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glasilo občanov občine
Trebnje

Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje, 
Goliev trg 4, 8210 Trebnje 
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goli-
ev trg 5, 8210 Trebnje 
Odgovorna urednica: Mojca Smolič 
Uredniški svet: Mitja Hren, Vanja Jakopin, Ma-
teja Grebenc Kepa, Darinka Krevs, Petra Pust 
Smolič, Milan Žnidaršič, Franc Brane Praznik, 
Mojca Smolič, Andreja Perc, Karmen Rogelj.
Lektorica: Silva Kastelic 
Grafična podoba: Simona Pate Popelar 
Tisk in prelom: Tiskarna Januš d.o.o, Ljubljana
Naklada: 4.850 izvodov, ki se razdelijo brez-
plačno vsem gospodinjstvom in podjetjem v 
občini Trebnje. 
Uredništvo si pridržuje pravico do objave, 
neobjave, delne objave ali krajšanja nena-
ročenih prispevkov v skladu s prostorskimi 
možnostmi in uredniško politiko. Prosimo, 
da posamezni prispevki ne obsegajo več kot 
1000 znakov s presledki in fotografijo v for-
matu JPG ali podobno. Fotografij neprimerne 
kakovosti za tisk ne bomo objavili, prav tako 
ne bomo objavili fotografij pripetih v progra-
mu Word. Prosimo, da s polnim imenom in 
priimkom vedno navedete tudi avtorja pri-
spevka in avtorja fotografije. Uredništvo si 
pridržuje pravico, da prispevkov, ki ne bodo 
podpisani s polnimi imeni avtorjev, ne objavi. 

V Glasilu občanov se brezplačno objavi zahva-
la ob smrti pokojnih občank ali občanov obči-
ne Trebnje v obsegu 800 znakov s presledki. 
Spominskih objav ob obletnicah smrti se ne 
objavlja. Poslanih slik za objavo ne vračamo. 
V Glasilu občanov se proti plačilu v skladu 
s sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasi, 
ki so pripravljeni za tisk, torej oblikovani in v 
primernih formatih: PDF v kakovosti za tisk in 
CMYK-formatu. Če kakovost ni ustrezna, se 
objavo oglasa zavrne. Naročnik oglasa je dol-
žan spoštovati avtorske pravice glede upora-
be fotografij in besedila v oglasnih sporočilih. 
Oglasi niso lektorirani. 

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

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo števil-
ko je ponedeljek, 6. 6. 2022, do 15. ure, pred-
viden izid je v sredo, 15. 6. 2022.
Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po 
tem datumu, bodo uvrščeni v naslednjo števil-
ko, če bodo še aktualni.

občinske novice

Poročilo z  
21. redne seje 
Občinskega sveta 
Občine Trebnje
Župan je sklical 21. redno sejo Občinske-
ga sveta Občine Trebnje, ki je potekala 
v sredo, 20. aprila 2022, od 16.00 do 
19.00 v predavalnici Centra za izobraže-
vanje in kulturo Trebnje in preko video-
konference MS Teams. 
Na seji je bilo prisotnih 19 članic in čla-
nov Občinskega sveta, na dnevni red pa 
je bilo umeščenih 29 točk. Na Občini 
Trebnje smo pri organizaciji in izved-
bi seje spoštovali priporočila in ukrepe 
NIJZ za preprečitev širjenja okužb z viru-
som SARS-CoV-2 ter upoštevali veljavne 
odloke Vlade RS. 
Občinski svet je na 21. redni seji uvodo-
ma s predlagano dopolnitvijo potrdil za-
pisnik 20. redne seje z dne 23. 2. 2022. 
V sklopu kadrovskih zadev je Občinski 
svet podal soglasje k imenovanju Kar-
men Lukše za direktorico javnega zavo-
da Zdravstveni dom Trebnje in imenoval 
predstavnike v Svet zavoda Center za 
izobraževanje in kulturo Trebnje: Miha 
Zupančiča, Vanjo Jakopin in Jožeta Groz-
deta, vse iz Trebnjega ter za nadomest-
nega člana Komisije za spremljanje polo-
žaja romske skupnosti imenoval Mateja 
Breznika, stanujočega Vejar 72, Trebnje. 
Občinski svet je v nadaljevanju v Svet za-
voda Zdravstveni dom Trebnje imenoval 
tri predstavnike, in sicer: Blaža Ovnika iz 
Velike Loke, Nina Zajca iz Trebnjega in 
Branka Longarja iz Velikega Gabra. Prav 
tako je v Svet zavoda Knjižnica Pavla Go-
lie Trebnje imenoval tri predstavnike: 
Katjo Radelj iz Dobrniča, Greto Gašperin 
in Tamaro Žnidaršič, obe iz Trebnjega.
V nadaljevanju se je Občinski svet se-
znanil z imenovanjem Karmen Rogelj, 
stanujoče Vejar 72, Trebnje, za nadome-
stno članico v Uredniški svet Glasila ob-
čanov, seznanil se je s Poročilom o delu 
Nadzornega odbora Občine Trebnje v 
letu 2021, z delom Uredniškega sveta 
Glasila občanov v letu 2021 ter z delom 
Policijske postaje Trebnje na območju 
občine Trebnje v letu 2021. 
Potrdil je tudi Zaključni račun proračuna 
Občine Trebnje za leto 2021. 
Občinski svet je v nadaljevanju spre-
jel Odlok o spremembi območij naselij 
Trebnje, Dolenja Nemška vas in Primštal 
in Odlok o spremembi in dopolnitvi Od-
loka o določitvi in preimenovanju ulic v 

naselju Trebnje, oba v prvi obravnavi. 
Prav tako je v prvi obravnavi sprejel Od-
lok o določitvi takse za obravnavo za-
sebnih pobud za spremembo namenske 
rabe prostora v občinskem prostorskem 
načrtu in nadomestila stroškov lokacij-
ske preveritve v Občini Trebnje. 
Sprejet je bil tudi Sklep o izdaji soglasja 
k cenam socialnovarstvene storitve »Po-
moč družini na domu« ter določitvi viši-
ne subvencije Občine Trebnje in podano 
soglasje k porabi presežka prihodkov 
nad odhodki iz naslova javne službe v vi-
šini 15.000,00 EUR, ki ga Vrtec Mavrica 
Trebnje nameni svoji dejavnosti za ob-
dobje od 1. 1. 2022 do 30. 4. 2022.
V nadaljevanju je Občinski svet sprejel 
Sklep o določitvi stavbe na naslovu Go-
liev trg 7 za javno infrastrukturo na po-
dročju kulture, Sklep o določitvi zemljišč 
za novogradnjo Kulturnega doma Treb-
nje za javno infrastrukturo na področ-
ju kulture ter Sklep o določitvi javnih 
športnih objektov in površin za šport v 
naravi v občini Trebnje. 
Občinski svet je v nadaljevanju sprejel 
Nabor ukrepov za Rome v Občini Treb-
nje za obdobje 2022–2030 in vse pred-
lagane premoženjsko pravne zadeve. 
Seznanil se je tudi s spremenjeno ceno 
izvajalca JP VOKA SNAGA d.o.o. za sto-
ritev obdelave komunalnih odpadkov v 
RCERO LJUBLJANA in potrjeno novelaci-
jo Investicijskega programa Obnova hiše 
Goliev trg 7, Trebnje − objekt »Grma-
da« (Turistično družbeni center Grmada 
Trebnje) in dokumentom Program dela 
in finančni načrt Turistično družbenega 
centra Grmada Trebnje – TDC Grmada 
2025−2029.
Ob koncu seje se je Občinski svet sezna-
nil s sklepoma župana Občine Trebnje o 
izplačilu sredstev iz proračunske rezer-
ve št. 8462-0001/2022-7(51) z dne 2. 
3. 2022 in št. 8462-0001/2022-14(51) 
z dne 25. 3. 2022 in poročilom Skupne 
občinske uprave občin Dolenjske za leti 
2020 in 2021 ter potrdil Oceno izvajanja 
Občinskega programa varnosti Občine 
Trebnje za leti 2020 in 2021. 
Vse informacije o sklicu in vsebini sej 
Občinskega sveta so na voljo na spletni 
strani Občine Trebnje (www.trebnje.si), 
na kateri si lahko preberete gradiva in 
potrjene zapisnike preteklih sej. 

Andreja Perc
Oddelek za splošne zadeve

OU Občine Trebnje
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javni razpis

Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov 
turističnih društev v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 73/03) 
in Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 (Uradni 
list RS, št. 36/21, 135/21, 184/21 in 26/22) objavlja župan 
Občine Trebnje

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje programov turističnih 

društev v občini Trebnje za leto 2022

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Sofinanciranje programov turističnih društev v občini Trebn-
je za leto 2022 z naslednjimi vsebinami: 

- izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti 
lokalnega in širšega pomena,

- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje 
pri aktivnostih pospeševanja turizma,

- akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne 
dediščine ter urejanju okolja,

- organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turis-
tičnih prireditev lokalnega in širšega pomena,

- aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka.

2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU:
Za sofinanciranje programov morajo prijavitelji izpolnjevati 
naslednje pogoje:

- da so registrirana po Zakonu o društvih (Uradni list 
RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 
– ZNOrg), 

- da imajo sedež v občini Trebnje,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, 

kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo 
načrtovanih aktivnosti na področju turizma,

- da izvajajo redno turistično dejavnost,
- da izpolnjujejo druge pogoje iz tega javnega razpisa.

3. MERILA ZA DODELJEVANJE SREDSTEV:
Prijaviteljem se izvedene in v točki 1 opredeljene aktivnosti 
točkujejo. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložl-
jivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovred-
notenih programov. 
a) Program dela za razpisano leto:

- izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti 
lokalnega in širšega pomena   
   do 15 točk

- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje
pri aktivnostih pospeševanja turizma  
  do 15 točk

- akcije na področju ohranjanja kulturne in 
naravne dediščine ter urejanju okolja   
  do 10 točk

- organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih 
prireditev lokalnega in širšega pomena   
  do 20 točk

- aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka 
  do 10 točk

b) Število članov turističnega društva:
- do petdeset članov     

do 10 točk
- nad petdeset članov     

do 15 točk
c) Drugo – izobraževanje članov društva    
do 5 točk
Prijavitelj, ki je pridobil sredstva za prijavljene programe iz 
drugih proračunskih virov, ne more uveljavljati te pravice 
preko tega razpisa.

4. FINANČNA SREDSTVA:
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov tu-
rističnih društev v občini Trebnje za leto 2022 znaša 11.500 
EUR. 
Prijavitelji so seznanjeni in soglašajo z možnostjo uvedbe 
ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe dodel-
jenih sredstev do višine 5 %, in sicer skladno z Odlokom o 
proračunu Občine Trebnje za leto 2022. 

5. DODATNE INFORMACIJE IN RAZPISNA DOKUMEN
TACIJA: 

Javni razpis se objavi v občinskem glasilu in na spletni st-
rani Občine Trebnje www.trebnje.si/. Turistična društva 
morajo vlogo na razpis posredovati na obrazcu »Vloga za 
sofinanciranje programov turističnih društev v občini Tre-
bnje za leto 2022«. Obrazec in dodatne informacije o jav-
nem razpisu zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni Občine 
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, na internetni strani 
Občine Trebnje www.trebnje.si/, na Oddelku za družbene 
in gospodarske dejavnosti, tel: 07 3481138 ali e-naslovu:  
silva.kek@trebnje.si. 

6. ROK ZA VLOŽITEV VLOG IN NAČIN ODDAJE: 
Javni razpis je odprt do 17. 6. 2022. Obravnavane bodo 
vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih 
obrazcih skupaj s prilogami iz razpisa na naslov: Občina Tre-
bnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, s pripisom: »NE ODPIRAJ: 
Javni razpis – programi turističnih društev 2022«. Na hrbtni 
strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. 
Vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo 
zavržene. 

7. IZID JAVNEGA RAZPISA: 
Občinska strokovna služba bo na podlagi določil pravilnika 
in javnega razpisa pripravila predlog izbora programov turis-
tičnih dejavnosti in delitev razpoložljivih proračunskih sred-
stev in ju posredovala županu v odločitev. 
Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni s sklepom 
župana. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v 
katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznos-
ti. 

Številka: 322-4/2022
Datum: 11. 4. 2022
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Na podlagi 9. člena Pravilnika o sofinanciranju vzdrževanja 
turističnih poti v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 31/01) in 
Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 (Uradni list 
RS, št. 36/21, 135/21, 184/21 in 26/22) župan Občine Trebnje 
objavlja 

JAVNI POZIV 
o sofinanciranju vzdrževanja turističnih 

poti v občini Trebnje za leto 2022

1. PREDMET JAVNEGA POZIVA: 
Predmet javnega poziva je sofinanciranje stroškov vzdrževan-
ja turističnih poti v občini Trebnje z namenom, da se pohod-
nikom omogoči varen prehod po njih, da se okolje ob poteh 
zaščiti pred škodljivimi vplivi pohodnikov in da je trasa poti 
označena.
Med vzdrževalna dela sodijo: vzdrževanje vegetacije, čiščenje 
poti, odstranjevanje nevarnih ovir za pohodnike, nameščanje 
novih ali zamenjava starih označb ter spreminjanje trase že 
postavljene turistične poti.

2. UPRAVIČENCI: 
Na javni poziv lahko oddajo prijave upravljavci pohodnih, 
kolesarskih in učnih poti, ki so vpisani v evidenco turističnih 
poti pri Občinski upravi Občine Trebnje. 

3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM POZIVU:
Na javni poziv se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

- imajo sedež v občini Trebnje;
- imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter 

zagotovljene druge vire financiranja;
- so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene ob-

veznosti do Občine Trebnje;
- niso pridobili sredstev za sofinanciranje vzdrževanja 

turističnih poti na osnovi drugih razpisov Občine Tre-
bnje ali drugih javnih virov.

4. UPRAVIČENI STROŠKI:
Upravičeni stroški po javnem pozivu so materialni stroški 
vzdrževanja turističnih poti, povezani s pripravo na vzdrževan-
je ter stroški izvedbe vzdrževanja teh poti. 

5. MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR:
Na podlagi javnega poziva bodo zbrane prijave ocenjene po 
kriterijih.
Kriteriji in število možnih točk:

1. dolžina pohodnih poti v občini   
    (0 do 20 točk)

2. redna vzdrževalna dela    
    (0 do 20 točk)

3. poti, ki so vezane na posamezne kulturne dogodke in 
prireditve  (0 do 20 točk)

4. poti, ki povezujejo večje število znamenitosti v občini in 
izven nje  (0 do 20 točk)

5. poti, ki so vezane na spominska dneva Občine Trebnje 
  (0 do 20 točk)
Vrednotenje vsake popolne prijave bo izvedeno na podlagi 
navedenih meril za dodelitev finančnih sredstev.

6. FINANČNA SREDSTVA: 
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje vzdrževanja tu-
rističnih poti v občini Trebnje za leto 2022 znaša 2.500 EUR.
Prijavitelji so seznanjeni in soglašajo z možnostjo uvedbe 
ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe dodel-
jenih sredstev do višine 5 %, skladno z Odlokom o proračunu 
Občine Trebnje za leto 2022. 

7. ROK IZVEDBE: 
Vzdrževalna dela morajo biti opravljena v koledarskem letu 
2022, dokazila o nastalih stroških pa dostavljena na Obči-
no Trebnje do 18. 11. 2022. Dodeljena sredstva morajo biti 
porabljena v letu 2022 v skladu s predpisi, ki urejajo porabo 
proračunskih sredstev.

8.  VSEBINA PRIJAVE:
Prijava na javni poziv mora biti izdelana tako, da bo iz nje 

razvidno izpolnjevanje pogojev in kriterijev tega javnega 
poziva z natančno finančno konstrukcijo. 

Prijava mora vsebovati:
- kratko predstavitev upravljavca turistične poti,
- poročilo o vzdrževanju turistične poti v preteklem 

letu,
- predvideno vzdrževanje v tekočem letu,
- število oseb, ki bodo sodelovale pri vzdrževanju,
- finančno konstrukcijo vzdrževanja v tekočem letu, ki 

je skladna z vsebinsko konstrukcijo.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
Prijavo je potrebno oddati na obrazcu: »Prijava na javni poziv 
– sofinanciranje vzdrževanja turističnih poti v občini Trebnje 
za leto 2022«, ki ga dobite v sprejemni pisarni Občine Trebn-
je in na spletnem naslovu www.trebnje.si. 

9. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE:
Javni poziv je odprt do 17. 6. 2022. Prijavo dostavite ali odd-
ajte po pošti na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 
Trebnje z oznako »NE ODPIRAJ: Javni poziv – sofinanciran-
je vzdrževanja turističnih poti 2022«. Na hrbtni strani ovitka 
mora biti naveden naziv in naslov pošiljatelja. 

10. IZID JAVNEGA POZIVA:
Župan bo najkasneje v 15 dneh po odpiranju prijav obves-
til prijavitelje o predvideni višini sofinanciranja vzdrževanja 
turističnih poti oz. o zavrnitvi. Z izbranimi prijavitelji bodo 
sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne 
pravice in obveznosti.

11. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DOBIJO DO-
DATNE INFORMACIJE:

Javni poziv je objavljen v občinskem glasilu in na spletni stra-
ni Občine Trebnje www.trebnje.si. Dodatne informacije o 
javnem pozivu lahko zainteresirani dobijo v prostorih Občine 
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, na Oddelku za družbe-
ne in gospodarske dejavnosti, tel: 07 3481138 ali e-naslovu:  
silva.kek@trebnje.si. 

Številka: 322-5/2022
Datum: 11. 4. 2022

Alojzij Kastelic, l.r.
 ŽUPAN 

javni poziv
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KZ Trebnje-Krka praznuje  
60 let obstoja
Trenutno je Kmetijska zadruga Trebnje-Krka največja zadruga v dr-
žavi in deluje na območju 15 občin jugovzhodne Slovenije, od ko-
der je tudi večina od okoli 1.000 članov. V letu 2021 so dosegli okoli 
72 MIO EUR skupnih prihodkov, od tega približno 65 % od prodaje 
trgovskega blaga in 35 % iz naslova kmetijstva.
Na področju kmetijstva se trebanjska zadruga uvršča med večje 
odkupovalce mleka in goveje živine v državi. Odkupijo preko 45 
MIO litrov mleka in okoli 10.000 kom goveje živine letno. Poleg 
tega se ukvarjajo tudi z nekaterimi drugimi področji kmetijstva, 
predvsem s področjem odkupa zelenjave ter razreza lesa.
Preteklo soboto so se v Dobrniču zbrali člani in članice, poslovni 
partnerji in prijatelji, da proslave visoki jubilej.
Spoštovani direktor Stanko Tomšič in predsednik upravnega od-
bora Anton Strah ter članice in člani, dovolite, da vam iz srca če-
stitam ob vašem jubileju in vam kličem še na mnoga uspešna leta. 
V Dobrniču pa so se zbrali tudi člani Govedorejskega društva Treb-
nje, ki praznujejo 30 let delovanja, zato tudi vam čestitke in uspeš-
no naprej.

Alojzij Kastelic
župan

Trebanjske mažoretke so nastopile na 8. odprtem državnem tekmovanju Mažort-
ne zveze Slovenije, ki je potekal 21. in 22. maja in osvojile visoka mesta v vseh kate-
gorijah, 1. mesto skupina kadeti, 2. mesto skupina senior in 4. mesto skupina junior. 
 
V Brežice, kjer se je bilo prvenstvo, pa je odšlo tudi okoli 200 navijačev in podpornikov, 
ki so bučno podprli naše nastopajoče. V nedeljo zvečer pa smo doma v Športnem parku 
Trebnje pripravili sprejem in s tem počastili uspehe naših tekmovalk. 
Čestitke nastopajočim in navijačem. Hvala, ker zelo lepo promovirate našo občino na 
domačem in evropskem parketu. Za uspešne nastope poleg samih tekmovalk nosijo 
zasluge Darja Korelec in ostale trenerke. Veliko truda je bilo vloženo v ta nastop in ne-
katere v jeseni čaka še EU prvenstvo v Pragi. Želimo vam veliko sreče in uspeha tudi v 
jeseni in na ostalih nastopih. Hvala vam, da vedno lepo popestrite tudi razne dogodke 
po občini in širše.  Mažoretke delujejo v okviru Občinskega pihalnega  orkestra in že v 
tem tednu skupaj odhajajo v Nemčijo, kamor so povabljeni. 

Alojzij Kastelic 
župan

Rokometaši RK Trimo počasi zaključujejo 
sezono v prvi slovenski ligi
Trebanjski levi se od letošnje sezone pred domačo publiko poslavljajo z zmago. V petek, 
20. maja, so na zadnji domači tekmi v tej sezoni Slovenj Gradec ugnali z rezulatatom 
32:28, pred četo Uroša Zormana pa ostajata še dve gostovanji v Velenju in Škofji Loki. 
Trebanjci bodo po vsej verjetnosti še drugič državni podprvaki, čestitke že vnaprej.
Hvala vsem zvesti navijačem, ki ste vso sezono podpirali naše rokometa-
še z bučnim navijanjem. Hvala Urošu Zorman za odlično vodenje ekipe. Hva-
la tudi vsem ostalim trenerjem ter vsem, ki podpirate in pomagate, da 
rokomet v Trebnjem raste in se razvija. Motor in vodja je Jure Višček, ki rokome-
taše podpira organizacijsko in finančno. Naj bo tudi v prihodnji sezoni podobno.  
Vsem sponzorjem in donatorjem hvala za vašo podporo. Zmagovalna miselnost se iz 
športnih terenov seli tudi v naša podjetja in našo podzavest. Potrebujemo samozavest 
in pogum za prihodne uspehe in zmage na vseh področjih.

Alojzij Kastelic, župan

Naše mažorete zopet nadvse uspešne na državnem tekmovanju

novice
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Vabilo na osnovno usposabljanje iz temeljnih postopkov 
oživljanja in uporabe avtomatskega defibrilatorja
Operacija Skupaj za varni jutri je projekt sodelovanja petih Lokalnih akcijskih skupin z različnih območij Slovenije, pri kateri sodeluje 
tudi LAS STIK. Partnerica projekta Občina Trebnje bo v času projekta namestila deset novih javno dostopnih AED aparatov in razširila 
njihovo že obstoječo mrežo. V primeru srčnega zastoja je poleg dostopnega defibrilatorja ključna tudi oseba, ki bo defibrilator znala 
uporabiti in hitro ukrepati. Pridružite se osnovnemu usposabljanju iz temeljnih postopkov oživljanja (TPO) in uporabe avtomatske-
ga defibrilatorja (AED), ki bo potekalo na naslednjih lokacijah:
• sreda, 1. 6. 2022, CIK Trebnje (velika predavalnica) od 17.00 do 19.00,
• sreda, 8. 6. 2022, CIK Trebnje (velika predavalnica) od 17.00 do 19.00,
• sreda, 15. 6. 2022, CIK Trebnje (velika predavalnica) od 17.00 do 19.00.
Usposabljanje je za udeležence brezplačno. Obvezne so predhodne prijave na elektronski naslov stella.cavalleri@ciktrebnje.si ali 
telefonsko številko 07 34 82 103. 

Stella Cavalleri, 
koordinatorka 

Gradnja infrastrukturne 
ureditve na Studencu −  
1. faza je končana
Občina Trebnje je v letu 2021 podpisala pogodbo z izvajalcem 
Komunala Trebnje d.o.o. za izgradnjo infrastrukturne zazidave 
na Studencu − 1. faza. Izvajalec gradbenih del je v mesecu aprilu 
dokončal dela in izpolnil vse pogodbene obveznosti. Investicija 
je zajemala izgradnjo nove asfaltne ceste z obračališčem, grad-
njo treh podpornih zidov in nove priključne ceste, ki je v 1. fazi 
ostala še v tamponski izvedbi, v naslednji fazi pa bo izvedena tudi 
asfaltna prevleka. V cestnem telesu je bila zgrajena celotna nova 
komunalna infrastruktura, in sicer vodovod, fekalna in meteorna 
kanalizacija ter TK in EE vodi. Ob cesti sta bila zgrajena enostran-
ski hodnik za pešce in kolesarska steza. Končna vrednost celotne 
investicije je znašala 318.779,00 EUR brez DDV. Sredstva je Obči-
na Trebnje zagotovila iz lastnega proračuna.
Z investicijo je Občina razširila komunalno opremljenost naselja 
Studenec in tako omogočila gradnjo novih stanovanjskih objek-
tov na tem območju.

 Matija Bitenc
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

OU Občine Trebnje

Obvestilo za javnost
Občina Trebnje je zaznala, da se pojavljajo posamezni podjetniki, ki ponujajo, da bodo uredili premoženjsko pravne zadeve med Občino in 
lastniki zemljišč – predvsem v primerih odmerjenih občinskih cest.
Vse občane opozarjamo, da ne podpisujejo nobenega pooblastila za zastopanje ali dogovora ali pogodbe, kajti kasneje ti podjetniki na pod-
lagi sklenjenih škodljivih dogovorov izsiljujejo te iste občane.
V kolikor se na vas obračajo ponudniki za zastopanje, vas pozivamo, da pred podpisom kakršnekoli listine v zvezi s tem, najprej pokličete na 
Občino Trebnje. S podpisom pooblastil, škodljivih dogovorov ali pogodb si lahko nakopljete velike stroške oz. plačila, ki ji ti podjetniki zahte-
vajo.
Vse, ki pa že imate tovrstne težave, pa vabimo, da se zglasite pri nas, da vam bomo pravno pomagali.

Alojzij Kastelic
ŽUPAN

novice
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Poročilo o kakovosti pitne vode 
iz javnih vodovodnih sistemov 

v letu 2021 v občini Trebnje

Varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo je ena najpomembnejših dobrin za normalno življenje ljudi. Voda je vsa-
kodnevno živilo, zato ne sme vsebovati mikroorganizmov, parazitov ali njihovih razvojnih oblik, ki predstavljajo 
nevarnost za zdravje. Zagotavljanje nemotene in kakovostne vodooskrbe je z vidika odgovornosti do uporab-
nikov ena najzahtevnejših dejavnosti. Pitna voda, ki se distribuira v javno vodovodno omrežje, je izpostavljena 
strogemu nadzoru. Za notranji nadzor kakovosti vode je v januarju in februarju skrbel Nacionalni laboratorij 
za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) iz Novega mesta, v nadaljevanju pa Eurofins Erico Slovenija d.o.o. iz Vele-
nja. Oba izvajalca sta nenapovedano odvzemala vzorce pitne vode za mikrobiološke in kemijske analize. Poleg 
ustaljenega nadzora se vsakodnevni nadzor pitne vode skrbno prilagaja trenutnim razmeram na vodovodnem 
sistemu in ugotovitvam državnega monitoringa vode ter drugim informacijam, ki jih dobimo od uporabnikov.

V tabeli so prikazani rezultati notranjega nadzora v letu 2021

Vodovod MIKROBIOLOŠKE ANALIZE FIZIKALNO –KEMIČNE ANALIZE
Javni 

vodovodni 
sistemi

Skupno 
število 
odv-
zetih 

vzorcev

% 
ustre-
znih

št. neustreznih 
vzorcev

Skupno 
število 

odvzetih 
vzorcev

% ustre-
znih

št. 
neustreznih 

vzorcev

Trebnje
24 100 % 0 6 100 % 0

Nadzor atrazina in desetil atrazina 3 100 % 0

Čatež
14 100 % 0 5 100 % 0

Nadzor atrazina in desetil atrazina 1 100 % 0

Zabrdje-Praprotnica
6 100 % 0 3 100 % 0

Nadzor atrazina in desetil atrazina 1 100 % 0

Sami rezultati preskušanja pitne vode kažejo, da je uživanje le-te varno in da je voda, ki priteče iz pip, zdrava, 
dobra in sveža. Uporabniki morate sami poskrbeti za redno izpiranje internega omrežja, da ne prihaja do gnitja 
vode v interni napeljavi. Priporočamo, da zaprete zasun pri vodomeru in odprete pipo v najnižjem delu stavbe, 
da voda izteče iz hišne napeljave (internega omrežja). Na pipah odstranite in očistite mrežice in druge nastavke. 
Nato izpirajte hišno omrežje v sunkih z odpiranjem in zapiranjem zasunov ali pip, da se čimbolj izperejo used-
line iz hišne napeljave. 

Podrobnejša pojasnila v zvezi s kakovostjo pitne vode in varnostjo vodooskrbe lahko pridobite v delovnem 
času pri vodji oskrbe s pitno vodo na sedežu Komunale Trebnje d.o.o. ali na telefonski št. 07/34 81 283 (Gregor 
Pečjak)

 Pripravil: Marko Povše 
Direktor: Franci Starbek

novice
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Slovesno praznovanje Golievih 
dni v trebanjski knjižnici 
»Knjižnica ni le knjižnica, ampak vesoljska ladja, ki nas odpelje na 
najbolj oddaljen rob vesolja, je časovni stroj, s katerim potujemo v 
daljno preteklost in v prihodnost, je učitelj, ki ve več kot kdorkoli, 
knjižnica je tisti prijatelj, ki nas zabava in tolaži, predvsem pa je vsto-
pnica v lepše in prijaznejše življenje«. S temi besedami nas je pove-
zovalka slovesnosti ob praznovanju 26. Golievih dni Irena Palčar po-
peljala v prijeten večer. Vsako leto se v aprilu spominjamo rojstva in 
pisateljskega ustvarjanja Pavla Golie in ob tej priložnosti zaključimo 
obe bralni znački: Bralna potepanja za odrasle in Jurčkov nahrbtnik, 
ki je namenjen našim najmlajšim bralcem. Veseli smo, da se je po-
vabilu k sodelovanju odzvalo lepo število bralcev. Bralno značko je 
uspešno zaključilo 90 otrok in 122 odraslih, kar je za čas, ki smo mu 
priča v zadnjih dveh letih, več kot odlično. 
Kot se za slovesno praznovanje spodobi, smo knjižničarji oblikovali 
pester in zanimiv program, prisluhnili smo tudi nagovoru direktori-
ce knjižnice Andreje Pleničar in župana Občine Trebnje Alojzija Ka-
stelica, ki je z delovanjem knjižnice zadovoljen, oba pa si dobrega 
sodelovanja želita tudi v prihodnje. Marko Šalehar je doživeto in-
terpretiral Golievi pesmi Eksprincesa sanj in Petdesetletnica, učenci 
Glasbene šole Trebnje in njihovi mentorji pa so poskrbeli za glasbe-
no popestritev večera. 
Osrednji gost prireditve je bil pisec detektivsko kriminalnih zgodb 
Avgust Demšar. Z 11 romani, najnovejši Tajkun je izšel prav letos, se 
uvršča med najbolj plodovite in dosledne pisce žanrskega romana 
pri nas. Z njim se je pogovarjala Simona Lužar. Domoznanka Patricija 
Tratar je predstavila Golievo poezijo, pravljičarka Mojca Nose pa je 
vse prisotne navdušila z avtorskim kamišibajem Golieve pesmi Lisica 
in petelin. Praznovanje Golievih dni je kot vsako leto finančno pod-
prla Občina Trebnje.
S predstavo Supertalenti s Sam Sebastianom smo zaključili projekt 
Jurčkov nahrbtnik, s katerim spodbujamo družinsko branje in tako 
otroke že v njihovem zgodnjem obdobju navajamo na druženje s 
knjigami, saj le tako te postanejo njihove prijateljice za celo življenje. 
Otroci so na predstavi uživali ter se veselili nagrad in priznanj, ki so 
jih prejeli za pridno branje.
Jeseni z bralnima značkama nadaljujemo. Dragi bralci, nikar ne poza-
bite, da spet računamo na vas. 

Irena Palčar
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Foto: Karmen Papež

Knjiga v vsak dom
V Knjižnici Pavla Golie Trebnje si želimo, da bi knjige našle pot prav v vsak dom, saj se 
zavedamo, kako pomembno je, da ima vsak človek možnost druženja s knjigami. Od-
ločili smo se, da knjige prinesemo tudi tistim, ki knjižnice iz kakršnihkoli razlogov ne 
morejo obiskati sami. Knjižničarki bosta obiskali stanovalce Doma starejših občanov 
Trebnje in oskrbovanih stanovanj v njihovih prostorih, kjer si bodo v zavetju doma 
lahko izposodili različno knjižnično gradivo. Srečevali se bomo vsak prvi četrtek v 
mesecu. S knjigami in pogovori bomo obogatili njihov vsakdan, se nasmejali, obnovili 
pozabljeno znanje in se vsakič kaj novega naučili. Skupaj bomo spodbujali in dvigovali 
bralno aktivnost in kulturo stanovalcev, jih povezovali z lokalnim okoljem in kultur-
no dediščino, predstavljali knjižne novosti, razmišljali o prebranih delih, spodbujali 
zanimanje za branje, izmenjevali bralne izkušnje in predstavljali dogajanje v domači 
knjižnici.

Simona Pavc
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

novice
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POLICIJSKA 
POSTAJA
TREBNJE

 Poročilo o delu Policijske postaje Trebnje na območju 
občine Trebnje 

Policisti Policijske postaje Trebnje si priza-
devamo, da z realizacijo nalog in izpolnitvijo 
ciljev, ki izhajajo iz letnih načrtov dela Polici-
je, Policijske uprave Novo mesto in Policijske 
postaje Trebnje prispevamo k zagotavljanju 
splošne varnosti na celotnem območju, ki ga 
pokriva Policijska postaja Trebnje. 
Statistične podatke, ki prikazujejo varnostne 
razmere na območju občine Trebnje, smo 
razdelili po naslednjih področjih policijskega 
dela; prometna varnost, javni red in mir in 
kriminaliteta.

1. Področje varnosti cestnega prometa
Na območju občine Trebnje se je zgodilo 87 
(98) prometnih nesreč oziroma je prišlo do 
upada števila prometnih nesreč za 11,2 % 
glede na preteklo leto, od tega se je zgodi-
lo 69 (70) z materialno škodo, 16 (26) z laž-
jo telesno poškodbo in 2 (2) s hudo telesno 
poškodbo. 
Največ prometnih nesreč z najhujšimi posle-
dicami se je zgodilo na regionalni cesti I. reda 
št. 215 Trebnje – Mokronog – Boštanj: 3 (6) 
prometnih nesreč z lahko telesno poškodbo, 
druge ceste oziroma odseki ne izstopajo. 
Od vseh navedenih prometnih nesreč je bilo 
12 (6) povzročiteljev pod vplivom alkohola, 
kar znaša 19,35 % od vseh 62 preizkušenih 
povzročiteljev prometnih nesreč, povprečna 
stopnja alkohola je bila 1,48 g/kg alkohola 
v organizmu. Od teh se ni zgodila nobena 
prometna nesreča s smrtnim izidom, 2 (0) z 
lahko telesno poškodbo. 
Ugotoviti je, da je alkohol pri voznikih v cest-
nem prometu dejansko zelo pogost dejavnik 
kot sekundarni vzrok prometnih nesreč. 
Najpogostejši primarni vzrok prometnih ne-
sreč v 2021 so bili premiki z vozilom 25 (20), 
sledijo nepravilna stran/smer vožnje v 23 
(22) prometnih nesreča, neprilagojena hit-
rosti v 13 (18) prometnih nesrečah, neupoš-
tevanje pravil o prednosti v 5 (9) prometnih 
nesrečah, neustrezna varnostna razdalja v 3 
(3) prometnih nesrečah ter ostali vzroki (pre-
hitevanje, cesta, tovor, vozilo, pešci, divjad in 
ostalo) v 15 (25) prometnih nesrečah. 
Izpostaviti je potrebno ogroženost cestne-
ga prometa izven naselij na regionalni cesti 
I. reda št. 215 in regionalno cesto II. reda 
št. 448, katere so obremenjene zaradi vož-
nje na delo/z dela med tednom, kakor tudi 
zaradi dokaj gostega tovornega prometa. Z 
vidika varnosti regionalne ceste predstavlja-

jo dodatno nevarnost za ostale udeležence 
v cestnem prometu, predvsem za pešce in 
kolesarje, saj na teh cestah ni urejenih ploč-
nikov ali kolesarskih poti.
Na drugih cestah izven naselij ni posebne 
problematike, ki bi narekovala posebno 
ukrepanje ali zahtevala posebne ukrepe za 
zagotovitev varnega in nemotenega prome-
ta.

2. Področje zagotavljanja javnega reda in 
miru
Policisti PP Trebnje smo v letu 2021 na ob-
močju občine obravnavali 209 (265) krši-
tev predpisov o javnem redu, od katerih so 
ugotovili 51 (64) kršitev Zakona o varstvu 
javnega reda in miru (ZJRM-1) ter (158) 201 
kršitev drugih predpisov, od katerih smo po-
dali 24 (25) predlogov drugim prekrškovnim 
organom. 
Kot najpogostejše kršitve predpisov, ki ureja-
jo javni red, so kršitve Zakona o varstvu jav-
nega reda in miru, znotraj katerih je beležiti 
največ kršitev na javnih krajih, kot so ceste, 
trgi in gostinski lokali, nato sledijo kršitve v 
zasebnih prostorih kršitelja. Od tega je naj-
večji del prekrškov, ki se nanašajo na izzivan-
je ali spodbujanje k pretepu (čl. 6/1 ZJRM-
1), sledijo prekrški nasilja v družini (čl. 6/4 
ZJRM-1: nespodobno vedenje, pretepanje 
in ogrožanje varnosti) ter prekrški hrupa z 
akustičnimi aparati (čl. 8/2 ZJRM-1]. 
Največji porast kršitev na tem področju je 
zaznan po Zakonu o nalezljivih boleznih. 
Na podlagi navedenega ocenjujemo, da je 
stanje javnega reda na območju občine Treb-
nje dobro. Ugodno stanje na področju javne-
ga reda in miru pripisujemo tudi načrtnemu 
delu policije na območju občine Trebnje. 
Varnostna problematika tako v nobenem se-
gmentu ne izstopa od ostalih območij, ki jih 
pokriva PP Trebnje. 

3. Področje preprečevanja kriminalnih de-
janj
PP Trebnje je v letu 2021 samo na območju 
občine Trebnje obravnavala 268 (293) kaz-
nivih dejanj, kar je 8.5 % manj kot preteklo 
leto. Skupna preiskanost kaznivih dejanj na 
območju PP Trebnje znaša 38.7 % (40,2), 
preiskanost kaznivih dejanj na območju 
občine Trebnje pa 41.8 % (34,17 %). Na ob-
močju občine Trebnje je bilo obravnavanih 
za 8,5 % manj kaznivih dejanj kot preteklo 

leto.
V notranji strukturi kaznivih dejanj prevla-
dujejo kazniva dejanja splošne kriminalitete. 
Največ je bilo obravnavanih kaznivih dejanj 
tatvin 97 (82) in velikih tatvin 58 (87).
Na območju občine Trebnje smo obravnavali 
pretežno kazniva dejanja s področja splošne 
kriminalitete. Obravnavali smo 257 (269) 
tovrstnih kaznivih dejanj, raziskanost pa je 
bila 42 % (35,3 %). Obravnavali smo 11 (24) 
kaznivih dejanj s področja gospodarske kri-
minalitete, raziskanost tovrstnih kaznivih de-
janj pa je 36,4 %. Na območju občine Treb-
nje beležimo za 54 % manj kaznivih dejanj 
splošne kriminalitete, ugoden pa je podatek, 
da ne beležimo kaznivih dejanj organizirane 
kriminalitete.
Kar zadeva področje kaznivih dejanj, lahko 
zagotovimo, da območje občine Trebnje v ni-
čemer ne izstopa po številu kaznivih dejanj, 
ravno tako pa v ničemer ne izstopa struktura 
samih kaznivih dejanj.
Na področju kriminalitete zaznavamo zman-
jšanje števila vlomov v objekte (tatvine in ve-
like tatvine) ter goljufije, ostala kazniva de-
janja so večinoma enako kot v prejšnjih letih. 
Največjo stopnjo ogroženosti predstavljajo 
objekti (stanovanjske hiše, vikendi) in vozi-
la. Ocenjujemo, da pojav uniformirane po-
oblaščene uradne osebe (policist, redar) v 
naseljih in na parkirnih prostorih deluje pre-
ventivno in zmanjšuje stopnjo ogroženosti.
Kar zadeva področje kaznivih dejanj, lahko 
zagotovimo, da območje občine Trebnje v ni-
čemer ne izstopa po številu kaznivih dejanj, 
ravno tako pa v ničemer ne izstopa struktura 
samih kaznivih dejanj.

4. Zaključek 
Glede na statistične podatke in ostale kazal-
ce ocenjujemo, da je bilo stanje varnosti v 
občini Trebnje v letu 2021 na področju krimi-
nalitete, javnega reda in prometne varnosti 
ugodno. Izstopa le alkohol kot sekundarni 
vzrok v prometnih nesrečah. 

Tudi v letu 2022 bomo na PP Trebnje delo 
usmerjali v ugotavljanje tistih dejavnikov, 
ki v največji meri vplivajo na varnost na ob-
močju občine ter v preventivno delovanje, 
da bi prihajalo do čim manj motečih dejav-
nikov. 

Duško Jevtič, 
načelnik policijski inšpektor I

policija
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KS Dolenja  
Nemška vas
se nahaja na vzhodnem delu občine in 
ima 16 naselij: Češnjevek, Dečja vas, Dole-
nja Dobrava, Dolenja Nemška vas, Dolenje 
Ponikve, Dolenji Podboršt pri Trebnjem, 
Gorenja Dobrava, Gorenje Ponikve, Gra-
dišče pri Trebnjem. Grm, Jezero, Lipnik, 
Lukovek, Meglenik, Rihpovec, Rodine pri 
Trebnjem. V njej živi približno 1700 prebi-
valcev. V krajevni skupnosti se nahaja za-
ključek najdaljše slepe doline v Sloveniji, 
Temeniške doline, delo ponikalnice Teme-
nice, ki pri Dolenjih Ponikvah izgine v več 
požiralnikih. Največja izmed njih sta Rupa 
I in Rupa II, ob visokih vodah pa doseže 
tudi  požiralnike pod hribom Sveta Ana. 
Na severnem delu krajevne skupnosti se 
nahaja tudi najbolj vinorodno območje 
v občini Trebnje, kjer v mnogih zidanicah 
dozoreva dolenjski posebnež, cviček.
V obdobju 2006–2010 so dogradili Po-
družnično šolo Dolenja Nemška vas, vodo-
vod, kanalizacijo in tudi veliko javne infra-
strukture. 
Krajevno skupnost že drugi mandat uspeš-
no vodi domačin Miha Sever, nekdaj vnet 
rokometaš, ki je po izobrazbi dipl. inž. grad-
beništva. Že v času študija je preko študent-
skega servisa pridobival delovne navade pri 
očetu, po končani fakulteti pa se je zaposlil 
v podjetju As Invest d.o.o. iz Novega mesta, 
kjer dela že 12. leto. Delo v gospodarstvu 
ga samo kali, mu daje širino in mu pomaga 
tudi pri vodenju krajevne skupnosti. 

Koliko časa ste že vpeti v delovanje kra-
jevne skupnosti?
V KS sem predsednik že drugi mandat, pr-
votno pa sem bil približno eno leto 
podpredsednik.

Kako sodelujete s krajani?
Mislim, da zelo v redu, saj se vedno vsi čla-
ni, ki smo v KS DNV, potrudimo, da ugodi-
mo prošnjam vaščanov. Vsake toliko časa 
pride tudi do kakšnega nesoglasja s kakš-
nim krajanom, ki pa ga vedno tako rešimo, 
da smo na koncu vsi zadovoljni. 

Imate kakšne težave v sami skupnosti ali 
morda z OU?
Nimamo nobenih problemov, saj se zelo 
dobro razumemo v Svetu KS. Pri vseh od-
ločitvah smo vedno sklepčni, kar me zelo 
veseli, ker želim, da se vse odločitve sprej-
mejo tako, da smo vsi zadovoljni. Vedno 
vsak pove svoje mnenje in potem na kon-
cu sprejmemo skupno odločitev. 
Za OU in županom pa tudi zelo zelo dobro 
sodelujemo in želimo, da tako tudi ostane.

Kaj je problematika v vaši KS?
Mogoče predstavljata največjo problema-
tiko vodooskrba in kanalizacija, vendar se 
tudi to izboljšuje. Ravno zdaj poteka izved-
ba vodovoda na območju Zvale-Jačkovec, 
ki je eno zadnjih območjih še brez javnega 
vodovoda. V lanskem letu se je zaključila 
izvedba kanalizacije in vodovoda v vasi 
Jezero, letos se bo začel še projekt na Go-
renjih in Dolenjih Ponikvah (kanalizacija, 
pločnik, vodovod). Vsi ti projekti so v do-
meni Občine Trebnje, naša KS pa sodeluje 
s sofinanciranjem, kolikor lahko seveda. 
Cestno infrastrukturo pa imamo kar zgled-
no urejeno.

Preteklo obdobje je bilo za vas in vašo KS 
delavno in produktivno.
Res smo kar nekaj del opravili in vesel 
sem, da je tako.
Redno vsako leto namenimo sredstva za 
obnovitev opreme hidrantnega omrežja v 
naši KS − nabava opreme in omaric za hi-
drante po celotni KS, ki jih potem gasilci 
iz PGD Ponikve in PGD Lukovek namestijo 
ter tudi pripravijo predlog, kaj še potrebu-
jemo.

Kaj pa šola v Dolenji Nemški vasi?
Tudi šola v Dolenji Nemški vasi je bila de-
ležna novosti. Menjali (KS je financirala 
dobavo in postavitev) smo zaščitno ograjo 
na nogometnem in odbojkarskem igriš-
ču, kupili mivko in opremo za odbojkar-
sko igrišče, pomagali Športnemu društvu 
DNV pri postavitvi kontejnerja ob igrišču 
in podali pobudo za otroška igrala pri šoli 
in jih sofinancirali. Vsako leto namenimo 
del sredstev šoli in jim pomagamo pri na-
kupu opreme, ki jo potrebujejo, in sicer 
od računalnika, klimatske naprave, zaves v 
telovadnici za prireditve, poligon za kole-
sarstvo, skiroji, žoge itd.

Kaj pa po sami krajevni skupnosti oz. nje-
nih naseljih?
V vasi Jezero smo sodelovali pri ureditvi 
kanalizacije in financirali smo javno raz-
svetljavo, v Dolenji Nemški vasi smo fi-
nancirali javno razsvetljavo med trgovino 
in barom Botriček, v Rodinah smo sofi-
nancirali oporni zid, v Studencih in Gradiš-
ču smo ravno tako izdelali oporni zid in is-
točasno v Gradišču razširili tudi cesto.
V Dobravi, Rodinah in Dečji vasi smo po-

KS se predstavijo
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stavili avtobusne postaje, da lahko otroci 
varno čakajo na avtobus. Postajališča smo 
postavili na urejenih zemljiščih z dovoljen-
jem postavitve, ki smo ga pridobili od Sve-
ta za varnost v prometu. Pri cerkvi v Grmu 
smo izvedli ureditev potke ob cerkvi, po-
stavili panelno ograjo okoli pokopališča, 
obnovili fasado in zamenjali vrata pri po-
slovilni vežici Grm.
V KS Dolenja Nemška vas, Rihpovec, Dečja 
vas in Jezero smo postavili oglasne kozol-
ce.
Izdelali (financiranje) smo tudi projekte za 
ureditev KS DNV. To so: izdelava projekta 
za ureditev in razširitev ceste med cerkvi-
jo v Grmu in kapelico, izdelava projekta za 
ureditev vaškega središča Rodine.

Kako pa je z društvi?
V naši KS imamo kar veliko društev. Vsem 
nudimo vso podporo in pomoč, ki jo potre-
bujejo za realizacijo projektov v Krajevni 
skupnosti Dolenja Nemška vas. To so: PGD 
Ponikve, PGD Lukovek, Kolesarsko društvo 
Ponikve, Mladinsko društvo Ponikve, Dru-
štvo Hribovec, Vinogradniki, Športno druš-
tvo Dolenja Nemška vas in društvo Jezero.
Nikoli pa ne pozabimo na pomoč pri orga-
nizaciji srečanja in obdaritvi starejših ob-
čanov.

Kam namenite največ sredstev?
Največ sredstev vsako leto namenimo za 
ureditev cest v Krajevni skupnosti Dolenja 
Nemška vas. To so preplastitve, globinske 
sanacije, izdelava muld, dobava nasipnega 
materiala. Tukaj so dela tako obširna, da 
skoraj ni moč vsega našteti.

Kateri je tisti projekt, na katerega ste naj-
bolj ponosni?
Na vse, kar smo naredili, sem ponosen in 
ne morem izpostaviti samo enega projek-
ta. Mogoče so tu igrala za otroke pri šoli v 
Dolenji Nemški vasi, ureditev hidrantnega 
omrežja ter sodelovanje s podružnično 
šolo.

Kako je z gospodarsko panogo v vaši KS?
V naši KS je gospodarska panoga zelo dob-
ro razvita, saj imamo veliko uspešnih man-
jših in tudi večjih podjetij, ki so uspešna 
tako na domačem kot tujem trgu. Imamo 
gostilne, trgovino, cerkvice, skratka vse, 
kot se spodobi.
 
Kakšni so načrti za letošnje leto?
V letošnjem letu imamo v načrtu 2 večja 
projekta: ureditev vaškega središča Rodi-
ne ter sodelovanje in tudi sofinanciranje 
projekta Kanalizacija, rekonstrukcija vodo-
voda in pločnik med naseljema Gorenje in 

Dolenje Ponikve. Ob tem pa seveda tudi 
vzdrževalna dela na cestah; od globinske 
sanacije, zalivanje razpok ter reševanje 
več manjših projektov, ki se pokažejo tudi 
sprotno.  

Kaj je vaša dolgoročna vizija za lokalno 
skupnost?
Moja želja oz. vizija je, da bi vsaka vas v 
mojem mandatu dobila del sredstev, ki jih 
ima na razpolago Krajevna skupnost in, 
da bi se le-ta porabila za uresničitev želja 
krajanov teh vasi. Vem, da so ceste zelo 
pomembne in nek osnovni pogoj, vendar 
želim, da bi se lahko naredile še kakšne 
druge stvari. Vseh 8 let smo se v Svetu KS 
zavzemali, da se sredstva čim bolj enako-
merno razporedijo v vse vasi in mislim, da 
nam je kar dobro to uspelo, vendar vedno 
je lahko še boljše.

Kje vidite potenciale?
Potenciale vidim v še večjem sodelovanju 
s krajani, da se bi bolje in aktivneje vkl-
jučevali v delovanje Krajevne skupnosti. 
Želja je, da vaščani podajo čim več pobud 
in prošenj z željami, kaj želijo v svojih va-
seh in potem KS pomaga po svojih močeh, 
predvsem pa po svojih zmožnostih. Člani 
KS ne moremo vedeti za vse želje in prob-
leme krajanov, zato so njihovi apeli vedno 
dobrodošli.

Boste ponovno kandidirali?
Nisem se še čisto odločil, vendar se bolj na-
gibam k odločitvi, da ne. Mislim, da je osem 
let lepo obdobje in čas za novega predsed-
nika, ki bo imel nove ideje, kako bi izboljšal 
samo lokalno skupnost in njeno podobo, 
našo lepo KS Dolenja Nemška vas.

Mojca Smolič

KS se predstavijo
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KS Šentlovrenc
Prijetna, majhna a razvejana Krajevna 
skupnost Šentlovrenc šteje okoli 700 pre-
bivalcev v kar 14 naseljih: Dolga Njiva, Dol-
nje Prapreče, Gornje Prapreče, Krtina, Ku-
kenberk, Mačji Dol, Mali Videm, Martinja 
vas, Muhabran, Potok, Šentlovrenc, Veliki 
Videm, Vrhovo pri Šentlovrencu, Žabjek in 
Gorica na Medvedjeku. 
V kraju je križišče cest proti Trebnjemu, 
Radohovi vasi, Velikemu Gabru in Marovš-
ki dolini. Prve omembe in poselitve kraja 
Šentlovrenc beležijo že leta 1178, številne 
kraje v KS pa že okoli leta 1134 oz. v rim-
ski dobi, kar dokazuje obsežno in deloma 
raziskano grobišče iz tega časa na Kazini. 
Staro jedro naselja na desnem bregu Te-
menice je okrog župnijske cerkve svetega 
Lovrenca. Cerkev je baročna s poudarjeno 
arhitekturo prezbiterija. Njen sedež je tu 
že od leta 1863. Nekaj let je bil v Šentlo-
vrencu kaplan, folklorist in prevajalec 
Leopold Gorenjec (1840–1886). Skoraj 
50 let je bil župnik v Šentlovrencu Anton 
Oblak, ki je leta 1907 ustanovil Zadružno 
mlekarno in sirarno, leta 1913 pa še veliko 
pitališče za prašiče, ki je bilo dolgo vrsto 
let središče moderne prašičjereje na Do-
lenjskem. Precej let kasneje je ustanovil 
še zadružno hranilnico. Je avtor več stro-
kovne in nabožne literature. Kasneje pa je 
službo kaplana v tem kraju opravljal tudi 
zgodovinar in etnograf Ivan Feliks Šašelj 
(1859–1944), ki je od upokojitve dalje ži-
vel v Šentlovrencu.
Leta 1868 so zgradili šolo, pred tem pa so 
imeli več let šolo v zasebnih prostorih na 
Krtini. Z rednim šolanjem pričeli leto dni 
kasneje. Leta 1934 so uredili kopališče s 
kabinami in odrom za sončenje, a je le-to 
med zadnjo vojno propadlo. 
V šentlovrenški šoli se je rodila Marija 
Kmet (1891–1974), pisateljica, učiteljica, 
prevajalka in novinarka. Svoja prva dela je 

objavila v otroški reviji Zvonček. Kasneje je 
izdala zbirko črtic Bilke in Večerne pisma, 
dramo Mati, avtobiografijo Moja pota in 
krajšo prozo za otroke Bureži – brbrači. 
Veliko je tudi prevajala iz ruske in nemš-
ke literature. Od 1922 do smrti 1944 je v 
Šentlovrencu bival tudi Ivan Feliks Šašelj, 
duhovnik, zgodovinar in etnograf.
Majhna krajevna skupnost z veliko zname-
nitostmi. Na zahodni strani Mačjega Dola 
se nahaja tudi podzemeljska jama Zijavka, 
ledenodobno prebivališče pračloveka. Na 
Dolgi Njivi pa so v cerkvi freske iz 15. sto-
letja.
Kraj je bil v preteklosti krajevno, gospodar-
sko in kulturno središče s takratnim obra-
tom podjetja Hrast z Mirne, dvema pletil-
skima obrtnikoma, hlevom za vzrejo bikov 
in pitališčem prašičev. 
Danes je tukaj poleg manjših tudi kar nekaj 
večjih pomembnih podjetij, tako za sam 
kraj kakor tudi za širši prostor. Pohvalijo 
se tudi s prvim pasivno modularnim vrt-
cem v Sloveniji, podružnično OŠ, cerkvijo, 
gostilnami in s skoraj dokončanim novim 
gasilskim domom.

Vsak gib budno spremlja Svet Krajevne 
skupnosti Šentlovrenc, ki ga po odstopu 

bivšega predsednika iz svoje predsedniške 
funkcije od lanskega avgusta vodi  TOMAŽ 
ŠPENDAL. 
Tomaž je domačin, saj že od rojstva živi v 
Dolnjih Praprečah na manjši kmetiji, kjer si 
je ustvaril tudi družino. Po poklicu je elek-
trotehnik telekomunikacij, je redno zapo-
slen in kvaliteta življenja v lokalni skupno-
sti mu je izjemno pomembna.

Kaj ste v vašem mandatu naredili za KS?
Sodeloval sem na vseh projektih, sicer 
ne na vseh kot predsednik, saj sem le-to 
mesto prevzel lani avgusta, a sem bil pred-
hodno že aktiven član Sveta KS Šentlo-
vrenc.
Med večja dela spada kar nekaj zaključe-
nih projektov, in sicer smo postavili javno 
razsvetljavo v vaseh Mačji Dol, Vrhovo in 
Dolnjih Praprečah, kjer smo zgradili tudi 
pločnik. To je bistveno izboljšalo varnost 
pešcev, predvsem otrok pri dostopu do 
železniške postaje in šole. Uredili smo tudi 
pešpot pred Kulturnim domom v Šentlo-
vrencu, saj je tudi v tem primeru bistve-
nega pomena predvsem varna pot otrok 
do šole. 

Kako je z vašo infrastrukturo?

KS se predstavijo
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Infrastruktura je pod upravljanjem KS in 
zanjo skrbimo sproti. Sem štejemo vse 
javne poti, igrišče, kulturni dom. Omeniti 
moram tudi, da je zaključen projekt me-
njave klasičnih svetilk na javni razsvetljavi 
z led svetilkami. Sedaj je v KS Šentlovrenc 
vsa javna razsvetljava na novih led svetil-
kah, kar bo nedvomno pripomoglo k ma-
njši porabi električne energije in tudi ma-
njši svetlobni onesnaženosti okolja.

Kako je z gospodarsko panogo v vaši KS?
V KS Šentlovrenc je kar nekaj večjih in 
prepoznavnih podjetij, s katerimi dobro 
sodelujemo. Izpostaviti pa moram dobro 
sodelovanje z domačim podjetjem Ce-
mentnimi izdelki Gorec, ki ob vsakem več-
jem projektu vedno priskoči na pomoč in 
pomaga po svojih najboljših močeh.
 
Kako se razumete s krajani?
V KS imamo lepe medsosedske odnose oz. 
s sokrajani KS Šentlovrenc se lepo razume-
mo. Vse njihove pobude z veseljem spre-
jemamo in jih tudi redno obravnavamo na 
sejah sveta KS.

Kaj v letošnjem letu še načrtujete?
Za letošnje leto nam je ostalo še nekaj ne-
dokončanih projektov. Prednostno smo 
si zadali izdelavo dveh projektnih doku-
mentacij za izgradnjo pločnika z javno 
razsvetljavo, in sicer v Šentlovrencu od 
glavnega križišča do parkirišča podjetja 
Kolpa in Dolnje Prapreče − Vrhovo. Prav 

tako pridobivamo ponudbe za postavitev 
označevalnih tabel, s katerimi bomo po KS 
predstavili vse znamenitosti, ki jih ni malo. 
S tem bomo lokalno skupnost predstavili 
tudi širše.

Boste jeseni ponovno kandidirali?
Želja in načrt sta, da se jeseni ponovno po-
dam na kandidatno listo.

Bi krajanom kaj sporočili?
Predvsem bi se jim rad zahvali za vso pod-
poro in zaupanje tako jaz osebno kot bivši 
predsednik in tudi ostali člani Sveta KS. Še 

naprej si bomo prizadevali za sam razvoj 
krajevne skupnosti. Ponosni smo na svoje 
krajane, saj zelo lepo skrbijo za svoje oko-
lje in lep izgled celotne lokalne skupnosti. 
S tem dokazujejo, da jim je mar, v kakš-
nem okolju živimo. Vsem dajejo vzor in 
hkrati na nek način tudi zavezo, da z dobro 
voljo lahko vsi skupaj veliko prispevamo k 
temu, da lahko živimo v nam prijaznem, 
urejenem okolju in s tem dvigamo kvalite-
to življenja v njej. S skupnimi idejami, mo-
čmi in delom želimo, da bi bil naš vsakdan 
čim lepši.

Mojca Smolič

KS se predstavijo
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Pogled na 
Temenico iz zraka 
Oddelek za geografijo Filozofske fakulte-
te, Univerza v Ljubljani, je pristopil k izva-
janju projekta Rusalka (Oživitev življenja 
ob in v reki Temenici). V pomladanskih 
mesecih že izvajamo terensko delo in ra-
ziskujemo vodni in obvodni prostor reke 
Temenice na območju občine Trebnje. 
Pripravljamo učna gradiva za osnovnošol-
ce. V juniju 2022 se obeta niz aktivnosti: 
izobraževalne delavnice za učence OŠ 
Trebnje, delavnica na temo upravljanja in 
turističnega potenciala reke Temenice ter 
ozaveščevalna delavnica o tehnoloških re-
šitvah za varovanje reke Temenice. Svoje 
raziskovalno delo bodo predstavili tudi 
študentje. 

Pri terenskem delu se geografi radi poslu-
žujemo brezpilotnega zrakoplova (dron), 
ki nam omogoča pogled na pokrajino iz 
ptičje perspektive. Reka Temenica na šte-
vilnih predelih navdušuje z lepo ohranje-
nimi meandri oz. rečnimi okljuki. Porečje 
reke Temenice je v Sloveniji eden najlep-
ših primerov fluviokrasa, za katerega je 
značilno, da reka intenzivno meandrira po 
površju (če le ji človek to dovoli), nato pa 
v Ponikvah ponikne v podzemlje. 

Vodilni partner projekta Rusalka, ki je bil 
prijavljen na razpis LAS STIK, je Občina 
Trebnje. V projektu sodelujejo še partner-
ji OŠ Trebnje, Turistično društvo Trebnje 

Lepo ohranjeni meandri reke Temenice v bližini železniške postaje Štefan, v ozadju vas Breza (foto: 
Arhiv Oddelka za geografijo FF UL, 2022). 

in podjetje Cementni izdelki Gorec d.o.o. 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija 
in Evropska unija iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj.

Sara Mikolič, Barbara Lampič, Irma Potoč-
nik Slavič in Tajan Trobec

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, 
Univerza v Ljubljani

Okrogla miza na 
»Liscu«
Društvo vinogradnikov »Lisec« Dobrnič 
je 13. 4. 2022 organiziralo okroglo mizo 
skupaj s Fakulteto za turizem Univerza v 
Mariboru, Zavodom za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije OE Novo mesto ter 
Občino Trebnje. 
Okrogla miza je predstavljala uvod v pri-
pravo znanstvene monografije o vinograd-
ništvu na Dolenjskem. Naslov knjige bo 
»Izzivi razvoja vinogradništva in turizma 
na vinogradniških goricah na začetku 21. 
stoletja – primer vinogradniške gorice Li-
sec v Suhi krajini«. Prisluhnili smo predsta-
vitvam strokovnih prispevkov raziskovalcev 
z različnih univerz, ki so podali svoj znan-
stveni pogled na razvoj vinogradništva.
Namen monografije je analizirati stanje in 
napredek, ki ga je območje Lisca doseglo 
ter najti odgovor, kako sobivati, s čim se 
ukvarjati itd.

Hvala vsem govornikom na okrogli mizi. 
Hvala tudi nastopajočim v kulturnem pro-
gramu Dragu Stoparju ter Ani in Urhu Trt-

niku kakor tudi ostalim članicam in članom 
društva za pogostitev.

Anica Maraž, Foto: Bogdan Francelj

dogodki
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Ob svetovnem dnevu 
hipertenzije in svetovnem 
dnevu gibanja »izmerimo 
svoje zdravje«
17. maja je bil svetovni dan hipertenzije. Njegov namen je 
opozoriti na možgansko kap ter srčne in ledvične bolezni, ki jih 
povzroča zvišan krvni tlak, ter osveščati, kako ga preprečevati, 
odkrivati in zdraviti. Ključno je spremljanje lastnih vrednosti krv-
nega tlaka. Po podatkih Mednarodnega združenja za hipertenzijo 
ima zvišan krvni tlak že vsak četrti odrasli človek na svetu in vsak 
drugi odrasel Slovenec. Bolezen se vedno pogosteje pojavlja tudi 
pri mladostnikih. Ker bolezen nima simptomov, se je večina ne 
zaveda, med zdravljenimi pa je kar 75 % takih, ki zaradi ohranja-
nja nezdravega življenjskega sloga in nerednega jemanja zdravil 
nimajo urejenega krvnega tlaka. Brez zdravljenja se možnost za 
možgansko kap poveča za sedemkrat. Dolgotrajno zvišan krvni 
tlak je tudi vzrok za srčne okvare, ki se prav tako lahko končajo 
tragično. Za zmanjšanje dejavnikov tveganja za visok krvni tlak 
sta izjemnega pomena uravnotežena in raznolika prehrana ter 
gibanje. Aktiven življenjski slog bistveno prispeva k ohranjanju in 
izboljšanju zdravja ter preventivno deluje pred pojavom različnih 
bolezenskih stanj. Če bi si učinke gibanja na počutje in zdravje 
lahko zagotovili v obliki tablete, bi bil to najpogosteje predpisan 
farmacevtski izdelek na svetu. Zaradi izjemno ugodnega vpliva 
telesne dejavnosti na zdravje vsako leto 10. maja obeležujemo 
svetovni dan gibanja kot spodbuda k več telesni dejavnosti in 
zviševanju deleža telesno dejavnega prebivalstva. Po statistiki za-

TREBNJEmenjava
V parku Trebnje sta bila 14. 5. 2022 in 21. 5. 2022 organizirana 
dogodka na temo »TREBNJEmenjava,« ki ga je organiziralo Druš-
tvo za razvoj Trebnjega.
Kot prvi je bil sejem rabljenih koles in druge opreme, kjer se je 
podarjalo, prodajalo, kupovalo in menjalo. Dotaknila se nas je 
zgodba gospe, ki je kupila rabljeno kolo za otroke ukrajinske dru-
žine, ki so nastanjeni pri njej. Dobrosrčnost ne pozna meja. Kot 
naslednji dogodek je potekal »TREBANJSKA FLANCARIJA«, kjer 
smo mimoidočim podarjali sadike. Želimo, da »TREBNJEmenja-
va« poveže vse in nas spodbudi k solidarnostnem in trajnostne-
mu načinu življenja. 

Zato smo se odločili, da vzpostavimo projekt in platformo oz. sku-
pnost »TREBNJEmenjava«.

V jesenskih mesecih bodo na vrsti knjige, šolske potrebščine, 
športna oprema. Aktivna je tudi platforma na Facebooku, kje lah-
ko vsi prosto menjujemo, podarjamo, kupujemo ...
Če kdaj, potem smo zdaj postavljeni na zelo realna tla, in sicer se 
moramo obnašati drugače – trajnostno. V prvi vrsti zaradi vsa-
kodnevnih podražitev osnovnih dobrin in življenjskih stroškov, saj 
si marsičesa ne bomo mogli privoščiti, lahko pa menjamo. Tudi 
narava nas na neposreden in krut način opozarja, da moramo 
ravnati bistveno bolj odgovorno, trajnostno.
 
Povezani, solidarni, odgovorni in trajnostni bomo kot skupnost in 
kot posamezniki VARNI v vedno bolj negotovem svetu. 
      Vanja Jakopin

dnjega Zdravstveno statističnega letopisa iz leta 2018 je namreč 
priporočila za zmerno ali/in visoko intenzivno vadbo (vsaj 150 
min/teden zmerne ali 75 min intenzivne) dosegalo le polovico 
odraslih Slovencev. V obdobju po korona krizi pa predvidevamo, 
da se je stanje še poslabšalo. Ali je to res, bodo pokazale kasnejše 
raziskave.

Center za krepitev zdravja ZD Trebnje
Nina Mandelj
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Komunala Trebnje 
gospodarsko 
uspešna
Podjetje Komunala Trebnje, d. d., je vodilno 
komunalno podjetje Občin Trebnje, Mokro-
nog-Trebelno, Mirna in Šentrupert. Z zna-
njem, tehnologijo in 75 predanimi sodelavci 
in sodelavkami ohranjajo zdravo in ureje-
no okolje ter trajnostni razvoj. S celovitimi 
storitvami na področju ravnanja z odpadki, 
vzdrževanja in urejanja javnih površin in 
objektov prispevajo k zdravemu, čistemu in 
kakovostnemu življenju v širši regiji. 
V letu 2020 je vodenje Komunale prevzel  
g. Franci Starbek, ki smo ga povprašali, 
kakšno leto poslovanja je za njimi. 
Povedal je, da so skladno z letnim načrtom 
dela uspešno izvajali vse dejavnosti: oskrbo 
s pitno vodo, ravnanje s komunalnimi od-
padki, odvajanje in čiščenje odpadnih vod, 
vzdrževanje cest in javnih površin, pogreb-
no in pokopališko dejavnost, energetiko ter 
druge tržne dejavnosti. Večino glavnih pro-
jektov so zelo uspešno realizirali. 
V letu 2021 so imeli dobrih 7 milijonov pri-
hodka, kar je 16 % več od preteklega leta in 
15 % več od načrtovanega.
Gonilna veja, ki je ustvarjala te presežke, so 
bile druge dejavnosti oz. gradbena dela, kjer 
je bil presežek plana kar za 55 %, realizacija 
preteklega leta pa za 37 %.
Po realizaciji so presežek ustvarili tudi na 
daljinskem ogrevanju, ker so že z lansko 

kurilno sezono v 2021/22 zgradili DOLB II 
fazo in priključili 13 novih večstanovanjskih 
objektov. S tem so povečali realizacijo za 
skoraj 28 %. 
Druga, tudi odstopajoča dejavnost, pa je 
pogrebno pokopališka, ki so jo presegli za 
kar 29 % od načrtovanega in 19 % od lanske 
realizacije.
V letu 2021 so osnovna sredstva v bilan-
ci stanja povečali za 847.961 EUR. Od 
tega: DOLB II Fazo 364.377,31 EUR, sme-
tarsko vozilo v znesku 124.900,00 EUR, 
specialno vozilo Kanal jet za čiščenje ka-
nalizacij za 218.800,00 EUR, traktor John 
Deere za 68.500,00 EUR, Crafter 35 L4 TDI 
za 23.846,73 EUR, cevni laser Leica piper 
200 S s priborom v znesku 2.774,70EUR in 
računalniško opremo za 9.207,98 EUR.
Poslovni izid podjejta je 130 tisoč EUR pre-
sežka, ki ga bodo namenili razvoju podjejta.
»Kljub velikim podražitvam na trgu smo s 
predhodno podpisanimi pogodbami delno 
uspeli ohraniti stare cene, za katere pa ne 
vemo, kakšne bodo v drugi polovici leta. Na 
kanalizaciji je bila v lanskem letu nadgradnja 
čistilne naprave Mokronog, kjer smo prišli 
na njeno polno kapaciteto. V sodelovanju 
s tremi občinami se je realizirala tudi nad-
strešnica v zbirnem centru Globoko, ki je 
sedaj bistveno lepše urejeno, predvsem pa 
bolj dostopno za uporabnike. Kar je poveza-
no z gradnjo v lanskem letu, je bil največji 

projekt komunalna oprema vasi Jezero; od 
vodovoda, meteorne in fekalna kanalizacije 
ter čistilne naprave. KS Dolenja Nemška vas 
je prispevala za novo javno razsvetljavo, v 
sodelovanju z Elektro pa je napeljano tudi 
novo elektro omrežje. Tako je sedaj vse iz-
peljano po tleh oz. zemlji. 
Na ostalih posameznih področjih pa so vsa 
dela tekla ustaljeno in ni bilo nekaj novega,« 
doda direktor Franci Starbek.
 V letošnjem letu načrtujejo posodobitev 
merilcev vode. To so elektronski števci »Dri-
ve by,« ki se lahko odčitajo na daljavo, nek-
je do 200 m. Upajo, da jih bodo v obdobju 
petih let uspeli zamenjati na celotnem vo-
dovodnem območju. Števci so sicer dražji, 
a njihova uporabnost je dosti boljša, saj se 
hitreje lahko zazna izpust vode, kar je pri 
starih števcih nemogoče.
»V nadalje bo glede na trenutne razmere na 
trgu tudi za nas velik izziv, kako določiti neke 
realne cene storitev,« pove g. Starbek.
Izvajanje dejavnosti gospodarske javne služ-
be je stalna potreba, ki vpliva na življenje 
vsakega občana. Tako v Komunali delovne 
procese nenehno prilagajajo poslovanju in 
izkoriščanju sodobnejše opreme, vendar z 
zavedanjem, da ohranjajo in nadgrajujejo 
medsebojne odnose med zaposlenimi in 
uporabniki, katerih zadovoljstvo je njihova 
največja stimulacija.

Mojca Smolič

Opravili tečaj za varno 
delo z motorno žago 
Drugi vikend letošnjega maja je od petka do nedelje v 
Centru biotehnike in turizma Grm Novo mesto v organi-
zaciji Gasilske zveze Slovenije in soorganizaciji Gasilske 
regije Dolenjska (GRD) potekal tečaj za varno delo z mo-
torno žago. 
Tečaj je bil polno zaseden. 40 tečajnikov iz prostovoljnih 
gasilskih društev GRD je imelo prvi dan teoretični del, v 
soboto in nedeljo pa so razdeljeni v dve skupini opravljali 
praktični del v gozdu ter na farmi na Sevnem. 
Tečaj za varno delo z motorno žago je uspešno zaključilo 
39 tečajnikov, med njimi 14 tečajnikov iz društev Gasilske 
zveze Trebnje. 

GZ Trebnje, Mojca Femec

Nadstrešnica na deponiji Globoko

dogodki
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60 let Kmetijske zadruge 
Trebnje-Krka in 30 let 
Govedorejskega društva 
Trebnje
21. maja 2022 sta dve organizaciji s področja kmetijstva prazno-
vali svoji obletnici, Kmetijska zadruga Trebnje-Krka 60-letnico 
svoje ustanovitve in Govedorejsko društvo Trebnje 30 let delo-
vanja. 
V šestih desetletjih delovanja je zadruga večkrat zamenjala orga-
nizacijsko obliko in ime. Takrat še KZ Trebnje je nastala 26. junija 
1961 s pripojitvijo tedanjih zadrug Dobrnič, Mirna, Mokronog, 
Šentrupert, Šentlovrenc in Trebelno h KZ Trebnje. Zaradi obsega 
poslovanja se je h KZ Trebnje leta 2001 pripojila KZ Suha krajina 
in leta 2003 še KGZ Dole. V nadaljevanju je KZ Trebnje leta 2006 
prevzela še poslovanje KZ Gabrovka, v 2020 pa so se začeli pogo-

vori za pripojitev KZ Krka, česar proces je bil zaključen februarja 
2021, ko se je KZ Trebnje z.o.o. preimenovala v KZ Trebnje-Krka 
z.o.o. 
Vroč dan je v Dobrnič privabil skoraj tisoč ljudi, predvsem članov, 
upokojencev, uglednih gostov in zaposlenih v KZ Trebnje-Krka. 
Prisotne so poleg predsednika Antona Straha in direktorja KZ 
Trebnje-Krka Stanka Tomšiča pozdravili tudi direktor KGZS Janez 
Pirc, župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic ter Alenka Marjetič 
Žnidar iz Zadružne zveze Slovenije. 
Govedorejsko društvo Trebnje je pod vodstvom predsednika An-
dreja Lenarčiča organiziralo tudi kmečke igre. Ob odlični hrani in 
pijači so se gosti zabavali ob zvokih Ansambla Lesariji ter dalma-
tinske klape Jadranski maestrali. Na prireditvi so sodelovali tudi 
koprodukcija Glasbene šole Lipičnik in Glasbene šole Trebnje ter 
Društvo podeželskih žena, čigar članice so poskrbele za odlično 
domače pecivo. 

Milan Žnidaršič
Foto: Franc Pepelnak

“Jezeru je, jezera nej” 
Na državni praznik 27. aprila smo se članice društva Podežel-
skih žena Tavžentroža odpeljale na ekskurzijo po bližnjih krajih 
Cerknice. 28 članic iz Velike Loke, Velikega Gabra in iz Sela pri 
Šumberku smo najprej uživale v muzeju KOBE, kjer so predsta-
vili maketo Cerkniškega jezera in prisluhnile zanimivi strokovni 
razlagi lastnika muzeja ter se nasmejale ob njegovih prigodah. 
Nato smo imela še učno uro z mlajšo članico družine, ki nam je 
predstavila multimedijsko predstavitev z naslovom »Jezeru je, 
jezera nej.« Nasmejale smo se tudi ob prikazu ribolova, kakor 
so Cerkničani to delali nekoč. Zanimiva je bila tudi predstavitev 
drsanja po zaledenelem jezeru. 
Ker nas je pot peljala naprej proti gori Slivnica, smo se mimo-
grede ustavile še v Grahovem na kmetiji Mihelčič in se okrep-
čale z njihovimi dobrotami iz kravjega mleka. Dobrotam, kot 
so siri, jogurt in skuta, je gospodarica Ksena dodala še domač 
štrudelj in topel čaj. Vedno nasmejanim kmečkim ženam so 
pomagale vnukinje, ki so igrale na harmoniko. Vse njene do-
brote lahko najdete na Cerkniški tržnici, oskrbujejo pa tudi 
bližnjo osnovno šolo z mlečnimi izdelki. Gospodarica nase je 
povabila, naj pridemo poleti na njihov sladoled, ki bo novost v 
njihovi domači ponudbi. 
Peš smo se odpravile naprej do soseda Andrejčiča, ki se pona-
ša z mlinom, kjer melje vsa svoja žita, ki jih pridela na svoji 30 
hektarjev veliki kmetiji. Vso moko, ki jo namelje, proda doma ali 

na bližnji tržnici. Tudi člani družine Andrejčič so nas bogato po-
gostili z sladkimi dobrotami iz njihove moke in domačim sokom. 
Toplo sonce je nas kar vabilo, da se čim prej odpeljemo na 
1114 m visok hrib Slivnica, ki slovi po čarovnicah. Čarovnic si-
cer nismo srečale, nas je pa zato pričakal prečudovit razgled 
na Cerkniško dolino s presihajočim se jezerom. Ostalo nam je 
ravno toliko časa, da smo si lahko privoščile še krajši postanek 
ob Bloškem jezeru in se nato nasmejane vrnile domov.

 Fani Bregar 

dogodki
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Tečaj specialnosti 
mentor mladine 
Za kandidate iz Gasilske regije Dolenjska 
(GRD) iz društev Gasilskih zvez Novo me-
sto, Šentjernej in Trebnje je v dvorani PGD 
Trebnje v organizaciji Gasilske zveze Slo-
venije in soorganizaciji Gasilske regije Do-
lenjska prva dva vikenda letošnjega aprila 
potekal tečaj specialnosti mentor mladine. 
Ob zaključku tečaja so udeleženci, ki so 
tečaj redno obiskovali in uspešno opravili 
preverjanje, pridobili specialnost mentor 
mladine, za kar so jim bile podeljene listine 
in značke specialnosti. 
V Gasilski zvezi Trebnje smo tako pridobi-
li 11 novih mentorjev mladine, v Gasilski 

V AVTO MOTO DRUŠTVU Trebnje smo 13. 4. 2022 v sodelova-
nju z AMZS in Rdečim križem organizirali brezplačni obnovitveni 
tečaj prve pomoči. Tečaja se je udeležilo 20 voznikov, ki so z za-
nimanjem spremljali predavanje Mojce Mihevc, ki je tudi preda-
vateljica na tečajih prve pomoči, ki so obvezni del pri opravljanju 
vozniškega izpita.
Predavateljica nam je na zanimiv in razumljiv način predstavila 
temeljne postopke oživljanja, nudenja prve pomoči v prometni 
nesreči in postopke v primeru dušenja zaradi tujka v dihalnih 
poteh. Poudarila je, da je največja napaka, ki jo lahko storimo v 
situaciji, ko nekdo potrebuje pomoč, da je ne nudimo. Po konča-
nem teoretičnem delu so se prisotni preizkusili v praktičnem delu 
nudenja pomoči.
Po koncu tečaja so bili prisotni mnenja, da bi bilo dobro da AMD 
Trebnje še večkrat organizira obnovitveni tečaj prve pomoči.

AMD TREBNJE, Tone Dim

Predstavljen vojaški poklic
Upravne enote za obrambne zadeve so v sodelovanju z veteran-
sko organizacijo in Zvezo častnikov poskrbele, da so mladi fantje, 
vojaški obvezniki letnik 2004, ki so že ali pa bodo dopolnili 18 let, 
iz Dolenjske, Zasavja in Bele krajine obiskali 72. brigado Sloven-
ske vojske, ki je na celjskem sejmišču organizirala sejemsko-pred-
stavitvene prireditve za promocijo Slovenske vojske in vojaškega 
poklica z namenom pridobivanja kadra za SV.

V Celju so predstavili poslanstvo in naloge Slovenske vojske, vo-
jaški poklic in možnosti za zaposlitev v Slovenski vojski, prosto-
voljno služenje vojaškega roka, sodelovanje v pogodbeni rezervi, 
štipendiranje, Šolo za častnike ter vojaška tabora MORS in mla-
di ter Vojaški tabor. Vabljeni so si lahko ogledali orožje in opre-
mo, ki jo uporablja Slovenska vojska. Ogledali so si še dinamične 
predstavitve enot Slovenske vojske in se preizkusili v streljanju z 
zračno puško, na airsoft poligonu, na različnih simulatorjih, kot 
je simulator letenja, trenažer protioklepnega in protiletalskega 
raketnega sistema … Pripadniki vojaške zdravstvene enote so pri-

zvezi Novo mesto 7 in v GZ Šentjernej 9. 
Vsem novim mentorjem gasilske mladine 
želimo uspešno in pogumno delo z gasil-
skim podmladkom. 

Mojca Femec
Foto: arhiv GZT in Andreja Zupančič

Obnovitveni tečaj prve pomoči v AMD Trebnje

kazali temeljne postopke oživljanja, pripadniki Športne enote so 
prikazali borilne veščine in poligon z voditeljskimi ovirami, neka-
teri so se lahko popeljali z bojnimi vozili Valuk in Svarun.

Večina udeležencev je bila s predstavitvijo zelo zadovoljna in ne 
bo jih malo, ki bodo morda stopili na poklicno pot vojaka

Brane Praznik
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STROJNI TLAKI ESTRIHI

Tel.  041 858 695
E-mail. info@tlaki.si

• strojni tlaki
• industrijski tlaki
• urejanje okolice
• izdelava podpornih zidov
• polaganje tlakovcev
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Policisti Policijske postaje 
Trebnje na obisku v Vrtcu 
Sončnica Veliki Gaber
Na lep pomladni dan, v četrtek, 7. 4. 2022, so nas obiskali polici-
sti Policijske postaje Trebnje. Pričakali so nas na igrišču šole, saj 
so se na predstavitev pripeljali z motorjem, terenskim vozilom 
in policijskim kombijem. Na ogled so postavili tudi opremo, ki jo 
uporabljajo pri vzdrževanju javnega reda in miru, na intervenci-
jah in pri preiskavi kaznivih dejanj. Policisti so razložili, kaj vse 
obsega njihovo delo in otrokom dovolili, da so si opremo tudi 
nadeli. Otroci so preizkusili sedenje v »marici«, prižig policijske 
sirene in lučk. Najbolj pogumni so se zavihteli na policijski motor. 
Policisti so nas opozorili na varno prečkanje ceste ter na obve-
zno uporabo varnostnega pasu med vožnjo. Zadovoljni, veseli in 
predvsem navdušeni nad njihovim obiskom smo se jim zahvalili 
ter jim zaželeli veliko sreče pri opravljanju njihovega dela.

 Metka Nose
Fotografija: Teja Avguštin

Obisk učencev iz Španije  
v sklopu projekta Erasmus+
OŠ Trebnje je del programa Erasmus+, zato smo učenci 8. in 9. 
razreda od 11. do 15. aprila v svoje domove sprejeli 13 španskih 
otrok. Ogledali so si Ekološko kmetijo Kukenberger ter obiskali 
Dobrote Dolenjske in ustvarili španske vetrce (meringe). Vsi sku-
paj smo spoznali cilje trajnostnega razvoja, pripravili tradicional-
ne slovenske jedi, si ogledali restavracijo Grič, se odpravili v staro 
mestno jedro Ljubljane in povzpeli na Ljubljanski grad ter si ogle-
dali Lanšprež. Ravnatelj Rado Kostrevc se je učencem zahvalil za 
obisk in jim podaril darila. Gosti so nam povedali, da jim bodo v 
spominu ostali zeleni gozdovi in Ljubljana. Izkušnja, da z nekom 
preživiš nekaj dni, je bila enkratna. Ta teden sem preživela z učen-
ko Valle. Naučila me je igrati posebne španske karte, ki mi jih je 
podarila. Preživeli smo prekrasen teden, ki si ga bomo zapomnili 
za vedno. 

Manca Trlep, OŠ Trebnje

Pisatelj Žiga X Gombač  
na OŠ Trebnje
Učenci, ki smo vsa leta brali za bralno značko, smo imeli priložnost 
v živo spoznati slovenskega pisatelja Žigo X Gombača. Predstavil 
nam je svojo pisateljsko pot in nam s svojo pripovedjo iz spomina 
zradiral nekatere stereotipe o pisateljih. 
Zame osebno je bil obisk zelo zanimiv in poučen, vendar pa hkrati 
tudi precej inspiracijski, saj se tudi sama že zadnjih nekaj let ljubi-
teljsko ukvarjam s pisanjem pesmi in krajših zgodbic za otroke. Tudi 
sama doživljam pisanje. Takrat vzamem list papirja, na katerega 
lahko svobodno izlijem misli. Najboljše pri pisanju pa je, da besede 
niso dejanja in lahko zato pogosto tudi prestopiš meje domišljije. 
Zanimivo se mi je zdelo to, da je pisatelj Žiga X Gombač svoje pisa-
nje začel pri približno isti starosti kot jaz in videnje, kaj vse mu je 
uspelo doseči, mi tudi za moje nadaljnje pisanje daje nek dodatni 
zagon in motivacijo. 

Enja Podboj, 9. c, OŠ Trebnje
Foto: Mojca Bahun

dogodki



21
Trebnje

N
ar

oč
ni

k 
og

la
sa

: A
vt

oc
en

te
r V

ov
k 

d.
o.

o.

KS Veliki Gaber sanirala del pohodne 
poti Ivana Zorca 
DU Veliki Gaber vsako leto organizira pohod po poti Ivana Zorca. Del poti od Ma-
lega Gabra do vasi Cesta je bil praktično neprehoden, zato je predsednica KS pred-
lagala svetnikom, da se najslabši del vsaj delno sanira. Vgrajeno je bilo 100 m3 
materiala. Želja pobudnice je, da bi uporabniki in lastniki gozdov po svojih močeh 
čim manj poškodovali traso. Istočasno se zahvaljuje vsem podpisnikom, da so do-
volili poseg v prostor. Tako bo povezana čudovita sprehajalna pot vse od Velikega 
prek Malega Gabra do vasi Cesta.
Pot bo mogoče prevoziti tudi s kolesi, ki so primerni za terenske vožnje. Vsem 
uporabnikom te trase želimo obilo užitka na čistem zraku v prelepi gozdni naravi. 

Mirko Gliha

Letos prvomajska budnica v živo 
Po dveh letih premora zaradi epidemije je Trebanjce v prvomajsko jutro zopet 
prebudila budnica v živo Občinskega pihalnega orkestra Trebnje pod vodstvom 
Primoža Kravcarja in Trebanjskih mažoret, ki sta jih spremljali Tina Dolenšek in 
Tajda Uršič. 
Že vrsto let opravljajo to lepo poslanstvo na jutro praznika dela. Pred pol šesto uro 
so se zbrali godbeniki in godbenice ter mažorete pred gasilskim domom v Treb-
njem ter se podali na pot z glasbo in korakanjem skozi Trebnje do Starega trga, 
mimo Vrtca Mavrica po ulicah do Gostilne Meglič. Po kratkem postanku za manjše 
okrepčilo, ki so ga pripravili prijazni gostitelji Megličevi, so z budnico nadaljevali 
še v Občini Mirna in Mokronog-Trebelno ter turnejo sklenili na Debencu na 39. 
prvomajskem srečanju. 

Mojca Femec
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Mavrični planet
V petek, 22. 4. 2022, je bilo na PŠ Dolenja Nemška vas vse odeto 
v mavrične barve, saj smo učenci in učitelji pripravili kulturno pri-
reditev z naslovom Mavrični planet. Obiskal nas je Mali princ, ki 
nam je povedal veliko zanimivega in poučnega o svojem življenju. 
Spremljali so ga učenci, ki so večinoma prvič stopili pred polno 
športno dvorano gledalcev. Prikazali so dejavnosti in aktivnosti, 
ki se odvijajo med šolskim letom, kot so ples, petje in drugo. Mali 
princ se je poslovil v duhu lepih misli in pozitivnega vzdušja ter 
nam zaželel, da vsak prispeva košček sebe v celoto in naj prija-
znost ter iskrenost napolnita naša srca.
Na koncu prireditve so učenci vse obiskovalce povabili na ogled 
razstave, kjer so lahko občudovali njihovo ustvarjalnost. Še prej 
pa so nas spomnili, naj ne pozabimo v svoje življenje vnesti pravi-
lo: »Kdor hoče videti, mora gledati s srcem.«

Noč v šoli
V ponedeljek, 25. aprila 2022, smo v PŠ Dolenja Nemška vas 
izvedli prvo Noč v šoli. Vstopnico za dogodek si je prislužilo kar 
41 učencev od 3. do 5. razreda, ki so prebrali vse knjige za Bralno 
značko. Poleg tega, da smo z dogodkom nagradili in razveselili 
pridne bralce, smo ponosni, da smo pri tem spodbujali tudi med-
generacijsko sodelovanje.
Najprej so se učenci zbrali v jedilnici, kjer so se razdelili v pet 
skupin, in sicer so se lahko udeležili pravljične, plesne, glasbene, 
ustvarjalne ali kuharske delavnice. V vsej delavnicah so pridno 
sodelovali, po večerji pa so v spremstvu učiteljic odšli na krajši 
nočni pohod z lučkami, ki so jih izdelali sami. Pred spanjem so 
poiskali še skrite bonbone, nato pa so pripravili postelje v telo-
vadnici. Ogledali so si risanko, si zaželeli lahko noč in zaplavali v 
lepe sanje. Zjutraj so se vsi zbudili zadovoljni in z velikim zado-
voljstvom lahko rečemo, da je bila prva Noč v šoli zelo uspešna in 
že komaj čakamo, da izvedemo naslednjo.

 Nevenka Grebenc

Mentorica Žnurc nagrajena na 
Slovenskih klekljarskih dnevih 
v Žireh 
Klekljarska skupina Žnurce je Trebnje postavila na zemljevid slo-
venskih in tujih klekljaric ter ljubiteljev klekljane čipke. V enem 
od njenih središč so 27. aprila na 16. Slovenskih klekljarskih dne-
vih v Žireh odprle posebno razstavo. V duhu odmevnega projek-
ta Ba-Či so na ogled postavile mojstrovine, ki poudarjajo pomen 
življenja in dela našega misijonarja Friderika Baraga. Med nagra-
jenkami tradicionalnega dogodka v Žireh je tudi mentorica Žnurc 
Martina Povše, ki je s svojo izjemno klekljano ribo osvojila 5. me-
sto med 53 ustvarjalkami. 
V društvu Praetorium Latobicorum (izgovarjamo ga Pretórijum 
Latobikórum, tako kot so Rimljani imenovali Trebnje) smo izje-
mno ponosni na naše klekljarice ter zelo hvaležni Občini Trebnje, 
ki je finančno podprla razstavo Žnurc v Žireh. Zaradi izjemnega za-
nimanja je bila na ogled v tamkajšnjem župnišču vse do 20. maja. 

Luka Bregar
Foto: Marjana Longar
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Mladi in stari vsi smo  
FIT radi
Tako smo poimenovali skupni Fit pohod otrok oddelka 
Lumpiji iz Vrtca Mavrica Trebnje in njihovih starih staršev, 
ki je potekal v četrtek, 7. 4. 2022, ob svetovnem dnevu 
zdravja.
Ker smo se v mesecu marcu veliko pogovarjali o starih 
starših otrok, izvedli raziskavo o njihovih zaposlitvah, pri 
čemer so pomagali prav oni, smo se odločili, da jih po-
vabimo, da skupaj z nami preživijo četrtkovo dopoldne in 
poskrbimo, da malo za zdravje naredijo tudi oni.
Z nahrbtnikom na rami so nas noge zanesle po »Pisatelje-
vi poti«. Na mestu, kjer smo imeli daljšo postojanko, smo 
dedkom in babicam zapeli pesmi, ki smo se jih naučili prav 
za njih, se okrepčali z malico iz nahrbtnika in podružili ob 
prijetnem klepetu.
Bilo je lepo videti nasmejane obraze otrok in starih star-
šev, ki so se ob svojih vnučkih prav pomladili.

Janja Strmec
Foto: Amanda Povhe

POZDRAV POMLADI  
na OŠ Trebnje
V torek, 5. 4. 2022, smo imeli na OŠ Trebnje koncert pev-
skih zborov naše šole, ki ga je vodila zborovodkinja Jožica 
Stanič ob klavirski spremljavi Damjana Brcarja.
Ravnatelj Rado Kostrevc je v svojem nagovoru vse prisot-
ne pozdravil in izrazil pomen miru v svetu, ki je dandanes 
načet z vojno vihro. Pomlad je čas, ko se prebuja ljubezen 
in ta naj nas vodi v dobro. 
Prireditev je bila povezana tudi z mislijo na Ukrajino. Obi-
skovalci so s prostovoljnimi prispevki zbrali skoraj 500 
evrov, ki smo jih namenili za pomoč pri nakupu šolskih po-
trebščin za ukrajinske otroke v slovenskih šolah.

Mojca Bahun

Večerna zarja se po 
epidemiji spet prebuja 
FS  DU Veliki Gaber se po težkih časih prebuja v obstoječe 
tirnice. Predsednica je sklicala sestanek. Skupna ugotovi-
tev je bila, da koronavirus ni razredčil  njihovih vrst. Spet 
se redno dobivajo na ponedeljkovih vajah v prostorih KS 
Veliki Gaber. Druži jih veselje do plesa, humorja, petja in 
pozitivne energije. Pred kratkim so nastopili na Marolto-
vem srečanju odraslih skupin v Črnomlju. Spodbuda za 
nadaljnje delo je pohvala strokovne komisije. FS Večerna 
zarja se vneto pripravlja na 10. obletnico  delovanja. Spo-
ročajo, da imajo še nekaj prostih mest. Lahko se jim pri-
družite. »Ne bo vam žal«, pravi njihova predsednica. 

Mirko Gliha
Foto: Jani Pavlin
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80 let od bitke  
na Medvedjeku
Združenje borcev za vrednote NOB Trebnje je 
na Medvedjeku pripravilo slovesnost, s kate-
ro so obeležili 80. obletnico bitke na Medve-
djeku.
Slavnostni govorec na prireditvi je bil upo-
kojeni polkovnik Slovenske vojske Vasilije 
Maraš. »Vedno je pomembno spominjati se 
dogodkov, tudi na vojaškem področju, kaj-
ti država oz. narod, ki ne ceni svoje vojaške 
zgodovine, nima svoje zgodovine. Dogodek 
iz leta 1942, ki se ga spominjamo danes, ko 
je peščica partizanov zaustavila italijansko 
kolono črnosrajčnikov, je pomemben za nas 
vojake in za celoten narod. Pomemben, da 
se upre okupatorju in je sposoben braniti na-
rod,« je povedal Maraš.
Vse zbrane je nagovoril tudi predsednik 
Združenja borcev za vrednote NOB Trebnje 
Boštjan Sladič. »Medvedjek izhaja že iz Napo-
leonovih časov kot vojaško pomemben kraj. 
Prav tako se je pomembno izkazal v prvi in 
drugi svetovni vojni kot tudi med osamosvo-
jitveno vojno za samostojno Slovenijo. To je 
naša zgodovina, ki se je moramo zavedati, jo 
spoštovati in na takšne jubileje ne smemo po-
zabiti,« je dejal Sladič. 
Delegacija je pred kip partizana položila ve-
nec. Celotno prireditev je povezoval Brane 
Praznik, za kulturni program pa so poskrbeli 
učenci OŠ Veliki Gaber ter Trebanjski pihalni 
orkester.

Mojca Smolič

Djelem, djelem (Hodil, hodil)
V enoti Romano Vrtca Mavrica Trebnje smo ob romskem pra-
zniku skozi dejavnosti spoznavali romsko kulturo. Poslušali smo 
njihovo himno Djelem, djelem; naslikali romsko zastavo, obiskali 
romski muzej v Vejarju. 7. 4. 2022 smo imeli priložnost nastopiti 
na otvoritvi novega prostora večnamenskega romskega centra in 
pokazali njihove prirojene sposobnosti za glasbo, ritem in ples. 
Zapeli smo pesmi v romskem in slovenskem jeziku, zraven pa uži-
vali v ritmih kitare. Strokovni delavki se preko različnih dejavnosti 
trudiva otrokom in njihovim staršem približati ustrezne načine 
in vidike sodelovanja z okoljem ter jih spodbujava k vračanju in 
ohranjanju »drobtinic« prvinske romske kulture. Za romsko sku-
pnost je zelo pomembno, da otroci poznajo njihovo kulturo in 
močna področja, saj se bo le tako premikala »velika gora« vklju-
čevanja v družbo.

vzg. Maja Marinčič in pom. vzg. Nataša Bembič

Djelem, djelem
Du enota Romano Mavrica Trebnje, so romano prazniko, ke pe 
praznovini 8.4., čezu dejavnosti spinđurđan romani kultura. 
Šuname lengeri himna Djelem, djelem; risinotam lengeri zastava 
i gejam hiki romano muzej du Vejar. 7. 4. men hine priložnosti 

nastopini po otvoritev zu nero večnamensko romsko centro i no-
thajam lengere sposobnosti su glasba, ritmo i pleso. Zađilajam 
đilava du romano i slovensko jeziko, zraven pa užiname du ritmi 
zu kitara. Strokovno delavki pe čezu različno dejavnosti dradinam 
čhavorenge i lengereng staršenge približini ustrezno načini i vidiki 
zur sodelovanji zu okolji i len spodbujovini da pe vrnini i ohra-
nini još kova (hari) original romani kultura. Su romani skupnost 
hilo pomembno, da čhavora spinđaren lengeri kultura i zarale 
področja, jer le đoke pe lako premakninla »loari gora« du vklju-
čavenji đu kultura.

Vzg. Maja Marinčič in pom. vzg. Nataša Bembič
Prevod: Klemen Muzga

Foto: Jasna Hočevar
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Majhni in veliki premiki na 
bolje: rekordni obiski
Center za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, enota Trebnje, 
že 13 let izvaja projekt Dnevni center KHER ŠU BEŠI v romskem 
naselju Vejar.
Čeprav se včasih navzven zdi, da ni napredka, vam z veseljem 
sporočamo, da napredujejo, kar opazimo ter redno spremljamo. 
Tokrat vam predstavljamo štiri krasne otroke iz romskega naselja 
Vejar, ki so bili v mesecu aprilu 2022 vsak dan prisotni pri nas v 
Dnevnem centru Kher šu beši in v šoli. To so otroci, ki si želijo 
napredovati, imeti narejeno domačo nalogo in imajo željo svoj 
prosti čas uporabiti kvalitetno. Zato smo mi tukaj za njih, da jih 
podpremo, vzpodbujamo, z njimi rešujemo njihove stiske, jim 
ponujamo ramo za solze in roko, da jim pomagamo vstati, ko pa-
dejo. Tukaj so. Naši so. Andžela, Suzi, Nik in Alja, kar pogumno 
naprej. Bodite vzpodbuda še ostalim romskim otrokom. 
Zahvaljujemo se vsem posameznikom, ki vidite te naše otroke in 
jim pomagate.

Novi začetki Kluba študentov občine Trebnje
Po krajšem premoru bomo v Klubu študentov občine Trebnje nadaljevali z delovanjem. V začetku aprila smo na 
občnem zboru izvolili povsem novo vodstvo. Za predsednico je bila izvoljena Petra Kovšček in za podpredsednika 
Martin Rakar. Udeležili smo se že krvodajalske akcije, maja pa se bomo predstavili na Škisovi tržnici. Načrtujemo 
še veliko dogodkov, zato nas spremljajte na socialnih omrežjih. Vse študente in dijake vabimo, da se včlanijo v klub, 
aktivno sodelujejo in se udeležujejo naših dogodkov. Se vidimo!

Ana Hočevar,
tajnica Kluba študentov občine Trebnje

Program Dnevnega centra KŠB financirata MDDSZ in Občina Treb-
nje.

Nataša Smolič, CSD DBK, 
enota Trebnje

dogodki
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Slikarski Extempore Lisec
Društvo vinogradnikov Lisec-Dobrnič in Društvo likovnikov Treb-
nje sta organizirala po dveletnem premoru zopet likovni extem-
pore – ustvarjalno srečanje slikarjev širšega prostora z naslovom 
Nostalgija na Liscu. Udeležilo se ga je natanko 20 slikark in sli-
karjev, ki so prišli iz različnih krajev: iz Domžal, Metlike, Novega 
mesta, Šentjerneja … in seveda iz trebanjskega društva. Njihovo 
ustvarjanje je trajalo od 9. do 17. ure, ko so v Liški zidanici razsta-
vili ustvarjena dela: grafiko, akvarele in slike v akrilni tehniki. 
Bera likovnih del je bila pestra, pečat pa jim daje dejstvo, da so 
jih ustvarili že uveljavljeni slikarji, ki so sodelovali na Liscu in v 
Dobrniču že tudi v preteklosti. Predsednica društva Anica Maraž 
in ostali člani in članice društva, ki so skrbele za prijetno poču-
tje ustvarjalcev, so se na koncu zahvalili tako za odziv kot tudi za 
ustvarjena dela. Likovna dela bodo v DV Lisec služila za razvoj 
društvene dejavnosti in promocijo dejavnosti na Dolenjskem ter 
v širšem prostoru.

Brane Praznik

Galerijska paleta
Galerija je 26. maja 2022 postavila na ogled začasno razstavo umetniških del Jožeta 
Volariča. Gre za enega redkih samorastnikov, ki se je odločil ustvarjati v zahtevni tehniki 
obdelave kovine. Njegov opus zajema malo plastiko, ustvaril pa je tudi večje skulpture, s 
katerimi je zaznamoval javni prostor. Pri njegovem ustvarjanju so ga velikokrat okupirale 
herojske figure, zato bomo posebno pozornost namenili liku Matije Gubca, ki je tesno 
povezan s Temeniško in Mirnsko dolino. 

Z velikim navdušenjem napovedujemo tudi 55. Mednarodni tabor likovnih samorastni-
kov, ki bo v letošnjem letu potekal med 11. in 18. junijem 2022. Tokrat bo pri nas ustvar-
jalo deset umetnikov iz sedmih držav. Z nami bodo Natalija Berezina in Stanka Golob 
(Slovenija), Đurđica Balog (Hrvaška), Iago Barbieri, Amadeo Marchetti in Alexia Molino 
(Italija), Svetlana Miladić (Srbija), Pawel Widera (Poljska) ter Ramon Rodriguez Fernan-
dez (Kuba). Umetniki bodo ustvarjali od nedelje, 12. junija, do četrtka, 16. junija 2022. 

Stella Cavalleri,
koordinatorka

Risanje in slikanje z različnimi 
deli telesa v različnih položajih 
v enoti Lovrenc
Na kakšne načine lahko rišemo in slikamo, ne da bi pri tem upo-
rabljali svoje roke? Otroci iz enote Lovrenc so napeli svoje mož-
gančke in visoko zavihali rokave. Na plano so pričele prihajati za-
nimive ideje, še lepši pa so postajali likovni izdelki. 
Še posebej zanimivo je bilo ustvarjati v nenavadnih položajih – 
leže na trebuhu, leže na hrbtu z listom pritrjenim na mizo, stoje z 
listom pritrjenim na omaro. Z odtisi otroških stopal so nastajale 
prisrčne in prikupne umetnine. Zelo zabavno je bilo, ko so otroci 
s čopičem med prsti nog skušali barvati in pri tem biti natančni. 
Še večji izziv je bilo risati s pisalom v ustih. 
Veliki in mali iz vrtca Lovrenc smo zelo ponosni na razstavo, ki si 
jo starši in ostali obiskovalci našega vrtca z velikim navdušenjem 
ogledujejo.
Otroci so uporabljali in razvijali spretnosti eksperimentiranja z 
lastnimi deli telesa ter z njimi ustvarjali po svoji domišljiji. Tako 

so postali pravi umetniki, ki znajo ustvarjati risbe in slike z usti in 
nogami. 

Tanja Marn
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Društvo Praetorium 
Latobicorum niza 
odmevne projekte 
in uspehe 
Pod toplarjem Florijan na Blatu pri Treb-
njem je bil v torek, 10. 5. 2022, prvi občni 
zbor Društva Praetorium Latobicorum. Iz-
vrstno ga je vodilo delovno predsedstvo v 
sestavi: Tina Kuder Veldin, Stanka Vrenko 
in Zdenka Rezelj, ob verifikaciji Mire Dra-
žumerič. 
Društvo združuje skoraj 30 članic in članov, 
v prvi vrsti klekljarice, zbrane v sekciji Kle-
kljarska skupina Žnurce. Po zaslugi njiho-
vega izjemnega in odmevnega delovanja 
je Trebnje s širšo okolico poznano med 
ljubiteljicami in ljubitelji klekljane čipke 
po vsej Sloveniji, vse bolj pa tudi v tujini. S 
kolegicami so lani raziskovale Prekmurje, 
letos maja pa Belo krajino. V minulih me-
secih so obiskale kar nekaj razstav (Idrijski 
festival, Slovenski čipkarski dnevi v Žireh, 
Klinčki in kušinčki, Fuselliamo) ter se ude-
ležile več izobraževanj. Vse to je razbrati 
iz natančnih poročil in raznovrstnih foto-
grafij članice Marjane Longar. Tradicional-
no prireditev Lesena čipka so lani zaradi 
omejitvenih ukrepov pripravile virtualno, 
letos pa jo želijo vrniti na prizorišče na 
Blatu. V minulem letu so Žnurce med dru-
gim pletle in kvačkale v okviru dobrodel-
ne akcije Rokavčki pomagavčki za ljudi z 
demenco. Oktobra lani so popestrile dru-
ženje predstavnikov Založbe Rokus Klett. 
Pripravile so razstavo z naslovom Vino in 
vinogradništvo v Knjižnici Pavla Golie Treb-
nje; pred njeno glavno enoto ob začetku 
poletja tradicionalno klekljajo pod breza-
mi. Omenjena razstava je nato gostovala 
tudi v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pav-
čka v Mirni Peči. Mentorica Žnurc Marti-
na Povše in članica (tudi blagajničarka) 
društva Stanka Dolenšek sta v lanskem 
letu osvojili Osnovno stopnjo geografske-
ga porekla Idrijska čipka – to je eden od 
treh nadstandardov pri znanju o klekljanju 
idrijske čipke. Žnurce z veseljem podajajo 
znanje generacije najmlajšim: za ta namen 
so se povezale z Osnovno šolo Trebnje, 
kjer so z nakupom klekljarskih priborov 
okrepili prizadevanja za vzgojo nove gene-
racije klekljaric. 
Tri članice Društva Praetorium Latobi-
corum: Dominika Koritnik Trepel, Marija 
Prosenik in Tanja Vesel so konec leta 2021 
uspešno opravile izobraževanje za lokalne 
turistične vodnice. Nadgradile ga bodo s 
pridobitvijo naziva čebelarsko-turističnih 
vodnic. V okviru s tem povezanih ekskurzij 

so Žnurce spletle vezi s priznano zeliščar-
ko in nabiralko Jožico Bajc Pivec, ki je ne-
davno postala članica Društva Praetorium 
Latobicorum, ki se ob pridobljenem zna-
nju okrepljeno usmerja v turistične vode. 
Marca letos je tako predstavljalo ponudbo 
občine Trebnje s širšo okolico na osrednji 
turistični sejemski prireditvi pri nas, na sej-
mu Alpe-Adria. Rezultati so že vidni: v mi-
nulih tednih smo v Trebnjem gostili že več 
avtobusov ljubiteljic in ljubiteljev klekljane 
čipke ter zgodovine, predvsem na temeljih 
projekta Ba-Či o izjemnem misijonarju Fri-
deriku Baragi. Razstava Ba-či je nedavno 
gostovala v Žireh. Marca so se Žnurce 
podale tudi po ljubljanski klekljarski poti 
ter spoznale edinstveno razstavo Zlata 
nit v Narodnem muzeju Slovenije, ki je 
avtorski projekt članice Žnurc, Dominike. 
Žnurce so v minulih mesecih med drugim 
sklekljale čipko v obliki satovja s čebelo, 
ki jo ima novi novomeški škof Andrej Saje 
na svoji albi. Članice Klekljarske skupine 
Žnurce  sodelujejo tudi v odmevni akciji 
Slovenija sadi medovite rastline in tako 

skrbijo za sadike malin. V Društvu Praeto-
rium Latobicorum so ponosni tudi na nov 
logotip, ki že krasi majice članic in članov 
ter na Klekljarski bonton. Žnurce so pri-
pravile svojevrstno kvačko pomagačko, 
nakit KARO ter lovilce sanj – vanje so se 
že ujele sveže, inovativne ideje: med nji-
mi so spletna stran za prodajo izdelkov s 
klekljano čipko, oltarna prta za župnijo v 
Trebnjem (pod vodstvom članice Silve 
Turk) in glineni pavi s klekljano čipko (pod 
vodstvom članice Irene Blaznik).
Na ravni celotnega Društva Praetorium La-
tobicorum za prihodnje mesece priprav-
ljamo niz prireditev Zgodovinski dogodki 
(ob pomoči članice, arheologinje Helene 
Fornazarič); v prihodnjem letu edinstven 
operni večer, posvečen primadoni lju-
bljanske opere Vilmi Bukovec. Ob solid-
nem poslovanju društva, smelih idejah ter 
izjemni požrtvovalnosti članic in članov pa 
je to le začetek uspešne zgodbe našega 
društva. 

Luka Bregar,
foto: Mojca Smolič
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renault.siRenault priporoča

*Informativni izračun je narejen na dan 30. 3. 2022, za  Kangoo Van Comfort Furgon Blue dCi 95 Open Sesame. Maloprodajna priporočena cena z že upoštevanim popustom in brez DDV znaša 17.080,60 €. Izračun je narejen za dobo odplačila 84 
mesecev in upošteva polog v višini 4.624,13 €. EOM (efektivna obrestna mera), mesečni obrok in skupni znesek za plačilo se lahko spremenijo, če se spremeni katerikoli od elementov, upoštevanih pri izračunu.  **V okviru akcije se stranka lahko odloči 
za podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli nastopi prej) po ceni 99 € + DDV. Pridržujemo si pravico do napak. Velja preko Renault Financial Services.  Slika je simbolična. Ponudba velja do prodaje zalog. Več informacij o ponudbi in pogojih 
nakupa je na voljo na renault.si. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

179€
5 let podaljšanega jamstva za 99 € + DDV**
PRO+ paket za 199 €

najširši stranski dostop v kategoriji : 1.45 m

že za
  
/mesec + DDV* 

NOVI

RENAULT KANGOO VAN mednarodni dostavnik 
leta 2022

AVTO CENTER VOVK D.O.O.
Podjetniška ulica 7, 8210 Trebnje
041 480 665 | www.acvovk.si
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Foto: Žužkov mlin na Savrici, 30. leta 20. stoletja, osebni arhiv družine Žužek (digitalni arhiv Knjiž-
nice Pavla Golie Trebnje)

Naj spomini na 
doživetja ob vodi 
oživijo!
Se spomnite, kje je bilo najbližje rečno 
kopališče? Ali pa delujočih mlinov, žag 
in črpalnic? Si umijete lica v izviru večne 
mladosti ali zdravilnih moči? Ste kdaj drsali 
po zaledeneli strugi ali mrzlega decembra 
prali čreva v bližnjem potoku? Čolnarili ali 
se udeležili tekmovanja v muharjenju? 

Če je bila voda nekoč zelo viden del 
človekovega vsakdana, se je s tehnološ-
kim razvojem in dviganjem sanitarnih kri-
terijev skrila v podzemne cevi vodovodnih 
in kanalizacijskih omrežij, postala je reguli-
rana tako fizično kot upravno ter se odda-
ljila od družabnega in socialnega življenja.

Vabimo vas, da z nami delite fotografije, 
dokumente, predmete ali spomine na živ-
ljenje ob vodi; od rek, pomolov, jezov in 
mostov, v mestu ali na vasi, do gospodar-
skih objektov in dejavnosti, kot so mlini, 
napajališča, perišča, kopališča. Obiščite 
nas med 19. aprilom in 19. oktobrom 
2022. Priporočamo, da se za obisk pred-
hodno dogovorite na telefonski številki 07 

34 82 110 ali pošljete gradivo, ki ga želite 
deliti, po navadni pošti na naslov knjižnice 
ali po e-pošti na naslov patricija.tratar@
tre.sik.si.

Vaše zgodbe si bomo zapisali, gradivo pa 
digitalizirali in vam ga vrnili. Zbrano digi-
talizirano gradivo bomo shranili v arhivu 

knjižnice in ga delno uporabili za pripravo 
novih digitalnih zbirk na spletnem portalu 
digitalizirane kulturne dediščine sloven-
skih pokrajin Kamra. 

Patricija Tratar, Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

dogodki
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Dobrodelna akcija OTROCI ZA OTROKE
Petošolka OŠ Veliki Gaber Melani Cerar je konec meseca aprila s sošolci in v sodelovanju 
s KORK Veliki Gaber izpeljala dobrodelno zbiralno akcijo za ukrajinske otroke.
Ob predhodni akciji, ki je potekala v KS Veliki Gaber v sodelovanju z Rdečim križem 
krajevne organizacije in Prostovoljnim gasilskim društvom, se ji je rodila ideja, da tudi 
otroci lahko na svoj način prispevajo k boljšemu življenju ukrajinskih otrok, ki so zbežali 
iz svojih domov zaradi vojne.
Oglasila se je na KORK Veliki Gaber in skupaj smo poiskali otroke, ki trenutno najbolj 
potrebujejo pomoč. To so otroci, ki so nastanjeni v Logatcu in obiskujejo tamkajšnjo OŠ. 
Po informacijah predstavnice OZRK Logatec so pomoči najbolj potrebni otroci 3. triletja. 
Potrebujejo tako šolske torbe, puščice kot ostale šolske potrebščine in vse higienske 
pripomočke ter tekstilne brisače.
Tako so petošolci skupaj z razredničarko Majo Papež izdelali plakat in akcija je stekla.
Odziv je bil neverjetno lep, saj so se akciji pridružili vsi in tako napolnili pet velikih škatel.
Vse to smo potem skupaj z Melanijevim sošolcem Janom Zajcem in njeno mamo Lojzko, 
ki je ponudila tudi prevoz do Logatca, odpeljali na RK Logatec, kjer so zbrane stvari pre-
dali tamkajšnjim begunskim otrokom.
»Pomoč je prava srčna moč in moč je v vas. Hvala, da imate veliko srce,« je zapisala 
Melani. 
Hvala Melani in njenim sošolcem kakor tudi razredničarki Maji Papež za čudovito gesto 
in vso zbrano pomoč. Lep vzor in dokaz, da imate sami pravo srčno moč in velika srca.

Mojca Smolič, KORK Veliki Gabe

V sredo, 20. 4. 2022, je v Kulturnem domu potekala že 14. do-
brodelna prireditev Sklada Vrtca Mavrica Trebnje. Otroci vrtca 
in mažorete so s plesom, petjem ter s svojo igrivostjo pričarali 
delček mozaika, ki ga odrasli in otroci doživljamo skupaj v vrtcu. 
Dobrodelnost in želja po boljšem sta omogočili otrokom nekaj 
novega, lepega in čarobnega. Prireditev z naslovom Naš dan – 
vaš dan je povezovala Barbara Leben. Teden dni pred prireditvijo 
je v vrtcu potekal dobrodelni bazar na temo otroci – otrokom. 
Ponujali smo ročne izdelke, ki so jih izdelale strokovne delavke 
vrtca. Z zbranimi prostovoljnimi prispevki na dan prireditve in do-
brodelnega bazarja bomo financirali stroške izleta za 4- do 5-let-
ne otroke in za otroke našega vrtca, ki potrebujejo pomoč.
S svojim delovanjem želimo z otroki in v otrocih puščati sledi in 
skupaj ustvarjati čudovite spomine na vrtčevske dni.

Predsednica Sklada Vrtca Mavrica Trebnje Slavica Cesar
Foto: Anja Novak

29. Florjanovo na Račjem selu
Po dobrih dveh nepredvidljivih letih premora je bilo 8. maja na 
Račjem selu še posebej praznično. Že nekaj dni poprej je bil god 
sv. Florijana, zavetnika vasi in gasilcev, ki so ga v nedeljo poča-
stili tako, kot se spodobi, in sicer s tradicionalnim 29. srečanjem 
gasilcev pod okriljem PGD Račje selo. Njihov predsednik Bojan 
Kresal je bil vidno zadovoljen, saj so se vabilu odzvali številni ga-
silci društev iz Temeniško- Mirnske doline ter njihovi podporniki 
in domačini. Vse zbrane so nagovorili: trebanjski župan Alojzij Ka-
stelic, namestnik predsednika Gasilske zveze Trebnje Peter Jarc, 
njihov častni predsednik Anton Strah ter njihov poveljnik Janez 
Uhan. Po slavnostni maši, ki jo je daroval župnik Jože Pibernik, 
se je zbrana druščina še dolgo veselila ob zvokih harmonike mla-
dih domačih talentov Nika, Urbana in Igorja ter ansambla Grom. 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste kakorkoli pripomogli pri izvedbi do-
godka.

 Damjan Popelar

Dobrodelna prireditev Sklada Vrtca Mavrica Trebnje

Pobudnica akcije, Melani Cerar s sošolcem 
Janom Zajcem in mamo Lojzko ob predaji 
v Logatcu

dogodki



30
Trebnje

mag. farm. Maja Peterle Zore svetuje uporab-
nici

Delavnica gasilk sektorja Velika Loka 
Komisija za članice pri Gasilski zvezi Trebnje je v načrt dela za tekoče leto uvrstila tudi 
povečanje aktivnosti komisij za članice v okviru društev sektorja ali gasilskega poveljstva 
občine. 
Gasilke iz društev sektorja Velika Loka, kamor poleg PGD Velika Loka sodijo še PGD Čatež, 
Občine, Šentlovrenc in Trebanjski Vrh, so se odločile za izvedbo velikonočne delavnice. 
Tako so se v soboto, 9. aprila, zbrale zainteresirane članice (nekatere so imele s seboj 
tudi podmladek)  v dvorani gasilskega doma PGD Občine in pod mentorstvom Joži Čeh 
na velikonočno tematiko izdelale več različnih izdelkov. 

Olga Smolič 
Foto: Mojca Femec

Lekarna Drive in 
Trebnje praznuje  
1. leto poslovanja
Pretekli mesec je minilo že leto dni od od-
prtja nove lekarne Javnega zavoda Dolenj-
ske lekarne Novo mesto, lekarne na Obrt-
niški ulici v Trebnjem. Od 15 je to že druga 
lekarna v mestu Trebnje in le-ta je poseb-
na, saj omogoča naročilo in prevzem zdra-
vil iz avta oz. je to »drive in« lekarna.
Prva tovrstna lekarna na Dolenjskem se 
je v Trebnjem dobro prijela. Namen take 
dejavnosti je bil približati se težje gibljivim 
osebam, invalidom, mamicam z majhnimi 
otroki in seveda vsem, ki se peljejo mimo 
po cesti in lahko nemoteno brez izstopa iz 
avtomobila koristijo lekarniške usluge.
Povprašali smo zaposleno v lekarni, mag. 
farm. Majo Peterle Zore, kakšno je prvo 
leto poslovanja omenjene enote.
Zaposleni smo zadovoljni, da se je Lekar-
na Drive in Trebnje tako zelo lepo in tudi 
hitro prijela med ljudmi, saj beležimo lepo 
število obiskov.

Kaj pa ste zaposleni v tem letu novega 
spoznali in dognali? 
Poleg svetovanja pri izdaji zdravil in pre-
hranskih dopolnil smo svoje delo dopolnili 
tudi z veščinami in znanjem, kako ravnati 
z robotskim sistemom Golmann. Spozna-
li smo njegove muhe in njegovo občasno 
ne preveč nežno rokovanje s škatlicami. 
Na splošno smo na našega novega sode-
lavca zelo ponosni, saj je dobra pridobitev 
za samo delo v lekarni tudi vir zanimivih 
pogovorov s strankami.

Kako pa je sedaj s klasičnimi obiski strank 
skozi glavni vhod v lekarno? 
Še vedno se najde kdo, ki ne ve, da ima 
naša lekarna tudi fizični vhod za ljudi, ki 
zdravil ne želijo prevzeti iz avtomobila 
in, da lahko koristijo tudi svetovanje. V 
notranjosti lekarne imamo namreč tri iz-
dajna mesta in sobo za svetovanje, kjer v 

zadnjem času opravimo veliko svetovanj in 
strokovnih meritev za kompresijske noga-
vice z različno stopnjo kompresije. Pri vho-
du redno objavljamo tudi posebne ponud-
be, ki so hkrati predstavljene tudi na naši 
Facebook strani Lekarna Drive in Trebnje.

Nekomu je še vedno nepojmljivo izdajno 
mesto »drive in«, kot da gre v nakup 
hamburgerja.
Res je, a pri nas na meniju nimamo ham-
burgerja, čeprav ga nekatere malce bolj 
navihane stranke rade naročijo. Lahko pa 
vam ponudimo nasvet, spodbudno bese-
do ali prijazen nasmeh. Pri nas lahko dobi-
te tudi različna zdravila, prehranska dopol-
nila, medicinske pripomočke in kozmetiko. 
Od živil pa lahko izbirate med različnimi 
suhimi čajnimi mešanicami, okusnimi 
polnovrednimi sokovi in živili za posebne 
zdravstvene namene. Za hamburger pa 
stranke z veseljem napotimo k našim so-
sedom.

Je morda kaj, kar je moteče ali pogreša-
te?
Pogrešamo prehod za pešce v križišču s 
trgovino Hofer, ki bi povezal trgovine in 

tako omogočal boljšo nakupovalno izkuš-
njo, zaposlenim pa olajšal dostop do par-
kirišča. Predvsem pa bi bili ti dostopi za 
pešce varni, česar sedaj ni, a se cesta kljub 
temu večkrat prečka.

Kaj sporočate uporabnikom?
Zaposleni v lekarni se bomo še naprej tru-
dili, da bomo z našimi strankami dobro 
sodelovali tudi v prihodnje. Naša želja je, 
da bi se uporabniki radi vračali k nam in 
zaupali v naša priporočila. Naj bo to le 
bežen nakup produktov, ki jih nudimo ali 
strokoven nasvet, za katerega si vedno z 
veseljem vzamemo čas. 

Mojca Smolič
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Eko dan na OŠ Veliki Gaber
V sredo, 4. 5., smo izvedli EKO DAN. Učitelji so pripravili več de-
lavnic, na katerih smo sodelovali vsi učenci.  
Nekateri so uredili okolico: očistili so poti, pokosili, opleli gredi-
ce in pometli stezo. Prav tako so v kamnita korita posadili rože. 
Nekaj učencev je izdelovalo lesene gajbice, ki jih bodo porabili za 
darilca. Iz lesa so naredili tudi oznake za trim stezo. Iz naravnih 
materialov so izdelali tamburine in piščalke, skupina učenk pa 
je ročno šivala pogrinjke. Nekaj učencev je ustvarjalo v kuhinji. 
Iz sadja in divjih rastlin so pripravili smutije in druge dobrote. V 
kemijski delavnici pa so analizirali vodo. Kot vedno so se nekateri 
odpravili po okoliških vaseh in pobirali smeti.
Mlajši so se odpravili spoznavat naravo ob Temenici in razisko-
vat gozd. Iz odpadnih materialov in papirja so izdelovali igrače 
ali košarice. Učenci so bili veseli drugačnega dela, kot so ga v šoli 
vajeni. Dan je bil poučen in zanimiv za vse. 

Neža Špec in Tia Čebular, 6. B
Foto: Gregor Udovč

Eko dejavnosti  
na PŠ Šentlovrenc
Z učenci PŠ Šentlovrenc smo v mesecu aprilu izvedli dejavnosti s 
področja naravoslovja in EKO dejavnosti. Pripravljali smo se na te-
kmovanje Kresnička. Učenci so se spoznali z naslednjimi vsebina-
mi: luža, mešanje tekočin, kaj slišiš, vodoravno, ogenj, kaj zatipaš, 
izohipse, sveča pod kozarcem in globinski vid. Očistili smo okolico 
šole, uredili šolske gredice in opravili EKO bralno značko. V petek, 
22. 4. 2022, smo obeležili tudi Slovenski dan brez zavržene hrane 
s sloganom »NISEM ZA STRAN, VZEMI ME V BRAN«. Namen pro-
jekta je, da  širšo javnost opozorimo na problematiko zavržene 
hrane. V Sloveniji letno zavržemo kar 140 tisoč ton hrane, zato 
smo bili v mesecu aprilu še posebej pozorni na količino zavržene 
hrane pri kosilu. Veseli smo, da se je odnos učencev do hrane iz-
boljšal. Ob koncu spremljanja količine zavržene hrane smo jim za 
njihov trud podelili priznanja in jih nagradili s sladoledom. 

Petra Kastelic

Eko projekt z eko tržnico v 
Vrtcu Mavrica Trebnje
V Vrtcu Mavrica Trebnje že trinajsto leto poteka projekt Ekošola 
kot način življenja. Skupaj se učimo in spoznavamo, kako so skrb 
za okolje, čut do živega in odnos do rastlin pomembni za našo pri-
hodnost. Ker si želimo tudi v bodoče naše malčke vzgajati v tem 
»duhu«, jim želimo še dodatno popestriti eko dneve v vrtcu.  V ta 
namen smo imeli od 12. 4. do 14. 4. 2022 »eko tržnico«, na kateri 
smo sočasno s ponudbo izdelkov Sklada ponujali tudi eko izdelke 
(sadike, začimbe, izdelke iz naravnega in recikliranega materiala 
…). Veseli smo bili vsakega centa prostovoljnega prispevka. Ves 
zbrani izkupiček bo šel za dobrobit otrok. Namenili ga bomo za 
popestritev eko vsebin (ureditev vrtičkov, gredic, nakup zemlje, 
semen, orodij … ). Tako bo otroško veselje ob tovrstnih dejavno-
stih še iskrivejše.  Hvala vsem, ki ste nam pomagali pri realizaciji 
začrtanih ciljev.

Katarina Vovk
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Ponovno so zapeli najmlajši 
zbori
Po treh letih premora so se na pevski reviji v Dobrniču ponovno 
zbrali najmlajši pevski zbori Temeniške in Mirnske doline. Na t. i. 
Pomladnih zvončkih, ki jih pripravlja trebanjska območna izpo-
stava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD), se je pred 
polno športno dvorano Podružnične šole Dobrnič predstavilo 
šest pevskih zborov.
Na letošnjem Območnem srečanju najmlajših pevskih zborov so 
se predstavili: Predšolski pevski zbor Vrtca Mokronožci pri OŠ Mo-
kronog (zborovodkinja Petra Rozman), Cicimuzikalčki – Predšol-
ski pevski zbor Vrtca Čebelica pri OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert 
(zborovodkinji Antonija Berk Nemec in Marija Sabljak Bartolj), 
Predšolski pevski zbor Vrtca Sončnica pri OŠ Veliki Gaber (zbo-
rovodkinja Renata Novak), Otroški pevski zbor 1. razreda OŠ dr. 
Pavla Lunačka Šentrupert (zborovodkinja Martina Gorenc), Otroš-
ki pevski zbor 1. razreda OŠ Veliki Gaber (zborovodkinja Danijela 
Kocmur) in Cici pevski zbor 1. razredov OŠ Trebnje (zborovodkinja 
Ingrid Kozlovič).
Območno revijo je strokovno spremljala prof. Tatjana Mihelčič 
Gregorčič, ki se je po zaključenih nastopih pogovorila z zboro-
vodkinjami in jim predala napotke za nadaljnje delo. Zbrane je na 

Projekt Spodbujamo prijateljstvo
Otroci v vrtcu preživijo veliko časa in hitro se med njimi spletejo prave prijateljske vezi. 
Nekatere izmed njih se ohranijo celo življenje. Zato smo se v skupini Mehurčki prijavili 
na projekt društva Sobivanje, v sklopu katerega smo z otroki spodbujali socialni odnos.

Otroci so se v manjših skupinah preizkusili v igri vlog, v kotičkih v igralnici so se igrali 
simbolno igro, spoznali smo nove socialne igre in spletli mrežo prijateljstva. Otroci so 
odgovarjali na vprašanja, kaj je prijateljstvo in kdo je prijatelj. Razmišljali so o tem, 
kako bi bilo brez prijateljev. Skupaj smo ustvarili drevo prijateljstva, na katerem smo 
zbrali vse njihove odgovore. 

Po zaključku natečaja je komisija ocenila poslane izdelke na podlagi izvirnosti ideje, 
videza in vloženega truda. Izmed vseh likovnih izdelkov v jugovzhodni regiji je bil izbran 
naš izdelek, ki si ga lahko ogledate na razstavi v Novem mestu, v trgovini BTC.

Nina Kastigar

Prvi nastop oddelka “Žogice”
Otroci oddelka ,,Žogice’’ smo zelo veseli in prijazni. Še posebno 
nam je v zadovoljstvo, če to veselje in prijaznost lahko tudi de-
limo, zato se zelo radi odzovemo vabilu in razveseljujemo ljudi 
okoli sebe. Dan pred materinskim dnevom smo v ta namen obi-
skali Dom starejših občanov Trebnje. Njihovim varovancem smo 
zapeli in deklamirali vse do zdaj usvojene pesmi in deklamacije. 
Ker so varovanci DSO večino pesmi poznali, so se opogumili in 
zapeli z nami.  Vsi smo bili zelo veseli. Pesmi delajo čudeže in 
kar naenkrat nas ni bilo več sram. Postali smo zelo samozavestni. 
Najbolj  nas je razveselila pohvala, da kljub našim rosnim letom 
poznamo že veliko ljudskih pesmi. Na koncu bi se zahvalili pri-
jaznemu osebju, ki nas je zelo lepo sprejelo in pogostilo. Ostali 
ste nam v zelo lepem spominu, zato se bomo vedno radi odzvali 
vašemu povabilu.

Vesna Perko

prireditvi pozdravila pomočnica ravnatelja Osnovne šole Trebnje 
Ana Kastigar, rdečo nit med pevskimi nastopi pa je spretno pletla 
voditeljica Kristina Gregorčič.

 Joži Sinur, JSKD OI Trebnje
Foto: Alenka Stražišar Lamovšek
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5. aprila 2022 se je na Osnovni šoli Trebnje odvil dobrodelni kon-
cert Pozdrav pomladi. Pevci vokalne skupine, mladinskega ter 
otroškega pevskega zbora so v dogodek vložili veliko truda. Rav-
natelj Rado Kostrevc je pozdravil prisotne in izrazil pomen miru v 
svetu, ki ga je načela vojna vihra. Z zbiranjem prostovoljnih pris-
pevkov smo izrazili solidarnost z otroki v Ukrajini. 
Program, ki so ga pripravili pevci pod vodstvom zborovodkinje 
Jožice Stanič, se je začel s pesmijo Malo miru, sledile so Vrtiljak, 
Gugalnica, Zobozdravnik, Očka je utrujen, Čebela, Metulj, Oskar, 
Veverica, Jezna in Izgubljena deklica, ki je izražala žalost in je zve-
nela zelo resnično. Sledila je skladba Mama. 
Pevsko popotovanje se je nadaljevalo s pesmijo Prijatelj v izvedbi 
učencev 6. a, za konec pa so navzoči prisluhnili pesmi Pustite nam 
ta svet. Bila je odlična izkušnja tako za pevce kot za obiskovalce.   

Daša Zupančič, OŠ Trebnje  
Avtor fotografije: Jernej Gabrijel

Krtkov vrtiček
V skupini Krtki v tem šolskem letu spo-
znavamo različne poklice. Mesec april 
smo namenili poklicu vrtnarja. Razmišljali 
smo o tem, kaj je naloga vrtnarja, obiskali 
vrtne centre, se igrali z zemljo, si v knjiž-
nici izposodili knjige na to temo, sadili 
fižol ter ga izpostavili rasti v različnih po-
gojih (tema/svetloba, z vodo/brez vode) 
in nato opazovali rast ter se odpravili na 
opazovalne sprehode. Odločili smo se, da 
si uredimo svoj vrtiček. Ker »domujemo« 
v bloku, smo ga uredili v igralnici. Otroke 

Bibliopedagoška 
ura v 1. razredu
V četrtek, 14. 4. 2022, je v 1. razredu po-
tekala bibliopedagoška ura Prebudimo 
pomlad – razgibavanje ob pomladni zgod-
bi, ki jo je vodila ga. Karmen iz Knjižnice 
Pavla Golie Trebnje. Učenci so imeli mož-
nost rokovati z različnimi tipi knjig, najbolj 
zanimiva jim je bila interaktivna knjiga o 
dinozavrih. Ob gibanju so spoznali zgodbo 
o medvedu, o mravlji, ki je želela posta-
ti astronavt, na koncu pa so poslušali še 
zgodbo o zaljubljenem zvončku. 
Učenci so se popolnoma vživeli v zgod-
bice in bili ob koncu ure zelo zadovoljni. 
Knjižničarki so v zahvalo zapeli pomladni 
pesmici. 
Evelin: “Zabavno se mi je bilo raztegova-
ti. V jamo smo šli. Dinozavri so bili kulski. 
Zelo lušno je bilo s Karmen.” Mija: “Všeč 
mi je bila knjiga z letnimi časi. Obisk mi je 
bil všeč.”

Spomladanski 
pohod –  
1. do 4. razred
V sredo, 13. 4. 2022, smo se z učenci od 
1. do 4. razreda odpravili na spomladan-
ski pohod proti Dobravi. Pot nas je vodila 
mimo Reve in čez Korita do travnate jase 
pri Dobravi. Tam smo imeli daljši posta-
nek. Učenci so takoj pojedli svoje dobrote 
iz nahrbtnika, nato pa je sledila igra v goz-
du in na travnati jasi ter seveda sončenje. 
Za povratek proti šoli smo izbrali pot mimo 
Artmanje vasi. Na poti smo pri gozdu našli 
dobrote, ki nam jih je pustil skrivnostni mi-
moidoči zajec. Učenci so neutrudno iskali 
čokoladice po travniku. Nekatere so bile že 
čisto stopljene, a vseeno okusne. Med na-
daljevanjem poti smo tuhtali, kdo je bil ta 
zajec in od kod je prišel. Uganke še nismo 
razrešili. Mogoče pa zajca srečamo na na-
slednjem sprehodu ali pohodu.

Urška Korelec

Kaj se dogaja na Osnovni šoli Trebnje?

sva spodbudila k razmišljanju in nastali so 
zanimivi načrti. Po skrbnem načrtovanju 
smo se lotili urejanja našega vrtička. Se-
mena in sadike smo posejali in posadili, 
zalivali ter opazovali. Da smo naš vrtiček 
zavarovali pred morebitnimi poškodbami, 
nam je Filipov očka izdelal ograjo. Otroci 
so do rastlin zelo skrbni. Zelo radi jih opa-
zujejo, kako se obračajo proti svetlobi, jih 
zalivajo in opazujejo njihovo rast. Sedaj pa 
komaj čakamo, da nam rastline povrnejo 
skrb zanje.

Simona Umek

dogodki
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ZAHVALA 
Hvala vsem, ki ste se udeležili volitev, še posebno tistim, ki 
ste me s svojim glasom podprli, pa tudi vsem, ki ste mi v času 
volilne kampanje pomagali.
Na tokratnih volitvah v Državni zbor sem sodeloval kot po-
slanec Državnega zbora s konkretnimi političnimi izkušnjami 
in rezultati našega dela, ki ga ni bilo malo. V svojem volilnem 
okraju sem z rezultatom zadovoljen, saj sem v primerjavi s 
prejšnjimi volitvami prejel  več kot 300 glasov, a žal premalo, 
da bi bil ponovno izvoljen.
Volilni izid Nove Slovenije in moj rezultat na letošnjih držav-
nozborskih volitvah me zavezujeta, da bom še naprej zavzeto 
in predano delal za dobro Slovenije, predvsem pa za ljudi iz 
naših krajev ter se trudil v našem okolju ohranjati krščanske 
vrednote in jih tudi živeti. 

Blaž Pavlin

Državno strelsko tekmovanje 
za mlajše kategorije
Na osrednjem strelišču v Ljubljani je v soboto, 7. maja 2022, po-
tekalo državno strelsko prvenstvo za mlajše kategorije z zračno 
serijsko puško, kjer so na zmagovalnem odru stale tudi deklice do 
13 let iz našega društva. Ekipo Strelskega društva Trebnje so se-
stavljale Neža Dimnik, Pija Stražišar in Zala Zupančič. S 498 krogi 
so osvojile odlično 2. mesto in naslov državnih strelskih podprva-
kinj v kategoriji deklic do 13 let. S tem prvenstvom je zaključena 
strelska sezona mlajših kategorij. V društvu pa še poteka društve-
na liga za vse kategorije, ki pa bo zaključena 10. junija s podelitvi-
jo priznanj najboljšim strelcem in strelkam. Slednji strelski uspehi 
dokazujejo, da je strelstvo v Trebnjem še vedno aktualen šport, s 
katerim naša mladina dosega zavidljive športne rezultate v klubu 
in državi. Strelski pozdrav.

Leon Lobe, Strelsko društvo Trebnje

Ekipa strelk iz Strelskega društva Trebnje na zmagovalnem odru

PETANKA
– 46. športne igre upokojencev Pokrajinske zveze društev upoko-
jencev Dolenjske in Bele krajine
Pokrajinska zveza društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine 
vsako leto razpisuje športne igre upokojencev. V zvezo je vključenih 
36 društev in prav vsa se udeležujejo letošnjih tekmovanj. Našemu 
društvu je bila zaupana organizacija tekmovanja v petanki. 
Potekalo je 5. 5. in 9. 5. 2022 na igriščih MTT (Medgeneracijska toč-
ka Temenica). Objekt uradno še ni predan v uporabo, vendar smo 
z dovoljenjem investitorja Občine Trebnje lahko izvedli tekmovanja 
na tej lokaciji. Tekmovanja se je udeležilo 18 ženskih in 23 moških 
ekip. Pripravo igrišč, računalniško vodenje in sojenje smo zaupali 
ŠDP Trebnje. Za izvedbo tako velikega tekmovanja je bilo potrebno 
tudi veliko prostovoljnega dela naših članic in članov. Hvala vsem!
In še najboljši:
Ženske: 1. mesto     DU Trebnje, 2. mesto     DU Mirna, 3. mesto     
DU Prečna
Moški: 1. mesto    DU Semič, 2. mesto    DU Veliki Gaber, 3. mesto    
DU Trebnje

ČESTITKE VSEM!
Miro Šalehar, DU Trebnje, vodja tekmovanja

Zmagovalci − Trebanjci
10. veteransko tekmovanje v streljanju z malokalibrsko puško 
za pokal Franca Uršiča OZVVS Trebnje je bilo v soboto, 21. maja 
2022, na strelišču Strelskega društva Trebnje v Praprečah. Orga-
nizator je bilo Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 
(OZVVS) Trebnje.
Veteranskega tekmovanja v streljanju z malokalibrsko puško za 
pokal Franca Uršiča (padlega v osamosvojitveni vojni leta 1991) 
se je udeležilo kar precejšnje število veteranov iz več dolenjskih 
veteranskih organizacij. Na tekmovanju so dosegli rezultate (prva 
tri mesta): 
Posamično: 1. Mirko Hajšek 130 krogov, OZZVS Novo mesto, 2. 
Mirko Bele 125 krogov, OZZVS Dolenjska pokrajina, 3. Janez Žur-
ga, 120 krogov, OZZVS Trebnje.
Ekipno: 1. OZZVS Trebnje, 2. OZZVS Novo mesto, 3. OZZVS Do-
lenjska pokrajina.

Rajko Florjančič

šport
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Badmintonski turnir do 15 let
23. 4. 2022 je v Zgornji Kungoti potekal 2. badmintonski turnir do 
15 let. Badmintonski klub Mirna je nastopil s tremi igralci in us-
pel osvojiti dve srebrni medalji. Lana Livk je osvojila drugo mesto 
med posameznicami in drugo mesto v mešanih dvojicah skupaj 
s Timom Anzeljem. Od Lane je bila v finalu boljša Aličeva v dveh 
setih, medtem ko je Tim moral v polfinalu priznati premoč ka-
snejšemu zmagovalcu Peshekhonovu iz Medvod. V tekmi za tre-
tje mesto pa je popustil in se moral zadovoljiti s četrtim mestom. 
V mešanih dvojicah sta brez težav prišla do finala, kjer sta ju pre-
magala Aličeva in Cerar (Olimpija in Medvode). Oba sta prikazala 
dobro igro in napredek v igri dvojic.
V maju je načrtovan turnir Srebrna žogica Lendave, ki se ga bodo 
udeležili tudi drugi tekmovalci iz Badmintonskega kluba Mirna. 
Lana in Tim, ki sta tudi člana reprezentance do 15 let, se bosta v 
maju udeležila tudi mednarodnega turnirja v Opatiji (Hrvaška) in 
Friedrichshafnu (Nemčija).  
Veliko športnih dosežkov! 

Vanja Jakopin

Najboljši slovenski plesalci in paraplesalci so se 19. 3. 2022 ude-
ležili državnega prvenstva v standardnih plesih v Zgornji Kungo-
ti ter 9. 4. 2022 državnega prvenstva v latinskoameriških plesih 
v Ljubljani. Državnih prvenstev se je udeležil tudi občan občine 
Trebnje Klemen Dremelj s soplesalko Laro Nedeljkovič, plesalca 
PK Zebra, še vedno edinega plesnega kluba v Sloveniji, ki se uk-
varja s plesom na vozičkih. Suvereno sta osvojila naslov DRŽAV-
NIH PRVAKOV na obeh tekmah v kategoriji combi 2. Naprej že 
zavzeto trenirata za mednarodno tekmo na Poljski med 18. in 19. 
junijem in za državno prvenstvo v kombinaciji 10 plesov, ki bo 
med 25. junijem in 2. julijem 2022 po vsej verjetnosti v športni 
dvorani Medvode.

Viktorija Dremelj

Mednarodni turnir Srebrna 
žogica Lendava 2022
14. 5. in 15. 5. 2022 se je kar 13 igralcev Badmintonskega kluba 
Mirna udeležilo mednarodnega turnirja “Srebrna žogica Lenda-
ve 2022.” Na dvodnevnem turnirju so se mirnski igralci odlično 
odrezali.
V kategoriji do 17 let se je najbolje izkazal Tim Škrlj, ki je slavil 
posamezno in v dvojicah. V finalu je bil boljši od klubskega soi-
gralca Tevža Ornika. Pri dekletih so v enaki starostni kategoriji po 
dve kolajni osvojili Neža Krištof in Zara Šenica. Osvojili sta jo tako 
med posameznicami  kot tudi v dvojicah. Neža je v dvojicah igrala 
z Emo Korenin (BK Konex), Zara pa z Lano Livk.
V kategoriji do 15 let je Tim Anzelj skupaj z Mattiasom iz Bit-a 
zmagal v fantovskih dvojicah. Zlati medalji je Tim dodal še srebr-
no med posamezniki. Dodatno srebrno medaljo je med posame-
znicami osvojila tudi Lana Livk.
Za zadnji dve kolajni sta poskrbeli Leila Sambolec in Vita Oven. 
Obe sta jo osvojili med posameznicami do 11 let.

Vanja Jakopin
Foto: Aljoša Turk

Lara in Klemen osvojila oba naslova državnih prvakov

šport
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V Trebnjem potekalo državno 
prvenstvo v Kickboxingu
V Trebnjem je drugo soboto v aprilu potekalo državno prvenstvo 
pod okriljem Kickboxing zveze Slovenije, na katerem je nastopilo 
kar 250 tekmovalcev. 
Pomerili so se tako v ringu kot tudi v disciplinah, ki potekajo na 
tatami boriščih. Tekmovanje je organiziral klub borilnih veščin 
Fearless Fighters, ki mu je bila že tretje leto zapored zaupana 
organizacija enega izmed največjih tekmovanj v kickboxingu v 
Sloveniji. Trener in predsednik Alen Štritof si je poleg dobre or-
ganizacije želel čim več borb domačih borcev, a je tokrat v ringu 
nastopila le Ema Gracel, ki pa je zmagala svojo borbo in tako po-
stala državna prvakinja v K1-r disciplini.
»Trenutno se na tekmovanja pripravljamo s 4 dekleti, ki so svo-
jo odlično formo ter napredek pokazale že prejšnji mesec z od-
ličnimi borbami na Slovaškem. Ravno zato sem upal na čim več 
nasprotnic tudi na tem državnem tekmovanju. Na žalost glede 
na starost in težnostne kategorije, kakor se sestavlja pare za na-
stop, ni bilo borb za ostale 3 tekmovalke. Bili smo pa toliko bolj 
skoncentrirani na priprave Eme, ki je svojo borbo oddelala več 
kot odlično. Za mlade tekmovalke in tudi tekmovalce, ki priha-
jajo, bo še veliko izzivov,« je po tekmi povedal trener in glavni 
akter Kickboxinga, Alen Štritof. Iz njegove »šole« prihajajo mla-
di in uspešni športniki, ki žanjejo uspehe širom sveta, ne le na 
domačem terenu. Trener Alen se zahvaljuje vsem simpatizerjem, 
članom kluba, sponzorjem, Občini Trebnje za posluh, pomoč in 
podporo pri izpeljavi vseh podobnih tekmovanj.

Mojca Smolič

šport
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Članska ekipa pred 
pomembnimi končnimi 
obračuni
Članska ekipa je pred samim koncem tekmovalne 
sezone. Minuli mesec so izbranci Uroša Zormana 
končali z rezultatskim izkupičkom treh zmag (LL Gro-
sist Slovan, Riko Ribnica, Celje PL) in enega poraza 
(Jeruzalem Ormož), za slovo od aprila pa z izjemno 
borbeno igro ter fantastično navijaško podporo pre-
magali celjske rokometaše (30 : 29). V maju jih čakajo 
pomembne tekme v borbi za vrh Lige NLB, in sicer 
proti Jeruzalemu iz Ormoža (doma), Slovenj Gradcu 
(doma), Gorenju Velenju (gostovanje) ter za slovo od 
letošnje sezone še Urbanscape Loki (gostovanje).

Mladi levi z dobrimi možnostmi za TOP 3
Zelo dobro pred zaključkom sezone kaže tudi mladim 
upom. Mladinci s trenerskim dvojcem Bratislav Stoj-
menović-Tim Butkovec še naprej ohranjajo možnosti 
za končno peto mesto. Kadete čaka peteroboj za 
drugo mesto, skupaj z LL Grosist Slovanom, SVIŠ-
em, Urbanscape Loko ter Celjem Pivovarno Laško, 
medtem ko imata obe selekciji starejši dečkov (vodi-
ta jih Marko Radelj in Uroš Udovič) velike možnosti 
za preboj na finalni turnir med najboljše slovenske 
ekipe.

Grbić in Radojković v Trebnjem do 2024
Člansko moštvo se že sestavlja za prihodnjo sezono. 
V minulih tednih je vodstvo kluba sklenilo dvoletno 
sodelovanje z Aljošo Čudičem in Markom Kotarjem, 
pred kratkim pa sta zvestobo klubu do konca sezone 
2023/2024 obljubila tudi krožni napadalec Lan Grbić 
ter srbski levičar Mihajlo Radojković.

Tretji minirokometni turnir uspel z odliko
V mesecu aprilu je trebanjski klub organiziral že tretji 
letošnji turnir v mini rokometu, ki se ga je udeležilo 
več kot 40 otrok iz trebanjske osnovne šole. Mladi 
levi so pokazali svoj odličen potencial in uživali v ro-
kometni igri. Levja prihodnost je zagotovljena, prav 
tako s pomočjo projekta Šport mladih pod okriljem 
NLB.

Mlajši dečki na turnirju v Zagrebu do odličnega dru-
gega mesta
Ekipa mlajših dečkov (letnik 2010 in mlajši) se je pod 
vodstvom Davida Lipoglavška in Alojza Radlja udele-
žila dvodnevnega mednarodnega turnirja v Zagrebu, 
na katerem je v omenjeni kategoriji tekmovalo 12 
ekip. Mladi levi so pokazali pravo srčno in borbeno 
igro, v predtekmovalni skupini zabeležili tri zmage 
(Spačva Vinkovci, Zaprešić in Mladost 09) in en poraz 
(Metalac 1). Naslednji dan so sledili boji za končno 
razvrstitev, Trebanjski upi pa so po zmagi nad Mak-
simirjem Pastelo in remiju z Metalcem zasedli drugo 
mesto na turnirju (slabša medsebojna razlika za prvo 
mesto), za kar jim iskreno čestitamo.

Za RK Trimo Dominik Pekeč

šport
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Mlajši dečki OŠ Trebnje prvič 
regijski prvaki v dvoranskem 
nogometu
V četrtek, 5. 5. 2022, so se učenci naše šole udeležili regijskega 
prvenstva. Učenci so se v predtekmovanju najprej pomerili z OŠ 
Šentjernej in jo premagali z 1 : 0, nato pa še z domačini OŠ Loka 
in odigrali neodločeno, kar je bilo dovolj za prvo mesto v skupini. 
V polfinalu so prekrižali noge z OŠ Vavta vas in jo brez težav pre-
magali 3 : 1. V finalu nas je čakala najboljša ekipa turnirja OŠ Bru-
snice. Naši učenci so jo z zelo organizirano in borbeno igro prese-
netili in na koncu zmagali z 2 : 1, čeprav so trpeli celo tekmo, saj 
so bili nasprotniki res odlični in so si priigrali veliko priložnosti. A 
čar nogometa je v tem, da ne zmagajo vedno najboljši. Pod vse 
zadetke na turnirju se je podpisal Andrej Stojanović.
Regijski prvaki so postali: Leon Longar, Luka Kirm, Nejc Ule, An-
drej Stojanović, Žiga Sotlar, Jaka Dular, Urban Koželj, Endrit Asani, 
Maid Topalović, Lan Lesjak in Anže Pekolj.

Smiljan Pristavnik
Foto: Jurij Šijanec

Trebanjske osnovnošolske strelke  
prve v regiji
Na področnem prvenstvu  JV regije (Dolenjske, Bele krajine in Posavja) v streljanju z 
zračno puško  smo občino Trebnje zastopale učenke Osnovne šole Trebnje. Tekmovale 
smo v kategoriji  deklic in dečkov do trinajst let, kjer smo ekipno zasedle 1. mesto, med 
posameznicami je zmagala Pija Stražišar, druga je bila Neža Dimnik in tretja Zala Zupan-
čič. 
Na poti tja si nismo niti malo predstavljale, da bomo dosegle tako dober rezultat. Bile 
smo zelo raztresene, kajti to je bilo naše prvo ekipno tekmovanje in prva borba za pokal. 
Nekatere nismo bile zadovoljne z rezultatom, a se je na koncu vse odlično izšlo. Še na-
prej se bomo trudile, da bomo dosegale takšne rezultate in da bomo uspešno zastopale 
občino Trebnje na državnem prvenstvu, ki bo aprila v Ljubljani.                                                      

Neža Dimnik
Foto: F. Cugelj

SELEKCIJA U11 pod vodstvom trenerja Borisa Šiška je v lepi druž-
bi na mednarodnem turnirju GROSUPLJE OPEN 2022 osvojila fan-
tastično 3. MESTO.
Premoč je v polfinalu morala priznati le domači ekipi. V tekmi za 
tretje mesto so naši fantje zasluženo premagali NK Kočevje in se 
zasluženo veselili novega odmevnega uspeha.
Dobro, zavzeto in predano delo pri mlajših selekcijah se čedalje 
bolj pozna, saj odigramo tudi lepo število tekem tako v Sloveniji 
kot v tujini, kar je podlaga za rast, razvoj nogometašev in tudi klu-
ba. Pri NK Trebnje stremimo k temu, da ne vzgajamo zgolj dobrih 
nogometašev, ampak tudi ljudi, ki bodo znali pridobljene vrline, 
ki jih pridobijo na nogometnih igriščih in ob njih, prenesti tudi v 
vsakdanje življenje.
Ni lepšega povabila, da se v prihajajoči sezoni pridružijo vsi, ki 
imajo radi nogomet in zabavo. Čestitke fantom in trenerju Bo-
risu!

Dejan Benčina
Foto: Lidija Šepec

NK Trebnje − nov uspeh selekcije U11

šport



41
Trebnje

Marjanu  
v spomin
V soboto, 14. maja 2022, smo 
se na trebanjskem pokopališču 
poslovili od Marjana Zupanči-
ča, profesorja geografije in 
zgodovine, vsestranskega kul-
turnega in političnega delavca.

Večji del službenih let je de-
lal kot arhivist in namestnik 
direktorja v  Arhivu Slovenija. 
Upravljal je dokumentarno in arhivsko gradivo, sodeloval pri pri-
pravi različnih predpisov in pri snovanju nacionalne arhivske zako-
nodaje, sprejete leta 1997 in 2006.

Po slovenski osamosvojitvi se je Zupančič začel politično udejstvo-
vati in bil med ustanovitelji občinskega odbora stranke SKD, ka-
sneje aktiven v NSI. Bil je svetnik v Občinskem svetu, en mandat 
tudi podžupan, član v Komisiji za mandatna vprašanja in Komisiji 
za pripravo statuta ter predsednik Odbora za družbene dejavnosti 
in predsednik Nadzornega odbora Občine Trebnje. Od leta 2011 
pa do nedavnega je bil predsednik Strokovne komisije za področje 
kulture.

Ker si je želel v domači občini več kulturnega dogajanja, je bil 
pobudnik in soustanovitelj Kulturnega društva Trebnje, ki letos 
praznuje 25-letnico delovanja. Spodbujal je različne oblike kultur-
nih dejavnosti, iskal mentorje in finančno podporo za sam zagon. 
Sodeloval je pri vsakoletni organizaciji in izvedbi materinskega 
dneva, božičnih koncertov, različnih razstav, predavanj in drugih 
srečanj. V Trebnje je uspel pripeljati veliko število pomembnih go-
stov, ki so obogatili naš kulturni utrip.

Posebno skrb pa je vsa leta posvečal praznovanju občinskega spo-
minskega dneva – Baragovega dneva. S svojim vplivom in poznan-
stvom je pripeljal v občino eminentne ljudi s področja kulture, 
politike in visoke predstavnike Cerkve. 

Spomini so kot iskre, ki pod pepelom tlijo, 
a ko jih razgrneš, vedno znova zaživijo.
(J.W. Goethe)

ZAHVALA

V 73. letu nas je zapustil naš dragi

MARJAN ZUPANČIČ
Gubčeva c. 24, Trebnje

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, njegovim sodelavcem 
in znancem za izrečeno sožalje, tolažilne besede ter za darovano cvetje, sveče 
in svete maše. 
Zahvaljujemo se g. župniku Jožetu Piberniku za lepo sveto mašo in cerkveni 
obred, županu g. Alojziju Kastelicu in g. Tomažu Kukenbergerju za doživeta 
poslovilna govora, Kvartetu Strmole za sočutno zapete pesmi ter Komunali 
Trebnje za organizacijo pogreba.

Vsi njegovi.

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

ZAHVALA
V 85 letu starosti nas je zapustila 

draga žena, mama in babica

VIDA ZAVRŠNIK
iz Velikega Gabra

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sose-
dom za izrečeno sožalje, tolažilne besede, sveče in darovane svete maše. 
Zahvaljujemo se osebju DSO Trebnje, osebju ZD Trebnje, še posebej zdrav-
nicama dr. med. Mariji Petek Šter in dr. med. Špeli Jenkole, patronažni sestri 
Jožici Ovnik Bobnar, Društvu upokojencev Veliki Gaber, Jožici Štrempfelj za 
poslovilni govor, župniku Janezu Jeromnu za poslovilno mašo in Pogrebni 
službi Novak. 
Iskrena hvala Mariji Kotar in Jožici Čeh za vzpodbudne besede, podporo in 
pomoč v teh težkih trenutkih. 

Žalujoči: vsi njeni

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

ZAHVALA

V 88. letu starosti nas je zapustil naš dragi ata, tast, pradedek

JOŽE AJDIČ
iz Štefana pri Trebnjem 20

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izrečeno 
sožalje, cvetje, sveče in darovane svete maše. Hvala pogrebni službi Oklešen 
in gospodu župniku za lepo opravljen obred. Hvala sosedi Mariji Koželj za 
ganljive besede slovesa ob grobu. Hvala vsem, ki ste našega ata v tako velikem 
številu pospremili k njegovemu večnemu počitku in ga boste ohranili v naj-
lepšem spominu.

Vsi njegovi

Organiziral je dva simpozija: o Frideriku I. Baragu in nadškofu dr. 
Alojziju Šuštarju. Po opravljenih simpozijih  je poskrbel za izdajo 
dveh zbornikov Občine Trebnje s predavanji s simpozija.

Veliko vlogo je imel pri postavljanju spomenika zamolčanim žr-
tvam druge svetovne vojne, kipu nadškofa Šuštarja in obnovi spo-
menika padlim v 1. svetovni vojni. Neprecenljiva je bila njegova 
vloga pri iskanju sponzorjev in darovalcev.

Kot član Gospodarskega sveta Župnije Trebnje je sodeloval pri 
gospodarski dejavnosti župnije v zadnjih desetletjih. Večkrat je 
bil vmesni člen pri dogovarjanju med Župnijo Trebnje in Občino 
Trebnje.
Vsi, ki smo z njim sodelovali, smo cenili  njegovo širino, odprtost 
za dogovore, pa tudi odločnost, da se zastavljene naloge izpeljejo. 
Spoštoval je resnico. Bil je pošten in potrpežljiv. Živel je svojo glo-
boko vero, ki jo je tiho, neopazno razdajal. Zaradi svojega bitja in 
delovanja je pustil globoko sled v družini in širši družbi.

Ivanka Višček

v spomin / zahvale
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Vse je večno, kar nastane, rojstvo je močnejše od smrti,
vztrajnejše od obupa in samote, silnejše od hrupa in greha,
slovesnejše od zavrženosti. Nikoli ne bom prenehal biti. Nikoli.
         Kocbek, E. (1977)

V 89. letu starosti se je od nas poslovila naša
draga mama, tašča, babica, prababica, teta in svakinja

ANGELCA MARINČIČ
 Simončičeva ulica 9, Trebnje

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v zadnjih mesecih maminega trplje-
nja pomagali, da je bil njen prehod v večnost mirnejši. 

Hvala vsem, ki ste se poklonili njenemu spominu, ji darovali sveče, svete maše, 
molitev in nam izrekli besede tolažbe, mamo pa z darovano sv. mašo gospoda 
župnika in pevcev pospremili na pot v brezčasje.

Žalujoči: vsi njeni

Pogumno si čašo sprejela,
grenkobo, gorje – vse za dobro si vzela.
S trpljenjem razvila si srčno dobroto,
ki tudi vsem nam si jo dala za doto. 

ZAHVALA

v 84. letu starosti nas je zapustila naša draga žena, mama, babica in prababica

FRANČIŠKA ZUPANČIČ
iz Knežje vasi 10.

Iz srca se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, sodelavcem iz Donita in 
Krke, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, za darovane sveče in cvetje 
ter darovane svete maše. Iskrena hvala župniku Milošu Koširju in Komunali 
Trebnje za lepo opravljen poslovilni obred, pevcem kvarteta Strmole za čutno 
odpete pesmi in govornici Renati Kuhar za ganljive besede slovesa. Zahvalju-
jemo se osebju SB NM za skrbno nego. Hvala tudi vsem, ki ste našo mamo 
pospremili na zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

Spoštovani uporabniki!
Obveščamo vas, da bo v petek, 17. 6. 2022, potekalo zbiranje NEVARNIH ODPADKOV, in sicer po naslednjem razporedu:

KS DOLENJA NEMŠKA VAS Pri gasilskem domu Ponikve Od 9.00 do 9.15
KS SVETINJE Pri okrepčevalnici Rogelj (Rdeči Kal) Od 9.30 do 9.45
KS DOBRNIČ Pri Kmetijski zadrugi PE Dobrnič Od 10.00 do 10.15
KS KNEŽJA VAS Pri prevozništvu Trunkelj Od 10.30 do 10.45
KS SELA ŠUMBERK Pri pokopališču Sela pri Šumberku Od 11.00 do 11.15
KS VELIKI GABER Pri gostilni Hlade Od 12.00 do 12.15
KS ŠENTLOVRENC Pri gasilskem domu Šentlovrenc Od 12.30 do 12.45
KS VELIKA LOKA Pri Kmetijski zadrugi Velika Loka Od 13.00 do 13.15
KS ČATEŽ Pri gasilskem domu Čatež Od 13.30 do 13.45
KS RAČJE SELO Pri gasilskem domu Račje selo Od 14.00 do 14.15
KS ŠTEFAN Pri gostilni Mišič Od 14.30 do 14.45
KS TREBNJE Pri Kmetijski zadrugi Trebnje Od 15.00 do 15.30
OBČINA MIRNA Pri prodajnem centru Mercator Od 15.45 do 16.15

Prevoz in prevzem nevarnih odpadkov bo za nas izvajal podizvajalec. Vozilo podizvajalca bo označeno z našim logotipom.

                                                                                                                 Vaša Komunala Trebnje d.o.o.

Otroško rajanje
V ponedeljek, 6. junija, ob 17. uri vas vabimo v Park likovnih sa-
morastnikov Trebnje (ploščad pred knjižnico), kjer za naše naj-
mlajše obiskovalce pripravljamo otroško rajanje. V primeru sla-
bega vremena bo dogodek potekal v Kulturnem domu Trebnje.
Knjižnica Pavla Golie Trebnje in JSKD OI Trebnje smo v go-
ste povabili Zavod enostavno prijatelji, ki se bo obiskoval-
cem predstavil z otroško predstavo V knjigi skriti zaklad. 
Predstava je primerna za otroke starejše od treh let in traja približ-
no 30 do 35 minut.
Po predstavi sledi delavnica poslikave obraza.
Dogodek se bo odvijal v sklopu praznovanja Dneva Knjižnice Pavla 
Golie Trebnje, ki ga sofinancira Občina Trebnje.

zahvale / obvestila
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Sponzor nagradne križanke je podjetje Halo beton d.o.o.,  ki se 
nahaja v Podjetniški ulici 9, 8210 Trebnje  in je bilo ustanovljeno 
leta 2010.
Ukvarjajo se s proizvodnjo betona vseh vrst, do prevoza betona 
na naročeno lokacijo v natančno določenem času. Material vam 
pripeljejo z avtomešalcem, kjer gradbenikom olajšajo delo tudi z 
avtočrpalko, s katero dosežejo želeno mesto.
Njihov namen je zagotavljati kupcem kvaliteten beton, ki je pod-
prt s certifikati in preverjen v njihovem zasebnem laboratoriju.
Visoko cenijo točnost in se vedno držijo dogovorov. Odlično raz-
merje med ceno in kvaliteto pa je poleg korektnih osebnih odno-
sov zanje velikega pomena.
Večino podjetij, s katerimi Halo beton d. o. o. sodeluje, sodeluje 
dolgoročno, saj se vedno držijo dogovora in so fleksibilni. 
Več o njih si lahko pogledate na spletni strani: https://halobeton.si
Pokličete jih lahko vsak delavnik od 7. do 15. ure in ob sobotah od 
7. do 12. ure na 031 644 300.
Betonarna Trebnje je pravi naslov! Veselijo se vašega obiska in 
sodelovanja z vami.

Za vas so pripravili nagrade v vrednosti:
1. nagrada: promocijsko gradivo v znesku 30,00 EUR 
2. nagrada: promocijsko gradivo v znesku 20,00 EUR 
3. nagrada: promocijsko gradivo v znesku 15,00 EUR

Geslo križanke in svoj naslov pošljite izključno na dopisnicah na
Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali na elektronski na-
slov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com, in sicer najkasneje do
ponedeljka, 6. 6. 2022. Gesel po tem datumu in gesel brez naslo-
va ne bomo upoštevali.
Pravilno geslo križanke iz aprilske številke Glasila se glasi 
SVEŽINA.
Prejeli smo 36 rešitev, od tega 1 nepravilno. Na seji 24. 5. 2022 
smo izžrebali 3 nagrajence:

1. nagrada: Mirko Tisu, Velika Loka 53, 8212 Velika Loka
2. nagrada: Stanislav Kravcar, Grič pri Trebnjem 7, 8210 Trebnje
3. nagrada: Anton Meglič, Levstikova 19, 8210 Trebnje

Nagrajenci za dvig nagrade pokličite Kemično čistilnico in pral-
nico Vavtar na telefon: 07 30 44 956 ali 031 881 942 in se dogo-
vorite za prevzem nagrade.

križanka



STOPIMO SKUPAJ IN POMAGAJMO 
13-LETNI ANI IN NJENI DRUŽINI

Nekaterim je življenje podarjeno, drugi se morajo boriti zanj.

V Mačjem Dolu pri Trebnjem živi štiričlanska družina Grošelj. Leta 2015 so se v to vasico preselili v svojo hišo in bili zelo 
srečna družina vse, dokler ni med njih posegla bolezen. Najprej je presenetila bolezen sedaj 21-letnega fanta Jana, ko 
mu je bila postavljena diagnoza multipla skleroza. V začetku letošnjega leta pa je kot strela z jasnega doletela zelo težka 
bolezen še njegovo sestro Ano. Maligni tumor na možganih, ki je v napredovani stopnji in potrebuje intenzivno zdravlje-
nje v tujini. Ne moremo si predstavljati, kakšen udarec je to za starše, brata in Ano, ko zdravniki sporočijo takšne novice.
Stopimo skupaj in pomagajmo ANI, da ji bo uspelo premagati to zahrbtno bolezen z zdravljenjem v tujini. Pomagajmo 
celotni družini prebroditi te težke trenutke. Pokažimo, da jim v teh težkih trenutkih stojimo ob strani in da imamo srce 
na pravem mestu.

Otroški nasmeh je nasmeh iskrenosti.
Seže nam v globine in v nas prebuja otroka …

Iskrivega, nežnega, sanjavega.
In če ta nasmeh zaradi česarkoli kdaj zamre,
če ga oslabi bolečina in žalost, smo tukaj mi,

vsi tisti, katerim je mar, da ANINA iskrica v očeh ne ugasne.

V ta namen vas prosimo za vašo denarno dobrodelnost, ki bo v čast in pomoč Ani. Pomagajmo družini v stiski, v kateri 
so se znašli.

Za vse, ki se boste odločili priskočiti na pomoč, je odprt poseben račun pri Rdečem križu Slovenije OZ 
Trebnje na št. TRR SI56 03153-1002001295 s kodo namena CHAR »Pomoč Ani« in sklicem št.00 291101.

Iskrena HVALA vsem in vsakemu posebej, ki ste in boste začutili klic srca.


