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Vsem občankam in občanom želimo srečen božič ter zdravo in uspešno

novo leto 2018!

Hkrati pa vam čestitamo tudi ob dnevu samostojnosti!
Župan Alojzij Kastelic s sodelavci

OBČINSKE NOVICE
Spoštovane
občanke in občani!
Leto 2017 se počasi poslavlja in vsi delamo zaključke. Na poplačilo čakajo
še zadnji zahtevki izvajalcev, posamezni projekti se bodo nadaljevali v prihodnjem letu. Leto je bilo eno najboljših v zadnjih desetletjih. Končali smo
prvo fazo industrijske cone, za kar smo dobili znatna EU sredstva, zaključeno
in v uporabi je daljinsko ogrevanje v Trebnjem; na podlagi lastnih zamisli
smo projekt prijavili za sofinanciranje in pridobili kar 50 % sofinanciranja izgradnje. Ob tem tople čestitke Komunali in direktorju Tomšiču za vodenje in
nadzor izvedbe. Komunala Trebnje bo tudi upravljavec sistema. Dokončane
so tribune športnega parka, v prihodnjem letu pa bomo dokončali še igrišča,
obenem pa bomo v 2018 zgradili tudi še večje nogometno igrišče z umetno
travo, del sredstev je iz naslova Fundacije za šport. Letos smo odprli kar tri
nove oddelke vrtca – za dva v Trebnjem smo prostore kupili, v Dobrniču
smo oddelek dogradili. Nakupljena je tudi že zemlja za gradnjo vrtca v Velikem Gabru. Načrtujemo nadzidavo zdravstvenega doma v severnem traktu.
Dokupljena so bila zemljišča za širitev pokopališča v Trebnjem. Dokončan je
most čez Temenico na Ponikvah; najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali. Zgradili smo odsek ceste Bič – Veliki Gaber, medtem ko že potekajo dogovori za
nakup zemlje za krožišče pri KZ v Velikem Gabru ter navezave na ceste proti
Biču. Trenutno gradimo kanalizacijo Račje selo – Blato, v teku pa je načrtovanje za gradnjo čistilnih naprav in kanalizacije za Ponikve in Jezero. Zgradili
smo več odsekov vodovodov, nenehno saniramo starejše vodohrane. Smo
v programu obnove celotnega dotrajanega kanalizacijskega sistema v Trebnjem in nadgradnje čistilne naprave, za kar smo že zagotovili financiranje iz
EU sredstev, in sicer v višini 2.300.000,00. Komunalno podjetje bo v prihodnjem letu začelo z gradnjo novih sodobnih prostorov, za katere je zemljišče
že kupljeno, dokumentacija pa se že pripravlja. Po novem bo Komunala locirana v obrtni coni, točneje ob cesti proti Primštalu. Na mestu zdajšnje Komunale bomo že leta 2019 začeli gradnjo prepotrebnega Kulturnega centra
Trebnje s podzemno garažo. V pripravi je tudi celostna ureditev Goljevega
trga pred občino, za katero želimo, da bo na nov, prebivalcem prijaznejši način vzpostavila utrip našega mestnega jedra. V letošnjem letu smo ponovno
izjemno uspešno gostili 45. Teden cvička; hvala vinogradnikom za ves trud.
Obenem smo gostili tudi 26. Forum odličnosti ter 15. srečanje županj in županov Dolenjske, Posavja in Bele krajine.
Brez izjemnih sodelavcev in direktorjev zavodov nam na občinski upravi ne bi
uspelo toliko opraviti. Zatorej velika hvala vodjem in kolektivom vseh ustanov, ki omogočajo ter bogatijo življenje v naši občini; hvala Patriciji Pavlič in
njeni ekipi na CIK-u, hvala tudi Mojci Femec in JSKD-ju za izjemno podporo
ljubiteljski kulturi; hvala Veri Rozman in kolektivu Zdravstvenega doma v skrbi za naše zdravje ter Vlasti Starc in kolektivu Vrtca Trebnje za prizadevno
delo z najmlajšimi občani. Hvala ravnateljema Radotu Kostrevcu in Gregor-

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 Candellari, Danica Sila, Vida Hočevar, Mateja Kozlevčar,
Darinka Krevs, Leon Lobe, Marija Mežnaršič, Franc
Brane Praznik, Petra Smolič, Andreja Perc
Lektorica: Silva Kastelic
Grafična realizacija: Tiskarna Januš, Ljubljana
Naklada: 4.400 izvodov, ki se razdelijo brezplačno
vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje.

2

ju Udovču ter vsem pedagogom, ki srčno opravljajo učiteljsko delo in hvala
Tatjani Mihelčič Gregorčič in kolektivu glasbene šole, ki z glasbo bogati vse
naše prireditve. Velika hvala Stanku Tomšiču in kolektivu Komunale Trebnje
za opravljeno izjemno delo. Hvala tudi vsem dvanajstim predsednikom KS in
njihovim svetom za prizadevno delo v lokalnih skupnostih. Najlepša hvala
občinskim svetnikom za konstruktivno delovanje in pripravljenost za delo
v dobro občine. Zahvaljujem se podžupanu dr. Jožetu Korbarju za nesebično pomoč pri izvajanju programov. Hvala tudi Franciju Starbeku, mag. Ireni
Starič, Vandi Zadnik, direktorju Janezu Pircu in številnim izjemno predanim
sodelavcem občinske uprave. Hvala tudi vsem ostalim institucijam za sodelovanje. Posebna zahvala gre vsem gasilcem, zaradi katerih se vsi počutimo
bolj varno in vemo, da so v vsakem trenutku pripravljeni pomagati pomoči
potrebnim. Velika zahvala gre društvom in prostovoljcem; zaradi njihovih
prizadevanj je življenje pestrejše in prijetnejše za vse nas. Hvala pa tudi
vam, drage občanke, spoštovani občani, za vaše potrpljenje in vso podporo.
Neznansko lep občutek je, ko se delo dobro opravi, pa tudi ko to kdo opazi
in pohvali. Lepo je, če se čutimo sprejeti in smo del uspešne skupnosti in
prijazne družbe. Lepo je, če lahko pomagamo drug drugemu. Največja sreča
je, kot je znano, v majhnih stvareh in predvsem, če imaš koga rad. Želim vam,
da se imate radi, da ste si blizu in eden za drugega, ter da v veseli sreči položite svoja upanja in želje za zdravo, uspešno in lepo leto 2018. Želim vam
blagoslovljen božič in srečno novo leto.
Alojzij Kastelic, župan

Spoštovani občani in
spoštovane občanke,
spet prihaja BOŽIČ in želimo vam,
da zajamete iz njegove preproščine.
Dan samostojnosti in državnosti naj
nas poveže v istih prizadevanjih. V
prihajajočem letu 2018 pa vam želimo
polno dobrih uresničljivih idej, ki vam
bodo dale zaleta na vseh področjih.

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobjave, 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 podobno. Fotografij neprimerne kakovosti za tisk ne bomo objavili, prav
tako ne bomo objavili fotografij, pripetih v programu Word zaradi slabe resolucije.
Prispevki političnih strank in neodvisnih list ne smejo
presegati 750 znakov s presledki. Prispevkov, ki ne
bodo podpisani s polnimi imeni avtorjev, ne bomo
objavili. Prosimo, da ob prispevku vedno navedete
tudi avtorja fotografije. Uredništvo si pridržuje pravico, 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 objavlja. Poslanih slik za objavo ne vračamo.

Uredništvo Glasila občanov
občine Trebnje

V Glasilu občanov se proti plačilu v skladu s sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so pripravljeni
za tisk, torej oblikovani in v primernih formatih: PDF
v kakovosti za tisk in CMYK-formatu. Če kakovost ni
ustrezna, se objavo oglasa zavrne. Naročnik oglasa
je 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 občinsko stavbo).
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je
8. 1. 2018, predviden izid pa 17. 1. 2018. Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem datumu,
bodo uvrščeni v naslednjo številko, če bodo še aktualni.
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OBČINSKE NOVICE
Poročilo z 26. redne
seje Občinskega sveta
Občine Trebnje
Župan je sklical 26. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje, ki je potekala v sredo, 22.
novembra 2017, od 16.00 do 18.40 v veliki
sejni sobi Občine Trebnje, kjer je bilo prisotnih
17 članic in članov Občinskega sveta Občine
Trebnje.
Na dnevni red je bilo umeščenih 21 točk, od katerih je župan uvodoma umaknil 15. točko Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega
projekta: Medgeneracijsko športno-družabni
center Trebnje – Blato, tako, da je bilo v obravnavi 20 točk.
Občinski svet je na 26. redni seji potrdil imenovanje članov v Svet Osnovne šole Trebnje in v
Svet imenoval
Alfonza Gričarja, Bogdano
Brilj in Jožeta Puciharja. V drugi obravnavi so
člani Občinskega sveta potrdili Spremembe
in dopolnitve Programa opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja: »Industrijska

Podpis pogodbe za
dobavo nove avtolestve
PGD Trebnje
V torek, 21. 11. 2017, je v prostorih Gasilskega doma Trebnje potekal svečani podpis
pogodbe za nabavo nove gasilske avtolestve z zgibnim lestvenikom. Pogodbo za dobavo nove avtolestve v višini 568.898,78 €
sta podpisala predsednik PGD Trebnje Leon
Gerden in direktorica dobavitelja Webo,
d.o.o. Meta Geržina. Na javnem razpisu
je bilo kot najugodnejši ponudnik izbrano
podjetje Webo, ki je ponudilo vozilo z av-

cona Trebnje« ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Programu opremljanja in
merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje »Industrijska cona Trebnje«.
Med točkami v obravnavi so bile tudi Predlog
Odloka o pokopališkem redu v občini Trebnje
v prvi obravnavi, Predlog Odloka o spremembi
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trebnje, Predlog
Programa mladinske dejavnosti za obdobje
2017–2019, Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
občini Trebnje za leto 2018, Predlog za oprostitev najemnine za dobo 5 let za najeme v naselju Vejar, Predlog dopolnitev Načrta ravnanja s
premičnim in finančnim premoženjem Občine
Trebnje za leto 2017, Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Trebnje v letu
2016, Seznanitev z Letnim poročilom Skupne
občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina
- Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto
2016 in Predlog sodelovanja na 25. kolesarski
dirki po Sloveniji 13.–17. 6. 2018, pri kateri je
Občinski svet v proračunu za leto 2018 zagotovil sredstva v višini 20.000,00 EUR.

tolestvijo nemškega proizvajalca Magirus.
Avtolestev znamke Magirus M32L AS z reševalno višino 32 m bo dobavljena v jeseni
2018.
Investicijo v novo avtolestev PGD Trebnje
sofinancirajo občine Trebnje, Mokronog
Trebelno, Šentrupert, Mirna, Uprava republike Slovenije za zaščito in reševanje in donacije gospodarskih družb. Skupen projekt
vseh štirih občin Temeniške in Mirnske doline, Gasilske zveze Trebnje in Prostovoljnega
gasilskega društva Trebnje, ki se je usklajeval in pripravljal leto in pol, bo pomenil velik
napredek pri izvajanju javne gasilske službe
na območjih vseh štirih občin in s tem pripomogel k večji varnosti naših občanov.

Občinski svet je sprejel tudi predlagane premoženjsko pravne zadeve in potrdil predlagane
Dokumente identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za:
• investicijo »Parkirišče ob Osnovni šoli v
Trebnjem z nekaj spremembami,
• gozdni cesti Velika Loka – Mlačna in Pluska – Mlačna s spremembo razmerja financiranja investicije,
• HERitage in IT AGE (HER-IT-AGE) in
• nakup kulturnega doma Čatež«.
Občinski svet je obravnaval tudi točke: Pregled
in potrditev zapisnika 25. redne seje, Odgovori
na svetniška vprašanja, Seznanitev z zapisniki
sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov
zavodov ter Vprašanja in pobude članov sveta.
Vse informacije glede sklica in vsebine sej Občinskega sveta Občine Trebnje so na voljo na
spletni strani Občine Trebnje: http://www.
trebnje.si/, kjer si lahko ogledate posnetke sej
in preberete gradiva in zapisnike preteklih sej.
Občinska uprava
Oddelek za splošne zadeve

Vsem sodelujočim v projektu se zahvaljujemo za podporo in uspešno sodelovanje!
Z gasilskim pozdravom Na pomoč!
Poveljnik PGD Trebnje
Lovro Hren

15. jubilejno
srečanje
županov
Občina Trebnje je v letošnjem letu gostila
jubilejno 15. srečanje županov z medijem
Vaš kanal. Srečanje se je odvilo v sredo, 15.
11. 2017. Župan Občine Trebnje je vse povabljene župane sprejel v veliki sejni sobi
Občine Trebnje.
Po kratkem sprejemu so si vsi skupaj ogledali trgovinico Dobrote Dolenjske, ki se nahaja nedaleč od občinske stavbe. Tam jim je
bila predstavljena blagovna znamka Dobrote Dolenjske z degustacijo njihovih izdelkov.
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Ob 12. uri je v gostišču Rakar na Ponikvah
sledila okrogla miza z naslovom Občina –
»hiša« vseh občanom, kjer so župani izmenjali mnenja in ideje za prihodnost. Sledilo

je še skupno kosilo, nato pa uradna otvoritev novozgrajenega mostu na Ponikvah.
Občinska uprava
Oddelek za splošne zadeve
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OBČINSKE NOVICE
Občinski podrobni
prostorski načrt za
KULTURNI CENTER
TREBNJE
Za gradnjo kulturnega centra v Trebnjem z novim kulturnim domom je potrebno pripraviti
občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).
Območje, ki se bo urejalo s tem prostorskim
aktom, obsega predvideno povezovalno cesto s kolesarsko stezo in površino za pešce, in
sicer od Baragovega trga do Temeniške poti,

severno od železniške proge. Načrtujejo pa se
tudi prečne prometne povezave med Golievim trgom in Gubčevo cesto z novo predvideno povezovalno cesto in kulturnim centrom.
OPPN določa umestitev kulturnega centra,
ki je zasnovan tako, da se postopno dograjuje. Prva predvidena stavba v nizu je kulturna
dvorana, ki se bo dograjevala z objekti, namenjenimi kulturi, glede na potrebe in sredstva.
Kulturna dvorana bo neposredno povezana z
garažno hišo na severnem delu, ki se bo prav
tako fazno dograjevala.
Pred gradnjo kulturnega centra se bo odstranilo objekte Komunale Trebnje in uredil de-

gradiran prostor, ki kazi podobo mesta. OPPN
določa tudi pogoje za obnovo Zupančičeve
domačije, kot jih pogojuje pristojni zavod za
kulturno dediščino.
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN
poteka do 12. januarja 2018 v prostorih Občine Trebnje. Gradivo si lahko ogledate tudi na
občinski spletni strani in podate pripombe ali
predloge. Vljudno vas vabimo na javno obravnavo, ki bo v ponedeljek, 18. decembra 2017,
ob 16. uri v sejni sobi Občine Trebnje.
Vida Šušterčič
Občina Trebnje

OBVESTILO O MOŽNOSTIH NAJEMA
KULTURNEGA DOMA TREBNJE
Obveščamo vas, da je bila v mesecu septembru 2017 sklenjena najemna pogodba, s katero je Župnija Trebnje oddala v najem prostore
Občini Trebnje v stavbi št. 826, ki leži na parc. št. 233, k. o. 1422 Trebnje (stavba Kulturnega doma Trebnje) in obsegajo:
- avlo v izmeri 62 m2, dvorano z odrom v izmeri 220 m2, garderobo v izmeri 17 m2, pisarno v izmeri 13 m2, sanitarije v izmeri 10 m2,
hodnik v izmeri 13 m2 (vsi navedeni prostori se nahajajo v pritličju), pisarno v 1. nadstropju v izmeri 35 m2 in balkon v izmeri 35 m2.
Konec meseca oktobra 2017 je bila sklenjena posebna pogodba s koordinatorjem, ki bo skrbel za nadaljnjo uporabo/podnajem vseh
zgoraj navedenih prostorov. Skrbnik je g. Pavle Rot, njegovi kontaktni podatki: 051-203-086 in e-naslov: pavlerot@yahoo.com. Nanj se
lahko obrnete v zvezi z najemom oz. nadaljnjo uporabo prostorov Kulturnega doma Trebnje.
mag. Klavdija Tahan, univ. dipl. prav.
višja svetovalka III
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OBČINSKE NOVICE / KULTURA
Slavnostna otvoritev mostu –
čez Temenico v Ponikvah
Občina Trebnje je 6. 7. 2017 z izvajalcem TRGOGRAD, d.o.o. podpisala gradbeno pogodbo za izgradnjo novega mostu čez Temenico
v Ponikvah. Investicija je bila sklenjena po načelu »ključ v roke« v
višini 248.786,59 EUR z DDV in je obsegala vzpostavitev začasnega
obvoza, rušitev starega mostu ter gradnjo novega mostu na lokaciji
starega. Stari most, ki je bil zgrajen pred skoraj osemdesetimi leti,
je bil namreč že precej dotrajan ter tudi preozek za varen promet.
V sredo, 15. 11. 2017, je župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic skupaj z devetnajstimi župani iz Dolenjske, Bele krajine in Posavja ter
Krajevno skupnostjo Dolenja Nemška vas otvoril nov most čez reko
Temenico na Gorenjih Ponikvah pri Trebnjem. Nov most zagotavlja
ustrezne površine za motorni promet in peš promet, kar bo povečalo varnost predvsem za najšibkejše udeležence v prometu.

Na odprtju je župan Občine Trebnje povedal, da občina na tem
območju načrtuje tudi nove investicije, in sicer gradnjo pločnika
do Dolenjih Ponikev, položitev novega vodovoda in kanalizacijskih
cevi ter postavitev javne razsvetljave.
Občinska uprava
Oddelek za splošne zadeve

Veseli december v Trebnjem –
Okraševanje Mestnega parka
Trebnje
Na 1. december dopoldne je bilo v Mestnem parku Trebnje zelo
veselo. Na poziv JSKD OI Trebnje in ZKD Trebnje so se odzvali Vrtec
Mavrica Trebnje, OŠ Trebnje in podružnici OŠ Trebnje Dobrnič ter
Velika Nemška vas, OŠ Veliki Gaber, Vrtec Sončnica pri OŠ Veliki
Gaber in KŠOT. Skupno je park krasilo skoraj 600 otrok s spremljevalci. Za zabavni program so poskrbeli Matej Mlakar, Teater Cizamo in Božiček. Zbrane je v imenu Občine Trebnje pozdravil gospod
Janez Pirc, direktor Občinske uprave Trebnje. Izvedbo prireditve je
omogočila Občina Trebnje.
JSKD OI Trebnje

Knjižnica premajhna za vse naše
zgodbe ...
V Knjižnici Pavla Golie Trebnje se je v teh tednih zvrstilo kar nekaj dogodkov, ki so popestrili in obogatili dolge zimske večere. Predstavljali
smo Krajevno skupnost Dolenja Nemška vas. K sodelovanju smo povabili posameznike, društva, organizacije in podjetja ter tako zbrali
sovaščane, ki že leta dokazujejo, da je v slogi moč.
Gostili smo najbolj brano slovensko pisateljico Deso Muck. Luka Bregar je v pogovoru z Deso odkrival zanimive in duhovite zgodbe, ki so
del Desinega bogatega literarnega, igralskega in umetniškega opusa.
Predstavili smo novo pesniško zbirko Milijane Gligić – Mikice. Ko tišina spregovori je naslov knjige, ki odseva veliko bolečine in osebne
izpovedi. Mikica je knjigo posvetila pokojni hčerki Lari. V prijetnem
vzdušju je v polni knjižnici spregovorila predvsem o sebi in svojem
ustvarjanju ter delu z Romi.
Knjižnica Pavla Golie Trebnje je založnik še ene knjige, ki je pravkar
izšla in nosi bogato vsebino za našo občino – Dvorec Mala Loka: sledi
časa in lastnikov. V pogovoru z Branetom Praznikom sta v trebanjski
knjižnici knjigo predstavila avtor Matjaž Grahornik in Vincenc Dušan
Sparowitz Malološki, ki živi v dvorcu Mala Loka. Knjigo lahko v knjižnici
tudi kupite.
V knjižnici v Velikem Gabru smo gostili znano psihoterapevtko dr. Veroniko Podgoršek, ki je spregovorila predvsem o partnerskih odnosih,
o čemer piše tudi v svoji knjigi Ljubezen na terapiji.
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Veliko se je dogajalo tudi za otroke in mladostnike. Najbolj obiskane
so ure pravljic, ki vsak drugi ponedeljek znova spomnijo na to, da so
knjižnični prostori res premajhni. Zato smo dodali še en termin, od
sedaj so ure pravljic v Trebnjem vsak ponedeljek ob 17. 00. Skupaj z
mladostniki, pritegnili smo predvsem fante, smo na treh delavnicah
ustvarjali Lego zgodbe in se na zaključnem srečanju posvetili Lego robotiki. Dejavnosti in idej v knjižnici res ne manjka. Potrudili se bomo,
da bo tudi v naprej tako.
Petra Podkrižnik
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
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KULTURA
Stanovalci Doma starejših
občanov Trebnje v projektu
Lahkonočnice
Lahkonočnice so zbirka avtorskih pravljic v obliki digitalnega zvočnega zapisa (zvočne pravljice), ki so brezplačno dostopne prek
tablice, telefona ali računalnika na spletnem naslovu www.lahkonocnice.si in so nastale v sodelovanju med podjetjem A1, Domom
starejših občanov Fužine, Domom starejših občanov Tezno, Domom starejših občanov Trebnje in Domom upokojencev Postojna
ter sodobnimi slovenskimi pravljičarji. Pravljice so na spletnem
mestu lahkonocnice.si podprte tudi z ilustracijami slovenskih ilustratorjev. Na tak način želi A1 vzpodbujati kreativnost, bogatiti
domišljijo in najmlajšim približati pravljice.
Snemanje Lahkonočnic je sprva potekalo v sodelovanju z izbranimi stanovalci Doma starejših občanov (DSO) Fužine, ki so se jim
ob nadgradnji projekta pridružili še pripovedovalci iz DU Postojna,
DSO Tezno in DSO Trebnje. Po domovih so bile za pripovedovalce
izpeljane tudi delavnice retorike in interpretacije, ki sta jih v Trebnjem izvedla Jure Longyka in Jernej Kuntner.
V zvezi s tem čudovitim in nadvse zanimivim projektom je 5. 12.
2017 v DSO Trebnje potekala tiskovna konferenca in zaključni
dogodek poimenovan »Recept za sodobno slovensko pravljico«.
Na dogodku so bili prisotni ustvarjalci projekta: pravljičar Žiga X
Gombač, ilustratorka Maja Kastelic, pripovedovalci pravljic iz DSO
Trebnje in predstavnica podjetja A1 Tanja Kos, ki so glede na svo-

jo vlogo pri projektu predstavili proces nastajanja Lahkonočnic.
Pravljičar je skupaj z otroki iz Vrtca Mavrica Trebnje ustvaril tudi
pravljico, ki je nastala s pomočjo Pravljične škatle, v kateri so predmeti, ki služijo kot navdih za nastanek nove zgodbe. Otroci so na
koncu pravljico tudi narisali.
Lahkonočnice so tako inovativen in edinstven projekt, ki skozi pravljice povezuje vse generacije. Starejšim olajšujejo ponoven stik z
zunanjim svetom ter skozi branje in spoznavanje novih tehnologij
krepijo njihove kognitivne sposobnosti. Staršem predstavljajo vir
idej, kaj malčkom predvajati pred spanjem, najmlajšim pa kakovostne sodobne slovenske pravljice, ki jih vsak večer pospremijo
v svet sanj.
Mateja Kozlevčar

Razmišljamo globalno,
delujemo lokalno je rdeča
nit projekta Predstavljamo
krajevne skupnosti občine
Trebnje
V želji po sodelovanju z lokalnim okoljem, v katerem deluje naša
knjižnica, peljemo projekt Predstavitev Krajevnih skupnosti občine Trebnje. Krajevno skupnost Dolenja Nemška vas smo izbrali za
prvo. K sodelovanju smo povabili posameznike, društva, organizacije in podjetja. Veseli smo bili vsake pobude in ideje, še posebej
pa se je za sodelovanje potrudilo Društvo za napredek Hribovec iz
Rihpovca. Skupaj nam je uspelo pripraviti prijeten in zanimiv večer
v petek, 16. 11. 2017, na katerem so se predstavili. Ob projekciji
fotografij so se spomnili preteklih let, še posebej tistih, ko jih je
združevalo delo za skupen cilj – napeljava telefona in vodovoda
ter asfaltiranje cest. Spregovorili so predsedniki KS, zapeli so vaški pevci, prisluhnili smo recitatorjem. V knjižnici si lahko ogledate
razstavo slikarskih del Rihpovec v umetniških očeh, na voljo za izposojo pa je vaški bilten – V slogi je moč. Prijeten večer smo zaključili ob klepetu in dobrotah iz kmetije Žnidaršič. Veseli nas, da
smo tudi v knjižnici pripomogli k temu, da smo za en večer zbrali
sovaščane, ki že leta dokazujejo, da je v slogi moč.
Petra Podkrižnik
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
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KULTURA
2017 – LETO
KULTURE Temeniške
in Mirnske doline

Trebnje, december 2017
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DROBCI SONCA
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FRANCE REŽUN

LUCIJAN REŠČIČ

DROBCI SONCA
Naj bo vse to slavospev Letu kulture Temeniške in Mirnske doline 2017.
JSKD OI Trebnje

Galerijska paleta
Končuje se Leto kulture Temeniške in Mirnske doline 2017, ki je v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje potekalo v znamenju praznovanj
ob organizaciji jubilejnega 50. Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov Trebnje. Tudi ob koncu leta smo organizirali kar nekaj zanimivih dogodkov.
29. novembra 2017 smo gostili okroglo mizo z naslovom »Ali ženska
energija ogroža?«, kjer so uspešne ženske spregovorile o izzivih sodobne ženske. V družbi gostij Particije Pavlič, direktorice CIK Trebnje,
Vladimire Fink Pavlin, direktorice zlatarn Aura in Karat, Irene Vide,
direktorice televizije Vaš Kanal, Aleksandre Križaj Dumič, direktorice
Zobozdravstvene in estetske klinike Križaj, Lucije Smolnik, osebne coachinje, in voditeljice Andreje Jernejčič smo preživeli zelo lep in navdihujoč večer.
Nedelja, 3. december 2017, pa je kot vsako leto potekala v znamenju vseslovenskega kulturnega dogajanja z naslovom Ta veseli dan
kulture. Ob 17.30 je v dvorani STIK potekal zaključek Leta kulture
Temeniške in Mirnske doline 2017. Glasbeni program prireditve sta
oblikovala Glasbena šola Trebnje in Oktet Lipa Trebnje, program je
povezovala Kristina Gregorčič. Obiskovalci so si lahko ogledali film o
galeriji in taboru ter prelistali tudi nov katalog zbirke del naše galerije.
Tudi v letu 2018 načrtujemo bogato paleto dogodkov in prireditev.
Aktualne informacije o razstavnem in pedagoškem programu, o likovnih delavnicah in drugih aktivnostih so vam na razpolago na naši
spletni strani http://www.galerijatrebnje.si/.
Razstavni program galerije v letu 2018:
1. marca 2018: odprtje razstave Klasika naivne umetnosti,
17. maja 2018: odprtje tematske razstave,
51. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje bo potekal
od 9. do 16. junija 2018.
št. 133 / december 2017

Na prireditvi Zaključek leta kulture Temeniške in Mirnske doline
2017 se je zbralo res lepo število obiskovalcev (foto: Alenka Stražišar Lamovšek)
Med letom bomo za otroke, mlade in odrasle pripravili tudi številne
spremljevalne dogodke:
11. januar 2018 ob 9. uri srečanje krožka Zgodovina umetnosti skozi
čas, ki deluje v okviru UTŽO Trebnje in ki bo svoje znanje iz umetnosti
izpopolnjeval vse do poletnih počitnic,
16.–19. januar 2018 delavnica Tihožitje/Vzorci in teksture v okviru
pedagoškega programa za osnovnošolce,
8. februarja 2018 od 10. do 18. ure Dan odprtih vrat Galerije likovnih
samorastnikov Trebnje,
13.– 16. marec 2018 delavnica Krajina/Portret v okviru pedagoškega
programa za osnovnošolce,
17.– 20. april 2018 delavnica Krajina/Portret v okviru pedagoškega
programa za osnovnošolce.
»Sreča se prikrade skozi vrata,
ko si pozabil, da si jih pustil odprta.”
Zato vam v novem letu želimo čim več odprtih vrat! Srečno!
(neznani avtor)
Simona Slak, Andrejka Vabič Nose
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KULTURA
Novoletno
galerijsko dopoldne
v decembru:
Novoletni mobile
Prva sobota v decembru je bila ponovno ustvarjalno obarvana. Mentorica Nina
Kolar je v Galeriji likovnih samorastnikov
Trebnje udeležence vodila pri ustvarjanju
novoletnega mobila. Nastali so umetniški
izdelki, ki bodo krasili domove. Za zanimi-

Vodstva krajevnih skupnosti
v občini Trebnje želimo
krajanom blagoslovljene
božične praznike in veliko
sreče ter sodelovanja v
prihajajočem letu.
8

vost naj povemo še, da so bili za ustvarjanje
uporabljeni izdelki, ki jih najdemo v vsakem
domu.
Delavnice Sobotno galerijsko dopoldne
organizirajo JSKD OI Trebnje, ZKD Trebnje
in Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
(CIK Trebnje). Delavnice sofinancira Občina
Trebnje.
Že sedaj vas vabimo na januarsko delavnico
v sklopu delavnic Sobotno galerijsko dopoldne. Mentorica Zdenka Bukovec bo vodila
delavnico krašenja čevljev.
Vabljeni!
JSKD OI Trebnje

Foto: arhiv GLST

VABILO

Društvo upokojencev Veliki Gaber vabi ljubitelje petja k sodelovanju v pevskem zboru.
Informacije in prijave na tel. št.: 041 354 466
št. 133 / december 2017
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IZOBRAŽEVANJE
Poti do knjige: E-Izzivi v
knjižničarstvu
V sredo, 8. 11. 2017, je v Galaksiji Trebnje potekalo strokovno
posvetovanje s področja knjižničarstva Poti do knjige, ki ga je že
petič zapored organizirala Knjižnica Pavla Golie Trebnje. Tokrat
smo se posvečali promociji e-virov, ki zadnje čase korajžno stopajo nasproti pisani besedi.
Ob izzivih sodobnega knjižničarstva so sodelovanje, povezovanje
in izmenjava izkušenj splošnih knjižničarjev vedno bolj pomembni.
Poleg strokovne usposobljenosti knjižničarjev je v zadnjem času
nujna tudi prepoznavnost knjižnice v digitalnem okolju. Na skupnem posvetovanju smo skušali odgovoriti na vprašanji, kako se
knjižničarji v splošnih knjižnicah soočamo z izzivi novih informacijskih tehnologij in kako le-te vplivajo na knjižnično dejavnost in njene storitve. Odgovor na vprašanje »Ali sta knjiga in tiskano učno
gradivo res ogrožena?« smo iskali skupaj s 7 referenti iz različnih
slovenskih knjižnic (splošnih in šolskih) in založb. Posvetovanje je
s svojim prispevkom strokovno podprl dr. Miha Kovač z Oddelka
za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske
fakultete Univerze v Ljubljani. »Knjigi in pisani besedi se ne obetajo
najboljši časi,« je poudaril v svojem predavanju. »Po drugi strani pa
so elektronske knjige, e-baze podatkov, novi optični nosilci postali
vsakdan tudi v knjižnicah. Zato novim tehnologijam ne bodimo sovrag, temveč jim stopimo naproti in skupaj poiščimo tistega, zaradi
katerega se vsi skupaj trudimo – uporabnika in bralca,« je v svojem
nagovoru razmišljala direktorica trebanjske knjižnice Tanja Cuder.
Knjižničarji bomo naredili vse, da bo tiskana knjiga še naprej ohranila svojo primarno vlogo. Več kot 60 udeležencev posvetovanja je
pozdravil tudi gospod Rupert Gole, župan Občine Šentrupert, ki je
tudi ena od soustanoviteljic trebanjske knjižnice. S prispevkom o
promociji domoznanskega knjižničnega gradiva je domačo knjižnico zastopala bibliotekarka Patricija Tratar. Ob koncu uspešno izpeljanega posvetovanja smo si obljubili, da se tradicionalno srečamo
čez dve leti.
Irena Palčar
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Fotografije: Mateja Vrhovšek

Odprtje Večnamenskega
romskega centra Vejar
Center za socialno delo Trebnje je v mesecu oktobru v romskem
naselju Vejar začel izvajati projekt »Večnamenski romski center
Vejar«. Projekt financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, Evropski socialni
sklad. Projekt je usmerjen v socialno vključenost in zmanjševanje
tveganja revščine s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega
sodelovanja ter izboljšanja zaposljivosti Romov. Cilj delovanja je,
da se Rome opolnomoči za približevanje trgu dela. V večnamenskem romskem centru je zaposlena romska aktivatorka.
Simona Grgovič, romska aktivatorka
CSD Trebnje
10
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Kino GAB'R
Zadnji dan pred jesenskimi počitnicami, v petek, 27. 10. 2017, je na
Osnovni šoli Veliki Gaber potekal kino, ki smo mu dali naslov kar
Kino Gab’r. Dejavnost se je začela z zanimivim, ne prezahtevnim poligonom, ki so ga premagovali predvsem najmlajši in se ob tem še
posladkali ter zabavali. Sledila je pogostitev, za katero smo bili nagrajeni z minimalnimi prostovoljnimi prispevki. Goste smo pogostili
z različno pijačo, ki jo je sponzorirala Dana, pokovko ter palačinkami.
Na ogled je bil film Capitan Fantastic, ki govori o družini, v kateri
oče vzgaja otroke v divjini. To počne brez pomoči pokojne matere.
Namen tega je, da jih obrani pred sodobnim življenjem.
S kokicami je obiskovalce pogostil Nik, s palačinkam pa Ela, Aglaja,
Sara in Monika. Maj in Matej sta organizirala in izpeljala igre. Pri
filmu, prostovoljnih prispevkih ter sprejemu so sodelovali Vanja,
Jan, Franci, Tim, Žiga, za pijačo pa je poskrbel Uroš. Večer je bil zelo
uspešno izpeljan in lahko pričakujete, da bodo devetošolci organizirali še kakšen dogodek.
Ema Gnidovec

Obisk čebelarja
Skupini Lunice in Zvezdice iz enote Dobrnič smo v šolskem letu
2017/2018 vključeni v projekt Zdravje v vrtcu. Letošnja rdeča nit
programa je S hrano širimo obzorja. Otroci se tako skozi aktivnosti
preko različnih praznikov in običajev seznanjajo z raznolikimi živili,
s hrano in prehrano. Obeleženje slovenskega tradicionalnega zajtrka (17. 11. 2017) nas je spodbudilo, da obiščemo čebelarja v okolici
vrtca. Čebelar Vinko nam je povedal nekaj zanimivosti o čebelah,
njihovem življenju ter nam pokazal panje. Razkazal nam je tudi točilnico – prostor, kjer poteka točenje medu in pridelava izdelkov iz
medu. Otroci so imeli možnost med poizkusiti. Vsi so se strinjali,
da je ta zelo dober. Gospod čebelar nam je skuhal tudi zelo dober,
predvsem pa zdrav medeni čaj. Polni vtisov in novih spoznanj smo
se od njega poslovili, ob slovesu pa prejeli še kozarec medu. Z njim
si bomo lepe in zanimive vrtčevske dni še bolj posladkali.
Strokovne delavke enote Dobrnič

Fotografija: Alja Vidmar

Medgeneracijsko branje na OŠ
Veliki Gaber
V ponedeljek, 20. 11. 2017, je v šolski knjižnici OŠ Veliki Gaber potekalo prvo srečanje udeležencev projekta Medgeneracijsko branje, s
katerim so na šoli začeli to šolsko leto. Srečanja se je udeležilo pet
učencev, tri strokovne delavke šole in štirje člani Društva upokojencev
Veliki Gaber. V uvodu nas je pozdravil ravnatelj mag. Gregor Udovč,
sledila pa je predstavitev Trubarjevega življenja in dela. Predstavitev
je pripravila učiteljica Mira Grahek. Vsak udeleženec je v nadaljevanju
dobil knjigo avtorja Saše Dolenca Od genov do zvezd. Dogovorili so se,
da jo bodo prebrali v naslednjih dveh mesecih, ko se konec januarja
2018 ponovno srečajo. Takrat bodo odkrivali različne poglede na njeno vsebino, ki se bodo morda med različnimi generacijami razlikovali
ali pa tudi ne. Nekaj knjig je še na voljo. Če vas tematika zanima, se
lahko pridružite projektu. Več informacij lahko dobite pri šolski knjižničarki Andreji Jaklič (tel.: 07 34 88 114). Vabljeni k sodelovanju!
Andreja Jaklič
št. 133 / december 2017

Fotografija: Andreja Jaklič
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IZOBRAŽEVANJE
Ustvarjalne delavnice v oddelku
»PAJKCI«
Za dobro predpraznično vzdušje so poskrbeli starši otrok iz oddelka
»PAJKCI«, ki so se odzvali povabilu strokovnih delavk in otrok. V četrtek, 30. 11. 2017, ob 16.00. uri smo se zbrali v matični igralnici. Najprej so za presenečenje staršev poskrbeli otroci, ki so se predstavili s
krajšim programom. Po nastopu otrok je vzgojiteljica starše povabila
k ustvarjanju. V prvi delavnici so izdelovali snežinke iz že pobarvanih
širokih tulcev in bele vrvi, v drugi so se seznanjali z novo likovno tehniko »praskanka« in na temo Zima je prišla izdelali prav lepe slike, v tretji
so iz naravnega in umetnega materiala izdelali aranžmaje za na mize.
Prav vsi smo bili aktivni in ustvarjalni.
Za zaključek smo vsi skupaj pospravili igralnico in se poveselili ter zaželeli vesel čarobni december.
Strokovne delavke Brigita in Mari

V Trebnjem nova akademija
Trebanjska pražarna in čajarna Opara d.o.o. kavne navdušence v Sloveniji že več kot 25 let navdušuje s kavami iz izbranih plantaž po svetu.
Njihova strast je priprava edinstvenih espresso kavnih mešanic, kjer
združujejo karakterje in odlične lastnosti najboljših kav iz celega sveta. Za popolni espresso pa ni dovolj le dobra surovina, temveč tudi
končna priprava, za kar je potrebno kar nekaj znanja. Mojstru priprave
kave pravimo barista. Barista je profesionalec, ki vedno pripravi enako
vrhunsko kavo; njegovo delo je izključno kuhanje kave brez strežbe
ali točenja drugih vrst pijač. Dobrega barista poleg priprave najboljše
kave odlikujejo še poznavanje zgodovine, senzorike, različnih vrst in
sort kave, seznanjenost s tehnologijami predelave ter poznavanje celotnega delovnega procesa v kavarnah. Profesionalnega barista lahko
brez težav primerjamo s strokovnjaki za vino – sommelierji.
V podjetju Opara d.o.o. tečaje Barista foundation ali Barista I. stopnje
izvaja zaposleni v podjetju Mitja Jarc, ki je svoje znanje izpopolnjeval v
Italiji, državi, ki je nedvomno v samem vrhu v pripravi vrhunskih kavnih napitkov.
Prva Nanni coffee academy ali Nanni kavna akademija je potekala v
mesecu novembru, in sicer ne med plantažami kave, ampak v idiličnem okolju med vinogradi v Kulinarični zidanici Opara, kjer je potekal

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE,
SREČNO, ZDRAVO
IN USPEŠNO NOVO LETO

2018
VAM ŽELI
GOLF KLUB
TREBNJE

prvi dvodnevni intenzivni tečaj, ki je bil namenjen tistim, ki imajo že
osnovno znanje o kavi in dnevno rokujejo s kavnim aparatom. Dvanajst udeležencev iz vse Slovenije je z enim najboljših evropskih barist
Davidom Spinellijem pridno nabiralo znanja o kavi in pravilni pripravi
le-te.
Udeleženci so na koncu opravljali izpit in pridobili mednarodni SCA
certifikat »barista intermediate« ali barista II. stopnje.
V mesecu decembru bo na vrsti tridnevni intenzivni tečaj Latte art
(umetnost risanja z mlekom).
Mateja Kozlevčar
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BO Vabimo vas na predavanje
Slišati in biti slišan,
torek, ��. december ���� ob ��. uri,
v dvorani Stik, Goliev trg �.
Predavatelj: pastor Toni Mrvič
Za več informacij pokličite na 031/546-182
ali pišite na toni.mrvic@evc.si.
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IZOBRAŽEVANJE
Obisk 33.
Slovenskega
knjižnega sejma
V petek, 24. 11. 2017, je v popoldanskem
času 21 učencev OŠ Veliki Gaber in 17
učencev OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert
drugo leto zapored obiskalo Slovenski knjižni sejem v Cankarjevem domu v Ljubljani.
Vključeni so bili učenci, ki so aktivni na knjižnem oz. knjižničnem področju.
Sejemska ponudba knjig je bila tudi tokrat
raznolika, pestra in zanimiva. Vsak je lahko
našel primerno knjigo zase. Nekateri učenci so knjige le prebirali, nekateri pa so katero izmed knjig tudi kupili.
Tako kot lani so imeli učenci ob povratku v
času čakanja na avtobus tudi letos srečo.

Fotografija: Katja Makše Vencelj
Letos so namreč pred vrati Drame Ljubljana
ujeli slovenskega igralca Aljaža Jovanovića,
ki je z veseljem podelil avtograme in se fotografiral z učenci.
Knjižni sejem je odlična priložnost za pove-

zovanje šol med seboj izven rednih šolskih
vsebin. Drugo leto se bomo ponovno povezali in obisk sejma ponovili.
Andreja Jaklič

Na OŠ Veliki Gaber zbirali
hrano za družine
Po lanskoletni zelo uspešni humanitarni akciji zbiranja hrane so se
na OŠ Veliki Gaber odločili, da jo letos ponovijo. Akcijo so izpeljali
v okviru delovanja Skupnosti učencev šole. Tudi letos so bili zelo
uspešni in so z zbranimi sestavinami za praznične dobrote in drugo
hrano z daljšim rokom uporabe polepšali praznični december družinam, katerih otroci obiskujejo njihovo šolo.
Odzvali so se učenci s starši, zaposleni v šoli in vrtcu, še posebej
veliko pa so letos pomagali otroci vrtca s starši. Odziv je bil tudi
letos odličen! Nabrali so ogromno dobrot. Namesto dvema predvidenima družinama so tako lahko tudi letos pomagali kar štirim. Vse
zbrano je že oddano družinam, ki se vsem najlepše zahvaljujejo za
pomoč in pripravljenost. Lepo je videti, da si znamo med seboj pomagati in nesebično priskočiti na pomoč. Hvala, ker vam ni vseeno.
Za uspešno izvedeno akcijo se Skupnost učencev šole vsem sode-
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Avtorica fotografije: Tanja Korošec
lujočim najlepše zahvaljuje ter želi lep in sproščen praznični december.
Na fotografiji so zbrani nekateri predstavniki oddelčnih skupnosti
in vrtca z ravnateljem in mentorico Skupnosti učencev šole.
Andreja Jaklič
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»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

LAS STIK je kot partner pristopil v projekt
sodelovanja 11 Lokalnih akcijskih skupin
iz Slovenije »Zgodbe rok in krajev«, ki bo
omogočil rokodelcem aktivno povezovanje
in sodelovanje ter njihov skupen nastop na
trgu.
S pridobivanjem potrebnih različnih strokovnih znanj in izkušenj, sodelovanjem z
oblikovalci za izboljšanje kvalitete njihovih

izdelkov v okviru projekta se bo omogočilo
rokodelcem uspešnejši nastop na trgu in s
tem tudi izboljšanje njihovega gospodarskega položaja.
Namen projekta je ustvariti spodbudno
okolje za razvoj rokodelstva v Sloveniji.
Za naše območje LAS STIK trenutno izvajamo popis rokodelcev z registrirano dejavnostjo ter tudi tistih potencialnih rokodelcev, ki se za ta korak še odločajo. Baza
z vsemi podatki rokodelcev bo osnova za
nadaljnje povezovanje, srečanja, delo, sodelovanje ter vključevanje v mreže rokodelcev.
V okviru projekta, razen izvedbe delavnic
za pridobitev novih znanj in veščin, bodo
izbrane tudi zgodbe – legende občin, ki so
vključene v LAS STIK, izdelana bo knjiga z
istoimenskim naslovom projekta »Zgodbe

Učenci OŠ Trebnje drugič
zapored na državnem
prvenstvu
Kristijan Kastigar, Mark Kolenc, Tio Berk, Marcel Barle, Gašper Kovačič, Tit Zakošek, Matevž Pikelj, Florian Umek, Jure Smolič, Domen
Stražišar, Nik Kastigar in Simon Hostnik so postali področni prvaki v
dvoranskem nogometu. Vsem učencem čestitamo ob uspehu.
28. 11. 2017 smo se udeležili področnega tekmovanja v dvoranskem nogometu v Črnomlju. Ker smo na medobčinskem prvenstvu
osvojili prvo mesto, smo se polni pričakovanj odpravili na turnir.
Pristali smo v skupini z OŠ Vinica, OŠ Toneta Pavčka in OŠ Center. V
prvi tekmi smo se pomerili z OŠ Vinica in jo po dobri igri premagali z
2 : 0. Zadela sta: 1 : 0 Kristijan Kastigar in 2 : 0 Marcel Barle.
Naslednjo tekmo smo se pomerili z OŠ Toneta Pavčka in jo prav
tako brez težav premagali ter se uvrstili v polfinale. Zadela sta: 1 : 0
in 2 : 0 Marcel Barle, 3 : 0 Matevž Pikelj.
V polfinalu smo se pomerili z OŠ Metlika. Nasprotniki so nas na začetku umirili in uspavali, saj so igrali predvsem na svoji polovici.
Nato smo prevzeli pobudo in začeli višje pritiskati na obrambna
igralca, ki sta zaradi tega pošiljala dolge žoge pred naš gol. Zaradi tega so poceni zapravljali žoge. Pritisk se nam je obrestoval v
drugem polčasu, ko je zadel Mark Kolenc. Nasprotniki po golu niso
znali prebiti naše obrambe, mi pa smo imeli še tri lepe priložnosti, a

rok in krajev, oblikovan vsaj 1 inovativen
produkt in izdelana skupna spletna in FB
stran projekta.
Vabimo rokodelce z območja LAS STIK, da
se vključijo v projekt in prepoznajo priložnost za povezovanje in možnosti za lastni
razvoj ter razvoj in položaj rokodelstva v
Sloveniji.
Za vprašanja ali termin smo vam na voljo
na telefonski številki 07 34 82 103 in 031
647 072 od pon. do čet. med 9. in 15. uro
in v pet. med 9. in 13. uro ali po elektronski pošti las-stik@ciktrebnje.si. Spremljajte
nas tudi na www.las-stik.si.
Sanela Halilović, koordinatorka
CIK Trebnje, Vodilni partner LAS STIK

nismo zadeli. A tudi en gol je bil dovolj, da smo se ponovno uvrstili
na državno prvenstvo.
V finalu smo igrali še z OŠ Škocjan, ki je pripravila prvovrstno presenečenje, saj je premagala dve favorizirani šoli na poti do finala
(OŠ Center in OŠ Loko). Z nasprotnikom nismo imeli težav, saj smo
tekmo odločili že v prvih petih minutah. Zadela sta: 1 : 0 Mark Kolenc in 2 : 0 Tio Berk.
Uspeh je toliko večji, saj smo vse štiri tekme zmagali in to brez prejetega gola.
Smiljan Pristavnik
Spoštovani uporabniki
in poslovni partnerji!
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.
(Tone Pavček)

Želimo vam
blagoslovljen Božič
in srečno v 2018.

Tu smo za vas.
Vaša Komunala
Trebnje d.o.o.
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Balinarski turnir v Velikem
Gabru
V petek, 13. 10. 2017, smo bili balinarji DU Trebnje povabljeni na »Praznik korenja« DU Veliki Gaber, kjer smo se pomerili v balinanju med
ekipami Veliki Gaber, Trebnje in Mirna. Tekmovali smo v mešanih skupinah (2 ženski in 2 moški) ter osvojili drugo mesto.
Sprejela nas je predsednica DU Veliki Gaber, gospa Jožica Štremfelj.
Ob čudovitem jesenskem sončnem vremenu smo nato v dobrem
vzdušju in ob neverjetni gostoljubnosti domačinov preživeli nepozabne trenutke.
Še enkrat hvala za vse!
Letos smo se udeležili tudi balinarskega turnirja četvork na Mirni in na
Poljanah pri Mirni Peči. Vsem najlepša hvala za povabilo in za vse ponujene dobrote. Upamo, da bomo čim prej dobili prostor za balinanje
tudi v Trebnjem ter tudi vas povabili v naš kraj na podobno srečanje.

Balinarska ekipa DU Trebnje
Rajer Alojz

U-11 selekcija osvojila 1. mesto
v Trbovljah
V nedeljo, 26. 11. 2017, je v Trbovljah potekal mednarodni turnir v
dvoranskem nogometu. Naša ekipa se je že v predtekmovanju turnirja izkazala več kot odlično, saj je ostala neporažena ekipa v svoji
skupini. Z istim elanom je nadaljevala svojo igro tudi v četrtfinalu,
polfinalu in tudi v tekmi za 1. mesto, kjer je ugnala favorizirano
ekipo NK Olimpija in zasluženo zmagala ter tako osvojila 1. mesto na turnirju. Čestitke ekipi igralcev in trenerju Sašu za dosežen
rezultat. Zahvala velja tudi staršem, ki so cel dan spodbujali naše
igralce in zanje navijali.
Športni pozdrav!
Leon Lobe, vodja nogometne šole
Foto: Uroš Golob

Kegljačice po
jesenskem delu na
6. mestu
Z 9. krogom je sklenjeno državno kegljaško
prvenstvo v 1. B ligi za ženske, na katerem
bodo Trebanjke prezimile na 6. mestu. Z izkupičkom prvega dela letošnje sezone Niko
Goleš, vodja ekipe in trener, ni povsem zadovoljen. V nekaterih tekmah so bile Dolenjke
na pragu zmage, vendar jim je v odločilnih
trenutkih zmanjkalo zbranosti za boljši izid.
»Trebanjke pa so še drugič zapored na gostovanju izpustile cel plen in se morale zadovoljiti le z remijem. Po Izoli so podobno
opravile še v Pivki«, je tekmo v Ekipi komentiral novinar Stane Kadunc.
Jesenski del so Dolenjke sklenile z visoko
zmago proti Radenski. S 584 podrtimi keglji
št. 133 / december 2017

se je izkazala Nika Radelj (na sliki), sicer štirikratna (2012, 2014, 2015, 2016) dobitnica
»Športnega znaka« Športne zveze občin
Trebnje in Mirna, ki je na dan tekme (25. novembra) praznovala svoj 21. rojstni dan.
V ženski B ligi se v nadaljevanju obeta zelo
hud boj za prvo mesto, v katerem bo kar
šest ekip. Naslov jesenskega prvaka so
osvojile Črnomaljke, ki so zmagale v Ljubljani. Na presenetljivem drugem mestu
pa so končale Radeljčanke, ki so tudi po
zaslugi tokrat zelo razpoložene Silve Mravljak premagale zadnjeuvrščeno Izolo. Primorkam bo tako spomladi preostal hud boj
za obstanek v ligi.
Kegljačice in vodstvo kluba se zahvaljujejo
Občini Trebnje, ki sofinancira izvedbo športnega programa.
Vsem pa srečno, zdravo in uspešno leto
2018.
Mojca Smolič
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DRUŠTVA
5. tradicionalni lov lovcev LD
Dobrnič z ženami
V nedeljo, 19. 11. 2017, je v Lovski družini Dobrnič potekal že 5. tradicionalni lov lovcev z ženami. Lova, ki je potekal na področju Šahovca pri Dobrniču, se je udeležilo prek 30 lovcev in njihovih žena.
Vse prisotne na lovu je najprej pozdravil vodja lova Igor Kastelic,
ki je predstavil potek ter vsem zaželel ravne cevi in lovski pogled.
Tudi tokrat so lahko žene lovcev iz prve roke spoznale, kako poteka
lovski pogon v vlogi brakirja (lovski žargon za gonjača) in kako lov
na štantu (lovski žargon za stojišče). Po nekaj urah je bil izplen lova
ena lisica in srna 2+, za kar gre zagotovo zahvala boginji lova Diani
in našim lovcem. Po končanem lovu je vse lačne in žejne pogostil
vodja lova, ki je pred kratkim praznoval abrahama. Lovska druščina
se je razšla z obljubo, da se zopet vidijo naslednje leto na 6. tradicionalnem lovu lovskih žena.
Lovski pozdrav!
Leon LOBE, vodja revirja LD Dobrnič
OBMOČNO ZDRUŽENJE
TREBNJE
8210 TREBNJE, Gubčeva cesta 16

VABILO
Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Trebnje vabi na krvodajalsko akcijo,
ki bo
v ponedeljek, 8. januarja, in v torek,
9. januarja 2018,
od 7.00. do 13.00. ure
v restavraciji GALAKSIJA v TREBNJEM.
Vsem, ki se boste udeležili krvodajalske
akcije, že vnaprej iskrena hvala.
RKS-OZ TREBNJE

VOŠČILO
Spoštovane občanke
in občani!
Božični prazniki naj vam prinesejo mir in blagodejnost, novo leto
2018 pa naj vas obdari z vsemi
dobrinami, ki jih boste potrebovali: z mirom, prijateljstvom …
in tistimi drobnimi stvarmi, na
katerih temelji S R E Č A, med
njimi tudi naša druženja.
OO DESUS Trebnje
16
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DRUŠTVA
Svetovni dan
spomina na žrtve
prometnih nesreč
Ob Svetovnem dnevu spomina na žrtve
prometnih nesreč se spomnimo vseh umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah.
Geslo letošnjih mednarodnih aktivnosti je
poziv k zmanjšanju števila smrtnih žrtev in
hudo telesno poškodovanih v prometnih
nesrečah za 50 % do leta 2020.
Združena delegacija Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu Trebnje in Združenja šoferjev in avtomehanikov Trebnje je
obiskala nekaj krajev v občini Trebnje, kjer
so življenje izgubili udeleženci v cestnem
prometu. Prižigali smo sveče v spominski

zeleni barvi.
Ob prižiganju sveč sem se spomnil dveh nesreč, ko sem kot zdravnik hitel na pomoč.
V obeh nesrečah je šlo za mlada človeka,
ki sta bila ob mojem prihodu že mrtva.
Nihče od udeležencev v obeh prometnih
nesrečah ni bil niti pijan niti ni vozil prehitro. Šlo je samo za trenutek nepozornosti.
In takšnih trenutkov je med vožnjo lahko
zelo veliko. Vožnja motornega vozila je
zelo zahtevno opravilo, ki zahteva popolno
osredotočenost. V delčku sekunde se lahko
situacija na cesti spremeni in če ne reagiramo dovolj hitro, lahko ugasne življenje. Če
na primer med vožnjo telefoniramo, osredotočenost na vožnjo ne more biti popolna. Ravno telefoniranje je lahko usodno.
Ob Svetovnem dnevu spomina na žrtve
prometnih nesreč pozivam voznike, naj ni-

Aktvni strelci in
strelke Strelskega
društva Trebnje

novih članov in članic, ki že aktivno sodelujejo v tej športni panogi. Kategoriji cicibani
in pionirji se dosledno udeležujejo letošnje
regijske lige in pri tem vsakodnevno osvajajo odlične strelske rezultate. Tudi člani in
veterani aktivno sodelujejo v Državni dopisni ligi, kjer že več let zaporedoma tekmujejo z najboljšimi strelci in strelkami v državi
in so pri tem tudi zelo uspešni, saj imamo
v svojih vrstah tudi državne prvake. Ob tej
priložnosti vsem članom in članicam našega društva ter občanom in občankam občine Trebnje želimo prijetne božične in novoletne praznike ter vse dobro v letu 2018.
Strelski pozdrav!

Tudi v tem šolskem letu se je strelski družini
Strelskega društva Trebnje pridružilo nekaj

Leon LOBE, Strelsko društvo Trebnje

kar ne telefonirajo med vožnjo. Če že telefonirate, uporabljajte prostoročno telefoniranje. Telefonski pogovor se lahko opravi
kasneje, ugaslo življenje se ne vrne nikoli.
Zdenko Šalda, dr. med.

Foto: arhiv društva

4. Martinov pohod od Šmavra
do Lisca z zaključkom otvoritve
asfaltirane poti
Zbrali smo se pred cerkvijo sv. Ane v Šmavru. Da ne bi odšli iz Šmavra s praznimi želodčki, sta poskrbela vinogradnika Marjan Krmelj
in Silvester Prpar s svojima soprogoma. Po okrepčilu je sledila pot v
dolino in ustavili smo se pred cerkvico sv. Mavricija v Šmavru. Ljuba
Prpar nam je predstavila zgodovino te cerkvice, ki je še v postopku
obnavljanja. Med drugim je tudi župan Alojzij Kastelic, ravno tako
udeleženec pohoda, pozvonil z vleko štrika na tej cerkvici. Nadalje
nas je pot vodila skozi Šahovec. Postanek z okrepčilom je bil pri
Alojzu in Albinci Zupančič. Nadaljevali smo proti Liscu. V Preski pri
Dobrniču nas je pot peljala v gozd po stezicah proti cerkvici sv. Križa. Po prihodu v vinograde smo stopili na novo asfaltirano pot, ki
se imenuje »Pot k cerkvi«. Na tej poti je bilo že vse pripravljeno za
otvoritev na novo asfaltirane poti. Gradbeni odbor pod vodstvom
Adolfa Longarja je pripravil kulturni program z blagoslovom, ki ga
je opravil župnik g. Florjan. Po zaključku otvoritve poti smo bili vsi
št. 133 / december 2017

pohodniki povabljeni na pogostitev.
V imenu Društva vinogradnikov »Lisec« Dobrnič se vsem gostiteljem lepo zahvaljujem.
Anica Maraž
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DRUŠTVA
Reševanje zasutega na
gradbišču v Dolenjih Praprečah
V sredo, 15. novembra, se je ob 14.37 v naselju Dolnje Prapreče (občina Trebnje) na gradbišču novogradnje na delavca porušila stena podkletenega hodnika hiše z odprtino v betonski plošči in ga pokopala
pod seboj. Hodnik velikosti 5.6 x 1.3 metre ter višine 5.5 metrov so
betonske plošče, opeka, pesek in zemljina zasuli do višine 3 metrov.
Gasilci PGD Trebnje in Šentlovrenc smo razsvetljevali mesto nesreče,
stabilizirali ostale stene objekta. Ker je bilo ročno odstranjevanje ruševin prenevarno in pretežko, smo uporabili delovni stroj in strojnika,
ki je bil na gradbišču. Še vedno je bilo potrebno zelo veliko ročnega
izkopavanja na globini 5 metrov. V jami je bil sočasno lahko samo en
gasilec in z izmeničnim kopanjem gasilcev PGD Trebnje in Šentlovrenc
je bil umrli delavec po osmih urah in pol izkopan in predan pristojnim
službam. Na mestu nesreče so bili ves čas prisotni reševalci nujne
medicinske pomoči ZD Trebnje, policisti in ostale pristojne službe.
Aktiviran je bil tudi Občinski štab civilne zaščite Občine Trebnje, ki
je priskrbel hrano in napitke za sodelujoče in gorivo za vozila in električne agregate.
V času izkopavanja smo gasilci PGD Trebnje posredovali še na eni intervenciji. V Mokronogu se je ob 21.31 zgodila prometna nesreče.

Miklavževanje v Trebnjem

Foto: arhiv PGD Trebnje
Osebno vozilo se je zaletelo v hišo, del hiše se je podrl na avto, v
njem naj bi bila poškodovana oseba. Gasilci smo pomagali pri iznosu in oskrbi poškodovanke iz vozila. Reševalci so poškodovano osebo odpeljali v bolnišnico, v intervenciji so sodelovali tudi gasilci PGD
Mokronog.
V intervenciji je sodelovalo 22 gasilcev in gasilk iz PGD Trebnje in 8
gasilcev PGD Šentlovrenc. To je bila najdaljša in najtežja tehnična intervencija PGD Trebnje.
Za PGD Trebnje: Urban Hren
25.12. 2017
Božični koncert KD Trebnje

23.12. 2017
Rock night

V soboto, 2. decembra, je župnijska Karitas Trebnje tudi letos organizirala tradicionalno miklavževanje. Mlade družine so v dveh predstavah
napolnile kulturni dom do zadnjega kotička.
Dramska skupina Kresnička je pripravila predstavo z vzgojno konotacijo
in sodelovala pri dogodku. Članice dramske skupine so kar dvakrat odigrale igrico z naslovom Skupaj gradimo dom. Zgodba govori o družini, v
kateri je bila na koncu dobrota in priznanje krivde poplačana z obiskom
Miklavža. Vsi otroci v dvorani so se ga razveselili in mu zapeli pesem ter
skupaj z angeli tudi zmolili. Parklji niso preveč prestrašili otrok, ker je
Miklavž povedal, da so bili otroci letos zelo pridni in ubogljivi. Na koncu
je zato otrokom do vključno 2. razreda razdelil darila, tisti starejši pa so
se lahko posladkali s piškoti.
Nina Ajdič

23., 24. in 26.12. 2017
obisk Dedka Mraza

25.12. 2017
Novoletni koncert OPO Trebnje in
Trebanjskih mažoretk

Spoštovani, v prihajajočih prazničnih dneh vam želimo,
da iskrivost decembrskih luči polepša drobne trenutke
v mozaiku časa, da vas božič napolni z upanjem, dan
samostojnosti z močjo in ponosom ter, da bi vas toplina
in iskrenost besed osrečevali vse leto 2018!

Naj bo novem letu vaš korak odmeven, beseda pogumna,
življenje iskrivo, ustvarjalno in polno!
Župan Alojzij Kastelic s sodelavci
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DRUŠTVA
Martinovanje
članov Društva
upokojencev Trebnje
Člani in članice Društva upokojencev Trebnje smo tudi letos počastili sv. Martina, in
sicer 9. 11. 2017 na naši že tradicionalni prireditvi MARTINOVANJE. V številčni zasedbi
(kar 115) smo se odpeljali z avtobusom iz
Dobrniča in Trebnjega proti Stari Gori v zidanico Opara. Pričakalo nas je je prijazno
osebje gostilne in nas pocrkljalo z dobro
hrano in pijačo. Zabaval nas je Simon s
harmoniko, petjem in družabnostjo ter nas

brez posebnih prošenj popeljal na plesišče.
Našo prireditev je popestril mešani pevski
zbor, ki nam je zapel dve pesmi. Vsi smo
bili zelo razpoloženi in dobre volje. Imeli
smo tudi krst vina, srečelov in skeč, ki sta
ga pripravila zakonca Klančar. Zelo hitro se
je veselje končalo, kajti prišel je čas odhoda avtobusa in s tem tudi konec letošnjega praznovanja MARTINA. Da pa smo vse
to lahko izpeljali, se moramo zahvaliti tudi
našima sponzorjema, to je Občini Trebnje
in Zavarovalnici Triglav, ki sta tudi prispevala sredstva za delno pokrivanje stroškov.
Društvo upokojencev Trebnje
Darinka Krevs

Prednovoletna pravljica
v trebanjskem parku
Prva decembrska dneva sta bila v znamenju prazničnega krašenja
trebanjskega parka. Po petkovi okrasitvi parka v organizaciji JSKD
Trebnje je v soboto sledil praznični prižig lučk s pestrim programom predvsem za otroke. Prijavitelj na javni poziv Občine Trebnje
za organizacijo Prednovoletne pravljice 2017 je bil DROT, k organizaciji in obogatitvi programa pa so pristopili: KS Trebnje, Občina
Trebnje, ZKD Trebnje, JSKD OI Trebnje, ZTR Temeniške in Mirnske
doline, Vrtec Trebnje, Lions Klub Trebnje, PŠ Dolenja Nemška vas,
Mažorete Trebnje in Občinski pihalni orkester Trebnje.
Obiskovalce so najprej ogrele Mažoretke OŠ Trebnje, skupina CICI
korak. S predstavo »Mojca praznuje Novo leto« so nastopile vzgojiteljice Vrtca Mavrica Trebnje, s plesnim nastopom pa so program
popestrili učenci PŠ Dolenja Nemška vas. Otroci so se zabavali tudi
s povezovalko in animatorko Tinko Šminko, za dozo smeha in dobre volje pa je poskrbel tudi čarodej Jole Cole. Vrhunec večera je
predstavljal prižig luči z nastopom Trebanjskih mažoret – skupina
senior ob spremljavi Občinskega pihalnega orkestra. Obiskovalce
sta nagovorila župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic in podpredsednik KS Trebnje Marko Šalehar, otroke pa je obiskal tudi dobri mož.

Obiskovalci so se lahko pogreli in okrepčali na stojnici Dobrot Dolenjske, z dobrodelno stojnico pa so bili na prireditvi prisotni člani
Lions kluba Trebnje.
Prednovoletna pravljica se bo nadaljevala 23. 12. 2017 z »ROCK
NIGHT« v sodelovanju s Klubom študentov Občine Trebnje.
Mateja Kozlevčar

Jekleni konjički tudi letos
primerni za zimske razmere
ZŠAM, Policija in SPVCP Občine Trebnje so tudi letos že tradicionalno pristopili k preventivni akciji. Njen namen je bil preveriti
ustreznost opremljenosti vozil za zimski čas. Možje postave so pregledali 125 vozil. Kontrola je potekala na treh lokacijah. Končna
ugotovitev je bila, da je bilo le 10 % voznikov opozorjenih na neustreznost opremljenosti vozil. To pomeni, da je bilo v letošnji akciji
opozorjenih najmanjše število voznikov, od kar potekajo ti pregledi. Lahko rečemo, da smo na pravi poti k večji varnosti v cestnem
prometu. Zavedamo se, da nas to ne sme uspavati. Zato smo se
sodelujoči odločili, da bomo s podobnimi akcijami nadaljevali. Zahvaljujemo se voznikom, ki so strpno sodelovali v tej preventivni
akciji .
Jože Trlep
ZŠAM Trebnje
št. 133 / december 2017
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DRUŠTVA
Srečanje starejših
iz KS Trebnje
V nedeljo, 19. 11. 2017, je bilo v DSO Trebnje že tradicionalno srečanje starejših krajanov iz KS Trebnje, ki ga je organizirala Krajevna organizacija Rdečega križa Trebnje
ob pomoči KS Trebnje in Občine Trebnje.
Srečanja se je udeležilo okoli 100 krajanov.
Pričelo se je ob 13.30 v zeleni dvorani DSO
Trebnje s kratkim kulturnim programom, v
katerem so zaplesale naše najmlajše tekmovalne mažoretke, na harmoniko nam je
nekaj veselih viž zaigral Aljaž Sitar, zapele
so nam tudi mlade pevke iz Trebnjega in
okolice, ki jih poznamo kot Soreline. Vabilu
na naše srečanje so se odzvali tudi predsednica Območnega združenja RK Trebnje
Mojca Mihevc, župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic in podpredsednik KS Trebnje
Marko Šalehar, ki so nas vsak s svojimi besedami lepo pozdravili in izkazali podporo
našemu delu.
Po okusnem kosilu, ki so ga pripravili v
kuhinji DSO Trebnje, smo za naše krajane
pripravili še bogat srečelov, ki je popestril
naše srečanje. Ob dobrem vzdušju in prije-

tnem klepetu je hitro minilo nedeljsko popoldne in poslovili smo se z dobro voljo in
obljubo, da se naslednje leto spet srečamo.
Še enkrat hvala KS Trebnje, Občini Trebnje
in vsem nastopajočim, ki ste popestrili naše
popoldne, gostom, ki ste se odzvali povabilu in s prijazno besedo podprli naše delo,

uslužbencem DSO Trebnje za dobro kosilo,
lepo pripravljen prostor in prijaznost ter
vsem zadovoljnim udeležencem, katerim je
bilo srečanje namenjeno.
Vlasta Rajkovič
Predsednica KORK Trebnje

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

Veselo božično in novo letno praznovanje in srečno 2018 vam želi

Rimska cesta 10a, Trebnje, www.geohit.si, Tel.: 07 346 11 40,
GSM: 031 648 307, 041 720 115, E-mail: geohit@siol.net
PODJETJE GEOHIT VAM TUDI V LETU 2018 NUDI
NASLEDNJE GEODETSKE STORITVE:

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

Vse, ki rabite kvalitetno opravljene geodetske storitve
ali samo svetovanje, vabimo, da nas obiščete in se prepričate,
da smo vredni vašega zaupanja.
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DRUŠTVA
Srečanje starejših
občanov na Veliki
Loki
Tempo življenja je iz dneva v dan hitrejši, mi
pa mu vedno težje sledimo. Zato je toliko
bolj pomembno, da se znamo umakniti in
si vzeti trenutek zase, za svoje prijatelje in
znance. V prijetnem vzdušju je v soboto,
18. 11. 2017, v Kulturnem domu na Veliki
Loki potekalo srečanje starejših krajank in
krajanov, ki ga vsako leto organizira krajevna organizacija Rdečega križa Velika Loka v
sodelovanju s krajevno skupnostjo. Prostovoljke KORK se za prireditev potrudimo na
način, da starejši občutijo, da so med nami
zaželeni ter da nam veliko pomenijo.
Srečanja sta se udeležili predstavnici RKS
OZ Trebnje Mojca Mihevc, ki je pozdravila
vse prisotne, in sekretarka Tea Radelj. Prijetno druženje so s svojim petjem, recitacijo
in igranjem harmonike popestrili učenci PŠ
Šentlovrenc pod vodstvom učiteljev Primc,
za obilico smeha pa je poskrbel Zvone. Za
dobro ozvočenje je poskrbel Bojan, Slavko
pa za to, da so se naši želodčki dobro počutili.

Še enkrat se zahvaljujem vsem nastopajočim za tako lep program, Slavku za
dobro kosilo ter vsem gostom, ki ste se
udeležili srečanja in ste zadovoljni odha-

jali z besedami, da se drugo leto ponovno
snidemo.
Milka Pangerc
KORK Velika Loka

imaš veliko izkušenj, je tako? Kdo nas bo v
današnji 'noriji' spomnil, da se je potrebno
ustaviti in da je edino, kar je pomembno,
samo družina, bližina, dotik, ljubezen, radost ... in na to, da ŽIVIŠ dan, ne pa da samo
preživljaš dan za dnem. Le tako bomo tudi
mi znali naprej učiti naše zaklade. Ja, SKUPAJ SMO ČUDOVIT MOZAIK.

volje. Hvala dedkom in babicam, ki so se
prireditve udeležili in sprejeli v svoja srca
vsak naš glas, vsak nasmeh, vsak zaigran
ton, barve, s katerimi smo okrasili dvorano
in vsako besedo, ki smo jim namenili iz naših radostnih in razigranih src.

Srečanje starejših
krajanov KS Štefan
Otroci, starši, stari starši ... SKUPAJ SMO
ČUDOVITA CELOTA, ki tvori mozaik življenja.
V nedeljo, 26. 11. 2017, smo preživeli čudovito popoldne ob prepevanju in rajanju
otrok s programom, ki ga je pripravila Maja
Marinčič in s pomočjo vaških otrok, ki imajo
polno talentov.
Rajanje in igra, otroški smeh, vriski sreče in
diamanti v očeh. Vse to so naši otroci, ki so
naši največji učitelji. Ob njih se spet spomnimo, kar smo pozabili. Nasmehni se, rajaj,
poj, ustvarjaj, uživaj, izražaj sebe ... ŽIVI!
Po programčku je sledilo predavanje Mirjane Š. Blažič, ki je dipl.ped.,and. in prof.soc,
predavateljica in svetovalka za višjo kakovost življenja, predvsem pa srčna ženska,
ki je našim babicam in dedkom spet vlila
en velik 'škaf' volje in veselja do življenja.
Z otroškim smehom, rajanjem in predavanjem smo našim dragim dedkom in babicam spet narisali nasmeh na obraz. Spomnili smo jih, kako pomembni so za vse nas!
Takooo veliko modrosti lahko predajo nam
in našim otrokom! Po tolikih letih življenja
št. 133 / december 2017

Najlepša hvala vsem nastopajočim. Hvala staršem, ki spodbujate male sončke k
ustvarjanju, nastopanju in širjenju dobre

"Če združimo modrost starosti in igrivost
mladosti, dobimo harmonijo živosti in voljo
do življenja." Mirjana Š. Blažič
Maja Marinčič, TŠKD Štefan
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Zahvaljujemo se
vam za vaše
zaupanje in vam
še naprej želimo
toplo ter udobno
vožnjo...

DRUŠTVA
KŠOT
Klubovci smo začetek decembra začeli zelo pestro. Že dopoldne
smo v parku Trebnje okitili svojo smrečico z okraski, ki jih krasi naš
levček, čez dan pa smo na več lokacij odnesli še škatle s kondomi.
Na dan boja proti AIDS-u smo tako kot ostali klubi po Sloveniji delili

KS Knežja vas v letu
2017
KS Knežja vas je v letu 2017 v skladu s sprejetim
planom na seji dne 27. 12. 2016 izpeljala vsa vzdrževalna in investicijska dela na javnih poteh, prireditve in ostale načrtovane investicije. Svet KS
Knežja vas se je sestal na štirih rednih sejah in eni
izredni. Zaradi modernih komunikacijskih sredstev in bližine svetnikov smo del problematike
reševali brez sklicevanja sestankov. Na sejah smo
se svetniki seznanjali s tekočo problematiko pri
realizaciji planov, obravnavali pobude krajanov,
hkrati pa so svetniki podajali pobude s ciljem izboljšanja delovanja KS v dobrobit vseh krajanov.
Sedež KS je od izgradnje Vaškega središča v Dolenjih selcih leta 2014 na omenjeni lokaciji.
V Vaškem središču v Dolenjih selcih so se tudi v
letu 2017 odvijale številne prireditve v organizaciji sveta KS in društev, ki delujejo na našem območju. Možnost koriščenja prostorov smo nudili
za rojstnodnevne zabave, razna predavanja, delovanja društev (DV Lisec, KORK Knežja vas, Tavžentrože, GD Občine ...). Do konca leta oz. najpozneje
na začetku leta 2018 bodo v Vaškem središču na
plakatih na vpogled predstavitve vseh vasi v KS
Knežja vas. Predstavljene bodo fotografije vasi iz
zraka, posamezne fotografije znamenitosti vasi in
kratek opis vasi. Izdelava je v zaključni fazi.
Izvedli smo planirane investicije v cestno infrastrukturo, kjer smo preplastili javne pot v Gorenjih selcih in Gorenjem Kamenju, izvedli razširitev
JP z muldami in plombami v Luži in Roženpelju.
Na JP proti Krušnem Vrhu smo izvedli razširitev
oz. zagotovili smo boljšo peglednost ceste. V
vsako vas smo po sklepu Sveta KS dobavili po kamion peska za utrditev makadamskih poti, katerega razporedijo svetniki oz. pooblaščeni krajani.
Organizirali smo zimsko vzdrževanje javnih poti
št. 133 / december 2017

brezplačne kondome in letake ter opozarjali na pomembnost varne spolnosti. Skupno smo tako razdelili več kot 1000 kondomov.
Akcija je bila zelo pozitivno sprejeta, na usta pa smo zvabili marsikateri (sramežljivi) nasmešek.
Natalija Bevc
Tajnica KŠOT

(pluženje, posipavanje) in letno vzdrževanje, ki
obsega košnjo brežin, sečnjo dreves ob kategoriziranih javnih poteh in v spomladanskem času
čiščneje JP. Postavili smo cestna ogledala, smerokaze, prometne znake in označbe na cestiščih v
naseljih Dolenje selce, Luža in Krušni Vrh. Še vedno nam ni uspelo postaviti ogledal na Občinah
zaradi zapletov z DRSC.
KS Knežja vas je kot upravitelj Jurjeve domačije,
spomenika lokalnega pomena na Občinah, pod
vodstvom Uroša Primca organizirala prireditve
od ročne košnje vrta, peke kruha do drugih dejavnosti, ki obujajo stare običaje. Domačijo je
obiskalo več društev in šol. Zaradi dotrajanosti
posameznih delov (streha, fasada ...) smo v spomladanskem času z Občino Trebnje iskali način
financiranja obnove domačije. Občina Trebnje se
je kot lastnik domačije prijavila na razpis Ministrstva za kulturo za obnovo kulturni spomenikov.
Uspeli smo že na prvem razpisu in tako je Ministrstvo financiralo okoli 50 % stroškov obnove
domačije. KS je predvsem sodelovala pri iskanju
primernih izvajalcev za obnovo, kajti vemo, da
pokrivanje strehe s slamo kvalitetno opravlja
malo izvajalcev. Po mojem prepričanju smo imeli
srečo z izvajalci, kajti dela so opravljena kakovostno. Obnovo je nadziral tudi ZVKD iz Novega mesta, ki je dajal smernice obnovi.
V letu 2017 smo zamenajli 8 podzemnih hidrantov z nadzemnimi po vaseh v KS Knežja vas. Nabavili smo tudi 3 omarice s pripadajočo opremo.
Z zamenjavo podzemnih hidrantov z nadzemnimi
in nabavo omaric planiramo nadaljevati tudi v
letu 2018.
Pod vodstvom Uroša Primca smo organizirali prireditev ob materinskem dnevu. Prireditve se je
udeležilo okoli 80 krajanov in krajank. Po prireditvi smo krajanke tudi pogostili. Pod vodstvom
Anite Barle smo nadaljevali z obiski in obdaritvami starejših krajank ter krajanov, ki so v letu imeli

okrogle jubileje. V začetku aprila smo organizirali
čistilno akcijo s tradicionalno visoko udeležbo.
Ob koncu leta bomo v sodelovanju s sosednjimi
KS sodelovali pri prireditvi in obdarovanju predšolskih otrok v sklopu Dedka Mraza. Tudi v letu
2017 smo sodelovali z odborom Rdečega križa ob
obdaritvah starejših krajanov. Že sedmo sezono
od oktobra do marca organiziramo košarko za
fante v dvorani OŠ Dobrnič.
24. 6. je bila na predvečer dneva državnosti prireditev Dan KS Knežja vas v športnem rekreacijskem centru Rupa, kjer je bila udeležba nad pričakovanji. Prireditve, na kateri smo organizirali
medvaški turnir v nogometu, turnir v odbojki na
mivki in kresovanje, se je udeležilo več kot 50 %
krajanov KS. Vse smo pogostili tudi s pijačo in z
golažem. Prireditev je postala tradicionalna.
V letu 2018 načrtujemo glavnino sredstev nameniti cestni infrastrukturi. Izvedli bomo preplastitve cest, izvajali bomo letno in zimsko vzdrževanje JP, kjer je upravljanje v skladu z odlokom
Občine Trebnje od 1. 12. 2017 prevzela Komunala
Trebnje. Na tej postavki se bo tudi najbolj povečal načrtovan odhodek. Delali bomo tudi še na
večjem prepoznavanju KS Knežja vas. Še naprej
bomo organizirali prireditve Dan KS v Rupi, čistilne akcije, obiske starejših krajanov, materinski
dan in ostale prireditve v Vaškem središču Dolenje selce.
Za korektno sodelovanje in pomoč pri vseh omenjenih projektih se zahvaljujemo svetnikom KS
Knežja vas, krajanom KS, županu g. Alojziju Kastelicu, direktorju OU, podžupanu, delavcem OU in
svetnikom občine Trebnje z željo, da bi tako uspešno sodelovali tudi v letu 2018. Ker pa se bliža
božič in novo leto 2018 v imenu Sveta KS Knežja
vas želim vsem krajanom KS Knežja vas in občanom občine Trebnje vesel božič in srečno novo
leto 2018
Predsednik KS Knežja vas
Alojz Špec
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STRANKE

Srečno
2018

BLAGOSLOVLJENE
BOŽIČNE PRAZNIKE
IN SREČNO NOVO LETO!
Občinski odbor NSi Trebnje

Leto se počasi izteka. Ob tej priložnosti se vam Socialni
Demokrati Trebnje zahvaljujemo za vaše sodelovanje,
vaše predloge in kritike. Tako kot smo se trudili v preteklem letu, se bomo še naprej, kajti menimo, da mora
biti slišan vsak glas občana. Leto 2018 bo zagotovo pestro, ljudje bomo spet odločali o tem, v kakšni državi in
občini želimo živeti v naslednjih štirih letih. Naj bo na
tem mestu dovolj za letos.
Ob praznikih vam želimo, da le-te preživite z najbližjimi, z družino, prijatelji in znanci. Vse dobro v letu 2018!
Občinski odbor SD Trebnje

Ideje se
uresničujejo!
Prednovoletni čas je poln kulturnih prireditev v vseh večjih krajih
naše občine. Društva, krajani in posamezniki so izredno aktivni
in nam tako popestrijo prednovoletni čas. Lokalni odbor SMC je
v svojem programu pred nastopom mandata načrtoval obnovo
kulturnega doma na Veliki Loki in gradnjo novega kulturnega
doma v Trebnjem. Srečni smo, da se naše ideje uresničujejo in
da nas podpirajo tudi druge stranke, predvsem pa župan.
Drzna ideja gradnje novega kulturnega doma v Trebnjem se uresničuje. Idejni projekt je potrjen, projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdelujejo.
Vsem občanom želimo uresničitev sanj, dobrih dejanj ter zdravja in sreče v letu 2018
Vida Šušterčič
LO Trebnje

Šport je interakcija, združuje ljudi in vzpostavlja stike tudi preko političnih meja. Da je to res tako, se je izkazalo tudi na zadnji seji Občinskega sveta, ko se je odločalo o zagotovitvi pogojev, da se v naše kraje
pripelje start 25. kolesarske dirke po Sloveniji, ki se bo zgodila junija prihodnje leto. Če smo v svetniških klopeh uspeli doseči soglasje
glede sodelovanja na vrhunskem športnem dogodku, to ni uspelo pri
imenovanju predstavnikov v Svet Osnovne šole Trebnje. Naši občani
so pred tremi leti enaindvajsetim članom Občinskega sveta podelili
zaupanje, enim večje, drugim manjše, da poiščemo najboljše kadre
– predstavnike za naše javne zavode, druge organizacije in funkcije.
Bolj ko gre mandat proti koncu, bolj se kaže, da se pristojni ne držijo
razdelitve imenovanj v skladu z volilnim rezultatom, torej z voljo naših občanov, mimo strokovnih referenc kandidatov.
Ob izteku leta se Drot želi zahvaliti vsem, ki so z vztrajnim in predanim delom soustvarjali našo podobo v političnem in širše družbenem
življenju. V prazničnem šopku želja vam pošiljamo bele snežinke – prinašalke miru in prijateljstva.
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BLIŽAJOČI SE PRAZNIKI
Na j s e Va m izp ol n ijo vs e ž e lje,
n a j zdra vje i n lju b ez e n ogre jeta
src e.
VESEL BOŽIČ,
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
SREČNO IN ZDRAVO NOVO LETO
2018
OO SDS Trebnje

2018 –
leto sprememb
Leto se počasi izteka in čas
je, da se poleg lepih želja zazremo tudi v prihodnost. Prihodnost vedno
ustvarjajo ljudje s svojim znanjem in željami, potrebami in vizijami ter pričakovanji
in zavedanjem, da so del družbe, ki zna in
zmore narediti stvari boljše.
S to mislijo vam želimo vesele božične praznike in uspešno 2018!
ZL-DSD Trebnje
št. 133 / december 2017

STRANKE / POLICIJA
Spoštovane
občanke in
občani!

OO DeSUS Trebnje
Vlada oz. koalicija, ki je odgovorna za
pripravo proračuna, se je letos odločila,
da regres upokojencem izplača v petih
razredih glede na višino pokojnine. To se nam zdi bolj solidarno in
socialno pravičnejše.
Naj spomnimo, da veliko število starejših še vedno živi pod pragom
tvegane revščine, javne finance pa so vse bolj ogrožene zaradi izdatkov za starejšo družbo. Zato so se zvišale minimalne pokojnine na 500
evrov in omogočile boljše življenjske pogoje več kot 52.600 upokojencem s polno pokojninsko dobo. Prav tako bodo vsi upokojenci v letu
2018 deležni dvakratne uskladitve pokojnin; v januarju predvideno
2,2 % in aprila za 1 %. Tudi letni dodatek za upokojence bo prihodnje leto višji za 10,00 evrov. Javno finančna blagajna bo težko kos
vse večjemu številu upokojencev, zato je potrebno misliti na finančne
rezerve, upoštevati zahteve stranke DeSUS in ustanoviti potrebni demografski sklad.

Naj vam božični čas prinese blagoslova in miru v vaše
domove ter v vaše družine!
Čestitamo vsem za 26. december – dan samostojnosti in enotnosti!
Želimo vam, da se vam v letu 2018 dogajajo lepe
stvari in naj vas spremljajo dobri ljudje!

OO DeSUS Trebnje

POLICIJA
SVETUJE
Policija se vsako leto znova
srečuje s pojavi množičnega metanja petard
in uporabo drugih pirotehničnih izdelkov.
Medtem ko je metanje petard nekaterim posameznikom in skupinam zabava, je za večino
državljanov neprijetno dejanje. Neprevidna in
nepremišljena uporaba pirotehničnih izdelkov
pogosto povzroči telesne poškodbe (opekline,
raztrganine rok, poškodbe oči, itd), vznemirja ljudi in živali ter onesnažuje okolje. Policisti
bodo ukrepali proti vsem, ki bodo metali petarde oziroma uporabljali druge pirotehnične
izdelke, kjer to ni dovoljeno (v šolah, v bližini
šol, vrtcev, zdravstvenih domov, bolnišnic, domov za ostarele, športnih objektov, cerkvenih

objektov in na drugih krajih, kjer se zbira večje
število ljudi).
Zavedati se moramo, da je neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov problem vseh, zato
prosimo vse, predvsem pa starše, skrbnike,
učitelje in vzgojitelje, da z opozarjanjem na nevarnosti in možne posledice takega početja ter
s svojim zgledom pripomorejo k preprečevanju
in zmanjšanju posledic. Uporaba pirotehnični
sredstev je po zakonu dovoljenja od 26. 12.
2017 do 2. 1. 2018.
Zima je za udeležence cestnega prometa poseben letni čas. Nizke temperature, led in sneg
niso značilnost ostalih letnih časov, pozimi pa
lahko ti dejavniki povzročijo veliko neprijetnost
v cestnem prometu (zasneženo vozišče, snežno
ploskev, poledico), zato bi vse voznike opozorili
na uporabo zimskih pnevmatik, ki so obvezne v
času od 15. novembra 2017 do 15. marca 2018,

OO SLS Trebnje
(globa za neopremljeno vozilo s predpisano
zimsko opremo znaša 40 EUR).
Prav tako bi opozorili, da na motornih in priklopnih vozilih v cestnem prometu ne sme biti snega, ledu ali drugih snovi, ki bi vplivale na vozne
lastnosti vozila. Stekla vozila in vzvratna ogledala morajo biti čista, da je vozniku omogočena
normalna vidljivost (globa za neočiščeno vozilo
je 200 EUR).
V zimskem času, ko so dnevi krajši, vidljivost
slabša in čas zaznavanja nevarnosti daljši, so
pešci ena izmed varnostno najbolj izpostavljenih kategorij prometnih udeležencev. Opozorili
bi, da naj pešci v cestnem prometu nosijo svetla
oblačila, kresničko ali izdelke z odsevnimi trakovi (predpisana globa za pešca, kateri ni označen znaša 40 EUR).
Vodji policijskega okoliša
Dejan KAVŠEK

PREPREČEVANJE VLOMOV IN TATVIN IZ VOZIL IN OBJEKTOV

Policisti Policijske postaje Trebnje smo v preteklih letih in tudi že letos, predvsem pa v jesenskem času, obravnavali večje število tatvin in
vlomov v stanovanjske hiše in tatvin iz odklenjenih objektov. Ta kazniva dejanja so se dogajala predvsem na območju vinorodnih okolišev
in na mestih, kjer ljudje opravljajo gospodarska
dela.
Prav tako se na območju Policijske postaje
Trebnje v jesenskem času pojavljajo tatvine
domačih živali iz hlevov in pašnikov.
Policisti Policijske postaje Trebnje občanom
svetujemo:
•
Upoštevajte samozaščitne ukrepe.
•
Torbic, kovčkov in drugih predmetov ne
puščajte na policah, sedežih ali na drugih
vidnih mestih. Ti predmeti so vaba za tatove; varneje bodo shranjeni v prtljažniku.
Zlatnina, denar, kreditne kartice, čeki in dokumenti ne sodijo v predale vozila.
•
Predmeti v vrečki ali torbici, ki sicer niso
dragoceni, so lahko vaba za storilce, saj ti
ne vedo, kaj je v vrečki ali torbici. Povzročešt. 133 / december 2017

na materialna škoda bo v tem primeru večja, kot je vrednost odnesenih predmetov.
•
Prtljago naložite v vozilo tik pred potovanjem. Na puščajte prtljage na strehi avtomobila.
•
Ko zapuščate vozilo, zaprite vsa okna in
vrata ter obvezno zaklenite vozilo, prtljažnik in pokrov posode za gorivo.
•
Vključite alarmno napravo, če jo imate.
•
Nikoli ne puščajte ključa v kontaktni ključavnici, tudi če zapustite vozilo le za hip.
Enaka previdnost velja, če želite zagotoviti varnost v stanovanjih, vikendih ter zidanicah.
Policisti svetujemo:
•
Večjih vsot gotovine in dragocenosti ne
hranite doma.
•
Zapirajte in zaklepajte vhodna vrata. Ne
odpirajte jih neznancem. Pred vhodnimi
vrati imejte ustrezno razsvetljavo. Zelo priporočljiva je senzorska luč. Vrata opremite
s ključavnico z varovalom ali varnostno
verigo in kukalom. Namestite domofon ali
videofon

Kaj storiti, če ste oškodovani z vlomom ali tatvino?
Nemudoma pokličite policijo. Do njenega prihoda ničesar ne premikajte in ne pospravljajte,
da ne boste uničili koristnih sledi, ki bi lahko pomagale pri odkritju storilca. Pri izsleditvi storilca
nam lahko veliko pomagate, če si dobro zapomnite ali takoj zapišete predvsem:
•
v primeru zalotitve osebni opis sumljivih
oseb (spol, starost, velikost, obleka, posebne značilnosti obraza, hoje, govora in
drugo);
•
registrsko številko, barvo, znamko in tip
vozila;
•
ne dotikajte se ničesar, saj lahko uničite
sledi storilca;
•
natančen opis ukradenih predmetov; povejte, če ste storilca zalotili.
Vaš vodja policijskega okoliša
Dejan Kavšek
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ZAHVALE
Nosimo te v srcih,
v nas naprej živiš.
Tudi ti mama
nas nikoli ne izgubiš!

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je …

ZAHVALA
V 89. letu starosti je ugasnilo življenje naši dragi
mami, stari mami, sestri, sorodnici

TEREZIJI URBANIČ

rojeni Oven, Škovec 5, pri Veliki Loki

ZAHVALA
V 85. letu starosti nas je nepričakovano zapustil naš dragi mož, ata in
stari ata

STANISLAV BREGAR

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki ste
z nami delili žalost ob izgubi naše drage mame, darovali sveče, cvetje in svete maše.
Zahvaljujemo se ZD Trebnje, splošni bolnišnici Novo mesto, RK, Društvu upokojencev Velika Loka, g. župniku za redne obiske na domu. Prisrčna hvala gospodu župniku Florjanu za lepo opravljen cerkveni obred, hvala Mileni za molitev. Posebna hvala
pogrebnim storitvam Marije Novak s.p. iz Žužemberka za organizacijo pogreba, za
ganljive besede ob odprtem grobu, pevcem za lepo zapete pesmi in trobentaču za
odigrano Tišino.
Zahvaljujemo se vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste bili z nami ob njenem
slovesu in jo pospremili k zadnjemu počitku.

Žalujoči vsi njeni.

Sreča je srečati prave ljudi,
ki v tebi pustijo
dobre sledi.
(T. Pavček)

iz Čateža 3, Velika Loka.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, sodelavcem, prijateljem in znancem za vsak stisk roke, besede tolažbe,
sožalja, podarjeno cvetje, sveče in darovane maše. Zahvaljujemo se gospodu
župniku Marku Japlju, pevcem Strmole, pogrebni službi Novak, gasilcem PGD
Čatež in Lovski družini Velika Loka za lepo opravljen obred in besede slovesa.
Hvala tudi vsem, ki ste mu še zadnjič izkazali spoštovanje in ga v tako velikem
številu pospremili na njegovi zadnji poti
Žalujoči: vsi njegovi

Prazen dom je in dvorišče, moje oko zaman te išče,
saj odšel si tja, kjer ni solza ne gorja.
Za tabo ostala je praznina in bolečina,
a pot me vodi tja, kjer sredi tišine spiš,
a v mojem srcu še živiš.

ZAHVALA
V 72. letu starosti se je poslovil naš dragi mož, ati, dedi
in ustanovitelj podjetja Pro Meglič d.o.o.

VILJEM MEGLIČ

iz Dolenje Nemške vasi 49 pri Trebnjem.
Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom in vaščanom,
poslovnim partnerjem, zaposlenim in bivšim zaposlenim v podjetju Pro Meglič
d.o.o. za izrečeno sožalje, besede tolažbe in vse lepe misli, ki ste nam jih v teh
dneh namenili.
Hvala osebju ZD Trebnje in SB Novo mesto ter vsem terapevtom. Hvala pogrebni službi, župniku Jožetu in duhovnemu pomočniku Slavku, pevcem, citrarju,
govornici in ostalim, ki ste ga spremljali na njegovi zadnji poti.
Hvala vsem, ki vas nismo posebej imenovali, a ste ga imeli v lepem spominu.
Žalujoči: vsi njegovi

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate, mama,
spomin bo ostal.

ZAHVALA
V 85. letu starosti je ugasnilo plemenito srce dragemu možu, očetu,
dedku in pradedku

SLAVKU ŽIBERTU
Iz Vine Gorice 5

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, nam izrekali sožalje, darovali sveče, cvetje in svete maše. Iskrena hvala dr. Humerju ter gospodu Slavku Kimavcu za lepo opravljen
obred in pogrebni službi Novak.
Žalujoči: Vsi njegovi

VABILO
ZAHVALA

V 93. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, stara mama, prababica,
sestra in teta

TEREZIJA KUŽNIK

iz Dečje vasi 1 pri Trebnjem.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja, stiske rok, podarjeno cvetje, sveče in svete maše.
Zahvala velja osebju ZD Trebnje, še posebej patronažni sestri Majdi Gačnik za nego in
pomoč pri lajšanju bolečin. Hvala tudi župnijski Karitas za izposojo bolniške postelje.
Hvala duhovniku g. Slavku Kimovcu za obisk naše drage mame na domu, za opravljeno sveto mašo in obred zadnjega slovesa.
Hvala pevcem za zapete pesmi in govornici za lepe besede slovesa ter pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže.
Iskrena hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči: vsi njeni.

TŠKD Štefan v sodelovanju s Konjerejskim društvom Trebnje vabi vse
krajane Krajevne skupnosti Štefan in občane občine Trebnje na »tradicionalni blagoslov konj«, ki bo na Štefanovo, in sicer v torek, 26.
decembra 2017 ob 10.00 uri pred podružnično cerkvijo sv. Štefana
v Štefanu pri Trebnjem.
Prav tako vabimo vse krajane KS Štefan in ostale občane občine
Trebnje na vsakoletno tradicionalno srečanje krajanov ob vstopu v
novo leto 2018, ki bo v nedeljo, 31. 12. 2017, od 23.00. ure naprej
pred Gostilno Mišič v Štefanu.
Vabljeni v čim večjem številu, da se nam pridružite pri praznovanju!
Vsem krajanom KS Štefan in občanom Občine Trebnje pa želimo Vesel božič ter zdravo, zadovoljno in uspešno Novo leto 2018.
Leon Lobe, TŠKD Štefan
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DRUGO
Birmanci in adventni
venčki
Z decembrom se začenja adventni čas – čas
pričakovanja, čas upanja, čas luči. Pričakovanje nečesa novega, velikega je glavna misel adventa. Kaj čakamo? Kaj se bo zgodilo?
Odgovor je na dlani. Spet bo prišel božič,
praznovali bomo rojstvo Odrešenika.
Znamenje zunanje priprave na božič je adventni venec. Liturgična barva v adventu je
vijolična in pomeni spokornost. Štiri sveče
pa simbolizirajo 4 adventne nedelje. Naraščanje luči simbolizira rast dobrega v življenju. Kot že nekaj let zapored so tudi letošnji
birmanci izdelovali adventne venčke. Pri
letošnji izdelavi ni manjkalo ustvarjalnosti
in navdušenja, saj je bil prav vsak nekaj posebnega.
Na prvo adventno nedeljo so venčke prodajali pred cerkvijo. Pri vseh mašah so ljudje pokazali veliko zanimanje in so izdelke

Medena potica za
božič
Zima je čas, ko narava leže k počitku, ljudje pa se zatekamo k toplemu ognjišču in
pogosto posegamo po medu in ostalih čebeljih pridelkih, ki so v tem letnem času nepogrešljivi. Med pogosto uživamo na kosu
kruha, uporabljamo ga kot naravno sladilo,
pogosto pa zaide tudi v kuhinjo, kjer ga dodajamo tako mesnim jedem, ribam, omakam, marinadam, zelenjavi, sadju seveda
pa tudi slaščičarsko – pekovskemu pecivu
… V tem predprazničnem času smo za bralce pripravili recept Medena potica za božič.
Še prej pa nekaj zanimivosti o izvoru in razvoju potice:
Prve slovenske potice so bile sadne z nadevom iz stolčenega suhega sadja in medu.
Suho sadje za potice so na peči ali v peči
posušili in nato v možnarjih ali v mlinskih
stopah stolkli v moko. Sladkali so z medom,
ki je bil stoletja edino sladilo. Poleg sadja
so kot nadev uporabljali še orehe, lešnike,
bučne peške in pehtran. Rozine so na kmete prišle zelo pozno. Nadev je bil lahko tudi
slan. Potico je v pisnih virih prvi omenil Janez Vajkard Valvazor, in sicer v Slavi vojvodine Kranjske. Iz opisa je razvidno, da je bila
prva potica nadevana z orehi in medom,
ponekod s skuto. Včasih so jih zvijali na
poseben način. Testo so razvaljali v obliki
kroga in ga po vsej površini namazali z našt. 133 / december 2017

z veseljem odnesli domov. Adventni venčki
tako krasijo številne trebanjske domove in
želimo si, da bi vanje prinesli luč miru in
veselja. Prostovoljni prispevki, ki so jih zbirali birmanci, so namenjeni nakupu Svetih

pisem, ki jih bodo birmanci prejeli na binkoštno nedeljo.
Jasna Korbar

devom. V sredini so zarezali križ, katerega
kraki so bili dolgi 12 cm. Potico so začeli zvijati iz sredine proti zunanjemu robu, vsak
trikotnik zase. Nastal je dolg tanek zvitek,
ki so ga prerezali in polagali v model v obliki
kače, zvitek na zvitek. Potica je na toplem
vzhajala, nato pa se je pekla v krušni peči.
Že od nekdaj so jo povezovali z božičem.
Vir: Janez Bogataj, Potice iz Slovenije
SESTAVINE
Kvašeno testo: 500 g pšenične bele moke,
70 g sladkorja, 30 g kvasa, 60 g masla, 4–5
jajčnih rumenjakov, 2–3 dl mlačnega mleka, ščep soli, 1 jušna žlica sladkorja, 1 jušna žlica tekočega medu. Medeno-orehov
nadev: 150 g tekočega medu, 600 g mletih
orehov, 1–2 dl mlačnega mleka, 2 jajci, ščep
mletega cimeta, ščep mletih klinčkov, ščep
stolčenih nageljnovih žbic, vaniljev sladkor,
naribana limonina lupina, ½ dl ruma za aromo. Premaz: mleko in jajce.
PRIPRAVA
Testo: Moki, ki smo jo hranili na sobni
temperaturi, dodamo rumenjake, sladkor,
stopljen med in rum. Mleko segrejemo in
raztopimo maslo. Dodamo mešanico soli,
mleka in kvasa. Zmešamo srednje gosto
testo, ga zgnetemo, pokrijemo in pustimo
vzhajati čez noč.
Nadev: Med zelo počasi stopimo v vodni
kopeli. Ko je stopljen, ga odstavimo, primešamo maslo in približno polovico mletih
orehov (ki jih lahko nadomestimo s piško-

tnimi ali kruhovimi drobtinami). Vse skupaj
zalijemo z mlekom. Na koncu dodamo še
začimbe in jajci. Priprava na peko: Tradicionalno se je potico peklo v okroglih lončenih modelih. Dolžino razvaljanega testa
določimo tako, da izmerimo premer modela in pomnožimo z dva. Testo, ki je počivalo čez noč, zjutraj še enkrat premesimo,
tanko razvaljamo, nanj namažemo medeni
nadev in potresemo s preostankom mletih
orehov. Testo tesno zvijemo, položimo v
namaščen modelček in ga postavimo na toplo, da še enkrat vzhaja. Medena potica je
težja in vzhaja počasneje. Pred peko kolač
premažemo z zmesjo mleka in jajc. Pečemo
v pečici, ogreti na 175 °C, pribl. 45 min.
Avtorica recepta: mag. Urška Intihar
Čebelarska zveza Slovenije
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DRUGO
Dobrote Dolenjske v
New York Times-u
Minilo bo eno leto, odkar so Dobrote Dolenjske odprla svoja vrata v starem jedru
Ljubljane, in sicer na Mestnem trgu, kjer
tako domačinom kot turistom ponujajo
lokalne domače kulinarične in rokodelske
izdelke ter storitve, kot so degustacije in
pogostitve. Svojo ponudbo več čas nadgrajujejo, tako da danes ponujajo že več kot
300 izdelkov več kot 50 različnih kmetij,
vinarjev, čebelarjev in ostalih malih proizvajalcev. Nekaj izdelkov pa proizvedejo v
lastni proizvodnji v Trebnjem, kjer se nahaja tudi njihova trgovina. Čeprav ljubljanska
trgovinica stoji na majhni površini, ni samo
trgovinica, ampak bi ji lahko rekli kar »dolenjska ambasada«, saj celostno promovira
Dolenjsko z njenimi biseri. Je tudi turistična
informacijska točka, ki obiskovalcem ponuja turistične informacije in promocijski material. Nadejajo se, da bodo kmalu v svojo
ponudbo dodali tudi dnevne izlete na Dolenjsko in s tem privabili turiste, ki si želijo
odkriti pristno slovensko podeželje. Dobrote Dolenjske sodelujejo tudi z Zavodom za
turizem Ljubljana. Vključene so v njihovo

vinsko turo, ki poteka po različnih lokacijah Ljubljane, kjer imajo obiskovalci moč
spoznati in degustirati slovenska vina. V
Dobrotah Dolenjske so to seveda dolenjska
vina, tudi nagrajeni Frelihov cviček od fare.
Pred mesecem dni so bile Dobrote Dolenj-

ske omenjene v članku New York Times-a
kot ena izmed top točk, vrednih obiska v
Ljubljani. Tako se glas o Dolenjski širi izven
meja naše države in tudi celine.

VABLJENI, DA NAS OBIŠČETE VSAK DAN OD
PONEDELJKA DO PETKA OD 8.30 DO 16.00.

CENTER PONOVNE UPORABE
HUDEJE 40
8210 TREBNJE

Barbara Jerovšek

Predstavitev CPU
Dovolite, da se vam na kratko predstavimo.
Smo socialno podjetje pod imenom CENTER PONOVNE UPORABE. Kot vam že ime
pove, se ukvarjamo z REUSE uporabo izdelkov, njihovim popravilom ter pripravo na
ponovno uporabo in prodajo le-teh.
Naša trgovina ima novo lokacijo, in sicer
DEPONIJA GLOBOKO, HUDEJE 40. Ponujamo veliko različnih artiklov od oblačil in
obutve do malih gospodinjskih aparatov in
manjših kosov pohištva, pribora za šivanje,
kvačkanje in pletenje ter kozarcev, krožnikov, vilic žlic itd. Veliko je tudi otroških igrač
in knjig. Nudimo tudi možnost naročila blaga. Če stranka nekaj želi in tega trenutno ni
na zalogi, vam želeni izdelek v najkrajšem
možnem času priskrbimo in vas na vašo željo tudi o tem obvestimo.
Imamo tudi možnost šivanja (predpasnikov, rutk za otroke, vrhnjih oblačil za vzgojiteljice itd.). Pri nas lahko tudi oddate vse
izdelke, ki so še vedno uporabni, vendar pa
ste se jih odločili zamenjati ali pa ste se jih
preprosto naveličali. Oddate jih lahko:
• na lokaciji trgovine (DEPONIJA GLOBOKO HUDEJE 40) ali
• v rumen zabojnik (LOCIRAN V TREBNJEM NASPROTI POLICIJSKE POSTAJE).
28

Upamo, da smo vam vsaj malo približali
naše poslovanje ter da nas obiščete in mogoče tudi sodelujete z nami.

TEL : 031 434-038 In 0599 83176
E-naslov: trebnje@cpu-reuse.com
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DRUGO
Novi
razpisi
Ekosklada
V preteklem mesecu je Ekosklad objavil nov
razpis za nepovratne finančne spodbude za
povečanje energetske učinkovitosti in večjo
uporabo obnovljivih virov energije v stavbah.
Nov razpis 54SUB-OB17 ohranja vse do sedaj znane ukrepe. To so:
A: vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,
B: vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
C: vgradnja toplotne črpalke za centralno
ogrevanje stanovanjske stavbe,
D: priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega
ogrevanja,
E: vgradnja energijsko učinkovitih lesenih
oken v starejši stanovanjski stavbi,
F: toplotna izolacija fasade starejše enoali dvostanovanjske stavbe,
G: toplotna izolacija strehe ali stropa proti
neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali
dvostanovanjski stavbi,

H: vgradnja prezračevanja z vračanjem
toplote odpadnega zraka v stanovanjski
stavbi,
J: gradnja ali nakup skoraj nič-energijske
nove eno- ali dvostanovanjske stavbe,
K: celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
L: nakup stanovanja v novi ali obnovljeni
skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi,
ter dodaja novega:
I: vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe,
ki pa velja samo na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka,
se pravi, da za Trebnje ne velja.
Bistvene novosti tega razpisa so:
• Starejša stavba je stavba, ki je gradbeno dovoljenje pridobila pred 1. 7. 2010
(prej 1. 1. 2003).
• Omejitev kvadrature za ukrepe E, F in
G se odpravi.
• Za zamenjavo kurilne naprave (dokumentirati je potrebno odstranitev
obstoječe stare kurilne naprave) so
predvidena bistveno višja sredstva
kot doslej. Če staro kurilno napravo
odstranite in vgradite novo toplotno
črpalko, lahko pridobite 40 % stroškov

•

investicije oziroma največ 2500 EUR
za TČ zrak-voda ali 5000 EUR za TČ voda-voda ali slanica-voda, če pa boste
namesto stare kurilne naprave vgradili
novo kurilno napravo na lesno biomaso (peleti, polena), pa lahko pridobite
celo 50 % stroškov investicije oziroma
največ 4000 EUR.
Subvencioniran je tudi nakup stanovanja v novi večstanovanjski hiši, zgrajeni v skoraj nič energijskem standardu
(prej samo za stanovanja v tako obnovljenih večstanovanjskih stavbah).

Za podrobnejše informacije o obnovljivih
virih energije, učinkoviti rabi energije in
subvencijah ter kreditih Ekosklada se lahko oglasite tudi v brezplačni energetsko
svetovalni pisarni mreže Ensvet v Trebnjem, na Golievem trgu 5 (občinska stavba, pisarna številka 10) vsako sredo med
15.00 in 19.00. Na svetovanje se predhodno obvezno prijavite na 07 348 11 12 ali
na ensvettrebnje@gmail.com
Marjeta Zupančič Meglič
Neodvisna energetska svetovalka mreže
Ensvet*
* Več o mreži ENSVET, spodbudah in
kreditih Eko sklada
za okoljske naložbe tudi
na www.ekosklad.si.

Alkohol – dejavnik
tveganja v prometu
Alkohol v prometu je eden izmed najpogostejših dejavnikov tveganja v prometu za
udeležbo v prometni nesreči. Problematičen je pri voznikih, pri katerih so tudi posledice prometnih nesreč najtežje, vendar pa
je prav tako dejavnik tveganja za nastanek
prometne nesreče pri kolesarjih in pešcih.
Posebej izpostavljeni tveganju za povzročitev prometne nesreče pod vplivom alkohola so glede na statistične podatke osebe v
starosti od 24 do 34 let, večinoma moški.
Delež alkoholiziranih povzročiteljev glede
na vse povzročitelje znaša približno 10 %,
pri nesrečah s smrtnim izidom pa je okrog
30 %. Najpogosteje se alkohol povezuje
s prehitro vožnjo, nepravilno stranjo ali
smerjo vožnje in neupoštevanjem prednosti, saj se zaradi alkohola zmanjšujejo naše
sposobnosti varnega sodelovanja v prometu, zaznave, predvidevanja in presoje ter
odločanje in končne izvedbe ustreznega
ravnanja. Zato se zaradi vpliva alkohola
že pri koncentraciji 0,5 promila verjetnost
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povzročitve prometne nesreče podvoji, pri
1,1 promila alkohola pa 8-krat poveča v primerjavi s treznim voznikom. Zato za dobro
vseh nas upoštevajte naslednja priporočila:
• Nikoli ne vozite pod vplivom alkohola
niti drugih psihoaktivnih snovi.
• Zavedajte se, da se že s prvim kozarcem alkohola slabšajo naše psiho-fizične sposobnosti za varno udeležbo v
prometu.
• Ne peljite se z voznikom, ki je užival
alkohol, ampak ga raje opozorite na
tveganje.

Vstopili smo v zadnji mesec leta, ko je alkohol v družbi prisoten in pogost zaradi njegovih učinkov in zaradi socialnih pomenov,
ki mu jih pripisujemo. Pa vendar ne pozabimo, da NIKDAR NE SEDIMO ZA VOLAN, ČE
SMO UŽIVALI ALKOHOL!
VSEM OBČANKAM IN OBČANOM ŽELIMO
VAREN IN ODGOVOREN VSTOP V LETO
2018.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu pri Občini Trebnje
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RAZVEDRILO

Tokratni sponzor križanke je Florami – cvetličarna in
drogerija Martina Opara s.p., Goliev trg 13a 8210 Trebnje.

Florami, cvetličarna in drogerija, obratuje že polnih 25 let, še vedno na avtobusni
postaji v Trebnjem .
Že od vsega začetka vam nudimo cvetlične aranžmaje, poročne šopke, vence, ikebane, adventne venčke in novoletne aranžmaje.
Poleg rojstnodnevnih šopkov lahko pri nas izbirate med pestro ponudbo lončnic in
okrasnih loncev. Zelo bogate izkušnje imamo z aranžiranjem daril.
Nudimo vam tudi pestro izbiro daril za vse priložnosti, kozmetiko, ženske torbice,
bižuterijo.

Za vas so pripravili nagrade, in sicer:

1.
2.
3.

nagrada: DARILNI BON v vrednosti 25,00 €
nagrada: DARILNI BON v vrednosti 15,00 €
nagrada: DARILNI BON v vrednosti 10,00 €
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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, 8. 1. 2018. Gesel
po tem datumu ne bomo mogli upoštevali.
Pravilno geslo križanke iz novembrske številke
Glasila je: PO TOPLO ODEJO V VETEKS.
Prejeli smo 87 pravilnih rešitev in eno nepravilno. Na seji 4. 12. 2017 smo izžrebali 3 nagrajence:
1.
2.
3.

nagrajeni: Darja Vovko,
Kresna ulica 3, 8210 Trebnje
nagrajeni: Darko Smolič,
Zagorica 14, 8211 Dobrnič
nagrajeni: Milka Slak,
Dol. Prapreče 3A, 8212 Velika Loka

Za dvig nagrad se oglasite v Trgovini Veteks,
Trebnje.
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NAPOVEDNIK
Napovednik dogodkov v občini Trebnje v decembru 2017 in januarju 2018.
DATUM

četrtek,
14.12. 2017
petek,
15.12. 2017

URA
17.00

DOGODEK

KRAJ

Abonma Levček: Od kot si pa ti, kužek? (3. predstava) Kulturni dom Trebnje

ORGANIZATOR / INFORMACIJE

ZKD Trebnje, JSKD OI Trebnje
07 348 12 50

19.00

Rokometna tekma Trimo Trebnje : MRK Krka

Športna dvorana OŠ Trebnje

Rokometni klubTrimo Trebnje

8.00
8.30
19.00

Kmečka in rokodelska tržnica
Eko tržnica
Letni koncert skupine Ragle

Mestni park Trebnje
Mercator center Trebnje
Kulturni dom Trebnje

Drot
Skupina Ragle

Adventni koncert

Kulturni dom Čatež

KUD Popotovanje Frana Levstika

17.00

Ure pravljic

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

torek,
19.12.2017

9.00

Novoletno srečanje članov UTŽO

Dom starejših občanov Trebnje

sreda,
20.12. 2017

15.00

Ure pravljic

Izposojevališče Veliki Gaber

17.00

Srečanje starejših krajanov v KS Šentlovrenc

Kulturni dom Šentlovrenc

Delavnica CMU: Izdelovanje božičnih okraskov

CIK Trebnje

sobota,
16.12. 2017
nedelja,
17.12. 2017
ponedeljek,
18.12. 2017

četrtek,
21.12. 2017
petek,
22.12. 2017

sobota,
23.12. 2017

nedelja,
24.12. 2017
ponedeljek,
25.12. 2017

9.15–10.15

Telovadnica OŠ Trebnje

OŠ Trebnje

8.00
8.30

Kulturna prireditev ob dnevu samostojnosti in
enotnosti
Proslava v počastitev dneva enotnosti in
samostojnosti
Kmečka in rokodelska tržnica
Eko tržnica

Mestni park Trebnje
Mercator center Trebnje

Drot

20.00

Rock night

Mestni park Trebnje

11.00

Dedek Mraz v KS Štefan KS Velika Loka

Kulturni dom Velika Loka

14.00

Dedek Mraz v KS Šentlovrenc in KS Čatež

Kulturni dom Šentlovrenc

11.00

Dedek Mraz v KS Dobrnič, KS Knežja vas in KS Svetinja Kulturni dom Dobrnič

18.00

Božični koncert KD Trebnje

17.30
10.30

sreda,
27.12. 2017
petek,
29.12. 2017
sobota,
30.12. 2017
sobota,
6.1.2018

ponedeljek,
8.1.2018
torek,
9.1.2018
četrtek,
11.1.2018

sobota,
13.1.2018

ponedeljek,
15.1.2018
torek,
16.1.2018

Telovadnica OŠ Veliki Gaber

Župnijska cerkev Marije Vnebovzete
Trebnje

9.00
8.30

Novoletni koncert OPO Trebnje in Trebanjskih
mažoretk
18.Tradicionalni zimski pohod na Ostri vrh
Štefanov pohod

Start z Rdečega Kala pri Dobrniču
Start pohoda iz Temenice

15.00

Dedek Mraz v KS Dolenja Nemška vas

Športna dvorana Dolenja Nemška vas

11.00

Dedek Mraz v KS Veliki Gaber, KS Sela pri Šumberku

Telovadnica OŠ Veliki Gaber

19.00
torek,
26.12.2017

Knjižnica Pavla Golie Trebnje
07 348 21 11
CIK Trebnje,
UTŽO Trebnje,
DSO Trebnje
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
07 348 21 11
PŠ Šentlovrenc
CIK Trebnje,
Vrtec Trebnje

14.00 in 16.00 in
Dedek Mraz v KS Trebnje in KS Račje selo
18.00

Športna dvorana OŠ Trebnje

Športna dvorana OŠ Trebnje

OŠ Veliki Gaber

KS Trebnje
Občina Trebnje
KŠOT
ZKD Trebnje
JSKD OI Trebnje
ZKD Trebnje
JSKD OI Trebnje
ZKD Trebnje
JSKD OI Trebnje
KD Trebnje
KUD OPO Trebnje s sekcijo Trebanjske
mažorete
Planinsko društvo Trebnje
VTD Čatež pod Zaplazom
ZKD Trebnje
JSKD OI Trebnje
ZKD Trebnje
JSKD OI Trebnje
ZKD Trebnje
JSKD OI Trebnje

21.00

D' NeeB – Akustičen večer z gosti

Gostilna Šeligo

D' NeeB

8.00
8.30
8.00
8.30

Kmečka in rokodelska tržnica
Eko tržnica
Kmečka in rokodelska tržnica
Eko tržnica

Mestni park Trebnje
Mercator center Trebnje
Mestni park Trebnje
Mercator center Trebnje

Drot

10.00–11.30

Sobotno galerijsko dopoldne: delavnica krašenja
čevljev

8.00–16.00
7.00–13.00

Razstava kvašenih dobrot
Krvodajalska akcija

17.00–18.00

Berem s tačkami

7.00–13.00

Krvodajalska akcija

9.00

Predavanje UTŽO: Aljaska – Živa Pečevar

17.00

Abonma Levček: Izgubljeni glasek

8.00
8.30

Kmečka in rokodelska tržnica
Eko tržnica

8.00

15. Vinogradniški pohod »Lisec«

10.00
10.00

Sobotni STIKino: Oto nosorog
150 let smrti škofa Friderika Irineja Barage

Cel dan

Državni nadaljevalni seminar za mažorete

Drot

Galerija likovnih samorastnikov
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje Trebnje, JSKD OI Trebnje,
CIK Trebnje
Baragova galerija Trebnje
Društvo podeželskih žena Tavžentroža
Galaksija Trebnje
RKS-OZ Trebnje
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
07 348 21 11
Galaksija Trebnje
RKS-OZ Trebnje
CIK Trebnje,
CIK Trebnje
UTŽO Trebnje
ZKD Trebnje
KD Trebnje
JSKD OI Trebnje
Mestni park Trebnje
Drot
Mercator center Trebnje
Start pohoda pred Jurjevo domačijo in
Društvo vinogradnikov »Lisec« Dobrnič
cilj na Liscu
Dvorana STIK Trebnje
JSKD OI Trebnje
Župnijska cerkev v Trebnjem
Kulturno društvo trebnje
JSKD OI Trebnje
Športna dvorana Dolenja Nemška vas
MZS

16.30

Predavanje za starše: Internet – ulica v otroški sobi

Avla OŠ Veliki Gaber

OŠ Velik Gaber

16.30

Predavanje za starše: Sodobna vzgoja, sodobni starši Avla OŠ Veliki Gaber

9.00

Predavanje UTŽO: Za zdravo bučo – Ivan Navoj

OŠ Velik Gaber
CIK Trebnje,
UTŽO Trebnje

CIK 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.

