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•	 Vabila	k	vpisu	v	vrtca	Sončnica	in	Mavrica
•	 Novi	brezplačni	programi	na	CIK–u
•	 Dve	novi	prostostoječi	polnilni	postaji	za	električna	vozila
•	 Poostren	nadzor	medobčinskega	redarstva
•	 Postanite	prostovoljni	šofer	v	projektu	PROSTOFER
•	 Zopet	nagradna	križanka
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Spoštovani! 

Številka Gasila ob-
čanov občine Treb-
nje, ki je pred vami, 

je povezana z mnogimi 
začetki. 
Že začetek leta je ved-
no priložnost, da si 
postavimo nove cilje, 
ki bodo nam in našim 
bližnjim polepšali vsak-
dan. Morda se katerih 
od njih ne bomo uspeli 
v celoti  držati, vendar 
pa že pripravljenost za 
spremembe in odprtost 
za nove izzive odtehtata 
tudi kakšen tak spodrsljaj. Želim vam, da bi se vam  v letu 
2019 dogajale  lepe stvari, naj vas spremljajo dobri ljudje in 
naj vam uspe uresničiti tudi najbolj drzne načrte!
S to številko urejanje našega Glasila prevzema nov uredni-
ški odbor. Kljub poplavi elektronskih medijev je naše Glasi-
lo občanov  za marsikaterega še vedno glavni vir informacij 
o preteklih in prihodnjih dogodkih v naši občini. Novemu 
uredniškemu odboru želim  uspešno delo, ustvarjalnost in 
širino pri oblikovanju novih številk našega glasila.
V imenu vseh bralcev se ob koncu mandata zahvaljujem 
dosedanjim  članom uredniškega odbora za odlično op-
ravljeno  delo in za vse prijetne občutke, ki so nas prevevali 
ob branju Glasila v zadnjih štirih letih.
Nov začetek predstavlja tudi nova sestava Občinskega sveta 
ter potrditev komisij in drugih delovnih teles Sveta. Čestit-
ke veljajo vsem novim članom za izvolitev in imenovanja, 
kar hkrati pomeni priložnost in obvezo, da s sodelovanjem 
in usklajevanjem pogledov poiščemo in uresničimo tisto 

najboljše za občane in za občino. Prepričan sem, da bodo 
k temu ključno prispevale izkušnje župana Alojzija Kaste-
lica. Tudi jaz se bom kot podžupan z vsemi svojimi močmi 
vključil v delovanje občine, hkrati pa upam, da bo čim prej 
imenovan še drugi podžupan in bo tako občinska ekipa de-
lala v polnem številu.
Prvi izziv in še en začetek bo dvoletni proračun, ki se je 
doslej izkazal kot najboljši način za  načrtovanje delova-
nja in razvoja občine. Razvojne prioritete občine so glede 
na progam večine list, ki so nastopile na zadnjih volitvah, 
vendarle skupne: infrastruktura na področju prometa in 
komunalne oskrbe, izobraževanja, kulture, športa in ne na-
zadnje tudi  gospodarstva. Kateri izmed projektov bo imel 
prednost, pa bo preizkus pripravljenosti vseh udeleženih za 
tvorno sodelovanje in iskanje najboljših poti, kako in kdaj 
lahko pridemo do varnejših cest,  pločnikov in parkirišč,  
do novih prostorov za vrtce, do osnovne in glasbene šole,  
do novega kulturnega centra, do novega dela industrijske 
cone in s tem povezanih  delovnih mest.
Novim začetkom smo v Občini Trebnje  v zadnjih letih priča  
tudi ob priseljevanju mladih družin, ki ste pri nas prepoznale 
prave pogoje za življenje in za vzgojo vaših otrok. Vsem izre-
kam iskreno dobrodošlico in vas povabim, da se aktivno vklju-
čite v družbeno življenje in tako tudi sami z idejami in delom 
za skupno dobro prispevate k napredku kraja in občine. Novo 
leto je odličen čas za nov začetek tudi na tem področju.

dr. Jože Korbar, podžupan

Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje, Goli-
ev trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev 
trg 5, 8210 Trebnje
Odgovorna urednica: Mojca Smolič
Uredniški svet: Mateja Grebenc Kepa, Mojca 
Smolič, Danica Sila, Vida Hočevar, Mateja Koz-
levčar, Darinka Krevs, Leon Lobe, Marija Mežnar-
šič, Franc Brane Praznik, Petra Smolič, Andreja 
Perc
Lektorica: Silva Kastelic
Grafična realizacija: Simona Pate Popelar
Tisk: Jože Dolinšek, s.p.
Naklada: 4.400 izvodov, ki se razdelijo brezplačno 
vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje. 

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

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

Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na 
naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com ali 
jih v elektronski obliki (CD, DVD, USB) oddate v 
poštni nabiralnik uredništva na naslovu: Glasilo 
občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod 
desno za občinsko stavbo). 
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko 
je ponedeljek, 4. 2. 2019, predviden izid je v če-
trtek, 14. 2. 2019.
Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem 
datumu, bodo uvrščeni v naslednjo številko, če 
bodo še aktualni. št. 14 3/ november 20182
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Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje, Goliev 
trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev 
trg 5, 8210 Trebnje

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

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

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

obsegajo več kot 1000 znakov s presledki in foto-
-
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objavili. Prosimo, da ob prispevku vedno navedete 
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naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com ali jih 
v elektronski obliki (CD, DVD, USB) oddate v poštni 
nabiralnik uredništva na naslovu: Glasilo občanov, 
Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod desno za ob-
činsko stavbo).
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je 
8. 10. 2018, predviden izid pa 17. 10. 2018. Prispev-
ki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem datumu, 
bodo uvrščeni v naslednjo številko, če bodo še ak-
tualni.

Spoštovane občanke 
in spoštovani občani!

Spoštovane bralke, bralci! 

Ob slovenskem kulturnem pra-
zniku, Prešernovem dnevu, vam 
iskreno voščimo ter vam želimo, 
da bi spoštovali in negovali slo-
venski jezik, kulturo in zgodovino! 

Člani uredniškega odbora
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Župan je sklical 1. redno konstitutivno sejo Občinskega 
sveta Občine Trebnje, ki je potekala v sredo, 5. decembra 
2018, od 16.00 do 17.30 v veliki sejni sobi Občine Trebnje.
Na seji je bilo prisotnih vseh 21 članic in članov Občinske-
ga sveta Občine Trebnje. Na dnevni red je bilo umeščenih 
9 proceduralnih točk. 

Občinski svet Občine Trebnje je obravnaval točke dnevne-
ga reda, ki so proceduralne za prvo konstitutivno sejo Ob-
činskega sveta. Občinski svet je potrdil naslednja poročila:
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Trebnje o izidu 
volitev v Občinski svet Občine Trebnje in volitev za župana 
občine Trebnje
Poročilo Posebne občinske volilne komisije Občine Treb-
nje o izidu volitev člana Občinskega sveta – predstavnika 
romske skupnosti
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Trebnje o izidu 
volitev v svete krajevnih skupnostih občine Trebnje.
Imenovana je bila mandatna komisija za pregled prispelih 
pritožb in pripravo predloga za potrditev mandatov članov 
Občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi župana. Komisi-
ja je preučila prejeto dokumentacijo in na koncu podala 
Poročilo o potrditvi mandatov članom Občinskega sveta 
Občine Trebnje ter Poročilo o ugotovitvi o izvolitvi župana 
Občine Trebnje.
Župan Občine Trebnje g. Alojzij Kastelic je imel kratek na-
govor, na koncu seje pa je Občinski svet imenoval stalno 
delovno telo - Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. 

2. redna seja Občinskega sveta Občine Trebnje je potekala 
v sredo, 19. 12. 2018, od 16.00 do 18.10 v veliki sejni sobi 
Občine Trebnje. 
Na seji je bilo prisotnih 20 članov in članic Občinskega 
sveta Občine Trebnje. Na dnevni red je bilo umeščenih 11 
točk. 
Občinski svet je potrdil zapisnik 1. redne seje z dne 5. 12. 
2018, imenovana so bila stalna delovna telesa Občinskega 
sveta Občine Trebnje, in sicer:
Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo
Odbor za proračun in finance
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo. 
Prav tako je Občinski svet potrdil imenovanje članov Nad-
zornega odbora Občine Trebnje, članov Komisije za pode-
litev priznanj, dveh predstavnikov Občinskega sveta v Ko-
misiji za mladinska vprašanja in članov Uredniškega sveta 
Glasila občanov. 
Občinski svet je obravnaval dve premoženjsko pravni za-
devi ter izrazil podporo vinogradniškim društvom pri kan-

Poročilo z 1. redne konstitutivne 
seje in 2. redne seje Občinskega 
sveta Občine Trebnje

Postanite prostovoljni 
šofer in skupaj 
uresničimo projekt 
PROSTOFER
Občina Trebnje v sodelovanju z Društvom upoko-
jencev Trebnje v letošnjem letu začenja z izvaja-
njem projekta »PROSTOFER / prostovoljni šofer«, 
s katerim bomo povečali mobilnost in socialno 
vključenost starejših in invalidov ter jim zagotovili 
dostopnost zdravniške oskrbe, trgovinskih centrov 
in javnih ustanov.
Za izvajanje projekta potrebujemo prostovoljce, 
ki bi se vključili v projekt in kot vozniki prostovoljci 
izvajali prevoze na območju občine Trebnje. Prosto-
voljcem poleg socialne vključenosti in zadovoljstva 
ob pomoči starejšim in invalidom nudimo:
zavarovanje za primer nezgode,
povračilo stroškov prehrane (v primeru, da deluje 
kot voznik več kot 4 ure dnevno),
povračilo potnih stroškov (v primeru, da izvaja pre-
voz z lastnim vozilom).
Občina Trebnje za izvajanje prevozov zagotavlja 
električno vozilo.
Vozniki prostovoljci so lahko poleg upokojencev 
tudi mlajši, ki imajo socialni čut za delo s starejšimi 
ter imajo veljavni vozniški izpit B kategorije.
Vabimo vse, ki bi se kot prostovoljci vključili v pro-
jekt, da se prijavijo na tel. št.  040 156 322 Majda 
Ivanov, Društvo upokojencev Trebnje. Rok za prija-
ve je 31. 1. 2019.

Občinska uprava 
Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti

didiranju za organizacijo Tedna cvička v Trebnjem v letu 
2019. 

Vse informacije glede sklica in vsebine sej Občinskega sve-
ta Občine Trebnje so na voljo na spletni strani Občine Treb-
nje, http://www.trebnje.si/, na kateri si lahko ogledate po-
snetke sej in preberete gradiva in zapisnike preteklih sej. 

Občinska uprava 
Oddelek za splošne zadeve
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Uporaba mobilnih telefonov med vožnjo je nevarna  – po-
ostren nadzor medobčinskega redarstva 
Uporaba mobilnega telefona med vožnjo vpliva na prome-
tno varnost, zato je bistvenega pomena, da vozniki med 
vožnjo ne uporabljajo mobilnega telefona, ampak se varno 
ustavijo na primernem mestu in opravijo telefonski klic ali 
pošljejo SMS sporočilo.
Če voznik telefonira med vožnjo, je to tako, kot bi imel v 
krvi 0,8 promila alkohola. Med pisanjem SMS sporočila 
voznik 4 x več časa ne gleda na vozišče kot pri normalni 
vožnji. Uporaba mobilnih telefonov med vožnjo vpliva tudi 
na slabši reakcijski čas voznika (50 % slabši kot vožnja v nor-
malnih pogojih), počasnejše zaznavanje prometne signali-
zacije in reagiranje nanjo, daljši zavorni čas, zmanjšano za-
znavanje okolice in prometa, večje tveganje pri odločitvah, 

kot je npr. zmanjšana varnostna razdalja, manjše prilagodi-
tve razmeram na cesti in drugo (povzeto po spletni strani 
AVP).
Skladno z Zakonom o pravilih cestnega prometa znaša glo-
ba za uporabo mobilnega telefona (telefoniranje, pisanje 
sms sporočil, brskanje po spletu itd.) in druge naprave ter 
opremo (masko, slušalke, tablice, prenosne računalnike 
itd.), ki zmanjšujejo voznikovo slušno in vidno zaznavanje, 
120 evrov.  
Medobčinsko redarstvo pri nadzoru cestnega prometa 
ugotavlja visok delež uporabe telefona med vožnjo. Zato 
bo redarstvo nadzor nad uporabo telefona med vožnjo 
poostrilo tako v okviru januarske nacionalne akcije proti 
uporabi telefona med vožnjo kot v okviru rednega nadzora 
cestnega prometa. Nadzor se bo izvajal zlasti v bližini šol in 
vrtcev ter v strjenih naseljih. 
Med vožnjo ne uporabljaj telefona in s tem prispevaj k večji 
varnosti vseh udeležencev v prometu!

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Občina Trebnje je v sodelovanju z Elektro Ljubljana d. d. v 
krožnem križišču pri KZ Trebnje postavila dve novi prostosto-
ječi polnilni postaji za električna vozila, kjer so za polnjenje 
namenjena štiri parkirna mesta. Izbrani polnilnici tipa AC in 
DC sta kvalitetni ter omogočata polnjenje dveh vozil hkrati. V 
polnilnici je vgrajena elektronika, ki polno podpira mednaro-
dni standard polnjenja in način izmenjave podatkov med vo-
zilom in postajo. Na visokem ličnem ohišju je tudi velik zaslon 
z namenom napotitve uporabnika polnilnice na ogled lokalne 
turistične ponudbe ali podobnih vsebin. Poleg širjenja mreže 
polnilnic za električna vozila je cilj tako imenovanega pilotne-

ga projekta, h kateremu sta pristopili Občina Trebnje in Elek-
tro Ljubljana d. d., tudi v beleženju in analiziranju podatkov, 
in sicer v tem, koliko električne energije lahko pridobimo iz 
solarnih panelov in koliko električne energije za polnjenje 
električnih postaj je še potrebno dodajati iz omrežja. V ta 
namen je na delu tlakovanega parka ob krožišču nameščen 
stolp s paneli, ki bodo služili kot kolektorji za pridobivanje 
električne energije za polnilne postaje. Polnjenje je za vse 
uporabnike brezplačno.

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

NOVI ELEKTRIČNI AC IN DC POLNILNI POSTAJI V TREBNJEM

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 
MIRNSKA IN TEMENIŠKA 
DOLINA
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Tudi v novem letu po nova 
znanja na CIK Trebnje
Novo leto je priložnost za nove začetke, nova znanja in 
nova poznanstva. Na Centru za izobraževanje in kulturo 
Trebnje vas tudi to leto vabimo, da se nam pridružite na te-
čajih (jezikovni, računalniški …), delavnicah in predavanjih, 
ki jih organiziramo v sklopu različnih programov in projek-
tov. Vabljene vse starostne skupine, zaposleni, brezposelni, 
skratka vsi, ki si svoja že pridobljena znanja želite nadgradi-
ti in izpopolniti. Za vse, ki bi se nam v letu 2019 radi pridru-

žili, bomo 11. 2. 2019 ob 16.00. uri organizirali informativni 
dan, na katerem boste prejeli vse potrebne informacije o 
izobraževanju na našem centru. Vso ponudbo lahko prebe-
rete na naši spletni strani https://ciktrebnje.si/ ali všečkate 
naš Facebook profil in nas spremljate preko tega kanala.
V kolikor še oklevate pri tem, ali bi se nam pridružili, vam 
lahko pomagamo v našem svetovalnem središču. Svetova-
nje za zaposlene je brezplačno, saj vse aktivnosti sofinan-
cirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega 
sklada. Več informacij dobite v svetovalnem središču na na-
šem centru ali po telefonu 07 34 82 108.

Tanja Vrčkovnik in Kristina Jerič, CIK Trebnje

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje kot vodilni part-
ner LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje objavlja:

2. J A V N I  P O Z I V
za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK

 v letu 2018 

Namen javnega poziva:

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k 
uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2018 in 
sofinanciranje njihovih stroškov.
Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skup-
nost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je 
LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropske-
ga sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).

Razpoložljiva sredstva 
za sofinanciranje:

Okvirna višina razpoložljivih sredstev: do 436.000,00 EUR
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR 
znaša 80 % (20 % se deli na nacionalni javni in zasebni prispevek).
Sredstva za sofinanciranje so zagotovljena na proračunskih postavkah:
PP MGRT: 160359 PN9.5-CLLD izvajanje-V-EU udeležba
PP MGRT: 160360 PN9.5-CLLD izvajanje-V-Slovenska udeležba

Objava in rok za vloži-
tev predlogov operacij 
za sofinanciranje:

Javni poziv je objavljen  26. 11. 2018 in je odprt do vključno 28. 2. 2019.  
Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti 
na naslov LAS STIK, CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, 
Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje do vključno 
28. 2. 2019 ali osebno dostaviti pri tajništvu vodilnega partnerja na naslovu 
CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 
Trebnje do  vključno 28. 2. 2019 do 13.00.

Obdobje upravičenosti 
stroškov

Upravičeni stroški za izvedbo operacij so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v 
odobritev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Informacije o javnem 
pozivu:

Po elektronski pošti: las-stik@ciktrebnje.si
Po telefonu: 07 / 34 82 103, vsak delovnik: pon.–čet. med 9. in 15. uro in v pet. 
med 9. in 13. uro. 
Zadnja vprašanja bo možno posredovati do  25. 2. 2019.

 

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani LAS STIK: https://www.las-stik.si/            
CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE
Vodilni partner LAS STIK
07 / 34 82 103, las-stik@ciktrebnje.si         
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150 let šole Šentlovrenc
V četrtek, 20. decembra 2018, smo s svečano slovesnostjo 
proslavili šolstvo v Šentlovrencu. Le redkim šolam je namreč 
dano, da lahko praznujejo tako visoko obletnico obstoja, 
zato smo učitelji z učenci pripravili program, s katerim smo 
počastili 150-letno zgodovino šole ter povezali preteklost 
s sedanjostjo in prihodnostjo ter želeli poudariti pomen 
ohranjanja bogate kulturne dediščine. Prireditve so se ude-
ležili številni krajani, povabilu so se v velikem številu od-
zvali tudi učitelji, ki so poučevali na šoli Šentlovrenc, in go-
stje, ki so pomembno vplivali na razvoj šentlovrenske šole.  
Presenečenje večera je bila zagotovo pevska točka, ko 
so učenci skupaj s svojimi starši zapeli Pavčkovo pesem 
Rastejo trave in misli. Prireditev smo zaključili s sanjami o 
prizidku k šoli in z željo, da le-ta postane kmalu resničnost.

Teja Zajec, Foto: J. Gabrijel

V petek, 14. 12. 2018, je ob 15. 30 v ve-
liki sejni dvorani občinske stavbe pote-
kalo slavnostno podpisovanje pogodb 
o štipendiranju nadarjenih dijakov 
in študentov, prejemnikov štipendije 
Občine Trebnje v šolskem/študijskem 
letu 2018/2019. Mladoletne dijake je 
kot sopodpisnik spremljal tudi eden 
od staršev, zato smo bili zbrani v kar 
velikem številu. 
Župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic 
je v nagovoru mladim štipendistom 
izrekel čestitke za izjemne šolske/štu-
dijske uspehe ter poudaril, da je Ob-
čina letos razpisala 20 štipendij, kar je 
v primerjavi z lanskim letom  za štiri 
več. Upa, da se bo trend povečevanja 
nadaljeval tudi v prihodnje. Štipendis-
tom je zaželel, da bodo po končanem 
šolanju našli  karierne izzive v lokal-
nem okolju, kjer je vse več  uspešnih 
podjetij in ustanov ter tako prispevali 
k razvoju domačega kraja.

Občinska uprava je zaključila postopek 
javnega razpisa štipendij, na katerega 
je letos oddalo vlogo 49 dijakov in štu-
dentov. Razlike med njihovimi dosežki 
in ocenami so bile res minimalne, saj 
vsi kandidati dosegajo nadpovprečne 
učne/študijske rezultate. Med pre-
jemniki občinske štipendije  je devet 
nadarjenih dijakov in devet nadarjenih 
študentov ter po en dijak in en štu-
dent, ki sta dosegla izjemne uspehe na 
glasbenem in športnem področju.
Občina Trebnje že vrsto let izvaja  zelo 

odgovorno politiko štipendiranja, 
saj glede na svojo velikost namenja 
za štipendiranje znatna proračunska 
sredstva. 
Naj zaključimo kot pritiče mesecu de-
cembru, ko se oziramo na doseženo v 
iztekajočem se letu in gledamo naprej 
v leto pred nami. Našim štipendistom 
želimo tudi v novem letu 2019 obilo 
uspehov  ter uresničitev njihovih mno-
goterih talentov.
Oddelek za družbene in gospodarske 

dejavnosti

Novi brezplačni 
programi na CIK-u

V informacijski dobi, kjer je vsak dan nekaj novega, se je 
potrebno ves čas učiti, zato na Centru za izobraževanje 
in kulturo Trebnje nadaljujemo z izvajanjem brezplačnih 
programov za pridobivanje znanj in zmožnosti v sklopu 
projekta Temeljne in poklicne kompetence 2018–2022. 
V januarju in februarju 2019 se začnejo izvajati naslednji programi: 

Računalništvo 
• Računalniška pismenost za odrasle – osnove upora-

be računalnika
• Digitalno je zabavno – nadaljevalni tečaj računalništva 
• Word – urejanje in oblikovanje besedil
• Excel – uporaba tabel in obdelava podatkov

Angleščina
• Različne stopnje od začetne do napredne

Učenje slovenščine za tujce
• Začetna integracija priseljencev (ZIP)
Programi so za udeležence brezplačni, saj jih sofinancira-
ta Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport. Prijavijo se lahko vsi odrasli, razen oseb, 
ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta. Prednost 
imajo starejši od 45 let.

Prijave zbiramo po e-pošti na 
vesna.gorenc-kulovec@ciktrebnje.si 

ali na telefonski številki 07 34 82 103. 
Prijave že potekajo, zato pohitite, 

saj je število mest omejeno.

Slavnostni podpis pogodb o 
štipendiranju
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VRTEC SONČNICA 
PRI OŠ VELIKI GABER

VABI K VPISU ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

Vpis bo potekal od 1. 2. do 12. 2. 2019 na upravi Vrtca Sončnica Veliki Gaber, Veliki Gaber 41, 8213 Veliki Gaber.

Izpolnjen obrazec, ki ga dobite na upravi vrtca, pri svetovalni delavki ali na spletni strani vrtca (http://vrtec.
os-velikigaber.si/za-starse/obrazci/), lahko starši skupaj z dokazili oddate na sedežu vrtca vodji vrtca ali sveto-
valni delavki v:

      ali ga pošljete z navadno pošiljko na naslov vrtca.

Naš vrtec si lahko ogledate in ga obiščete v dnevih od 1. 2. do 12. 2. 2019 med 9. in 10. uro po predhodnem dogovoru.

Starši lahko podate vlogo za vpis v le en javni vrtec v Občini Trebnje. Vloga velja za šolsko leto, za katerega bo vložena.

Vlogo oddajte pravočasno, ker velja zakonsko določilo, da vrtec najprej obravnava vse vloge, ki jih prejme v objavlje-
nem roku. Vloge za vpis otroka, vložene oz. oddane na pošto po preteku roka za redni vpis, bodo obravnavane šele, 
ko bo vrtec vključil vse otroke s čakalnega seznama. 
Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, bo o vlogah odločala komisija. 
Prednost pri sprejemu lahko uveljavljajo starši, če ob vlogi predložijo pisno mnenje centra za socialno delo o ogrože-
nosti otroka zaradi socialnega položaja družine ali odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami. 
Vloge za premestitev: v času roka za vpis lahko starši že vključenih otrok vložijo vlogo za premestitev otroka v drug 
javni vrtec v Občini Trebnje.

Vse o vpisu lahko izveste tudi na številkah:
07 34 88 110 (vrtec) ali 030 467 990 (vodja vrtca), 07 34 88 111 (svetovalna delavka).

Špela Šeme Lesjak,                                                                                                                                   mag. Gregor Udovč,
     vodja vrtca                                                                                                                                                          ravnatelj

	petek, 1. 2. 2019, od 8.00 do 13.30 (pri svetovalni delavki),
	ponedeljek, 4. 2. 2019, od 6.45 – 7.45 (v zbornici vrtca),
	sredo 6. 2. 2019, od 14.00 do 16.00 (pri svetovalni delavki),
	četrtek, 7. 2. 2019, od 8.00 do 14.00 (pri svetovalni delavki),

	torek, 5. 2. 2019, v ponedeljek, 11. 2. 2019 in v torek, 12. 2. 2019 ni osebnega vpisa. 

Srečanje starejših krajanov KS Račje selo
Krajevna skupnost Račje selo je v nedeljo, 16. decembra 2018, 
organizirala prednovoletno SREČANJE KRAJANOV, starejših od 
65 let, v gostilni Kavšek na Račjem selu. V kulturnem programu 
so zapeli, zaplesali in zaigrali na harmonike ter bobne naši naj-
mlajši. Zbrane je nagovoril tudi predsednik KS g. Vojko Makovec 
in jim zaželel veliko zdravja v prihajajočem letu 2019. Sledilo je 
predavanje gospe Janje Skoporc iz ZD Trebnje (Center za kre-
pitev zdravja) z naslovom Zdrav način življenja. Krajane, ki se 
zaradi starosti in bolezni niso udeležili srečanja, pa smo obiskali 
v prednovoletnem času in jih obdarili s skromnim darilom.

M. Višček
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Božična pravljica 
na Veliki Loki
V soboto, 15. decembra, je bilo v knjižnici na Veliki Loki še 
posebej zabavno. Knjižnica je bila polna velikih in malih »Bo-
žičkovih kapic«, ki so zavzeto poslušale božično pravljico o 
vrančku Razputinu, ki je na božično noč iskal svojega otroka, 
da bi ga obdaril. 
Po koncu pravljice smo iz papirja izdelali okraske in z njimi 
ozaljšali novoletno smrečico. Vmes pa smo klepetali in se 
sladkali, kot se za veseli december spodobi. Da zima le ne bi 
vztrajala predolgo, smo se dogovorili, da bomo v letu 2019 na 
Veliki Loki organizirali maškarado. V kaj se bomo našemili, pa 
je seveda skrivnost. Za več informacij spremljajte Facebook 
profil KUD Velika loka.

Tia Gabrijel, KUD Ivan Cankar Velika Loka

Božični koncert v Trebnjem
V trebanjski župnijski cerkvi je bil 25. decembra 2018  tradici-
onalni, 26. Božični koncert domačih vokalnih in inštrumental-
nih skupin. Že ustaljena praznična prireditev, domači zbori in 
skupine, premišljen in kvaliteten program – vse to je privabilo 
številne ljubitelje dobre, še posebej božične glasbe. Uvodo-
ma je navzoče pozdravil g. župnik Jože Pibernik.
Nastopili so: Občinski pihalni orkester, Soreline, Glasbena 
šola Trebnje, Ragle in Oktet Lipa. 
Povezovali sta Nina Ajdič in Tia Gabrijel. Kot običajno se je 
koncert zaključil s skupno pesmijo vseh nastopajočih Sveta 
noč in s pogostitvijo pred cerkvijo.

Ivanka Višček
Na sliki: Vanja Vidmar in Nik Vidmar, pri klavirju prof. Am-
brož Rot  (Foto: Blaž Pavlin)

V mesecu decembru smo v Večnamenskem romskem centru 
Vejar organizirali šiviljsko delavnico, ki smo jo poimenovali 
»Šivamo in ustvarimo«. Na delavnici smo z romskimi ženska-
mi izdelovali krila. Večina si je sešila dolgo krilo, mlajše udele-
ženke delavnice pa so si sešile kratko krilo. Na delavnico smo 
povabili ga. Mileno in ga. Vesno iz romskega društva Romano 
veseli, ki poznata romsko kulturo, način oblačenja ter imata 
izkušnje z izdelavo romskih kril. Število udeleženih na delav-
nici je bilo nad pričakovanji, kar kaže na dejstvo, da je bila 
tovrstna aktivnost zanimiva.
Za izvedbo tokratne delavnice v naselju Vejar se moramo zah-
valiti izvajalkama delavnice in Občini Trebnje, ki je financirala 
izvedbo delavnice.

Simona Grgovič, CSD Dolenjska in Bela krajina, Enota 
Trebnje

Delavnica v Vejarju »Šivamo in 
ustvarimo«
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Snežni poprh, rdeča večerna 
zarja, angelske pesmi in 
skrivnostna zgodba za 
praznično adventno nedeljo
Tretjo adventno nedeljo smo na Zaplazu zaključili na pri-
jeten prazničen skoraj čaroben način. Snežni poprh pred 
cerkvijo in rdeča večerna zarja sta poskrbela za kuliso ob 
vstopu v cerkev, naznanjala čudovit glasbeni večer. Obljube 
niso bile lažne. MePZ Kres nam je pripravil nabor pesmi, 
ki lahko prazničen čas naredi še bolj prazničnega, in če so 
pesmi zapete s srcem, je to še lepše. Jagodo na torti veče-
ra pa je bil nastop mlade Trebanjke, sopranistke, Iris Bečaj.  
Luka Bregar je s posebno globoko adventno zgodbo pove-
zoval glasbeni večer in obiskovalcem vzbudil razmišljanje o 

lastnih dejanjih. Nekaj prav posebnega vzdušja pa že nekaj 
let zapored pričarajo filigransko narejene jaslice. Kdor je za-
mudil ta nepozaben glasbeni večer, si lahko ogleda jaslice.

Mija Benedičič

Božičkova 
pravljična dežela

V  veselem decembru se trudimo dela-
ti same lepe stvari in osrečevati tiste, 
ki jih imamo radi, in tiste, ki so morda 
malo pozabljeni in osamljeni.
V vrtcu Sončnica pri OŠ Veliki Gaber 
smo praznični mesec pričeli s prijet-
nim popoldanskim  druženjem z otroki 
in njihovimi starši. Vse smo povabili 
v Božičkovo pravljično deželo, ki smo 
jo postavili po vrtcu in šoli. Povabilu 
se je odzvalo veliko nasmejanih in ra-
dovednih otrok, staršev in starih star-
šev. Otroci so lahko opazovali škratko  
Copatko, ki se je pripravljala na prihod 
bližajočih se praznikov. S paketom in 
pismom jo je presenetil Poštar Pavli, ki 
je prišel naravnost iz Ljubljane.

Sledile so dejavnosti, ki so jih pripra-
vile Božičkove pomočnice. Otroci so 
pisali pisma Božičku, ki jih je odnesel 
poštar Pavli, ogledovali so si slikanice s 
praznično vsebino, izdelovali okraske, 

jelenčke, šivali in polnili blazinice, pre-
ko različnih ovir z gibalno spretnostjo 
krasili smrečico, se sladkali s piškoti, 
čajem, kokicami, se lepotičili v frizer-
skem salonu in pri umetniku, ki jim je 
delal poslikave na roke.
Vsi smo imeli polne roke samih prijet-
nih opravil, ki se jih ni smelo izpustiti 
ali zamuditi.
Vsem obiskovalcem se zahvaljujemo 
za prijetno druženje in prostovoljne 
prispevke, ki jih bomo porabili za naše 
otroke. Posebej se želimo zahvaliti 
Andreji Rozman, Urbanu – poštarju 
Pavliju, Ivanki Rozman, Mojci Vidmar, 
Maji Gril in Andreji, Simoni Reberšak, 
družini Cencel, Pošti Slovenije ter fri-
zerskemu salonu Simple iz Trebnjega.
Vsem želimo veliko dobrega in prijet-
nega v novem letu!

Strokovni delavci vrtca

Dedek Mraz je poskrbel za 
veselje otrok
Dobri stari dedek Mraz se je decembra odpravil na obisk 
po krajevnih skupnostih v občini Trebnje, kjer je poskrbel 
za veselje otrok in novoletna darila. Našim najmlajšim je 
čakanje na prihod decembrskega dobrega moža popestrila 
Ifigenija Sfrčkljana, čisto prava klovnada, ki je zabavala tako 
najmlajše kot tudi tiste mlade po srcu.
Najbolj pa so se otroci razveselili dedka Mraza, ki je letos 
v občini Trebnje skupaj v dvanajstih krajevnih skupnostih 

obdaril 821 malčkov. Nakup daril so denarno omogočile 
Občina Trebnje ter krajevne skupnosti Dolenja Nemška 
vas, Velika Loka, Štefan, Šentlovrenc, Čatež, Dobrnič, Knež-
ja vas, Svetinja, Veliki Gaber, Sela pri Šumberku, Trebnje in 
Račje selo.
Za izvedbo letošnjih predstav, skupaj se jih je v trebanjski 
občini zvrstilo osem, sta poskrbela Gorazd Špegel in Eva 
Škofič Maurer. Organizator obiska dedka Mraza po krajev-
nih skupnostih je bila Občina Trebnje, izvajalca pa Zveza 
kulturnih društev Trebnje in trebanjska izpostava Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD).

 JSKD OI Trebnje
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ŽNURCE SKUPAJ S KLINČKI IN 
KUŠINČKI
Trebanjske Žnurce vsako drugo soboto v mesecu obiskujejo 
delavnice v Velikem Dolu na Krasu, ki jih organizira klekljar-
ska skupina Klinčki in kušinčki s tam živečo Trebanjko Nežo 
Bandel. K sodelovanju so povabili  učiteljice iz sosednje Itali-
je, iz priznane čipkarske šole Fuselliano iz Gorice, zato se de-
lavnice imenujejo Fusselliano Slovenija. Za aktivne klekljari-
ce iz Trebnjega, ki postajajo v zadnjem času prepoznavne ne 
le v slovenskem, ampak tudi v evropskem prostoru, pome-
nijo še eno nadgradnjo znanja v tehniki in v estetiki čipke.
Skupina Klinčki in kušinčki (tako velikodolske klekljarice 
imenujejo kleklje in klekljarske blazine) deluje v okviru KD 
Kalunca. Ime društva seveda najprej spomni na majhno ka-
luno, portal, skozi katerega se vstopi na kraško dvorišče, bor-
jač. Kalunca pa so velikodolske klekljarice rekle tudi motivu 
v čipki, ki ga slovenske klekljarice sicer poznajo pod imenom 
rogljiček. V društvu tako že z imenom ohranjajo tudi izraze, 
ki so jih pri klekljanju uporabljale domače mojstrice.
Na Krasu za klekljanje niso uporabljali klekljev in blazin, 
temveč klinčke in kušinčke, namesto bucik so dekleta upo-
rabljale b‘tunke, namesto niti pa cvirn.
Zgodbo o Čipkarskem tečaju na Velikem Dolu odkriva Kul-
turno društvo Kalunca, kjer je zelo aktivna Trebanjka Neža 
Bandel (Rot). Trenutno so najbolj aktivni pri raziskovanju 

Državne čipkarske šole Veliki Dol, ki je bila ustanovljena 
1909, zaradi povojne industrializacije pa je 1956 zamrla. 
Čeprav so v velikodolski čipkarski šoli nekoč klekljala vsa 
dekleta iz vasi, so več kot 50 let na Velikem Dolu kleklji ve-
činoma molčali ali le tiho zveneli v posameznih hišah. Av-
gusta 2015 se je oblikovala skupina Klinčki in kušinčki, zače-
la iskati po celem svetu razkropljene klekljarice z Velikega 
Dola in jih povprašala o svojih spominih, ki so dragocene 
informacije iz prve roke. 
In še ena pomembna informacija za vse slovenske kleklja-
rice (večinoma to umetnost obvladajo ženske). Konec no-
vembra 2018 je medvladni odbor za varovanje nesnovne 
kulturne dediščine na zasedanju v Port Louisu na Mavriciju 
na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva 
vpisal klekljanje čipk v Sloveniji.

Ivanka Višček
Foto: Marija Prosenik

Emisije CO2: 168−81 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,8−7,3 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajozlasti kčezmernopovišanimkoncentracijamprizemnegaozona,delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih 
oksidov. Ponudba velja za vozila letnik 2018 na zalogi in za vsa nova naročila do 31.03.2019. *Prihranek 
vključuje popust na vozilo, ki se razlikuje glede na model vozila in BON v obliki znižanja maloprodajne cene 
vozila v vrednosti 1.000 EUR z DDV, do katerega je kupec vozila upravičen v primeru sklenitve pogodbe o 
finančnem leasingu, z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o., ki vključuje tudi VW zavarovanje vozila 
(permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska pri zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, podružnica v 
Sloveniji, ter permanentno zavarovanje avtomobilske odgovornosti pri zavarovalnici Sava d.d.) pod pogoji 
akcije ALLINBON18 in **VZDRŽEVAVAV NJE ZA 1 EUR/mesec, ki obsega redne servise vozila, kateri se izvajajo po 
prilagodljivem servisnem intervalu – »Long Life« (oziroma model VW up! po fiksnem servisnem intervalu), 
donajveč60.000prevoženihkm,oziromadopretekadobe4-ih letodprevzemavozila, zaceno1EUR/mesec 
(DDV je vključen). Več na www.porscheleasing.si. Slike so simbolne.

www.volkswagen.si

VELIKA 
DARILA 
PO ČISTO 
MAJČKENIH 
CENAH!
Z velikimi prihranki do 
5.000 EUR* in rednim 
vzdrževanjem za samo 
1 EUR na mesec**. 
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Zakaj pa ne? 
Morda je to čas, da izkoristite motivacijo in ures-
ničite željo po spremembi oz. izboljšate svoje 
življenje. Vadba bi morala biti del vsakdanjika 
za vsakogar, ki si želi zdravo telo – z manj boleči-
nami v sklepih – in za vsakega, ki želi zmanjšati 
možnosti za razvoj raznih bolezni. 
Se je res tako težko spraviti v telovadnico? Prvič 
najbrž res, ampak obljubim vam, da ko boste 
naredili prvi trening in se malo preznojili, bo 
občutek fenomenalen. Težko bo samo nekaj-
krat, a še to ne pretirano, če boste trenirali pod 
»taktirko« trenerja, s katerim boste tudi relativ-
no hitro prišli do izboljšanja na vseh področjih. 

Sčasoma vam bo vadba postala rutina, počutje 
se bo izboljšalo in verjamem, da vam bo žal, da 
niste poskusili ali vztrajali že prej.  
Vabim vse, ki bi si želeli narediti nekaj zase, 
da nas obiščete v športnem centru Top gym v 
Trebnjem, kjer ponujamo individualne trenin-
ge, vodene vadbe za moške in ženske ter mož-
nost samostojne vadbe. Ponujamo tudi masaže 
in individualno obravnavo pri okrevanju po po-
škodbah, operacijah ter odpravi bolečin. Pri nas 
ni pomembna starost in trenutna telesna prip-
ravljenost, saj ravno zaradi tega pridete k nam, 
da skupaj z nami dosežete vašo TOP formo.

Alen Štritof  

Novoletne zaobljube
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Obisk Miklavža v Trebnjem
V soboto, 8. decembra, je dramska skupina Kresnička sodelova-
la pri dogodku, ko je otroke v Trebnjem obiskal sv. Miklavž. Čla-
ni dramske skupine Kresnička so v kulturnem domu odigrali igro 
z naslovom Zmeda v nebesih. Zgodba je govorila o angelih, ki so 
zadnji večer pred godom sv. Miklavža pripravljali darila za otroke. 
Še sreča, da jih je hrup zbudil, ker so med spanjem parklji zaradi 
svoje nagajivosti in hudobnosti darila pomešali in bi jih kmalu do-
bili napačni otroci. Angeli so dosegli, da so parklji darila pravočas-
no pravilno razvrstili nazaj in odšli iz nebes. Tako so lahko skupaj 
z otroki poklicali Miklavža, ki so se ga vsi razveselili. Povedal jim 
je, da je zlata knjiga letos polna imen otrok in napisanih dobrih 
del, zato jim je razdelil darila. Zahvala gre vsem igralcem in drugim 
sodelujočim pri predstavi, članicam Karitas ter vsem ostalim, brez 
katerih letošnje miklavževanje ne bi bilo tako čudovito, kot je bilo.  

Nina Ajdič

Obisk dramske skupine P. L. I. N. 
v Vrtcu Mavrica Trebnje 

Prijatlji ponovno vabijo
Prijatelji in prijateljice kulture se bodo v počastitev sloven-
skega kulturnega praznika letos zbrali v Trebnjem. Gre za 
tradicionalno medobčinsko proslavo občin Mirna, Mokro-
nog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje, poimenovano Prijatlji, 
ki jo bodo letos gostili v sredo, 6. februarja, ob 18. uri v 
Kulturnem domu Trebnje.
V imenu vseh štirih županov Temeniške in Mirnske doline 
bo zbrane letos nagovoril župan občine gostiteljice – župan 
Občine Trebnje Alojzij Kastelic, slavnostna govornica pa bo 

Petra Škarja, avtorica več knjižnih uspešnic, ki ima svoje ko-
renine v Občini Mokronog-Trebelno, kjer bodo medobčin-
sko slovesnost gostili prihodnje leto. 
Sicer bo tudi letošnjo slovesnost ob kulturnem prazniku 
tako kot doslej pripravila trebanjska območna izpostava 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) – soobli-
kovali jo bodo tukajšnji kulturni ustvarjalci: Občinski pihal-
ni orkester Trebnje in Trebanjske mažorete, Glasbena šola 
Trebnje, Podružnična šola Trebelno, Ragle, oktet Lipa in Di-
ego Barrios Ross.

JSKD OI Trebinje

V sklopu projekta Mavrično gledališče so nas obiskali igralci 
dramske skupine P. L. I. N. Otrokom so predstavili značilnosti 
dramske igre in njen nastanek. Skupaj smo se poigravali z 
našimi glasovi in gibi telesa. Na koncu so se otroci prelevili 
v prave igralce in tudi sami nastopali v predstavi. Otroci so 
se zabavali in uživali, saj smo s smehom napolnili naš vrtec. 
Hvala dramski skupini P. L. I. N., da so si vzeli čas in nam po-
lepšali dopoldne v prazničnem decembru. 

Strokovne delavke hodnika C

8 d. razred smo mi, 
še vedno dobivamo se vsi. 
 Minilo je že kar 30 let, 

odkar smo hodili šolske klopi gret.
Vendar ni nam žal, 

ker imeli smo se fajn.
Srčno upamo le,
da čez 10 let

zopet vidimo se.
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Za gozdni samostan na Goljeku sem 
izvedela od prijateljev in staršev 
predstojnika samostana. Na prvem 
skupnem obisku budističnih meni-
hov nisem čutila nobene pričakovane 
zadrege in komunikacija med nami 
je presenetljivo hitro stekla. Prevzela 
me je skromnost njihovega bivanja ter 
odprtost in širina njihovega pogleda 
na svet. Potem sem šla še večkrat k 
njim na klepet in vedno sem kaj no-
vega izvedela o Budovem učenju in ži-
vljenjskih resnicah, ki so aktualne tudi 
za današnji čas. Prisotnost budističnih 
menihov v našem prostoru nam daje 
možnost, da se znebimo predsodkov 
in strahov pred neznanim, »drugač-
nim« svetom, ki nas ne ogroža, lahko 
pa nas bogati, če si to dovolimo.
Pogovarjala sem se z gvardijanom 
gozdnega samostana, častitim Hirikom,

Se lahko predstavite?
Smo budistični menihi in imamo manj-
ši samostan v Goljeku. Če sem lahko 
bolj specifičen, spadamo v »gozdno 
tradicijo«. To ne pomeni le, da živi-
mo bolj odmaknjeno, na primer v 
gozdovih, navdihuje nas namreč tudi 
originalni način meniškega življenja. 
Preživljamo se z miloščino, strogo 
sledimo Budovim meniškim pravilom 
izpred 2600 let. Posvečamo se študi-
ju in predvsem meditaciji ter notranji 
kontemplaciji. Naš glavni namen ni to-
liko v tem, da bi kaj razglašali naokoli, 
ampak da najprej sami direktno spoz-
namo resnico o naravi, tako kot je.

Ljudje vas vidimo pred trgovinami v 
Trebnjem. Kaj tam delate?
Pobiramo miloščino ... le hrano. Iska-
nje miloščine je nekaj, kar je prakticiral 
Buda in je to imel za »najnižjo obliko 
preživljanja«. V svetu je to skorajda 
sramotno dejanje. Na misel mi pride-
jo besede enega učenca sv. Frančiška, 
ki je rekel: »Res je, da smo revni, toda 
v revščino nismo bili prisiljeni, kot so 
to ostali reveži, saj v božjem usmilje-
nju, čigar voljo izpopolnjujemo, smo 
revni prostovoljno.« Enako je tudi pri 
nas: kljub temu da imajo nekateri me-

nihi visoko izobrazbo, med nami so 
tudi zdravniki, odvetniki, ki so živeli 
udobno življenje, so svoje bogastvo 
in udobje pustili za sabo. To pa zato, 
ker se zavedamo, da smo ljudje pod-
vrženi različnim dejavnikom (staranju 
in smrti, žalosti, žalovanju, bolečini, 
nezadovoljstvu, depresiji in obupu), 
ki povzročajo notranji nemir. Želimo 
se izpostaviti »popolni ponižnosti« in 
prelomiti ta notranji ego, da bi dosegli 
notranji mir.
Torej ko se človek postavi v najnižji 
družbeni položaj, potem ve, da nima 
ničesar več, kar bi lahko izgubil: niti 
slave niti bogastva. In prav ta poniž-
nost naredi srce neizmerno bogato. 
Res je, na zunaj je menih reven, a not-
ranje se počuti bogatega! Enako velja 
za darovalce. Sv. Frančišek pravi: »Kajti 
propadlo bo vse, kar bodo ljudje za-
pustili na svetu, samo za ljubezen in za 
miloščino, ki so jo dajali, bodo prejeli 
plačilo od Gospoda.« To so tiste prave 
zasluge, ki se jih ne da izgubiti.

V Sloveniji te tradicije ne poznamo.
Res je, v Sloveniji je to zelo neobičajno, 
toda v širši krščanski družbi to ni nekaj 
novega. Verjetno se kdo spomni Jezu-
sovega nauka, ki pravi, da če hočemo 
hoditi z njim, moramo za sabo pusti-
ti družino, bogastvo in naj ob tem ne 
razmišljamo, kaj bomo jedli in kaj ob-
lekli. Enako govori sv. Frančišek, ki je 
sam sledil evangelijem in strastno za-
govarjal, da naj se bratje ne sramujejo 

iskanja miloščine, saj je na enak način 
živel tudi Jezus. Skratka, naš način živ-
ljenja ne bi smel biti tako šokanten.
Mi nimamo namena spreminjati tra-
dicije, ampak se ji pravzaprav hoče-
mo približati. Tradicija je bog, je mati 
modrosti in dobrote, ki je pomembna 
za harmonijo ljudi in družbeni red. 
Dobra tradicija spodbuja toleranco, 
sočutje, ljubezen, raziskovanje, filozo-
fijo in duhovni razvoj. Na smemo po-
zabiti, da so bili prav največji svetniki 
tisti, ki so šli drzno proti toku družbe, a 
so še vedno bili del tradicije. Torej di-
namika znotraj stabilnosti.

Kakšno miloščino sprejemate na ulici?
Samo hrano. Menihi se prehranjuje-
mo le v dopoldanskem času. Navadno 
imamo le en obrok ob 11. uri, nato 
ne zaužijemo več nobene hrane. Me-
nihi nimamo denarja, da bi si lahko 
kaj kupili, niti nimamo kakšne skrivne 
porcije. Če slučajno menih ne bi dobil 
ničesar, potem ostane lačen – to pa 
se zgodi zelo redko. Če pa dobi preveč 
hrane, jo odnese v samostan za druge 
brate in goste samostana.

Ali sprejemate denar?
Ne. Ljudje radi ponudijo denar na ces-
ti, a ga hvaležno zavrnemo. Prejema-
nje denarja je proti našim pravilom. Če 
se zgodil, da kdo na hitro vrže kovance 
v našo skledo, moramo tudi takrat od-
vrniti denar, če ne drugače, denar pus-
timo nekje zunaj, da ga kdo drug po-

Budistični menihi v Trebnjem
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bere. V skladu s tem pravilom menihi 
tudi ne prejemamo nobene plače, ne 
delamo za noben zaslužek in ne pre-
jemamo socialne pomoči. Tako ostaja-
mo popolnoma odvisni od dobre volje 
drugih ljudi.

Kdo vam pomaga pri razvoju samo-
stana?
Fundacija je uradno lastnik in skrbi za 
administrativna dela – za plačevanje 
položnic ter pomaga pri obnavljanju in 
razvoju samostana. Financira se z ob-
časnimi prostovoljnimi prispevki ljudi, 
ki omogočajo, da samostan obstane. 
Ljudje nam tudi občasno prinesejo v 
samostan živila in potem eden od la-
ičnih podpornikov pripravi za nas kosi-
lo. Tudi če ne gremo iskat miloščine v 
Trebnje ali v kakšno drugo mesto, smo 
še vedno odvisni od darov.

Kaj pa uči vaša vera?
Za nas to ni neka »vera«, pri kateri bi 
se morali držati določene identitete 
in se postavljati proti vaši veri. To ni 
neka konkurenca med že osnovanimi 
ideologijami. Mi razvijamo prijateljski 

kontakt z vsemi. Nihče nima prav, če 
reče: »Le to je resnica in vse ostalo je 
napačno!« Mislim, da nas je varneje 
primerjati s kakšnimi starogrškimi filo-
zofi, kajti tudi Budovo učenje  temelji 
na raziskovanju narave in eksistence 
na nereligiozni način.

Ali lahko natančneje opišete vašo fi-
lozofijo?
Iskanje poti, ki vodi k osvoboditvi iz 
notranjega nemira z zavedanjem, da 
edino opuščanje navezovanj in čutnih 
poželenj pripelje k osvoboditvi. Pot ni 
lahka, ker gre za razumevanje narave 
doživljanja, seveda pa obstaja posto-
pek, kako se umirjamo. Velik poudarek 
je na vadbi meditacije, ki je podlaga za 
razvijanje kreposti, za radodarnost, da 
ne škodujemo živim bitjem in da razvi-
jamo razumevanje in modrost. Mi ne 
razglašamo dogme, ampak spodbudo, 
da lahko vsak direktno spozna našo 
eksistenco, naravo, bistvo.

Kako vas okoliški ljudje sprejemajo?
Zelo dobro! Sosedje so enostavno več 
kot čudoviti in okolica zelo prijazna. 

Od Kriške Rebri do Zaplaza se počuti-
mo zelo domače. Ljudje nam poma-
gajo skorajda pri vsaki zadevi, ki je ne 
znamo ali ne moremo opraviti. Naša 
hvaležnost je resnično brezmejna.

Kako pa na ulici?
Odvisno. So ljudje, ki pridejo do nas z 
zelo toplim nasmeškom in povprašajo, 
kaj potrebujemo. Ti ljudje, ki imajo ve-
liko srce, veliko notranjo lepoto, nam 
ostanejo v spominu. Nekateri so malo 
zadržani in jih je morda malo sram ali 
pa jih je malo strah. A to je verjetno 
zato, ker ne vedo, kdo smo. Mi jim pre-
pustimo, da se sami soočijo s svojo mi-
selnostjo. Budov učenec je rekel: »Če 
hočejo dati, naj dajo. Če hočejo nabra-
ti zasluge, naj jih nabirajo. Če hočejo 
narediti dobro, naj bodo dobri.« Mi 
ne prosjačimo, smo le tiho in pustimo 
ljudem, da naredijo prvi pristop, če si 
to želijo.

Kaj delate v samostanu?
Poleg študija in meditacije tudi učimo. 
Imamo redna predavanja v Ljubljani in 
v samostanu. Kdaj pa kdaj vodimo de-
lavnice. Pišemo članke in knjige, pre-
vajamo. Smo na voljo obiskovalcem, 
ki iščejo rešitev kakšnega osebnega 
problema ali dvomov, odgovarjamo na 
pisma. Starešine vodimo mlajše meni-
he, tudi dela z administracijo in okrog 
samostana je dovolj. Ob prostem času 
pa obiščemo kakšnega soseda in ved-
no se najde čas za sprehod s psom. 
Dnevi so običajno prekratki.

Sprejemate obiske?
Seveda! Vrata samostana so vsem od-
prta. Na voljo smo vam za pogovor,  za 
vsa vprašanja, ki vas zanimajo. Opa-
žam, da je marsikomu nerodno priti. 
Naj vas opogumim. Če se mi lahko iz-
postavimo javnosti, ko iščemo milošči-
no, lahko tudi vi premagate  »nelagod-
je«  in pristopite do nas.

Častiti Hiriko, hvala za pogovor.

Z gvardijanom gozdnega samostana, 
častitim Hirikom, se je pogovarjala 

Stanka Zaletelj.
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Mažoretno-plesne urice
V letošnjem šolskem letu potekajo v Vrtcu Mavrica Trebnje 
mažoretno-plesne urice za deklice stare od 5 do 6 let. Ple-
šemo ob različni glasbi, uporabljamo različne pripomočke 
in se seznanjamo z delom z mažoretno palico. Za nami sta 
že prva nastopa, s katerima smo polepšali dopoldne našim 
upokojenim delavkam vrtca. Popestrile smo tudi dogajanje v 
mestnem parku ob prižigu novoletnih lučk. 
Kaj pa dekleta menijo o mažoretno-plesnih uricah?
»Najbolj všeč mi je, ko plešemo in vrtimo palico.«
»Všeč mi je bilo, ko smo nastopale za mamice in očke.«
»Najraje mečem palico.«
»Želim si, da bi bila prava mažoretka v modri obleki.«

Nuša Pajk in Petra Slak

Premiera malih Netopirčkov
Na mladih svet stoji! S tem razlogom smo na Čatežu poskr-
beli, da bo Kulturno umetniško društvo Popotovanje Frana 
Levstika svojo kulturno tradicijo nadaljevalo še v prihodnje, 
in sicer z našimi najmlajšimi v sekciji z  umetniškim imenom 
Netopir. Skupinica otrok v starosti od štiri do osem let se že 
drugo leto pod vodstvom mentorice Maje Babič druži ob 
petju in plesu, tokrat pa so za svoje starše in prijatelje prip-
ravili kratko predstavo ''Kdo je Vidku sešil srajčico'' našega 
pisatelja Frana Levstika. Mali igralci so se odlično odrezali 
in z gotovostjo lahko trdimo, da bo na Čatežu kultura žive-
la tudi v prihodnje. Čestitamo mladim igralcem in zagnani 
mentorici! Veselimo se novih nastopov!

Nika Jarc

Živali so oživele
V Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje tudi v novem letu gostijo pro-
jekt Sobotno galerijsko dopoldne, ko se vsako prvo soboto v mesecu 
odvijajo različne ustvarjalne delavnice, namenjene predšolskim in šol-
skim otrokom. Januarja so se udeleženci spopadli z izzivom izdelave 
premičnih lutk. 
Na delavnici, ki jo je vodila Eva Nina Cajnko, so se nadebudni ustvar-
jalci spoznali z izdelavo enostavnih premičnih lutk, ki so jih izrezali iz 
kartona, pobarvali in s pomočjo vrvice tudi sestavili. S potegom vrvice 
so tako lutke lahko oživele, udeleženci so namreč izdelali različne živali. 
Mladi ustvarjalci bodo sicer letos lahko sodelovali še na treh ustvarjal-
nih delavnicah. Prvo februarsko soboto bodo z Nino Mrđenović ustvar-
jali pop-up knjige, marca jih bo Silva Mežnar naučila izdelave rožic iz 
ličkanja, aprila pa bodo z Nino Kolar izdelovali še velikonočna okrasna 
jajčka z različnimi tehnikami. Sobotne galerijske dopoldneve pripravlja 
trebanjska izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) v so-
delovanju z Zvezo kulturnih društev Trebnje, Galerijo likovnih samora-
stnikov Trebnje in CIK Trebnje.

 JSKD OI Trebnje
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Tradicionalni koncert OPO 
Trebnje in mažoretk uspel
Kot narekuje že tradicija, so tudi preteklo leto na zadnji 
vikend leta godbeniki in mažoretke pripravili tradicionalni 
koncert. Bogat repertoar za vse glasbene okuse so skupaj z 
njimi v večeru soustvarili MePZ Leo Fortis, plesalci Društva 
paraplegikov ljubljanske pokrajine, Zlobko band & kvartet 
Strmole, Petra Krnc Laznik pa je spletla dogodek v celoto 
in pričarali so nam čudovit večer. 
Leto 2018 je bilo dela polno leto, saj so v nastope vložili ve-
liko truda tako orkester kot mažoretke. Skupaj so se veselili 
vseh medalj mažoretk kakor tudi tekmovanja godb v Or-
možu za pokal Vinka Štrucla, kjer so godbeniki osvojili zlato 
plaketo s pohvalo. Gotovo jim je polna dvorana zadovoljnih 
obiskovalcev kljub ostalim uspehom poplačala številne ure 
trdega dela. 
Res je bilo leto, ki je za nami, zanje zelo aktivno in naj bo 

takšno tudi to. Naj se pišejo in nizajo novi uspehi.
Godbeniki in mažoretke se iskreno zahvaljujejo vsem, ki 
so jim na kakršen koli način pomagali, da so dosegli vse 
zastavljene cilje in odlične rezultate. Vsem pa želijo, naj bo 
leto 2019 polno zdravja, plesa in dobre glasbe!

 Mojca Smolič

Božično-novoletni čas navadno nudi kar nekaj priložnosti, 
da si vzamemo čas zase in za bližnje ter skupaj doživimo kaj 
lepega. Enega takšnih dogodkov so pripravili pevci Trebanj-
skega okteta, ki so skupaj z gostjami, žensko vokalno skupi-
no Soreline povabili na dva praznična koncerta. Pred boži-
čem, 21. decembra, so obiskovalci v Marijinem svetišču na 
Zaplazu lahko slišali božične napeve moških glasov, novole-
tna glasbena voščila Sorelin ter za konec še nekaj skupnih 
pesmi. Za zaključek seveda ni manjkala znana Sveta noč, 
pri kateri so se jim pridružili tudi obiskovalci. Program je z 
izbranimi besedami povezoval g. Slavko Podboj. Glasbeni 
večer so ponovili v lepo obnovljeni trebanjski cerkvi Ma-
rijinega vnebovzetja v petek po novem letu, 4. januarja. S 
povezovalkama Ino Meserko in Niko Jarc so skušali obisko-
valcem podaljšati praznično vzdušje. Hvaležni naklonjeni 

publiki in veseli lepega sodelovanja so pevci in pevke skle-
nili, da se bodo še kdaj lotili skupnih projektov. 

Maja Sušin

Praznični napevi Trebanjskega okteta in gostij

Zap. št. Krajevna skupnost Poštna številka Predsednik Bivališče

1. KS ČATEŽ 8212 Velika Loka MIJA BENEDIČIČ Čatež 24, 8212 Velika Loka

2. KS DOBRNIČ 8211 Dobrnič JOŽE AVGUŠTINČIČ Lokve pri Dobrniču 1, 8211 Dobrnič

3. KS DOLENJA NEMŠKA VAS 8210 Trebnje MIHA SEVER Gorenje Ponikve 5, 8210 Trebnje

4. KS KNEŽJA VAS 8211 Dobrnič ALOJZ ŠPEC Gor. Kamenje pri Dobrniču 16, 8211 Dobrnič

5. KS RAČJE SELO 8210 Trebnje VOJKO MAKOVEC Velika Ševnica 2, 8210 Trebnje

6. KS SELA PRI ŠUMBERKU 8360 Žužemberk DAMJAN GOLOB Sela pri Šumberku 3, 8360 Žužemberk

7. KS SVETINJA 8211 Dobrnič SILVO ZUPANČIČ Svetinja 16, 8211 Dobrnič

8. KS ŠENTLOVRENC 8212 Velika Loka ANŽE RAZDRH Šentlovrenc 6 a, 8212 Velika Loka

9. KS ŠTEFAN 8210 Trebnje DEAN VERBIČ Štefan pri Trebnjem 12, 8210 Trebnje

10. KS TREBNJE 8210 Trebnje DEJAN SMUK Rimska cesta 33, 8210 Trebnje

11. KS VELIKA LOKA 8212 Velika Loka SAŠO BARLE Velika Loka 43, 8212 Velika Loka

12. KS VELIKI GABER 8213 Veliki Gaber ŠTEFANIJA GLIHA Cesta 15, 8213 Veliki Gaber

SEZNAM PREDSEDNIKOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI,  IZVOLJENIH NA VOLITVAH 18. 11. 2018
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Projekt Medgeneracijsko 
branje na OŠ Veliki Gaber
Na OŠ Veliki Gaber se že drugo leto družimo ob knjigi in s 
knjigo v projektu Medgeneracijsko branje. Ta poteka pod 
okriljem Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, ki 
nas vsako leto obdari z vsaj eno knjigo. 
V lanskem šolskem letu smo izvedli tri srečanja, letos pa 
se srečujemo na dva meseca. Na prvo smo povabili bibli-
otekarko Patricijo Tratar in z njo spoznavali pomembne 
avtorje iz naše okolice. Na drugem druženju smo razprav-
ljali o knjigi Kit na plaži Vinka Möderndorferja, v začetku 
februarja pa bomo delili razmišljanja o Cankarjevih bese-
dilih. Cankarju bo posvečena tudi kulturna prireditev pred 
Prešernovim dnevom.
Pri branju izbrane knjige, ki je primerna za vse generacije, 

se nas zbere okrog petnajst. O vsebini razpravljajo učen-
ci 8. in 9. razreda z učitelji, starši, babicami in dedki. Prav 
starejših, ki imajo bogate izkušnje, smo še posebno veseli 
in si želimo, da se nam jih pridruži še več. Različni pogledi 
in zanimive misli bogatijo prav vsakega udeleženca. »Kdor 
knjige rad bere, cekin s tal pobere,« je modrost, ki še velja.

Olga Podpadec

Uspešna razstava umetnin 
iz kvašenega testa DPŽ 
Tavžentroža 

Srečanje starejših krajanov KS 
Veliki Gaber
 
Društvo KORK Veliki Gaber je v nedeljo, 2. 12. 2018, orga-
niziralo že tradicionalno srečanje starejših krajanov, ki je 
potekalo v OŠ Veliki Gaber. Za kulturni program so poskr-
beli otroci tamkajšnje OŠ pod vodstvom učiteljice Justine 
Zupančič, vzdušje pa so popestrili »Čateški mskvontarji«.
Srečanju se je pridružil tudi župan Alojzij Kastelic in sekre-
tarka OZRK Katja Strmole.
Veselje, rajanje, ples in dobra volja so nas spremljali do 
trdne noči, za kar je poskrbela harmonikašica Sonja.
Obljube, da se srečamo na istem mestu ob istem času v 
istem oz. še večjem številu, so nam povedale, da je zado-
voljstvo popolno.
Za pomoč pri izpeljavi srečanja se iskreno zahvaljuje-
mo ravnatelju OŠ Veliki Gaber mag. Gregorju Udov-
ču, da nam vedno odpre vrata za srečanja in učite-
ljici Justini Zupančič za pester kulturni program z 
otroki tamkajšnje OŠ. Največja zahvala pa gre Svetu KS 
Veliki Gaber, še posebno bivšemu predsedniku Boru-
tu Severju, ki je imel vedno posluh za starejše krajane.  
Vsem pa želimo obilo zdravja in osebne sreče letu 2019.

KORK VELIKI GABER 
Mojca Smolič

Društvo podeželskih žena TAVŽENTROŽA je organiziralo 
nepozabno sedmo razstavo kruha. Prisotni so bili tudi 
mnogi imenitni gostje. Ko je človek pogledal v prve vrste, 
je dobil občutek Slovenije leta 1991. Ni bilo ne levih ne 
desnih. Čudovit kulturni program so Tavžentrože zaupale 
mladim. Oba župana Mirenske doline, g. župnik in g. po-
slanec DZ so bili navdušeni nad pravimi umetninami, ki so 
nastale izpod rok kmečkih žena. To lahko stori samo člo-
vek, ki dela s srcem. Ob čustvenem nagovoru predsednice 
se je marsikdo spomnil časov , ko kruha še ni bilo v izo-
bilju. Med podeljevanjem priznanj je požel bučen aplavz 
edini moški predstavnik. Da je razstava po kakovosti do-
segla najboljše izdelke, pove podatek, da ni bilo nobene 
zahvale niti brona. Komisija je ocenila vse izdelke s sre-
brnimi in zlatimi priznanji. Vodja komisije je vspodbudila 
vse razstavljavce, naj se prijavijo na državno prvenstvo. 
Po zaključku prireditve so gostiteljice postregle z dobro 
kapljico in s prigrizkom. Hvala, Tavžentrože. Na snidenje  
ob svečanem razvitju prapora. 

Mirko Gliha
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Spominjanje na preteklost
Bili smo 8. c, naša razredničarka je bila učiteljica slo-
venščine Jožica Žabkar in pred 43 leti smo zaključevali 
osnovno šolo v Trebnjem.
Tokrat smo se zbrali  v Gostilni Meglič v Trebnjem in 
druženje je bilo prijetno, srčno, radostno. Imeli smo 
večerjo, naročili smo fotografa, sošolka Marina je vsa-
kemu podarila v spomin pozornost iz svoje kuhinje in 
sošolka Mici je spekla bogato potratno potico. Vse nas 
je presenetila velika torta z žabico na vrhu – le to je 
prinesla naša učiteljica Žabkarjeva.
Je bilo srečanje spominjanje na preteklost? Z nostalgijo 
ali ne? Imeli smo otroštvo, bila je mladost. Hoteli smo 
se spominjati, da smo bili otroci.

Živeli smo v miru, hodili v šolo in starši so nam govorili: 
Uči se, da ti ne bo treba delati. Učili smo se bolj ali manj 
radi. Šola je bila prostor za druženje, v šoli se je doga-
jalo, imeli smo prijatelje, tekmovalce, tudi nasprotnike. 
Učitelje smo poslušali, tako so nas učili doma. Otroci 
smo imeli spoštljiv odnos do starejših, čeprav smo znali 
iti tudi po svoje.
Hitro smo hodili po poti odraščanja – šolanje, zaposli-
tev, družina in nenehna osebna rast. Veliko sprememb, 
prilagajanja, vedno novi izzivi. Morali smo se ves čas 
učiti, se prilagajati, sprejemati – tehnologijo, sebe in 
človeka. Za odnose, za spoštovanje, za prijaznost, so-
čutje in dobrodelnost – za življenje. 
Srečanje je čas, ko smo pripravljeni, da pogledamo na-
zaj, da se z nauki preteklosti napotimo naprej.
Redki smo že v mladosti vedeli, kod in kam, sledili smo 
temu, v kar so nas silili ali dobrohotno usmerjali starši 
in najbližji. Bili so vzponi in padci, upi v zmage in razoča-
ranja ob porazih. Čustva so igrala svojo pesem, dobivali 
smo trdo kožo. 
Modro je živeti, da posvečamo pozornost lepemu in 
dobremu in se kar najmanj ukvarjamo z zlim in krivič-
nim. Sreča je, da jo lahko delimo in tako je bilo tudi ta 
večer. Podali smo si besedo malo iz razuma in malo iz 
srca, misli in spomine smo prepletali s smehom in igri-
vostjo in si jih polagali skozi pripoved o sebi v premislek 
in srce.

Mojca Bahun

Galerijska paleta
V novo leto se podajamo s pri-
jetnimi spomini, polnimi novega 
znanja, izkušenj in novih prija-
teljstev, ki smo jih stkali v letu 
2018. Vse to nam ne bi uspelo 
brez pomoči vseh, ki so sodelo-
vali pri programu, ga soustvarja-
li in nas učili.
V letu, ki je za nami, smo naniza-
li vrsto dejavnosti in dogodkov, 
ki so potekali skozi celo leto. Po-
tekale so delavnice za najmlajše, ki so se odvijale vsako 1. 
soboto v mesecu, šole so se v sklopu pedagoških programov 
udeleževale obiska galerije in delavnic, prav tako so k nam na 
obisk prišle tudi skupine iz vrtca.
Poleg prenovljene podobe na stalni razstavi so med letom 
potekale tudi naslednje spremljevalne razstave, ki so oboga-
tile galerijsko dogajanje: Na+ključ+je štirih zgodb; Anton Ple-
melj, med življenjem in umetnostjo, razstava del iz donacije 
Špringer Bernik in Zrcaljenja-maska ali bistvo?, ki je na voljo 
za ogled do 10. 2. 2019.
Galerijskega leta se bomo še posebej spominjali po jubileju 
50. obletnice Tabora mednarodnih likovnih samorastnikov, ki 
se ga vsako leto udeležijo umetniki iz različnih držav, ki pod 
okriljem galerije ustvarjajo svoja dela in jih nato podarijo ga-
leriji.
Veselo in ustvarjalno je bilo v Galeriji likovnih samorastnikov 
Trebnje tudi pretekli mesec. Proslavili smo Ta veseli dan kul-
ture 3. 12. 2018 z nizom delavnic, dogodkov in predavanj. 
Dan je nadaljeval glasbeni recital pevcev Glasbene šole Treb-
nje, zaključil pa se je s pogovorom s stand-up komikom Perico 
Jerkovičem. 
20. 12. 2018  so se na ekskurzijo odpravili člani UTŽO, ki obi-
skujejo krožek Zgodovina umetnosti skozi čas. V Narodni ga-
leriji so si ogledali začasno razstavo Ivane Kobilce. Domov so 
se vrnili s prijetnimi občutki in navdušenjem nad tem, koliko 
del Ivane Kobilce so imeli priložnost videti.
Tudi leto 2019 bo v galeriji ustvarjalno in bogato z dogodki, s 
prvimi smo začeli že v januarju.
Od 25. 10. 2018  do 10. 2. 1019 je na ogled začasna razstava 
ZRCALJENJA − maska ali bistvo? (Avto)portretne upodobitve 
samorastnikov. Vabljeni, da si jo ogledate sami ali pa se 24. 
1. 2019 ob 18. uri na potovanje po razstavi podate skupaj s 
kustosinjo Galerije likovnih samorastnikov Trebnje Andrejko 
Vabič Nose. Ob slovenskem kulturnem prazniku 8. februarju 
2019 pripravljamo pester program in obiskovalce pričakuje-
mo ob dnevu odprtih vrat z brezplačnim vstopom v galerijo. 
Ob 9. uri vabljeni na predavanje Helene Fornazarič – Arheolo-
gija Mokronoga in zgodovina Keltov na tem območju, ob 10. 
uri pa na delavnico Kdo sem?, na katero vabimo otroke od 7 
let naprej. Prijave sprejemamo v galeriji do zasedbe prostih 
mest. 

Špela Sila
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MARIJA KOZOLE iz VELIKE LOKE 55 (Kaminova MICI) je 7. de-
cembra 2018 praznovala 90 let svojega življenja. Že na za-

četku svojega življenja je v najhujši zimi februarja 1929 pogorel 
njen dom in z mamo sta se morali zateči k sorodnikom v Gornji 
Globodol. Marija izhaja iz revne kmečko-delavske družine, kjer se 
je rodilo pet otrok, zato je morala kmalu po koncu vojne za kru-
hom v Ljubljano. 
Delala je kot gostinska delavka in trgovka v trgovini Loka v Šiški. 
Z možem Martinom sta si ustvarila družino z dvema hčerkama in 
sinom. Čeprav sta se pogosto srečevala s pomankanjem, sta si na 
njeni rodni zemlji postavila dom. V njem sta uživala zaslužen po-
koj. Leta 1998 je postala vdova. Danes za njo skrbita sin in hčerka. 
Marija je vesele narave. Kljub letom je še dokaj samostojna in še 
vedno rada zapoje.
Ob tem častljivim jubileju so jo obiskali člani DU Velika Loka in ji 
izročili skromno darilo ter ji zaželeli še mnogo let trdnega zdravja!
        

Marjan ROZMAN

Uslužbenci UE 
Trebnje so v mesecu 
decembru obiskali 
Državni zbor
Na vodenem ogledu jim je uslužben-
ka Državnega zbora v preddverju ve-
like dvorane predstavila zgodovinsko 
fresko Slavka Pengova in zgodovino 
poslopja Državnega zbora, prav tako 
pa so imeli priložnost, da so z balko-
na velike dvorane spremljali izredno 
sejo Državnega zbora. Obiskovalce je 
prijazno sprejel in nagovoril tudi po-
slanec in namestnik vodje poslanske 
skupine NSi in član številnih odborov 
državnega zbora g. Blaž Pavlin iz Treb-
njega, ki jim je predstavil delo poslan-
ca, vodja poslanske skupine g. Jožef 
Horvat pa je širše predstavil delova-
nje poslancev in poslanskih skupin, 

njihovo usklajevanje pri delu držav-
nega zbora in usmeritve dela poslan-
cev v tem sklicu državnega zbora. 
Uslužbenci, ki na prvi stopnji odlo-
čajo o upravnih stvareh iz državne 
pristojnosti in predstavljajo prvi stik 

državljanov z državo in njenim prav-
nim redom, ki se oblikuje v Državnem 
zboru, so se tako neposredno sez-
nanili s procesnimi in problemskimi 
dilemami oblikovanja in sprejemanja 
zakonov.

Častitljiv jubilej 90 let
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Novice iz 
Državnega 
zbora RS 
Konec decembra je mi-
nilo 6 mesecev od prve 
seje Državnega zbora 
RS v tem mandatu. 
Imeli smo 3 redne in 
18 izrednih sej držav-
nega zbora. Poslanci 
Nove Slovenije smo v 
tem času v parlamen-
tarni postopek vložili 
osem zakonov. Zakon o 
gospodinjskem dodatku, ki bi ga prejele vse ženske starejše 
od 65 let, ki imajo pokojnino manjšo od 500 eurov. Z zako-
nom bi nekoliko ublažili krivico, ki jo je številnim ženkam 
povzročila ukinitev državne pokojnine. 
Za mlade družine smo predlagali brezplačen vrtec in 500 
evrov ob rojstvu otroka. Žal koalicijski poslanci naših pre-
dlogov niso podprli.
Poslanci Nove Slovenije smo imeli pogovor z ministrico za 
infrastrukturo, mag. Alenko Bratušek, o ključnih energet-

skih in infrastrukturnih projektih v tem mandatu.
Ministrico sem opozoril, da je v Trebnjem kar nekaj pro-
jektov, ki čakajo na izvedbo že več let. Izpostavil sem, da 
je nujno urediti bivšo H1, sedaj obvoznico mimo Trebnje-
ga. Zgraditi bo potrebno krožišče pod trebanjskim gradom 
in urediti navezavo na H1, predvsem za naselji Dobrava in 
Jezero. Zavzel sem se tudi za čimprejšnjo izgradnjo prepo-
trebne obvoznice mimo Mirne.
Ministrici sem predstavil tudi več let trajajoči problem mo-
dernizacije železniške proge od Ljubljane do Bele krajine 
in naprej do Zagreba. Z modernizacijo tega dela železniške 
proge bi Trebnje in večji del Dolenjske dobilo hitrejšo žele-
zniško povezavo proti Ljubljani in Zagrebu.
Opozoril sem tudi na večni problem »treh mostov«, most 
čez železnico, Temenico in H1. Mostove bo potrebno nujno 
obnoviti, razširiti ali celo zgraditi na novo. 

Prepričan sem, da s sanacijo le-teh ne smemo odlašati.

Vse vabim, da me obiščete v poslanski pisarni v Trebnjem, 
na Gubčevi cesti 16 (nad SKB banko) vsak ponedeljek med 
12.30 in 15.00. Srečamo se lahko tudi po dogovoru. Moja 
telefonska številka je 041/743 644 ali po blaz.pavlin@nsi.si.

Blaž Pavlin, poslanec 

 Dobitnik številnih zlatih priznanj in nagrad na državnem in mednarodnem nivoju. 
Eden najbolj popularen slovenski ljubiteljski orkester, ki gostuje doma in v tujini.

ORKESTER MANDOLINA LJUBLJANA
Obljubljajo dobro zabavo in glasbo za vse generacije, za češnjo na vrhu 

torte pa na koncertu poskrbi energični dirigent Andrej Zupan.

Njihov repertoar skladb vključuje skladbe klasične glasbe, � lmske 
glasbe ter zahtevnejše aranžmaje slovenskih in tujih ljudskih napevov.

PETEK, 18. 1. 2019, OB 19. URI
KULTURNI DOM TREBNJE

VSTOPNICE V PREDPRODAJI 8 evrov 
VSTOPNICE NA DAN PRIREDITVE 10 evrov

Nakup vstopnic in informacije
KJE: pol ure pred koncertom na 

blagajni KD Trebnje
ZKD Trebnje in JSKD OI Trebnje; 

Kidričeva 2, 8210 Trebnje
T: 07 348 12 51, 07 348 12 50

M: 031 472 919

Koncert organizira ZKD Trebnje 
in JSKD OI Trebnje

Koncert omogoča Občina Trebnje



ŠPORT

22 št. 145 / januar 2019

WORLD SCHOLAR‘S CUP  
TRETJIČ, TOKRAT UNIVERZA 
YALE V ZDA
Končno je prišel november in z njim odhod na ‘‘finale‘‘ 
World Scholar‘s cup (Šolski svetovni pokal) v Združene dr-
žave Amerike na univerzo Yale. Kot smo že v prejšnjih član-
kih omenile, je  WSC  tekmovanje, ki se odvija po celem 
svetu in v njem sodeluje na tisoče učencev. Vrednote in 
vizija WSC so spodbujanje, timsko delo, interdisciplinarno 
razmišljanje, glavni cilj pa je motivirati učence iz vseh okolij, 
da odkrijejo nove prednosti in prakticirajo nove veščine ter 
spodbuditi in ‘‘ustvariti‘‘ globalno skupnost bodočih znan-
stvenikov in voditeljev. Tema oz. rdeča nit letošnjega tek-
movanja je bila ‘‘Zapleteni svet‘‘.
Torej na globalnem tekmovanju v Maleziji, kjer smo bile ju-
nija, smo se uvrstile na ‘‘Tournament of Champions‘‘ (tur-
nir zmagovalcev), ki ga vsako leto gosti prestižna ameriška 
univerza Yale. Tekmovanje je potekalo od 17. do 21. no-
vembra in na njem nas je sodelovalo 2300 učencev iz 58 
držav. V juniju smo tekmovale še kot predstavnice OŠ Treb-
nje, ker pa smo zdaj gimnazijke, smo na Yale odšle me tri 
ter še dve ekipi iz novomeške gimnazije ter še nekaj ostalih 
ekip iz Slovenije. Kot na ostalih dveh izborih smo se tudi tu 
pomerile na področjih debatiranja, pisanja eseja in na kvi-
zih iz umetnosti, glasbe, literature, zgodovine diplomacije, 
znanja o spominu, človeških odnosih in črnem trgu. Uspeh 
je bil zagotovljen. Poleg tega, da smo osvojile 8 medalj, 
smo domov prinesle še neprecenljivo ‘‘knjižnico‘‘ novih 
znancev, novih izkušenj in predvsem nepozabnih doživetij.
Poleg samega tekmovanja smo si v tem času ogledale še 

New York, Boston ter obiskale dve drugi prestižni univerzi, 
in sicer Harvard in MIT (Massachusetts Institute of Techno-
logy).
Vse skupaj je bilo doživetje, ki ga je težko opisati z nekaj 
besedami in je definitivno izkušnja, ki bo za vedno ostala 
zapisana v nas.
Ob tej priliki se še enkrat zahvaljujemo vsem, ki so nam to 
prvovrstno izkušnjo omogočili; v prvi vrsti je to naša vztraj-
na osnovnošolska učiteljica angleščine Saša Bedene, ki nas 
je sploh k temu spodbudila in od prvega trenutka verjela v 
nas ter delala z nami, učiteljica Ana Gorenc, osnovnošolski 
ravnatelj Rado Kostrevc, kasneje pa še gimnazijska profeso-
rica Mirjam Skube in ostali učitelji in profesorji na OŠ Treb-
nje in Gimnaziji Novo mesto. Seveda gre zahvala tudi vsem 
sponzorjem in seveda našim družinam, ki so naši strastni 
‘‘navijači‘‘ in nas vseskozi spremljajo na našem popotova-
nju k novemu znanju in neprecenljivim doživetjem.

Jona Šmalc Novak, Meta Kržan, Hana Knez

Milena – klubska 
prvakinja v 
sprintu
Na novomeškem Portovalu je 
bil odigran 6. kegljaški sprint 
trebanjskih kegljačic, na kate-
rem je zmagala Milena Veber 
Jarc. V finalu je Milena prema-
gala Rozi Flisar z 2 : 1 v zaključ-
ni igri (Sudden Victory) in prvič 
osvojila naslov. Uspešnost na 
dosedanjih prvenstvih: dva na-
slova sta pripadla Katji Šribar, 
po enkrat so slavile Lojzka Ška-
far, Silva Zupančič, Nika Radelj 
in Milena Veber Jarc.

Mojca Smolič
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V vzorni organizaciji Kegljaškega kluba 
Iskra je na ljubljanskem kegljišču Be-
žigrad Trebanjka Rozi Flisar (544) med 
aktivnimi igralkami zmagala in osvojila 
zlato medaljo. Njen uspeh je dopolnila 
Milena Veber Jarc s tretjim in Marijana 
Šalehar s četrtim mestom. Najboljša 
rekreativka je bila Tržičanka Ema Zajc.
Pri aktivnih kegljačih je slavil Litijčan 
Ludvik Novak (598). Med rekreativci je 
bil prvi Miloje Aleksič iz Velenja; nasto-
pil je tudi trebanjski trener Niko Goleš.
Pred pričetkom lige so klub pestile 
različne poškodbe, za nameček pa so 
izbranke trenerja Nika Goleša ostale še 
brez dveh igralk zaradi materinstva. Ob 
marljivem treningu v pripravljalnem 
obdobju so si zadale končni cilj v letoš-
nji 1. B državni ligi zagotoviti obstanek. 
Po dveh tekmah na gostovanjih v Slo-
venj Gradcu in Črnomlju so doživele 
poraze. V tretjem krogu so na novome-
škem Portovalu, na katerem »domu-
jejo«, premagale drugo ekipo Celja 
zanesljivo s 6 : 2. Tokrat je blestela Jas-
mina Mišič s 562 podrtimi keglji. Sle-
dilo je gostovanje na starem kegljišču 
Vikend v Radencih, od katerega ekipa 

ni pričakovala večjega uspeh, kar se je 
tudi zgodilo. Potem je prišla domača 
tekma proti Gorici, ki so jo po vrhun-
skem nastopu Jasmine in Katje (vsaka 
je podrla 557 kegljev) ostale igralke od-
igrale z odliko za veliko zmago. V šes-
tem krogu je bil na sporedu dolenjski 
derbi ekip z istega kegljišča proti Krki, ki 
se je končal brez zmagovalca. Potem so 
prišle igralke Fužinarja iz Raven na Ko-
roškem, ki so naše izbranke premagale 
z minimalnim izidom 5 : 3. »V ženski B 
ligi pa je prišlo do velikega preseneče-
nja v Ljubljani. Vodilna Ograjca je doma 
gostila Trebnje, proti kateremu je priča-
kovala zanesljivo zmago. Toda odigrala 
je slabo, kar so Dolenjke izkoristile in 
tako kot prve, resda le za dva keglja, 
„polomile“ Ograjco na njihovih tleh.« 
V devetem krogu so »padle« tudi An-
karančanke. Tudi tokrat so naše punce 
izpustile priložnost za višjo zmago. »V 
ženski B ligi je kljub porazu v Novem 
mestu, kjer so jih nadigrale Trebanjke, 
Adrii pripadel jesenski naslov.« je v 
Ekipi zapisal novinar Stane Kadunc. Na 
koncu: uspešen zaključek jesenskega 
dela in 4. mesto z enajstimi točkami, 

le točko manj od jesenskih prvakinj iz 
Ankarana. 
Kegljačica Rozi uvrščena na Evropsko 
prvenstvo
CERKNICA – V državnem kvalifikacij-
skem turnirju je Trebanjka Rozi Flisar 
(69) osvojila 3. mesto in se uvrstila na 
1. Evropsko kegljaško prvenstvo vete-
ranov U-60, ki bo v Rokycany na Če-
škem od 27. do 30. maja.
Barve Slovenije bodo branile: Franči-
ška Stare Novak, Lidija Pirman, Rozi 
Flisar in Poldka Pertoci in kegljači: Voj-
ko Lapanja, Darko Bizjak, Julijan Pun-
tar ter Ludvik Novak – posamezno in v 
mix dvojicah.
Vso srečo želimo Rozi na Evropskem 
prvenstvu.

Mojca Smolič

Rozi zmagala na 5. odprtem prvenstvu Ljubljane za upokojence, 
skupno pa so se kegljačice Trebnjega uvrstile na 4. mesto

Kegljačici Polona in Nika postali mamici
Konec lanskega leta sta povili svoji deklici kegljačici Polona Gre-
gorčič Brino in Nika Radelj Julijo. Upamo, da bosta deklici ko-
rakali po stopinjah svojih mam in nizali uspehe kot njuni mami. 
Družinicam iskreno čestitamo in želimo veliko družinske sreče.

Mojca Smolič
Foto: Nika Radelj
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V nedeljo, 2. 12. 2018, je svoj osebni jubilej - 90 let - prazno-
vala gospa Terezija Huč iz Dolenjske  ulice v Trebnjem. 
Ob tej priložnosti sem jo obiskala na njenem domu dan po 
praznovanju in ji z drobno pozornostjo voščila ob njenem 
prazniku. Gospa je ravno na svoj rojstni dan tudi praznovala 
v krogu svoje družine, saj je bila nedelja in so se zbrali oko-
li praznično pogrnjene mize ob nedeljskem kosilu. Gospa s 
ponosom pove, da ima  pridno snaho, ki zelo dobro kuha, za 
družbo pa sta poskrbela tudi njena vnuka in sin, ki živijo v isti 
hiši. Voščili so ji tudi dobri sosedje, s katerimi se lepo razume.  
Gospa je v Trebnje prišla iz Brežic, kamor jo je zanesla ljube-
zen. Bodočega moža je spoznala na avtobusu, ko je potovala 
na obisk k sestri na Gorenjsko. To je bila ljubezen na prvi pog-
led in kmalu sta se poročila. Najprej sta živela pri njem doma 
v Medvedjem selu, hkrati pa sta s pridnimi rokami začela zi-

dati hišo, vmes sta se jima rodila dva 
otroka (sin in hči). Žal se je usoda kru-
to poigrala z njimi, saj je mož kmalu 
po tem, ko so se preselili v novo, še 
nedokončano hišo, umrl, star komaj 
50 let. Tako je gospa ostala sama in 
vzgajala otroka, na pomoč pa so ji 
priskočili dobri ljudje in moževi bivši 
sodelavci. Sedaj živi skupaj s sinovo 
družino, hči jo redno obiskuje. Ima 4 
vnuke, na katere je zelo ponosna, vsi pa ji radi pomagajo, saj 
ji zdravje tudi že malo nagaja. Velikokrat jo obišče in jo po 
potrebi pelje po opravkih ali k zdravniku njen svak, s katerim 
se lepo razume. Gospa je sicer še vitalna in prav lepo je pok-
lepetati z njo ter poslušati zgodbe iz njenega življenja.
Gospa Huč, želimo vam še veliko zdravih in zadovoljni let v 
krogu vaših najdražjih in vam od srca čestitamo. 

Vlasta Rajkovič                                      

Uspešen zaključek leta za 
RK Trimo Trebnje
Rokometaši RK Trimo Trebnje so bili v zadnjih tednih zelo 
uspešni na različnih tekmovanjih. Članska ekipa je po za-
htevnem razporedu v zaključku prvega dela tekmovanja 
iskala nove priložnosti za točke na prvih tekmah drugega 
dela in na štirih tekmah zabeležila polovični izkupiček. Tre-
nutno sedmo mesto na lestvici prinaša dve točki zaostanka 
za peto in šesto ekipo, naš cilj pa še vedno ostaja uvrstitev 
med najboljših šest ekip v Sloveniji. Prvenstvo se s tekmo 
proti Kopru nadaljuje v petek, 1. 2. 2019, ob 19.00.
Mladinska ekipa se je po porazih v začetku sezone pobrala in 
je lansko leto zaključila s petimi zaporednimi zmagami, kar jih 
je vrnilo na sredino lestvice in v boj za najvišja mesta v 1. ligi.
Vse mlajše selekcije na poti med najboljše v Sloveniji
Kadetska ekipa si je z dvema zmagama na koncu sezone za-
gotovila drugo mesto v skupini in s tem tudi napredovanje 
v polfinalno skupino in nadaljevanje sezone med najboljši-
mi slovenskimi ekipami.
Starejši dečki A so jesenski del tekmovanja končali na četr-
tem mestu, kar jih pelje v kvalifikacijsko skupino za nadalje-
vanje tekmovanja med najboljših 16 ekip v Sloveniji.
Tudi mlajši dečki A in B so na odlični poti, da iz svoje skupi-
ne nadaljujejo tekmovanje med najboljših 16 ekip v Slove-
niji. S svojimi predstavami v jesenskem delu sezone so si to 
mesto že skoraj zagotovili.
V začetku novembra smo v Trebnjem uspešno organizirali 
turnir  v mini rokometu za naše najmlajše rokometaše, ki 
se ga je udeležilo več kot 100 otrok iz petih šol. Velik obisk 
mladih rokometašev in staršev in njihovo zadovoljstvo ob 
koncu turnirja nam vedno daje motivacijo za nadaljnje delo 
z mladimi in kaže na potencial, ki ga ima klub v prihodnosti.

RK Trimo Trebnje

Turnirji v mini rokometu so postali zelo priljubljeni med mladimi rokome-
taši in njihovimi starši, tokrat se ga je udeležilo več kot 100 otrok.

Pojdem, ko pride moj maj,
pojdem na rožne poljane,
kjer najdem vse svoje,
zbrane od včeraj
in kdo ve od kdaj.

(T. Kuntner)

        ZAHVALA
V 88. letu starosti se je poslovila naša draga mama, stara 
mama, prababica, sestra in teta

LJUDMILA BUKOVEC
Iz Velike Loke 27

Iskrena hvala vsem, ki ste jo v torek, 18. decembra 2018, 
pospremili k večnemu počitku. Hvala sorodnikom, prijateljem 
in sodelavcem za izrečeno sožalje, sveče, cvetje in darovane 
svete maše. Hvala vsem, ki ste jo v času njene bolezni obiskali.  
Hvala osebju Doma starejših občanov Trebnje za skrbno nego 
in prijaznost v času njenega bivanja. Hvala gospodu župniku 
Jožetu Erjavcu za lepo opravljen obred ter Komunali Trebnje 
in pogrebni službi Novak za organizacijo pogreba.
Še enkrat hvala vsem, ki ste jo spoštovali in imeli radi ter nam 
v težkih trenutkih slovesa stali ob strani. 

Žalujoči vsi njeni.

Osebni praznik gospe Terezije Huč 
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Opremljeni smo z 
najmodernejšim strojem
za premontažo pnevmatik.

Nudimo vam široko izbiro 
pnevmatik in platišč znamk 
svetovnega formata.

Zagotovimo vam natančno 
in precizno avtooptiko že v 
nekaj minutah.

S hibridno tehnologijo vam 
zagotovimo pranje vozila 
najvišje kakovosti.

Obrtniška ulica 4, 8210 TREBNJE

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

Informacije: 041 252 254

www.vulkanizerstvo.si

Podjetje z več kot 30 letno tradicijo!

NUDIMO NAJVEČJO IZBIRO

www.pocenigume.net

Specialisti za uvoz vozil po naročilu.
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ZAHVALA

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

V 61. letu starosti se je od nas poslovil dragi mož, oče, dedek, 
tast in brat

ZDRAVKO BOLJTE
iz Dobrniča.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijate-
ljem in znancem za vse darovano, iskren stisk roke in tolažilne 
besede. 
Posebna zahvala g. župniku za lepo opravljen obred, pogreb-
ni službi Novak iz Žužemberka in predsedniku KS Dobrnič 
za poslovilni govor. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Ni smrt tisto, kar nas loči in 
življenje ni kar druži nas. 
So vezi močnejše, brez pomena so razdalje, 
kraj in čas.

ZAHVALA
JOžEFA TUREK
31. 3. 1954–26. 12. 2018

Ob slovesu naše žene, mami, babice in prababice Jožefe Tu-
rek iz Pristavice pri Velikem Gabru 18 se iskreno zahvaljuje-
mo sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem, znancem 
Pgd Zagorica, govorniku Francetu Anžlovarju, ZD Ivančna 
Gorica, SB Novo Mesto, župniku, pevskemu zboru Prijatelji, 
citrarki Evi Medved in Cvetličarni Zvonček. Vsem hvala za 
darovano cvetje, sveče, svete maše in izrečene tolažilne bese-
de. Hvala vsem, ki ste nam pomagali in nam stali ob strani 
in jo v tako velikem številu pospremili na zadnji poti k več-
nemu počitku.

Žalujoči: mož Jože, 
hčerki Brigita in Kristina z družinama

V Glasilu občanov se brezplačno objavi zahvala ob smrti pokojnih občank ali občanov občine Trebnje v obsegu 800 znakov s presledki. Spominskih 
objav ob obletnicah smrti se ne objavlja. Poslanih slik za objavo ne vračamo.
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Novo leto je leto priložnosti

Za novo leto si ljudje podamo roke in si zaželimo, da bi bilo naslednje 
leto polno osebnih uspehov, zadovoljstva, ljubezni, sreče in zdravja.  So-
cialni demokrati si med drugim želimo, da bi bilo leto 2019 prebojno leto 
za občino Trebnje. Želimo, da se uresniči čim več projektov, ki smo jih 
pred volitvami tako množično opevale vse stranke. Predvsem imamo tu 
v mislih novo OŠ, začetek izgradnje kulturnega centra, dokončanje vrtca 
v Šentlovrencu, večje črpanje EU sredstev, začetek postopkov za izgra-
dnjo krožišča pod trebanjskim gradom, znižanje nadomestila za upora-
bo stavbnega zemljišča … Prvi preizkus za stranke, ki so dosegle največ 
glasov, bo že snovanje dvoletnega proračuna, ki naj bi bil pripravljen do 
februarja. 

Občinski odbor SD Trebnje

Občinski svet je konstituiran. Pred nami je veliko dela. Če se je izbolj-
šala podoba občine na področju gospodarske javne infrastrukture, 
infrastrukture predšolskega varstva, zdravstva in športa, to ne velja 
za vlaganja v šolsko infrastrukturo. Pogled na vhode šolske stavbe v 
Trebnjem kliče po vzdrževalnih delih. In kar je najbolj zaskrbljujoče: 
prostorska stiska. Upamo, da bodo informacije nosilcev oblasti tran-
sparentne in da bomo v svetniških klopeh uspeli doseči soglasje za 
zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev in da bo izvajanje osnov-
nošolske dejavnosti prioriteta 2019–2020, da se ne bo zgodilo, da bo 
1. septembra zadeva na ničelni točki. Z izvolitvijo smo se zavezali k 
delovanju za razvoj občine v korist vseh občanov, tudi naših najmlajših.

Leto 2018, ki se je izteklo, si bo vsak zapomnil po svoje. V naših spomih 
bo ostalo zapisano zaradi najrazličnejših dogodkov, pa tudi zaradi naših 
osebnih doživetij. Pred nami je 365 dni, od katerih veliko pričakujemo. 
Na začetku leta se vsem zahvaljujemo za podporo stranki na držav-
nozborskih in lokalnih volitvah. V OO NSi Trebnje smo zadovoljni z re-
zultatom volitev, čeprav smo pričakovali več. Imamo poslanca v DZ Bla-
ža Pavlina, v Občinskem svetu pa nas bo zastopal Branko Longar. Nekaj 
naših članov je bilo tudi izvoljenih za člane svetov krajevnih skupnosti. 
Prepričani smo, da bodo upravičili zaupanje volivcev in se trudili za 
dobrobit in razvoj občine, saj želimo v Novi Sloveniji, da postane obči-
na Trebnje varen dom za vse generacije. 

OO NSi Trebnje

Volilno leto 2018 smo člani in simpatizerji Sloven-
ske demokratske stranke sklenili konec decembra pri 
Mrharju na Čatežu. Prijetno druženje je popestrila raz-
stava „Osamosvojitev na Medvedjeku“, ki jo je ob dne-
vu samostojnosti in enotnosti pripravil g. Bojan – eden 

izmed prvih članov SDS v Trebnjem. Želimo, da se upoštevajo predlogi 
naše stranke pri sprejemanju  proračuna.

OO SDS Trebnje

Po nedavnih lokalnih volitvah smo že zakorakali v novo leto, za katero 
želimo, da bo uspešno tako na osebni kot tudi poslovni ravni vseh ob-
čank in občanov, pa tudi za stranko SLS. V začetku leta nas v OO najprej 
čaka občni zbor, kjer bomo pregledali minulo leto in si zadali smernice 
za leto pred nami. Ob koncu preteklega leta smo člani Občinskega sve-
ta že podprli vnovično kandidaturo vinogradniških društev za prireditev 
Teden cvička v Trebnjem, čaka pa nas še pomembno sprejetje prora-
čuna Občine Trebnje za leti 2019 in 2020. V njem se bomo zavzemali 
za pomembne infrastrukturne projekte, kot so izgradnja in dokončanje 
kanalizacijskega omrežja, cestno-prometnih povezav, skupaj z ureditvi-
jo vse bolj pereče problematike stoječega prometa, ureditev mestnega 
središča, izgradnja novega kulturnega centra in osnovne šole ter stalne 
tržnice.

OO SLS Trebnje

Vstopili smo v novo leto z novi-
mi načrti, osebnimi in načrti za 
našo skupnost, za naše okolje, 
kjer živimo in delamo.  Želimo 

trajnostni razvoj naše skupnosti in kakovostno življenje za vse občane. 
Za ideale prijazne prihodnosti in za lastne sanje se je vredno boriti, ne 
glede na to, kako se danes počutimo. Prizadevanje za boljše možnosti 
naših skupnosti in okolja, ki mu pripadamo, namreč nima omejenega 
roka trajanja. Živo je, dokler je v nas živa želja po tem, da bi nam bilo 
bolje. 
Zato velja vztrajati tudi takrat, ko se nam trdo delo ne obrestuje, tudi 
takrat, ko številke ne odražajo naše resnične vrednosti, in tudi takrat, ko 
se znajdemo v položaju, od koder je moč zreti le navzgor. 
Pred nami je nov začetek ustvarjalnosti, novo leto in novo štiriletno 
obdobje po lokalnih volitvah. Pomembno je, da se nadaljuje razvoj na 
območju naše občine, kar bomo podpirali in po naših močeh tudi sou-
stvarjali.
Ob kulturnem prazniku pa želimo vsem občankam in občanom, da si 
vzamejo čas za ogled kakšne kulturne prireditve. 

Stranka modernega centra SMC                               
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• Sponzor januarske križanke je ART–PE d.o.o.
ART-PE d.o.o. se nahaja v obnovljeni stavbi bivše tovarne Treles na Temeniški poti 
6. V kozmetičnem salonu Beauty bar ART-PE nudijo vse storitve od glave do pete. 
Prodajajo tudi opremo za frizerstvo, kozmetiko in za hotele. V Novem mestu pa imajo
frizersko kozmetični salon Hiša lepote ART-PE z najnaprednejšimi storitvami. Prepus-
tite se strokovnim delavkam njihovih salonov.
Kontakt Beauty bar ART-PE 031 002 700 salon-trebnje@art-pe.si www.art-pe.si            

• Geslo križanke in svoj naslov pošljite na Glasilo občanov, Goliev trg 4,
8210 Trebnje ali na elektronski naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com
najkasneje do ponedeljka, 4. 2. 2019. Gesel po tem datumu ne bomo upoštevali.

• Za vas so pripravili nagrade v vrednosti:
1. nagrada: SPA pedikura v vrednosti 27,00 €,
2. nagrada: Cleopatrina depilacija s sladkorno pasto – predel bikini v vrednosti 15,00 €,
3. nagrada: 2x Parfum Flert v vrednosti 10,00 €

V kozmetičnem salonu bomo za vaše 
dobro počutje, zdravje in lepoto 

poskrbeli od pet do glave.



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, 17. januar 2019 9.00–12.00 Delavnica VGC Marela: Digitalna doba, naš izziv CIK Trebnje VGC Marela, CIK Trebnje

  16.00

Delavnica LAS STIK: predstavitev 2. javnega 
poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev 
Strategije lokalnega razvoja na območju LAS 

STIK v letu 2018 – ESRR

CIK Trebnje CIK Trebnje, LAS STIK

Sobota, 19. januar 2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

9.00 Enodnevni seminar za mažorete – kadet Telovadnica POŠ Dolenja Nemška 
vas JSKD OI Trebnje, Mažoretna zveza Slovenije

  10.00 Slavnostna maša ob obletnici Baragove smrti Župnijska cerkev Trebnje Občina Trebnje in Klekljarska skupina Žnurce 
(KD Trebnje)

  11.00 Otvoritev razstave Baragovo življenje, vpeto 
v čipko Baragova galerija Občina Trebnje in Klekljarska skupina Žnurce 

(KD Trebnje)

Ponedeljek, 21. januar 2019 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje
  19.00 Lunin pohod na Vrhtrebnje Avtobusna postaja Trebnje Anlr
  19.00 Ko ima življenje žur – predstavitev knjige Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Torek, 22. januar 2019 9.00-11.00 Delavnica UTŽO: Otoki Spitzberg Predavalnica CIK Trebnje CIK Trebnje
Sreda, 23. januar 2019 17.00 Ura pravljic Knjižnica Veliki Gaber Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Četrtek, 24. januar 2019 9.00–12.00 Delavnica VGC Marela: Digitalna doba, naš izziv CIK Trebnje VGC Marela, CIK Trebnje

  18.00 Vodstvo po razstavi: Zracalenja – maska ali 
bistvo?

Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

Sobota, 26. januar 2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT
Ponedeljek, 28. januar 2019 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Torek, 29. januar 2019 9.00–11.00 Delavnica UTŽO: Naravne rešitve za možgane Predavalnica CIK Trebnje CIK Trebnje

  9.00–11.00 Delavnica VGC Marela: Učenje slovenskega 
jezika CIK Trebnje VGC Marela, CIK Trebnje

Sreda, 30. januar 2019 8.30–15.45 Usposabljanje strokovnih delavcev za delo v 
programih vseživljenjskega učenja zapornikov CIK Trebnje CIK Trebnje

Četrtek, 31. januar 2019 9.00–12.00 Delavnica VGC Marela: Digitalna doba, naš izziv CIK Trebnje VGC Marela, CIK Trebnje
Sobota, 2. februar 2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

10.00 Sobotno galerijsko dopoldne – delavnica POP 
- UP KNJIGA Galerija likovnih samorastnikov JSKD OI Trebnje, Galerija likovnih samorast-

nikov, CIK Trebnje in ZKD Trebnje

Ponedeljek, 4. februar 2019 19.00 Predstavitev knjige: Dvajset nageljnov in 
voziček Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Torek, 5. februar 2019 9.00–11.00 Delavnica UTŽO: Proslava UTŽO ob 8. februarju Predavalnica CIK Trebnje CIK Trebnje
17.00 Proslava v počastitev kulturnega praznika Avla OŠ Trebnje OŠ Trebnje

Sreda, 6.februar 2019 8.30–15.45 Usposabljanje strokovnih delavcev za delo v 
programih vseživljenjskega učenja zapornikov CIK Trebnje CIK Trebnje

18.00 Medobčinska proslava ob kulturnem prazniku Kulturni dom Trebnje JSKD OI Trebnje
Četrtek, 7. februar 2019 16.30 Predstavitev knjige Braneta Praznika Naši kraji Knjižnica Veliki Gaber Društvo upokojencev Veliki Gaber

Petek, 8. februar 2019 10.00–
18.00 Dan odprtih vrat Galerija likovnih samorastnikov 

Trebnje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

Sobota, 9. februar 2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT
10.00 STIKino: sinhronizirana risanka Dvorana STIK JSKD OI Trebnje, ZKD Trebnje

  17.00 Medgeneracijska klekljarska delavnica Baragova galerija Klekljarska skupina Žnurce (KD Trebnje)

Ponedeljek, 11. februar 2019 16.00 Informativni dan za vpis v programe izobraže-
vanja na CIK Trebnje CIK Trebnje CIK Trebnje

Torek, 12. februar 2019 9.00–11.00 Delavnica UTŽO: Vrtičkarske novosti Predavalnica CIK Trebnje CIK Trebnje

  9.00–11.00 Delavnica VGC Marela: Učenje slovenskega 
jezika CIK Trebnje VGC Marela, CIK Trebnje

Četrtek, 14. februar 2019 9.00–12.00 Delavnica VGC Marela: Digitalna doba, naš izziv CIK Trebnje VGC Marela, CIK Trebnje

17.00 Otroški abonma levček – Žabec pozimi, lutkov-
na predstava Kulturni dom Trebnje JSKD OI Trebnje, ZKD Trebnje
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