil-
ne besede. Posebna zahvala gospodu Jožetu Piberniku za lepo 
opravljen obred in Komunali Trebnje za organizacijo pogreba 
ter pevcem za zapete pesmi in poslovilni govor.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

DELAVSKA STRANKA
Kongres stranke
Stranka ZL DSD je 26. 1. 2019 imela svoj kongres v Ljubljani, 
na katerem so bile sprejete usmeritve za nadaljnje delovanje. 
Pri tem velja posebej izpostaviti, da se stranka v prihodnje 
programsko osredotoča na položaj delavcev, saj jih aktualna 
politika zapostavlja. Spremenjeno bo tudi ime stranke, in sicer 
se bo preimenovala v Delavsko stranko, postopek pa je že v 
teku. Trebanjski predstavniki še naprej ostajajo močno zasto-
pani v vseh vodstvenih organih, saj so jim bile na volitvah z 
izredno številčno podporo zaupane najodgovornejše funkcije 
v stranki.

DS Trebnje

ZAHVALA
Ni smrt tisto, kar nas loči,  
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše, brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas.
( M. Kačič )

V 88. letu starosti je mirno in tiho odšel naš dragi

ANTON PEKOLJ st.
Vrbovec 28, Dobrnič

Ob izgubi moža, očeta, dedka, pradedka, tasta in strica se najlep-
še zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, sosedom in prija-
teljem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in sv. maše, g. 
župniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi in pevcem. Naša 
zahvala je namenjena tudi Zdravstvenemu domu Trebnje, in sicer 
dr. Bogomirju Humarju za dolgoletno zdravljenje in patronažni 
sestri ga. Majdi Gačnik za številne obiske na domu. Hvala vsem, ki 
ste se od njega poslovili ter ga pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

DRŽAVNO PRVENSTVO V 
STANDARDNIH PLESIH

Najboljši slovenski 
plesalci in paraple-
salci so 2. 2. 2019 
nastopali na držav-
nem prvenstvu v 
standardnih plesih 
v Ajdovščini. Dr-
žavnega prvenstva 
se je udeležil tudi 
občan občine Treb-
nje Klemen Dremelj 
s soplesalko Laro 
Nedeljkovič. Po le 
9 mesecih skupnih 
treningov sta za-
sedla vrhunsko 3. 
mesto v kategoriji 
Combi Standard, 2. 
leto prej, v mesecu 
juniju, pa sta do-
segla po le 3 mese-
cih treningov naziv 
državnih podprva-
kov. Lara prihaja iz 
Velikih Lašč in je že 
od rojstva zaradi 
spine bifide na in-
validskem vozičku. 

Sedaj pa že leto in pol pleše v PK Zebra v Ljubljani, ki je trenutno 
edini plesni klub, ki se ukvarja s plesom na vozičkih (wheelcha-
ir dancing). Klemen je že v preteklosti tekmoval v mednarodni 
plesni zvezi WDSF, a jo je zaradi poškodbe in prevelikih finančnih 
obremenitev zapustil. Nove izzive je kasneje našel v para plesu. V 
mesecu aprilu se bosta udeležila DP v latinsko ameriških plesih in 
prve skupne mednarodne tekme v Cuijku na Nizozemskem. 
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Sponzor februarske križanke je frizerski salon ITS, 
Tina Stopar s. p., Stari trg 29, Trebnje.
ITS se nahaja poleg Moto Bara v Trebnjem. 
V novem in moderno opremljenem salonu vas 
pričakuje simpatična frizerka Tina, ki bo ugodila 
vsem vašim željam. Od pranja, striženja do še tako 
zahtevnega oblikovanja pričeske po vaših željah in 
modnih smernicah. Vašim lasem bo namenila vso 
skrb ter vam nudila strokovne nasvete. Vseskozi 
sledi inovacijam na področju salonske tehnologi-
je in izbira profesionalno kozmetiko, ki zagotavlja 
edinstveno nego za povrnitev in ohranitev zdravja 
vaših las.
V salonu imajo tudi televizijo za tiste, ki imate 
radi ogled kakega filma ali oddaje. Vsaka stranka 
ob svojem obisku prejme tudi kartico zvestobe. 
Vabljeni v salon ITS, Tina Stopar s. p.
Za vas so pripravili nagrade v vrednosti:

1. nagrada: žensko striženje, nega, sušenje 
in oblikovanje v vrednosti 24.00 €

2. nagrada: ženska fen pričeska z nego v 
vrednosti 14,00 €

3. nagrada: moško striženje, komplet v 
vrednosti 13.50 €

Geslo križanke in svoj naslov pošljite na Glasilo 
občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali na elek-
tronski naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.
com najkasneje do ponedeljka, 4. 3. 2019. Gesel 
po tem datumu in gesel brez naslova ne bomo 
upoštevali.

Pravilno geslo križanke iz januarske številke Gla-
sila je: »BEAUTY BAR, ART PE« Prejeli smo 51 
pravilnih rešitev, od tega 8 nepravilnih. Na seji 
5. 1. 2019 smo izžrebali 3 nagrajence: 1. nagra-
jenka: Darja Kastelic, Dobrnič 40, 8211 Dobrnič; 
2. nagrajenka: Karmen Koželj, Šentlovrenc 48 
A, 8212 Velika Loka in 3. nagrajena: Meri Pene, 
Rihpovec 27, 8210 Trebnje. Nagrade lahko dvig-
nete v podjetju ART-PE, Temeniška pot 6, Trebnje.



NAPOVEDNIK

Sobota, 16. februar 2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

8.30–9.00 Valentinov pohod 2019
Pri osnovni šoli v Dolenji Nemški 
vasi

Društvo vinogradnikov Trebnje

10.00 Sobotni Stikino – Roki gre v ring Dvorana STIK JSKD OI Trebnje, ZKD Trebnje

14.00
20. Mednarodni festival ustnih harmonik »Ah, te 
orglice« - popoldanski koncerti 

Dvorana STIK JSKD OI Trebnje, ZKD Trebnje

Torek, 19. februar 2019 9.00
Beneška Slovenija, iluzija in realnost Terske doline 
na najzahodnejši meji slovenstva

Predavalnica CIK Trebnje UTŽO, CIK Trebnje

17.00
Bralni klub Čarobni svet besed, beremo knjigo Ne 
ubijaj slavca

Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Petek, 22. februar 2019
17.00 in 
17.30

Beremo s tačkami – obvezna predhodna prijava Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Sobota,  23. februar 2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

Ponedeljek,  25. februar 2019 17.00 Pravljična urica Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Torek,  26. februar 2019 9.00 Delavnica UTŽO: Prva pomoč Predavalnica CIK Trebnje UTŽO, CIK Trebnje

Sreda,  27. februar 2019 19.00–20.00 Vrtičkanje z Metko Knjižnica Veliki Gaber Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Sobota,  2. marec 2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

10.00
Sobotno galerijsko dopoldne – delavnica Rožice 
iz ličkanja

Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje

JSKD OI Trebnje, ZKD Trebnje

Ponedeljek,  4. marec 2019 17.00 Pravljična urica Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Torek,  5. marec 2019 9.00 Pust Predavalnica CIK Trebnje UTŽO, CIK Trebnje

19.00
Predstavitev knjige Stres, kuga sodobnega časa. 
Gostja Maja Megla

Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Sreda,  6. marec 2019 17.00 Pravljična urica Knjižnica Veliki Gaber Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Četrtek,  7. marec  2019 16.00–17.00
Odprtje razstave Glina, Baraga in čipka DSO 
Trebnje 

Dom starejših občanov Trebnje
Klekljarska skupina Žnurce in Obči-
na Trebnje

Četrtek,  7. marec  2019 16.00–19.00 Medgeneracijska klekljarska delavnica BA-ČI Dom starejših občanov Trebnje
Klekljarska skupina Žnurce in Obči-
na Trebnje

Sobota,  9. marec 2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

Ponedeljek,  12. marec 2019 17.00 Pravljična urica Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Torek,  12. marec 2019 9.00 Proslava ob prazniku žena – 8. marec Predavalnica CIK Trebnje UTŽO, CIK Trebnje

9.00 Veselje do življenja in postavljanje ciljev Predavalnica CIK Trebnje UTŽO, CIK Trebnje

Četrtek,  14. marec  2019 17.00 Otroški abonma levček – Planet od plastike zadet Kulturni dom Trebnje JSKD OI Trebnje, ZKD Trebnje

Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.
Za prejemanje podrobnejših informacij o prireditvah v obliki tedenskega napovednika dogodkov v občini Trebnje pošljite e-mail: 

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

DATUM URA DOGODEK LOKACJA
ORGANIZATOR/
INFORMACIJE

ŠPORTNIK LETA, 
občin Mirna in Trebnje, 

v četrtek, 14. 2. 2019 v TVD Partizan na Mirni, 
ob 18. uri. 

Vljudno vabljeni.


