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

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

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo števil-
ko je ponedeljek, 3. 2. 2020, predviden izid je 
v sredo, 12. 2. 2020.
Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po 
tem datumu, bodo uvrščeni v naslednjo števil-
ko, če bodo še aktualni.

Optimizem za desetletje, 
v katerega smo pravkar 
vstopili
Spoštovane občanke in spoštovani občani,
vstopili smo v novo leto 2020 in hkrati tudi v 
novo desetletje. V prvih dneh si delamo na-
črte za prihodnost in vanjo optimistično zre-
mo. V novoletni čestitki sem zapisal, da ima-
mo vsak dan 60.000 misli, več kot polovica 
je nezavednih in ravno te nam krojijo usodo. 
Če so v teh nezavednih mislih strah, negoto-
vost, sovraštvo, nevoščljivost, smo na slabi 
poti. Zato je potrebno naše misli zasidrati v 
območje pozitivnih in optimističnih hotenj ter 
pričakovanj. Vsem, ki morda čutite težave, pa 
tudi vsem, ki si želite spremeniti svoje življe-
nje na bolje, predlagam, da v roke vzamete 
kakšno knjigo, kot je na primer Norman Vin-
cent Peale: Moč pozitivnega mišljenja ali Dale 
Carnegie: Kako si pridobiš prijatelje. To sta 
dve fantastični knjigi za sidranje svojih misli.
Po Štromajerjevem voščilu, ki je sekretar na 
šolskem ministrstvu, in je celo doktor znano-
sti, torej intelektualec, je vse bolj jasno, da 
vladajoča garnitura sovraži vse, kar je poveza-
no s krščanstvom. Ločevanje države od vere v 
smislu izrivanja iz javnosti, ignorance in sov-
raštva se je v Sloveniji globoko ukoreninilo. 
Tako široka razpoka med državo in v slovenski 

zgodovini prevladujočo versko skupnostjo 
že načenja nematerialno kulturno tradicijo, 
duhovne obrede pa nadomeščajo joga, ve-
ganstvo, šport, ki jih nekateri povzdigujejo na 
raven ideologije. V Sloveniji imamo že skoraj 
30 % prebivalstva z depresijo, ki jo večinoma 
zdravimo s tabletami, kar je v veliki meri pos-
ledica ravnanja v preteklih letih. 
Tudi v Trebnjem je zelo prisotno tako razmi-
šljanje in tudi sovraštvo. V zadnjih mesecih je 
aktualen kulturni dom, ki je v lasti cerkve in 
smo ga za potrebe kulture in kulturnih dogod-
kov na pobudo kulturnih društev vzeli v najem 
kot Občina. S tem smo omogočili brezplačni 
najem vsem, ki so organizatorji prireditve ali 
predstave. Če bi bil tak dom v lasti koga od 
skrajne levice ali pa od gospe, ki se trudi do-
kazati neracionalnost najema, bi vzeli v najem 
pa od njih. Skratka: sram me je, ko opazujem 
trebanjske Štromajerje. Vesel pa sem, da se 
odvijajo kulturni dogodki v najetem kultur-
nem domu in je tako omogočeno kulturno 
udejstvovanje tako trebanjskim kulturnim 
delavcem kot vsem ljubiteljem kulture. 
Želim vam veliko lepih trenutkov, zdravja in 
pozitivnih misli ter dejanj. Zasidrajte svoje 
mislili v dobrem, lepem, ustvarjalnem in izže-
nite sovraštvo, nevoščljivost, strah ter dvome 
iz svoje podzavesti.
Srečno v novem desetletju!

Alojzij Kastelic 

občinske novice

Poročilo z 11. redne seje 
Občinskega sveta  
Občine Trebnje
Župan je sklical 11. redno sejo Občinskega 
sveta Občine Trebnje, ki je potekala v sredo, 
11. decembra 2019, od 16. 00 do 18.15 v ve-
liki sejni sobi Občine Trebnje. 
Na seji je bilo prisotnih 19 članic in članov 
Občinskega sveta Občine Trebnje, na dnevni 
red pa je bilo umeščenih 15 točk. 
Uvodoma je Občinski svet Občine Trebnje 
potrdil zapisnika 9. redne seje z dne 23. 10. 
2019 in 6. 11. 2019 ter zapisnik 10. redne 
seje z dne 13. 11. 2019.
Ministru za notranje zadeve je v imenovanje 
za predstavnika javnosti v senatih za reševa-
nje pritožb zoper delo policistov predlagal 
Milana Žnidaršiča iz Trebnjega.
V nadaljevanju je Občinski svet Občine Treb-
nje v drugi obravnavi sprejel Odlok o Javnem 
lekarniškem zavodu Dolenjske lekarne Novo 
mesto, Odlok o ustanovitvi Sveta ustanovi-
teljic Javnega lekarniškega zavoda Dolenjske 
lekarne Novo mesto, Odlok o ureditvi miru-
jočega prometa v občini Trebnje ter Odlok o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 
v občini Trebnje. 
Občinski svet Občine Trebnje je z združitvijo 

prve in druge obravnave sprejel še Elaborat 
za pripravo odloka o podlagah za odmero ko-
munalnega prispevka za območje opremlja-
nja: »Kanalizacija Račje selo in Blato« ter 
Odlok o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za območje opremljanja »kanali-
zacija Račje selo in Blato« ter Prostovoljno 
gasilsko društvo Trebanjski Vrh oprostil pla-
čila komunalnega prispevka zaradi gradnje 
gasilskega doma.
Prav tako je Občinski svet Občine Trebnje 
sprejel vse predlagane premoženjsko prav-
ne zadeve ter Letni program športa v občini 
Trebnje za leto 2020. Občinski svet Občine 
Trebnje je sprejel tudi Dokument identifika-
cije investicijskega (DIIP) za projekt Energet-
ska prenova stavbe CIK Trebnje ter sprejel 
dokument investicijski projekt (IP) za projekt 
Energetska prenova stavbe CIK Trebnje ter se 
seznanil z gradivom »Analiza šolskega pros-
tora v občini Trebnje z demografsko študijo 
za obdobje 20 let«.
Vse informacije glede sklica in vsebine sej 
Občinskega sveta Občine Trebnje so na vo-
ljo na spletni strani Občine Trebnje (http://
www.trebnje.si/), kjer si lahko ogledate po-
snetke sej in preberete gradiva in zapisnike 
preteklih sej. 

Andreja Perc 
Oddelek za splošne zadeve 

OU Občine Trebnje
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Oddelek za
splošne zadeve
Monika Jošt, mag. pol. je pripravnica na Oddelku za splošne 
zadeve, in sicer od lanskega septembra. Pod vodstvom mentorice, 
uni. dipl. prav. Vande Zadnik, ki pokriva področje premoženjsko-
pravnih zadev na Občini Trebnje, opravlja pregled stanja 
posameznih zadev, preverja podatke v evidencah: zemljiška 
knjiga in zemljiški kataster. Pripravlja gradivo za seje občinskega 
sveta, ustrezne sklepe in odločbe s področja grajenega javnega 
dobra, osnutke kupoprodajnih in menjalnih pogodb ter pogodb, 
sklenjenih namesto razlastitve na področju urejanja občinskih 
cest in javnega dobra. Sodeluje pri izvedbi celotnega postopka 
od sklenitve pogodbe do vknjižbe lastninske pravice v zemljiško 
knjigo in v postopkih z Upravno enoto, Finančno upravo, notarjem. 
V okviru pripravništva je opravila strokovni izpit iz upravnega 
postopka. Občasno, v primeru odsotnosti zaposlenih, pomaga v 
glavni pisarni pri sprejemu vlog in arhiviranju zadev ter v tajništvu 
župana in direktorja občinske uprave pri vsakdanjem delu.
Elektronski naslov: splosne.zadeve@trebnje.si 
Telefon: 07 348 11 18

Oddelek za okolje,  
prostor in infrastrukturo
Eva Potrbin, mag. inž. kraj. arh., je na Občini Trebnje zaposlena od 
septembra 2019 kot svetovalka – pripravnica na Oddelku za okolje, 
prostor in infrastrukturo pod mentorstvom mag. Janeza Zakrajška, 
univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. V sklopu pripravništva se s preučeva-
njem zakonodaje ter strokovne literature seznanja z organiziranostjo 
in delovanjem sistema državne uprave in lokalne samouprave ter z 
delovanjem občinske uprave kot celote. V okviru delovnega pod-
ročja Oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo opravlja naloge v 
skladu z individualnim programom pripravništva in navodili mentor-
ja. Naloge obsegajo pomoč pri pripravi investicijskih dokumentov in 
druge dokumentacije za projekte, sodelovanje pri pripravi poročil 
in gradiv, zbiranje, urejanje in pripravo podatkov za oblikovanje po-
sameznih gradiv, sodelovanje pri pripravi upravnih aktov ter pisa-
nje odgovorov na vprašanja občanov. Kot svetovalka ̶ pripravnica ̶ 
si ustvarja teoretično znanje in pridobiva praktične izkušnje, ki so 
dober temelj za prihodnje samostojno opravljanje dela.
Elektronski naslov: okolje.prostor@trebnje.si
Telefon: 073481139
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VABI K VPISU ZA 
ŠOLSKO LETO 

2020/2021
Vpis bo potekal od 3. 2. do 10. 2. 2020 na upravi vrtca, na 
Režunovi ulici 8, in sicer:
• v ponedeljek, 3. 2. 2020, od 8. do 15.30. ure, 
• v torek, 4. 2. 2020, od 8. do 15.30. ure,
• v sredo, 5. 2. 2020, od 8. do 17. ure,
• v četrtek, 6. 2. 2020, od 8. do 16.30. ure,
• ostale dneve od 7.30 do 15.30. ure.

Naše enote si lahko ogledate in jih obiščete v dnevih od 3. 2. 
do 10. 2. 2020 med 9.00 in 11.00.
Obrazec za vpis dobite na upravi vrtca, pri svetovalni delavki in 
na naši spletni strani: www.vrtec-trebnje.si.

Starši lahko podate vlogo za vpis v vrtec le v en javni vrtec v 
občini Trebnje. Vloga velja le za šolsko leto, za katerega bo vlo-
žena.

Vlogo oddajte pravočasno, ker velja zakonsko določilo, da vrtec 
najprej obravnava vse vloge, ki jih prejme v objavljenem roku. 
Vloge za vpis otroka, vložene oz. oddane na pošto po preteku 
roka za redni vpis, bodo obravnavane šele, ko bo vrtec vključil 
vse otroke s čakalnega seznama. 

Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, bo 
o vlogah odločala komisija. 

Prednost pri sprejemu lahko uveljavljajo starši, če ob vlogi 
predložijo pisno mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti 
otroka zaradi socialnega položaja družine ali odločbo o usmeri-
tvi otroka s posebnimi potrebami. 

Vloge za premestitev: v času vpisa lahko starši že vključenih 
otrok vložijo vlogo za premestitev otroka iz ene v drugo enoto 
znotraj enega javnega vrtca ali vlogo za premestitev med vrtce-
ma.

Vlasta Starc, mag. medk. menedž., l. r., ravnateljica vrtca

razpis
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Fifi se ženi
Tudi tokrat sem pripravil eno zgodbo. Ja-
nezu je ušel pes, za katerega je zelo lepo 
skrbel, vendar pa je njegov Fifi začutil ve-
liko potrebo po ženitvi in mu je pobegnil. 
Ubogi Janez ga je iskal dva dni, vendar so 
Fifija pred njim našli zanj pooblaščeni in 
ker med čipiranjem niso zapisali njegove tel. številke, je Fifi pristal 
v zavetišču za živali. Že naslednji dan je Janez dobil od redarstva 
pošto o prekršku in zjasnitvi. Fifi je že doma, vendar je Janez v 
strahu zaradi kazni. Ker je sedaj veliko takih primerov, vas opo-
zarjam na previdnost, a če se vam zgodi, potem ravnajte takole: 
Lastnik psa mora v prvi vrsti poskrbeti za to, da je pes čipiran 
in da so veterinarju sporočeni vselej ažurni kontaktni podatki. V 
primeru izgube psa je dobro, da ima pes na sebi tudi ovratnico z 
obeskom, na katerem naj bo telefonska številka lastnika. Če se 
pes izgubi, mora lastnik – zakonska obveznost – izgubo živali v 
roku 72 ur prijaviti najbližjemu zavetišču za zapuščene živali, in 
sicer Meli Trebnje, ki ima dežurnega oskrbnika, ki se ga dobi na 
telefonu 031 331 336. Skrbnik najdene hišne živali ima pravico 
zahtevati vrnitev živali. Če tega ne stori v roku 8 dni od dneva, ko 
je bila nameščena v zavetišče, lahko imetnik zavetišča žival odda 
tudi drugemu zainteresiranemu skrbniku, ki se zaveže, da bo za 
žival ustrezno skrbel. Druge metode niso zakonska obveznost. 
Pametno je tudi lokalne veterinarske postaje povprašati, če je 
kdo pripeljal psa oz. jim javil kakršno koli informacijo. Obvesti se 
lahko tudi policijsko postajo. V primeru, da lastnik izgubljenega 
psa, ki se giblje na javnih površinah brez povodca, dokaže, da je 
storil vse potrebno oz. izvedel vse ukrepe, ki preprečujejo gibanje 
psa brez fizičnega varstva na javni površini, se lahko razbremeni 
odgovornosti za storjeni prekršek.

Alojzij Kastelic, župan 

Medgeneracijsko branje  
na OŠ Trebnje
Osnovna šola Trebnje je že tretje leto vključena v projekt medge-
neracijskega branja, ki ga organizira Društvo Bralna značka Slove-
nije z namenom, da poveže mlade in odrasle bralce. V torek, 10. 
decembra, smo imeli v šolski knjižnici 2. medgeneracijsko bralno 
srečanje, ki se ga je udeležilo 15 bralcev. 
Praznično druženje je potekalo ob prebiranju pesmi slovenske 
pesnice Saše Vegri iz pesniške zbirke Naročje kamenčkov. Brali 
smo izbrane pesmi in v nadaljevanju poustvarjali ob izpisanih 
verzih iz knjige ter sestavili skupno pesem. 
Prijetno in sproščeno druženje smo sklenili v prazničnem vzdušju 
in sodelujočim podarili knjigo Vinka Möderndorferja Kit na plaži, 
o kateri se bomo pogovarjali na 3. srečanju v februarju.

Maja Ule

Občina Trebnje 
potrebuje novo 
samostojno  
osnovno šolo
Pravijo, da se zgodovina ponavlja, le da v 
drugačnih okoliščinah. Ta trditev prav go-
tovo velja za Osnovno šolo Trebnje. Kot 
dolgoletni ravnatelj te šole sem se dvak-
rat srečal s težko prostorsko stisko. Prva je 
bila v šolskem letu 1974/75, ko je bilo sku-
paj s podružničnimi šolami na OŠ Trebnje 
1260 učencev oziroma 44 % vse osnovno-
šolske populacije tedanje občine Trebnje. 
Takrat smo šele začeli sanjati o novi šoli na 
hribu nad Kidričevo ulico. Z izgradnjo nove 
šole leta 1981 je bila prostorska proble-
matika šole za nekaj časa rešena. Z drugo 
prostorsko stisko pa se je OŠ Trebnje sre-
čala koncem devetdesetih let zaradi novih 
normativov in standardov ter uvajanja 
devetletke. Ker je bila nova šola leta 1981 
prostorsko nekoliko prevelika, so vanjo na-
selili še Glasbeno šolo in Občinski pihalni 

orkester. Občina še do danes ni uspela naj-
ti drugih prostorov za glasbeno šolo.
S prostorsko stisko se je na šoli soočala 
tudi moja naslednica. Tudi sedanji ravna-
telj se spopada z velikimi organizacijskimi 
problemi pri izvajanju vzgojno-izobraže-
valnega dela, saj je na šoli 960 učencev in 
je moral poiskati učilnice izven obstoječe, 
sicer velike šole. Šola z 900 učenci je z or-
ganizacijskega in pedagoškega vidika nep-
rimerna, zato je neodgovorno razmišljati o 
kaki nadzidavi ali dozidavi obstoječe šole. 
Tudi razširitev podružnične šole v Dolenji 
Nemški vasi v popolno osnovno šolo je 
neprimerna.
Njen šolski okoliš je premajhen in zavzema 
skrajni vzhodni del občine. V 150 let staro 
podružnično šolo v Šentlovrencu ne kaže 
vlagati večjih sredstev, zlasti ker stoji na 
neprimerni lokaciji med cesto in Temenico 
ter industrijskim objektom s težkim tovor-
nim prometom. Ta šola nima nobenega 
življenjskega prostora.
Na podlagi navedenih dejstev, ki jim lah-
ko vsak nepedagoški delavec oporeka, je 
potrebno čimprej strokovno pristopiti k 
razbremenitvi OŠ Trebnje. V ta namen je 

potrebno izdelati demografsko analizo ob-
čine. Na število šoloobveznih otrok močno 
vpliva priselitev mladih družin, ki jih bodo 
v občino Trebnje pritegnili dobri eksistenč-
ni pogoji, kot so zaposlitev, stanovanje ozi-
roma možnost individualne stanovanjske 
gradnje. Težko je zadeti prave potrebe po 
novi šoli, saj mora šola slediti življenjskim 
smernicam, ki pa se danes skokovito spre-
minjajo.
Brez strokovne podlage in bolj po občutku 
in poznavanju šolskega okoliša OŠ Trebnje 
menim, da bi nova šola z vsaj dvema pa-
ralelkama istega razreda lahko stala nekje 
med naseljema Štefan in Velika Loka. OŠ 
Trebnje bi s tem razbremenili z učenci iz 
KS Dobrnič, Knežja vas, Šentlovrenc, Ča-
tež, Velika Loka, Štefan in romskega nase-
lja, ki sedaj obiskujejo OŠ Trebnje. Vem, 
da bo težko uskladiti nov šolski okoliš s 
preostankom sedanjega šolskega okoliša 
OŠ Trebnje. Vsaka nadaljnja koncentracija 
učencev na OŠ Trebnje ne pride v poštev. 
S prizidki se lahko širijo živinski hlevi in še 
tam je tak poseg s humanega vidika vpra-
šljiv.

Štefan Kamin

novice
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Predstavitev Centra 
za socialno delo 
Dolenjska  
in Bela krajina, 
ENOTA TREBNJE 
Center za socialno delo Dolenjske in Bele 
krajina obsega 4 enote: Trebnje, Novo 
mesto, Metliko in Črnomelj. Je javni soci-
alno varstveni zavod, ki ga financira drža-
va in spremlja ljudi praktično od rojstva 
pa do smrti. Njihova delovna področja so 
denarni prejemki in subvencije, staršev-
sko varstvo in družinski prejemki, varstvo 
otrok in družine, varstvo odraslih, varstvo 
invalidov in socialno varstvene storitve.
Enoto Trebnje uspešno vodi univ. dipl. 
prav. Andreja Selšek. Izhaja iz delavsko 
kmečke družine kot drugi otrok. Gimnazi-
jo je obiskovala v Ivančni Gorici, nato jo je 
pot odpeljala v Ljubljano, kjer je nadalje-
vala svoj študij. Danes kot žena in mati 2 
otrok spretno krmari ter združuje delo in 
zasebno življenje. 
Kje ste pridobivali svojo delavno prakso?
Moja prva zaposlitev je bila na takratnem 
Centru za socialno delo (CSD) Trebnje kot 
udeleženka javnih del. Kot laična sode-
lavka sem pod mentorstvom delovala po 
družinah na terenu in tako že na začetku 
svoje poklicne poti spoznala, da je delo v 
socialnem varstvu nekaj posebnega. 
Zakaj menite, da je delo drugačno?
Delo ni le delo, ampak je tudi poslanstvo. 
Enostavno te posrka in postane del vsak-
dana in življenja, ki ga živiš.
Kam vas je potem odnesla pot? 
Svojo poklicno pot sem nadaljevala na CSD 
Litija, kjer sem se sprva zaposlila kot pri-
pravnica, kasneje pa kot strokovna delavka 
kar nekaj let delala hkrati na CSD Trebnje 
in CSD Litija. Delala sem na različnih pod-
ročjih dela in se kot pravnica vključevala v 
najtežjih postopkih na centru. V letu 2016 
sem bila imenovana za direktorico takra-
tnega CSD Trebnje. Po reorganizaciji CSD-
-jev v letu 2018 delam na delovnem mestu 
pomočnice direktorice. Moje delo obsega 
strokovno vodenje Enote Trebnje
Kaj je vaše delo?
CSD pomagajo uporabnikom pri urejanju 
medsebojnih in družinskih odnosov. Pri 
tem delujejo predvsem v korist in zaščito 
najšibkejših v družini, to je otrok. Vodi-
mo postopke za zaščito invalidov (osebna 
asistenca, status invalida in pripadajoči 
dohodki, dodelitev vavčarjev gluhim ose-
bam), za zaščito odraslih in starejših (po-

stavitev pod skrbništvo, izvajanje nepo-
srednega skrbništva za odrasle, pomoč pri 
urejanju in plačilu oskrbe, nudenje pomo-
či in opore ob zaznanem nasilju). Za svoje 
delovanje vodijo naloge in postopke na 
preko 50 zakonskih podlagah. Veliko po-
zornosti namenjajo tudi socialno varstve-
nim storitvah, saj so preko njih v podpo-
ro in pomoč tako posameznikom kot tudi 
družinam pri razreševanju njihovih stisk in 
težav. Center za socialno delo je tako po-
gosto vstopna točka v sistem pomoči upo-
rabnikom. 
Kaj pa sprememba družinske zakonoda-
je?
V zadnjem letu je naše delo zaznamova-
la sprememba družinske zakonodaje. Z 
uveljavitvijo novega Družinskega zakonika 
center za socialno delo na področju dru-
žine deluje svetovalno in predlagalno. O 
vseh ukrepih in odločitvah za zaščito otrok 
in družine odloča sodišče. S tem se sveto-
valna vloga centra in tudi socialno delo vse 
bolj krepi. 
Katera problematika je v občini v po-
rastu?
Pri delu zaznavamo vse več težav v dru-
žinah, med odnosi. V zadnjem letu je bil 
izredno velik porast razvez oz. razhajanj 
zunajzakonskih partnerjev. Pri večini teh 
primerov je prisoten visok konflikt, pri če-
mer se pogosto pozabi na travme otrok, ki 
ob tem nastajajo. 
Otroci se najbolj ranljiva skupina. Je po-
sebna problematika tudi v tej skupini?
S časom in razpoložljivo tehniko je vse 
vedenjske problematike tudi pri otrocih 
ter raznih oblik zasvojenosti, predvsem s 
spletom. 
Kaj pa druge odvisnosti?
Še vedno se zaznavajo težave z odvi-
snostjo od alkohola, droge in druge oblike. 

Vse več, tudi mladih, ima težave v dušev-
nem zdravju. Opažamo premalo kapacitet 
za oskrbo starejših ter za oskrbo invalidov. 
Premalo in predrage so svetovalne institu-
cije za starše in otroke. 
Kateri so vaši glavni cilji?
S ciljem izboljšanje kvalitete življenja po-
sameznikov in družin na eni strani ter 
povečanje družbene povezanosti in soci-
alne vključenosti različnih ranljivih skupin 
prebivalstva na CSD, Enoti Trebnje poleg 
redne dejavnosti na razpisih pridobivamo 
sredstva za dodatne programe. Na tak na-
čin lahko uporabnikom ponudimo nekaj 
več in obogatimo delo, ki nam ga nalaga 
zakonodaja.
Kateri programe izvajate?
Na CSD smo do sedaj izvajali 3 programe 
javnih del s 4 zaposlenimi udeleženci jav-
nih del. Program je sofinanciran s strani za-
voda za zaposlovanje in občin. Gre za laič-
ne sodelavce, ki delujejo na terenu in pod 
mentorstvom strokovnega delavca nudijo 
družinam podporo pri svojem vsakdanjem 
delovanju. Izvajamo program Dnevni cen-
ter Kher šu beši, z 1,5 zaposlenih strokov-
nih delavcev, v Vejarju. V ta program vk-
ljučujemo romske otroke od 5. do 15. leta 
starosti. Sofinancirata ga Občina Trebnje 
in Ministrstvo za delo družino socialne za-
deve in enake možnosti. V naselju Vejar za 
odraslo populacijo izvajamo tudi program 
Večnamenski romski center Vejar, kjer 
imamo zaposleno 1 romsko aktivatorko. 
Cilj programa je izvajanje delavnic za večjo 
zaposljivost in integracijo romskega prebi-
valstva. Program sofinancirata Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti ter Evropski socialni sklad. 
Kako vam pomaga Občina?
Občine nam sofinancirajo tudi dodatne 
preventivne programe, in sicer: prispevek 

intervju
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k boljšemu rejništvu (za izboljšanje kvalite-
te rejniškega sistema), pomoč družinam na 
novi poti (za starše po razhajanju oz. razve-
zi ali po nasilju) ter program Poletni tabor 
za romske otroke. Poleg tega nam sofinan-
cira strošek javnih del ter Dnevni center 
Kher šu beši. Zelo sem hvaležna Občini za 
njihovo podporo, saj brez njihove pomoči 
teh programov ne bi mogli izvajati. 
Kako ste kot institucija vpeti v okolje in 
ljudi?
Da Center zmore prepoznati potrebe po-
sameznikov, družin ter posameznih skupin 

prebivalstva, je potrebna tudi njegova vpe-
tost v lokalno okolje. CSD, Enota Trebnje je 
dobro vpeta tako v lokalni skupnosti kot 
tudi na regijski in državni ravni. Na tak na-
čin se lahko zagotavlja celostna obravnava 
posameznika. Poleg tega dobra vpetost v 
okolje in dobra socialna mreža pripomo-
reta k temu, da se vzpostavi pregled nad 
posamezniki, ki potrebujejo pomoč. Sode-
lovaje s preostalimi vladnimi in nevladnimi 
organizacijami v lokalni skupnosti pa pri-
pomore tudi k boljšemu pregledu nudenja 
pomoči. 

Zanima me, kje najdete kotiček, kjer se 
lahko vaše misli umirijo?
Najraje se umaknem v naravo, na dolge 
sprehode. Poleti pa me sprosti delo v vrtu. 

Bi za konec občanom dodali kakšno spo-
ročilo?
Ne bogati nas materialno bogastvo. Srečo 
in zadovoljstvo nam prinašajo dobri med-
sebojni odnosi. 

Mojca Smolič

Ko smo ravno zaključevali redakcijo, je 
pricurljala vest, da so na 23. redni seji 
potrdili novega direktorja Komunale Treb-
nje. Za izjavo smo zaprosili predsednico 
skupščine, ga. Mojco Pekolj in jo v celoti 
objavljamo. Več pa si boste lahko prebrali 
v naslednji številki.

Izjava za javnost
»Na 23. redni seji je Skupščina JP Komu-
nala Trebnje d.o.o. sprejela sklep, s kate-
rim je za direktorja JP Komunala Trebnje 
d.o.o. imenovala na delovno mesto direk-

Obveščamo vas, da so v januarju 2020 
na spletni strani Občine Trebnje www.
trebnje.si pod rubriko »Javni razpisi« 
objavljeni razpisi s področja 

• SOCIALNEGA VARSTVA 
• PORTA
• KULTURE 
• MLADINSKE DEJAVNOSTI

Razpisna dokumentacija je na voljo na 
spletni strani in v sprejemni pisarni Ob-
čine Trebnje. Za več informacij lahko 
pokličete: 07 34 81 133.

OBČINSKA UPRAVA
Oddelek za družbene in gospodarske 

dejavnosti

Du Velika Loka na srečanjih
Članstvo DU Velika loka se je proti koncu lanskega leta kar dvak-
rat zbralo na srečanju. Najprej na Turistični kmetiji Kresal na Šev-
nici, kjer sta za dobro hrano in pijačo poskrbela gospodinja Tatja-
na in njen mož, za glasbo in humoristični vložek pa harmonikar 
in humorist Leon CIGLAR. Na prednovoletnem srečanju pa so bili 
v gostilni Ravnikar na Čatežu, kjer je bilo prav tako prijetno in 
doživeto in jih je zabaval Litijski Duo.

Marjan Rozman

torja JP Komunala Trebnje d.o.o., gospo-
da Francija Starbeka. Člani Skupščine smo 
bili soglasni, da kandidat Franci Starbek, 
Hočevje 13, 1301 Krka, s svojo strokov-
nostjo, ki jo je izkazal z delom na dose-
danjih delovnih mestih, poznavanjem 
delovanja lokalnih skupnostih v odnosu 
do javnega podjetja, izkazanimi delovnimi 
izkušnjami na področju vodenja investicij 
in predstavljeno vizijo poslovanja javnega 
podjetja izkazuje ustrezno usposoblje-
nost za zasedbo delovnega mesta direk-
torja javnega podjetja Komunala Trebnje 
d.o.o.. 

Mandat novemu direktorju prične teči  
s 1. 3. 2020.«

DU Veliki Gaber
Članice DU Veliki Gaber, sekcije Ročna dela Čebelice, so nedav-
no razveselile osebje porodnišnice Novo mesto, ko so tamkajšnji 
predstojnici in glavnim sestram oddelka vročile več kot 60 ročno 
pletenih copatk in nogavičk za novorojence ter osebju hkrati vo-
ščile vse dobro v prihajajočem letu. Finančna sredstva za nakup 
pletiva so članicam namenili sponzorji, izdelke pa so ustvarile ko-
nec minulega leta (foto: Anton Fortuna)

Brane Praznik

Komunala  ima novega direktorja

komunala
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Donacija Jožeta Okoren
Jože Okoren je nekdanji paraolimpijec in dobitnik dveh parao-
limpijskih medalj v metu diska ter dolgoletni predsednik Društva 
paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Šentruperčan po 
rodu, ki že vrsto let živi v Trebnjem, je ob lanskem osebnem jubi-
leju izdal knjigo Dvajset nageljnov in voziček, v kateri pripoveduje 
svojo osupljivo življenjsko zgodbo z veliko mero humorja. Oblju-
bo, ki jo je dal ob izidu knjige, da bo izkupiček od prodaje knjige 
namenil v dobrodelne namene, je v nedeljo, 8. decembra 2019, 
tudi izpolnil. Društvu za pomoč prezgodaj rojenim otrokom je za 
nakup novega inkubatorja doniral 3000 evrov. 
Za tovrstno donacijo se je odločil, ker je bil njegov vnuk Pan ne-
donošenček. Kot večkrat poudari Jože, je predvsem po zaslugi 
zdravstvene ekipe oddelka intenzivne nege v ljubljanski porodni-
šnici danes lahko v veliko veselje dedku (in babici). 
Ob predaji donacije so se Okornovi takole fotografirali s »posadko 
oddelka« − sestrsko ekipo in vodjo, dr. Lilijano Kornhauser Cerar.

Petra Krnc Laznik

Novoletna prireditev na 
Podružnični šoli Šentlovrenc
V ponedeljek, 23. 12. 2019, smo bili priča čarobni božično-no-
voletni prireditvi, na kateri so nastopajoči učenci znova pokazali 
odlične igralske, pevske in plesne točke. Glasbena pravljica Živali 
pri babici Zimi je pričarala pravo zimsko vzdušje, ki se je nadalje-
valo na božičnem bazarju, kjer so bili na ogled praznični piškotki, 
izdelki in drobna darilca, ki so nastala izpod pridnih rok učiteljev 
mentorjev in ustvarjalnih učencev. Otroški pevski zbor je zapel 
naši domovini ob njenem prazniku in še tisto pesmico o pridnih 
škratkih. Plesalci − mali in veliki − pa so bili nadvse prikupni v 
svojih plesnih korakih. 
Medse smo poleg staršev, babic in dedkov v sodelovanju s KS 
Šentlovrenc znova povabili starejše krajane KS Šentlovrenc. Sku-
paj smo se po prireditvi še malo družili in zapeli. Naši učenci so 
pripravili še nekaj glasbenih točk zanje. S KS Šentlovrenc tesno 

140-letnica OŠ Veliki Gaber  
in 40-letnica Vrtca Sončnica
V četrtek, 19. 12. 2019, je bila na OŠ Veliki Gaber osrednja pri-
reditev ob jubilejnem letu šole in vrtca. Učenci so v projektu Na 
temeljih preteklosti snujemo sedanjost in zremo v prihodnost 
likovno, literarno in filmsko ustvarjali in predstavili svoja spozna-
nja in ideje na prireditvi in razstavi. Ob jubileju je izšla pesmarica 
učiteljice Urške Mitrovič. Pesmi iz Pesmarice sta s PZ iz vrtca in 
OŠ predstavili zborovodkinji Petra Pograjc in Manca Černe. Po-
membnost spoštovanja vrednot so predstavili učenci z igro Pše-
nica, najlepši cvet pod mentorstvom Janija Strnada.

Razvoj in dejavnosti vrtca so vzgojiteljice predstavile z razstavo 
fotografij od začetka, ko je kot prvo pravo vzgojiteljico vrtec za-
poslil gospo Martino Mole in ji je pomagala gospa Alojzija Borak, 
pa do danes, ko obiskuje vrtec Sončnica preko 90 otrok in lahko 
otroci razvijajo različne veščine in spretnosti ter pridobivajo zna-
nja pod vodstvom odličnih vzgojiteljic in drugih delavk v vrtcu.

Justina Zupančič

in dobro sodelujemo in smo hvaležni za njeno naklonjenost naši 
šoli, zato si to želimo ohraniti tudi vnaprej. 
Prijetnemu druženju je sledilo le voščilo ob prihajajočih prazni-
kih, ko v naših srcih in očeh zažarijo iskrice sreče in veselja.

Teja Zajec, Foto: Brane Praznik 

novice



Sara Uhan
Mlado dekle, ki obeta, dekle, ki ji je mar 
za zdrav način življenja v sožitju z naravo. 
Konec leta je prejela Dekanovo nagrado za 
svoje magistrsko delo.

Lahko poveste kaj o svojem delu in zakaj 
ste za svoje mag. delo izbrala prehransko 
enačbo Škofjeloškega hribovja. Zakaj rav-
no to?
Med študijem geografije me je vse bolj 
zanimalo podeželje, saj je Slovenija prete-
žno podeželska država in kako jo kot tako 
razvijati. Vzpostavljanje podeželskih mrež, 
zakaj se eno območje razvija, drugo pa 
zaostaja, med drugim preučuje geogra-
fija podeželja. V magistrskem delu pod 
mentorstvom dr. Irme Potočnik Slavič in 
somentorstvom dr. Darka Ogrina sem se 
ukvarjala s prehransko enačbo v Škofje-
loškem hribovju, za katerega je značilna 
drobna, mozaično strukturirana, v veliki 
meri individualizirana prehranska pokra-
jina, sestavljena iz različnih deležnikov 
in akterjev. Navznoter je ta prehranska 
pokrajina heterogena, navzven pa deluje 
homogeno, saj je vzpostavljen uspešen lo-
kalni oz. regionalni prehranski sistem, ki je 
rezultat dolgoročnega usklajenega sode-
lovanja med različnimi akterji, deležniki in 
gradniki. Posledično je prehranska enačba 
Škofjeloškega hribovja pozitivna, saj več 
kot 1500 kmetij proizvede več hrane, kot 
jo potrebuje skoraj 45.000 prebivalcev 
tega območja. Škofjeloško hribovje je bilo 
kot območje preučevanja izbrano zaradi 
svoje geografske zaokroženosti in predho-
dnega poznavanja, da ima zelo živo pre-
hransko pokrajino, ki na takšen način še ni 
bila raziskana. 

Kaj vam pomeni ta nagrada?
Univerza v Ljubljani želi spodbujati znan-
stveno-raziskovalno in umetniško dejav-

nost s podeljevanjem nagrad študentom 
za najboljša študentska dela. Med njimi 
je vsako leto tudi kakšen geograf. Letos je 
ena geografinja prejela celo univerzitetno 
Prešernovo nagrado, ki jo podelijo do 12 
študentom. Vsaka fakulteta pa se lahko 
odloči tudi nagraditi nekaj svojih najbolj-
ših študentov. Dekanova nagrada Filozof-
ske fakultete, v preteklosti bolje poznana 
kot fakultetna Prešernova nagrada, kate-
re prejemnica sem, je kot vsaka nagrada, 
potrditev, da si nekaj dobro opravil in ni 
ostalo neopaženo. Osebno mi pomeni lep 
zaključek študija, dokaz, da sem sposobna 
nekaj z odliko opraviti in je dobra popotni-
ca za prihodnjo karierno pot. 

Sledi kakšna nadgradnja?
Nekatere ugotovitve sem že predstavila v 
izvirnem znanstvenem članku, prav tako 
na doktorskem študiju geografije nadalju-
jem s podobno tematiko: podporno okolje 
za nove pristopnike v kmetijstvo. 

In vaša študijska pot?
Po zaključeni novomeški gimnaziji sem se 
vpisala na dvodisiplinarni študij geografi-
je in umetnostne zgodovine na Filozofski 
fakulteti v Ljubljani, kjer sem leta 2015 iz 
obeh smeri diplomirala, nato pa nadalje-
vala z magistrskim študijem geografije, 
smer Regionalno planiranje in urbano-
-ruralne študije ter uporabna geoinfor-
matika. Dragocene izkušnje sem pridobila 
tudi med študijem in delom v tujini: študij-
ska izmenjava na Westfälische-Wilhelms 
Universität v Münstru (Nemčija), poletna 
šola v Seoulu (Južna Koreja) in praksa na 
Stalnem sekretariatu Alpske konvencije v 
Innsbrucku (Avstrija). Po zaključku magi-
strskega študija sem se zaposlila najprej 
kot raziskovalka-asistentka na Oddelku za 
geografijo Filozofske fakultete, Univerze v 
Ljubljani, nato pa še na Občini Trebnje kot 
strokovna sodelavka za evropske zadeve, 

kjer delam na evropskih projektih. Vpisala 
sem tudi doktorski študij geografije. 

Kako se sproščate, kateri so vaši hobiji?
Včasih se pohecam, da je pisanje doktor-
ske disertacije moja prostočasna aktiv-
nost. Bo že držalo, da mi ob usklajevanju 
dela na občini, fakulteti in doktorskem 
študiju veliko prostega časa ne ostane. Še 
vedno pa rada najdem čas za aktivnosti v 
naravi, družino in prijatelje. Strast so tudi 
potovanja, odkrivanje bližnjih in daljnih 
krajev, čeprav za to trenutno ni veliko časa. 

In kakšni so življenjski cilji
Delati dobro in pustiti sled. 

Ne dvomimo, da Sara ne dela dobro, še 
manj, da ne bo puščala sledi, saj bomo čez 
nekaj let, ko bo zaključila doktorski študij, 
prav gotovo še slišali zanjo. Srečno na poti, 
Sara. 

Mojca Smolič
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Jurjeva domačija  
v letu 2019
V letu 2019 je bilo na Jurjevi domačiji zelo 
pestro. Poleg rednih obiskov učencev, 
študentov, upokojencev in pohodnikov 
so Jurjevo domačijo obiskali tudi stro-
kovnjaki iz Gozdarskega inštituta Sloveni-
je, Zavoda za varstvo kulturne dediščine, 
obrtniki in vinogradniki ter gasilke v okviru 
pohoda članic Gasilske zveze Slovenije po 
Baragovi poti. Na ogled domačije so prišli 
tudi iz Zambije. Veseli smo sodelovanja s 
turističnima agencijama Kompas in Klas. 

Z dogodki smo začeli v juniju s Košnjo v 
sadovnjaku in zaključili s postavitvijo jaslic 
pred skednjem. Domačija se je predstavila 
v oddaji Dobro jutro na RTV Slovenija. V 
letu 2018 so na domačiji snemali posame-
zne dele filma Srce se ne boji, ki govori o 
blaženem Alojziju Grozdetu, v maju 2019 
pa je bila njegova premiera.
V imenu KS Knežja se zahvaljujem vsem, ki 
ste nam pomagali pri ohranjanju kulturne 
dediščine na Jurjevi domačiji, hkrati pa si 
želimo dobrega sodelovanja še naprej. V 
letu 2020 pa vam želimo veliko sreče in 
zdravja.

 Uroš Primc

novice
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info dnevi

Informativni dnevi 
pred vrati
Na CIK Trebnje bomo v četrtek, 13. febru-
arja 2020, ob 16. uri izvedli informativni 
dan za srednješolske programe. Prihod-
nje šolsko leto bomo razpisali naslednje 
programe: Predšolska vzgoja, Ekonom-
ski tehnik, Administrator, Trgovec ter 
Gastronomske in hotelske storitve. V 
kakovostno zasnovane programe se lah-
ko vpišejo vsi, ki so uspešno dokončali 
osnovnošolsko ali nižje poklicno izobra-
ževanje oz. se želijo prekvalificirati. Pred-
nosti izobraževanja na CIK Trebnje so te-
čajno zasnovani programi, ki udeležencem 
omogočajo lažje prilagajanje službenih in 
drugih obveznosti izobraževanju, ter pre-
davatelji, ki pri pouku uporabljajo različne 
metode dela, prilagojene izobraževanju 
odraslih, s katerimi učinkovito predstavijo 
uporabnost učnih vsebin v praksi. Podrob-
ne informacije o programih so na voljo 
tudi na spletnem mestu ciktrebnje.si ali pa 
osebno na centru, kjer vam bomo poma-
gali pri izbiri ustrezne poklicne poti. Sveto-
vanje za vse zaposlene je brezplačno, ker 
ga sofinancirata Evropski socialni sklad in 
Republika Slovenija.

Foto: Alenka Stražišar Lamovšek

Nastop učencev v Trebnjem  
za člane UTŽO
Torkovo decembrsko dopoldne so članom Univerze za tretje ži-
vljenjsko obdobje (UTŽO) ob zaključku leta 2019 na novoletnem 
srečanju v Domu starejših občanov Trebnje popestrili učenci 
dramskega krožka naše podružnične šole Šentlovrenc z glasbeno 
pravljico Živali pri babici Zimi. Srečanje je potekalo v prijetnem 
vzdušju, zato smo se v šolo vrnili polni lepih vtisov in predvsem 
smo bili veseli, da smo lahko popestrili njihovo srečanje.

Teja Zajec
Foto: Brane Praznik

Obisk poskočnih muzikantov  
v skupini »hobotnice«
Za nagrado pri sodelovanju v nagradnem natečaju trgovine Pika-
polonica smo prejeli obisk skupine Poskočni muzikantje. Obiska-
li so nas in nam pripravili pravi »poskočni« žur. Ob prepevanju 
njihovih pesmi smo se zabavali in naplesali. Obiskala nas je tudi 
maskota trgovine Pikapolonica, ki je prepevala in plesala skupaj z 
nami. Skupaj smo preživeli prijetno dopoldne, ki nam bom ostalo 
še dolgo v spominu. 

Nuša Erjavec in Barbara Kastigar
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Dedek mraz obdaril najmlajše 
v občini Trebnje
Dedek Mraz v občini Trebnje že tradicionalno pred iztekom leta 
obišče otroke od 1. do 5. leta starosti po krajevnih skupnostih. 
Tako se je dogajalo tudi po 20. decembru preteklega leta, ko je 
potekalo 8 predstav s prihodom dedka Mraza in obdaritvijo otrok 
po krajevnih skupnostih trebanjske občine.
PRVI DAN je dedek Mraz obiskal in med otroke KS Dobrnič, Knež-
ja vas in Svetinje v dvorani KD F. Barage v Dobrniču razdelil 105 
daril. Nato je pot nadaljeval v Krajevno skupnost Dolenja Nemška 
vas, kjer ga je v športni dvorani tamkajšnje podružnične šole pri-
čakalo 105 vabljenih otrok.
DRUGI DAN se je najprej ustavil v dvorani KD Velika Loka, kjer 
so ga pričakali otroci KS Velika Loka in Štefan (78 otrok), nato je 
nadaljeval pot do Šentlovrenca, kjer so ga pričakali otroci iz KS 
Šentlovrenc in Čatež (107 otrok). Istega dne so se dedka Mraza 
razveselili še v Velikem Gabru v športni dvorani osnovne šole. Po 
predstavi čarodeja Romana Freliha so pomočniki dedka Mraza 
poklicali 124 otrok, da jim je dobri mož izročil darilo. 
TRETJI DAN je obdarovanje potekalo na praznični dan samostoj-
nosti in enotnosti v športni dvorani OŠ Trebnje za otroke iz KS 
Trebnje in Račje selo. Za 324 otrok od 1. do 5. leta starosti obeh 
KS je obdarovanje potekalo v sklopu treh predstav. Za izvedbo 
obiskov dedka Mraza je skrbela Zveza kulturnih društev Trebnje, 
izbrana na podlagi poziva Občine Trebnje. 
Ob zaključku realizacije projekta se zahvaljujemo Občini Trebnje 

za vsestransko podporo projekta (administrativne zadeve, finan-
ciranje predstav z dedkom Mrazom, sofinanciranje daril v višini 
13 € na otroka) in vodstvu vseh 12 krajevnih skupnosti, ki so se 
potrudili pri pripravi daril in sofinanciranju le-teh vsaj v taki višini 
kot Občina ali še več, in sicer z vabili in nekateri tudi pri pripravi 
dvorane.
Hvala vsem za vsa dobra dejanja, ki so bila namenjena vsem 842 
otrokom v trebanjski občini, da bi bilo doživetje dobrega moža 
zanje čim lepše. 

ZKD Trebnje
 Mojca Femec

Miklavževo v trebanjskem 
kulturnem domu
Trebanjska Karitas je ob pomoči Občine Trebnje in trebanjske žu-
pnije povabila Miklavža, da obišče otroke do vključno 2. razreda. 
Pripravili so 380 daril, ki jih je Miklavž skupaj z angeli 7. decembra 
2019 v KD Trebnje razdelil otrokom. 
Pred prihodom Miklavža so otroci in njihovi starši prisluhnili pri-
jetni in poučni gledališki predstavi To je čudež, ki jo je za najmlajše 
priredila, pripravila sceno in režirala mentorica Milanka Merzel s 
skupino trebanjskih osnovnošolcev, ki so se odlično izkazali. 
Zaradi številčnosti obiskovalcev sta bili v Kulturnem domu Treb-
nje dve predstavi, ki sta navdušili mlado publiko.

Ivanka Višček

Člani gledališke skupine skupaj z mentorico Milanko Merzel in Primožem 
Rogljem

STIKino se je s prazniki 
poslovil
V Trebnjem se je vsako drugo soboto v mesecu odvijal projekt 
Sobotni STIKino, ki ga je trebanjska območna izpostava Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) pripravljala v sodelovanju 
z Zvezo kulturnih društev Trebnje. Animirane in sinhronizirane 
filmske projekcije, ki so bile namenjene najmlajšim ljubiteljem 
velikega platna, so se odvijale v trebanjski dvorani STIK.
Decembrska projekcija je bila praznična, saj so si obiskovalci ogle-
dali animirani film Božičkov vajenec in čarobna snežinka. Gre za 
drugi del zgodbe o mali siroti z velikim srcem, izbrani za nasledni-
ka dobrega moža. 
Z decembrsko projekcijo pa se je projekt Sobotni STIKino v Treb-
njem, ki ga je omogočala Občina Trebnje, tudi poslovil. Na tre-
banjskem JSKD medtem že snujejo nove projekte.

JSKD OI Trebnje, Joži Sinur
Foto: JSKD OI Trebnje

novice
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December v knjižnici
Za uvod v veseli december nam je medvedek polepšal petkovo 
popoldne v knjižnici. Gostili smo Tino Orter, ki nam je predstavila 
svojo slikanico Medvedek peče slovensko potico. V slikanici nam 
medvedek izda tudi recept za slastno potico, s katero smo se vsi 
posladkali. 
Glede na pravi trend peke z drožmi smo v Knjižnici Pavla Golie 
Trebnje gostili Polono Klančnik. Zvedeli smo, da čar kruha z drož-
mi ni samo izziv priprave, ampak se njegova posebnost skriva 
tudi v številnih pozitivnih učinkih, ki jih ima na našo prebavo. 
V Kulturnem domu Trebnje smo si ogledali otroško predstavo Vi-
linska pravljica. Izvedeli smo, kakšno nalogo je poleg daril Silves-
ter dobil na svoj štirinajsti rojstni dan. 
V knjižnici Trebnje smo v decembru obeležili tudi 60 let taborni-
štva v Trebnjem, in sicer s pogovornim večerom z bivšimi tabor-
niki in s taborniško razstavo. 
Sklenemo lahko, da je bil december čudovit in zelo obiskan me-
sec v knjižnici in upamo, da bo tako tudi vse leto 2020.

Petra Podkrižnik, Knjižnica Pavla Golie Trebnje

novice

Moč pravljic  
v knjižnici  
Veliki Gaber
Pravljice imajo čarobno moč ... Ko poslu-
šamo o sreči, tudi sami postanemo srečni, 
ko poslušamo o pogumu, se učimo, kako 
biti pogumni ... Zato so pravljice aktualne 
v vsakem življenjskem obdobju. V knjižnici 
Veliki Gaber smo ob finančni podpori Ob-
čine Trebnje izvedli sklop dogodkov za vse 
generacije, ki so nas popeljali v čudoviti 
svet pravljic. Začeli smo s plesno delavni-

»Te note čarobne«,  
večer pesmi in pravljice
V soboto, 21. 12. 2019, se je zopet do zadnjega kotička napol-
nila dvorana Kulturnega doma Trebnje. Kljub deževnemu popol-
dnevu je obiskovalce pričakal zimsko okrašen oder ter praznično 
obarvan koncert z naslovom »Te note čarobne«. Večer je otvoril 
in lepo nagovoril župan, g. Alojzij Kastelic. Ta večer je MePZ Leo 
Fortis pod vodstvom Fernanda Mejiasa v goste povabil domači-
nom zelo poznani Kvartet Strmole. Zasedbi sta v začetku nekoliko 
bolj praznično obarvan program v drugem delu prelili v božične 
melodije. Kot presenečenje pa so čisto na koncu skupaj zapeli 
Vjeruj u ljubav in Sveto noč ter večer zavili v paket, ki ga lahko 
poimenujemo bistvo praznikov.
Večer prelepe vokalne glasbe je povezovala Mojca Mežik, ki je 
obiskovalce popeljala v pravljični svet Muce Nane, ki je iskala, na 
koncu pa tudi med prijatelji našla, svojo božično srečo.
Cikel koncertov »Te note čarobne« napoveduje glasbena sodelo-
vanja MePZ Leo Fortis z različnimi in raznolikimi glasbenimi gosti. 
V večerih, označenih s tem imenom, lahko pričakujete butične 
glasbene užitke, ki vam jih lahko postrežejo le v glasbi stkana pri-
jateljstva.

Nina Božjak Lipovšek

co Čarobne plesne pravljice, nadaljevali z 
delavnico z gongi Iz zvoka v tišino. Prve dni 
decembra smo imeli delavnico Kamišiba-
ja, prisluhnili smo zgodbi z naslovom Kje je 
pismo za Dobrega moža. Zaključek sklopa 
dogodkov pa je bil pravljični večer za od-
rasle – tako kot včasih, ko so se ob dolgih 
zimskih večerih kratkočasili s pripovedo-
vanjem pravljic, smo navdušeno prisluh-
nili pravljicam tudi odrasli. Gostili smo 6 
čudovitih pripovedovalcev iz vse Slovenije 
in zaključili zares čarobno ter pravljično.

Petra Podkrižnik
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
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Božični koncert
 V trebanjski župnijski cerkvi je bil 25. decembra 2019 ob 18. uri 
tradicionalni že 27. Božični koncert domačih vokalnih in inštru-
mentalnih skupin. Uvodoma je pozdravil domači župnik Jože Pi-
bernik. Nastopajoči: Občinski pihalni orkester, ki ga vodi Primož 
Kravcar, Trebanjski oktet, Soreline, Glasbena šola Trebnje (duo 
kitar – Barbara Škarja in mentorica Sara Zajc, harmonikar Ma-
tic Jarm, kvartet flavt – Lea Hribar, Anika Hribar, Zala Marinčič 
in mentorica Špela Lampret, duet Vanja in Nik Vidmar ob orglski 
spremljavi Betke Šilc) in Cerkveni mešani pevski zbor župnije 
Trebnje pod vodstvom Tonija Kukenbergerja so tudi tokrat nav-
dušili občinstvo, ki premišljenemu programu domačih skupin in 
godbe vsako leto v velikem številu z zanimanjem prisluhne. 

Ivanka Višček
Foto: Ivan Višček

Društvo Šola zdravja, 
SKUPINA TREBNJE
Vsako jutro pohitimo, da se na jutranji telovadbi dobimo.
Nekaj krogov naredimo, poklepetamo, se nasmejimo,
nato pa s 1000 gibi pohitimo in tako za svoje zdravje po-
skrbimo.
Petkov vsi se veselimo, ko se ob kavici zadržimo in razgo-
vorimo.
Res nam je lepo. 
Da bi tako tudi v letu 2020 bilo!

Marija Šušteršič 
Foto: Alojz Zver

V novo leto z naravno 
kozmetiko
V Trebnjem je bil skok v novo leto ustvarjalen. V sklopu projekta 
Sobotno galerijsko dopoldne so v Galeriji likovnih samorastnikov 
Trebnje prvo januarsko soboto gostili ustvarjalno delavnico, na 
kateri so udeleženci izdelovali naravno kozmetiko. 

Tudi tokrat so se zbrali ustvarjalci različnih generacij, ki so pod 
vodstvom mentorice Silve Mežnar izdelovali naravno kozmetiko, 
ki bo kot nalašč za razvajanje ob začetku novega leta. Naredili so 
kopalno sol, pilinge za telo in obraz ter naravni dezodorant.

Niz sobotnih ustvarjalnih delavnic se bo nadaljeval prvo febru-
arsko soboto, ko se bodo udeleženci z Natalijo Marinčič Borin 
pripravljali na pustno poslikavo obraza, marca pa bodo s Tino Že-
leznik ustvarjali še unikatni nakit.

Sobotne galerijske dopoldneve pripravlja trebanjska izpostava 
Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) v sodelovanju z 
Zvezo kulturnih društev Trebnje in CIK Trebnje – Galerijo likovnih 
samorastnikov Trebnje.

JSKD OI Trebnje, Joži Sinur
Foto: JSKD OI Trebnje

Trebanjski oktet in Soreline med nastopom 
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Galerijska paleta
V Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje bomo leto 2020 pričeli 
s kar dvema razstavama. Od februarja do decembra vam bodo v 
naših prostorih na ogled dela, ki smo jih v zbirko pridobili v letu 
2019, med drugim tudi vsa nastala dela na 52. Mednarodnem 
taboru. 
Drugo razstavo del iz zbirke Galerije likovnih samorastnikov Treb-
nje pa bodo gostili v Galeriji naivne umetnosti v Hlebinah od 31. 
januarja do 1. marca 2020 v skladu s tradicijo mednarodnih iz-
menjalnih razstav. Na razstavo bo vključenih 33 del, predstavili pa 
bomo 27 slovenskih avtorjev. 
Vse do 9. februarja si lahko v naši galeriji še ogledate razstavo 
Hlebinska naiva, ki predstavlja velikane naive, kot so Ivan in Josip 
Generalić, Mirko Virius, Franjo Mraz in številni drugi. 
Na slovenski državni praznik 8. februarja 2020 vam bodo vrata 
galerije brezplačno odprta od 10. do 18. ure. Ob 9. uri vas vabimo 
na predstavitev popotovanja po Japonski, ki jo bo pripravila Olga 
Pust. 
Vljudno vabljeni!

Andrejka Vabič Nose

Proslava 60 let Roda sivih jelš 
Taborniki Roda sivih jelš iz Trebnjega v letu 2019 praznujemo 
60-letnico obstoja in delovanja. 
6. 12. 2019 smo v Knjižnici Pavla Golie Trebnje organizirali pogo-
vor z bivšimi člani Odreda sivih jelš/Roda sivih jelš, ki so z nami 
delili svoje zgodbe iz taborniškega življenja. Poleg pogovora smo 
pripravili tudi razstavo, ki je odprta za ogled v Knjižnici Pavla Go-
lie, kjer je možno videti nešteto fotografij (s taborov, raznih akcij 
…), predmete (kroji, rutice …) in maketo tabornega prostora.
V zgodbah, ki smo jih slišali med pogovorom, smo izvedeli mar-
sikaj o uporabnosti taborniških veščin v različnih situacijah, o 
zabavnih dneh in nočeh na letnih taborih ter norih avanturah. 
Mnogo dogodkov smo lahko primerjali z delovanjem danes in 
ugotovili, da se mentaliteta dobrega tabornika ter njegove nava-
de ne spremenijo, ampak se celo prenesejo na zanamce.
V čast nam je, da imamo tako polno zgodovino in da smo jo lahko 
delili z drugimi.

Dejan Jarc, RSJ

Za srečo gre
Zadnji dan novembra smo s tradicional-
no kulturno prireditvijo Za srečo prižgali 
lučke praznično okrašenega Čateža. Lučke 
v očeh in srčkih najmlajših je z ognjenim 
šovom in čarovniškim triki prižgal Sam Se-
bastjan, pri tistih malo starejših pa Matej 
in Nika skupine PLIN ter koncert Drugega 
vagona. Da je bil uvod v veseli december 
tak kot mora biti, pa so na stojnicah pos-
krbeli lokalni ponudniki z izvirno ponudbo 
pretežno umetniških izdelkov. 
Za čarobno adventno vzdušje smo poskr-
beli s koncertom v okrilju zaplaške cerkve 
Marijinega vnebovzetja. Mešani pevski 
zbor Kres se je predstavil z zahtevnim pro-

Hlebinska naiva, foto Alenka Stražišar Lamovšek

gramom, katerega prvi del je izvedel sa-
mostojno, drugi del pa skupaj z gosti kon-
certa, Šmarskimi tamburaši. Posebno noto 
je koncertu dodal še poseben gost veče-
ra, baritonist Darko Vidic. Tako kot že vsa 
leta do sedaj so enkratne jaslice v cerkvi 
še dodatno obogatile čarobno vzdušje ob 
prazničnem koncertu.

Oba dogodka sta bila zelo dobro obiskana 
in pospremljena s številnimi pohvalami. 
Tudi za leto 2020 si želimo dobrega obiska 
prireditev, bralcem in obiskovalcem naših 
dogodkov pa iz srca želimo zdravo in sreč-
no leto!

Kud popotovanje Frana Levstika Čatež
Mija Benedičič

novice
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Gospa Štefka je bila rojena 26. 12. 1924 na Vrhovem pri Šentlovrencu. Oče Flor-
jan in mama Marija Jevnikar sta poleg nje povila še dve hčeri; starejšo Justi in 
najmlajšo Rezko. V Joškovi družini je bilo vedno prijetno in rada se spominja 
teh dni. Ko je hodila na delo v Ljubljano, je na »glajzih«, kot imenuje železnico, 
spoznala življenjskega sopotnika Jožeta Slaka, s katerim sta v Velikem Gabru v za-
selku »Gline« kupila hišico, jo obnovila, se  poročila in povila sina Jožeta. Danes ji 
jesen življenja lepšajo trije vnuki in pravnuka Žiga ter Neža, ki živita poleg nje. Že 
44 let je vdova, a pravi, da si je življenje polepšala z dobro voljo in dogodki, ki jih 
je vedno rada obiskovala. »Danes me noge ne nosijo več tako dobro, gluha sem 
kot vrag, pa še vid mi peša. Tako to zgleda, ko se ti nalagajo križi. Ampak pravijo, 
da je samo prvih 100 let tako,« doda v smehu. Dobre volje in hudomušnosti ji ni-
koli ne zmanjka in le-ta ji daje novih moči. Še vedno pa se peš odpravi v trgovino 
v nabavo, le da jo sedaj spremlja pravnuk, ki ji nese prtljago. Članice KORK Veliki 
Gaber smo z obiskom počastile visoki jubilej slavljenke.
Še na mnoga leta »Komatova Štefka« in naj vam zdravje služi.

Mojca Smolič
KORK Veliki Gaber

27. 11. 2019 je svoj osebni jubilej  ̶  90 let  ̶  praznoval gospod Ivan Slak. 
Gospod živi v stanovanju sredi Trebnjega, kamor sta se z ženo preselila 
iz Starega trga, saj je tu za starejšega človeka bolj udobno in poskrblje-
no. Sedaj je že dolgo sam, a si zna čas dobro zapolniti z različnimi aktiv-
nostmi. Zase zna poskrbeti, le na kosilo gre raje v gostilno, ki je hkrati 
tudi priložnost za druženje.  Zdravje mu je naklonjeno, tudi avto še vozi 
in upa, da ga bo lahko še nekaj časa, tako da večkrat obišče vinograd, 
kamor še vedno rad zahaja in kaj postori. Hodi tudi na izlete z upokojenci 
in obiskuje razne prireditve, saj ima rad družbo in vesele ljudi. Pogosto ga 
obiskujejo otroci, vnuki in pet pravnukov, katerih se še posebno razveseli. 
Z družino, ki mu veliko pomeni, je praznoval tudi svoj osebni praznik. 
Gospod  Ivan, želimo vam še veliko zdravih in z aktivnostmi zapolnjenih 
dni. 

 Vlasta Rajkovič, KORK Trebnje

Prvega januarja je zabeležil svojih 91 let Alojz Koporec iz Ceste pri Velikem Gabru. 
Ob njegovem jubileju smo ga z obiskom počastile tudi predstavnice KORK Veliki 
Gaber.
Prbilov Lojze, kot ga pozna bližnja in daljna okolica, je kljub svojim letom še zelo 
vitalen in mobilen. Že več kot 15 let skrbi za svojo ženo, ki jo je bolezen priklenila na 
posteljo. Poročena sta že 56 let  in pravi, da mu kljub letom skrb za ženo ni odveč. 
Ob pogovoru se je spominjal preteklosti, ko je bil še pri močeh. Kot je povedal, ni 
bilo nobeno delo težko. Tako je v bližnji in daljni okolici s konji prevažal materiale. 
Spominja se »fur« pri gradnji stare avtoceste od Višnje Gore do Biča in vestnega 
varčevanja denarja, s katerim je obnovil kmetijo. Kasneje pa sta z ženo Lojzko zgra-
dila tudi novo hišo. Lojze je bil v tistih časih tudi znan godec in pravi, da je igral na 
preko 200 ohceti širom Slovenije. »To so bili časi, ko sem s harmoniko na hrbtu 
velikokrat potoval kar s kolesom. Seveda je to trajalo več dni, a ni bilo nikoli težko. 
Ravno tako je bilo vedno veselje v hiši, ko smo imeli koline, ki so se odvijale od ra-
nega jutra do poznega večera. To je bil praznik za celo družino.«
Veliko veselje pa danes deli s svojimi dragimi, ki so ob praznovanju jubileja napolnili 
hišo in slavili z njim. 
Lojze, želimo vam še mnogo zdravih let in tiste dobre volje, ki jo premorete!

Mojca Smolič, KORK Veliki Gaber

Štefka Slak praznovala 95. rojstni dan

Osebni praznik 

Osebni jubilej Prbilovega Lojza
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Dobrodelni poker 
turnir
Z aktivisti in člani Kluba študentov občine 
Trebnje smo se odločili, da bomo poma-
gali tudi tistim, ki tega ne zmorejo sami. 
Ker je Študentski klub Sevnica organiziral 
dobrodelni poker, smo se odločili, da se ga 
udeležimo v čim večjem številu in s tem 
tudi mi prispevamo nekaj hrane v dobro-
delne namene.  Dogodek je bil odlično 
obiskan in je zelo dobro uspel. 

Renata Murn
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Jože Okoren – »Izjemna 
osebnost leta 2019«
Letošnja prireditev »Ljudje odprtih rok« je v organizaciji revi-
je Naša žena/Ženska potekala 18. decembra v Narodni galeriji v 
Ljubljani. Na prireditvi so predstavili in razglasili dobrotnika leta, 
darovalca leta, dobrega človeka in izjemno osebnost leta 2019. Za 
presenečenje večera pa je poskrbel Trebanjec Jože Okoren, saj je 
prejel naziv »Izjemna osebnost leta 2019« in srebrno okrasno za-
ponko ptice v letu, ki je zaščitni znak akcije Ljudje odprtih rok.
Zahvalne listine in priznanja sta podelili mag. Ksenija Klampfer, 
ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
in Marta Krpič, odgovorna urednica revije Naša žena/Ženska. 
V predstavitvi Jožeta Okorna so bila omenjena njegova plemenita, 
humanitarna in dobra dela, ki jih opravlja že desetletja. Sprva je 
premikal meje kot aktivni športnik in promotor športa, nato kot 
organizator športa za invalide. Je eden najzaslužnejših za razmah 
športa med invalidi in eden vidnejših članov Slovenskega paraolim-
pijskega komiteja in številnih drugih visokih organov na področju 
športa pri nas. 
V predstavitvi so med drugim zapisali: »Jože Okoren je iskren 
prijatelj, velik humanitarec, svetovalec, organizator in pravi vzor-
nik« in tisti, ki ga poznamo, vemo, da to še kako drži.
JOŽE, ISKRENE ČESTITKE!

Martina Glavič

Naj lastnik gozda
Zavod za gozdove Slovenije je tudi za leto 2019 podelil priznanja najbolj skrb-
nim lastnikom gozda. Slovesnost je bila v četrtek, 21. novembra 2019, na 
Srednji lesarski in gozdarski šoli Maribor. Podelitve priznanj najbolj skrbnim 
lastnikom gozdov Slovenije, ki je bila že enaindvajseta po vrsti, se je udeležilo 
14 najbolj skrbnih lastnikov gozdov, po eden iz vsake območne enote. Na-
men te prireditve je opozoriti na pomen skrbnega gospodarjenja z zasebnimi 
gozdovi, prikazati lastnosti in delo skrbnih lastnikov gozdov ter širiti dober 
zgled lastnikov gozdov.
Priznanje na prireditvi je dobil tudi Metod Mežan iz Gradišča pri Trebnjem. 
Imenovanje za najskrbnejšega lastnika gozda v letu 2019 v novomeškem 
gozdnogospodarskem območju ne preseneča, saj je s svojim delom in odno-
som do gozda izkazal prave vrednote dobrega gospodarjenja z gozdom. Me-
todu Mežanu čestitamo za priznanje in se mu zahvaljujemo za sodelovanje.

Miloš Kecman, ZGS

drugonovice
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OPO Trebnje
V soboto, 28. decembra, smo člani Občin-
skega pihalnega orkestra Trebnje skupaj s 
Trebanjskimi mažoretami priredili tradici-
onalni novoletni koncert, na katerem smo 
napolnjeno športno dvorano obiskovalcev 
z glasbo in s plesom popeljali proti nove-
mu letu. Vsebino koncerta so predstavlja-
la različna glasbena dela iz sveta filmske 
produkcije, s katerimi smo obiskovalcem 
obudili spomin na njim ljube prizore iz fil-
mov. Na nekaj izmed njih so s svojo koreo-
grafijo zaplesale tudi različne skupine Tre-
banjskih mažoret ter tako obiskovalcem 
pričarale prizore kar v živo. 
Tokrat smo za popestritev programa k so-
delovanju povabili lokalno zasedbo Suha 
solza, med katerimi je tudi nekaj članov 
naše godbe. Predstavili so se z dvema 
lastnima skladbama v orkestrski spremlja-
vi. Program je elegantno povezovala Petra 
Krnc Laznik. 
Člani OPO Trebnje vsem bralcem Glasila 
želimo srečno, zdravo in glasbeno dožive-
to leto 2020. 

Milan Žnidaršič

Ustvarili snežno deželo
Predzadnji petek decembra preteklega leta je v mestnem parku v Treb-
njem potekalo ustvarjanje Snežne dežele v organizaciji Zveze kulturnih 
društev Trebnje (ZKD Trebnje) na podlagi poziva Občine Trebnje, ki je 
projekt financirala, in v sodelovanju z Območno izpostavo Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti Trebnje. 
Na razpis, ki je bil z navodili za izdelavo snežakov poslan v vrtce in šole v 
trebanjski občini, se je odzvalo 12 šol in vrtcev. 
Vsaka skupina je na dan prireditve prinesla snežaka, ena bolj domiselno 
izvedbo od druge. Vsi so se izjemno potrudili, v izdelavo vložili veliko dela 
in dobrih idej. Zato vsem iskrene čestitke in hvala! 
Dogodek je obogatila snežna kraljica z interaktivno predstavo, v kateri so 
otroci uživali in zelo aktivno sodelovali. Še Božičku je uspelo vse skupaj 
počastiti z obiskom.
Zbrane je pozdravila tudi gospa Irena Žužek, vodja Oddelka za družbene 
dejavnosti na Občini Trebnje, in se vsem zahvalila za lepe izdelke, ter v 
nadaljevanju vsaki skupini v imenu organizatorjev podelila simbolično 
darilo za sodelovanje. 

ZKD Trebnje, Mojca Femec

ZAHVALA
RKS-OZ Trebnje se iskreno zahvaljuje BADMINTONSKEMU KLUBU Mirna za dobrodelnost in zbrano materialno pomoč 
socialno ogroženim družinam. Že vrsto let člani kluba sodelujejo v akciji, pri kateri z zbiranjem higienskih pripomočkov 
in ostalih izdelkov pomagajo naši humanitarni organizaciji. Z njihovo pomočjo je naša pomoč še bolj učinkovita in raznolika.
Člani badmintonskega kluba dokazujejo, da imajo čut za solidarnost in razumevanje stisk drugih in tako s svojim zgledom pri mladih 
spodbujajo dobrodelnost. Na RKS-OZ Trebnje si želimo, da bi bilo še več ljudi, ki jim je mar za druge. 

Hvala članom kluba za zaupanje in podporo naši humanitarni organizaciji.
 Mojca Mihevc

novice
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Terensko delo študentov 
geografije na temo Temenice
Študentje 1. in 2. letnika magistrskega študija geografije smo se 
15. in 29. 11. 2019 odpravili na terenske vaje v občino Trebnje, 
saj Oddelek za geografijo sodeluje z Občino Trebnje pri pripravi 
strokovnih podlag za prijavo projekta revitalizacije reke Temenice 
in obrečnega prostora na evropski program LIFE. S kartiranjem, 
anketiranjem in izvedbo intervjujev smo želeli bolje spoznati pro-
storske izzive obrečnega prostora ter kakšen odnos imajo lokalni 
prebivalci do reke Temenice in njenega obrečnega prostora. 
Do Trebnjega smo se odpravili z vlakom in tako smo lahko že med 
vožnjo opazovali reko Temenico. Naš prvi terenski dan smo pričeli 
z obiskom na Občini, kjer so nam predstavili osnovne značilnosti 
občine, kako se je Trebnje spreminjalo skozi zgodovino ter pro-
storske načrte in vizijo za nadaljnji razvoj. V nadaljevanju smo obi-
skali trgovino »Dobrote Dolenjske«, kjer so nam predstavili svojo 
ponudbo raznovrstnih izdelkov. Temu je sledil še krajši terenski 
ogled Trebnjega (središčne dejavnosti, degradirano območje ob 
železniški postaji). Štirinajst dni kasneje smo si podrobneje ogle-
dali še industrijsko in obrtno cono, kjer smo se lahko prepričali, 
da je dogajanje na gospodarskem področju v občini Trebnje res 
zelo dinamično. 
Rezultati anketiranja in intervjuvanja so pokazali, da prebivalce 
na reko in obrečni prostor vežejo pretežno prijetni spomini, kot 
so vožnja s čolni, kopanje, druženje, sprehode, ribarjenje ter pri-

jeten ambient. Največ jih je kot problematiko navedlo poplavlja-
nje reke, onesnaženost, neustrezno ureditev struge, zaraščenost 
brežin, podrta drevesa ob strugi, divja odlagališča in propadajoče 
mline. Lokalno prebivalstvo je izpostavilo, da si želijo ureditev 
rekreacijskih in sprehajalnih poti ob reki, bolj učinkovito ozave-
ščanje o pomenu čistega okolja, omejitev gnojenja, postavitev 
tematskih tabel o rastlinah in živalih, ureditev dostopov do reke 
in čez reko ter ureditev prostorov za preživljanje prostega časa. 
Želijo si, da bi Temenico in njeno okolico ohranili predvsem za 
lokalno prebivalstvo, manj so naklonjeni razvoju turizma. Med 
zelenimi ukrepi, ki bi pripomogli k boljšemu ekološkemu stanju, 
so največkrat izpostavili vzpostavitev naravnega profila struge, 
zasajevanje brežin z domorodnim rastlinstvom in odstranitev 
betonskih regulacij. Uspešno izveden projekt revitalizacije Teme-
nice bi povečal privlačnost tega prostora, saj je 75 % vprašanih 
odgovorilo, da bi potem več časa preživeli ob reki, nekaj več kot 
polovica anketirancev pa bi bila pripravljena bolj aktivno sodelo-
vati pri projektu, in sicer z udeležbo na delavnicah, dogodkih ali 
s prostovoljnim delom. Med anketiranci je bilo le 13 takšnih, ki 
so lastniki parcele neposredno ob reki, in skoraj vsi izmed njih bi 
podprli posege v rečno strugo na njihovi parceli, če bi to pomeni-
lo izboljšanje stanja urejenosti reke in njenega prostora. Iz rezul-
tatov obeh anket in intervjujev lahko zaključimo, da se prebivalci 
zavedajo problematike onesnaženosti Temenice in si obenem že-
lijo sprememb na tem področju.

Študenti magistrskega študija geografije s Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani 

Temenica – naša vrednota
Na Občini Trebnje pripravljamo projekt za izboljšanje ekološkega 
stanja reke Temenice in oživitev življenja v in ob njej, s katerim 
se želimo prijaviti na evropski okoljski finančni mehanizem LIFE. 
Na občane se obračamo s prošnjo, da nam posredujete gradivo 
(fotografije, videi, zapisi) o preteklem in sedanjem življenju ob Te-
menici (mlini, žage, kopališča, dogodki, naravni habitati ipd.). Če 
se bo zbralo dovolj gradiva, bomo pripravili razstavo, predvsem 
pa nam bo v pomoč pri pripravi projekta. 
Gradivo lahko pošljete na e-naslov: okolje.prostor@trebnje.si ali 
osebno dostavite na Občino Trebnje.
mag. Janko Zakrajšek

Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo
OU Občine Trebnje Temenica po deževju (foto: France Režun).
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40 let Katje in prijateljsko 
srečanje
V četrtek, 19. decembra, so kegljačice ob 40. rojstnem dnevu na 
kegljišču Športne dvorane v Brežicah počastile svojo članico Katjo 
Šribar s prijateljskem srečanjem. Katja je svečano pogostila svoje 
prijatelje in ob tej priložnosti sestavila brežiško mešano ekipo, v 
kateri so nastopili štirje najboljši igralci tukajšnjega kluba, ki je 
trenutno na drugem mestu v 3. državni ligi vzhodne skupine. V 
sproščeni, zabavni in prijateljski tekmi, v kateri končni rezultat ni 
bil pomemben, je po pričakovanju zmaga pripadla domačinom. 
Trener trebanjske ekipe Niko Goleš (71) pa je dal priložnost za 
krstni nastop v ekipi tudi Stanki Zaletelj, ki je po prvem setu kljub 
tremi odigrala dobro. V prijetem vzdušju so tako zaključili tudi 
minulo leto.

Mojca Smolič

Srečanje starejših krajanov KS Račje selo
Krajevna skupnost Račje selo je v nedeljo, 8. decembra 2019, organizirala prednovoletno 
SREČANJE KRAJANOV, starejših od 65 let, v gostilni Kavšek na Račjem selu. V kulturnem 
programu so zapeli, zaplesali in zaigrali na harmonike naši najmlajši. Zbrane je nagovo-
rila podpredsednica KS Jolanda Povhe in jim zaželela veliko zdravja v prihajajočem letu 
2020. Sledilo je predavanje dipl. dietetičarke Nine Mandelj iz Centra za krepitev zdravja 
ZD Trebnje z naslovom Zdrav način prehranjevanja. V času druženja je Tjaša Kotar, dipl. 
medicinska sestra, merila krvni tlak in sladkor. Krajane, ki se zaradi bolezni niso udeležili 
srečanja, pa smo obiskali v prednovoletnem časom in jih obdarili s skromnim darilom.

Mojca Višček

U-13 osvojila 2. mesto v Trbovljah  
in Zagorju
Ekipa U13 selekcije NK Trebnje se je v nedeljo, 22. 12. 2019, udeležila Brečkovega mem-
oriala v Trbovljah, na katerem je v finalu priznala premoč samo ekipi NK Olimpija in tako 
osvojila odlično 2. mesto na omenjenem dvoranskem nogometnem turnirju. V soboto, 
4. 1. 2020, pa se je ekipa U13 udeležila tudi dvoranskega turnirja v nogometu v Zagorju 
in šele v finalu klonila proti ekipi NK Trbovlje in tako še enkrat osvojila 2. mesto. Na obeh 
turnirjih je bil za najboljšega golmana izbran naš ekipni vratar Jakob Pušlar. Čestitke eki-
pi in obema trenerjema za športni uspeh, zahvala pa tudi staršem za športno navijanje. 
Športni pozdrav!

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

Pestro leto za 
trebanjske gasilce
Gasilci in gasilke PGD Trebnje smo bili v 
letu 2019 klicani na skupno 89 intervencij, 
kar nas uvršča med najbolj obremenjene 
prostovoljne gasilske enote. Največkrat 
smo posredovali v prometnih nesrečah, 
sledi gašenje požarov. Najbolj smo bili 
obremenjeni v spomladanskem času. V 
marcu smo bili poklicani na kar 18 inter-
vencij, največkrat zaradi požarov v naravi, 
ki so bili pri nas letos v porastu. Beležimo 

tudi porast intervencij, ki so posledica ra-
zlitih naftnih derivatov po cestah. 
Poleg dela na intervencijah smo opravili 
34 vaj in se udeleževali različnih usposab-
ljanj na državnem nivoju.
Največji organizacijski dogodek je bilo 
praznovanje 135 let delovanja društva in 
prevzem nove avtolestve v juniju. Udele-
žili smo se tudi slovesnosti ob 150-letnici 
gasilstva na Slovenskem v Metliki. 
Še vedno velja: naš prosti čas za vašo 
varnost! Zainteresirane občane vabimo v 
naše vrste, več informacij dobite na 
pgdtrebnje@gmail.com. 

Na pomoč!
Urban Hren,

poveljnik PGD Trebnje

šport
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Kadetska ekipa se bo za uvrstitev v polfinalno skupino in boj z najboljšimi 
v državi v kvalifikacijah pomerila z ekipo Ptuja.

Člani RK Trimo Trebnje  
za zaključek 2019 z zmago
Po prvih 15 krogih lige NLB je članska ekipa RK Trimo Trebnje 
zabeležila 9 zmag, en neodločen izid in pet porazov in zbrala 
skupaj 19 točk. Pred sedmo uvrščeno ekipo Ormoža, ki že vodi v 
spodnji krog tekmovanja, imamo 5 točk prednosti. V decembru 
so naši fantje zabeležili nesrečni poraz proti Ribnici z golom po 
koncu igralnega časa in zmagi proti Slovenj Gradcu in na zadnji 
tekmi proti Izoli.
Pristop na zadnji tekmi na Primorskem je bil od samega začetka 
zelo odločen ter borben in domačini so stežka sledili hitrim ak-
cijam in čvrsti obrambi naše ekipe. Že ob polčasu so vodili za 6 
golov, kasneje pa brez težav zmagali za 10 golov razlike. Fantje so 
na zahtevnem gostovanju dokazali, da delujejo kot ekipa in da je 
igralska forma v vzponu. To je dobra popotnica za nadaljevanje 
letošnje sezone. Prva tekma bo na sporedu v petek, 31. januarja, 
ko v goste prihaja peta ekipa letošnjega prvenstva MRD Dobova, 
ki jo vodi naš lanski trener Benjamin Teraš.

Uspešno so lansko leto končale 
mlajše selekcije RK Trimo Trebnje
Mladinci so po uspešni lanski sezoni leto končali na 6. mestu 
z 11 točkami. Na zadnji tekmi so morali na gostovanju priznati 
poraz ekipi Krke, ki je na lestvici zdaj le še točko za njimi.
Kadetska ekipa je tekmovanje v svoji skupini končala na sredini 
lestvice, in sicer na 4. mestu med sedmimi ekipami. S tem so se 
uvrstili v kvalifikacije za polfinalno skupino, kjer se bodo pome-
rili z ekipo Ptuja, zmaga pa bi jih peljala v nadaljevanje tekmova-
nja z najboljšimi slovenskimi ekipami.
Starejši dečki B so tekmovanje v svoji skupini zaključili na samem 
vrhu lestvice brez poraza in z dvema neodločenima izidoma. S 

tem so se zanesljivo uvrstili v nadaljevanje tekmovanja in boj za 
najvišja mesta v letošnji sezoni.
Mlajši dečki A bodo s porazom in dvema zmagama ob koncu leta 
nadaljevanje sezone pričakali na 4. mestu, enak izkupiček v de-
cembru pa je zabeležila tudi ekipa Mlajših dečkov B. Obe selekciji 
sta se s svojimi predstavami že uvrstili v polfinalno skupino in boj 
za najvišja mesta.

RK Trimo Trebnje, Žiga Zaplotnik

Turnir prvakov
6. 11. 2019 sva se učenca Osnovne šole Trebnje Vid Koščak in 
Alina Gričar pod mentorstvom učiteljice Saše Bedene odpravila 
na tekmovanje Turnir prvakov v ZDA. Gre za tekmovanje v deba-
tiranju, pisanju esejev in reševanje testov iz podanih tem. Vse 
tekmovalne panoge potekajo v angleškem jeziku, saj je to tek-
movanje razširjeno po vsem svetu.
Glavni tekmovalni dan je bila sobota. V naši skupini juniorjev je 
bilo kar 1300 tekmovalcev. Celotno tekmovanje je potekalo na 
univerzi Yale, v mestu New Haven. Tekmovalni dan je bila tudi 
nedelja, zvečer pa so nam priredili ples. V ponedeljek je sledil 
»Cultural Fair«, kjer učenci vsake države predstavijo svoje značil-
nosti, svojo kulturo, nekateri tudi svojo narodno nošo. Izkoristili 
smo še priložnost prostega dneva in se odpravili na krasen izlet 
v New York.
Mislim, da je WSC veliko več kot le tekmovanje v angleščini. 
Zame je to velika življenjska izkušnja, za katero sem zelo hvale-
žna in mi bo ostala v spominu kot eden izmed lepših dogodkov 
v življenju.
Seveda gre posebna zahvala našima mentoricama Saši Bedene 
in Nataši Hribar, ki sta naju celo leto pripravljali ter ravnatelju 
Radu Kostrevcu. Zahvala gre tudi najinim staršem, ki so nama 
omogočili odhod v ZDA.

Alina Gričar

Za zmago na tekmi v Izoli gre zasluga tudi glasnim in zvestim navijačem 
Trebanjski levi.

šport
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Uspešno v letu 2020!

Pred nami je novo leto 2020, vsi imamo veliko osebnih želja 
in hrepenenj po zdravem in ustvarjalnem življenju. Za ideale 
prijazne prihodnosti in za lastne sanje se je vredno boriti ne 
glede na to, kako se danes počutimo. 

Pomembno je tudi, kako bomo krojili občinsko politiko, da bo 
poskrbljeno prav za vse generacije in za uresničitev različnih 
interesov v vseh krajevnih skupnostih, za vse občane. 

Veselimo se novih načrtov in novih investicij, ki jih bomo po 
naših močeh tudi soustvarjali in za uresničitev načrtov velja 
vztrajati!

LO SMC Trebnje

Uspešne kegljačice  
v minulem letu
Ko se ozremo po poti preteklega leta 2019, lahko trdimo, da so bili 
rezultati Kegljaškega kluba Trebnje dobri, ne toliko po vrhunskih 
dosežkih kot po dejstvu, pod kakšnimi pogoji so ustvarjeni.
Začnimo z dejstvom, da imajo trening zaradi finančnih sredstev le 
enkrat tedensko, kar je premalo za vidnejše rezultate. Sledijo stro-
ški prevozov do kegljišča, ki ga opravijo kegljačice na svoje stroške. 
V minulem letu so ekipo pestile tudi nenehne poškodbe igralk, 
česar se ni dalo nadomestiti. Navkljub vsem težavam so ligaško 
tekmovanje v 1. B državni ligi končale 23. 3. 2019 na tretjem mes-
tu ligaške razpredelnice. Na kvalitetni lestvici lige sta dve igralki 
uvrščeni med prvih deset: Silva Zupančič je osvojila drugo mesto 
s povprečjem 539,52 podrtih kegljev na tekmo, Jasmina Mišič je 
bila deseta (527,99). Prvi del 29. državnega ekipnega prvenstva v 
1. B ligi so naše Trebanjke končale na četrtem mestu z devetimi 
točkami, kolikor jih imata Litija na drugem in Krka na tretjem mes-
tu. V ekipo se je po materinstvu vrnila mladinka Nika Radelj, ki je 
obenem najboljša igralka lige s 567,43 podrtimi keglji na tekmo. 
Na državnih kvalifikacijah za I. Evropsko prvenstvo U-60 v Cerknici 
je v češkem mestu Rokycany Rozi Flisar v paru z Nemcem Han-
s-Joachem Isselom v tandem mix dvojicah osvojila 5. mesto ter 
dosegla evropski rekord na 30 lučajev mešano. Posamezno je Rozi 
osvojila 20. mesto. Na regijskem prvenstvu Dolenjske in Bele kra-
jine je zmagala Silva Zupančič, ki je bila najbolje uvrščena članica 
trebanjskega kluba na turnirjih. Na klubskem prvenstvu posame-
zno je slavila Jasmina Mišič, v sprintu Silva Zupančič in v tandem 
dvojicah Jasmina Mišič in Tamara Mulh. Z rezultati se lahko pohva-
lijo kljub vsem tegobam, ki jih spremljajo.

Težka kegljaška pot 
Klub, ki je bil ustanovljen daljnega leta 1971, je le deset let do-
moval na dvosteznem kegljišču Opara v Trebnjem. Zaradi novih 
pravil tekmovanja imajo društva pogoj, da se igra na najmanj štirih 
stezah. Tako je novo štiristezno kegljišče v Ivančni Gorici nudilo 
dom našemu klubu vse do leta 1991, ko ga je brez obvestila ta-
kratni lastnik prodal. Sledilo je novo potovanje na odgovarjajoči 
objekt hotela Sremič v Krškem, ki je trajalo pet let, a žal brez mo-
škega dela ekipe. Leta 1996 so naši predstavniki kluba posedovali 

pri takratnem novomeškem županu Konciliji z željo, da ponovno 
odpre kegljišče Pri vodnjaku na Germovi ulici v Novem mestu, kajti 
kegljišča v bivšem domu JLA in na Loki so bila ukinjena. Župan je 
prošnjo v sodelovanju s tovarno zdravil Krka uslišal in še istega 
leta so nadaljevali s tekmovanjem. Po desetih letih domovanja na 
Vodnjaku je Agencija za šport Novo mesto zgradila novo kegljišče 
poleg teniških igrišč na Portovalu. Žal dve leti na novem objektu 
niso dobili termina za treninge in so bili primorani svoje poslanstvo 
nadaljevati na kegljišču Invalid v Ljubljani. Kasneje so dobili zeleno 
luč in so lahko nastopili na novem Funkovem kegljišču, na katerem 
trenirajo še danes.
Vsa prizadevanja kegljačev za pridobitev kegljišča v domačem kra-
ju se kljub obljubam vseh dosedanjih predsednikov oziroma župa-
nov niso uresničila.
Morda pa bodo glede na zavidljivo dobre rezultate naših kegljačic 
in 50 let kluba, ki ga bodo beležili v drugem letu, le dobili kegljišče 
tudi v domačem mestu. Upanje vedno umre zadnje. 

Mojca Smolič

Forma Viva
in kulturni

dom Trebnje
V Trebnjem smo pridobili večnamenski prostor Forma Viva in 
s tem vzpostavili središče in center kulturnega dogajanja, ki 
vsebuje tudi prireditveno ploščad. Ta je namenjena za različne 
umetniške in kulturne prireditve, predvsem za likovna sreča-
nja in delavnice, za literarne dogodke, prav tako za razvijanje 
živilskih produktov in tematskih turističnih produktov z name-
nom splošne ozaveščenosti o bogati tradiciji kraja na področju 
umetnosti, kulture in turizma. Forma Vivo bo krasilo 8 kipov iz 
bogate zbirke Galerije likovnih samorastnikov. Ob tem poziva-
mo društva, da lahko brezplačno koristijo prostore kulturnega 
doma Trebnje po predhodnem dogovoru z upraviteljem. 

Vanja Jakopin

forma viva
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Nujni projekti

Odgovorno vstopamo v novo leto in novo desetletje. Izpeljati 
je potrebno nedokončane projekte iz preteklega leta. Direkcija 
za ceste obljublja, da letos začne z deli pri uvozu v Trebnje pri 
gradu in nato vsaj projektno nadaljuje sanacijo obeh drugih 
mostov nad Temenico in železniško progo, če ne bo že pričela z 
realizacijo. Pospešiti bo potrebno aktivnosti z izgradnjo mostu 
v Štefanu, s čimer bo center Trebnjega razbremenjen težkega 
tovornega prometa. Nujna je dozidava OŠ v Nemški vasi in pot-
rebno je nadaljevati študijo za izgradnjo nove v Trebnjem

OO SDS Trebnje

Sredi decembra je v Mariboru potekalo prvo ljudsko srečanje, 
na katerem je bil poudarjen pomen poenotenja delovanja 
kmetov in vseh, ki delujejo v različnih organizacijah v korist 
kmetov, slovenskega podeželja in tako v korist cele Slovenije, 
kakor tudi pomen za večjo samooskrbo s hrano in predelava 
slovenskega lesa. Pred tem je bil volilni občni zbor Slovenske 
kmečke zveze pri SLS, na katerem je bil v izvršilni odbor izvo-
ljen Janez Strajnar, kmet iz Dečje vasi. 

Konec decembra je skupina veganov brez dovoljenja lastnika 
vdrla na zgledno urejeno kmetijo, kar v SLS obsojamo in taka 
dejanja zavračamo.

OO SLS Trebnje

Prostorska stiska v OŠ v letu 2020 

Ob vedno večjem zanimanju javnosti glede prostorske proble-
matike v OŠ Trebnje smo se določili, da opišemo trenutno si-
tuacijo. V SD Trebnje se strinjamo s predlogom Sveta staršev 
OŠ Trebnje, ki predlaga, da se lahko prostorska stiska reši s po-
stavitvijo kontejnerskih enot, a je to le začasna rešitev. Občina 
Trebnje je z analizo ugotovila, da nujno potrebujemo novo OŠ 
v Trebnjem in ne v Dolenji Nemški vasi, zato bo lokacija nove 
OŠ v ožjem delu Trebnjega, kar smo predlagali že pred leti. V 
širšem izboru je 5 lokacij. O ožjem izboru bo odločala komisija, 
ki je sestavljena iz občinskih svetnikov. V SD smo mnenja, da 
moramo čimprej pridobiti lokacijo, ki bo omogočala hitro in 
racionalno gradnjo nove OŠ.

Občinski odbor SD Trebnje

ZAHVALA
V 90. letu nas je zapustila draga mama

ROZALIJA GLIHA
Velika Loka 16

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, vaščanom in sodelavcem za izrečena sožalja 

podarjeno cvetje, sveče ter sv. maše. 
Še posebno se zahvaljujemo pogrebni službi Komunale Trebnje, 

pevcem, gospodu župniku 
ter Simonu Erjavcu za lep in ganljiv govor.

Žalujoči: vsi njeni.

ZAHVALA
V 87. letu starosti se je za vedno 

poslovila naša mami

VIDA NOVAK
Paradiž 5, Trebnje

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, cvetje, sveče in darovane 

svete maše.
Zahvaljujemo se pogrebni službi Komunale Trebnje, gospodu župni-
ku za lepo opravljen obred, moški zasedbi zbora Matije Tomc Mirna, 

Jožetu Novaku za govor in vsem, ki ste pomagali v času slovesa.
Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili k njenemu 

večnemu počitku.
 Vsi njeni

Stopamo v leto 2020, v katerem 
bomo zabeležili vrsto zgodovinskih 
dogodkov izpred tridesetih let.

Poslanci NSi smo bili v letu 2019 zelo aktivni. Večina poslancev 
državnega zbora je podprla amandmaja NSi za pomoč občinam 
pri investicijah v osnovne šole v višini šestih milijonov in okre-
pitvi sistema dolgotrajne oskrbe v višini 500.000 evrov. Prav 
tako je bil sprejet amandma NSi, s katerim se povečuje pomoč 
države ob rojstvu otroka.

Na predloga proračunov za leti 2020 in 2021 sem vložil dopol-
nila, s katerimi bi se pospešila izgradnja mirenske obvoznice, 
ter sanacija hitre ceste H1 z izgradnjo novega nadvoza v Šte-
fanu in krožišča pod gradom v Trebnjem. Žal poslanci koalicije 
predlogov niso podprli.

Blaž Pavlin, poslanec

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

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

stranke / zahvale
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zahvale

ZAHVALA

 V 54. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, 
oče, sin, brat, stric, dedi, zet, prijatelj

JOŽE PODPADEC,

Račje selo 27, Trebnje. Ob težkem slovesu se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, kolektivom OŠ Mirna, KZ 

Trebnje, SEP Mokronog, Spar Žabja vas ter Kli-PE Rihard Peskar s.p. 
za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, svete maše ter denarno 
pomoč. Hvala PGD Račje selo in Velika Loka za častno stražo in 

opravljen pogrebni sprevod, gospodu župniku za opravljen obred, 
govorcem za ganljivo slovo. Zahvala ZD Trebnje za vso skrb in po-
moč. Iskrena hvala vsem, ki ste našega Jožeta v tako velikem številu 

pospremili k njegovemu večnemu počitku in ga boste ohranili v 
najlepšem spominu. 

Vsi njegovi

ZAHVALA

MARIJA KASTELIC
po domače Kravcarjeva mama iz Dol.

Podšumberka 3 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za besede tolažbe, podarjeno cvetje in sveče, mašne namene 

in darove za cerkev. Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam kakorkoli 
pomagali v težkih trenutkih slovesa. Zahvala gospodu župniku Jane-
zu Jeromnu za pogrebni obred in Lilijani Hrovat za lepe poslovilne 
besede ter vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni 

zadnji poti. 
Bogu Stvarniku se zahvaljujemo, da nam je podaril skrbno in ljubečo 

mamo, babico, sestro ... - zahvaljujemo se za njeno življenje,  
ki ga je razdajala za svoje bližnje in za vse dobro in lepo, kar nam je 

bilo podarjeno po njej in bo ostalo za vedno v naših srcih.  
Zelo jo bomo pogrešali. 

Vsi njeni

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč daleč je …

ZAHVALA
V 85. letu starosti nas je za vedno zapustila 

draga teta 

ANI MURN
Šmaver 1

začasno stanujoča v Domu starejših občanov Trebnje. Iskreno se 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem za izrečene 

besede, podarjene sveče in maše. Posebne zahvale gredo g. župniku 
Jožetu za lep obred, pevcem Strmole ter pogrebni službi Komunala. 
Iskrena hvala za pomoč in nego vsem zaposlenim v Domu starejših 

občanov Trebnje.
Vsi njeni.

Odšla si tja, 
kjer so tvoji 
dragi že doma 

ZAHVALA
Ob boleči izgubi drage mame in tašče 

FRANJE KANC,

po domače » klanške Francke«, se iskreno zahvaljujemo vsem sorod-
nikom, sosedom, prijateljem in znancem za vsak stisk roke in izre-

čena sožalja. Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali v 
težkih trenutkih slovesa od pokojne. Posebna zahvala pogrebni službi 

Komunala Trebnje, patronažni sestri Jožici, pevcem za zapete žalo-
stinke, vnukinji za zaigrano Tišino. Zahvala Jožici Planinšek, Štefki 

Gliha, Jožici Štremfelj in Tatjani Željko za poslovilne besede. Zahvala 
velja tudi g. župniku Janezu Jeromnu za lepo opravljen obred. Hvala 

vsem, ki ste jo pospremili k večnemu počitku.

Mirno v jutro si zaspala,
med zvezde v nebeški raj si se podala
in enkrat tam nas boš počakala.

ZAHVALA

ALBINA KUŽNIK
V 91. letu starosti nas je za vedno zapustila naša mama Albina Kužnik 

z Reve 1 pri Dobrniču.

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, darovane svete maše, sveče in cvetje ter 

vsem, ki ste pokojno pospremili na njeni zadnji poti.
Hvala tudi župniku Milošu Koširju za lepo izrečene besede in 

opravljen obred, DSO Trebnje za skrbno nego v času njenega bivanja 
pri njih, pogrebni službi Marije Novak, govornici za ganljive besede 

slovesa, pevcem in trobentaču za odigrano tišino.
Vsi njeni.

Na svetu mnogo je poti 
a samo ena vodi tja, kjer si ti, 
po tej poti za teboj pridemo vsi. 

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage žene, mame, babice, 

tašče in sestre 

ANE TRAVNIK 
iz Stehanje vasi 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sose-
dom in znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje in 

svete maše. 
Še enkrat hvala vsem, ki ste nam kakor koli pomagali in jo 

pospremili na njeni zadnji poti. 
Žalujoči: vsi njeni
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križanka

Sponzor nove križanke je TRGOVINA „DARKA“ Tdr d.o.o., Obrtni-
ška ulica 39, Trebnje.
TRGOVINA DARKA se nahaja v Obrtniški ulici 39 na koncu Treb-
njega v smeri za Mirno oz. Sevnico. Trgovina je plod dolgoletnih 
izkušenj prodaje darilno promocijskega programa in v njej se 
najde za vsakega nekaj. Izdelkov vam ne bodo le prodali, marveč 
vam bodo tudi svetovali in pomagali izbrati pravo darilo za vsako 
priložnost. Izbrano darilo vam lepo in ugodno tudi aranžirajo. Na 
njihovih policah že najdete darila za vaše Valentine.
Na željo vam darilo pripravijo tudi po predhodnem dogovoru. 
Njihov delovni čas je vsak dan od 8. do 18. ure, ob sobotah od 
8. do 12. ure, nedelje in prazniki pa zaprto, telefon: Darka Ratajc 
031 586 122  ali trgovina  07 30 44 900. 
Popestrite življenje sebi in vašim najdražjim z uporabnim, dobro 
oblikovanim darilom z okusom.

Za vas so pripravili nagrade v vrednosti:

1. nagrada: slika v velikosti 130 cm x 60 cm
2. nagrada: pohodne palice
3. nagrada: vaza

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

Pravilno geslo križanke iz novembrske številke Glasila je: TERME 
KRKA. Prejeli smo 80 rešitev, od tega 5 nepravilnih. Na seji 10. 01. 
2020 smo izžrebali 3 nagrajence:

1. nagrajenec:  
MAJA KASTELIC, DOBRNIČ 40, 8211 Dobrnič
2. nagrajenka:  
KATJA JEVNIKAR DAMIJAN, MRZLA LUŽA 7 8212 Velika Loka
3. nagrajenka:  
JANEZ PEZDIR, TRŽAŠKA 474, 1351 Brezovica

Za prevzem nagrad pokličite na telefon: 07 39 42 527 ali se dogo-
vorite preko e-pošte marketing@terme-krka.si.
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Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.
Za prejemanje podrobnejših informacij o prireditvah v obliki tedenskega napovednika dogodkov v občini Trebnje pošljite e-mail: 

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

DATUM URA DOGODEK KRAJ ORGANIZATOR
vsak delavnik 7.30−8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Šola zdravja

Sreda, 15. januar 2020 17.00 Ura pravljic v knjižnici Veliki Gaber Knjižnica Veliki Gaber Knjižnica Pavla Golie Trebnje

17.00−18.30 Kaj pa, če si letos podarimo več 
skupnih trenutkov? CIK Trebnje CIK Trebnje

Četrtek, 16. januar 2020 9.00−12.00 Digitalna doba, naš izziv Računalniška učilnica, CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC Marela

Sobota, 18. januar 2020 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

Ponedeljek, 20. januar 
2020 17.00 Ura pravljic (1. skupina) Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

19.00−20.30 Človek, naša prva skrb Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje, Občina 
Trebnje

Torek, 21. januar 2020 9.00−12.00 Delavnica UTŽO: Malta CIK Trebnje CIK Trebnje, UTŽO Trebnje

17.30−18.30 Brezplačna predstavitev AEQ metode® Fit-Me, Obrtniška ulica 22, Trebnje Žiga Božič Žagar

Sreda, 22. januar 2020 17.00 Ura pravljic v knjižnici Veliki Gaber Knjižnica Veliki Gaber Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Četrtek, 23. januar 2020 9.00−12.00 Digitalna doba, naš izziv Računalniška učilnica, CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC Marela

17.00 Otroški abonma Levček - Tinko 
polovinko Kulturni dom Trebnje JSKD OI Trebnje

Sobota, 25. januar 2020 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

Ponedeljek, 27. januar 
2020 17.00 Ura pravljic (1. skupina) Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Torek, 28. januar 2020 9.00−11.00
Delavnica UTŽO: Težave z branjem? 

Glavoboli? Utrujenost? Morda imate 
skotopični sindrom.

Predavalnica CIK Trebnje CIK Trebnje, UTŽO Trebnje

12.00−13.30 Test telesne pripravljenosti (Center za 
krepitev zdravja) Predavalnica CIK Trebnje CIK Trebnje

18.00−19.00 Mladi glasbeniki nastopajo v galeriji Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

Sreda, 29. januar 2020 17.00 Ura pravljic v knjižnici Veliki Gaber Knjižnica Veliki Gaber Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Četrtek, 30. januar 2020 9.00−12.00 Digitalna doba, naš izziv Računalniška učilnica, CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC Marela

Petek, 31. januar 2020 19.00 Prešernovanje KD Čatež KUD Popotovanje Frana Levstika Čatež

Sobota, 1. februar 2020 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

9.00 17. tradicionalni pohod VTD Čatež pod 
Zaplazom start Roje pri Čatežu VTD Čatež pod Zaplazom

10.00 Sobotno galerijsko dopoldne − 
Poslikava obraza

Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje JSKD OI Trebnje

Torek, 4. februar 2020 9.00−11.00 Delavnica UTŽO: Proslava 8. februar Dvorana STIK CIK Trebnje, UTŽO Trebnje

19.30 Gledališki abonma TIM: Resno moteni, 
komedija Kulturni dom Trebnje JSKD OI Trebnje

Sreda, 5. februar 2020 17.00 Ura pravljic v knjižnici Veliki Gaber Knjižnica Veliki Gaber Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Četrtek, 6. februar 2020 9.00−12.00 Digitalna doba, naš izziv Računalniška učilnica, CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC Marela

Sobota, 8. februar 2020 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

Ponedeljek, 10. februar 
2020 17.00 Ura pravljic (1. skupina) Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Torek, 11. februar 2020 9.00−11.00 Delavnica UTŽO: Rimska zgodovina 
Trebnjega Predavalnica CIK Trebnje CIK Trebnje, UTŽO Trebnje

Sreda, 12. februar 2020 9.10−9.55 Srečal sem slovenskega literata – Anja 
Štefan Predavalnica CIK Trebnje CIK Trebnje, CMU Trebnje 

17.00 Novi otroci, novi časi CIK Trebnje CIK Trebnje


