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

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

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo števil-
ko je ponedeljek, 2. 12. 2019, predviden izid 
je v sredo, 11. 12. 2019.
Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po 
tem datumu, bodo uvrščeni v naslednjo števil-
ko, če bodo še aktualni.

Dobre zgodbe so nam 
vsem v spodbudo!
Leto 2019 se počasi izteka in mi že počasi analizi-
ramo iztekajoče se leto in pripravljamo načrte za 
prihodnje. Po analizi Planeta GV smo kot občina 
napredovali na 16. mesto v Sloveniji, kar me izredno 
veseli. Preboje dosegamo na vseh področjih in neka-
tere zgodbe so res izjemne. Obstajajo pa tudi manj 
vesele zgodbe.
Pred dvema letoma se je pri meni oglasil Janez, ki je 
prišel potožit zaradi višine nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča oziroma NUSZ-ja. Pregledal sem 
odločbo in mu svetoval, da del nezazidanega zem-
ljišča proda. Janez je kmet, moja generacija, nima 
naslednikov, ki bi se v prihodnje ukvarjali s kmetij-
stvom. Ko je odšel od mene, se mi je zdel nezado-
voljen. Pred dobrim letom sem ga ponovno srečal in 
mimogrede mi je povedal, da je omenjena zemljišča 
prodal in to kar dobro. Navdušeno je pripovedoval, 
da je iz denarja za odprodajo zgornje parcele kupil 
veliko večje kmetijsko zemljišče, nov traktor in ne-
kaj priključkov in da bo še nekaj časa kmetoval. Na 
prodanem zemljišču pa obrtnik že gradi delavnico in 
v prihodnje bo Janez, če ne bo več mogel kmetovati, 
dal v najem še hlev za skladišča. Na koncu je dodal, 
da bo po vsej verjetnosti naslednje leto obiskal so-
rodnike na drugi strani Atlantika. Izjemna zgodba  −  
človek pri 60. letih poln optimizma in načrtov.
Pred kakšnim mesecem so se pri meni oglasili la-
stniki več deset hektarjev zemljišča v Studencu pri 
Trebnjem, ki si želijo, da bi sodelovali pri načrtova-
nju in komasaciji teh zemljišč za zazidalni načrt. Iz-
jemno pametno razmišljanje. Komasacija je namreč 
storitev, pri kateri zemljišča na določenem območju 
zložimo in ponovno razdelimo med prejšnje lastnike 
tako, da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča. La-
stniki zemljišč pri komasaciji pridobijo bolj enoten 
kompleks parcel, pri čemer se velikost ter vrednost 
parcel ohranita. Seveda bomo kot občina pristopi-
li takoj v prihodnjem letu. Trenutno imajo različni 
lastniki v občini Trebnje v lasti 200 ha nezazidanih 
zemljišč, ki so skupaj ocenjena na vrednost približno 
94.000.000,00 €, kar pa je mrtev kapital, ker so ta 
zemljišča razdrobljena. Pred dnevi smo spraševali 
lastnico večje površine nezazidanega zemljišča, če 
bi prodala zemljo za športno dvorano. »Za noben 
denar«, je odgovorila, tako da ne moremo pridobiti 
zazidljivih zemljišč za gradnjo osnovne šole in urediti 

prepotrebne javne infrastrukture. 
V lanskem letu smo komasacijo cca 3 ha zemljišč iz-
vedli tudi v industrijski coni. Skupna cena zemljišč je 
približno 1,5 mil € in tega so si z mojo pomočjo in 
v skladu z načrtom razdelili lastniki glede na njihov 
delež. Želim, da smo občina bogatih ljudi, kapital 
nam leži pred nogami, samo pobrati ga je treba.
Po naših vaseh obstaja veliko zapuščenih kmetijskih 
objektov, ki bi jih lahko na primer preuredili v skladi-
šča ali pa bi se uredili za oddajo sob delavcem ali tu-
ristom, mogoče bi se lahko preuredili tudi v obrtni-
ške delavnice. Kje je vaša podjetnost, dragi svetniki 
in lastniki? Dokler ni davčne spodbude, ne bo nič.
Kljub temu da imamo v parlamentu dva poslanca, se 
projekti vezani na državo v naših koncih zelo počasi 
premikajo. Eden izmed poslancev je tudi član Sveta 
zavoda Doma starejših občanov Trebnje, pa vendar-
le ne more spodbuditi sprejetja osnovnega doku-
menta za nadzidavo doma. Čeprav sem ga poskušal 
spodbuditi, da kot poslanec in član sveta pospeši 
reševanje tematike,  se to za enkrat še ni zgodilo. 
Veliko starejših pa čaka na sprejem samo v občini 
Trebnje, v celotni državi pa je takih še mnogo več. 
Tudi na državnih cestah zadeve ne tečejo skladno 
z obljubami države in smo najbrž edini, ki nimamo 
normalnega dostopa v vas Dobrava zaradi nekdanje 
hitre ceste »H1«, most za dovoz v vas Jezero se po-
dira itd. 
Seveda imamo tudi izjemna društva in posamezni-
ke, dva taka sta praznovala okrogle obletnice. Dru-
štvo Sožitje Trebnje je praznovalo 40-letnico delova-
nja. Ko se spomnim vseh koncertov Odprimo srce in 
nekaj izjemnih posameznikov, kot so Branko Veselič, 
Silva Kastelic, Jure Tršar in mnogo drugih, se vese-
lim prihodnosti. Hvala vam in hkrati prosim za nov 
zagon in še več prostovoljcev, saj je dom Varstveno 
delovni center že premajhen, država in ministrstvo 
pa ne naredita nič.
Društvo upokojencev Veliki Gaber je praznovalo 10 
let delovanja. Čestitke tudi njim. Pred desetletjem je 
skupina zagnancev z Jožico Štremfelj začela izjemo 
pot delovanja. Program Starejši za starejše je prvič 
zaživel ravno v Velikem Gabru, kjer je še folklorna 
skupina, šport, pohodništvo in drugo. Čestitke vsem 
230 članom in na mnoga aktivna leta. 
Hvala vsem, ki v srcu dobro mislite in ste pripravljeni 
kaj prispevati in postoriti za skupno dobro. Bog vas 
živi.

Župan Alojzij Kastelic

občinske novice

Poročilo z 9. redne seje 
Občinskega sveta Občine 
Trebnje
Župan je sklical 9. redno sejo Občinskega sveta 
Občine Trebnje, ki je potekala v sredo, 23. 
oktobra 2019, od 16.00 do 19.50 v veliki sejni sobi 
Občine Trebnje. Župan je sejo ob 19.50 prekinil. 
Nadaljevanje pa je bilo določeno za sredo, 6. 11. 
2019.
Na seji je bilo prisotnih 19 članic in članov Občinskega 
sveta Občine Trebnje, na dnevni red pa je bilo ume-
ščenih 15 točk. 
Uvodoma je Občinski svet Občine Trebnje potrdil 
zapisnik 8. redne seje z dne 4. 9. 2019, zapisnik 2. 
dopisne seje z dne 2. 7. 2019 in zapisnik 3. dopisne 
seje z dne 23. 9. 2019 ter sprejel popravek Sklepa o 
prerazporeditvi pravic porabe in uskladitvi projektov 
iz načrta razvojnih programov, ki se nanaša na zago-
tovitev dodatnih sredstev za sofinanciranje športnih 
društev, ki delujejo v javnem interesu.   

V nadaljevanju je Občinski svet Občine Trebnje po 
skrajšanem postopku sprejel Odlok o spremembah 
Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala 
Trebnje, v prvi obravnavi pa Odlok o Javnem lekarni-
škem zavodu Dolenjske lekarne Novo mesto ter Odlok 
o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega lekarniške-
ga zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto.
Občinski svet Občine Trebnje je v prvi obravnavi spre-
jel še Odlok o ureditvi mirujočega prometa v občini 
Trebnje ter Odlok o nadomestilu za uporabo stavb-
nega zemljišča v občini Trebnje, slednjega z upošte-
vanjem pripomb iz razprave, povzetih pred glasova-
njem.
Poročilo z nadaljevanja 9. redne seje Občinskega sve-
ta Občine Trebnje bo objavljeno v naslednji številki 
Glasila.
Vse informacije glede sklica in vsebine sej Občinske-
ga 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 zapisni-
ke preteklih sej. 

Andreja Perc 
Oddelek za splošne zadeve , OU Občine Trebnje
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AQUARES:
Ogled primerov
ponovne rabe vode na Poljskem 
16. in 17. 10. 2019 smo se predstavniki Občine Trebnje, ki je par-
tner projekta AQUARES (angl. Water reuse policies advancement 
for resource efficient European regions), in Razvojnega centra 
Novo mesto udeležili ogleda dobrih praks varčevanja z vodo in 
njene ponovne rabe v regiji Lodzkie na Poljskem. Namen srečanja 
je bil spoznati raznovrstne tehnološke pristope čiščenja odpadnih 
voda, monitoringa kakovosti odpadnih voda in implementacije 
ponovne rabe vode v različnih sektorjih: industriji, kmetijstvu, 
javnem sektorju, turizmu in rekreaciji. 
Obiskali smo tehnološko dovršeno čistilno napravo v Sieradz, v 
tovarni Bilinski, kjer se ukvarjajo z barvanjem tkanin. Predstavili 
so nam, kako so v sodelovanju z univerzo razvili napreden posto-
pek čiščenja odpadne vode in njene ponovne rabe, ogledali smo 
si primere ekoremediacij na rekreacijskih jezerih v Arturowek, 
pokazali so nam tudi napredno čiščenje bazenske vode, podjetje 
Cybercom nas je seznanilo z inovativno aplikacijo za monitoring 
kakovosti voda v realnem času ter številni drugi strokovnjaki so 
poudarili pomen zapiranja vodnega kroga. Študijski obisk je bil 
priložnost za izmenjavo informacij med strokovnjaki iz različnih 
držav. 

Sara Uhan
OU Občine Trebnje

občinske novice

BREZPLAČNO PRAVNO SVETOVANJE ZA OBČANE
ponedeljek, 2. 12. 2019, od 12.00 do 16.00.

Svetovanje bo potekalo v pisarni Glasila občanov, Goliev trg 
4 (stavba za Občino Trebnje).
Na svetovanje se je potrebno predhodno naročiti pri izvajalcu 
bodisi po elektronski pošti ali telefonu:
• 01/521-18-88
• 051/681-181
• pic@pic.si

Kolesarske in peš površine  
v Trebnjem in zaledju −  
prva delavnica
V torek, 22. 10. 2019, se je v dvorani STIK v Trebnjem odvila prva 
od dveh delavnic, vezana na pripravo idejne zasnove kolesarskih 
in peš površin v Trebnjem in zaledju. Predmet idejne zasnove je 
načrtovanje manjkajočih površin za pešce in sklenjene mreže 
kolesarskih povezav v mestu Trebnje in bližnjih naselij. Cilj de-
lavnice je bil zastaviti koncept idejne zasnove s pomočjo predlo-
gov, pomislekov in idej udeležencev na delavnici. V razpravi so 
pripravljavci iskali odgovore na vprašanja, kot so: kje je nova in-
frastruktura najbolj nujna, kje so možne in smiselne spremembe 
obstoječih ureditev z minimalnimi gradbenimi posegi in kje so 
obstoječi potenciali.
Delavnica je bila priložnost za izmenjavo mnenj med udeleženci 
in pripravljavcem idejne zasnove. V kratkem bo sledila druga de-
lavnica, kjer bodo predstavljeni predlogi in rešitve idejne zasnove 
površin za pešce in kolesarje v mestu Trebnje in zaledju. 

Vljudno vabljeni!
mag. Janko Zakrajšek, Oddelek za okolje,

prostor in infrastrukturo, OU Občine Trebnje

Prenovljen odsek na cesti proti 
Repčam
Pred dnevi je bila končana ureditev dela lokalne ceste LC 425 031 
Trebnje – Repče – Gorenji Vrh – Rdeči Kal na odseku med na-
seljema Trebnje in Repče v skupni dolžini 800 m. Investicija je 
obsegala ureditev voziščne konstrukcije, razširitev določenih de-
lov odseka ceste, ureditev odvodnjavanja in bankin, izgradnjo na-
sipov in ureditev brežin, preplastitev cestišča in ureditev cestne 
opreme. Navedeni posegi so izboljšali prevoznost obravnavanega 
odseka ceste, povezanost med naselji, prometno varnost, infra-
strukturno urejenost občine in splošne pogoje bivanja za tamkaj-
šnje prebivalce.
Rekonstrukcijo je izvedlo podjetje Komunalne gradnje d.o.o iz 
Grosuplja. Končna vrednost investicije je 285.613,96 EUR z DDV.

Janko Zakrajšek
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

OU Občine Trebnje
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Brezplačni prevozi za starejše občane  
v občini Trebnje

Občina Trebnje  že od avgusta 2019 v sodelovanju z Društvom upokojencev Trebnje 
in Zavodom zlata mreža izvaja projekt »PROSTOFER / prostovoljni šofer« in 
zagotavlja socialno šibkim, starejšim in invalidom dostopnost do zdravniške oskrbe, 
trgovinskih centrov in javnih ustanov.
Komu je namenjen PROSTOFER?
Prevozi so namenjeni starejšim občanom nad 65 let, ki ne vozijo sami, nimajo sorod-
nikov oziroma prijateljev, da bi poskrbeli za prevoze in so v socialno šibkem položaju.
Način izvajanja projekta PROSTOFER
Prevoze opravlja deset prostovoljcev, ki sopotnikom pomagajo, jih pospremijo ter po-
čakajo. Občina Trebnje zagotavlja električno vozilo Renault ZOE  z oznako PROSTOFER 
in grbom Občine Trebnje.
Kdaj in kje se izvajajo prevozi? Od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro na območju 
občine Trebnje.
Naročilo prevoza na številki 080 10 10, in sicer najmanj dva dni pred želenim prevo-
zom. 

 
Oddelke za družbene in gospodarske dejavnosti

Majda Šalehar

Slovo Metoda Cirila 
Pungartnika,
nekdanjega župana, člana Občinskega sveta, 
državnega poslanca in častnega občana 
Občine Trebnje

Metod Ciril Pungartnik, nekdanji župan, član Občinskega sveta, 
državni poslanec in častni občan Občine Trebnje, je umrl 27. sep-
tembra v 84. letu starosti. Žalna seja v njegov spomin je potekala 
v četrtek, 10. oktobra 2019, ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine 
Trebnje.  
Metod Ciril Pungartnik je bil rojen 24. junija 1936 v Trebnjem. 
Njegova prva zaposlitev je bila v industriji, nekaj časa je bil učitelj 
tehničnega pouka, v poznih 60. letih pa je prevzel položaj načelni-
ka za gospodarstvo v občinski upravi. V času demokratičnih spre-
memb v Sloveniji v začetku 90. let je bil izvoljen za predsednika 
takratne tridomne občinske skupščine. Po preoblikovanju lokalne 
zakonodaje leta 1994 je bil izvoljen za prvega trebanjskega župa-
na. V letih od 1997 do 2002 je bil poslanec in župan, v letu 2004 
na nadomestnih volitvah pa ponovno izvoljen za župana. Od leta 
2006 do leta 2011 je bil občinski svetnik. Leta 2012 je postal ča-
stni občan Občine Trebnje. S svojim delom je pustil izjemen pečat 
v lokalni skupnosti in širše.
Njegovo osnovno vodilo v delovanju je bilo, da mora do sleher-
nega gospodinjstva biti pripeljana dobra cesta in vodovod. S tem 
se je zapisal v srca ljudi, ki ga ohranjajo v lepem spominu. Uprl se 
je tudi nameri LDS-a, vlade in ministrstev, da se nova avtocesta 
spelje po dolini. 
Kako prav je imel, lahko presodite sami. Zavzemal se je, da se 
ulice in trgi poimenujejo po znanih trebanjskih rojakih. V tistem 
času so med drugim poimenovali trg po Frideriku Baragi in Goliev 
trg.
Dolga leta je uspešno vodil podjetje Akripol in vztrajal, da je os-
tal samostojen gospodarski subjekt. S tem se je Akripol izognil 

propadu in usodi, kot jo je doživela matična družba Novoles. V 
tem času se je nepoklicno udejstvoval tudi pri delu v takratnih 
samoupravnih interesnih skupnostih.
Ciril Metod Pungartnik je bil izjemen poznavalec lokalne zgodo-
vine, sicer pa zelo skromen, kar pričajo tudi zelo skromni zapisi o 
njegovem delu in življenju. Njegova dela govorijo sama zase, ko-
lektivni spomin pa priča o izjemnosti Cirila Metoda Pungartnika.
Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

Alojzij Kastelic, župan Občine Trebnje

Vabilo
Simbioza – računalniško opismenjeva-
nje za starejše na Osnovni šoli Trebnje
Vabimo vas na Simbiozo − računalniško 
opismenjevanje za starejše na OŠ Treb-
nje, ki bo letos potekalo malo drugače. 
Srečevali se bomo enkrat mesečno, in 
sicer vsako tretjo sredo v mesecu no-
vembru, decembru, januarju, februar-
ju in marcu od 13.00 do 15.00. Skupaj s 
prostovoljci bomo izvedli računalniške 
delavnice, ki se bodo prilegale znanju 
in željam posameznega udeleženca.
Prvo srečanje bomo izvedli 20. 11. 
2019 ob 13.00.
Zelo se veselimo prvega ali vnovičnega 
druženja z vami.
Prosimo, da se zaradi lažje organizaci-
je dogodka prijavite na tel. (07) 34 81 
885.

Sabina Zajec, OŠ Trebnje

občinske novice
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Majda Šalehar, dipl. upr. org., je na Oddelku za družbene in go-
spodarske dejavnosti zaposlena kot svetovalka za področje soci-
alnega varstva in športa.
S področja socialnega varstva skrbi za izvajanje letnega progra-
ma, saj Občina zagotavlja finančno pomoč ob rojstvu otroka, 
denarno pomoč socialno ogroženim, subvencionira najemnine, 
financira družinskega pomočnika, zagotavlja doplačila oskrbe v 
domovih za starejše, sofinancira izvajanje pomoči na domu in de-
lovanje Rdečega križa ter razpiše sredstva za izvajanje socialnih 
programov in programov upokojenskih društev. Prav tako obči-
na sofinancira izvajanje javnih del v občini. V letošnjem letu je 
občina pričela z izvajanjem projekta »Prostofer«, s katerim pro-
stovoljci zagotavljajo brezplačne prevoze starejšim in socialno 
šibkim občanom. Na področju športa so osnovne naloge priprava 
razpisa za šport, s katerim društva pridobijo občinska sredstva za 
izvajanje športnih programov ter po zaključku leta tudi za izbor 
športnika leta.

Elektronski naslov: majda.salehar@trebnje.si
Telefonska številka: 07 34 81 133

Irena Žužek, univ. dipl. soc.,  je že 13. leto zaposlena na Oddel-
ku za družbene in gospodarske dejavnosti, od letošnjega oktobra 
kot vodja oddelka. Delo oddelka je zelo raznovrstno in zajema 
področja, kot so vzgoja in izobraževanje, zdravstveno varstvo, 
knjižničarstvo, turizem, kmetijstvo, galerijska dejavnost, gospo-
darstvo, socialno varstvo, šport, kultura in mladinska dejavnost. 
Zavedamo se svojega poslanstva – naše delo je v prvi vrsti name-
njeno občanom in njihovim potrebam, zato so naša vrata za vse 
vedno odprta.  

Elektronski naslov: irena.zuzek@trebnje.si
Telefonska številka: 07 348 11 24

Oddelek za družbene  
in gospodarske dejavnosti 
Občinske uprave Občine 
Trebnje, 2. nadstropje
Aleksandra Stritar, univ. dipl. ing. agr., je od letošnje jeseni za-
poslena na Občini Trebnje kot svetovalka na Oddelku za družbe-
ne in gospodarske dejavnosti. Njeno delovno področje obsega 
oblikovanje in pripravo gradiv s področja vzgoje in izobraževanja, 
varstva kulturne dediščine, kulture in mladinskega sektorja. Pri 
delu sodeluje s kulturnimi  in mladinskimi društvi, ki delujejo na 
območju občine. Pokriva področje štipendij, ki jih Občina pode-
ljuje dijakom in študentom za pomoč pri izobraževanju. Občina 
Trebnje je pridobila certifikat Mladim prijazna občina, zato si bo 
prizadevala za učinkovito reševanje mladinske problematike.

Elektronski naslov: aleksandra.stritar@trebnje.si 
Telefonska številka: 07 34 81 126

Znanje je ključ do 
trajnostnega razvoja

Edina stalnica v našem 60-letnem popotovanju je učenje, 

medtem ko se način izobraževanja ves čas spreminja glede 

na razvoj in potrebe gospodarstva, družbe in posameznika. 

Kako se je izobraževanje odraslih spreminjalo skozi vseh šest 

desetletij našega delovanja, bomo predstavili v obsežni publi-

kaciji in na našem zaključnem dogodku tega jubilejnega leta. 

Sprehodili se bomo po prehojeni poti in pokukali v načrte za 

prihodnost, zato vas 

3. decembra 2019 ob 18. uri vabimo v našo družbo v Gala-

ksijo Trebnje, 

kjer se boste imeli priložnost srečati tudi vsi, ki ste kdaj skupaj 

»gulili« CIK-ove klopi. 

Tanja Vrčkovnik

občinske novice

mailto:irena.zuzek@trebnje.si
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V Trevesu postavili 
defibrilator 
V podjetju Treves d.o.o. na Biču so zno-
va dokazali, da jim je mar za sočloveka. V 
skrbi za zdravje in prvo pomoč ob kritičnih 
trenutkih tako zaposlenim kot svojim 
strankam so prejšnji mesec v svoje pros-
tore postavili AED defibrilator. Organizirali 
so tudi predstavitev temeljnih postopkov 
oživljanja z uporabo avtomatskega defibri-
latorja. 

Avtomatski zunanji defibrilator ali AED je 
prenosna elektronska naprava, ki samode-
jno zazna motnjo srčnega ritma. Njegova 
uporaba je zelo preprosta, kajti namenjen 
je tako medicinskemu osebju kot laikom. 
Defibrilacija pomeni dovajanje električne-
ga toka srčni mišici skozi prsno steno z 
namenom, da prekinemo srčni zastoj.

Defibrilator uporabimo, ko se prizadeti 
ne odziva na klic in ne naredi normalnega 
vdiha med nekajsekundnim opazovanjem. 
Ker pri srčnem zastoju odločajo sekunde, 
je pomembno, da ostanemo zbrani in 
ukrepamo hitro. Če menimo, da se priza-
deti ne odziva in ne diha, takoj pokličemo 
112. Če smo pri reševanju sami, moramo 
hitro oceniti, koliko časa potrebujemo do 
najbližjega defibrilatorja. Če je ta čas več 
kot dve minuti teka, ne zapuščamo priza-
detega, temveč nemudoma začnemo izva-
jati TPO. V nasprotnem primeru čimprej 
prinesemo defibrilator, odpremo pokrov, 
vklopimo aparat, namestimo samolepilni 
elektrodi na golo kožo prsnega koša in sle-
dimo govornim navodilom.

oglas
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Jože Avguštinčič –
podžupan
Mlad, mnogokaterim premlad za mesto 
podžupana, a vendar poln entuziazma, 
svežega vetra in idej je mladenič JOŽE 
AVGUŠTINČIČ 20. 5. 2019 nastopil funkci-
jo podžupana naše Občine. Zadolžen je za 
področje družbenih in gospodarskih de-
javnosti. Je diplomirani inženir lesarstva, 
doma iz Lokev pri Dobrniču. Star je 35 let, 
ima družino, kot konstruktor pa je zapo-
slen v podjetju z dolgoletno tradicijo v Po-
savju. Rad se ukvarja s športom, v prostem 
času pa posveča čas svoji družini.

Trebanjci smo vas prvič spoznali kot kan-
didata na listi za zadnje županske volitve. 
Se nam lahko na kratko predstavite?
Res je. Pred volitvami sem bil večini po-
polnoma nepoznan. Prihajam iz delavsko 
kmečke družine iz Lokev pri Dobrniču in 
starševska vzgoja ter delo sta mi zarezali 
v dušo delavnost in vztrajnost. Sem poro-
čen, imam dva krasna sinova, ki potrebu-
jeta precej pozornosti in energije. Živimo v 
starejši hiši, ki jo z ženo počasi, a vztrajno 
sama adaptirava in ji dajeva dušo. 

Kakšna je vaša poklicna pot?
Po končani osnovni šoli sem se vpisal na 
lesarsko šolo v Novem mestu in se po kon-
čani tehnični izobrazbi vpisal na lesarsko 
fakulteto v Ljubljani. Že kot dijak in pozneje 
študent sem veliko delal, da sem lahko štu-
diral in sledil svojim vrstnikom, saj mi starši 
niso mogli zagotoviti dovolj sredstev za iz-
obraževanje. Opravljal sem razna dela; od 
gradbeništva do dela na žagi, med drugimi 
pa sem vozil tudi kamion. Po končanem 
študiju sem se zaposlil pri mizarju v Novem 
mestu, kjer sem delal v proizvodnji. Zaradi 
krize je podjetje odpuščalo delavce in med 
njimi tudi mene. Čez pol leta sem se za-
poslil v podjetju, ki izdeluje in montira PVC 
stavbno pohištvo. Zopet sem se moral na-
učiti vse od začetka, vendar sem zaradi iz-
jemnega zanimanja zelo lepo napredoval. 
A moje ambicije so bile večje in glede na 
mladost sem menil, da se lahko naučim še 
kaj več. Tako sem pred dvema letoma dal 
odpoved in se zaposlil v lesnem podjetju 
v Sevnici, kjer sedaj delam kot konstruktor 
(rišem delavniške načrte, izmere na objek-
tih ipd.). Pripadnost podjetju in rast v sebi 
mi dajeta vedno novega elana za delo, ki 
ga imam rad. Z veseljem hodim v službo, 
kar pa je velik privilegij.

Zakaj ste se odločili, da boste kandidirali 
za župana? Ste si to že dlje časa želeli? 

V bistvu me je do tega nekako čisto nena-
mensko odneslo. Moj plan pred volitvami 
je bil samo kandidatura za občinskega sve-
tnika. Ker prihajam iz največje slovenske 
stranke, ki je  v vsaki občini predlagala svo-
jega kandidata za župana, so se na koncu 
odločili, da se predstavim jaz kot kandidat 
za župana občine Trebnje.

Je bil izid volitev pričakovan?
Izid volitev me je celo nekako presenetil. 
Glede na to, da me ljudje v okolju niso 
poznali, sem pričakoval zadnje mesto. 
Čeprav sem po tiho želel, da ne bi bil čisto 
zadnji. Drugače pa menim, da slabih 15 % 
ni slab rezultat za prvo kandidaturo, zato 
se vsakemu, ki mi je namenil glas, zahva-
ljujem in upam da ga ne razočaram.

Vi ste pod župansko funkcijo prevzeli 
pred pol leta. Kaj bi rekli, kakšni so »prvi 
vtisi« o delu podžupana? Je tako, kot ste 
pričakovali, težje, lažje?
Začel sem konec maja 2019. Če sem 
iskren, sploh nisem vedel, kaj pričakovati. 
Ni lahko. Hitro sem moral zaplavati v te 
vode, katerih prej nisem bil vajen. Še manj 
javnega nastopanja, ki mi je nekaj časa res 
delalo težave. Poleg velike obremenje-
nosti v službi in doma pa mi predvsem pri-
manjkuje časa. Tako za delo kot družino.

Kaj vam je pri tem delu najbolj všeč?
Spoznaš veliko novih ljudi in si blizu razvo-
ju občine. Ravno tako spoznavaš poveza-
nost in delovanje same Občine in lahko 
poveš tudi svoje mnenje. Poleg tega pa 
lažje svetuješ in po potrebi pomagaš tudi 
lokalnim skupnostim. Tako svojim kakor 
drugim.

Kaj pa kakšna negativna stran?
Kot sem že omenil, je meni mučno javno 
nastopanje, vendar se počasi privajam, 
prebijam led in kot pravijo, vaja dela moj-
stra.

Kakšne zadolžitve imate kot podžupan 
Trebnjega?
Delujem v odboru za kmetijstvo, gospo-
darstvo in družbene dejavnosti. Sem pa 
tudi član komisij za mladino, šport in kme-
tijstvo.

Kako ocenjujete sodelovanje z županom?
Menim, da je najino sodelovanje dobro, 
čeprav  se vedno ne strinjava povsem, a 
zato so vedno kompromisi, strpnost in 
konstruktivni pogovori.

Kako bo po vaše Občina pritegnila podje-
tja – potencialne investitorje – v industrij-

sko cono glede na to, da imajo sosednje 
občine tudi industrijske cone? 
Če se ne motim, imamo nižjo ceno od bli-
žnjih občin in tudi eno boljših lokacij na 
Dolenjskem. Dejstvo je tudi, da Trebnje 
raste v vseh pogledih. V gospodarstvu, ki 
posledično v občino prinaša nove investi-
torje in z njimi tudi nova delovna mesta, 
kar pa je pohvalno.

Katere panoge gospodarstva namerava 
Občina pritegniti v svoje okolje?
Stremeti je potrebno po dobro stoječih 
podjetjih, ki bodo s svojim pozitivnim po-
slovanjem lahko nudila nova delovna mes-
ta in s tem odpirala vrata v boljši jutri tako 
lokalni skupnosti kot posameznikom. 

Kje kot podžupan vidite možne dodatne 
vire financiranja občinskega proračuna?
Vsi bi si želeli imeti več in boljša financira-
nja, kar je skoraj zagotovo nemogoče. Ved-
no obstajajo želje in realnost. Za evropska 
sredstva moraš zagotavljati lastna sredstva, 
katerih imamo v Trebnjem premalo, zato 
upamo lahko le na radodarnost države.

Kakšni so prihodnji izzivi za lokalne skup-
nosti na področju sociale, kulture, športa 
...?
Potrebna je ureditev pločnikov in kolesar-
skih stez ter umiritev prometa v Trebnjem. 
Za šport po mojem mnenju že sedaj na-
menjamo veliko denarja, kar se tudi dobro 
vidi. Socialni problem pa vidim predvsem 
pri romski skupnosti. Sam sem mnenja, da 
ne smemo ljudem dajati ribe, marveč jih 
je potrebno naučiti ribo ujeti. Glede kultu-
re pa sem mnenja, da se dogaja ogromno, 
vendar vidim, da zanimanje občanov na 
žalost ni pretirano veliko.

intervju
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GRADIŠČE pri 
Trebnjem 
Na najožjem in nevarnem odseku ceste v 
Gradišču smo v dolžini 40 m razširili cesto 
z izgradnjo opornega zidu in s tem izbolj-
šali varnost in pretočnost prometa. Vašča-
ni smo te pridobitve zelo veseli. Za potek 
in izvedbo del se zahvaljujemo KS Dolenja 
Nemška vas in g. Mihu Severju. Zahvalju-
jemo se tudi lastnikom zemljišč g. Lojzetu 
Križmanu, g. Francu Kralju, g. Jožetu Uha-
nu in vsem, ki so kar koli pripomogli k tej 
pridobitvi.  

Igor Udovč

Kako ocenjujete delovanje občinskega 
sveta?
Včasih je kar pestro, kar je tudi prav, 
čeprav pestrost otežuje delo. A vendarle 
menim, da občinski svet dela dobro za vse 
občane. Vedno najdemo skupno rešitev, 
čeprav ni vsem po godu (kar tudi ne more 
biti), a šteje končen rezultat, predvsem pa 
zadovoljstvo občanov.

Kakšni so načrti za ta mandat? Kateri pro-
jekti bodo v ospredju?
Po mojem mnenju so prioritete ceste, 
predvsem povezava na bivšo H1, kar me-
nim, da je skrajni čas, osnovna šola, za ka-
tero vemo, da ima sedanje kapacitete pre-
majhne, kakor tudi čimprejšnje delovanje 
vrtca v Šentlovrencu. 

Nam lahko izdate, o kakšnih novih pro-
jektih v občini še razmišljate? 
Mislim, da so občani kar dobro seznanjeni 
z vsemi projekti, kar pa je tudi prav. Želi-
mo si nov kulturni hram, ki bo po mojem 
mnenju dal mestu dušo kulture druženja, 

in pa parkirno hišo, ki bi lahko prometno 
razbremenila mesto. Nekaj so želje, drugo 
je realnost, vendar pa drži, da kjer je volja, 
je tudi pot.

Bi kako stvari, če bi vam bila dana mož-
nost, spremenili oz. naredili drugače?
Tega je veliko; vsak bi nekaj naredil po svo-
je, a menim, da bi morali pri nekaterih za-
devah biti malo bolj vztrajni in po domače 
povedano, tudi bolj tečni do države.

Kakšne so oz. bodo vaše prioritete v tem 
mandatnem obdobju?
Vedno se bom zavzemal za pridnega in 
delavnega občana. Nikakor pa ne mislim 
podpirati lenobe. Zavzemal se bom za dvig 
standardov v občini, tako da bo lahko vsak 
občan Trebnjega s ponosom povedal, od 
kod prihaja.

Kaj v Občini pogrešate?
Premalo denarja za vse, kar bi radi postori-
li in uredili, vendar je na žalost tako skoraj 
po vseh občinah.

Katera Občina je za vas navdih, zgled, 
vam daje vizijo?
Že Trebnje je lahko marsikomu za vzgled, 
vendar če bi moral izpostaviti neko obči-
no, bi bila po moji presoji potem občina 
Grosuplje.

Je bilo v tem času podžupanovanja kdaj 
tako težko, da ste si mislili: »Le kaj mi je 
bilo tega treba?«
A seveda je bilo in zavedam se, da bo tudi 
še huje, vendar vem, da se nobena juha ne 
poje tako vroča, kot se skuha. Vzgojen sem 
v krščanskem duhu in ko mi je težko, se 
vedno opiram na Boga, kar mi zelo poma-
ga. In veste, mi obračamo, Bog pa obrne.

Razmišljate o mestu župana. Boste mor-
da na naslednjih volitvah kandidirali?
Razmišljam o tem, vendar vem, da biti 
župan ni lahko delo. Počasi se kalim in ko 
bom zrel za to, verjetno pride tudi do tega. 
Seveda pa to ni odvisno samo od mene in 
pot do tja je še dolga.

Mojca Smolič

intervju / novice
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Na temeljih 
preteklosti snujemo 
sedanjost in zremo 
v prihodnost
V Velikem Gabru letos praznujemo 140-le-
tnico naše šole. Ob tem jubileju gledamo 
nazaj v preteklost in razmišljamo naprej o 
prihodnosti. V sklopu projekta Na temeljih 
preteklosti snujemo sedanjost in zremo v 
prihodnost smo učenci in učiteljice od 1. 
do 5. razreda v četrtek, 24. 10. 2019, gosti-
li goste, ki so povezani z našo šolo. Obiska-
li so nas bivši učitelji Adela Petan, Marija 
Uhan, Štefanija Gliha in Jože Kocjan ter 
bivša, že upokojena učenca Lojzka Miklav-
čič in Tone Zaletel. S pripovedovanjem, 
fotografijami in predmeti so nam približali 
svoje šolanje, poučevanje in vrednote, ki 
so jim bile privzgojene. Učenci so imeli 
priložnost spoznati, da je njihovo šolanje 
danes povsem drugačno, a vrednote spo-
štovanje, odgovornost in znanje ostajajo 
cenjene. 

učiteljice razredne stopnje
OŠ Veliki Gaber

Članice in člani Občinskega pihalnega or-
kestra Trebnje in Trebanjskih mažoret smo 
v soboto, 19. 10. 2019, nastopili na Tek-
movanju slovenskih godb in mažoretnih 
skupin v korakanju v Radečah. Tekmovanje 
je potekalo v kategoriji protokol, parada in 
show program. Nastopili smo v kategoriji 
parada in z 88,3 % točkami osvojili zlato 
plaketo. V Radeče nas je prišlo spodbujat 
tudi kar nekaj navijačev. Za podporo se jim 
iskreno zahvaljujemo. Doseženega rezul-
tata smo zelo veseli, saj je bil to naš prvi 
skupni projekt na tem področju.

Borut Kolenc
Foto: Gašper Peček

Občinski pihalni orkester Trebnje in Trebanjske mažorete  
na tekmovanju v korakanju

novice
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Preko Simbioze Giba – vseslovenskega prostovoljskega projekta, 
ki spodbuja medgeneracijsko sodelovanje in gibanje, so bile v 
tednu od 14. 10. do 18. 10. 2019 Osnovna šola Trebnje in nje-
ne podružnice (PŠ Dobrnič, PŠ Dolenja Nemška vas in PŠ Šentlo-
vrenc) povezane z izvajalci projekta v več kot 150 ostalih občinah 
po Sloveniji. 
Učenci od 1. do 5. razreda OŠ Trebnje in njenih podružnic so ba-
bice in dedke povabili na medgeneracijske pohode, medgene-
racijske športne dneve in ure športa, ki so jih z vso skrbnostjo 
pripravile njihove učiteljice. Stari starši so se odzvali v res veli-
kem številu, saj jih je prišlo kar 372, učenci in učiteljice pa so bili 
prav vsakega izmed njih zelo veseli. Pohode in športne dneve je 
ponekod popestril tudi krajši kulturni ali družabni program, med 
aktivnostmi pa je bil čas tudi za pogovor. 
Sodelovanje v projektu je vse navzoče spodbudilo k zdravemu 
preživljanju prostega časa, veselje in dobra volja ob druženju pa 
sta vnovič potrdila bogastvo medgeneracijskega povezovanja.

  Sabina Zajec

Na OŠ Veliki Gaber je veliko ustvarjalno nadarjenih otrok, med 
njimi tudi pesniško. Kar osem naših učencev je s svojimi pesmimi 
sodelovalo na 6. literarnem natečaju Pavčkove vitice, ki ga us-
pešno organizira OŠ Toneta Pavčka v Mirni Peči s predano men-
torico Mojco Žefran. 
Na natečaj je skupno prispelo več kot 300 pesmi, ki so jih napisali 
osnovnošolci s kar 24 osnovnih šol. Vse so objavljene v zborniku 
Sreča. Med njimi je komisija izbrala po tri najboljše pesmi avtor-
jev iz vsakega triletja. Med nagrajene se je uvrstila tudi pesem 
učenke Zale Zupančič z naslovom Nima ideje, ki je nastala pod 
mentorstvom učiteljice Olge Podpadec. 
Več o dogajanju ob podelitvi priznanj najboljšim pesnikom na 
zaključni prireditvi natečaja, ki je potekala 21. 10. 2019, si lahko 
pogledate tudi na spletnih straneh OŠ Mirna Peč in časopisa Do-
lenjski list (povezava spodaj).
https://www.dolenjskilist.si/2019/10/22/227304/novice/ 
dolenjska/Ne drzi da otroci ne marajo poezije/ 

Mentorica Olga Podpadec

Jesensko srečanje s starši
V torek, 15. 10. 2019, smo se zbrali ob 16.30 na igrišču nasproti enote Mavrica. Strokovni 
delavki oddelka »METULJČKI« so že vse pripravile za peko kostanja in izvedbo športnih 
zabavnih iger. Po kratkem pozdravu vseh prisotnih so se otroci razdelili v dve skupini. Ot-
roci so okoli zapestja roke dobili barvni trak; eni modrega, drugi rdečega. Razdelili so se v 
dve skupini. Preizkušali so se v spretnosti nošenja kostanja v žlici, v sonožnem skakanju v 
vreči, v prenašanju zelenih in rdečih jabolk s preprekami. V zadnji igri so se otrokom prid-
ružili tudi starši. Otroci so jim stopili na nogo in skupno so prehodili določeno razdaljo, ne 
da bi otrok stopil na tla. Tekmovanje je bilo neodločeno. Po igrah smo se pridružili ostalim 
staršem, ki so med tem časom pekli kostanj. Pogostili smo se s kostanjem, s piškoti, so-
kom in vodo. Nadaljevanje srečanja je potekalo v prijetnem vzdušju, otroci so se igrali na 
igralih igrišča. Na koncu so otroci za uspešno opravljene naloge dobili ročno lutko zajčka, 
ki naj jim bo v spomin na naše zadnje jesensko srečanje – naslednje bo v šoli.

 Vzgojiteljica Brigita Borak

Simbioza Giba
– medgeneracijski pohodi in športni dnevi ter ure  športa na Osnovni šoli Trebnje in njenih 
podružnicah

Nadarjeni mladi pesniki na OŠ Veliki Gaber

https://www.dolenjskilist.si/2019/10/22/227304/novice/dolenjska/Ne_drzi_da_otroci_ne_marajo_poezije/
https://www.dolenjskilist.si/2019/10/22/227304/novice/dolenjska/Ne_drzi_da_otroci_ne_marajo_poezije/
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Poskočna turneja 
enote Kekec
Strokovni delavci enote Kekec smo se od-
ločili, da se prijavimo na natečaj Poskoč-
na turneja  ̶  S Pikapolonico po slovenskih 
vrtcih. To je natečaj, pri katerem želijo 
Poskočni muzikantje otrokom na zaba-
ven in zanimiv način približati slovensko 
glasbo. Vse, kar je bilo potrebno storiti, 
je bilo to, da smo na njihovo pesem Pika 
Poka naredili videoposnetek ter posnetek 
naložili na njihovo stran. Vsi naloženi po-
snetki bodo tako sodelovali v glasovanju 
in 50 vrtcev, katerih posnetki bodo prejeli 
največ glasov, bodo nagrajeni z obiskom 
Poskočnih muzikantov. Obisk bo zajemal 
enourni zabavni program, v sklopu kate-
rega bosta člana skupaj z otroki pela in 
plesala.

Vzgojiteljica Barbara Škarja

Gasilci rešili vse  
iz dobrniške šole
V začetku oktobra je na Podružnični šoli 
Dobrnič potekala požarna vaja v organi-
zaciji Občinskega gasilskega poveljstva 
Trebnje, ki se je je udeležilo 54 gasilcev iz 
7 društev. »Zagorelo« je v času pouka, ko 
je bila šola polna učencev in zaposlenih. 
Večina med njimi je kljub gostemu dimu 
hitro zapustila stavbo, del učencev pa je 
skupaj z učiteljico ostal ujet v mansardi. 
Rešili so jih trebanjski gasilci, ki so se do 
njih povzpeli s pomočjo lestve in košare 
ter evakuirali najpogumnejše. Ko so bili 
vsi na varnem, sta sledila postroj in analiza 
vaje. Da so prav vsi gasilci z odliko opravili 
svoje delo in poskrbeli za učence in uči-
telje ter s tem pokazali pripravljenost na 
tovrstne dogodke, so se strinjali vsi udele-
ženci dogodka, ki so bili še posebno nav-
dušeni nad sklepnim delom, ko so se lahko 
v gasilski košari dvignili v zrak in z višine 
kar 13 metrov opazovali Dobrnič. 

Miloja Bukovec

Gumbi pri gasilcih
V mesecu požarne varnosti smo obiskali gasilsko postajo v Trebnjem, kjer so nam pri-
jazni gasilci predstavili delo gasilcev in njihovo opremo. Podrobneje smo si ogledali 
gasilski kamion, kombi in vso gasilsko opremo. Določenih pripomočkov smo se lahko 
dotaknili in jih spoznali pod nadzorom gasilca. Neizmerno smo uživali pri brizganju z 
gasilsko cevjo. Na vsa vprašanja, ki smo jim jih zastavili, so nam odgovorili in vse stvari 
pojasnili. S predstavitvijo svojega poklica so nas gasilci zelo navdušili, zato se zagotovo 
srečamo na kakšnih gasilskih vajah ali pa gasilski veselici.

Vzgojiteljica Barbara Škarja

Avtor fotografije: Karmen Koželj
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Zgodovina 
taborništva  
v Trebnjem
Ponovna ideja o obnovitvi dejavnosti se je 
pričela uresničevati leta 1997 z ustanovno 
konferenco taborniške organizacije maja v 
prostorih Planinskega društva Trebnje. Za 
starešino je bil imenovan Franc Petelin. 
Zbrali so se tisti, ki so že bili taborniki in so 
želeli obuditi tovrstna srečanja. Pregleda-
li so opremo in ugotovili, da bo potrebno 
delo zastaviti na novo. Zagnana skupina 
tabornikov se je lotila pridobivanja novih 
(in starih) članov, lotili so se pripravljanja 
pravil, statuta in vseh ostalih dejavnosti, ki 
so bile potrebne za vpis društva v razvid. 
Že poleti so imeli tabor v Pavičinah. Dela 
so se resno lotili z naborom idej in želja, 
kaj bi želeli delati. Ponovili so orientaci-
jo, znanja vezanja vozlov, prve pomoči, 
poznavanja življenja v naravi.  V prvem 
letu ponovnega delovanja so spremenili 
ime društva iz čete v Društvo tabornikov 
Rod sivih jelš Trebnje. V skladu s statutom 
in pravilniki Zveze tabornikov Slovenije 
so sprejeli nova pravila. Ta so vsebovala 
namen, temeljna načela, metode, de-
javnosti, prisego in zakone taborniškega 
delovanja. Opredeljevala so članstvo, or-
ganiziranost v rodu ter finančno-materi-
alno poslovanje. Dogovorili so se tudi  za 
uporabo prostorov na Gubčevi cesti 16 a, 
kjer imajo sedež še danes. 
Od ponovne obuditve leta 1997 so po 
Francu Petelinu bili starešine še Željko 
Rokvič, Boštjan Kovič, Natalija Marinčič 
Borin in Jernej Uhan. Trenutno delo stare-
šine opravlja Matevž Marinčič.
V prihodnjih letih so redno delovali in se 
sestajali na sestankih rodove uprave, vo-
dovih sestanki, akcijah, izletih, pohodih, 
taborjenjih. Taborili so pri Obolnarju pod 
Čatežem, v Krasincu, Dolu in Marindolu 
ob Kolpi, v Kredu in Podbeli pri Kobaridu, 
v Veličanah, v Podgozdu ob Krki, nad Žu-
žemberkom. V skladu s statutom o delo-
vanju društva so imeli redne občne zbore, 
kjer so predstavljali delo v preteklih letih 
in načrte za prihodnje. Vseskozi so aktivno 
vabili nove člane, iskali sredstva za svoje 
delovanje in možnosti za predstavljanje 
in širjenje taborništva. Delo so načrtovali 
v okviru Zveze tabornikov Slovenije, na iz-
obraževanja pošiljali najbolj perspektivne 
kadre in skrbeli za pridobivanje opreme. 
Potrebno je poudariti, da so taborniki pro-
stovoljci. Vse opravljeno delo je plod moč-
ne želje, ki je osnovno vodilo tabornikov: 
»Z naravo k mlademu človeku.«

Taborniki pa niso samo spoznavanje teore-
tičnih stvari. So veliko več kot to. Tu so re-
dna tedenska srečanja vodnikov z mlajšimi 
taborniki. Vodniki so povečini srednješol-
ci, mladi, ki vodijo še mlajše. Pri tabornikih 
so še taborjenja, kurjenje ognja, pečenje 
večerje na ognju, nočne straže, preživete 
nevihte v šotorih, številne ožuljene noge, 
spoznavanje krajev, ljudi, stvari. Taborni-

štvo sčasoma postane način življenja – vse 
več se jih tudi kasneje, ko že imajo svoje 
družine, odloča za poletna kampiranja v 
naravi, pohode, izlete v naravi.
Če hočete mlademu človeku na prijeten in 
prijazen način pokazati, kaj je lepo, kako 
delati dobro in spoštovati sočloveka in 
naravo, ga pripeljite k tabornikom.

 Mojca Mežik, Rod sivih jelš, Trebnje
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Medgeneracijski pohod – 
Simbioza Giba
V ponedeljek, 14. 10. 2019, smo učenci PŠ Šentlovrenc od 1. do 
3. razreda v okviru vseslovenskega projekta Simbioza Giba izvedli 
medgeneracijski pohod, na katerega smo povabili stare starše. 
Srečanje smo začeli s krajšim kulturnim programom. Člani dram-
skega krožka so zaigrali igrico Ježki gredo v svet, nato je  udele-
žence pozdravila vodja PŠ Šentlovrenc Teja Zajec, pevski zbor pa 
je zapel pesem Mamica je kakor zarja.
Pred odhodom smo zapeli še nekaj pesmi, nato pa se pogumno 
podali na pot. Jesensko sonce nas je toplo grelo, pot pa vodila po 
obronkih šentlovrenške doline. Da smo pohod malo popestrili, 
smo učenci za dedke in babice pripravili tudi skrivne naloge. V 
gozdu smo skrili pismo, ki so ga stari starši uspešno našli. V njem 
smo zapisali nekaj nalog, ki smo jih skupaj uspešno opravili. Seve-
da so tudi dedki in babice presenetili nas in v vejah dreves skrili 
sladka presenečenja. Tudi mi smo bili uspešni in vse bonbone hit-
ro našli in polizali. Pot nas je vodila tudi mimo hiše naše sošolke 

Skrajno neodgovorno
Pred nekaj dnevi je nepridiprav odložil pnevmatike 
ob kontejnerju za ločene odpadke. Zanimivo je, da so 
ti čevlji last vozila višjega cenovnega razreda. Občani 
občine Trebnje lahko brezplačno oddamo do 50 kg te 
nadloge na odlagališču Komunale Globoko. V nabavno 
ceno pnevmatike je vključena tudi njena razgradnja. 
Vulkanizerski servis je ob menjavi pnevmatike dolžan 
izrabljeno vzeti na svojo deponijo, zato taka dejanja 
obsojamo. Krajani vasi Cesta se dobro poznamo med 
seboj. Prepričani smo, da je to uvoz iz sosednje obči-
ne. Ker se ta problem nenehno pojavlja, je dana po-
buda o namestitvi video nadzora. Imamo zakonodajo, 
ki bolj ščiti, kot preprečuje taka dejanja. Vaščani bomo 
vzeli problem v svoje roke in ga rešili po zdravi kmeč-
ki pameti. Odkrili bomo zlikovca. Odloženo robo mu 
bomo vrnili s 100 % obrestno mero. To bomo storili v 
enakem NOČNEM času na njegov lesketajoči se hišni 
prag. 

Mirko Gliha

Sodelovanje  
z DSO Trebnje
Skupina Škorenjčki že drugo leto inten-
zivno sodelujemo z DSO Trebnje v okviru 
projekta Prijateljstvo nima meja. V mese-
cu septembru smo skupaj ličkali koruzo in 
nastopili ob 100-letnici varovanke doma. 
Ker DSO Trebnje letos praznuje 20 let de-
lovanja, smo se udeležili prireditve in jo 
popestrili z našim nastopom. Bilo je zelo 
luštno, najlepše pa je, ko vidiš iskrice v 
očeh varovancev, ko jim dan popestrimo z 
našim obiskom.

Helena Krnc

Elin, kjer so nas prijazno sprejeli in pogostili. Za to se jim prijazno 
zahvaljujemo. Ob povratku smo zapeli še nekaj pesmi, dva po-
gumna dedka sta s fanti igrala nogomet, ostali pa smo navijali. 
Ob koncu druženja smo si bili vsi enotni – bilo je tako lepo, da 
naslednje leto pohod ponovimo.

Milena Rajšel
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V knjižnici Veliki Gaber  
o zdravem življenju
V knjižnici v Velikem Gabru smo oktobra gostili dr. Franca Jelen-
ca, ki nam je predaval v okviru združenja za boj proti raku debe-
lega črevesa in danke EuropaColon Slovenija. Seznanili smo se 
z delovanjem združenja EuropaColon Slovenija in s programom 
SVIT. Poudaril je pomembnost takojšnjega obiska zdravnika, ko 
opazimo najmanjše težave. Le tako bomo lahko deležni pravočas-
ne, hitre, učinkovite diagnostike in kasneje zdravljenja, kar naj bi 
preprečevalo umiranje zaradi raka prebavil.

Dr. Peter  Čeferin in g. Vasja 
Jager v knjižnici Trebnje

V ponedeljek, 14. 10., smo v knjižnici Trebnje doživeli izredno 
prijeten večer. Naša gosta sta predstavljala slovenski kriminalni 
roman Sodni dnevi. Skupaj sta ga napisala preiskovalni novinar 
Vasja Jager in znani odvetnik Peter Čeferin. Ker je dr. Čeferin svo-
jo odvetniško pot začel ravno v Trebnjem leta 1967, smo na sre-
čanje povabili tudi takratnega predsednika KS Trebnje, gospoda 
Cirila Pevca. Ob obujanju spominov smo se tudi nasmejali. Kot v 
pogovoru je dr. Čeferin iskriv in iskren tudi v svojih knjigah, ki si 
jih lahko izposodite v naši knjižnici.

Petra Podkrižnik
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Kostanjev pohod
Letošnji (že tradicionalni) Kostanjev pohod po zahodnih obronkih 
naše občine je bil zopet izjemno doživetje, saj je bilo vreme več 
kot samo naročeno za prijetno hojo. Več kot sto pohodnikov, ki so 
prišli tako iz domačih krajev kot tudi od daleč (Kamnik, Domžale, 
Zagorje, Kranj …), je spoznavalo naše obrobne vinorodniške kraje 
ter delček zgodovine obronkov občine od Šentlovrenca čez Raz-
bore do Primskovega in nazaj. Organizatorji so seveda poskrbeli, 
da pohodniki niso bili med potjo in na cilju ne lačni in ne žejni.

Brane Praznik

O stresu in odnosih
V CIK Trebnje smo 23. oktobra organizirali strokovni dogodek za 
delodajalce s CIK-om za CIK. Tematika je bila posvečena izzivom 
na delovnem mestu, in sicer upravljanju stresa ter ustvarjanju 
kakovostnih medosebnih odnosov. Da je problematika resnično 
eden največjih izzivov delodajalcev, so potrdili tudi oni sami, saj 
se je dogodka udeležilo več kot 50 gostov, med njimi kadroviki iz 
vseh vidnejših podjetij v dolenjski regiji, kot so Krka, Adria Mobil, 
Trimo in TPV in tudi študenti, ki jih vstop na trg dela še čaka. Na 
strokovnem dogodku sta svoje znanje z udeleženci delila Hele-
na Žitnik, mednarodno priznana trenerka nevrolingvističnega 
programiranja, ki posameznike in podjetja uči tehnik upravljanja 
stresa in skrbi za lastno zdravje, in psiholog dr. Aleksander Zadel, 
ki je poudaril, da so medosebni odnosi ključni, kako se počutimo 
in dramatično vplivajo na to, kako se počutimo v delovnem okolju 
kot tudi v zasebnem življenju. 

Tanja Vrčkovnik
Foto: Foto Eving

dogodki
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V sredo, 9. 10. 2019, smo se z učenci in člani DU Veliki Gaber 
odpravili izpred OŠ Veliki Gaber na pohod v smeri Šentvid pri 
Stični. Učenci so se razdelili na tri skupine in opravili različno 
zahtevne poti pohoda, ki so jih predhodno pomagali načrtova-
ti Lojzka Miklavčič in Tone Miklavčič – predsednik pohodniške 
sekcije − ter Gustel Kanc, ljubitelj pohodništva iz DU Šentvid pri 
Stični. Učenci prve in druge skupine so se del poti odpeljali z av-
tobusom, učenci tretje skupine pa so celotno pot od Gabra do 
Šentvida prepešačili, kot je bilo to včasih navada. V Šentvidu so 
nas pričakali učenci in učitelji OŠ Ferda Vesela. Za pomoč pri or-
ganizaciji in izvedbi pohoda se zahvaljujemo vsem pohodnikom 
DU Veliki Gaber in  učiteljem ter ravnatelju OŠ Ferda Vesela  za 
sprejem na njihovi šoli.  

Galerijska paleta
Prostore naše galerije od 24. oktobra 2019 dalje krasijo dela nove 
razstave Hlebinska naiva, ki smo jo otvorili na prav poseben na-
čin. Obiskovalci so na svečanosti lahko slišali kar dve krstni izved-
bi glasbenih del, priredbo za pihalni kvartet Davida Kocjana in  
skladatelja Tomaža Habeta, ki je posebej za to priložnost napisal 
skladbo Naif, ki jo je pod njegovo taktirko izvedel instrumentalni 
ansambel učiteljev Glasbene šole Trebnje.
Izbrana dela hrvaške oziroma podravinske naivne umetnosti moj-
strov, kot so Ivan in Josip Generalič, Franjo Mraz, Mirko Virius, 
Ivan Lacković … je zbranemu občinstvu pobliže predstavila Hele-
na Kušenić, kustodinja Galerije naivne umetnosti Muzeja mesta 
Koprivnica. Razstavo je odprl župan Občine Trebnje Alojzij Kas-
telic. Razstavljena dela si bo mogoče ogledati vse do 9. februarja 
2020. 
Poleg ogleda nove razstave vas vabimo tudi na koncert Mladi 
glasbeniki nastopajo v galeriji, ki bo 26. novembra ob 18. uri, od 
21. novembra dalje pa na krožek Zgodovina umetnosti skozi čas 
(UTŽO Trebnje). Vabljeni tudi, da se vpišete v klub Prijateljev Ga-

Prireditev, ki se jo je udeležilo več kot 3000 ljudi, so organizirali: 
Društvo Dobrnič, Občina Trebnje in Združenje borcev za vredno-
te NOB Trebnje. Najprej je vse zbrane v imenu lokalne skupnos-
ti pozdravil Silvester Prpar. Za slavnostno govornico je bila nato 
predvidena Danica Simšič, častna predsednica DD, vendar se je 
tik pred prireditvijo nesrečno poškodovala, zato je imela govor 
podpredsednica Društva Dobrnič Živa Vidmar, ki je orisala pomen 
uveljavljanja pravic žensk tudi v političnem življenju družbe. Pri-
reditev je vodila naša uveljavljena moderatorka Petra Krn - Zad-
nik. Na prireditvi so sodelovali Občinski pihalni orkester Trebnje 
pod taktirko Primoža Kravcarja, učenci in učenke Podružnične 
šole Dobrnič pod mentorstvom Klavdije Livk in Bojane Kastigar, 
člani Društva Aleksandrinke iz Prvačine, ki so slikovito predstavili 
odhod slovenskih žena in deklet v Aleksandrijo. Zapela pa je tudi 
Marjetka Popovski. Dobrniški gasilci in krajani so zopet odlično 
poskrbeli za prehrano in razpoloženje po prireditvi.

Brane Praznik

Tudi letos so se v Dobrniču tradicionalno spomnili  
na 1. kongres Slovenske protifašistične ženske zveze leta 1943 

Justina Zupančič

Četrti medgeneracijski športni dan

lerije likovnih samorastnikov Trebnje z bogatim izobraževalnim 
programom.
Vljudno vabljeni!

Simona Slak, Andrejka Vabič Nose
foto: Alenka S. Lamovšek

Na otvoritvi razstave se je zbralo lepo število obiskovalcev 
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Ustvarjanje z glino 
na PŠ Dobrnič 
V torek, 15. 10. 2019, je učence podaljša-
nega bivanja na Podružnični šoli Dobrnič 
obiskala gospa Nina Mrđenović, umetni-
ca, likovnica, ilustratorka, keramičarka, 
ki pod znamko Keramika Shrusko ustvar-
ja skodelice, obeske, prstane, krožnike, 
pladnje, žličke, sklede in še marsikaj dru-
gega iz gline. 

Učencem je prikazala postopek izdelave 
glinenih obeskov in jim razkrila nekaj tri-

 V jati z drugačnimi
Za učence 1. in 2. razreda PŠ Šentlovrenc 
je bil četrtek, 17. 10. 2019, malo drugačen 
in poseben. Dopoldne so nam popestrili in 
obogatili varovanci Varstveno delovnega 
centra Bršljin. Sedem varovancev in dve 
strokovni delavki so hitro postali naši novi 
prijatelji, med nami pa so se stkale res 
pristne vezi. Obiskovalce smo v KD Šentlo-
vrenc sprejeli vsi učenci naše šole, dram-
ski krožek pa se je predstavil z igrico Ježki 
gredo v svet. Prvošolci in drugošolci smo 
druženje z njimi nadaljevali v telovadnici, 
kjer smo se najprej dobro spoznali, nato 
pa ob petju in igranju na glasbila ter igrah 
z baloni razveselili drug drugega. Po krat-
kem odmoru smo jih povabili v razred, kjer 
smo skupaj prisluhnili pravljici S. Makaro-
vič Pod medvedovim dežnikom ter naše 
znanje preizkusili ob reševanju učnega 

Večnamenski romski center VNRC je skozi poletni čas organizi-
ral različne aktivnosti iz različnih področjih družbenega življenja. 
Veliko aktivnosti smo posvetili zdravju, zdravi prehrani ter ob 
tem imeli gostujoči obisk iz Murske Sobote, kjer smo skupaj z 
romskim društvom Romani Union pripravili delavnico iz različnih 
zdravstvenih področji ter aktualnih tem. Zavedamo se pomena 
vključevanja Romov v vzgojno-izobraževalne programe, zato smo 
v ta namen pripravili aktivnosti povezane s šolo, se pripravili na 
novo šolsko leto, ponovili pravila obnašanja v cestnem prometu. 
Ker je poletje čas, ko imamo na razpolago veliko sezonskih dob-
rot, smo imeli različne kuharske delavnice ter poskrbeli za zdravo 
prehrano. 

Zahvaljujemo se vsem, ki pripomorejo k izvedbi posameznih ak-
tivnosti.
       

Katja Strajnar, CSD Dolenjska in Bela krajina, Enota Trebnje
Foto: arhiv CSD DBK, Enota Trebnje

kov pri oblikovanju. Sodelujoči so ji z ve-
seljem prisluhnili in poprijeli za delo. Pri 
ustvarjanju so si pomagali z najrazličnejši-
mi palčkami, uporabili so valjarje, izvedeli 
so, zakaj je potrebno imeti mokre prste, ko 
delamo z glino.

Ugotovili so, zakaj iz sive gline nastanejo 
rdeče-beli obeski in še marsikaj. Izdelali so 
zanimive in raznolike podobe, na katere 
so bili upravičeno ponosni, za odlično op-
ravljeno delo pa jih je pohvalila tudi gostja.  

Miloja Bukovec

Živahno in razgibano dogajanje v večnamenskem romskem 
centru Vejar

lista. V zaključku druženja smo jim poda-
rili podstavek s fotografijo kot spomin na 
druženje, ki so se ga zelo razveselili. Skupaj 

smo preživeli res lepo dopoldne in se kar 
težko poslovili drug od drugega.

Milena Rajšel

Učenci so se zavzeto lotili dela.  
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V sredo, 30. 11. 2019, je svoj osebni jubilej − častit-
ljivih 90 let − obeležila Anica Gamze iz Rimske ceste, 
Trebnje. Rojena je bila kot Anica Markovič (po domače 
Nackova Ani) v Dolgi Njivi pri 
Šentlovrencu  v družini s štirimi otroki. Šolo je obisko-
vala v rodnem Šentlovrencu. Vse do upokojitve je dela-
la v podjetju Zmaj v Šentvidu pri Stični. 
V zakonu s Francem Gamzetom sta se jima rodili dve 
hčerki Cvetka in Anica. Skupaj z možem sta bila aktivna 
v družabnem življenju, po upokojitvi pa tudi v Društvu 
upokojencev Trebnje. Ponosna je na svoji hčerki, štiri 
vnuke z družinami in 7 pravnukov. Na dan praznovanja 
so jo s podoknico presenetili člani Občinskega pihal-
nega orkestra Trebnje. Kljub visoki starosti še vedno 
obiskuje koncerte in kulturne prireditve, še vedno pa 
tudi sama poskrbi zase ter za to, da je v njeni družbi 
vedno veselo.

Tanja Vrčkovnik

  
Svoj 90. rojstni dan je 1. 11. praznoval Polde 
Sotlar iz Roj pri Čatežu. Že kot mlad fant je od-
šel na delo v Ljubljano. Delal je v pivovarni, 
kjer je spoznal tudi svojo ženo. Do upokojitve 
sta živela v Ljubljani, potem pa sta prišla nazaj 
na Roje, kjer sta si ustvarila prijeten dom. Tu-
kaj živita že 30 let, skrbita za zelenjavni vrt in 
rože, ki jih ni malo. Za težja dela jima priskoči 
na pomoč hči Cvetka, ki ju obišče vsak teden. 
Najbolj se veseli obiskov sojih dveh vnukov in 
pravnukinje Kaje. Ob praznovanju sva ga obi-
skali Mojca Mihevc in Marjana Kamin, pred-
stavnici OZ Rdečega Križa Trebnje.

Marjana Kamin

Svoj okrogli jubilej je 26. oktobra praznovala Slavka Mlakar iz 
Čateža. Leta 1956 se je poročila in prišla na Čatež. Z možem sta 
obdelovala manjšo kmetijo. Srečna sta bila, ko sta se jima rodila 
sin Janez in hči Slavka. Njene sreče je bilo kmalu konec, ker je 
izgubila moža in je sedaj že 44 let vdova. Življenje je teklo dalje, 
z dobro voljo in pridnimi rokami je morala poskrbeti za 2 mlado-
letna otroka. Varovala je tudi druge otroke iz okolice Čateža, ki jo 
še dandanes radi obiščejo. Zdravje ji žal ne služi več toliko, da bi 
delala na polju, zato sedaj opravlja bolj hišna dela. 
Živi skupaj s sinom Janezom, v veselje sta ji vnuk Peter in vnukinja 
Leja. Ob jubileju smo jo obiskali Mojca Mihevc predsednica OZRK 
Trebnje in Marjana Kamin predsednica KORK Čatež.
Gospa Slavka, še veliko srečnih, predvsem pa zdravih dni.

Marjana Kamin
KORK Čatež

90 let Anice Gamze

Leopold Sotlar − 90 let

90 let Stanislava Mlakar
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V ponedeljek, 14. 10. 2019, je 90. rojstni dan praznovala gospa Terezija Škrbec iz Starega trga  
v Trebnjem. Ob tej priložnosti sva jo z Mojco Mihevc obiskali na njenem domu.  
Gospa živi v Trebnjem v svoji hišici skupaj z dvema sinovoma. Z možem sta si dom ustvarila 
najprej v Brusnicah in tam vzgojila tri sinove in hčerko. V Trebnje je njo, njenega moža in štiri 
otroke po njegovi upokojitvi pripeljala želja, da bosta čim bližje zdravnika, trgovine in vsega, 
kar starejši človek potrebuje. Sedaj je že dolgo vdova, a ji ni nikoli dolgčas. Zelo rada hodi na 
daljše sprehode, ob mrzlih deževnih dneh pa krajša čas z vezenjem čudovitih gobelinov, ki jih 
podarja vnukom in pravnukom. V sobi ima veliko fotografij svojih najdražjih, o vsakem pove 
kaj lepega. Še vedno si kuha sama, njena prehrana pa je zaradi potrebne diete zelo skromna. 
Pravi, da predstavljajo recept za dolgo življenje skromna prehrana, aktivno življenje in dobra volja.
Gospa, želimo vam še veliko veselih dni v krogu svojih najdražjih.

Vlasta Rajkovič, KORK Trebnje

Zanimiv obiskovalec 
na šoli v Velikem 
Gabru
Letošnje tekmovanje v znanju slovenščine 
za Cankarjevo priznanje je za učence 6. in 
7. razreda povezano z branjem knjige Slav-
ka Pregla z naslovom Odprava zelenega 
zmaja. Vemo, da je bila po knjigi posneta 
tudi televizijska nadaljevanka. V njej je kot 
Miha nastopil Robert Rakar, čigar kore-
nine prednikov so v naši občini – v Mrzli 
Luži. Naša sedmošolka Julija pa je njegova 
vnukinja. Ponosno je povedala, da je njen 
dedek igralec … Poprosila sem za posredo-
vanje še njeno mamo, gospo Andrejo, in 
dogovor je bil naglo in prijazno sklenjen.
V petek, 25. oktobra, smo skupaj z učen-
ci dodatnega pouka slovenščine nestrpno 

pričakovali zanimivega gosta, gospoda Ro-
berta Rakarja. Prišel je s kupom fotografij, 
prvo izdajo knjige in z veliko zanimivostmi 
iz bogate zakladnice spominov. Res je za-
nimiv sogovornik, ki je navdihnil učence s 
svojimi prigodami. Radovedno so postav-
ljali vprašanja, ki niso ostala brez odgovo-

rov. Na koncu so poprosili še za avtogra-
me.
Ko bomo oblikovali še intervju z zanimivim 
sogovornikom, boste tudi vi lahko izvedeli 
več.

Mentorica Olga Podpadec

Svoj praznik so povezali še s krajevnim in tako ime-
novanim korenčkovim praznikom ter osrednjo prire-
ditev pripravili v dvorani osnovne šole. Na prireditvi 
so sodelovali učenci tamkajšnje OŠ pod vodstvom 
mentorice Justine Zupančič: MOPZ Zagriški fantje in 
društveni folkloristi ter člani dramske skupine. Kot 
gostje in govorci so na prireditvi sodelovali: župan 
občine Trebnje Alojzij Kastelic, predsednica KS Štefa-
nija Gliha, profesorja Jože Zupan in Janez Gabrijelčič, 
ki imata velike zasluge za odprtje Knjižnice Ivana 
Zorca in za projekt Rastoča knjiga v Velikem Gabru 
z okolico. Predsednik ZDUS za Dolenjsko in Belo kra-
jino Dušan Kraševec pa je posebej ocenil delovanje 
društva kot enega izmed najbolj dejavnih v regiji. Ob 
tej priložnosti je izšel še društveni zbornik, ki ga je 
podpisal avtor tega sestavka.

Brane Praznik

Društvo upokojencev Veliki Gaber je konec letošnjega oktobra 
praznovalo 10 let svojega uspešnega delovanja. 

Osebni praznik gospe Škrbec

jubilej / novice
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V soboto, 19. 10. 2019, se nas je petde-
set učencev planinskega krožka naše šole 
odpravilo na 1. jesenski pohod. Preden 
smo stopili na avtobus, so nam pojasnili 
pravila krožka, ki smo jih starejši udeležen-
ci že vajeni.
Na Smuku so nam družbo delali planinci 
mladinskega odbora Dolenjske in Bele kra-
jine. Na vrhu stoji koča, nekoliko stran pa 
še ruševine gradu Smuk. S Smuka se nam 
odpre lep pogled proti Mirni gori. Pot ni 
bila pretežka, saj je bil to šele naš prvi po-
hod v tem šolskem letu, ki je bil bolj ali 
manj le za ogrevanje.

Rokometna zveza Slovenije je obeležila 70. 
obletnico delovanja. Slavnostne akademi-
je na Ljubljanskem gradu so se udeležili 
številni visoki gosti, med drugim predse-
dnik Evropske rokometne zveze Michael 
Wiederer, predsednik Olimpijskega komi-
teja Slovenije Bogdan Gabrovec, minister 
za izobraževanje, znanost in šport Jernej 
Pikalo, itd.
Na prireditvi so visoka priznanja dobili 
tudi Trebanjci. Srebrno priznanje za 25 let 
dela v rokometu je prejel Roman Šavrič, 

Mlajše selekcije rokometnega kluba Trimo 
Trebnje so že pošteno zakorakale v boje 
za najvišja mesta v sezoni. V lanskem letu 
odlični drugi mladinci so po dobrem začet-
ku zabeležili dva poraza in imajo po petih 
tekmah pet točk, kar jih uvršča v sredino 
lestvice na 7. mesto. Med najboljšimi de-
setimi strelci lige je Jan Horžen z 29 dose-
ženimi goli. Podobno zgodbo pišejo kade-
ti, ki so po dveh zaporednih porazih padli 
na 4. mesto na lestvici izmed 7 ekip. Tudi 
tukaj sta med najboljšimi desetimi strelci 
lige dva Trebanjca Matevž Pikelj in Nejc 
Ropič z 42 oziroma 38 doseženimi goli.

Starejši dečki B so s prvim mestom na le-
stvici po petih odigranih tekmah z 9 točka-
mi na dobri poti do uspešne sezone, Tre-
banjec Matevž Gazvoda pa je tudi najboljši 
strelec celotne lige. Mlajši dečki A so po 
štirih tekmah in šestih točkah tretji v svoji 
skupini, mlajši dečki B pa po dveh tekmah 
in eni osvojeni točki peti oziroma predza-
dnji na lestvici skupine.

1. pohod planinskega krožka OŠ Trebnje na Smuk nad Semičem

Selekcija starejših dečkov B RK Trimo Trebnje na vrhu lestvice
Z borbenostjo člani RK Trimo Trebnje do 
novih zmag
Članska ekipa RK Trimo Trebnje ne popušča 
pri svojem delu in s tem tudi rezultatih. Po 
osmih zaporednih tekmah namreč zasedajo 
tretje mesto na lestvici s šestimi zmagami in 
13 točkami. Zadnja tekma proti RK Maribor 
Branik je bila še posebej pomemba s psiholo-
škega vidika, a so igralci s svojo borbenostjo 
tehtnico kmalu po začetku obrnili v svoj prid 
in na odmor odšli s 6 goli prednosti, na koncu 
pa tekmo mirno pripeljali do konca in zmagali 
za 8 golov.
Tudi tokrat je bilo kljub zmagi opazno, da sta 
še vedno uigranost in sproščenost igralcev tis-
ti področji, ki skrivata veliko potencialov, med-
tem ko se je ob polni dvorani in glasni podpori 
navijačev in navijaške skupine Trebanjski levi 
pokazal timski duh in borbenost igralcev. 
Najboljša strelca ekipe sta Dino Hamidovič in 
Gal Cirar, ki sta v sezoni dosegla vsak 44 zadet-
kov in se uvrstila med najboljših 10 strelcev 
lige. To pa je zasluga tudi celotne preostale 
ekipe, ki deluje vedno bolj enotno in poveza-
no.

Žiga Zaplotnik,
RK Trimo Trebnje

zlato priznanje za več kot 100 nastopov za 
reprezentanco je prejel Sebastian Skube, 
prav tako zlato priznanje za 35 let dela v 
rokometu je prejel Alojz Radelj. Za delo v 
organih rokometne zveze je zlato prizna-
nje prejel tudi predsednik RK Trimo Treb-
nje Anton Janc, srebrno priznanje pa je 
dobil tudi RK Trimo Trebnje za 35-letnico 
obstoja.
Vsem nagrajencem iskrene čestitke ob vi-
sokih priznanjih.

RK Trimo Trebnje
Na sliki z leve proti desni: Anton Janc, Sebasti-
an Skube, Roman Šavrič, Alojz Radelj

Trebanjci z nagradami ob praznovanju 70 let Rokometne zveze Slovenije

Po dvourni hoji smo se odpočili ob peče-
nem kostanju, ki so nam ga na Smuku prav 
lepo ponudili. Pripravili so nam tudi toplo 
malico.

Veselimo se nove preizkušnje na nasled-
njem pohodu skupaj z novimi in starimi 
prijatelji.

Pohod so uspešno vodili vodniki Planin-
skega društva Trebnje Marjeta Martinčič, 
Alojz Šalehar in Roman Perpar.

Marja Klarič, Eva Hudoklin, 8. a

Mlajši dečki A in B so iz gostovanja v Ivančni 
Gorici prinesli zaslužene tri točke.

Marko Kotar je s hitro igro nerešljiva uganka 
za igralce Maribora in zasluženo postal igralec 
tekme.
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Prihaja čas nizkih temperatur, ko je potrebno posebno pozornost 
namenjati tudi zaščiti vodomera in drugih izpostavljenih delov 
vodovodne instalacije pred zmrzaljo. 
Vse vodomere, ki niso vgrajeni v notranjih prostorih oziroma to-
plotno izoliranih jaških, je potrebno dodatno zaščititi z ustreznimi 
izolativnimi materiali, ki ne vpijajo vode, in morebitno dodatno 
zaščito po prenehanju nevarnosti zmrzali tudi odstraniti iz vodo-
mernih jaškov.
Prosimo vas, da v zimskem obdobju pogosteje spremljate stanje 
vodomera, saj boste tako hitreje odkrili morebitne poškodbe in 
tako preprečili dodatne stroške, ki bi ob tem nastali.  
V kolikor kljub vsemu opazite, da je prišlo do poškodbe vodo-
mera, nas o tem nemudoma obvestite na telefonsko številko 07-
348-12-68 ali dežurno telefonsko številko 031 626 360. Poškodo-
vani vodomer lahko na stroške uporabnika zamenja le izvajalec 
javne službe oskrbe s pitno vodo. 

WU17 dekleta na evropsko 
prvenstvo 2020
Varovanke selektorice WU17 Tine Kelenberger so se po prepri-
čljivi zmagi proti Ferskim otokom in Azerbajdžanu uvrstile v elitni 
del kvalifikacij, ki bo prihodnje leto na Švedskem. Naša dekliška 
reprezentanca je izgubila samo proti Norveški in tako osvojila od-
lično drugo mesto v skupini. V elitni del kvalifikacij (tam je 28 
ekip) se iz enajstih skupin glavnega dela kvalifikacij uvrsti prva in 
druga zasedba ter še štiri najboljše tretjeuvrščene. Prvenstvo bo 
prihodnje leto med 9. in 22. majem 2020 na Švedskem, ki ima 
edina že zagotovljen nastop na EP. V tej reprezentančni zasedbi 
deklet sta bili tudi nekdanji igralki Lara Lobe in Ema Erman iz NK 
Trebnje. Manjkala je samo naša nekdanja igralka Ana Hostnik, ki 
je tudi članica reprezentance Slovenije WU17. 
Športni pozdrav!

Leon Lobe, NK Trebnje

Zaključek letne športne sezone in športni 
“HALLOWEEN” piknik
V četrtek, 31. 10. 2019, je v Športnem parku v Trebnjem potekal zaključek letne športne 
sezone. Zabava je bila namenjena vsem generacijam v duhu športnega »halloween« 
piknika s pestrim športnim in zabavnim programom ter s kulinaričnimi dobrotami. Or-
ganizirali so jo združeni klubi ob pomoči KS Trebnje in v sodelovanju s Športnim parkom 
Trebnje. Na sami prireditvi so se obiskovalci udeležili različnih aktivnosti s pomočjo špor-
tnega zabavnega poligona in zorbinga z ekipo Top Gyma. Izvajali so različne zabavne tek-
me v nogometu, rokometu, košarki, tenisu in atletiki, igre DPM Jurček, igre ŠD Trimček, 
napihljiv grad, poslikave obraza, rezljanje strašljivih in prijaznih buč ter ostale animacije. 
Da so bili na prireditvi ob aktivni športni udeležbi potešeni tudi želodčki, so pekli tudi 
kostanj, jabolka, palačinke in kuhali čarobne napoje. 

Tudi letos je bilo na prireditvi veliko nasmejanih otroških obrazov. Želimo, da se jih v 
začetku aprila 2020 zabava še več, ko bo prireditev ob začetku letne športne sezone. 
               

Vanja Jakopin

Da bi se izognili morebitnim neprijetnostim ob obdobnih popi-
sih oziroma poračunih, do katerih lahko pride zaradi poškodbe 
vodomera, vam predlagamo, da nam mesečno sporočate stanje 
porabe vode. 
To lahko storite na že znane načine, in sicer preko naše spletne 
strani oziroma spletne aplikacije E–PORTAL in na telefonsko šte-
vilko 07-348-12-86, najkasneje do 20. v mesecu.

Vaša Komunala Trebnje d.o.o.
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20 let LK Trebnje
Lions klub Trebnje je prvi petek v novembru na 
tradicionalnem dobrodelnem večeru obeležil 
20-letnico delovanja.
Ideja o ustanovitvi Lions kluba Trebnje se je rodila na gradu Oto-
čec, kjer je imel sedež Lions klub Novo mesto, katerega članica 
je bila takrat tudi Tatjana Fink. S Petrom Kapšem in Jožetom Kuk-
cem so izbrali somišljenike, ki so v dolini rek Temenica in Mirna 
začeli z uresničevanjem plemenitega poslanstva  ̶  pomagati po-
moči potrebnim. Še danes sooblikujejo klubske akcije ustanov-
ni člani, in sicer poleg Tatjane še Zdenko Šalda, Branko Veselič 
in Vladimir Žabkar. V dveh desetletjih je LK v Trebnjem poma-
gal spisati številne lepe trenutke, nove spomine, dobre zgodbe. 
Na letošnjem dobrodelnem večeru  je guvernerka distrikta 129 
Nadja Pahor Bizjak podelila zahvale ustanovnim članom, pripela 
značko novemu članu Mihi Anžičku, čestitala klubu ob jubileju in 
se skupaj z ostalimi gosti prepustila kulturnemu  programu, ki so 
ga sooblikovali Godalna komorna skupina Glasbene šole  
Trebnje, plesalca Klemen Dremelj in Lara Nedeljković ter saksofo-
nist Simon Širec. Posebej navdihujoč je bil pogovor z dr. Tjašo M. 
Kos, ki je pri 24  letih oslepela, a kljub temu doktorirala na Dunaju 
in se ves čas izobraževala. Ssvoje teoretično znanje o odnosih v 
družini pa nadgrajuje tudi s pomočjo moža in treh sinov.

Petra Krnc
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Pokrajine naj krepijo pokrajinsko identiteto, 
omogočijo razvoj in debirokratizirajo Slovenijo. 

V Novi Sloveniji podpiramo skladen regionalni razvoj in uvedbo 
pokrajin z odločno geografsko, zgodovinsko in narečno opre-
delitvijo. Zavzemamo se za predloge pokrajin, ki bodo krepile 
pokrajinsko identiteto, omogočile skladen regionalni razvoj in 
debirokratizacijo. Poudarjamo, da morajo biti regije odgovor-
ne za vodenje lastnega prostorskega razvoja, koriščenje lastnih 
naravnih virov in učinkovito črpanje evropskih sredstev. Za-
vedamo se, da bo težko najti soglasje glede števila pokrajin, 
od katerega bo odvisna tudi vsebina dela in pristojnosti, ki jih 
bodo pokrajine imele. Za oblikovanje desetih pokrajin plus dve 
so izrednega pomena soglasja občin.

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

V klekljanju sta se preizkusila 
tudi župana občin Dolenjske 
Toplice in Žužemberk
Klekljarska skupina Žnurce je v sodelovanju z Občino Trebnje in 
velikodušno podporo ter pomočjo občin Dolenjske Toplice in Žu-
žemberk v oktobru izvedla gostovanje razstave Baragovo življe-
nje, vpeto v čipko v obeh krajih. V Dolenjskih Toplicah in Žužem-
berku se je otvoritve udeležilo lepo število obiskovalcev. Zelo pa 
nas veseli, da sta se dogodka udeležila tudi tamkajšnja župana, 
Franc Vovk in Jože Papež. Istočasno sta potekali tudi brezplačni 
medgeneracijski klekljarski delavnici, v klekljanju pa sta se poleg 
drugih udeležencev preizkusila tudi oba župana. 

Vsem sodelujočim, nastopajočim in občinama se iskreno zahva-
ljujemo za sodelovanje in pomoč pri izvedbi gostovanj in delavnic.
Projekt Baraga in čipka kot niti sodelovanja se s tem bliža kon-
cu, vendar pa bomo Žnurce in Občina Trebnje kljub zaključenemu 
projektu delali naprej na razvitih vsebinah, saj že načrtujemo nove 
aktivnosti.

Mateja Zupančič
Oddelek za splošne zadeve 

Občinska uprava Občine Trebnje 
Foto: Katja Kresal in Vlado Kostevc



26
Trebnje

stranke / zahvale

Proti nenehnemu
povišanju storitev

                          

Na oktobrski občinski seji je bila večina prisotnih naših sve-
tnikov proti povišanju  nadomestila stavbnih zemljišč. Pri na-
domestilu je potrebno rešiti območja urejanja, v kateri so še 
območja  zatečena iz bivših občin.
Odločno smo bili proti visokemu zvišanju naenkrat, čeprav bo 
zajemalo samo nekatere. Ko je v juniju Komunala sprejemala 
komunalne elaborate, je bilo rečeno, da se bo povišala sto-
ritev odvoz odplak od gospodinjstev, kjer še nimajo urejene 
kanalizacije za dobra dva eura. Zatajili pa so, da je to na osebo 
v gospodinjstvu in da s tem dobijo nekateri zelo »zasoljene« 
položnice. 

OO SDS Trebnje

Protestni shod sredi Lju-
bljane velik uspeh za SLS

 
Na Prešernovem trgu, ki že dolgo ni 

bil tako poln, je vihralo na stotine slovenskih zastav. Predsta-
vljeno je bilo mnogo dobrih rešitev, kako bolje voditi državo: 
Zvišati minimalne pokojnine. Izboljšati stanovanjske in za-
poslitvene možnosti za mlade. Mladim družinam vzpostaviti 
pogoje za lažje odločanje za več otrok. Možnost pavšalne ob-
davčitve. Razbrementi obrtnike, podjetnike in kmete pred od-
večno administracijo. Izrečeno pa je bilo mnogo kritik na račun 
slabega vodenja države s strani sedanje vlade. 
Na povabilo poslanca g. Franca Bogoviča se je konec oktobra 
na ogled EU parlamenta in znamenitosti Strasbourga podalo 
dvajset prijateljev, simpatizerjev in članov SLS-a. 

OO SLS Trebnje

Spremembe
Na seji Občinskega sveta so bile v obravnavi pomembne točke, 
ki se nanašajo na parkirno politiko v Trebnjem in na nadome-
stilo za stavbna zemljišča.
Parkirno politiko je potrebno v Trebnjem urediti tako, da bodo 
imeli vsi, ki pridejo k zdravniku ali pa po opravkih na različne 
urade, kje parkirati. Seveda pa bo potrebno tiste, ki parkirišča 
v centru zasedajo ves dan, prelocirati izven centra. Zato pod-
piramo novo parkirno politiko, prav tako pa se strinjamo, da 
je prosta stavbna zemljišča potrebno pozidati in dati možnost 
mladim družinam, da si zgradijo domove.
Na seji smo podprli tudi druge točke, ki so osnova za napredek 
v naši občini.

Lokalni odbor Trebnje

… skrivnost ljubezni
je naša moč premagovanja nemoči..
                                                  Minatti 

ZAHVALA

V zlato jesen je zaspala

MOJCA VERŠČAJ

Ne ostajata le tema in spomin.
Ostaja svetloba vsega, kar je delila z nami.

Ostaja lepota doživetij in sobivanja
in zavedanje na srečanje
na drugi strani mavrice.

Vsi, ki jo imamo radi

Sredstva za društva, ki delujejo na področju 
mladine, kulture, športa in sociale
Pozno sprejeti proračuni Občine Trebnje so postali že stalnica, 
ki jo med drugim najbolj občutijo društva v javnem interesu. 
Letos je bil poziv za prijavo na razpise objavljen v mesecu maju. 
Sledile so tudi t. i. občinske počitnice, med katerimi se zaradi 
odsotnosti občinskih uradnikov in članov komisij prejete vloge 
niso obravnavale. To pomeni, da bodo društva imela razpisna 
sredstva na voljo šele v mesecu novembru, kar je nespreje-
mljivo, saj so programi in projekti društev načrtovani že veliko 
pred tem, plačilna sposobnost društev pa je s tem otežkočena. 
V SD Trebnje predlagamo, da Občina po zgledu nekaterih osta-
lih občin v prihodnje razpisuje dvoletne razpise.

Občinski odbor SD Trebnje

ZAHVALA
v 65. letu starosti

se je od nas poslovil dragi mož, oče, dedi, brat, 
stric, prijatelj

 

JANEZ PISKUR
Škovec 16, Velika Loka

Hvala vsem za sveče, cvetje, svete maše, izrečena sožalja, za obiske med 
njegovo boleznijo. Zahvala Majdi, Stanki, Nini in Darinki za pomoč 
v času slovesa,  Nevrološkemu oddelku NM, OOZ Trebnje, g. župni-
ku Jožetu Piberniku za lep cerkveni obred in molitev. Hvala pogrebni 
službi Marija Novak iz Žužemberka, LD Velika Loka za organizacijo 
pogreba, g. Prazniku za govor, pevcem, trobentaču, rogistom in pra-
porščakom. Hvala vsem, ki ste ga pospremili k zadnjemu počitku.

Žalujoči: vsi njegovi
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razvedrilo

Sponzor nove križanke je je podjetje 
Opara d.o.o., Goliev trg 13, 8210 Treb-
nje

Smo domača pražarna in čajarna Opa-
ra d.o.o., ki kavne navdušence v Slove-
niji že 25 let navdušuje s kavami iz iz-
branih plantaž po svetu. Naša strast je 
priprava edinstvenih espresso kavnih 
mešanic, kjer združimo karakterje in odlične lastnosti najboljših 
kav iz celega sveta. Če združiš najboljše, dobiš najboljše, zato je 
naš glavni poudarek na ponovljivi kakovosti, kar nam omogoča 
tudi sodoben in avtomatiziran proizvodni proces.
Nanni čaj je znak za prefinjen okus širokega izbora čajev. Med 
sočnimi okusi sadnih čajev ter zdravilnimi učinki zeliščnih čajev 
lahko najdete tudi okuse pravih čajev.
Podjetje Opara d.o.o., Goliev trg 13, 8210 Trebnje 
Telefon: 07/346 1450,  e-pošta: info@nanni  
Vse produkte pa lahko kupite tudi v njihovi spletni trgovini: 
https://nanni.si/

Za vas so pripravili nagrade v vrednosti:
Nagrada Kafetiera bialleti + kava Nanni gourmet espresso 250 g
Nagrada 1kg kave Nanni Tre caffe + 10 sadnih čajev Nanni
Nagrada 10 sadnih čajev Nanni

Geslo križanke in svoj naslov pošljite izključno na dopisnicah na 
Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali na elektronski na-
slov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com najkasneje do ponede-
ljka, 2. 12. 2019. Gesel po tem datumu in gesel brez naslova ne 
bomo upoštevali.

Pravilno geslo križanke iz septembrske številke Glasila je: FIT 
ZAME. Prejeli smo 11 rešitev, od tega 3 nepravilne. Na seji 4. 11. 
2019 smo izžrebali 3 nagrajence:

1. nagrajenka: Vlasta Starc, NHM 17, 8290 Sevnica
2. nagrajenka: Joži Rostohar, Šmaver 88 A, 8211 Dobrnič
3. nagrajenka: Nina Gašperič, Dolenji vrh 4, 8211 Dobrnič

Za prevzem nagrad pokličite Fit-ME. Tel.: 031 381 098 − Meta

mailto:info@nanni.si
https://nanni.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 Društvo Šola zdravja
Sreda, 13. november 2019 11.00−13.00 Šivam – recikliram (za mlade Rome) CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC Marela

15.00−17.00 Računalništvo CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC Marela
17.00−18.30 Pozitivna psihologija v družini CIK Trebnje CIK Trebnje
17.00−18.30 Moč pravljic: Iz zvoka v tišino, delavnica z gongi Knjižnica Veliki Gaber Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Četrtek, 14. november 
2019

9.00−12.00 Digitalna doba, naš izziv CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC MARELA

17.00 Otroški abonma Levček: Igrano-lutkovna predstava 
Čebula Kulturni dom Trebnje ZKD Trebnje in JSKD OI Trebnje

Petek, 15. november 2019 19.00 RK Trimo Trebnje : RD Koper Športna dvorana OŠ Trebnje RK Trimo Trebnje
Sobota, 16. november 
2019

8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

10.00 Sobotni STIKino: Ovce in volkovi 2 Dvorana STIK Trebnje ZKD Trebnje in JSKD OI Trebnje
Ponedeljek, 18. november 
2019

16.00−17.00 Zdravo telo CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC Marela

17.00 Ura pravljic (1. skupina) Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Torek, 19. november 2019 9.00−11.00 Zvišane maščobe v krvi Predavalnica CIK Trebnje CIK Trebnje, UTŽO

13.00−15.00 Pomoč starejšim in družinskim članom CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC Marela
Sreda, 20. november 2019 8.00−10.00 Učenje slovenskega jezika CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC Marela

8.30 Recikliramo, naberemo in ustvarimo CIK Trebnje CIK Trebnje, CMU
11.00−13.00 Šivam – recikliram (za mlade Rome) CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC Marela

Četrtek, 21. november 
2019

9.00−12.00 Digitalna doba, naš izziv CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC MARELA

18.00−20.00 Kakšen ples plešemo v partnerskem odnosu OŠ Veliki Gaber
Društvo za zdravje in sožitje v družinah 

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

Ponedeljek, 25. november 
2019 16.00−17.00 Zdravo telo CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC Marela

17.00 Ura pravljic (2. skupina) Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Torek, 26. november 2019 9.00−11.00 Popotna malha – Dobrepolje z okolico Predavalnica CIK Trebnje CIK Trebnje, UTŽO

13.00−15.00 Pomoč starejšim in družinskim članom CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC Marela
18.00−19.00 Mladi glasbeniki nastopajo v galeriji Galerija likovnih samorastnikov Trebnje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

Sreda, 27. november 2019 8.00−10.00 Učenje slovenskega jezika CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC Marela
11.00−13.00 Šivam – recikliram (za mlade Rome) CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC Marela
17.00−18.30 Čarobne plesne pravljice (plesna delavnica) Knjižnica Veliki Gaber Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Četrtek, 28. november 
2019

9.00−12.00 Digitalna doba, naš izziv CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC MARELA

Sobota, 30. november 
2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

Ponedeljek, 2. december 
2019 17.00 Ura pravljic (1. skupina) Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Torek, 3. december 2019 9.00−11.00 Moč tišine: kako z meditacijo umiriti um Predavalnica CIK Trebnje CIK Trebnje, UTŽO

18.00 Znanje je ključ do trajnostnega razvoja (zaključek 60-let 
CIK Trebnje) Galerija likovnih samorastnikov Trebnje CIK Trebnje

Sreda, 4. december 2019 17.00−18.30 Kje je pismo Dobrega moža? 
Delavnica KAMIŠIBAJ Knjižnica Veliki Gaber Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Četrtek, 5. december 2019 18.00−20.00 Obnavljanje romantike v partnerskem odnosu OŠ Trebnje Društvo za zdravje in sožitje v družinah 
Trebnje

Petek, 6. december 2019 17.00 Pogovorni večer z bivšimi taborniki in otvoritev razstave 
o taborniškem delovanju Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

19.00 RK Trimo Trebnje : RK Slovenj Gradec Športna dvorana OŠ Trebnje RK Trimo Trebnje
Sobota, 7. december 2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

10.00−11.30 Sobotno galerijsko dopoldne - Pop up voščilnice - male 
kolažne zgodbe Galerija likovnih samorastnikov Trebnje JSKD OI Trebnje

Nedelja, 8. december 
2019 16.00 Miklavžev koncert Zagriških fantov Kulturni dom Šentlovrenc Zagriški fantje

Ponedeljek, 9. december 
2019 17.00 Ura pravljic (2. skupina) Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

19.00 Skrivnosti in čarobnosti peke kruha z drožmi Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Torek, 10. december 2019 9.00−11.00 S kolesom med Budimpešto in Ženevskim jezerom Predavalnica CIK Trebnje CIK Trebnje, UTŽO

17.00 Bralni klub: Laura Schroff - Nevidna nit Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Sreda, 11. december 2019 19.00 Pravljični večer za odrasle Knjižnica Veliki Gaber Knjižnica Pavla Golie Trebnje


