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Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje, Goliev 
trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev 
trg 5, 8210 Trebnje

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

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobja-
ve, delne objave ali krajšanja nenaročenih prispev-
kov v skladu s prostorskimi možnostmi in uredni-
ško politiko. Prosimo, da posamezni prispevki ne 
obsegajo več kot 1000 znakov s presledki in foto-
grafijo v formatu JPG ali podobno. Fotografij ne-
primerne 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 avtorjev, ne bomo 
objavili. Prosimo, da ob prispevku vedno navedete 
tudi avtorja fotografije. Uredništvo si pridržuje pravi-
co, da neprimerne in žaljive vsebine ne objavi.
V Glasilu občanov se brezplačno objavi osmrtnica 
ali zahvala ob smrti pokojnih občank ali občanov 
občine Trebnje v obsegu 800 znakov s presledki. 
Spominskih objav ob obletnicah smrti se ne obja-
vlja. Poslanih slik za objavo ne vračamo.

V Glasilu občanov se proti plačilu  v skladu s spreje-
tim cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so  pripravljeni 
za tisk, torej oblikovani in v primernih formatih: PDF 
v kakovosti za tisk in CMYK-formatu. Če kakovost ni 
ustrezna, se objavo oglasa zavrne. Naročnik oglasa 
je dolžan spoštovati avtorske pravice glede uporabe 
fotografij in besedila v oglasnih sporočilih. Oglasi 
niso lektorirani.

Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na 
naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com ali jih 
v elektronski obliki (CD, DVD, USB) oddate v poštni 
nabiralnik uredništva na naslovu: Glasilo občanov, 
Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod desno za ob-
činsko stavbo).
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je 
29. 10. 2018, predviden izid pa 7. 11. 2018. Prispev-
ki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem datumu, 
bodo uvrščeni v naslednjo številko, če bodo še ak-
tualni.

Spoštovane občanke  
in spoštovani občani!
Z neverjetno 
naglico hiti čas 
in pred vami je 
nova, jesenska 
številka Glasila 
občanov. 
Dovolite, da se 
vam zahvalim za 
izjemno podporo 
pri zbiranju pod-
pisov podpore 
za nestrankarsko 
kandidaturo, tako 
mene kot župana 
kot tudi Župa-
nove liste. Mi 
vsi, skupaj vseh 
13.000 prebival-
cev, smo ena ve-
lika družina in vsi 
moramo imeti na 
svoj način radi svoj dom, svoj rojstni kraj in svojo občino. Po svojih 
močeh mora vsak prispevati k lepši in boljši občini, ker imamo ob-
čino Trebnje radi vsi. 
Zaključuje se veliko projektov na vse koncih občine. Še naprej od-
merjamo ceste in hvala vsem za sodelovanje. Spodbujamo mlade, 
pomagamo starejšim. V industrijsko cono prihajajo novi investitor-
ji, skratka takega optimizma v naši občini še ni bilo. Z vami se vese-
lim vsakega Vašega uspeha in veselim se naših skupnih dosežkov.
Pred kratkim smo gostili tudi 27. Forum odličnosti in mojstrstva. 
Velika spodbuda za vse naše kreativne ustvarjalne in delovne ob-
čane. Izjemni predavatelji z gospodom Jožetom Colaričem na čelu 
so nam odstrli pogled, kje smo in kam moramo iz vidika tehno-
loškega razvoja v čim krajšem času priti. Za ta razvoj družba po-
trebuje tehnično inteligenco. S tem mlade nagovarjamo, da vsi, ki 
imate talente in veselje do tehnike, da jih vnovčite v prid visokote-
hnološki družbi. V naslednjih sedmih letih se mora večina podjetji 
tehnološko posodobiti, če želimo ostati konkurenčni.
V tem županskem mandatu je to moj zadnji sestavek in dovolite, da 
se vam vsem zahvalim za sodelovanje. Izjemni ste, pridni, delavni, 

Obnova Jurčičeve ulice  
v Trebnjem
Konec oktobra je bila končana obnova Jurčičeve ulice v Trebnjem. 
V okviru projekta rekonstrukcije Jurčičeve ulice je bil zgrajen ločen 
sistem odvajanja fekalnih in meteornih voda. Vzporedno s fekalnim 
kanalom se je izvedel tudi nov meteorni kanal za odvajanje pada-
vinskih vod, kar zagotavlja odvajanje povečanih količin meteornih 
vod ob večjih nalivih. Predvsem nas veseli, da smo s strani obča-
nov dosegli soglasje za poseg v zasebni prostor za namen izgradnje 
pločnika. Z zgrajenim pločnikom je na ta način zagotovljeno varno 
in prijetno počutje pešcev, še posebej pa bo pločnik pomemben za 
otroke iz Vrtca Mavrica, ki bodo lahko pločnik uporabljali za vsa-
kodnevno varno sprehajanje. S celotno rekonstrukcijo je Jurčičeva 
ulica tako dobila učinkovit ločeni kanalizacijski sistem ter z urbani-
stičnega vidika moderen videz. V prihodnje si želimo na Jurčičevi 
ulici na enem izmed odsekov cesto še razširiti. Za tak poseg po-
trebujemo še soglasje občana za poseg v zasebni prostor, ki pa ga 
zaenkrat ni želel podati. Zaradi zožanja ceste na tem delu je sedaj 
tam spremenjen tudi prometni režim.

 Mag. Janko Zakrajšek
Občina Trebnje

Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

tako na svojih delovnih mestih kakor tudi v društvih in prostovolj-
stvu. Ostanite še naprej taki in ne pozabite na volitve. Vsak glas 
šteje, ker je vaše mnenje pomembno.
Vse dobro Vam želim,

župan Alojzij Kastelic
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Poročilo z 31. redne 
seje Občinskega 
sveta Občine 
Trebnje
Župan je sklical 31. redno sejo Občinske-
ga sveta Občine Trebnje, ki je potekala v 
sredo, 26. septembra 2018, od 16.00 do 
18.50 v veliki sejni sobi Občine Trebnje. 
Na seji je bilo prisotnih 19 članic in članov 
Občinskega sveta Občine Trebnje. Na 
dnevni red je bilo umeščenih 21 točk. 

Občinski svet Občine Trebnje je potrdil 
nadomestni mandat v Občinskem sve-
tu Občine Trebnje Boštjanu Kastigarju iz 
Preske pri Dobrniču ter podal pozitivno 
mnenje k imenovanju direktorice Mateje 
Ribič za direktorico Doma starejših obča-
nov Trebnje.

Po skrajšanem postopku je bil sprejet 
predlog Odloka o turistični in promocijski 
taksi v občini Trebnje, sprejet je bil sklep 
o prerazporeditvi pravic porabe znotraj 
področja proračunske porabe, zagotovila 
so se dodatna sredstva za sofinanciranje 
izvajanja letnega programa Nogometnega 
kluba Trebnje, in sicer za nakup dresov in 
opreme za nove ženske selekcije in eno 
moško selekcijo. 

Občinski svet je sprejel dva sklepa, ki se 
nanašata na lokalne volitve, in sicer Sklep 
o delni povrnitvi stroškov volilne kam-
panje za lokalne volitve v Občini Trebnje 
v letu 2018 in Sklep o določitvi pravil za 
izrabo časopisnega prostora v »Glasilu 
občanov« za lokalne volitve v Občini Treb-
nje v letu 2018 s predlagano spremembo 
v prvem odstavku 2. točke Sklepa, kjer se 
v besedilu črta ¼ strani in se nadomesti z 
½ strani. 

Prav tako je Občinski svet uskladil Načrt 
ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Trebnje za leto 2018 ter potrdil vse 
predloge s področja premoženjsko-prav-
nih zadev. 
Občinski svet Občine Trebnje je podal 
soglasje k ustanovitvi (odprtju) nove le-
karne javnega zavoda Dolenjske lekarne 
Novo mesto p.o. v mestu Trebnje, hkrati 
pa sprejel dodatni sklep o izražanju kritike 
k obstoječi cenovni politiki ter zahtevi po 
uradnih pojasnilih.

Občinski svet se je seznanil s Poročilom o 
izvrševanju proračuna Občine Trebnje v 
prvem polletju leta 2018 ter potrdil Inve-
sticijski program (IP) za »Industrijsko cono 
Trebnje – 2. faza« in dokument identifika-
cije investicijskega projekta za projekt CIK 
Trebnje – dvigalo, potrdil novelacijo št. 1 
Dokumenta identifikacije investicijskega 
projekta (DIIP) za projekt »Večnamen-

sko igrišče z umetno travnato površino 
– Cviblje« ter potrdil Dokument identi-
fikacije investicijskega projekta (DIIP) za 
»Obnova športnega igrišča OŠ Veliki Ga-
ber«. 
Občinski svet Občine Trebnje se je sezna-
nil z Dokumentom identifikacije investi-
cijskega projekta (DIIP) Izgradnja garažne 
hiše pri novem kulturnem domu Trebnje 
in Investicijskim projektom (IP) Izgradnja 
garažne hiše pri novem kulturnem domu 
Trebnje. 

Občinski svet Občine Trebnje se je sezna-
nil s sklepi za izplačilo sredstev iz prora-
čunske rezerve za naravne nesreče. 

Občinski svet je obravnaval tudi točke: 
Pregled in potrditev zapisnika 30. redne 
seje in 4. izredne seje Občinskega sveta, 
Odgovori na svetniška vprašanja, Seznani-
tev z zapisniki sej delovnih teles Občinske-
ga sveta in svetov zavodov ter Vprašanja 
in pobude članov sveta. 

Vse informacije glede sklica in vsebine 
sej Občinskega sveta Občine Trebnje so 
na voljo na spletni strani Občine Trebnje 
http://www.trebnje.si/, na kateri si lahko 
ogledate posnetke sej in preberete gradi-
va in zapisnike preteklih sej. 

Občinska uprava 
Oddelek za splošne zadeve

Gradnja gozdnih 
cest med Plusko  
in Veliko Loko
Občina Trebnje je v pričetku meseca okto-
bra podpisala pogodbo z izvajalcem TGM 
Težka gradbena mehanizacije Zupančič 
d.o.o. za izgradnjo dveh novih gozdnih cest 
severozahodno od Trebnjega med Veliko 
Loko in Plusko ter Kamnim Potokom na za-
hodu. Prva cesta Velika Loka – Mlačna je 
predvidena v treh odsekih skupne dolžine 
cca. 3.200 m. Druga cesta Pluska – Mlačna 
je predvidena v dolžini cca. 1.900 m. 

Glavni namen izgradnje novih gozdnih cest 
je odpiranje zaprtega področja gozdov 
in ureditev kvalitetnih dostopov do goz-
dnih parcel. Poseg izgradnje novih cest se 
predvideva izvesti s čim manjšimi vplivi na 
okolje, zato bodo nove gozdne ceste pote-
kale večinoma po že obstoječi trasi gozdnih 
cest, ki je v obstoječem stanju na nekaterih 

odsekih zaraščena. Obstoječa cesta se bo 
razširila na širino 3,5 metra in izvedlo se bo 
tamponsko utrjeno nasutje. Uredili se bodo 
prečni in vzdolžni nakloni ter cevni prepusti 
za odvodnjavanje cestnega telesa. 

Z izgradnjo gozdnih cest bomo omogočili 
varen dostop lastnikom zemljišč na njiho-
ve gozdne parcele. S tem se bodo skraj-
šale spravilne razdalje lesa in izboljšali se 
bodo pogoji za učinkovito gospodarjenje z 
gozdom (obračališča, rampe, skladiščenje 
lesa). Urejene gozdne ceste bodo služile 
tudi za rekreativne dejavnosti (hoja, tek, 
kolesarjenje), kar daje celotni lokalni sku-
pnosti dodano vrednost.

Investicija bo predvidoma končana do kon-
ca leta 2018.

mag. Janko Zakrajšek
Občina Trebnje

Oddelek za okolje,
prostor in infrastrukturo
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Rojak, ki se je odpovedal ljubezni 
in gradu, da bi pomagal drugim 
Friderik Baraga, najpomembnejši slovenski misijonar v prvi po-
lovici 19. stoletja, se je težkega srca poslovil od ljubljene Anice 
Dolinar, se odpovedal upravljanju gradu v Trebnjem in se podal 
na božjo pot, ki ga je vodila v Severno Ameriko. Tam je - v spomin 
na njegovo izjemno misijonarsko delo z indijanskimi plemeni - po 
njem poimenovano okrožje v zvezni državi Michigen, ob slovitem 
jezeru.
V soboto, 29. septembra, smo se po Baragovi poti spominov spre-
hodili v prostorih CIK Trebnje. Duhovnik Sašo Kovač, Matej Opara, 
Veronika Gabrijel in Tomaž Kukenberger so obnovili spomine na 
obisk Baragove dežele. Dogodek so popestrili nastopi sopranistk, 
učenk Glasbene šole Trebnje Hane Kanc, Teje Gričar in Eve Mari-
je Candellari ob spremljavi prof. Barbare Lotrič. Ogledali smo si 
tudi odlomke filma o Baragi, ki so ga pripravili animatorji Oratorija 
Trebnje in odprli priložnostno razstavo slik in replik predmetov, 
povezanih z Barago in Muzejem krščanstva na Slovenskem, ki jo 
je uredil Brane Praznik. Ob raziskovanju preteklosti smo našli izje-
men predmet – križec, ki ga je pred približno 200 leti Baraga kot 
poročno darilo podaril siroti Ceciliji, ki je živela pri njegovi starejši 

Slavnostni sprejem zlatih 
maturantov pri županu
Tradicionalni vsakoletni županov sprejem zlatih maturantov je le-
tos potekal v četrtek, 27. 9. 2018. V prijetnem druženju smo poleg 
obeh zlatih maturantov Vanje Barle in Boštjana Kastelica, njunih 
staršev ter župana Alojzija Kastelica sodelovali tudi vodja in zapo-
sleni na Oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo.
Poleg čestitk je župan namenil Vanji in Boštjanu tudi želje za uspe-
šno nadaljevanje študija in upanje, da bosta karierne izzive našla 
v domačem okolju. Občina Trebnje se namreč gospodarsko zelo 
razvija, zato potrebuje mlade talentirane, inovativne in visoko iz-
obražene kadre.
Vanja Barle, Gorenje Selce 4, 8211 Dobrnič, je obiskovala Šolski 
center Novo mesto, Srednjo zdravstveno in kemijsko šolo, pro-
gram Farmacevtski tehnik. Po odlično opravljeni maturi, na kateri 
je pridobila naziv Zlata maturantka, nadaljuje študij na Fakulteti za 
farmacijo, Univerze v Ljubljani, smer Laboratorijska biomedicina. 
Sicer pa Vanja rada preživlja čas v naravi in v druženju z domačimi, 
zlasti s sestrama, dvema nečakinjama in nečakom.
Boštjan Kastelic, Rdeči Kal 18, 8211 Dobrnič, je obiskoval Šolski 
center Novo mesto, Srednjo elektro šolo in tehnično gimnazijo, 

sestri Amaliji v Mali vasi. Križec nam je za priložnostni ogled poso-
dila Jožica Germovšek, lastnik predmeta je mož Rudi. 
Z dogodkom Po Baragovi poti smo na Občini Trebnje in v KD Treb-
nje – sekcija Žnurce uradno začeli projekt Baraga in čipka kot niti 
sodelovanja (BA-ČI), katerega osrednji namen je opolnomočiti 
ranljive skupine v družbi prek medgeneracijskih klekljarskih delav-
nic, na katerih bomo izdelovali čipko enakih možnosti. Ne prezri-
te edinstvenih dogodkov projekta BA-ČI, v okviru katerega bo od 
konca oktobra v enem od trebanjskih gostišč na voljo tudi slaščica 
Baragova rezina, pripravljamo pa še vrsto presenečenj. 

Luka Bregar

program Računalništvo. Po odlično opravljeni maturi, na kateri je 
pridobil naziv Zlati maturant, se je odločil za študij na Biotehni-
ški fakulteti, smer agronomija. Veseli ga namreč delo na domači 
kmetiji, ki se mu želi v celoti posvetiti. Boštjanova starejša brata 
sta prav tako »zlata maturanta« in družina Kastelic z Rdečega Kala 
je verjetno edina v Sloveniji s tremi brati, ki so dosegli ta izjemen 
uspeh.
Vanji in Boštjanu iskreno čestitamo in jima želimo še obilo uspe-
hov.

Oddelek za družbene dejavnosti
in gospodarstvo

27. Forum odličnosti  
in mojstrstva v Trebnjem gostil 
številna eminentna imena  
in presegel vsa pričakovanja 
Forum odličnosti in mojstrstva se je trdno zasidral v slovenskem 
intelektualnem in razvojnem okolju in je 3. oktobra 2018 tudi v 
Trebnje pritegnil številne eminentne goste, in sicer na 27. izvedbo 
tega izjemnega dogodka. 
Veliki nagradi odličnosti in mojstrstva sta iz rok predsednika Dr-
žavnega sveta RS Alojza Kovšce in župana Občine Trebnje Alojzija 
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Kastelica prejela direktor podjetja TEM d. d. 
Čatež Andrej Bajuk in ravnatelj Anton Pod-
bevšek Teatra Matjaž Berger.
 »Menim, da je vsako tako priznanje za nas 
najprej priznanje dobrega dela za nazaj in 
obveznost za naprej. Neradi se izpostavlja-
mo in ne iščemo pozornosti skozi nagrade, 
delamo ciljno s kupci, s tistimi, s katerimi so-
delujemo na poslovnem področju. Radi smo 
vpeti v lokalno okolje. Vsi tisti, ki nas pozna-
jo, se k nam vračajo zato, ker dokazujemo 
nenehno, da smo dobri. Vseeno pa priznan-
je godi in se zahvaljujem za prepoznavnost 
našega podjetja in tega, kar počnemo,« je 
po prejemu nagrade povedal direktor TEM 
Čatež Andrej Bajuk. 
»Priznanje pomeni, da umetnost kot netrž-
no blago lahko vzpostavlja popolnoma 
drugačne učinke, ki so na simbolni, na se-
mantični ravni, ki razvijajo določene uvide 
in to je priznanje temu angažmaju. Je pa 
hkrati seveda priznanje celotnemu mojemu 
malemu kolektivu, ki šteje devet ljudi, ki z 
nadčloveškimi napori tekmujejo z ostalimi 
gledališkimi produkcijami, ki imajo bistveno 
več zaposlenih in tako naprej. Zelo sem po-
nosen, da smo v zelo kratkem času dosegli 
ali pa osvojili različne sociološke teritorije,« 
je po prejemu nagrade povedal ravnatelj 
APT Matjaž Berger.
Obiskovalce sta uvodoma navdušila Go-
dalni orkester Glasbene šole Trebnje in 
sopranistka Jerica Steklasa, trebanjski 
župan Alojzij Kastelic je poudaril, da je to 
izjemen dogodek, ki omogoča povezovanje 
med ljudmi in stik z odličnimi posamezniki, 
ki igrajo pomembno vlogo v slovenskem in 
mednarodnem prostoru, slavnostni govor-
nik je bil predsednik Državnega sveta Re-
publike Slovenije Alojz Kovšca, ki je pouda-
ril pomen odličnosti in digitalne pismenosti, 
predsednik uprave novomeškega podjetja 
Krka Jože Colarič pa uvodno predavanje za-
ključil s tem, da je garancija za uspeh delo v 
povezavi znanja in dobrega marketinga.
Na prvem panelu so dr. Peter Wostner, dr. 
Nevenka Cukjati, prof. dr. Jože Gričar in 
prof. dr. Miha Japelj z moderatorko Mojco 
Krajnc razmišljali o pametni specializaciji in 
pametnih sistemih. Osrednja misel je bila, 
da je prihodnost v povezovanju, sodelovan-
ju, v sodelovanju v strateško-razvojnih part-
nerstvih. Vodja sektorja za koordinacijo 
pametne specializacije na SVRK dr. Peter 
Wostner je prepričan, da je bistvo pametne 
specializacije povezovanje: »Gre za uvajan-
je avtomatizacije v gospodarstvo. To je zelo 
večdimenzionalen in kompleksen problem. 
Ali pa izziv, ki ga, razen največjih podjetij, 
nihče ne more izpeljati sam. Iz tega sledi, da 
je nujno, da pride do povezovanja med pod-

jetji samimi in do povezovanja med podjetji 
in raziskovalnimi organizacijami. Seveda pa 
mora vso zadevo podpreti tudi država. Dina-
mika teh procesov je tako visoka, da se bodo 
samo najhitrejši v globalni reorganizaciji 
proizvodnje uspešno pozicionirali.« 
Sejem odličnih izdelkov in storitev smo 
letos še razširili, in sicer na celotno Teme-
niško, Mirnsko dolino in širše, skupaj pa je 
na predstavitvah sodelovalo že 20 različnih 
institucij, podjetij in storitev. S ponosom 
smo tako gostili podjetja TEM Čatež d. d., 
REM d. o. o., Trimo d. d., Komunalo Trebnje 
d.o.o., M Tom d.o.o., Pan Jan d.o.o., Cvetli-
čarno Kala, B&G Chillies, Vinsko klet Frelih 
in zavod Dežela kozolcev Šentrupert, med 
institucijami pa MRC, SRIP Pametna mesta 
in skupnosti iz Instituta Jožef Stefan, Sloven-
sko inovacijsko stičišče, Evropsko gospodar-
sko interesno združenje, Inovacijsko-razvoj-
ni inštitut Univerze v Ljubljani, Osnovno 
šolo Trebnje, Glasbeno šolo Trebnje, CIK 
Trebnje, Šolski center Novo mesto, Grm 
Novo mesto in RIC Novo mesto.
Na drugem panelu z naslovom Uveljavl-
janje na globalnih trgih – Kako osredotoči-
ti razvojna vlaganja na področja, kjer ima 
Slovenija kritično maso znanja, kapacitet in 
kompetenc? pa so se Bojana Omersel We-
eks, dr. Slavko Dolinšek, dr. Matej Forjan, 
dr. Janez Povh in dr. Jože Korbar osredoto-
čili na prihodnost, na to, kar je potrebno, 
da bi bili ustvarjalci trendov. Tudi oni so se 
strinjali, da je za to ključen skupen pristop. 
»Samo če združimo potenciale med različ-
nimi resorsi, med različnimi inštitucijami, 
organizacijami tako v gospodarstvu kot v 
raziskovalni sferi, v visokem šolstvu, bomo 
skonstruirali dovolj kritične mase, da lahko 
konkuriramo velikim globalnim konkurenč-
nim podjetjem in organizacijam na trgu. Ker 
pri nas je fragmentacija še vedno žal eden 
ključnih zaviralnih momentov uveljavljan-
ja boljšega prenosa znanja v proizvodnjo,« 
poudarja Bojana Omersel Weeks iz SIS, 
EGIZ, in dodaja, da bi morali v Sloveniji na 
državnem nivoju vpeljati institucijo, ki bi 
povezala in bdela nad inovacijami. 
Predavanje Mihe Mazzinija je nadaljevalo 
misel iz drugega panela, da bi bilo treba 
vnesti spremembe v šolstvo. »Odnos do 
inovativnosti in ustvarjalnosti nasploh je 
treba začeti spreminjati že s šolstvom, ki je 
zdaj predimenzionirano in usmerjeno v “fi-
lanje” podatkov. Podatke danes otroci dobi-
jo na internetu, nimajo pa nobenega orodja, 
kako z razmišljanjem, z logiko ugotoviti, kaj 
so lažne in kaj prave novice. Najbolj učin-
kovito se učimo s posnemanjem, se pravi, 
da imamo nek zgled in hočemo biti taki kot 
ta zgled. Drugo je pa to, da ni važna prid-

nost, temveč učinek. Slovenstvo je kultura 
pridnosti, sodobni svet pa kultura učinka 
in tu imamo težave, ker delamo preveč 
delovnih ur za premalo učinka.« 
Na tretjem panelu o etiki, vrednotah in kl-
jučnih veščinah v visokotehnološki družbi 
so Patricija Pavlič, Helena Jurše Rogelj, To-
maž Pintarič in Gregor Sepaher v ospredje 
postavili kompetence. Direktorica CIK Treb-
nje Patricija Pavlič: »Naš pogovor je želel 
osvetliti učinke projekta, ki se počasi izteka, 
katerega namen je bil usposobiti starejše 
zaposlene, nižje izobražene z aktualnimi 
splošnimi znanji, da usvojijo splošne kompe-
tence sodelovanja, dela v večgeneracijskih 
kolektivih, ravnanja z zdravjem, ohranjan-
ja vitalnosti, da čim bolj kakovostno lahko 
delujejo v organizaciji, na delovnem mestu, 
Hkrati pa je bil poudarek, da usvojijo zlasti 
sodobne digitalne in pa IKT veščine, ki so da-
nes temelj vsakega delovnega mesta.« 
Zaključno misel dogodka je imel dr. Janez 
Gabrijelčič, član Strateškega odbora foru-
mov odličnosti in mojstrstva, ki je poudaril, 
da so v Trebnjem poslušalci lahko slišali ve-
like osebnosti, ki so povedale, kako je treba 
delati, razmišljati in živeti. 
Obrazložitvi za prejemnika velikih nagrad 
odličnosti in mojstrstva, prispevek predsed-
nika Državnega sveta RS, tonske izjave in 
galerijo slik si lahko preberete, poslušate in 
ogledate na spletni strani www.trebnje.si.

Občinska uprava
Oddelek za splošne zadeve



št. 142 / oktober 20186

OBČINSKE NOVICE

Teden mobilnosti v Trebnjem 
Evropski teden mobilnosti je najbolj razširjena kampanja na po-
dročju trajnostne mobilnosti na svetu. Vsako leto poteka med 16. 
in 22. septembrom. Cilj kampanje je spodbujanje promocije, izo-
braževanja in ozaveščanja različnih ciljnih skupin o pomenu trajno-
stne mobilnosti za kakovost bivanja, zdravja in okolja. Slogan leto-
šnjega tedna je bil »Združuj in učinkovito potuj«. Osrednja tema 
se je letos sukala okoli možnosti ter koristi prepletanja in dopol-
njevanja različnih vrst potovanj (hoja, kolo, vlak, avtobus, motor, 
avto), ki nas lahko pripeljejo do cilja.
Občina Trebnje je v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu v sredo, 19. 9. 2018, organizirala 4-urno delav-
nico »Hoja kot prometna praksa in krepitev zdravja«. Cilj delav-
nice je bil nagovoriti starejše o pomenu mobilnosti in ohranjanju 
vitalnosti ter neodvisnosti. V prvem delu je ga. Brigita Zupančič 

V sklopu tretjega 
mednarodnega turnirja  
Fate Fight Night Novi Sad  
so nas sprejeli tudi  
na Mestni občini Novi Sad
V sklopu projekta FATE – Fighting for equal access to sports and 
exercise in tretjega dobrodelnega mednarodnega turnirja v kick-
boxingu sta predstavnike Občine Trebnje in partnerjev v projektu 
(KBV Fearless Fighters, Trebnje, Victory Gym Trenčin, Trenčin, Slo-
vaška, KBT Victory, Novi Sad, Srbija in Diamond Boxing Academy, 
Trst, Italija) v petek, 7. septembra 2018, na Mestni občini Novi Sad 
sprejela podžupan Novega Sada Srdjan Kružević in predsednica 
Združenja za pomoč osebam z Downovim sindromom Novi Sad 
Violeta Popović. 
Podžupan Novega Sada je ob tej priložnosti poudaril, da skrb za 
ranljive skupine prebivalstva, kljub temu, da je le-ta sistematič-
na in ji občina namenja znatna sredstva, ne more biti popolna, 
če se v proces ne vključujejo različna družbeno odgovorna pod-
jetja, organizacije in posamezniki. Poleg tega, da ima turnir FATE 
Fight Night »Do Pobede« Novi Sad mednarodni in športni značaj, 
je le-ta pomemben tudi, ker usmerja pozornost javnosti na zelo 
pomembno temo, in to je socialno vključevanje oseb s posebnimi 
potrebami s pomočjo športa. Velikost uspešnih športnikov se 
poleg rezultatov, ki jih dosegajo, odraža tudi skozi to, koliko so 
pripravljeni pomagati tistim, ki pomoč potrebujejo. Kružević je za-
ključil z zahvalo direktorju Občinske uprave Občine Trebnje Janezu 
Pircu in koordinatorki projekta Mateji Zupančič za obisk in vložen 
trud ter delo na projektu. 
Direktor Občinske uprave Trebnje Janez Pirc se je za sprejem za-
hvalil tako županu Novega Sada Milošu Vučiću kot tudi podžupanu 
in vsem prisotnim, nato pa pojasnil cilje projekta „FATE“. Dejal je, 
da je v ospredju vsekakor dobrodelni značaj projekta, in sicer so-
cialno vključevanje oseb s posebnimi potrebami in širjenje prepri-
čanja, da lahko del sredstev od organizacije profesionalnih šport-

nih dogodkov različni klubi namenijo različnih centrom za pomoč 
osebam s posebnimi potrebami, in s tem doprinesejo k večjim 
možnostim športnega udejstvovanja teh oseb. Poleg tega je pro-
jekt pomemben tudi z vidika izmenjave trenerjev in članov part-
nerskih klubov ter skupnih treningov, saj na ta način borke in borci 
pridobivajo neprecenljive izkušnje v sparingih za kasnejše uradne 
borbe v sklopu turnirjev. 
Bogdan Stojčić iz Kluba tajskega boksa „Victory“, ki je v soboto, 
8. 9. 2018, torej dan po obisku na Občini, organiziral tretji med-
narodni dobrodelni turnir v kickboxingu, je povedal, da je bila za-
četna ideja sicer, da bo njihovo dobrodelno delovanje povezano 
izključno z zbiranjem sredstev na omenjenem dogodku, vendar je 
po prvem treningu z otroki z Downovim sindromom ugotovil, da 
cilj projekta ni le v zbiranju in darovanju sredstev, temveč tudi v 
povezovanju in druženju. Ravno zato sedaj redno izvajajo trenin-
ge s člani združenja Down Novi Sad. Na tretjem mednarodnem 
turnirju nam je skupno od prodaje kart in lastnega prispevka or-
ganizatorja uspelo zbrati okoli 1.550 EUR za združenje za pomoč 
osebam z Downovim sindromom Novi Sad.

Občinska uprava 
Oddelek za splošne zadeve

Tisovec iz NIJZ, OE Novo mesto predstavila različne vidike zdravega 
načina življenja in gibanja, v drugem delu pa je ga. Barbara Jantol s 
sodelavkama iz Centra za krepitev zdravja Trebnje izvedla preizkus 
aerobne zmogljivosti. Prijetno srečanje udeležencev se je zaključi-
lo v mestnem parku s predstavitvijo nordijske hoje.
V petek, 21. 9. 2018, smo v Trebnjem izvedli sklepni dogodek Te-
dna mobilnosti - Dan brez avtomobila. Poučnega in živahnega do-
poldanskega dogajanja v mestnem jedru so se udeležili predvsem 
mladi iz šole in vrtca, ki so se seznanili z delom in opremo gasilcev 
ter policistov, se zapeljali z električnim avtomobilom, kolesom ali 
skirojem, se udeležili spretnostnega poligona s kolesom, se preiz-
kusili v vožnji z avtomobili Jumicar, v sestavljanju občinskega grba 
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in se osveščali glede prometne varnosti ob 
različnih prikaznih napravah (posebne teh-
nice za izmero naletne teže, prevračalnik, 
šotor Vidko itd.). Malo pred poldnevom 
so v Trebnjem sirene gasilnih, reševalnih 
in policijskih vozil naznanile nazorno vajo 
reševalnih služb, in sicer nudenja pomoči v 
primeru prometne nesreče, v kateri je ude-
ležen motorist. Za uspešno izvedbo dneva 
se zahvaljujemo vsem sodelujočim ter obi-
skovalcem dogodka in naj utrinki s priredi-
tve ostanejo v naših mislih skozi celo leto, 
predvsem pa naj vsakdo izmed nas razmisli, 
kako za premagovanje vsakodnevnih poti 
najti okolju čim prijaznejše načine.

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Trebanjski slikarji na Trški gori
Trebanjsko društvo likovnikov se vse bolj »udinja« tudi zunaj obči-
ne. Tokrat je bilo glavni organizator slikarskega srečanja - v sodelo-
vanju s TKD Trškogorsko srce - v sklopu prireditve »Ko trškogorske 
lipe spregovorijo«. Trškogorci so organizirali imenovano prireditev, 
ki so jo poimenovali tudi srečanje »Za vse čute« (od jedi, pijače, 
običaje pa do različne glasbe …) in ob tem še razstavo del 15. sli-
kark in slikarjev, ki se povezujejo v trebanjsko društvo. Razstava je 
bila poleg tega, da je bil spodbujen umetniški čut, namenjena tudi 
temu, da ustvarjena dela poklonijo novomeškemu Lions klubu. Li-
ons klub bo vsa dela, ki so jih podarili umetniki, skušal na avkciji 
prodati, izkupiček pa nameniti Delovno varstvenemu centru Novo 
mesto. 
Trebanjski likovni umetniki tudi doma ne bodo odklonili takšnega 
sodelovanja.

Brane Praznik

Ustvarjanje v Dobrniču
Kulturno turistično društvo Dobrnič in trebanjsko društvo likovnikov sta letos organizirala Extempore Dobrnič 2018 (lani je podobno 
srečanje organiziralo DL in Vinogradniško društvo Lisec), ki se ga je udeležilo 27 slikark in slikarjev (dva iz sosednje Hrvaške) ter štirje 
nadarjeni učenci tamkajšnje OŠ.
Prijazne članice in člani KTD Dobrnič so umetnike cel dan »stregli«, le-ti pa so jim po zaključku ustvarjene slike podarili, ki jih bodo Dobr-
ničani uporabili, kot se reče: »za dober namen«, kar pomeni, da bodo izkupiček namenili za razvoj turistično-kulturne dejavnosti kraja. 
Ob zaključku slikarskega druženja so pripravili navdušujočo priložnostno razstavo in veliko občudovanja so požele prav slike mladih 
domačinov.
Razstava bo na ogled postavljena v nedeljo, ko bo slovesnost na Spomin na 1. kongres slovenskih žena v Dobrniču, nato pa bodo dela 
novembra razstavljena še v galeriji Ana v Zdravstvenem domu Trebnje. 

Brane Praznik

Extempore Dobrnič 2018
V soboto, 22. septembra 2018, sta Kulturno turistično društvo 
Dobrnič in Društvo likovnikov Trebnje organizirala slikarsko delav-
nico Extempore Dobrnič 2018 z naslovom Že skoraj pozabljeno. 
V okviru široko zasnovane teme so slikarji slikali krajino, stare 
predmete ali zgradbe ter druge vrednote, ki lahko z etnograf-
sko-etnološkega stališča izginejo v pozabo.
Aktivni udeleženci so bili tudi štirje učenci Podružnične šole Dobr-
nič Nika Rostohar, Zoja Avbar, Mojca Mohorčič in Žan Pograjc.

Ana Kastigar
Podružnična šola Dobrnič
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Andrej Rozman Roza podelil 
priznanja in nagrade
Letos je po Vesolju bralnih zakladov, naših poletnih bralnih izzivih 
za osnovnošolce, potovalo kar 81 otrok. Za nagrado jih je zabaval 
priznani slovenski igralec in pesnik Andrej Rozman Roza.
Otroška bralna značka Vesolje bralnih zakladov spodbuja prosto-
voljno branje v prostem času. Knjižnica skozi celo leto pripravlja 
veliko projektov, ki imajo skupen cilj spodbujanje branja, saj branje 
gotovo prinaša zadovoljstvo, srečo in neopisljivo kvaliteto življenja 
pri vsakem posamezniku, zato si želimo, da bi bralo čim več otrok. 
Trudimo se, da vsako dejavnost popestrimo in prilagodimo našim 
bralcem. Vsi pa moramo vedeti, da otroka k branju ne smemo siliti. 
Spodbujajmo ga za knjige, ki so mu všeč, in ne zavijajmo z očmi, če 
nam njegov izbor ne bo pogodu. Knjižni okus se razvija in je zelo 
oseben. Otrokom pa poudarjajmo, da so knjige in branje kul. In 
tisti, ki berejo, so v resnici strašni frajerji! 

Simona Pavc
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Jesensko dogajanje  
na CIK Trebnje
Naše učilnice ponovno dihajo z vsemi generacijami. Poleg predšol-
skih in šolskih otrok, glasbene šole in raznih tečajnikov so se nam v 
oktobru pridružili tudi upokojenci. 
V torek, 2. oktobra 2018, je v novo študijsko leto s svečano otvo-
ritvijo v Kulturnem domu Mokronog zakorakala Univerza za tre-
tje življenjsko obdobje (UTŽO) Trebnje. Univerza tudi letos ponuja 
obsežen in pester program delavnic, krožkov in ekskurzij. K vpisu 
vabimo vse »sveže« upokojence in tudi tiste, ki želite ostati z nami. 
S prvimi delavnicami začenja tudi Center medgeneracijskega uče-

nja (CMU) Trebnje, Večgeneracijski center (VGC) Marela pa nepre-
trgoma deluje že vse leto. Izobraževanja s področja medosebnih 
odnosov, računalništva, zdravega načina življenja, ustvarjanja … iz-
vajamo v sodelovanju z osnovnimi šolami, vrtci, društvi in posame-
zniki v občinah Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno. 
Delavnice v okviru Centra medgeneracijskega učenja in Večgene-
racijskega centra Marela so brezplačne.

Več o programih lahko preberete na spletni strani www.ciktreb-
nje.si ali nas spremljate na FB- profilu.

 Tanja Vrčkovnik in Jasmina Pakiž,
CIK Trebnje

Kulturni napovednik
DATUM URA DOGODEK LOKACJA ORGANIZATOR/

INFORMACIJE
petek, 19. oktober 

2018
19.00 Mojca Gubanc Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

ponedeljek, 22. okto-

ber 2018
17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

19.00 Camino - V 14 dneh do konca sveta Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje
sreda, 24. oktober 2018 13.30 Dan rokometa OŠ Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Sreda, 31. oktober 17.00
Sladke skrivnosti-predstavitev zbornika ob 30-letnici Tre-

banjskega koša in okušanje Baragove rezine
Dvorana Stik Trebnje Občina Trebnje

ponedeljek, 5. novem-

ber 2018
17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

19.00 Vojna škoda na območju Slovenije v drugi svetovni vojni Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Petek, 9. november 

2018
19.00 Otroci in šport Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

ponedeljek, 12. novem-

ber 2018
17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

17.00 Bralni klub- Slovenologija Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje
sreda, 14. november 

2018
16.00 V Knjižnici Veliki Gaber povezujemo - delavnica šivanja

Knjižnica Ivana Zorca Veliki Ga-

ber
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

17.00 Ura pravljic
Knjižnica Ivana Zorca Veliki Ga-

ber
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

petek, 16. november 

2018
17.00 Beremo s tačkami Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje
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Novo na trebanjski 
JSKD
Z letošnjim oktobrom je po predhodnem 
kadrovskem postopku prevzela dolžnost 
koordinatorke Javnega sklada za kulturne 
dejavnosti, Območne izpostave Trebnje, 
Jožica Sinur, doslej znana kot novinarka 

V Osnovni šoli 
Trebnje pričeli  
z osvajanjem  
8 krogov odličnosti
V soboto, 29. 9. 2018, so se v Osnovni šoli 
Trebnje in v vseh treh podružničnih šolah 
Dolenja Nemška vas, Dobrnič in Šentlo-
vrenc odvijali dnevi dejavnosti ─ 8 krogov 
odličnosti. Avtor programa je Jani Prgić, s 
pomočjo katerega učitelji učijo učence o 8 
temeljnih načelih, po katerih živijo uspešni 
posamezniki: odgovornost za lastna de-
janja, predanost pri uresničevanju lastnih 
ciljev, govori z dobrim namenom, fleksi-
bilnost v tem, da smo pripravljeni poskusiti 

različne načine, da bi prišli do svojega cilja, 
»To je to!« – pozitiven odnos do dela, časa, 
sebe in drugih, napake vodijo k uspehu ali 
kako se lahko učimo iz svojih napak, inte-
griteta ali kako usklajujemo svoje vedenje 
s svojimi vrednotami ter uravnoteženost v 
življenju.
Črto odgovornosti so učenci spoznali že 1. 
šolski dan. V septembru so se trudili odgo-
vorno ravnati in delovati nad črto. V soboto 
smo nadaljevali z aktivnim učenjem ostalih 
7 krogov.
Učenci ugotavljajo, da so odlični v tem, kar 
počnejo, vendar jim včasih tudi spodleti in 
so neuspešni. V samovrednotenju dneva 
dejavnosti so ugotovili, da kljub neuspehu 
ne smejo obupati, ampak pogumno vztra-
jati naprej. 

Dolenjskega lista, ki je pokrivala trebanjsko 
območje ter je tako dobro seznanjena s kul-
turno problematiko. 

Dosedanja koordinatorka Mojca Femec je 
prevzela dolžnost na Gasilski zvezi Trebnje.

Brane Praznik

S sprejemanjem teh vrednot bomo uspe-
šnejši pri razvijanju inovativnosti, kreativ-
nosti in podjetnosti v vzgojno-izobraževal-
nem procesu.

Ana Kastigar
OŠTrebnje

Foto: Barbara Hrovat, OŠ Trebnje

Star papir zbiram,  
prijatelja podpiram
Vrtec Mavrica Trebnje se je v okviru Ekošole pridružil projektu 
Fundacije PISMO SRCA in družbe Dinos. Starši in otroci so pridno 
prinašali star papir in nam s tem pomagali do glavne nagrade. Z 
zbiranjem smo tudi spodbujali in ozaveščali otroke in odrasle ter 
skrbeli za čistejše okolje, socialni čut, solidarnost in dobrodelnost. 
Ob zaključku projekta smo se udeležili srečanja Žogarija v Ljubljani, 
kjer so za otroke iz vrtca pripravili zanimive dejavnosti.

Eko koordinatorici,
Bojana M. in Jožica B.

Medgeneracijsko srečanje  
na PŠ Šentlovrenc
V petek, 14. septembra 2018, smo na Podružnično šolo Šentlovrenc 
povabili babice in dedke učencev 1. in 2. razreda. Stare starše so 
učenci pozdravili s pesmijo in plesom. Skupaj smo se odpravili na 
pohod po okolici Šentlovrenca. V gozdu so otroci pripravili iskanje 
skritega zaklada, nato smo vloge zamenjali. Ob vrnitvi v šolo smo 
stare starše še pogostili in se od njih poslovili s pesmijo.

učitelja Martina Nemec in Uroš Primc
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“Teambuilding”  
za vse zaposlene  
Vrtca Mavrica Trebnje
V soboto, 1. 9. 2018, smo v sklopu promocije za zdravje za vse 
zaposlene Vrtca Mavrica Trebnje izvedli izobraževanje. Odpra-
vili smo se v Piran, kjer smo imeli organiziran “teambuilding” 
program. V manjših timih smo opravljali različne naloge, ki so 
vključevale posebnosti lokalnega okolja in so od nas zahtevale 
pogum, drznost in iznajdljivost.
 
“Teambuilding” je bil izveden v sklopu programa LETO ZDRAV-
JA, GIBANJA IN ŠPORTA, ki ga sofinancira Občina Trebnje.
 

Barbara Pečar, tim za promocijo
zdravja na delovnem mestu

Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje bere  
s tačkami
»Pes Erc rad prisluhne zgodbicam«
Knjižnica Pavla Golie Trebnje v sodelo-
vanju s Slovenskim društvom za terapijo s 
pomočjo psov Tačke pomagačke vabimo 
otroke s težavami pri branju, da se pridru-
žijo programu R.E.A.D. ® (Reading Education 
Assistance Dogs). 
Gre za svojstven program, ki pomaga ot-
rokom izboljšati bralne in komunikacijske 
sposobnosti s pomočjo posebne metode: 
otrok bere psu. Pes v programu R.E.A.D.® je 
izšolan terapevtski pes, ki skupaj s svojimi 
vodnikom obiskuje šole, knjižnice in ostale 
ustanove, kot poslušalec otrok, ki berejo. 
Uspehi programa so zagotovljeni, saj je 
pri otrocih, ki berejo psu, pogosto opazen 

napredek na mnogih področjih. Postanejo 
boljši bralci, pozabijo na svoje omejitve pri 
branju, prebrano besedilo lažje razumejo in 
se o njem pogovarjajo. Ko se sprostijo, so 
tudi samozavestnejši, kasneje imajo manj 
težav z branjem pred vrstniki. Vodnik psa 
je usposobljen moderator, ki s pomočjo 
svojega psa spodbuja in usmerja bralčevo 
aktivnost, sodeluje pri branju in pomaga 
pri razumevanju prebranega besedila. V 
naši knjižnici svoje poslanstvo zelo dobro 
opravljata vodnica Vesna Hude in pes Erc 
iz Društva Tačke pomagačke. Skupaj razve-
seljujeta mnogo obrazov, ki si želijo ali pa 
preprosto potrebujejo njuno pomoč.
Terapije potekajo enkrat mesečno v pro-
storih knjižnice Trebnje. Na razpisani ter-
min lahko sprejmemo dva otroka, vsak s 
terapevtko in psom bere 30 minut.
Obvezna je predhodna prijava. Več infor-
macij lahko pridobite v Knjižnici Pavla Golie 
Trebnje. Razpoložljivi termini v petek od 

17.00 do 17.30 in od 17.30 do 18.00: 5.10., 
16.11., 14.12., 11.1., 22.2., 22.3., 19.4., 
10.5. 2019.
Pes je čudovit prijatelj pri branju, saj poma-
ga pri sprostitvi, pozorno posluša, ne sodi, 
kritizira ali se smeji, dovoljuje otroku, da 
bere v lastnem ritmu, ne vzbuja strahu kot 
vrstniki. 

Simona Pavc
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Pohod in pogled k sosedom
Skladno z učnim načrtom in veliko domiselnostjo so se vsi gabro-
vski osnovnošolci podali na pohod raziskovat kraje zunaj svojega 
primarnega šolskega okoliša ter tako zavili na šentlovrenške konce. 
Najstarejši (III. triada) so šli skozi Žubino in čez razgledni Kraguljev 
hrib, kjer so se srečali z domačim slikarjem, se nato podali v doli-
no do Marovške zijalke, kjer je bilo v podzemni jami prebivališča 
ledenodobnega pračloveka, nato mimogrede pogledali v Mačjem 
Dolu bruhalnik Škauba, kjer je voda ob velikih nalivih na plano izvr-
gla človeške ribice, zagrizli v hrib do Dolge Njive, kjer so si ogledali 
malo znane, vendar čudovite freske v cerkvi Najdenja svetega Kri-
ža, domnevno nastale v 16. stoletju, odkrili pa so jih šele leta 1996.
Čez vas Potok so se podali do Šentlovrenca, kjer so med potjo izve-
deli še nekaj o kraškem svetu in si nato na Kazini, kjer je bilo rimsko 
pokopališče, ogledali rimski žarni kamen, ki ga tam še vedno hrani-

jo, izvedeli pa še nekaj podatkov o tamkajšnjih rimskih ostalinah in 
o tem, kako so ostaline nepoklicani »izropali« … 
Izvedeli so tudi nekaj zanimivosti o nastanku šentlovrenške OŠ, ki 
bo drugo leto slavila 150 let, od kar so jo zgradili. Pot jih je nato 
vodila skozi vas Kukenberk (razgledni hrib), si z vrha ogledali dvorec 
Mala Loka ter izvedeli, kje so na Vidmu na začetku 20. stol. odkrili 
panjske končnice … Potem jim je ostal še Medvedjek in tamkajšnji 
spomenik osamosvojitveni vojni ter pripoved, kako se je končalo.
II. triada je imela nekoliko krajšo pot, zato pa tudi zanimivo, saj 
so šli mimo slikarja, nato mimo kiparja z motorno žago in njegove 
delavnice na Vrhovem; obiskali cvetličarno v Praprečah, izvedeli 
nekaj o šentlovrenški šoli, šli na Medvedjek in domov. 
I. triada je imela še nekoliko krajšo pot (starosti primerno), zato so 
prav tako veliko videli. Poleg umetnika, ki obdeluje les, še Vovkov 
mlin, Temenico in seveda Medvedjek. 
Pohod in pripoved otrok, kaj so videli in doživeli v svoji bližnji okoli-
ci, je presenetila številne starše. Preprosto zato, ker sami tega niso 
doživeli! Ker v njihovih letih ni bilo nikogar, ki bi jim to pokazal. Pa 
čisto pred »nosom« je!

Brane Praznik
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Uspešno izvedena uvajalnica  
za učence priseljence
V zadnjem tednu avgusta je v Osnovni šoli Trebnje potekala uvajal-
nica za učence priseljence. Učenci so se v sklopu uvajalnice seznanili 
z osnovami slovenščine in preverili ter utrdili svoje znanje anglešči-
ne in matematike. 
Pouk slovenščine sva vodila učitelja Zvonko Simeunić in Mojca Pe-
kolj, znanje angleščine je preverila učiteljica Saša Bedene, znanje 
matematike pa učiteljica Viktorija Pirc. Pri izvedbi uvajalnice nam je 
pomagala bivša učenka Arijana Alđić. Učencem je predstavila svoje 
izkušnje z obiskovanjem Osnovne šole Trebnje, razkazala jim je šol-
ske prostore in aktivno sodelovala pri izvedbi ur slovenščine. Tako 
učence kot tudi njihove starše je strokovna delavka Marjetka Mrak 
seznanila z najpomembnejšimi informacijami, ki zadevajo obiskova-
nje Osnovne šole Trebnje. 
Ob koncu uvajalnice so se učenci seznanili s svojimi bodočimi ra-
zredničarkami, učence pa je nagovoril tudi ravnatelj Rado Kostrevc. 
Vsi udeleženci so ob koncu prejeli simbolično darilo, Arijana Alđić 
pa je iz rok ravnatelja prejela tudi zahvalo za njeno sodelovanje pri 
izvedbi uvajalnice.

Z. Simeunić

Popoldansko srečanje s starši
V torek, 2. 10. 2018, ob 16.30 je oddelek »MEDVEDKOV« imel pred 
enoto Ostržek 1. srečanje s starši. Čeprav je dopoldne deževalo, 
smo pregnali oblake in popoldne je zasijalo sonce. Vsi skupaj smo 
se veselili našega skupnega srečanja in otroci so skupaj s starši 
prinesli veliko kostanja, ki smo ga kasneje spekli in se z njim na 
zaključku pogostili. Med peko kostanja pa so se otroci preizkušali 
v »IGRI BREZ MEJA« (sonožni skoki skozi obroče; met žoge v koš; 
hoja po klopi in na koncu sonožni skok; vožnja s samokolnico, na 
katero so otroci nalagali buče in jih vozili okoli stožcev). Otroci so 
po opravljenih nalogah dobili na svojo ogrlico štiri različne štam-
piljke. 

Vzgojiteljica Brigita
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Starejši zaposleni – 
realnost prihodnosti
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje 
je 27. septembra gostil posvet Starejši za-
posleni – realnost prihodnosti, na katerem 
je bila pozornost usmerjena k razlikam med 
generacijami v delovnem okolju. Dogodek 
je poslušalce navdušil, saj je ponudil pravo 
mero teorije in prakse.
Zaposleni, stari od 55 do 64 let, naj bi po neka-
terih napovedih v naslednjih štirih desetletjih 
v Sloveniji predstavljali 17 odstotkov delovno 
aktivnega prebivalstva, kar od gospodarstva 
že danes zahteva razmislek o načinu vključe-
vanja starejših v delovne procese. 
 »Staranje delovne sile je izziv, ki mora biti pre-
poznan in sprejet s strani celotnega podjetja. 
Vedno bolj se je treba zavedati medgenera-
cijskega sodelovanja in tega, da je uspešnost 
organizacije odvisna od njenih zaposlenih, saj 
bodo le motivirani zaposleni dosegli takšne 
rezultate, ki bodo v korist podjetju, zato si v 
Trevesu prizadevamo za aktiven prenos zna-
nja in sodelovanje vseh zaposlenih v delovnih 
procesih,« pojasnjuje Anja Nose iz podjetja 
Treves. Helena Kopar iz podjetja Tomplast 
pa dodaja: »Vsak zaposleni ima pomembno 
vlogo v našem podjetju in je član naše eki-
pe, ne glede na starost, izobrazbo ali položaj 
v podjetju. Starejši kot so, pomeni, da imajo 
več izkušenj in znanj, katere je potrebno le še 
nadgrajevati in koristiti. Starejše zaposlene v 
našem podjetju prezaposlujemo na lažja de-
lovna mesta, kjer je manjša fizična obremeni-
tev, če se seveda s tem strinjajo, saj je zdravje 
zaposlenih na prvem mestu. Naš cilj in želja 
sta, da se naši zaposleni upokojijo zdravi in še 
dolgo časa potem uživajo sadove dolgoletne-
ga dela.« 
Štirje predavatelji – direktorica Ljudske uni-
verze Ajdovščina Eva Mermolja, zdravnik na 

medicini dela Zdenko Šalda, doc. dr. Sara 
Brezigar in dr. Željko Ćurić – so predstavili šti-
ri poglede na zaposlene v delovnem okolju, 
na razlike in prenos znanja med generacija-
mi in predvsem spodbujali razmislek o tem, 
kako povečati storilnost starejših zaposlenih 
in podaljšati njihovo aktivno sodelovanje v 
delovnem procesu. Predavanja so poslušali 
vodstveni delavci in zaposleni v kadrovskih 
službah številnih organizacij Jugovzhodne 
Slovenije.
Direktorica Zdravstvenega doma Trebnje 
mag. Vera Rozman: »Moram reči, da sem 
navdušena nad kompletno vsebino, nad or-
ganizacijo dogodka. Ogromno vsebin in izho-
dišč za razmišljanje, uporabnih v vsakdanjem 
življenju, v kolektivu, v povezavi s sodelavci, 
z upravljanjem, z medgeneracijskimi izzivi, ki 
se pojavljajo pri nas, v našem kolektivu zelo, 
zelo izrazito.« Barbara Pravne Huč iz podjetja 
REM: »Naša povprečna starost zaposlenih je 
nekaj čez 40 in ne spadamo še v strukturo sta-
rejših zaposlenih, vendar se soočamo s tem, 
da nas bo to doletelo vsak čas in moramo že 
zdaj začeti razmišljati o tem, kaj in kako, da 
bomo pripravljeni, ko pridemo v to fazo.« 
»Starejši zaposleni imajo znanja, usposoblje-
nosti in izkušnje, ki so jih razvijali skozi leta iz-
obraževalne in delovne dobe. Človek, ki je več 
let zaposlen v podjetju, sodeluje in doživlja 
razvoj podjetja tudi kot svoj uspeh, zato čuti 
posebno pripadnost podjetju. To je vrednota, 
ki je mladi delavec še nima. Ima pa sodobno 
in aktualno znanje ter neobremenjeno ustvar-
jalnost. Zato je povezovanje in sodelovanje 
različnih generacij, preizkušene tradicije in 
zanesene kreativnosti, ključno za razvoj in 
delo podjetja in družbe kot celote,« pravi di-
rektorica Centra za izobraževanje in kulturo 
Trebnje Patricija Pavlič. 
CIK Trebnje je z dogodkom osvetlil vprašanje 
razlik med generacijami v organizacijah, s po-
udarkom na starejših zaposlenih, hkrati pa so 

želeli kadrovnikom sporočiti, da so na voljo 
številne možnosti izobraževanj, povezovanj 
in sodelovanj za zaposlene, ki jih lahko sofi-
nanciramo tudi iz drugih virov, CIK Trebnje pa 
jim pri tem s svojim znanjem in strokovnimi 
sodelavci lahko pomaga. 
Od leta 2016 do 2019 tako poteka projekt Pri-
dobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, 
v sklopu katerega so izvedli številne brez-
plačne programe za zaposlene, starejše od 
45 let, ki so nižje izobraženi in usposobljeni. 
Brezplačne delavnice sta s sofinanciranjem 
omogočila Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost in šport ter Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada, učinke pa so predstavili na 
tretjem panelu 27. Foruma odličnosti in moj-
strstva. 
Konzorcij štirih partnerjev – poleg CIK Treb-
nje še RIC Novo mesto, GRM Novo mesto – 
Center biotehnike in turizma in Šolski center 
Novo mesto – pa je pred dnevi prijavil nov 
projekt, ki bo tudi do leta 2022 omogočal 
brezplačno izobraževanje in usposabljanje za-
poslenih s programi računalniškega in digital-
nega opismenjevanja, programi za poklicni in 
osebni razvoj ter programi priprav za prijavo 
v postopek pridobitve kvalifikacije oziroma 
certifikata.

Petra Krnc Laznik
Foto: Alenka Stražišar Lamovšek

Trebanjski 
upokojenci na 18. 
Festivalu za tretje 
življenjsko obdobje
V sredo, 3. 10. 2018, smo člani DU Trebnje 
(člani UO, prostovoljke, pevci in ostali čla-
ni) obiskali 18. Festival za tretje življenjsko 
obdobje, ki se je odvijal v Cankarjevem 
domu v Ljubljani pod sloganom »Vsi smo 
ena generacija«. Društvo je organiziralo za 
udeležence festivala prevoz z avtobusom. 
V Ljubljano smo prispeli okoli 10. ure in 
smo skupaj takoj odšli v Cankarjev dom in 
do prvih stojnic, nato smo se v množici obi-

skovalcev porazgubili vsak po svoje. Ogle-
dali smo si stojnice, ki so ponujale različne 
zanimivosti in izdelke ustvarjalnih skupin 
iz društev upokojencev iz cele Slovenije. 
Obiskali smo tudi stojnico Društva upoko-
jencev iz Trebnjega, kjer so tri naše članice 
razstavljale ročna dela skupine ustvarjalk. 
Vsakdo izmed nas si je lahko ogledal tisto, 
kar ga je zanimalo. Glede na to, da se bliža 
novo leto, smo si z veseljem ogledali tudi iz-
delovanje novoletnih in drugih voščilnic ter 
si tako pridobili ideje za pripravo voščilnic v 
domačem društvu. Med drugim so stojnice 
ponujale razne izdelke za zdravo življenje 
ter gibanje starejših in tudi mlajših oseb. 
Na dveh odrih so člani posameznih društev 
nastopali v petju, plesu, dramske skupine, 

literarne skupine. Posebno je bil zanimiv 
ogled skupine, ki se je predstavila s trebu-
šnim plesom ob glasbi. Poslušali smo tudi 
muzikal Mama Mia. Za vse obiskovalce je 
bilo organiziranih veliko celodnevnih doga-
janj. 
Ob 12. uri smo se vsi udeleženci našega 
društva zbrali na dogovorjenem mestu in 
odšli na skupno malico v Emonsko klet. Po 
malici smo se vrnili med stojnice. Ura je 
neusmiljeno tekla, saj smo se morali ob 15. 
uri zbrati pred parlamentom za odhod do-
mov. Naši člani so bili z ogledom festivala 
zadovoljni, saj jim je zelo hitro minil dan, 
domov pa so odnesli tudi nekaj novih idej 
za ustvarjanje v društvu. 

Društvo upokojencev Trebnje
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V nedeljo, 30. 9. 2018, smo se predstavniki 
LAS STIK skupaj z našimi rokodelkami ude-
ležili Mihalovega sejma v Veržeju. V dopol-
danskem času je potekal zaključni dogo-
dek projekta sodelovanja Zgodbe rok in 
krajev s predstavitvijo izvedenih rezultatov 
in odprtjem razstave rokodelskih izdelkov 
ter predstavitvijo rokodelskih izdelkov na 
stojnici, na kateri so bili razstavljeni tudi iz-
brani izdelki iz LAS STIK.
Udeležence zaključnega dogodka sta nago-
vorila tudi poslanka NSi Ljudmila Novak in 
predsednik Državnega zbora Republike Slo-
venije mag. Dejan Židan, ki je izkazal pod-
poro pri ureditvi rokodelstva na nacionalni 
ravni. 
Obiskovalcem so se predstavili rokodelci 
iz devetih rokodelskih centrov Slovenije in 
rokodelci, vključeni v LAS projekt povezo-
vanja Zgodbe rok in krajev. Z območja LAS 
STIK so naše rokodelke na sejmu izvedle 
rokodelske prikaze na stojnici in pritegnile 
mnogo radovednih in navdušenih obisko-
valcev. Rokodelke so na stojnici prikazovale 
izdelavo klekljarskih izdelkov (članice KD 
Trebnje, sekcije Žnurce) in izdelavo rož iz 
krep papirja (Francka Murn). Za fotografi-
je z dogodka je poskrbela Alenka Stražišar 
Lamovšek in si jih lahko ogledate na naši 
spletni strani www.las-stik.si. 

Namen projekta Zgodbe rok in krajev je, da 
se s povezovanjem 11 slovenskih lokalnih 

akcijskih skupin: LAS Srce Slovenije, LAS 
Dobro za nas, LAS Dolenjska in Bela krajina, 
Partnerstvo LAS Zasavje, LAS Med Snežni-
kom in Nanosom, LAS Po poteh dediščine 
od Turjaka do Kolpe, LAS STIK, LAS Prlekija, 
LAS Notranjska, LAS S CILJem in LAS Meži-
ške doline, ustvari bolj vzpodbudno okolje 
za razvoj rokodelstva v Sloveniji.
V sklopu projekta je nastala tudi knjiga 
Zgodbe rok in krajev, kjer so predstavljene 
lokalne rokodelske zgodbe in izdelki po-
sameznega partnerskega LAS. Knjiga tako 
vključuje tudi štiri rokodelske zgodbe z 
območja LAS STIK, in sicer po eno zgodbo 
iz občin Dolenjske Toplice, Ivančna Gorica, 
Trebnje in Žužemberk.
Knjigo si lahko ogledate na spletni strani 
LAS STIK www.las-stik.si.
Na območju LAS STIK je do sedaj 8 rokodel-
cev podpisalo Sporazum o sodelovanju, na 

Galerijska paleta
Z zagonom, polni sveže energije, smo za-
korakali v novo šolsko leto in smo za vas 
pripravili nove pedagoške, kulturne in ume-
tniške dogodke. V oktobru za obiskovalce 
pripravljamo delavnico z naslovom Stekleni 
strahci za noč čarovnic, ki bo potekala 30. 
oktobra 2018 ob 10. uri. Na delavnici bodo 
udeleženci poslikali steklene kozarčke in 
ustvarili strahce. 
25. oktobra 2018 ob 18. uri bomo odprli 
novo začasno razstavo z naslovom Zrca-
ljenja, maska ali bistvo, (avto)portretne 
upodobitve samorastnikov. Razstavo bo 
odprl župan Občine Trebnje, gospod Aloj-
zij Kastelic, za spremljevalni program bo 
poskrbela Glasbena šola Trebnje. Razstava 

Zrcaljenja s pomočjo avtoportretov samo-
rastnikov, njihovih fotografskih portretov 
in različnih selfijev, raziskuje oblikovanje 
identitete ter nagovarja k samospoznava-
nju ter raziskovanju lastne podobe. 
Ali ste tudi vi sodelovali v naši Facebook 
akciji z naslovom Selfi z GLST in nam pri-
spevali vaše sodobne avtoportrete? Obi-
ščite razstavo Zrcaljenja in preverite, ali se 
je ravno vaš selfi z novo razstavo pojavil na 
stenah naše galerije. Se ni? Vabimo vas, da 
obiščete razstavo, kotiček s selfiji, in svoje-
ga prispevate ob ogledu razstave ter tako z 
nami delite vaše vtise. Razstava je na ogled 
vse do nedelje, 10. februarja 2019. 

Vljudno vabljeni k obisku!
Andrejka Vabič Nose, Andreja Hari

osnovi katerega bodo sodelovali pri nadalj-
njih aktivnostih projekta. Na območju LAS 
še vedno poteka popis rokodelcev z regi-
strirano obrtjo/dejavnostjo in potencialnih 
rokodelcev, ki se za ta korak še odločajo. 
Trenutno pripravljamo različne delavnice 
in srečanja za rokodelce, dve razstavi roko-
delskih izdelkov ter individualna svetovanja 
z rokodelci. O dogodkih boste obveščeni na 
naši spletni strani www.las-stik.si.
Vabimo rokodelce z območja LAS STIK, 
da se vključijo v projekt in prepoznajo 
priložnost za povezovanje in možnosti za 
lastni razvoj ter razvoj in položaj roko-
delstva v Sloveniji
Kontakt: Tel. št. 07 34 82 103 ali e-naslov 
sanela.halilovic@ciktrebnje.si

Pripravila: Sanela Halilović, koordinatorka 
CIK Trebnje, vodilni partner LAS STIK

Foto: Alenka Stražišar Lamovšek
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Obisk Boštjana 
Gorenca-Pižame  
na OŠ Veliki Gaber
17. septembra 2018 se je učencem OŠ Veliki 
Gaber pridružil poseben gost. Ob začetku Bralne 
značke jih je obiskal Boštjan Gorenc – Pižama. 
Skupaj z njim so starejši učenci ugotovili, da 
je lahko slovenska književnost prav zabavna 
in zanimiva reč ter da se ob branju knjig lahko 
naučimo marsikatere življenjske lekcije. Mlajšim 
učencem pa je na poseben način predstavil 
pravljico o  Grdini in rusici. Ker pa 17. septembra 
praznujemo dan zlatih knjig, so bili posebne 
pozornosti deležni prvošolčki. Gost je namreč 
vsakemu podelil knjigo Anje Štefan Kotiček 
na koncu sveta. Slikanice je učencem podarilo 
Društvo Bralna značka. Šolski knjižnici je podaril 
s posvetilom opremljen izvod svoje knjige 
SLOLvenski klasiki.
Po zaključku je podelil mnogo avtogramov 
in prijazno privolil v intervju, ki so ga pod 
mentorstvom knjižničarke Andreje Jaklič 
pripravili osmošolci Neža Sever, Klara Planinšek 
in Patrik Gorišek.

INTERVJU Z
BOŠTJANOM GORENCEM - PIŽAMO

Kako ste sploh postali komik? Kdo vas je zato 
navdihnil?
Navdihnili so me predvsem težaki v šoli. Zelo hi-
tro, že na začetku osnovne šole, sem ugotovil, 
da tisti, ki so me pretepali in »zafrkavali,« dajo 
malo miru, če jih spravim v smeh. Vsak komik 
ima neko svojo čudno zgodbo, ki se mu je zgodi-
la v življenju. Moja je pravzaprav še dokaj blaga.

Se vam je življenje kaj spremenilo, odkar vas 
ljudje prepoznavajo na ulici?
Na srečo še ni toliko tega, sploh pa zdaj, ko 
sem shujšal, se lažje skrijem. (smeh) Ko me kdo 
vpraša: »O, a si to ti?«, lahko rečem: »Ne, ne, 
on je tamle.« (smeh) No, sedaj ravno ne morem 
hoditi z umazano srajco naokoli, ker bi rekli: 
»Poglejte ga, kakšen pa je. In on bo našim otro-
kom pripovedoval o branju.« (smeh) Na srečo 
pa nisem eden tistih, ki tudi iz hiše ne morejo 
stopiti, brez da bi kdo nos v njega vtaknil. Sem 
vesel, da je tako. Mi pa da voljo in veselje za 
naprej, če kdo pristopi do mene in pove, da je 
prebral mojo knjigo ali prevod ali gledal mojo 
predstavo. To je lepa pohvala, ker takrat vidim, 
da ljudje uživajo ob tem, kar počnem.

Imate kakšno svojo najljubšo šalo? Katero?
Ah, to je itak sproti, vedno so eni »ta frišni,« ki 
nastajajo sproti. Evo, vam bom povedal enega 
osnovnošolskega: Kateri slovenski repar ima 
največjo dioptrijo? Ochalle Salle. (smeh)

Kakšna je skrivnost vašega uspeha?
Oh, če bi vedel, bi jo bolj pogosto izkoristil. 
Delam to, kar mi je všeč. Ne gledam, kaj je po-

pularno, da bi to potem delal. Delam stvari, ki 
me zabavajo in za katerimi stojim. Pomembno 
je, da je vse, kar delaš, del tebe, da izhajaš iz 
sebe in najdeš svoj izraz. Na vseh področjih je 
enako.

Kakšni so bili vaši občutki, ko ste prejeli Ja-
bolko navdiha?
Najprej sem si rekel, da je predsednik večji, kot 
sem mislil. Druga misel je bila, da je to jabol-
ko pa kar težko. Tretja pa, da si nisem mislil, 
da bom predsednika spravil v zadrego. Ker vsi 
vemo, da se predsednik rad fotografira, sem 
sredi protokola izvlekel telefon in rekel, da na-
redimo en selfi. To je bilo malo nepričakovano, 
ker je bil to en tak spontani selfi. (smeh) Bili so 
zabavni občutki.

Kaj pa družina in prosti čas? Koliko časa na-
menite družini in koliko prostemu času? Kako 
ga preživite?
Pa saj družina je prosti čas. V tistih trenutkih, 
ko smo skupaj, se telo in glava malo spočijeta. 
Naučil sem se, da ne morem ves čas delati s 
polnimi obrati. Trudim se, da popoldne pre-
živimo skupaj, da takrat ne delam več, da ne 
tičim v pisarni ter da si vsake toliko časa vza-
memo čas in kam pobegnemo, kjer imamo mir 
in ni obveznosti.

Se poleg komike pisanja in prevajanja ukvar-
jate še s čim drugim?
Dejansko se ukvarjam z vsem, kar je v poveza-
vi z jezikom. Rad tudi igram namizne igre, žal 
pa nimam veliko časa za njih. Tako da Fortnita 
ne igram, tukaj vas moram razočarati. (smeh) 
Igram pa Heartstone, ker tukaj niso potrebni 
hitri refleksi, to je za nas upokojence. (smeh) 
Rad kuham in se ukvarjam z žarom. To je 
zame sprostitev. Pa zadnje leto »švicam« v 
telovadnici zato, da bom lahko še dolgo časa 
skakal takole po šolah. Letos mam veliko več 
energije kot nekoč.

Ali se je težko ukvarjati s stand up-om?
Z vsako stvarjo se je po svoje težko ukvarjati. 
Pri stand up-u je težak predvsem tisti čas od 
začetka, ko se ti šala utrne v glavi, do takrat, 
ko jo spraviš med ljudi. Tebi se zdi šala dobra, 
ko pa prideš z njo pred ljudi, pa vidiš, da si si jo 
zastavil preveč konfuzno in nisi postavil vseh 
točk tja, kamor si jih hotel dati, in ljudje niso 
povezali asociacij, ki si jih ti naredil. Pomemb-
no je tudi, da moraš vedno prej oceniti publi-
ko. Na primer vice o otrocih ali roditeljskih 
sestankih ne moreš govoriti nekomu, ki nima 
otrok. Efekt pri publiki je večji, če so ljudje po-
dobno tudi sami doživeli.

Kaj bi rekli otokom, ki želijo postati takšni kot 
vi?
Prosim, prosim, ustavite se pri 85 kilogramih! 
(smeh) Bodite vi! Že en Pižama je preveč. Ne 

more biti 15 Pižam. Groza, nova grozljivka: 
Pižama 16 - tokrat ga res ni nihče pričakoval! 
(smeh) Joj, ne! Iščite v sebi tisto, kar vas zaba-
va in v čemer uživate.

Napisali ste knjigo Kaj se skriva očku v bradi. 
Kakšen je bil namen knjige?
Pesmica je nastala, ko sva se s sinom pred spa-
njem še malo igrala in sva ugotavljala, kaj bi 
se lahko skrivalo v tej goščavi. Potem pa sem 
začel oblikovati rime. Ko sem pesmico nesel na 
založbo, da bi jo objavili v Cicibanu, pa so rekli, 
da bi bila kar za knjigo. Super! Dali so naju v 
tandem z Igorjem Šinkovcem in sedaj nastaja 
že druga slikanica, ki bo imela naslov Raketa. 
Obe slikanici izhajata iz igrivosti in moči otro-
ške domišljije. Pri Raketi gre za to, kako iz čisto 
navadne igre na dvorišču lahko nastane po-
potovanje na luno in da je pomembno imeti 
domišljijo ter gledati na stvari s svojimi očmi.

Prevedli ste knjige o kapitanu Gatniku. Bi bili 
on in zakaj?
Mislim, da ja, ker sem precej štorast. (smeh) 
Pa tudi sok za supermoč bi mi precej pomagal 
in bi lahko letal iz šole na šolo. Tako se mi ne 
bi bilo treba voziti z avtom in stati v kolonah. 

Ste kot mladi radi brali knjige?
Ja, zelo! Ves čas. Najprej mi je babica veliko 
brala, ko pa sem se naučil brati, sem sam ve-
liko bral in sem kar požiral knjige. Veliko časa 
sem preživel v knjižnici.

In še zadnje vprašanje. Kateri lik iz knjige, 
ki ste jo napisali ali prevedli, vam je najbolj 
všeč?
Uf. Morda ta robot Delta 84 iz Šnofija. Je tak 
dobrovoljen robot, ki bi rad delal dobra dela, 
ampak njegova vezja se mu rada pregrejejo in 
potem meša besede. Kot bi sebe gledal. Neve-
de sem pri tridesetih ustvaril sebe pri štiride-
setih. (smeh)

Boštjan Gorenc –Pižama, hvala za vaš čas.

Intervju so pripravili in izvedli: Neža Sever, 
Patrik Gorišek in Klara Planinšek
Mentorica: Andreja Jaklič

Andreja Jaklič
Fotografija: Urška Mitrović
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Na OŠ Trebnje nam ni vseeno 
za živali
V torek, 2. 10. 2018, smo v sklopu EKOŠOLE organizirali obisk Dru-
štva za zaščito živali Animal angels Trebnje. Prijazna gospa Nataša 
nam je predstavila delovanje društva. Opozorila nas je, za kaj vse 
živali uporabljajo (prehrana, testiranja, krzno …), kako in kje lahko 
posvojimo žival in na kaj moramo biti pozorni, ko jo posvojimo. Po-
kazala nam je tudi slike bolnih in mučenih živali. Ena šolska ura je 
prehitro minila, saj na marsikatero vprašanje nismo dobili odgovo-
ra. V zahvalo smo društvu podarili nekaj hrane za živali, povodce, 
ovratnice …, saj vemo, da tega nikoli ni dovolj in da je potrebno 
pomagati tudi živalim.
     Smiljan Pristavnik

Petanka 
Generalni pokrovitelj DP mešanih trojk na 
Čatežu je bila 8. septembra Občina Trebnje. 
DP se je udeležilo 25 trojk. S simboličnim 
prvim metom ga je odprl naš župan Alojz 
Kastelic.
Čatežani smo protokol in celotno prvenstvo 
pripravili nekoliko drugače. Himno je 
zaigral na saksafon naš igralec Martin Mal-
narič. Zelo lepo je zvenela. Vso hrano smo 
pripravili po sistemu slow food (igralci lah-
ko jedo kadarkoli med posameznimi parti-
jami). Tako ni potrebno delati glavnega od-
mora, veliko lažje je tudi igrati z ne povsem 
polnim želodcem, pa tudi zavržene hrane 
je bistveno manj. Čas tekmovanja se tako 
skrajša za najmanj eno uro.
 
Ekipo sem v izločilni igri za med osem spod-
budil z besedami: „Kaj pa če bi bili mi danes 

državni prvaki?“ In prigrizli smo do četrtfina-
la, polfinala, in še do tretjega mesta v državi. 

1. SLOGA (Nataša Zupanc, Klemen 
Podgoršek, Matevž Dovžan)

2. BRDO (Nataša Novak, Stanislav Novak, 
Blaž Bonšek)
3. ŠRD ČATEŽ (Darja Mlakar, Darc Erdeljc, 
Ivan Janez Korevec)

Dare Erdeljjc

U-8 na 
prvenstvenem 
turnirju
Nogometno prvenstvo je v polnem zago-
nu in prav tako vse selekcije našega kluba. 
Tudi letos se je odzvalo vpisu v nogometno 
šolo lepo število dečkov in deklic, ki že pri-
dno vadijo nogometne veščine. Prav tako 
v Vrtcu Mavrica Trebnje v sodelovanju z 
Nogometno zvezo Slovenije in domačim 
klubom poteka Mala šola nogometa, ki je 
v našem okolju že utečena zadeva. Do za-
ključka jesenskega dela prvenstva je še 
mesec dni, potem pa so selekcije proste 
do spomladanskega dela, ko se nadaljuje 
drugi del tekmovanja v tekmovalni sezoni 
2018/2019. Športni pozdrav!

Leon Lobe, 
vodja nogometne šole
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Ekipa Game over 
prva v Zaboku
V soboto, 15. 9. 2018, se je na motokros 
stezi Vučak v Zaboku odvijalo odprto med-
narodno ekipno prvenstvo v motokrosu. 
Tekme se je udeležila tudi ekipa GAME 
OVER v sestavi Miran Kovačič, Alojzij For-
tuna in Simon Lavrin. Odzvalo se je trinajst 
ekip, torej 39 tekmovalcev. Točkovanje je 
potekalo na način kot na POKALU NARO-
DOV, torej kakršno mesto dosežeš, toliko 
točk dobiš. Tekma se je odvijala v treh vo-
žnjah. Ekipa, katere tekmovalci so skupno 
dosegli najmanj točk, so bili zmagovalci.
V športu velja nenapisano pravilo, da ob-
stajata le dve mesti: prvo in ostala. Zato se 
je tudi naša ekipa na tekmo dobro pripravi-
la tako kondicijsko kot taktično. V skupnem 
seštevku je dosegla 30 točk in zmagala v 
skupnem seštevku.
To je bila tudi ena zadnjih mednarodnih 
dirk znanega dolenjskega motokrosista Mi-
rana Kovačiča, ki se je zaradi težav s koleni 
odločil zaključiti svojo motokros kariero. 
Med dolgoletnim nastopanjem na moto-
krosističnih stezah je srečal veliko pravih 
prijateljev. Zagotovo mu bo vonj po ben-
cinu do konca življenja dvigoval adrenalin, 
čeprav ga bomo sedaj srečevali na cestah, 
saj se bo posvetil biciklizmu. Naslednje leto 
ga bomo vprašali, če ni zvok motorja naj-
lepša melodija.

MK team Fortuna Trebnje

RK Trimo Trebnje 
privablja v svoje 
vrste vse več mladih
Rokometni klub Trimo Trebnje je s septem-
brom kot vsako leto začel novo sezono tre-
ningov mini rokometa, ki se izvaja trenutno 
na šestih lokacijah: Trebnje, Veliki Gaber, 
Dobrnič, Nemška vas, Mirna in Šentrupert, 
v kratkem pa načrtujemo razširitev naše 
uspešne šole rokometa na Mirno Peč. Ve-
selja pa ne prinašajo le prihajajoče širitve, 
ampak tudi dejstvo, da je dobro delo v pre-
teklih letih v klub privabilo nove rokometa-
še, kar je našo bazo igralcev mini rokometa 
razširilo na rekordnih  135 igralcev. Ekipe 
mini rokometa sicer ne nastopajo v držav-
nih tekmovanjih in poudarek je predvsem 
na spoznavanju  gibanja z žogo in vpeljeva-
njem rokometnih prvin. Klub z namenom 
razvijanja rokometnih veščin organizira 
tudi turnirje mini rokometa, kjer se mladi 
navdušenci pomerijo med seboj in tako do-
bijo še dodatno motivacijo.

Uspešen začetek sezone
Medtem ko se mladi upi učijo svojih prvih 
rokometnih korakov, pa ostale selekcije 
že nabirajo nove točke. Članska ekipa po 
spodrsljaju na prvi tekmi sezone nadaljuje 
z odličnimi predstavami in je po tesnem 
porazu na zadnji tekmi proti Celju po šestih 
krogih upravičeno med najboljšimi klubi v 
ligi tudi po točkah.
Z uigravanjem igralcev na začetku sezo-
ne se srečuje mladinska ekipa, ki je začela 
z dvema porazoma, za zmago pa se bodo 
fantje na tretji tekmi borili proti ekipi Gore-
nja. Bolje kaže kadetom, ki zasedajo sredi-
no lestvice. Na zadnji tekmi proti Krki so po 
odlični predstavi v prvem polčasu na koncu 
nesrečno izgubili.
Mlajše selekcije po dobrem mesecu trenin-
gov šele začenjajo s tekmami in prihodnji 
meseci bodo zato zelo zanimivi. Želimo si 
novih zmag, podpore staršev, gledalcev in 
okolja in čim več novih uspešnih športnih 
zgodb.
Športni pozdrav,

RK Trimo Trebnje
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Mlada Mia Jarc  
v samem svetovnem 
vrhu discipline K-1r
Slovenska kadetska in mladinska repre-
zentanca se je po navedbah Kickboxing 
zveze Slovenije iz svetovnega prvenstva v 
kickboxingu v italijanskem Jesolu vrnila s 
kar zajetnim izplenom naslovov in odličij. 
Na svetovnem prvenstvu je sodelovalo kar 
2319 tekmovalcev iz 65 držav, kar je največ 
doslej.
To sicer ne bi bila novica za v lokalne medi-
je, če med prejemniki odličij ne bi bila tudi 
naša mlada občanka Mia Jarc. Mia je na-
mreč v najzahtevnejši disciplini K-1r zasedla 

več kot odlično 2. mesto in s tem Sloveniji 
priborila prvi ženski finale v tej ring disci-
plini, sebi pa laskavi naslov svetovne pod-
prvakinje.
Kot smo lahko prebrali v FB zapisu Mijine-
ga trenerja dan po borbi (in čemur smo 
bili priča tudi vsi, ki smo prenos prvenstva 
spremljali v živo), pa bi Mia lahko postala 
tudi svetovna prvakinja, vendar so sodniki 
kljub močnemu vodstvu in očitno nadmo-
čjo Jarčeve nad Ukrajinko v vseh treh run-
dah v zadnjih sekundah zadnje borbe Ukra-
jinki prav »nešportno« dosodili zmago. 
Kljub upravičeni žalosti in jezi sta Mia in 
njen trener Alen Štritof dokazala pravi 
športni duh in z dvignjeno glavo sprejela 
naslov svetovne podprvakinje. Klub razoča-

Upokojenci državni 
podprvaki
V mesecu septembru je na strelišču z elek-
tronskimi tarčami v Trzinu potekalo držav-
no prvenstvo v streljanju s serijsko zračno 
puško za ekipe društev upokojencev, kate-
re so zmagale na področnih tekmovanjih, 
ki so potekala v mesecu aprilu. Na tem 
področnem tekmovanju Dolenjske in Bele 
krajine, ki se je v izvedbi Strelskega društva 
Trebnje izvajalo na strelišču v Trebnjem, je 
sodelovalo 30 ekip s kar 90 tekmovalkami 
in tekmovalci. Pri moških je prepričljivo 
zmagala domača ekipa DU Trebnje, katera 
je tudi zastopala našo regijo na tem držav-
nem prvenstvu. Ekipa je med štirinajstimi 
nastopajočimi ekipami zasedla odlično 2. 
mesto s 515 doseženimi krogi, posamezno 
pa je z 181 krogi zasedel 2. mesto Franc Cu-
gelj, 169 krogov Bojan Ostanek 18. mesto, 
165 krogov Janez Žurga 24. mesto in 154 

krogov Alojz Kaplan 38. mesto. V 7. skupinah je nastopilo 55 tekmovalcev in 28 tekmovalk 
iz 17 društev.

 Društvo upokojencev Trebnje

ranju se zavedata, da je tudi srebrno odličje 
mojstrski dosežek, ki ga nameravata v pri-
hodnje še izboljšati.
Kot zanimivost naj dodamo, da je Slovenija 
na zadnjem svetovnem prvenstvu dokaza-
la, da postaja velesila v kickboxingu, saj s 
kar šestimi naslovi svetovnih prvakov ter 
osmini srebrnimi in sedmimi bronastimi 
odličji glede na število prebivalcev v pri-
merjavi s konkurenco v svetovnem merilu 
močno prednjači.
Mia, iskreno ti čestitamo ob izjemnem 
uspehu in držimo pesti tudi za prihodnje 
uspešne borbe.

Občinska uprava
Oddelek za splošne zadeve



št. 142 / oktober 201818

GASILCI

Aktivnosti 
ob mesecu požarne varnosti
Nosilna tematika letošnjega oktobra je namenjena številki za klic 
v sili 112. Slovenija je številko 112 uvedla že leta 1997 kot dru-
ga država v Evropi. Številka 112 je številka za klic v sili, na katero 
lahko pokličete, če potrebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko 
pomoč, druge reševalne službe ali policijo. Kljub 21-letni upora-
bi in stalni promociji številke pa vsakodnevna praksa kaže, da so 
ljudje še vedno premalo osveščeni in poučeni o možnosti uporabe 
številke za klic v sili. Zato so Uprava Republike Slovenije za zaščito 
in reševanje, Gasilska zveza Slovenije in Slovensko združenje za po-
žarno varstvo izdali zloženko s potrebnimi informacijami.
 
NAJPOMEMBNJEŠE! Ob klicu na številko 112 ostanite mirni in 
povejte: kdo kliče, kaj se je zgodilo, kje se je zgodilo, kdaj se je 

zgodilo, koliko je ponesrečencev, kakšne so poškodbe, kakšne so 
okoliščine na kraju nesreče, kakšna pomoč je potrebna.

Gasilci PGD Trebnje bomo kot vsako leto pripravili predstavitve 
svojega dela, vozil in opreme. Obiščite nas 14. 10. 2018 pred Mer-
cator centrom ali 21. 10. v gasilskem domu na dnevu oprtih vrat. 
Mogoče se boste tako lažje odločili, da se pridružite našemu dru-
štvu – kot bodoči operativni član, lahko vpišete svoje otroke (vaje 
ob petkih ob 17.00), lahko pa se nam pridružite pri delu z mladino 
kot mentor. Omogočili vam bomo ustrezna usposabljanja, vi pa 
boste pridobili novo znanje, dragocene izkušnje in koristno porabl-
jen prosti čas. Vse za skupno dobro. 

Z gasilskim pozdravom »Na pomoč«!

PGD Trebnje
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Uspešno delo PGD Trebnje  
v začetku jeseni
V Trebnjem prvič usposabljanje za delo gasilcev s helikopterjem
V četrtek, 20. septembra, je v okolici Trebnjega prvič potekalo 
usposabljanje gasilcev za delo s helikopterjem. Usposabljanje sta 
organizirali Gasilska šola, ki deluje v sklopu Uprave za zaščito in 
reševanje RS, in Slovenska vojska. Gasilci PGD Trebnje smo pri tem 
pomagali z dobavo vode in zagotovili primeren travnik. Tečaja se 
je skupno udeležilo preko 50 gasilcev iz cele Slovenije. Na teča-
ju gasilci spoznajo način uporabe helikopterja pri gašenju večjih 
požarov v naravi. Zato so tudi postavili večji bazen, iz katerega je 
helikopter zajemal in nato odmetaval vodo. 
V sklopu tečaja je bil za tečajnike tudi kratek polet s helikopterjem, 
med drugim so poleteli tudi gasilci PGD Trebnje, ki so zagotavljali 
vodo. Žal pa tudi sodobna in dobro vzdrževana tehnika ni varna 
pred okvarami; zaradi tehnične okvare je helikopter obstal na trav-
niku. Pripadniki Slovenske vojske in zasebnega podjetja so ga z ve-
liko požrtvovalnosti in truda naslednji večer razstavili in odpeljali 
po cesti. Kljub tehničnim težavam je prvo usposabljanje za delo s 
helikopterjem v Trebnjem uspelo odlično. Na tem mestu se mora-

OKTOBER – MESEC POŽARNE VARNOSTI

Tematika letošnjega meseca 
varstva pred požari  
je namenjena številki  
za klic v sili 112.
Nosilna tematika letošnjega meseca varstva pred požari je na-
menjena številki za klic v sili 112. Vzporedno z osrednjo temati-
ko bomo gasilci izvajali tudi druge aktivnosti povezane s požarno 
varnostjo. V okviru programa meseca varstva pred požari  bomo 
namenili pozornost tudi požarni varnosti na stavbah kulturne de-
diščine.
Slovenija je številko 112 uvedla že leta 1997 kot druga država v 
Evropi. Delovanje ter storitve številke 112 so predpisane z direkti-
vo Evropske unije. Vsi klici na številko za klic v sili 112 morajo biti 
brezplačni, nanjo pa lahko pokličemo s stacionarnega ali mobilne-
ga telefona oziroma pošljemo kratko sporočilo (SMS). Vsakodnev-
na praksa pa nam kaže, da so ljudje kljub enaindvajsetletni uporabi 
in stalni promociji številke še vedno premalo osveščeni in poučeni 
o možnosti uporabe številke za klic v sili. Zato bomo ob letošnjem 
mesecu požarne varnosti občane osveščali tudi o pomenu pozna-
vanja in pravilni uporabi številke 112 za uspešno in pravočasno ak-
tiviranje gasilcev in drugih reševalnih enot, ki jih občani kličejo na 
pomoč ob požarih in drugih nesrečah. 

V mesecu varstva pred požari bomo kot običajno izvajali tradici-
onalne aktivnosti: sodelovali bomo z mediji in opozarjali občane 
na nevarnost požarov ter pravilno ukrepanje, da do le-teh ne pri-
de izkoristili tudi za promocijo gasilske organizacije, ki tudi sicer 

za preventivo skrbi skozi vse leto. Obiskali bomo šole in vrtce ali 
obratno ter tako  otrokom predstavili našo dejavnost in tematiko 
letošnjega meseca požarne varnosti. Pri tem se moramo še pose-
bej zavedati, da se odnos do varnosti oblikuje prav v času učenja in 
odraščanja najmlajših. 

Izvajali bomo prikazne in druge vaje, na katerih bomo preizkusili 
operativno sposobnost naših enot. Že tradicionalno bomo pregle-
dovali hidrantna omrežja. Šolam, vrtcem in drugim organizacijam 
bomo pomagali pri izvedbi evakuacij, ki so v domeni organizacij sa-
mih, gasilci pa jim pri tem lahko pomagamo s strokovnimi nasveti 
– v primeru nesreč gasilci ne sodelujemo pri evakuaciji, ampak po 
potrebi rešujemo občane, ki se ne uspejo pravočasno evakuirati.
        

GZ Trebnje

KORISTNO JE VEDETI

Ob klicu na številko 112 ostanite mirni in povejte:
-  kdo kliče,
-  kaj se je zgodilo,
-  kje se je zgodilo,
-  kdaj se je zgodilo,
-  koliko je ponesrečencev,
-  kakšne so poškodbe,
-  kakšne so okoliščine na kraju nesreče,
-  kakšna pomoč je potrebna.

V Sloveniji je od 1. 2. 2015 omogočen eKlic (eCall). To je 
klic v sili, ki ga lahko ročno sprožijo potniki v vozilu ali pa se sproži 
samodejno takoj, ko senzorji, vgrajeni v vozilu, zaznajo nesrečo.

Pomembno je, da številko 112 poznamo vsi. Priporočamo, 
da se v družini pogovorite, kdaj in kako poklicati na številko 112. 
Napis številke 112 naj bo na vidnem mestu, na primer ob telefonu.
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Dve ekipi na 
Državnem gasilskem 
tekmovanju 
Matevža Haceta 
Državno tekmovanje Matevža Haceta 2018 
je potekalo 22. in 23. septembra 2018 v or-
ganizaciji Gasilske zveze Slovenije, Gasilske 
zveze Gornja Radgona in Pomurskega sej-
ma, kjer je v obeh dneh na različnih tekmo-
vališčih in tekmovalnih točkah tekmovalo 
blizu 4000 gasilskih tekmovalk in tekmoval-
cev, ki so sodelovali v 453 ekipah od pionir-
jev, mladincev, članov in članic ter starejših 
gasilk in gasilcev.  
Tudi iz Gasilske zveze Trebnje sta se na 
podlagi doseženih rezultatov regijskega ga-
silskega tekmovanja državnega tekmovanja 
udeležili dve ekipi. 
Ekipa mladink PGD Dobrnič je nastopila na 
sobotnem delu državnega gasilskega tek-
movanja. Dež oz. slabo vreme je nekoliko 
oteževalo pogoje tekmovanja in predvsem 
delalo preglavice organizatorjem. Vendar 
kljub vsemu so dobrniške mladinke nasto-
pile suvereno in pokazale svoje znanje in 
spretnosti, ki so jih pridobile skozi številne 
vaje pod mentorstvom Alenke Vovko in So-
nje Novak. Na sobotni razglasitvi so se de-
kleta in njihovo spremstvo izjemno razve-
selili 23. mesta, kar jim je prineslo srebrno 
gasilsko značko. 
V nedeljo so se na istih tekmovalnih povr-
šinah pomerile še ekipe članov in članic ter 
ekipe starejših gasilk in gasilcev. GZ Trebnje 
je zastopala ekipa starejših gasilcev iz PGD 
Mokronog. Za tekmovanje jih je skrbno 
pripravljal in spremljal na nedeljskem tek-

movanju njihov požrtvovalni mentor Peter 
Železnik.  
Obema ekipama in mentorjem najlepša 
hvala za požrtvovalnost in trud, ki so ga 
vložili v priprave, hkrati pa prav tako obe-

ma ekipama iskrene čestitke za dosežene 
rezultate tekmovanja na državnem nivoju 
in za uspešno zastopanje Gasilske zveze 
Trebnje. 

GZ Trebnje

mo zahvaliti Direkciji za vode iz Novega mesta, ribičem in lastniku 
travnika g. Štepcu iz Breze. 
PGD Trebnje doseglo 2. mesto na tekmovanju v tehničnem re-
ševanju
V soboto, 22. septembra, je v sklopu sejma SOBRA 2018 v Gornji 
Radgoni potekalo 9. tekmovanje za gasilske enote širšega pomena 
v tehničnem reševanju v prometni nesreči. Za ekipo PGD Trebnje 
je bil to sedmi tekmovalni nastop. Tokrat so ekipo sestavljali gasilci 
Boštjan Rogelj, Urban Hren, Blaž Vozel, Matej Mlakar, David Božič 
in Aleks Zupančič. Naloga 6-članske ekipe je bila enaka kot na pravi 
intervenciji reševanja ukleščene osebe: čim bolj pravilno in varno 
narediti odprtine za iznos dveh poškodovancev iz dveh udeleženih 
vozil v času 20 minut. S predhodnim žrebom scenarija vaje, ki ga je 
opravil vodja ekipa, je naša ekipa dobila nalogo reševanja iz vozila, 
ki je ostalo prevrnjeno na strehi. Pred tem so morali rešiti še eno 
osebo iz drugega vozila, ki je ostalo na kolesih. S pravilnim, hitrim 
in odločnim delom, z jasnimi povelji in nenehno skrbjo za pone-
srečenca, ukleščenega v avtu na strehi, je ekipa nalogo opravila 

odlično. Na koncu smo slavili najboljši rezultat do sedaj. Dosegli 
smo odlično 2. mesto in dokazali, da z nenehnim pridobivanjem in 
utrjevanjem znanja na vajah in usposabljanjih ter s povezavo izku-
šenj iz pravih intervencij dosegamo vrh usposobljenosti slovenskih 
operativnih gasilcev. Zmagala je ekipa iz PGD Postojna, 3. mesto pa 
je zasedla ekipa PGD Ribnica. 

PGD Trebnje
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Regijsko in 
državno tekmovanje 
v gasilski orientaciji 
Mladinska komisija pri Gasilski zvezi Trebnje je bila letos 8. septem-
bra 2018 organizator regijskega tekmovanja v  gasilski orientaciji, 
skupaj s PGD Šentrupert, ki se ga je udeležilo  44 ekip iz  gasilskih 
društev Gasilskih zvez: Novo mesto, Šentjernej in Trebnje.  
Ekipe so tekmovale v šestih kategorijah. 
Pri pionirjih so prva tri mesta zasedle ekipe PGD Občine, Mirna Peč 
1 in Maharovec, pri pionirkah pa Šentjernejske pionirke, Mina Peč 
2 in Grmovlje 1. 
V kategoriji mladincev so pokale in medalje za osvojena prvi tri 
mesta prejele ekipe PGD Šentrupert 4, Trebnje in Šmihel NM 2, pri 
mladinkah pa je bilo veselje ob pokalih in medaljah v ekipah PGD 
Trebelno, Štatenberk in Dvor.  

Tekmovali so tudi gasilci pripravniki, kjer so se na prvi tri mesta 
uvrstile ekipe iz PGD Dobrnič 1, Občine in Ševnica, pri gasilkah pri-
pravnicah pa ekipe iz PGD Grmovlje 4, Občine in Grmovlje 5. 
Državnega tekmovanja v orientaciji 2018, ki je potekalo v soboto, 
15. septembra 2018, v Moravčah, so se udeležile ekipe, ki so zase-
dle 1. in 2. mesto v posamezni kategoriji. 
Iz naše zveze je na državnem tekmovanju tako sodelovalo 8 ekip, 
ki so dosegle prav dobre rezultate: pionirji PGD Občine 22. mesto, 
mladinci PGD Trebnje 13. mesto in Šentrupert 27. mesto; mladin-
ke PGD Štatenberk 5. mesto in PGD Trebelno 8. mesto; gasilci pri-
pravniki PGD Občine 9. mesto in PGD Dobrnič 17. mesto; gasilkam 
pripravnicam PGD Občine pa to tekmovanje ni prineslo uvrstitve. 
Vsem ekipam in njihovim mentorjem na regijskem  in državnem 
tekmovanju velja velika pohvala in zahvala za vložen trud, priprave 
in nastop na tekmovanjih ter iskrene čestitke za dosežene rezul-
tate.  
     GZ Trebnje
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Spoznavajmo 
Dolenjsko
Društvo upokojencev Veliki Gaber se je že 
nekajkrat izkazalo z organiziranjem različ-
nih pohodov po okolici in tudi tokrat, ko 
so organizirali pohod na temo »Spoznajmo 
Dolenjsko«, za vsa upokojenska društva 
dolenjske regije, ni bilo drugače.
Pohod je že tradicionalen, le organizatorji 
in kraji so vedno različni. 
Na zbirnem mestu v Stranjah pri Velikem 
Gabru sta množico pohodnikov nagovorila 
predsednica društva in vodja pohoda ter 
predstavila traso in vse, kar jih je čakalo 
na pohodu. Pohoda se je udeležilo več kot 
160 pohodnikov iz 38 društev upokojen-
cev dolenjske regije. Med potjo so si poleg 
panoramskih užitkov ogledali še kiparsko 
delavnico z motorno žago Mitje Cencla na 
Vrhovem in spomenik osamosvojitvenih 
bojev na Medvedjeku. Na zaključku pri lo-
vski koči v Velikem Gabru so jih pričakali 
učenci istoimenske šole z lepim kulturnim 

»Dan v naravi«
Na Centru za socialno delo Trebnje v okvi-
ru redne dejavnosti – socialno varstve-
ne storitve »pomoč družini za dom« kot 
dopolnitev le-te izvajamo dva programa: 
»Rad imam svojo družino« in »Laična po-
moč družinam«. V storitev in posamezni 
program so vključene družine, ki priha-
jajo s področja krajevne pristojnosti CSD 
Trebnje. Namen programov je, da se s po-
močjo prostovoljca ali laičnega sodelavca 
družinam nudi na konkreten način pomoč, 
usmeritve, se jih usposablja in soustvarja 
načine za ohranjanje in krepitev zdravih 
medosebnih odnosov. Na zadnji poletno 
počitniški dan smo za družine, vključene v 
storitev in programa, organizirali srečanje 
»Dan v naravi«, ki je potekalo na kmetiji 
Obolnar. Pridružili so se nam tudi taborniki 
Rodu sivih jelš iz Trebnjega. Predstavili so 
nam nekaj taborniške opreme, omogočili 
so nam, da smo streljali z lokom, ogledali 
smo si postavljanje šotora iz dveh šotork, 
na koncu pa smo odigrali še »indijanski 
nogomet«. Da smo vse to zmogli, nam je 
gospodinja Darinka postregla z okusno 
enolončnico in palačinkami. Ob slovesu je 
bilo zaznati zadovoljstvo staršev in otrok. 
Kvalitetno preživljanje prostega časa dru-
žinske člane povezuje in krepi medosebne 
odnose. NE POZABIMO NA TO!
Hvala sofinancerjem programov, v okviru 
katerih smo izvedli »Dan v naravi«: Obči-

nam Mirna, Šentrupert, Mokronog-Trebel-
no in Občini Trebnje. Hvala tudi taborni-
kom Rodu sivih jelš.

DRUŠTVA

Strokovna delavka CSD Trebnje: Helena 
Krošl

Avtor fotografije: Helena Krošl

programom. Članice, prostovoljke, so se 
seveda izkazale in vse postregle s sladkimi 
dobrotami ter pijačo. Odziv in pohvale so 

bile prava nagrada za vse člane in za dru-
štvo kot celoto.

Brane Praznik
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Vabilo
Društvo upokojencev VELIKA LOKA vabi k 
sodelovanju kandidata za nošenje prapo-
ra (praporščaka) na prireditvah in noše-
nje za umrlim članom društva na pokopa-
lišče Šentlovrenc in Čatež.
Plačilo po dogovoru.
Kandidati naj pokličejo na 031268726 za 
dogovor.

 UO Društva

Društveni pohod
Spoštovani ljubitelji narave, Vinogra-
dniško društvo Čatež pod Zaplazom vas 
vljudno vabi na društveni pohod, ki bo v 
soboto, 27. 10. 2018. Pot se bo pričela ob 
9. uri izpred Vinogradniškega društva Ča-
tež (Osrednji trg) ter se nadaljevala proti 
Razborom – Zagriču – Čateški gori – Ča-
tež (vinogradniški dom). V startnini 8,00 
€ za člane in 10,00 € za nečlane je zajeta 
2-krat malica in kozarec.

 VTD Čatež pod Zaplazom

Turistke na 
Vseslovenskem 
sejmu 
Sejmov na Dolenjskem ne manjka, vse več 
je tudi obiskovalcev. Tako je bilo tudi letos 
na Vseslovenskem sejmu, ki poteka v Pra-
pročah pri Temenici na posestvu gostilne 
pri Japu med 5. in 7. oktobrom. Sejem za-
jema pestro ponudbo in predstavitev različ-
nih panog, od kmetijstva, športa, domače 
obrti in turizma. Zato smo se letos na se-
jem odpravile tudi trebanjske turistke, kjer 
smo predstavljale kulturne znamenitosti, 
do katerih se lahko pride s kolesom, peš 
ali pa tudi z avtomobilom ali avtobusom, 
in lokalno kulturo, kulinariko ter domačo 
obrt. Hvala Turistično informacijskemu cen-
tru Trebnje za povabilo na sejem, saj tako 
s skupnimi močmi predstavljamo občino, 
v kateri ne manjka dobre domače hrane in 
čudovitih izletniških točk. 

TD Trebnje

DRUŠTVA

Trebanjski turisti 
na dnevu brez 
avtomobila
Zadnja leta je v Trebnjem prišlo v navado, 
da se ob Evropskem tednu mobilnosti, na 
dan brez avtomobila, pripravi različne de-

lavnice, na katerih spodbujajo najmlajše in 
malo manj mlajše k pomenu gibanja, so-
delovanja in povezovanja. Nič drugače ni 
bilo tudi letos. Tako smo člani TD Trebnje 
že tretje leto na povabilo Občine Trebnje 
pripravili delavnico v sklopu dneva brez 
avtomobila, ki je potekala v petek, 21. 9., 
kjer so najmlajši iz vrtca Mavrica Trebnje in 

prvošolci lahko s skupnimi močmi sestavili 
sestavljenko z grbom občine. Navdušenja 
in medsebojne pomoči ni manjkalo. Naj 
bo tako tudi v prihodnje. Na koncu so vsi 
prejeli glinene medalje v spomin na sode-
lovanje na dogodku. Hvala Občini Trebnje 
za povabilo.
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DRUŠTVA

Jadralsko potopisno 
predavanje okoli 
Avstralije  
in Tasmanije
V sredo, 19. septembra, smo v knjižnici 
Veliki Gaber gostili nekdanjega skakalca in 
vnetega jadralca Mirana Tepeša. S svojo 
Skokico je objadral že dobršen del sveta. 
In kot pravi sam, ni minilo niti leto dni od 
vrnitve s poti okoli sveta, ko je začel razmi-
šljati o novem jadranju po svetu. Jadranje 
ga je zasvojilo že pred nekaj desetletji, a da 
je zasvojen z oceanskim jadranjem, je spo-
znal, ko je začel pogrešati oddaljene otoke 

Pešci – najšibkejši 
člen v prometni 
varnosti!
Dnevi so vsak dan krajši, zato je vse več 
pešcev v prometu v večernih urah. Ko sem 
hodil po cesti Veliki Gaber – Radohova vas, 
sem ugotovil, da večina voznikov ne upo-
števa zasenčitve luči ob srečevanju. Prvi 
dan sem imel samo kresničko. Nihče od vo-
znikov ni položil nobene pozornosti. Nasle-
dnji dan sem imel na sebi varnostni jopič. 
Odnos voznikov se je sicer malo izboljšal, 
žal pa še vedno ni bil zadovoljiv. Večina me 
ni upoštevala kot pešca. Ker sem starejši, 
sem ugotovil, da taka brezobzirnost vozni-
kov lahko povzroči zmedenost pešca. Samo 
korak v desno je lahko usoden. Tudi hitro-
sti so v nočnem času na žalost večje kot v 

Veliki teden  
za Veliki Gaber
39. teden leta 2018 si bodo Gabrovci še 
posebej zapomnili. Za uvod je ga. Justi Is-
kra, poročena Golob, s svojo poskočnostjo 
prestopila svoj 100-letni prag. Najstarejši 
krajani se ne spomnijo, da bi kdo pred njo 
dočakal tak lep jubilej. Komaj je bilo tega 
slavja konec, že se je začel “cel bum” okoli 
svete birme.
Zabeležila sta jo dva izredna dogodka. Prvi 
je bil ta, da je bil boter birmanki kar njen 
mož. To je nekaj nenavadnega za čase, 
v katerih živimo. Vsa čast ženi in možu. 
Upajmo, da bo zakon tako še lepše doča-
kal jesen življenja. Piko na i pa so dali starši 
birmancev. Stopili so skupaj in postavili naj-
višji mlaj v zgodovini gabrovske župnije kot 

in oceanske valove. V Elanu si je kupil lupi-
no jadrnice in doma sta jo s soprogo Zlato 
v dveh letih dokončala. Tako se je odpravil 
na širno modrino in njegova Skokica, kot jo 
je poimenoval, mu je služila celih šestnajst 
let in si nato kupil večjo. Z zanosom je širil 
svoja jadralska znanja in objadral ves svet. 
Širna modrina in svet, ki jo obdaja, sta mu 
zlezla pod kožo in to tako globoko, da prav 
vsak svoj čas nameni njemu. Vse njegove že 
obiskane poti je skrbno zapisoval in doku-
mentiral s slikami in videi, katere je pozne-
je strnil v svoja knjižna dela. Zadnjo, Veliki 
trije, pa smo spoznali tudi mi. Z video pred-
stavitvijo in njegovo besedo nas je popeljal 
do znamenitih rtov Horn, Leeuwin in Rta 
dobrega upanja. Tako nas je za kratek čas 

odpeljal v svoj svet, svet neskončne lepote 
in svobode, ki mu je tako blizu. Želimo mu 
še obilo preplutih milj z mirnim morjem in 
pravim vetrom v jadra.

Mojca Smolič

dnevnem. Tako kaže merilnik hitrosti v Veli-
kem Gabru. Mislim, da drugje ni dosti bolj-
še. Najbolj me je presenetila vožnja voznika 
osebnega vozila, ki je tri dni ob istem času 
vozil samo z desnim žarometom. V kolikor 
je bil ta voznik starega kova, ko so nas učili, 
da je potrebno zamenjati žarnico iz leve na 
desno, če ti ena pregori, je zadeva še toli-
ko bolj kritična. Upam, da mu je do objave 
tega članka uspelo odpraviti napako.
Pešci, iz tega sem se naučil: »Pomagaj si 
sam in Bog ti bo pomagal«. Sami moramo 
poskrbeti za svojo osebno varnost. Žal je 
kultura močnejših udeležencev v prometu 
še vedno zelo šibka. To potrjujejo tudi kole-
sarji, ki potujejo preko naše prelepe dežele 
Kranjske.
 

Mirko Gliha
SPV Občine Trebnje

tudi KS. Možje so uporabili zdravo kmečko 
pamet in brez vsakega spremstva in kakega 
zastoja v prometu pripeljali in postavili mo-
gočen mlaj. Sega preko 33 metrov v nebo in 
se spogleduje daleč na okoli. Vsa čast fan-
tom. Zagotovo so sposobni organizirati tudi 
prevoz uparjalnika v nuklearko.

Foto: Borut Sever,
Mirko Gliha

Pridobivanje novih 
članov KŠOT-a
S člani Kluba študentov občine Trebnje smo 
v mesecu oktobru aktivno zbirali članstva 
za delovanje našega kluba v sodelovanju z 
agencijo M-servis Ivančna Gorica. Organi-
zirali smo dva dogodka v gostilni Pri Dedu. 
Brucovanje je potekalo 6. oktobra in nasle-
dnji dogodek Semafor party 13. oktobra, 
ko je bil cilj pridobiti čim več članstev ter 
pridobiti nove aktiviste KŠOT-a. Potekale 
so tudi stojnice na šolah v Novem mestu, 
ki so jih naši aktivisti v dopoldanskih urah 
pripravili, zastopali naš klub in zbirali nove 
člane in aktiviste kluba, vsak nov član pa je 
dobil odlično nagrado. 

NAPOVEDNIK
19. 10. Potopisno predavanje, Dvorana 
Stik, ob 20.00
27. 10. Lan party, Dvorana Stik, ob 20.00
31.10. Halloween party, Klub študentov ob-
čine Trebnje, ob 20.00
11.11. Airsoft, Medvode, ob 14.00
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Projekt Forma Viva 
bo zaživel
Krajevna skupnost je pridobila skoraj 70.000 
EUR nepovratnih evropskih sredstev za pro-
jekt FORMA VIVA oz. muzej na prostem, ki 
bo urejen v okolici trebanjskega Centra za 
izobraževanje in kulturo. 
Predsednik Sveta Krajevne skupnosti Trebnje 
Dejan Smuk je povedal, da je krajevna sku-
pnost prvič v svoji zgodovini prišla do nepo-
vratnega evropskega denarja in tako konec 
septembra podpisala pogodbo za nepovra-
tna sredstva iz evropske kohezijske politike. 

Po pogodbi bo za projekt Forma viva Treb-
nje krajevna skupnost prejela skoraj 70 tisoč 
evrov. S tem denarjem bodo uredili »kulturni 
park«, v katerem bodo na ogled postavljene 
skulpture Galerije likovnih samorastnikov 
Trebnje, na voljo pa bo tudi manjši prire-
ditveni prostor. Štiri leta dela je bilo tako 
nagrajeno s podpisom pogodbe z gospo-
darskim ministrstvom za sofinanciranje 85 
% projekta, ki naj bi ga skladno s pogodbo 
končali sredi leta 2020. Partnerji v projektu 
so še CIK Trebnje, Občina Trebnje, Simuteh 
in Drot.

Mateja Kozlevčar

Čistilna akcija 
»Očistimo Vejar«
V mesecu septembru je potekala vseslo-
venska čistilna akcija Očistimo Slovenijo 
2018. Tudi v romskem naselju Vejar smo 
se pridružili akciji in tako organizirali akcijo 
Očistimo Vejar. 
Čistilno akcijo smo izvedli skupaj z nekateri-
mi tamkajšnjimi prebivalci. Ker smo o čistil-

100 let Justine Golob
Rodila se je v Ajdovcu pri Žužemberku kot dvanajsti od štirinajstih 
otrok. Po osnovni šoli, ki jo je obiskovala v domačem kraju, je šla 
na Kmetijsko-gospodinjsko šolo, kasneje pa k družini Omerzu v Lju-
bljano, kjer je preživela tudi vse vojne. Ko je prišla svoboda, se je 
zaposlila v Soteski, nato odšla v Veliki Gaber v župnišče, zatem v 
Šumi v Ljubljano in od tam v Vrtnarijo Selo, ki je bila takrat v lasti 
Agrokombinata. Nekaj časa je delala kot kuharica, pozneje pa v vr-
tnariji. Tam je spoznala tudi svojega moža Ivana, s katerim je bila 
poročena 37 let.
Danes živi v varovanem stanovanju poleg Doma starejših občanov 
Trebnje, kjer smo jo ob jubileju tudi obiskali. Sprejela nas je kot ve-
dno z iskrenim nasmehom, dobro voljo in svojo toplino. Vitalna, še 
vedno nasmejana ter polna energije opravlja še vsa dela in ne pozna 
prav nobene ovire. Njen um je bister in čist. Spomin pa ji seže vse 
do njenega otroštva, ki se ga rada spominja. Zelo lepi spomini so ji 
ostali tudi na Kmetijsko-gospodinjsko šolo, ki je takrat delovala v 
gradu Mala Loka. »To je bila šola življenja. V njej sem preživela lepe 
dni svoje mladosti, saj mi je poleg šole nudila tudi bivanje. Imeli 
smo tako imenovano družino, ki je imela hlapce, dekle, pastirico in 
sekača drv, ki je bil po navadi Franjo. Formirane pa so bile tudi sku-
pine; kuhinjska, gospodinjska, gospodarska in skupina za šivanje. 
Šolo je vodilo sedem šolskih sester, profesorji, župnik in dr. Kimo-
vec. Reda, ki je bil vsem dobro znan, smo se držali dosledno. Vstajali 
smo vsak dan že pred peto, šli k učni uri, kasneje k maši in šele nato 
je sledil zajtrk. Po jutranjem ritualu smo se razdelili v omenjene sku-
pine. Gospodinja in gospodar pa si bil le parkrat na leto. Imeli smo 
tudi »fond« za dobra dela in s tem denarjem (petdeset para oz. ena 
žemlja) smo šli konec leta na izlet. To je bil največkrat obisk kakega 
tabora v Mariboru, kjer smo lahko prespali v domu pri sestrah ali 
v Ljubljani, ki nam je bila blizu. A več kot eno noč od doma nikoli 
nismo ostali. Vsaka učenka si je pri šiviljski skupini morala izdelati 

tudi narodno nošo, pri gospodinjski pa smo pekle peciva in razne 
dobrote, ki smo jih po kosilu dale na mizo. V tej skupini smo vedno 
tudi ročno prale perilo na reki Temenici, kamor smo ga peljale s 
posebnim, zato izdelanim vozičkom. Poleg poljščin in sadovnjaka 
smo imeli v hlevu tudi živali in tudi čebelnjake za najbolj pridne de-
lavke - čebele. Znale smo tudi praznovati, saj smo z veseljem pekle 
in pripravljale pogrinjke za božič, veliko noč in pustni torek. Same 
dobrote so se smejale iz miz in klicale k obedu. Čudovite kreacije 
vseh vrst so nastajale izpod rok mladih deklet.
Prav vse nam je dala ta šola, če smo le želele. In bile smo generacija 
deklet, ki je z veliko vnemo srkala vsa znanja, ki so nam jih dali,« se 
z nasmehom na obrazu rada spominja.
Ob njenem visokem jubileju smo jo presenetili z obiskom. Župan 
Alojzij Kastelic, predsednik KS Veliki Gaber Borut Sever, predstav-
nici Društva upokojencev, KORKA in folkloristi Večerne zarje iz Ve-
likega Gabra.
»Dobra volja, skromnost in srčnost naj vodijo ljudi«, je povedala. 
Mi pa le dodajamo, da naj ji zdravje dobro služi in, da se drugo leto 
zopet snidemo. 

Vse najboljše, draga naša Justi!
 Mojca Smolič

ni akciji govorili že prej, so se nekateri akciji 
pridružili na način, da so okolico svojega 
doma pospravili že dan prej in se skupne 
akcije niso želeli udeležiti. Kljub temu smo 
opozorili na pomen čistega okolja, ločeva-
nja odpadkov in predelave odpadkov, saj je 
to tako zakonodajna kot tudi naša skupna 
odgovornost. 

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

Enota Trebnje
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Osebni praznik 
gospe Abine 
Antonije
V nedeljo, 12. 8. 2018, je svoj osebni pra-
znik – 90 let – praznovala gospa Abina An-
tonija iz Trebnjega. Ob tej priložnosti sva jo 
s članico KORK Trebnje Matejo Zajc obiskali 
in ji osebno čestitali.

Gospa naju je pozdravila v svojem prije-
tnem stanovanju, ki ga krasijo številne rože, 
za katere gospa skrbi in ji krajšajo čas. Pove, 
da je vdova že dolga leta in da z možem ni-
sta imela otrok, a vendar je svoj rojstni dan 
praznovala zelo živahno. Obiskali so jo šte-
vilni sosedje, s katerimi se dobro razume, 
in ji pripravili vse potrebno za praznovanje. 
Takšnega praznovanja res nima vsak. 

Sicer gospa izhaja iz Praprotnice, kjer so 
bili v družini še trije bratje, žal pa so že vsi 
pokojni. Še vedno pa jo obiščejo sorodniki. 
Nekaj jih ima v Avstraliji, kamor sta se dva 
brata preselila. Gospa nama pokaže tudi 
nekaj slik njenih najdražjih. Rada se jih spo-
minja. Zdravje in spomin ji dobro služita, 
tako da še vedno poskrbi sama zase.

Gospa Antonija, naj vam zdravje dobro slu-
ži še naprej, čim več druženja s sosedi vam 
želimo ter vam iz srca čestitamo.

Vlasta Rajkovič
Predsednica KORK Trebnje

90 let Rozalije Žibert 
Čas je prazen prostor, ki ga izpopolnijo šele 
misli, dogodki in občutenja. 3. 9. smo ta 
prostor zapolnili z obiskom v DSO Trebnje, 
kjer je v nedeljo, 2. 9. 2018, praznovala svoj 
okrogli jubilej – 90 let – naša sokrajanka 
Rozalija Žibert, ki je kot mlado brhko dekle 
leta 1957 prišla iz Tuhinjske doline na Veli-
ko Loko, kjer sta si z možem ustvarila druži-
no in topel dom.
Ko se je leta 2011 od nje poslovil predra-
gi mož Tone, se je zaradi slabšega zdravja 

odločila za bivanje v DSO Trebnje, kjer se v 
družbi sostanovalcev počuti prav prijetno. 
Zelo pa je vesela obiskov sina in vnukov.
Ob njenem prazniku smo jo obiskali pred-
stavniki RK in KS Velika Loka ter ji izročili 
skromno darilo in ji zaželeli še veliko trdne-
ga zdravja.

Draga Rozalija, vse najboljše!

KS in KORK Velika Loka

Franc Hostnik –  
90 let
Člani DU in RK Velika Loka so pred dnevi 
obiskali v Zagorici pri Čatežu svojega člana 
Franca Hostnika (drugi z leve), ki je prazno-
val devetdeseti rojstni dan. Veder in čil je 
obiskovalce z veseljem sprejel in jih postre-
gel v družinskem krogu. Z njimi je razpolo-

ženo poklepetal in povedal nekaj prijetnih 
življenjskih zgodb – od snubljenja do poro-
ke in kasneje do prelivanja znoja ob kmeto-
vanju. Bilo mu je prijetno prisluhniti.
V imenu članstva so zastopnice in zasto-
pnik jubilanta skromno obdarili ter mu vo-
ščili zdravja še na mnoga leta.
Čestitkam ob jubileju se pridružuje tudi 
uredništvo. 

Brane Praznik
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Telemedicina v zdravljenju 
kroničnih bolnikov – nova 
možnost za bolnike z arterijsko 
hipertenzijo in sladkorno 
boleznijo 
Z nastopom informacijske dobe in novimi odkritji na področju 
informacijske tehnologije se je razvil nov način medicine – te-
lemedicina. Le-ta v bistvu predstavlja nov stik med bolnikom in 
zdravnikom oziroma med zdravnikoma, ki temelji na informacijski 
tehnologiji v namene diagnostike, zdravljenja in spremljanje bol-
nika. 
Telemedicina na domu je zasnovana tako, da elektronske naprave 
(merilc tlaka, merilec krvnega sladkorja, pulzni oksimeter …) po-
sredujejo podatke preko interneta v omrežje. Zdravstveno osebje 
podatke pregleda in po potrebi ukrepa. Na osnovi pridobljenih po-
datkov dosedanjih študij se je z uporabo telemedicine na domu 
izboljšal nadzor nad kronično boleznijo, zmanjšala akutna poslab-
šanja bolezni, trajanje bolnišnične oskrbe ter potreba po obiskih v 
ambulantah.
Telemedicina na domu ima velik potencial, ki je ponekod po svetu 
že docela uveljavljen, v Sloveniji pa se s telemedicino z odmevnimi 
uspehi že več let ukvarja bolnišnica Slovenj Gradec, ki na tak način 
vodi zdravljenje bolnikov s srčnim popuščanjem. 
Preko projekta E-Zdravje, v katerem sodelujejo številni ugledni 
partnerji, kot so Medicinska fakulteta, Univerze v Ljubljani, Klini-
ka Golnik, Nacionalni inštitut za varovanje zdravja, Ministrstvo za 
zdravje, Telekom Slovenije in drugi pa potekajo pilotni projekti za 
uvajanje telemedicine tudi na druga področja medicine. 
Zdravstveni dom Trebnje je kot edini v Sloveniji dobil priložnost, da 
sodeluje v izvajanju pilotnega projekt za primarni nivo, ki vključu-
je telemedicinsko spremljanje bolnikov z arterijsko hipertenzijo in 
sladkorno boleznijo. 
Projekt, v katerega bomo vključili po 100 bolnikov z arterijsko hi-

pertenzijo in sladkorno boleznijo in jih nato razdelili v dve skupini; 
od katerih bo testna skupina deležna telemedicinskega vodenja, 
kontrolni skupina pa običajnega načina vodenja, ima za namen 
prepoznati morebitne prednosti telemedicinskega načina vodenja 
v smislu izboljšanja vodenja kronične bolezni, sprejemljivosti za 
bolnike in zdravstvene delavce in stroškovne upravičenosti. 
Ideja je, da bi v primeru ugodnih rezultatov telemedicinsko vo-
denje postala dodatna možnost zdravljenja, ki bi ga plačala zdra-
vstvena zavarovalnica. 
Z izvajanjem pilotnega projekta bomo začeli predvidoma v no-
vembru 2018 in prosimo za sodelovanje, ki je ključnega pomena 
za uspeh pilotnega projekta, od katerega bo odvisno, do kakšne 
mere se bo telemedicina uveljavila v slovenskem prostoru. 

Prim. izr. prof. dr. 
Marija Petek Šter, dr. med.

Strokovna vodja ZD Trebnje
Foto: arhiv Telekoma Slovenije

Žal je tudi to del našega 
življenja. Sandi Andolšek. 
Igralec, pomemben člen 

naše ekipe. Vselej pri-
soten, pri vsaki delovni 
akciji, na vseh tekmah, 
zagnan in neizmerno 

pripaden našemu klubu. 
Počivaj v miru, Sandi.

Petankarji ŠRD Čatež
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Priložnost za spremembe
V tem mandatu smo bili edina opozici-
ja v Občinskem svetu. Edini smo vedno 
zahtevali smotrno porabo občinskih 
sredstev, obranili smo nujno medicin-
sko pomoč, večkrat zahtevali izgradnjo 
druge osnovne šole, zagotavljanje novih 

oddelkov vrtcev, branili pravice občanov pred podivjanim bi-
rokratskim pristopom občinarjev. Za razliko od odgovornih v 
KS Trebnje in občini smo drevesa sadili, zahtevali sodelovanje 
javnosti na sejah in dosegli informiranje o srečanjih občinskih 
odborov, rešili preko 100.000 € našega denarja zavoljo izgra-
dnje krožišča, pri “naj sosedu” izvedli številne okrogle mize ...
Nikoli nismo bili na prodaj za razliko od dveh »velikih«, ki sta 
svoje izvoljene predstavnike zaposlila na občini.
Na lokalnih volitvah bomo nastopili z županskim kandidatom, 
listami za OS in KS.

ZL DSD Trebnje

SLS poenotena na 
lokalne volitve

Veliko število udeležencev 
na volilnem kongresu SLS je 

pokazatelj zaupanja v stranko in v proces poenotenja, ki je 
intenzivno tekel vse od zadnjih državnozborskih volitev. Še 
posebej zgovorna je bila ponovna prisotnost nekdanjih mini-
strov in mnogih drugih vidnih članov SLS, ki so se v zadnjih le-
tih oddaljili od stranke. Za predsednika stranke je bil izvoljen 
Marjan Podobnik s podpredsednikom Modestom Motalnom. 
Oba simbolizirata združevanje izkušenj iz najbolj uspešnih let 
SLS in nove energije, ki jo prinašajo mladi v politiki. Nov zalet 
je moč čutiti tudi na lokalnem nivoju v Trebnjem. Na listo SLS 
za lokalne volitve smo uvrstili kandidate, ki jih poznate, za ka-
tere veste, da so uspešni in so vredni vašega zaupanja.

OO SLS Trebnje

Brezplačno pravno 
svetovanje za 
občane občine 
Trebnje
V občini Trebnje bo ponovno na voljo mo-
žnost brezplačnega svetovanja v obliki 
prvega pravnega nasveta. Osnovni namen 
projekta, ki ga sofinancira Občina Treb-
nje, je nudenje pravne pomoči občanom 
s ciljem odprave socialnih stisk, urejanja 
najpomembnejših življenjskih situacij in 
preprečevanja poglabljanja težav s pravo-
časnim zavarovanjem pravic.
Svetovanje bo potekalo novembra in de-
cembra enkrat mesečno in bo brezplačno 
za vse občane. Svetovanje glede določene-
ga pravnega problema bo načeloma trajalo 
do pol ure in bo obsegalo svetovalni raz-
govor in podajanje osnovnih informacij o 
pravnem položaju (kakšna pravna sredstva 
ima občan na voljo, kako potekajo določeni 
postopki, možnosti izvensodnega reševa-
nja sporov in pridobivanja brezplačne prav-
ne pomoči ...). Projekt je zastavljen kot prvi 
pravni nasvet občanom s področij pravdnih 
in nepravdnih postopkov, družinskega pra-
va, dedovanja, upravnih zadev, stvarnega 
prava, stanovanjske problematike, delov-
nega prava, pravic iz invalidskega in po-
kojninskega zavarovanja, socialnih pravic, 
obligacijskega prava.
Termin za svetovanje v novembru: pone-
deljek, 5. 11. 2018, od 12.00 do 17.00. 
Termin za svetovanje v decembru: pone-
deljek, 10. 12. 2018, od 12.00 do 17.00. 
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
Pravno svetovanje v sodelovanju z Občino 
Trebnje izvaja Pravno-informacijski center 
nevladnih organizacij – PIC, Pravni center 
za varstvo človekovih pravic in okolja, ki je 
nevladna, neprofitna organizacija, ki poma-
ga posameznikom in ranljivim skupinam 
(invalidi, žrtve družinskega nasilja, žrtve 
trgovine z ljudmi, starejši …) pri varstvu in 
uresničevanju temeljnih pravic skozi prav-
no svetovanje, informiranje, zagovorništvo, 
izobraževanje, sestavo pravnih mnenj in 
analiz ter skozi javno participacijo vpliva na 

procese odločanja v državi. Pri vsakodnev-
nem delu se pravniki srečujejo z najrazlič-
nejšimi kršitvami pravic, pri čemer se ugo-
tavlja, da je dostop do brezplačne pravne 
pomoči v državi neustrezno urejen. Posto-
pek odločanja traja predolgo, pri učinkovi-
tem varstvu pravic pa sta ravno ažurnost in 
pravočasnost temeljna predpostavka uspe-
ha, zato si PIC prizadeva razširiti dostop do 
brezplačnega prvega pravnega nasveta, ki 
je celo s spremembo Zakona o brezplačni 
pravni pomoči ukinjen kot samostojna obli-
ka brezplačne pravne pomoči. 
Projekt sofinancira Občina Trebnje iz jav-
nega razpisa za sofinanciranje programov 
socialnega varstva.
PIC

Sanja Jablanović, univ.dipl.prav. 
Strokovna sodelavka 
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Ali bomo v Trebnjem za 
isto vrsto zdravil plačeva-
li več kot v Novem mestu 

in ostalih občinah?
Zakon o lekarniški dejavnosti omogoča ustanovitev lekarne za vsakih 
6000 prebivalcev. To pomeni, da se lahko v Trebnjem ustanovita dve 
lekarni. Ena lekarna je pri ZD Trebnje, drugo pa bo javni zavod Dolenj-
ske lekarne ustanovil na Obrtniški ulici na več kot 2000 kvadratnih 
metrih. Tako bodo Dolenjske lekarne imele v občini Trebnje monopol. 
Namen javnega zavoda je, da deluje v korist občanov ter posluje s t. 
i. pozitivno ničlo. Nismo proti postavitvi nove lekarne, vendar smo 
mnenja, da bi moral javni zavod prevetriti cene zdravil, npr. analgetik 
(Lekadol) stane v Ljubljanskih lekarnah 3,04 €, v Dolenjskih lekarnah 
3,41 €. Cene so torej višje kot v ostalih javnih zavodih in zasebnih le-
karnah, zato smo na zadnji seji tudi dosegli, da Občina preko svojega 
predstavnika v svetu zavoda zahteva prevetritev cen. Če do te preve-
tritve cen ne bo prišlo, bomo Trebanjci prisiljeni kupovati dražja zdra-
vila kot v sosednjih občinah.

Volitve se bližajo
Pred štirimi leti se je Slovenija 
znašla na prelomni točki, ki je 
terjala novo politiko. Stranka mo-

dernega centra je z veliko podporo volivcev zagrizla v kislo jabolko. Potrebno je 
bilo poiskati prave rešitve, da se je prebrodilo gospodarsko krizo in spremenila 
miselnost v nastali krizi vrednot. Začelo se je s sistemskimi reformami, ki so državi 
zagotovile trajnostni gospodarski in družbeni razvoj. Z dejanji v preteklih štirih 
letih je stranka dokazala, da opravičujemo zaupanje volivcev. Brezposelnost se je 
zmanjšala, v nekaterih panogah delavcev celo primanjkuje. 
Tudi v naši občini se je v zadnjih štirih letih veliko naredilo, tako na gospodarskem 
kot na družbenem področju. Lokalni odbor Trebnje je soustvarjal razvoj in uspelo 
nam je, da se je iz našega programa izpred štirih let veliko naredilo. Končno se je 
opremila industrijska cona, rekonstruirale so se številne občinske ceste, zgradili 
pločniki, obnovile javne zgradbe, kot je Kulturni dom na Veliki Loki, pripravila 
dokumentacija za kulturni dom v Trebnjem. Najpomembnejša pa so številna nova 
delovna mesta v naši občini v novih obratih.
Tudi v bodoče se bomo trudili, zato pa potrebujemo vaše zaupanje.

 Stranka modernega centra SMC
 Lokalni odbor Trebnje 

Lokalne volitve 
Bližajo se lokalne volitve, priprave za se-
stavljanje liste kandidatov za svet so v pol-
nem teku. Verjetno bomo imeli kandidata 

za župana, ki ga bomo izbrali izmed članov SDS, ki se bo med 
drugim zavzemal za izgradnjo oz. dograditev osnovne šole.
Trenutno najbolj pereče v Trebnjem je reševanje prometa pri 
uvozu v Trebnje t. i. »tromostovje«. Projekt je v izdelavi in želi-
mo, da se kmalu začne z izvajanjem del.
Končno je bila realizirana izgradnja krožišča v Starem trgu, 
katerega je podprla tudi naša stranka. Upamo, da bo promet 
skozi mesto potekal mirnejše in tekoče. Skoraj dvomesečna 
zapora ceste je ob jutranji in popoldanski konici povzročala 
prometne zastoje.

OO SDS Trebnje

Naše krajevne skupnosti, ki so gonilo lokalnega razvoja, 
pišejo uspešne zgodbe. Ena zadnjih septembrskih je pro-
jekt Forma Viva Trebnje, za katerega je Krajevna skupnost 
Trebnje uspešno pridobila skoraj 70.000 evrov nepovra-
tnih evropskih sredstev. V okolici trebanjskega Centra za 
izobraževanje in kulturo bo nastal muzej na prostem, v 
katerem bodo na ogled postavljene skulpture Galerije li-
kovnih samorastnikov Trebnje, na voljo pa bo tudi manj-
ši prireditveni prostor. Štiriletno delo na projektu je bilo 
nagrajeno s podpisom pogodbe za 85 % sofinanciranje, 
ki naj bi ga končali sredi leta 2020. Večina denarja bo za 
črpanje na voljo prihodnje leto, del pa še v letu 2020. 
V prihajajočih mesecih bo nova priložnost, da tudi vi po-
stanete del naših skupnih uspešnih zgodb.

Županova lista
Kot edina nestrankarska lista si bomo še naprej prizadevali za 
skladen razvoj Občine Trebnje. Zelo veliko je bilo narejenega! 
Nekaj projektov je v zaključni fazi. Pred nami pa je še veliko 
izzivov in načrtov.
Zahvaljujemo se številnim, ki ste nam že izročili na upravni eno-
ti overjen obrazec podpore in nam s tem omogočili udeležbo 
na volitvah. Kdor želi, lahko to še stori.
Kot nestrankarska lista smo odprti za pobude vseh, zato vas 
vabimo, da nam posredujete svoje predloge in videnja razvoja 
občine Trebnje v prihodnje. Želimo sodelovati z vsemi, ki želite 
konstruktivno prispevati.
Najdete nas na:
031 777 718 - Alojz Kastelic in
mcandellari@yahoo.fr - Miran Candellari

DeSUS gre naprej!
Tudi v stranki DeSUS se ukvarjamo 

s težavami kvalitetnega kadra, ki 

bi bil sposoben krojiti pozitivno politiko. Ni nam vseeno, 

kdo bo zastopal naše barve v Občinskem svetu. Potrudili 

se bomo, da bomo volivcem dali na razpolago kvalitetne 

kandidate tudi v mandatu, ki je pred nami. Menimo, da 

je naš kandidat dosedanji predstavnik odlično peljal ka-

mion, ki mu je bil zadan. Kot sam pravi, bi bil rezultat še 

boljši, če bi imeli še sovoznika. Spoštovani volivci! Izberite 

še drugega voznika, da bomo hitreje peljali razvoj občine.

 OO Stranke DeSUS
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Izvajamo organizirano plezanje za 
otroke, mladino in študente na 
plezalni steni v Šentlovrencu.

Za informacije lahko pišete na: sd-
-sentlovrenc@googlegroups.com
Poiščite nas na FB: ŠD Šentlovrenc

ŠD ŠENTLOVRENC 
ŠPORTNO PLEZANJE ZA 
OTROKE IN MLADINO

Samo še to opravim,
samo še to postorim,
potem se spočijem
in umirim.
Srce je omagalo, tvoj dih je zastal,
a nate spomin bo večno ostal.

Z A H V A L A
Mnogo prezgodaj in nenadoma nas je v 56. letu starosti za vedno zapustil naš 

dragi mož, oče, dedi, brat in stric

ALOJZIJ LOBE
iz Orlake 10

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sose-
dom in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih slovesa stali ob strani, nam izre-
kli sožalje, darovali sveče, cvetje in za svete maše ter ga pospremili na njegovi 
zadnji poti. Hvala tudi pogrebni službi Marija Novak, duhovnemu pomočniku 
Florjanu Božnarju za lepo opravljen obred ter pevcem za zapete pesmi. Po-
sebna zahvala Markovim sošolcem ŠC NM, posebno sošolcu Janu, ki je v slovo 
našemu očetu zaigral na trobento. Iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

So dnevi in trenutki, 
polni sreče in miline, 
ko radostni oči zapremo 
in si tiho zaželimo – da ne mine.

ZAHVALA
V 89. letu starosti nas je za vedno zapustila
naša draga mama, teta, babi in prababica 

MARIJA KAPLAN
Slakova 8, 8210 Trebnje 

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem za izrečena sožalja in darovano cvetje in sveče. 
Še posebna zahvala g. Slavku za obred, družini Strmole za odpete pe-
smi in poslovilni govor, Florami za aranžirano cvetje, Pogrebni službi 
Novak, ZD Trebnje, dr. Humarju, patronažni sestri ga. Gačnik in družini 
Selevšek. 
Hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali, pa niste imenovani in jo pospre-
mili k večnemu počitku. 

Žalujoči vsi njeni.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, saj ste 
nam v zares težkih trenutkih stali ob strani.
Zahvaljujemo se tudi osebju Klinike Golnik, osebju Oddelka za 
intenzivno nego, vodji prim. Franc Šifrerju, zdravniku dr. Janezu 
Zupančiču in osebju ZD Ivančna Gorica, dr. Katarini Vukelič, Po-
grebni službi Perpar, Komunali Trebnje ter pevcem na obredu 
za ganljivo petje.
Iskreno se zahvaljujemo župniku v Velikem Gabru g. Janezu Je-
romnu za lep poslovilni obred, posebej zahvala gre gasilcem 
PGD Zagorica ter g. Francetu Anžlovarju, ki je pospremil pokoj-
nika z orisom njegove življenjske poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
V 74. letu nas je nenadoma zapustil naš dragi oče, dedi in 

pradedi, brat, stric in tast 

JOŽE MATJAŽ
iz Biča pri Velikem Gabru.

ZAHVALE
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RAZVEDRILO

Tokratni sponzor križanke je AVTO CENTER VOVK iz Trebnjega
AC Vovk d.o.o. je podjetje z bogato 30-letno tradicijo. So uradni zastopnik in prodajalec vozil Re-
nault in Dacia, v Novem mestu pa znamke Ford.
V sklopu popolnih storitev vam zagotavljajo odlično svetovanje pri nakupu novih vozil, testne 
vožnje, zamenjavo staro za novo, cenitev rabljenih vozil, financiranje ob nakupu novega ali rablje-
nega vozila in prodajo rabljenih vozil. 
Poleg prodajnih storitev vam nudimo široko paleto poprodajnih storitev, saj poleg servisnih sto-
ritev nudimo tudi avtokleparske in ličarske storitve, hitro cenitev za zavarovalnice (Qick Check), 
vulkanizerstvo, pranje vozil in še kaj bi se našlo.
Naša razvojna usmerjenost temelji na neprestanem izboljševanju kakovosti storitev na vseh po-
dročjih poslovanja, naša želja in cilj pa sta še naprej imeti zadovoljnega kupca. 
Pri nas vedno najdete avto ali storitev po vaših željah.

Za vas so pripravili nagrade, in sicer: 
1. nagrada: izdelki v vrednosti 25,00 €
2. nagrada: izdelki v vrednosti 15,00 €
3. nagrada: izdelki v vrednosti 10,00 €

Geslo križanke in svoj naslov pošljite na Gla-
silo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali na 
elektronski naslov: glasilo.obcanov.trebnje@
gmail.com najkasneje do petka, 29. 10. 2018. 
Gesel, prejetih po tem datumu, ne bomo mogli 
upoštevati.

Pravilno geslo križanke iz julijske številke Glasila 
je: TRGOVINA KOŠ«.
Prejeli smo 50 pravilnih rešitev. Na seji 9. 10. 
2018 smo izžrebali 3 nagrajence:
 
1. nagrajena: Vera Barle,  

Gorenje Selce 5, 8211 Dobrnič ;
2. nagrajena: Martina Fluher,  

Dečja vas 24, 8210 Trebnje in
3. nagrajena: Alojzija Slak,  

Velike Dole 6, 8213 Veliki Gaber.

Nagrade lahko dvignete v podjetju KOŠ TREB-
NJE na Kresni ulici Trebnje.

X



Napovednik dogodkov v občini Trebnje v oktobru in novembru 2018

NAPOVEDNIK

Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.
Za prejemanje podrobnejših informacij o prireditvah v obliki tedenskega napovednika dogodkov v občini Trebnje pošljite e-mail: OBVEŠČANJE na tic@trebnje.si ali pa pokličite na  
07 34 81 128 (TIC Trebnje). Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.

DATUM URA DOGODEK LOKACJA ORGANIZATOR/
INFORMACIJE

četrtek,  
18. oktober 2018 9.00–12.00 Delavnice VGC Marela: Digitalna doba naš izziv CIK Trebnje CIK Trebnje

12.00–14.00 Delavnice VGC Marela: Veščine učinkovite komunikacije CIK Trebnje CIK Trebnje
petek,  
19. oktober 2018 8.00-10.00 Delavnice VGC Marela: Učenje slovenskega jezika CIK Trebnje CIK Trebnje

16.00–18.00 Delavnice VGC Marela: Zdrava rekreacija CIK Trebnje CIK Trebnje
17.30 Delavnica "Naučimo se varno padati" Fitnes center Klepec Judo klub Olimpija-Krmelj
20.00 Potopisno predavanje Dvorana Stik KŠOT

sobota,  
20. oktober 2018 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

8.00 Zorčev pohod zbirno mesto: Dom krajanov- Ve-
liki Gaber DU Veliki Gaber

nedelja,  
21. oktober 2018 14.00–18.00 Dan odprtih vrat PGD Trebnje Gasilski dom Trebnje PGD Trebnje

ponedeljek,  
22. oktober 2018 17.30–19.30 Bowling- medgeneracijsko povezovanje Galaksija Trebnje Bowling klub Galaxija

torek,  
23. oktober 2018 8.00–10.00 Delavnica UTŽO: Demenca, moja učiteljica  

(predava Ana Cajnko) CIK Trebnje CIK Trebnje

8.00–10.00 Delavnice VGC Marela: Učenje slovenskega jezika CIK Trebnje CIK Trebnje
sreda,  
24. oktober 2018 16.00 Izobraževalne delavnice v okviru projekta Finančna gospodinja 

(LAS-STIK) OŠ Trebnje Partnerji projekta Finančna 
gospodinja

19.00 20. Lunin pohod na Vrhtrebnje zbirno mesto: Avtobusna postaja 
Trebnje Anlr

četrtek,  
25. oktober 2018 9.00–12.00 Delavnice VGC Marela: Digitalna doba naš izziv CIK Trebnje CIK Trebnje

12.00–14.00 Delavnice VGC Marela: Veščine učinkovite komunikacije CIK Trebnje CIK Trebnje

18.00 Otvoritev razstave Zrcaljenja, maska ali bistvo?  
Avtoportretne upodobitve samorastnikov

Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje CIK Trebnje

petek,  
26. oktober 2018 9.00–12.00 Delavnice VGC Marela: Digitalna doba naš izziv CIK Trebnje CIK Trebnje

12.00–14.00 Delavnice VGC Marela: Veščine učinkovite komunikacije CIK Trebnje CIK Trebnje
16.00–18.00 Delavnice VGC Marela: Zdrava rekreacija CIK Trebnje CIK Trebnje

18.30 Delavnica "Naučimo se varno padati" Fitnes center Klepec
sobota,  
27. oktober 2018 8.00–12.00 Kmečka in r okodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

8.30 8. Tradicionalni kostanjev pohod Izletniška kmetija Kazina
20.00 Lan party Dvorana Stik KŠOT

ponedeljek,  
29. oktober 2018 17.30–19.30 Bowling- medgeneracijsko povezovanje Galaksija Trebnje Bowling klub Galaxija

torek, 
30. oktober 2018 10.00–11.30 Delavnica: Stekleni strahci za noč čarovnic Galerija likovnih samorastnikov 

Trebnje CIK Trebnje

sreda, 
31. oktober 2018 20.00 Halloween party Klub študentov občine Trebnje KŠOT

petek, 
2. november 2018 19.00 RK Trimo Trebnje: RD Riko Ribnica OŠ Trebnje

sobota, 
3. november 2018 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

10.00 Sobotno galerijsko dopoldne Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje

Galerija likovnih  
samorastnikov Trebnje,  
CIK Trebnje, JSKD OI Trebnje 
in ZKD Trebnje

ponedeljek, 
5. november 2018 17.30–19.30 Bowling- medgeneracijsko povezovanje Galaksija Trebnje Bowling klub Galaxija

torek, 
6. november 2018 9.00–11.00 Delavnica UTŽO: Brez zaščite otrok, žensk, znanja , živali  

in starejših se nam slabo piše (predava Andrej Pešec) CIK Trebnje CIK Trebnje

sreda, 
7. november 2018 16.00 Izobraževalne delavnice v okviru projekta Finančna gospodinja 

(LAS-STIK) OŠ Trebnje CIK Trebnje

četrtek, 
8. november 2018 Bowling - turnir Galaksija Trebnje Bowling klub Galaxija

17.00 Otroški abonma Levček - DIČI DIČA v izvedbi FRU-FRU Ljubljana KD Trebnje ZKD Trebnje in JSKD Ol 
Trebnje

sobota, 
10. november 2018 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

med 6.00 in 9.00 32. Mednarodno popotovanje po Levstikovi poti start: Litija- Valvazorjev trg   
ali KD Šmartno pri Litiji Zavod Levstikova pot

10.00 Sobotni STIKino dvorana Stik ZKD Trebnje in JSKD  
Ol Trebnje

torek, 
13. november 2018 9.00–11.00 Delavnica UTŽO: Afrika (predava Bojan Stezinar) CIK Trebnje CIK Trebnje


