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

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

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo števil-
ko je ponedeljek, 7. 9. 2020, predviden izid je 
v sredo, 15. 9. 2020.
Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po 
tem datumu, bodo uvrščeni v naslednjo števil-
ko, če bodo še aktualni.

občinske novice

Govor dr. Toneta 
Rodeta, 

direktorja Založbe Družina, 
ob praznovanju Baragovega 

dneva v župnijski cerkvi v 
Trebnjem

Spoštovani g. stiški opat, spoštovani g. žu-
pnik, spoštovani g. župan, spoštovani viso-
ki gostje, gospe in gospodje,
ob vsej bogati zgodovini vašega kraja, ki 
sega do antičnih časov, ste občani poseben 
spominski dan namenili misijonarju in ško-
fu Frideriku Baragi. Na seznamu 78 znanih 
osebnosti, ki so »ustvarjali, kalili in bogati-
li« vaše razvejane kulturne korenine« in je 
objavljen na spletni strani vaše občine, je 
sicer 11 duhovnikov, od teh 2 misijonarja, 
poleg Barage tudi Alojzij Kastigar, ter dva 
škofa, poleg Barage tudi prvi nadškof in 
metropolit v samostojni Sloveniji, Alojzij 
Šuštar, ki se ga boste verjetno tudi letos 
spomnili novembra, ob 100. letnici njego-
vega rojstva.
Zakaj pa Friderik Baraga izstopa iz tega se-
znama?
Slovenski biografski leksikon Barago pred-
stavi tako: »Bil je najvidnejši slovenski 
misijonar prve polovice 19. stoletja (prvi 
slovenski misijonar in škof v Ameriki), na-
božni pisec, utemeljitelj knjižnega jezika 
indijanskih plemen Očipve in Otava ter 
prvi marquettski škof, avtor prve sloven-
ske knjige z opisom življenja in značilnosti 
severnoameriških Indijancev. Eden prvih 
pionirjev krščanske civilizacije med sever-
no-ameriškimi Indijanci.« 
Baraga je prav gotovo, poleg nadškofa Šu-
štarja, vaš mednarodno najbolj uveljavljen 
rojak, ki pa v času življenja ni pustil trajnih 
sledi v vašem kraju. Nadškof Šuštar je po 
vrnitvi v Slovenijo veliko storil za slovensko 
Cerkev ter za osamosvojitev in demokra-
tizacijo naše države, Baraga pa je odšel v 
svet in se razdal čisto drugim ljudstvom on-
kraj morja.
Kaj nam ima torej danes povedati naš veliki 
slovenski rojak? Izpostavil bi 4 sporočila: 

1. Baraga je navdih za osebno življenje v 
polnosti.
Kdorkoli je pisal o Baragi, poudarja, da je bil 
zgled dejavne ljubezni do Boga in bližnjega. 
Nobena pot ni bila zanj predolga, če je kdo 
potreboval pomoč. Bil je pripravljen celo 
sebe postaviti v nevarnost za človeka v sti-
ski, za možnost odrešitve še ene duše.
Gospa Lenora McKeen, direktorica Bara-
gove zveze iz Marquetta, v pogovoru za 
Catholic World Report izpostavlja, zakaj je 

Baraga že pri 16 letih govoril 6 jezikov. Je-
ziki so bili zanj sredstvo srečanja, resnično 
je hotel imeti možnost pogovora s čim več 
ljudmi. To je bil njegov način evangelizaci-
je: srečati ljudi tam, kjer so, da bi potem 
hodil z njimi. 
Baraga si je upal živeti drugače. Bil je kr-
hek človek − kot smo v resnici vsi, čeprav 
si morda tega nočemo priznati − vendar je 
sledil Jezusovem zgledu in v Njegovi moči 
uresničil neverjetne stvari. Bil je ranljiv, 
človeški in zato vsem nam tako blizu, hkrati 
pa skrajno resen v odnosu do življenja, ki 
se izteka, zahteven do samega sebe, rado-
daren v razdajanju lastnih sposobnosti in 
talentov. Živel je v polnosti, ker ni izhajal 
iz sebe, temveč iz večnega vira, ki nikoli ne 
usahne. 
Zato je brezčasen. Zato hkrati pripada Slo-
vencem in vsemu človeštvu. Je tako zelo 
naš, obenem pa tako zelo svetovljanski. 
Resnično človeški in hkrati Božji.
 
2. Baraga je družbi opomin. 
Zakaj je Baraga svoj poklic moral uresničiti 
daleč od domovine? Ali ni bila in še vedno 
je ta naša domovina Slovenija tudi hiša v 
gradnji, misijonska dežela, ki je potrebo-
vala in še potrebuje pričevalcev, delavcev 
in ustvarjalcev, kot je bil Baraga, ali pa naš 
sodobnik, misijonar Peter Opeka? 
Zagotovo je Baragova odločitev za delo v 
misijonih temeljila na duhovnih razlogih 
ter svobodni in zavestni odločitvi za poklic 
oznanjevanja, ni pa dvoma, da sta takratni 
prevladujoči janzenizem in jožefinizem v 
Cerkvi in družbi odigrala dodatno, ne ravno 
častno vlogo, ki je mladega Barago pripe-
ljala do odločitve, da je zapustil domovino 
in odšel v Ameriko.
Tu se pa tudi danes kot družba in Cerkev 
lahko vprašamo, ali sta zavist in ljubosumje 
ter nagib, - bom rekel kar po domače: da 
imamo raje, da sosedu krava crkne, kot pa 
da bi se z njim veselili njegovih uspehov -, 
vzorec, ki ostaja med nami in ga ne uspe-
mo preseči? Ali je nezaupanje do vsega, 
kar izstopa, težnja k uniformiranosti in 
povprečnosti, onemogočanje novih idej 
in pristopov, pomanjkanje smisla za razvoj 
novih talentov ter oteževanje dela izjemnih 
in nadarjenih, že kar ustaljena norma so-
očenja z drugačnostjo in inovativnostjo? 
Včasih se zdi, da ta nagib med nami vztraja 
vse od Baragovih časov, da se je celo utrdil 
v obdobju naše polpretekle zgodovine, ob 
revoluciji ter vzpostavitvi enoumnega ko-
munističnega režima zavisti ter enakosti v 
povprečnosti, da je to vzorec, ki kroji naše 
družbeno življenje vse do današnjih dni.
Prav na to me spominja pesem Vlada Kre-
slina, ki pravi:
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To pri nas ni možno / Ne, ne, pri nas se to ne da / Da bi drevo se 
razcvetelo / In da bi zraslo do neba
V nebesa se pri nas ne hodi / Mi raje ostajamo doma / Na tujem 
se lahko razbije / Podoba lastna čislana
Zato smo tu, da skupaj stopimo / Drevo poderemo na tla / Po-
drast in nizko grmičevje / Mi smo v gozdu večina
Kolikokrat je bila naša zemlja mačeha, ki je odganjala od sebe 
svoje najbolj talentirane in sposobne ljudi? Kolikokrat se še da-
nes v politiki, v kulturi, v gospodarstvu in tudi v Cerkvi vedemo 
tako, kot so se do Baraga in Slomška takratni janzenisti in jože-
finisti? 
Kaj vse bi Baraga storil med nami s svojim pristnim krščanskim 
veseljem in zvestobo katoliški duhovni tradiciji! Kako bi ob 
Slomškovem, tudi v Baragovem duhu šele zaživela slovenska 
Cerkev in družba tistega časa, če bi se takrat otresla negativnega 
vpliva janzenizma in jožefinizma? Koliko je še med nami janzeni-
stično prepričanje, da Bog milost daje samo izbrancem, drugi pa 
so prepuščeni sami sebi in niso cilj našega dela in oznanjevanja? 
Kaj vse bi lahko bilo, če bi bilo … ne vemo. Toda velja to vzeti kot 
nauk za prihodnost. Preteklost preučujemo zato, da napak ne 
ponavljamo. 
Friderik Baraga kljub odhodu v Severno Ameriko ni odpisal 
in pozabil na svoj dom in rod. O njegovi povezanosti s svojim 
narodom in krajem ter o njegovi izjemni ustvarjalnosti največ 
pove dejstvo, da je tudi v času, ko je delal med Indijanci v Se-
verni Ameriki, skrbel za to, da so pri nas v slovenščini izhajale 
njegove knjige. Alojz Rebula v knjigi Duh velikih jezer piše, da je 
Baragov molitvenik Dušna paša dolgo veljal za največjo sloven-
sko knjižno uspešnico, saj je izšel v več izdajah s skupno naklado 
neverjetnih 115 tisoč izvodov, iz katerih so molile cele genera-
cije Slovencev. V tem smislu je prav poseben fenomen, saj se v 
domače kraje ni vračal samo zato, da bi pridobival sredstva za 
delo v misijonih, temveč je vseskozi bil povezan z usodo svoje 
dežele in ljudi.
V času, ko se tako v Severni Ameriki kot pri nas spet razrašča kul-
tura pavšalnega obtoževanja, rušenja, revolta in anarhije, brez-
ciljnega spreminjanja s silo, je nujno, da se ne zgledujemo po 
totalitarističnih demiurgih s težnjami po nasilnem preoblikova-
nju človeštva, temveč po osebnostih, kot je bil Baraga, ki ta svet 
želijo braniti, obvarovati ter mu pomagati rasti iz sebe. Filozofi-
nja Chantal Delsol take ljudi imenuje vrtnarji, ker so občudovalci 
sveta, ker ponižno negujejo, gojijo in razvijajo vse, kar je v njem 
dobrega. To so ljudje, ki imajo takšno držo, kot jo naposled spre-
jema tudi Vaclav Havel: »Hotel sem, da bi zgodovina pohitela, 
kot bi rastlino vlekel za njen vrh, da bi hitreje rasla. A rastline ne 
moreš prevarati. Lahko jo le ponižno in ljubeče zalivaš.«

3. Baraga je izšel iz skupnosti.
Baragova najbolj pomembna odlika je njegova svetost, ki pa ni 
nastala sama od sebe, temveč je sad mnogih pozitivnih vplivov. 
Svetniki izžarevajo svojo luč daleč naokoli, ta pa vpliva na ljudi, 
da jim sledijo na svetniški poti! Tako je Sv. Alfonz Liguori vplival 
na Svetega Klemena Marijo Dvoržaka oz. Hofbauerja, apostola 
Dunaja in Varšave, ki pa je bil duhovni vodja in spovednik Fri-
derika Barage. Baraga pa je na svojih poteh nazaj v Evropo, ko 
je zbiral sredstva za svoje delo v misijonih, vztrajno vabil tudi 
druge, da bi se mu pridružili. Tako se je vsaj 17 rojakov odzvalo 
vabilu za misijonsko delo, od teh so trije tudi sami postali škofje. 
V tem smislu je močna slovenska zavest podpiranja dela v mi-
sijonih zagotovo tudi Baragova zasluga, vse do Petra Opeke na 
Madagaskarju in vseh drugih slovenskih misijonarjev, ki danes 
delujejo v svetu. 

Izjemni ljudje, kot je Baraga, niso nastali osamljeno, temveč so 
členi v verigi odnosov, izšli so iz skupnosti. Saj poznate afriški 
pregovor, da je za vzgojo enega otroka potrebna cela vas. Zato 
nas Baragov zgled tudi spodbuja k temu, da gojimo skupnostno 
življenje in, kljub različnosti, povezanost v bistvenem. Verjemi-
mo, da se dobro širi, počasi, v malih odmerkih, od človeka do 
človeka, v okviru družine, civilne družbe, skupnosti in občestev, 
kot komaj prepoznavno seme, ki pa ob svojem času zagotovo 
obrodi neslutene bogate sadove za nas in vse človeštvo.

4. Baraga je zgled za boljšo Slovenijo in svet.
V krščanstvu ima srce določen primat pred glavo. Bog bo sodil 
srcem, ne glavam. Vera je v dobri meri stvar srca, čeprav je seve-
da tudi hkrati stvar razuma. Sveto pismo s pojmom srce označu-
je sedež naše volje, mišljenja, želja, odločitev in globokih čustev. 
Ne glede na preizkušnje in nasprotovanja, dobrota, lepota in 
resnica vedno najdejo pot v svet skozi plemenito srce. 
Baraga spodbuja k nesebični radodarnosti, k skrbi za sočloveka, 
k življenjski resnosti, k plemenitosti, v katero je poklican vsak 
človek. Ko se zdi, da tonemo v povprečnosti, da tekmujemo v 
sebičnosti, ko usihata smisel in pripravljenost za žrtev za skupno 
dobro, ko kaže, da nas čisto nič več ne povezuje, se zgledujmo 
po Baragovem srcu. 
Baraga izhaja iz vašega kraja, iz vaše skupnosti, nekaj generacij 
nazaj v zgodovini. S spominskim dnevom ga ohranjate kot zgled 
za vse nas. Baraga more resnično izzvati najboljše, kar imamo 
Slovenci v sebi. Hvala ti, Trebnje, da nas leto za letom opozarjaš 
nanj!

Tone Rode

G. Tone Rode med govorom
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Občinski praznik 
v čarobnem 
ambientu
Občina Trebnje občinski praznik praznuje 
25. junija v spomin na dan, ko je Trebnje 
dobilo mestne pravice. Letos je praznova-
nje pripravila dvanajstič zapovrstjo, tokrat 
so osrednjo slovesnost gostili v edinstve-
nem ambientu nove galerije na prostem 
– na ploščadi Forma Viva. Med lesenimi 
skulpturami iz Galerije likovnih samorast-
nikov Trebnje se je ob upoštevanju strogih 
omejitev zbralo več kot 100 obiskovalcev.

Letošnja slavnostna seja Občinskega sve-
ta Občine Trebnje je bila posvečena 100. 
obletnici rojstva častnih občanov Občine 
Trebnje – Alojziju Šuštarju, Vilmi Bukovec 
in Bogdanu Osolniku – ter 30. obletnici 
plebiscita o samostojnosti in neodvisno-
sti Republike Slovenije. Ob tej priložnosti 
so na ploščadi na ogled postavili tudi del 
razstave življenjske poti Alojzija Šuštarja, ki 
jo je leta 2008 pripravilo Kulturno društvo 
Trebnje pod vodstvom Marjana Zupančiča. 

Na osrednji svečanosti je zbrane uvodo-
ma pozdravil župan Občine Trebnje Alojzij 
Kastelic, ki je ob tej priložnosti med dru-
gim izrazil zadovoljstvo, da občina na vseh 
področjih napreduje z velikimi koraki. Le-
tošnji slavnosti govornik je bil minister za 
obrambo mag. Matej Tonin, ki se je pred 
tem v Trebnjem že srečal s predstavniki 
Gasilske zveze Trebnje in društvi Gasilske-
ga poveljstva Občine Trebnje, v spomin na 

osamosvojitvene dogodke in žrtve v spo-
padu v okviru krajše komemorativne slo-
vesnosti pa na Medvedjeku položil venec 
k spomeniku. 

Osrednje mesto slovesnosti pa je tudi le-
tos pripadlo občinskim nagrajencem. V 
Trebnjem so podelili osem priznanj Občine 
Trebnje in štiri plakete Občine Trebnje. Pri-
znanja in plakete je podelil župan Občine 
Trebnje Alojzij Kastelic skupaj s poslance-
ma v Državnem zboru RS Blažem Pavlinom 
in Francijem Kepo.

Plakete Občine Trebnje v letu 2020 so pre-
jeli Prostovoljno gasilsko društvo Ponikve 
za 110 let izjemnega delovanja na področ-

ju gasilstva, Bogomir Mlakar za dolgoletno 
delo na področju prostovoljstva, Krajevne 
skupnosti Čatež in Občine Trebnje (v nje-
govem imenu je plaketo prevzel sin Aljaž 
Mlakar), Alojz Radelj za življenjsko delo na 
področju športa in mladih ter Patricija Pa-
vlič za izjemen prispevek k razvoju izobra-
ževanja in kulture.

Priznanja Občine Trebnje v letu 2020 so 
prejeli Društvo vinogradnikov »Lisec« 
Dobrnič za izjemen prispevek k razvoju vi-
nogradniških območij Lisec in Šmaver, Kul-
turno društvo Trebanjski oktet za 40 let 
uspešnega delovanja na področju kulture, 
Jože Erjavec, dobri pastir, za predano delo 
v Župniji Šentlovrenc, Klekljarska skupina 

občinske novice
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Žnurce (sekcija Kulturnega društva Trebnje) za izjemen prispevek 
k prepoznavnosti občine z uspešno izvedbo projekta BA-ČI, Maja 
Kastelic za izjemen prispevek k prepoznavnosti občine z dosežki 
na področju ilustracije in grafičnega oblikovanja, Janez Gorec za 
izjemen posluh in prispevek k razvoju Šentlovrenca in občine, 
Kmetija Kužnik za predano delo na področju prostovoljstva in 
kmetijstva ter Uroš Primc za predano delo z mladimi in prispevek 
k ohranjanju kulturne dediščine.

Osrednjo občinsko slovesnost je obogatil tudi izbran kulturni pro-
gram. Tako kot doslej so zbrane uvodoma pozdravili člani in člani-
ce Občinskega pihalnega orkestra Trebnje. Na praznovanju je na-
stopila je mlada sopranistka Jerica Steklasa, ki prihaja iz Vrhovega 
pri Šentlovrencu. Svoje glasbeno izobraževanje je začela v Glas-
beni šoli Trebnje kot violinistka, kasneje pa je violino zamenjala 
za petje. Pevsko izobraževanje je pred dobrim letom zaključila z 
magisterijem na dunajski glasbeni akademiji. Mlado sopranistko 
je spremljal pianist Zoltan Peter, ki od leta 1993 poučuje na Gla-
sbeni šoli Trebnje. Kot solist, komorni glasbenik in klavirski spre-
mljevalec mnogih vrhunskih glasbenikov mlajše in starejše gene-
racije nastopa v Sloveniji in v tujini. Pogosto sodeluje na domačih 
in mednarodnih mojstrskih tečajih in tekmovanjih.
V programu slavnostne seje sta sodelovala še dva vrhunska glas-
benika. Matej Kužel je diplomirani saksofonist in vsestranski glas-
benik, aktivno igra tudi klarinet in flavto. Redno sodeluje z raznimi 
zasedbami: Teo Collori in Momento Cigano, Magnifico, Elvis Jack-
son, RTV Big Band, All Star Orchestra & Klemen Slakonja. Igra in 
snema za MGL (Mestno Gledališče Ljubljana). Pianist Nejc Škofic 
pa se je glasbeno izobraževal na Konservatoriju v Celovcu, kjer je 
zaključil študij iz jazz klavirja in pedagogike. Izpopolnjeval se je 
tudi področju klasične glasbe. Je vsestranski glasbenik z obsežnim 
repertoarjem, prisoten v različnih žanrih. Skozi leta je sodeloval z 
glasbenimi ustvarjalci, kot so Janez Bončina Benč, Anja Hrastov-
šek, Kristina Oberžan, Boštjan Gombač, Nuška Drašček, Goran 
Bojčevski in drugi.
Rdečo nit slavnostne seje, ki jo je bilo prvič mogoče spremljati 
tudi v živo prek Facebook strani „Občina Trebnje“, je spretno ple-
tla Petra Krnc Laznik. Pri pripravi in izvedbi prireditve, nad katero 
je bdela trebanjska izpostava Javnega sklada RS za kulturne de-
javnosti (JSKD), gre zahvala še Glasbeni šoli Trebnje, Kulturnemu 
društvu Trebnje, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trebnje, 
CIK-u Trebnje in Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje, Kreativno 
umetniškemu inkubatorju, Knjižnici Pavla Golie Trebnje ter Cvetli-
čarni Kala - CvelbART, ki je poskrbela za cvetlični aranžma.

SKD OI Trebnje, Joži Sinur
Foto: Alenka Stražišar Lamovšek

občinske novice
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Baragov dan 2020
Baragov dan z osrednjo prireditvijo v 
Trebnjem se je odvijal v župnijski cerkvi 
Marijinega vnebovzetja v petek, 26. juni-
ja, ob 19. uri in v soboto, 27. junija, ko je 
bil tradicionalni pohod po Baragovi poti.
Praznovanje ob spominskem dnevu je or-
ganiziralo Kulturno društvo Trebnje.
V petek je bila v župnijski cerkvi v Treb-
njem slavnostna sveta maša v priprošnjo 
za beatifikacijo Baraga, ki jo je vodil stiški 
opat  Maksimilijan File skupaj z drugimi 
duhovniki. 

Sodelovanje med sveto mašo je pripravil 
domači župnik g. Jože Pibernik, s pesmijo 
pa je sodeloval domači pevski zbor z orga-
nistko Betko Šilc.

Za prefinjeno glasbeno vzdušje je poskr-
bela priznana slovenska mezzosoprani-
stka Bernarda Fink. Zelo smo veseli, da 
je v Trebnjem tokrat pela glasbenica, 
ki je v preteklih desetletjih sodelovala z 
vodilnimi svetovnimi orkestri, nastopala 
že v vseh velikih opernih hišah: v Žene-
vi, Pragi, Montpellierju, Salzburgu, Bar-
celoni, Innsbrucku, Rennesu, Buenos 
Airesu, Amsterdamu, na Dunaju, v Tokiu, 
Sydneju, Montreuxu, na festivalih BBC 
Proms, kot tudi v Théâtre des Champs 
Elysées in posnela že več kot 50 zgoščenk. 
Tokrat pa smo ji prisluhnili v trebanjski 
cerkvi. Spremljala jo je pianistka Manca 
Kranjec Trček, ki je diplomirala na Prav-

ni fakulteti v Ljubljani, študij klavirja pa 
zaključila na ljubljanski Akademiji za gla-
sbo v razredu izr. prof. Tomaža Petrača. Že 
med šolanjem je solistične nastope do-
polnjevala z igranjem v različnih komornih 
skupinah, sodelovala s številnimi orkestri 
in zbori, nastopa na koncertih in tekmova-
njih; svoje glasbeno znanje pa prenaša na 
učence Glasbene šole Trebnje.

Bernarda Fink je na začetku maše zapela 
Zdravljico, ob koncu Ave Marijo, v nada-

ljevalnem kulturnem programu pa še pet 
pesmi.

Zbrane je v sklopu kulturnega programa 
pozdravil župan Občine Trebnje Alojzij Ka-
stelic, slavnostni govor pa je imel direktor 
Založbe Družina, dr. Tone Rode.

V župnijski cerkvi pa je v sklopu slavnost-
ne maše sekcija KD Trebnje, Klekljarska 
skupina Žnurce, za obiskovalce pripravila 
tudi del razstave, izbor klekljanih izdelkov, 

Pozdrav in nagovor župana (Foto: Mojca Femec)

Nastop občinskega pihalnega orkestra in blagoslov pred odhodom na pot (Foto: Blaž Pavlin)

občinske novice
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ki so nastali v projektu Baraga in čipka kot niti sodelovanja (BA-
ČI.  

Kulturni program je odlično povezovala Milanka Mrzel, ki je tudi 
kratko predstavila sodelujoče v programu.

V soboto, 27.  junija 2020, se je preko 40 pohodnikov podalo na 
pohod po Baragovi poti, na katerega jih je kot vsako leto pospre-
mil Občinski pihalni orkester Trebnje. Župnik Jože Pibernik in 
duhovni pomočnik Slavko Kimovec sta prisotne pred odhodom 
blagoslovila. Pohod je tokrat vodil Marjan Starič z ženo Zdenko. 
Za morebitne poškodbe je skrbela ga. Alja Pavlin. Pohoda se je 
udeležil tudi župan g. Alojzij Kastelic in poslanec DZ g. Blaž Pavlin. 
Pohodniki so imeli nekaj postankov, kjer so dobili informacije, bil 
je čas za kratek počitek in malico. Na Vrhtrebnjem so jih ob cer-
kvi sv. Jakoba sprejeli in pogostili Smoličevi. Tam so si pohodniki 
lahko ogledali obeležje 15. poldnevnika, v cerkvi pa znak Jako-
bove poti, ki se prav tu križa z Baragovo potjo. Družina Zupančič 
je pohodnike pogostila pred Dobrničem, župnik Miloš Košir je 
predstavil povezanost Baraga z dobrniško cerkvijo. Postanek je 
bil v rojstni hiši v Mali vasi, kjer je bil malo daljši odmor in čas za 
malico. Tudi letos je pohodnike odprtih rok sprejela družina Jože-
ta Pekolj na Griču, ki se vsako leto na pohodnike posebej pripravi. 
V lepem vremenu je pohod lepo uspel.

Ivanka Višček Jože Pekolj z Griča v pogovoru s pohodniki (Foto: Alja Pavlin)

Bernarda Fink in pianistka Manca Kranjec Trček (Foto: Mojca Femec) Oznaka poti

občinske novice
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Od prvega julija 
brezplačni javni 
medkrajevni 
potniški promet za 
vse upokojence
Upokojenci, imetniki invalidske evropske 
kartice, vojni veterani in vsi, starejši od 
65 let, bodo lahko medkrajevni potniš-
ki promet s 1. julijem 2020 koristili bre-
zplačno. Vlogo za vozovnico bodo lahko 
oddali na prodajnih mestih ali po pošti.
Upravičenci lahko vlogo za pridobitev 
vozovnice oddajo od 24. junija dalje s 
pomočjo predpisanega obrazca, ki ga 
vložijo na prodajnih mestih enotnih vo-
zovnic, ali pa ga na Ministrstvo za infra-
strukturo naslovijo po navadni oziroma 
elektronski pošti.
Stroški izdelave vozovnice bodo za upra-
vičenca znašali 3 evre. Vozovnica bo 
veljavna eno leto od začetka meseca, 
v katerem je bila izdana (ali od začetka 
prihodnjega meseca). Priporočamo, da 
upravičenci s postopkom pridobivanja 

V občini Trebnje bo tudi letos na voljo možnost bre-
zplačnega svetovanja v obliki prvega pravnega nasveta. 
Gre za projekt, ki ga sofinancira Občina Trebnje, svetova-
nja pa izvaja Pravno-informacijski center nevladnih orga-
nizacij – PIC, Pravni center za varstvo človekovih pravic in 
okolja.

Svetovanje bo v letu 2020 potekalo od julija do novem-
bra ter bo brezplačno za vse občane. Svetovanje glede 
določenega pravnega problema bo načeloma trajalo do 
pol ure in bo obsegalo svetovalni razgovor in podajanje 
osnovnih informacij o pravnem položaju (kakšna pravna 
sredstva ima občan na voljo, kako potekajo določeni po-
stopki, možnosti izvensodnega reševanja sporov in prido-
bivanja brezplačne pravne pomoči ...). Projekt je zastav-
ljen kot prvi pravni nasvet občanom s področij pravdnih 
in nepravdnih postopkov, družinskega prava, dedovanja, 
upravnih zadev, stvarnega prava, stanovanjske problema-

vozovnice ne hitijo in si vozovnico priskr-
bijo šele takrat, ko nameravajo medkra-
jevni javni potniški promet dejansko ko-
ristiti.
Več informacij in pojasnil v zvezi s prido-
bivanjem brezplačne vozovnice vam na 

Ministrstvu za infrastrukturo nudijo tudi 
prek telefonske številke 01/478 84 11. 
Dosegljivi so ob delavnikih od 8. do 16. 
ure in na povezavi https://www.skupine.
si/novice/2020062408575696/.

tike, delovnega prava, pravic iz invalidskega in pokojnin-
skega zavarovanja, socialnih pravic, obligacijskega prava.

Termini za svetovanje so: 
• ponedeljek, 27. 7. 2020, od 12.00 do 16.00 
• ponedeljek, 24. 8. 2020, od 12.00 do 16.00 
• ponedeljek, 21. 9. 2020, od 12.00 do 16.00 
• ponedeljek, 19. 10. 2020, od 12.00 do 16.00 
• ponedeljek, 30. 11. 2020, od 12.00 do 16.00 
• 
Svetovanje bo potekalo v pisarni Glasila občanov, Go-
liev trg 4 (stavba za Občino Trebnje).

Na svetovanje se je potrebno predhodno naročiti pri izva-
jalcu bodisi po elektronski pošti ali telefonu:
• 01/521-18-88 
• 051/681-181
• pic@pic.si

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC
 Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja

Metelkova ulica 6, 1000 Ljubljana

Brezplačno pravno
svetovanje za občane

občinske novice
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Janez Pirc 
je že osmo leto direktor Občinske upra-

ve Občine Trebnje. 
Njegovo delo obsega načrtovanje, vode-
nje, organiziranje, usklajevanje in nadzor 
dela v občinski upravi.
Ukvarja se torej z operativnimi nalogami, 
seznanjen je z vsemi projekti na Občini, 
občani pa se lahko nanj direktno obrne-
jo, če želijo. Kot direktor občinske uprave 
zaseda delovni položaj takoj za županom 
in je kot županova desna roka odgovoren 
za zakonitost delovanja občinske uprave.
Prihaja iz okolice Žužemberka, rojen pa 
je bil v Novem mestu. Osnovno šolo je 
obiskoval v Žužemberku, srednješolsko 
izobraževanje nadaljeval v Novem me-
stu, študiral pa na Biotehniški fakulteti 
Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2001 di-
plomiral. Po zaposlitvi v javni upravi pa je 
ob delu pridno nadaljeval izobraževanje 
in si pridobil strokovni naziv magister 
javne uprave.

Vaše dosedanje delovne izkušnje?
Moja prva zaposlitev je bila na Kmetijsko 
gozdarskem zavodu Novo mesto, kjer 
sem spoznaval in opravljal naloge javne 
službe kmetijskega svetovanja. Od tam 
me je pot vodila v nevladno organizacijo 
na področju kmetijstva, kjer sem oprav-

ljal naloge povezane z vodenjem glavne 
pisarne, organiziral prireditve, skrbel za 
medijsko podobo in nudil strokovno pod-
poro organom organizacije. Leta 2005 
sem se zaposlil na Ministrstvu za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano. Tam sem 
ostal vse do prihoda na delovno mesto 
direktorja Občinske uprave v Trebnjem. 
Pri svojem delu na ministrstvu sem delo-
val na področju uresničevanja ciljev sku-
pne kmetijske politike in programa razvo-
ja podeželja. Sodeloval sem v številnih 
delovnih skupinah znotraj ministrstva, na 
primer za reformo skupne kmetijske po-
litike, za reformo programa razvoja po-
deželja in reformo ureditve trga svežega 
sadja in zelenjave.

Kdaj in kako vas je pot zanesla v našo 
občino?
Delovno mesto direktorja Občinske upra-
ve Občine Trebnje sem prevzel 1. janu-
arja 2012. V Trebnje me je poklicna pot 
zapeljala povsem naključno, vendar lah-
ko rečem, da je zame prišla sprememba 
zaposlitve ob pravem času. 

Kar nekaj let ste že z nami in poznava-
nje okolja in ljudi se veča. Kakšni se vam 
zdimo?
Občanke in občani občine Trebnje ste do-

brosrčni in odprti ljudje. Všeč mi je, kako 
ste aktivno vključeni v številna področja 
družabnega življenja v občini. Zaradi šte-
vilnih delujočih društev, klubov in zvez, v 
katerih ljudje s svojim delom in vloženim 
trudom prostovoljno izvajate številne de-
javnosti in organizirate dogodke, je lokal-
na skupnost aktivna, pestra in povezana. 
Izredno ste dejavni tudi v humanitarnih 
organizacijah, kar se je še posebej izkaza-
lo v času letošnje epidemije. 

Kako so se spremenile razlike v načinu 
dela, ko ste prevzeli funkcijo direktorja 
občinske uprave do sedaj?
Moj način dela in pristop k organiziranju 
delovanja občinske uprave se do danes 
nista bistveno spremenila. Vse skupaj 
je postalo le bolj utečeno. Od samega 
začetka sem mnenja, da dobra in lepa 
beseda vedno najde pravo mesto, zato 
spodbujam pogovor med zaposlenimi in 
nadrejenimi. Včasih mi to uspe, včasih 
tudi ne. 

Kakšne zadolžitve obsega funkcija di-
rektorja občinske uprave?
Zadolžitve delovnega mesta tajnika 
občine, ki se lahko imenuje tudi direk-
tor občinske uprave, so več ali manj do-
ločene z zakonom in drugimi predpisi. 

intervju
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intervju
Največji del nalog delovnega mesta ob-
sega načrtovanje, vodenje, organiziranje, 
usklajevanje in nadzor dela v občinski up-
ravi. Predvsem pa so naloge tajnika obči-
ne, da skrbi za zakonitost, učinkovitost in 
smotrnost delovanja, izvaja ključne na-
loge v občinski upravi ter oblikuje ključ-
ne sistemske rešitve. K temu pa dnevno 
pride še veliko število bolj ali manj po-
membnih zadolžitev, dopisov, sestankov, 
pogovorov. Lahko rečem, da na občini za-
gotovo nikoli ni dolgočasno.

Zaradi česa se lahko občani in občanke 
obrnejo na vas?
Največkrat se name obračajo v primeru 
vprašanj vezanih na vodenje upravnih 
postopkov, če so na primer oddali vlogo 
ali vložili zahtevek na občino in bi radi in-
formacije v zvezi s postopkom. Vendar pa 
želim poudariti, da se občanke in občani 
name lahko obrnejo vedno za pomoč pri 
reševanju kakršnihkoli vprašanj ali težav. 
Telefonske številke, tako stacionarne kot 
mobilne, in elektronski naslovi vseh za-
poslenih, tudi moje, so zato objavljene 
na spletni strani Občine. Pri svojem delu 
se namreč trudim, da smo tako jaz kot 
tudi ostali zaposleni občanom vedno na 
razpolago, da jim prisluhnemo in jim v 
skladu z našimi pristojnosti in možnosti 
tudi svetujemo in pomagamo.

Kakšno je razmerje med direktorjem 
občinske uprave in županom?
Župan zastopa občino in sprejema 
odločitve ter podpisuje vse dokumente 
kot odgovorna oseba organa – Občine. 
Direktor občinske uprave pa neposredno 
vodi občinsko upravo, je uradnik na polo-
žaju, čigar mandat traja pet let. Direktor 
občinske uprave ima po zakonu poobla-
stilo, da v upravnih postopkih, ki jih vodi 
občinska uprava, odloča na prvi stopnji. 
Na drugi stopnji pa je pritožbeni organ 
župan. Zakon določa, da se lahko za polo-
žaj tajnika občine določi naziv direktor ali 
direktorica občinske uprave, in tako je to 
določeno tudi v primeru Občine Trebnje. 
Kar se tiče dejanskega sodelovanja med 
mano in županom, pa lahko le-to ocenim 
kot zelo dobro.

Imate v tem trenutku kakšno konkretno 
nalogo, ki ste jo prevzeli?
Vse od 12. marca dalje v celoti opravljam 
naloge za civilno zaščito, od nabave ma-
teriala do obveščanja štaba Civilne za-
ščite Občine Trebnje in poročanja regij-
skemu štabu, kar vzame kar precej časa, 
vendar je to v teh časih nujno in neizo-
gibno.

Kateri projekti so trenutno v teku na Obči-
ni?
Trenutno imamo na Občini v teku več kot 
35 projektov, ki jih s sodelavci dnevno 
usklajujemo s pogovori, po telefonu ali 
elektronski pošti, tedensko pa na kolegiju. 
Preveč bi jih bilo, da jih sedaj naštevam, ve-
čino projektov in aktivnosti Občine sproti 
objavljamo na naši spletni strani in v glasi-
lu, da so občani z njimi seznanjeni.

Kateri pa vam vzamejo največ časa?
Največ časa zahteva koordinacija in pripra-
va največjih in najpomembnejših projektov 
občine, med katere sodi reševanje prostor-
ske stiske na področju šolstva – načrtovanje 

druge OŠ Trebnje, širitev podružnične šole 
v Dolenji Nemški vasi, obnova in dozidava 
OŠ Veliki Gaber, potem naš največji kohe-
zijski projekt na področju pitne vode in od-
padnih voda Odvajanje in čiščenje odpad-
nih voda porečja Krka – Občina Trebnje, 
kohezijski projekt regionalna kolesarska 
povezava kolesarska povezava Trebnje–
Mirna–Mokronog, nato še Športni park 
Trebnje, energetske sanacije objektov, ce-
ste, …

Kaj pa so tiste najbolj pereče teme?
Z infrastrukturnimi projekti se vedno po-
javljajo neobhodne težave pri pridobivanju 
lastništva ali soglasja lastnikov za poseg 
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na zemljišča. S pravočasnim in korektnim 
pristopom do občanov – lastnikov je izved-
ba projektov vedno lažja in v zadovoljstvo 
vseh. Lahko pa rečem, da ima velika veči-
na občanov posluh za skupnost in se zave-
da, da brez investicij oziroma posegov na 
njihova zemljišča razvoj kraja in občine ni 
možen. 

Mogoče pod »perečo temo« namigujete 
tudi na reševanje prostorske stiske v osnov-
nih šolah, glede česar lahko obrazložim, da 
je Občina k reševanju le-te pristopila resno 
in sistematično, vendar se je hkrati potreb-
no zavedati, da je občinski proračun ome-
jen, država pa investicij v osnovne šole ni 
podprla že vse od leta 2008. Zato veliko na-
porov usmerjamo tudi v raziskovanje mož-
nosti pridobitve sofinancerskih sredstev. 

Kako pa je s projektom kulturni dom Treb-
nje?
Projektna dokumentacija za kulturni dom 
in parkirno hišo je praktično končana in pri-
pravljena na vložitev za gradbeno dovolje-
nje. Zatika pa se pri pridobivanju zemljišča 
s strani države, ki je nujno potrebno za iz-
gradnjo in posledično pridobitev gradbene-
ga dovoljenja. Na Občini iščemo možne vire 
financiranja tako za parkirno hišo – v okviru 
sistema Parkiraj in pelji – kot tudi kulturni 
dom. Verjamem, da bo kulturni dom, ki ga 
Občina in širša skupnost nujno potrebuje-
ta, v prihodnje stal v Trebnjem. Kako hitro 
to bo, pa je odvisno od sredstev, ki bodo v 
prihodnje na voljo za investicije v gradnjo 
stavb splošnega družbenega pomena.

In vrtec Šentlovrenc?
Vrtec je nared in že komaj čaka, da bo s 
1. septembrom sprejel prve nadobud-

neže v svoje prostore. V teh dneh se na-
mreč zaključuje izgradnja protipoplavnih 
ukrepov v Šentlovrencu, ki so bili pogoj, 
da bo vrtec tudi predan v uporabo. Vrtec 
je odlična pridobitev za najmlajše, starše, 
delavce vrtca, za Šentlovrenc in za občino. 
Hkrati je to odlična pridobitev tudi za naše 
lokalno podjetje, ki ga je zgradilo, in ima 
sedaj odličen referenčni objekt v domači 
občini.

Kaj pa razmišljanje o novem športnem 
objektu? Imamo ogromno športnikov, ki 
bi lahko trenirali doma, pa na žalost to ni 
mogoče. Se je v tej smeri kaj premaknilo?
Športni objekt ali drugače rečeno šport-
na dvorana je potrebna in aktivnosti za 
ta projekt trenutno tečejo skupaj s pro-
jektom za 2. osnovno šolo v Trebnjem. Pri 
izbiri lokacije je strokovna komisija v maju 
obravnavala možne potencialne lokacije 
za postavitev športne dvorane skupaj z 2. 
osnovno šolo ali na samostojni lokaciji. V 
tej smeri bodo v jeseni potrebne odloči-
tve glede lokacijskih možnosti, da se bo 
pričelo s pripravo potrebnih prostorskih 
dokumentov in nadaljevalo s pripravo 
projektne dokumentacije.

Kako izgleda vaš delovni dan?
Z vsakim novim dnevom dobim nove de-
lovne izzive. Delo v Občini je zelo razno-
liko, pestro in dinamično. Kot direktor 
občinske uprave poskušam delovati stro-
kovno in odgovorno pri povezovanju in 
koordiniranju dela znotraj same uprave, 
poleg tega pa biti predvsem strokoven. 
Istočasno pa skušam nuditi tudi pomoč 
županu pri uresničevanju načrtovanih 
občinskih projektov in biti na voljo in v 
pomoč tudi občanom.

Kdo je Janez Pirc v prostem času?
V prostem času je Janez Pirc predvsem 
mož, oče, član aktivne družine, ki rada ra-
ziskuje skrite kotičke, hodi na sprehode in 
izlete po Sloveniji.

Ste poročeni imate družino. Kaj vam 
predstavlja ta skupnost?
Ste pri vzgoji svojih otrok strogi?
Družina je zame vedno bila in vedno bo 
na prvem mestu, zato ji tudi namenjam 
ves svoj prosti čas, ki ga je velikokrat na 
žalost premalo. Sebe sicer težko ocenju-
jem kot strogega, vendar pa se trudim, da 
ne popustim takoj vsem zvijačam, ki jih iz 
rokava stresajo naši nadebudneži.

Kaj pa Občina kot celota? Bi ji kaj dodali, 
odvzeli?
Menim, da Občina, ki jo sestavljajo orga-
ni, kot so: župan, občinski svet, nadzorni 
odbor in javni zavodi kot celota deluje 
zelo dobro. Da smo povezani in da dobro 
delujemo ter sodelujmo, se je še posebej 
izkazalo v času epidemije.
Vsem navedenim se zato na tem mestu 
tudi iskreno zahvaljujem. 
Seveda bi želel Občini nekaj dodati, in si-
cer več sredstev za izvedbo vseh potreb-
nih investicij. Ker pa k temu ne bo pri-
pomogla samo želja, se zahvaljujem tudi 
vsem občankam in občanom za njihovo 
razumevanje in potrpljenje, njihov čut za 
razvoj in napredek občine in družbe ter 
njihovo delo in trud, ki ju vlagajo v posa-
mezne projekte in dogodke ali na kakr-
šenkoli drug način prispevajo svoj delež, 
da vasi, kraji in mesto napredujejo in se v 
zadnjih letih res uspešno razvijajo.

Mojca Smolič

Zaključno urejanje v 
Šentlovrencu
V Šentlovrencu potekajo še zadnja zaključna dela brežin 
kanala ob vrtcu, kjer bo v primeru visokega vodostaja 
Temenice voda lahko odtekala.
Tako bodo do jeseni, ko naj bi štirioddelčni vrtec odprl 
vrata malčkom, zaključena vsa dela. Zunanjost vrtca je 
lepo urejena, fasada v zeleno rumeni barvi se preliva z 
naravo in igrala že čakajo nadebudneže. Vsi želimo otro-
kom le najboljše pogoje za rast in razvoj, saj se zaveda-
mo, da otrok ni samo statistika, ampak je novo drago-
ceno življenje, ki se razvija, raste in bo nekega dne tudi 
sam podaril novo življenje. Otroci so naš zaklad.

Mojca Smolič
Foto: Brane Praznik

intervju



Šentrupert,
e-mail:prevozi.prijatelj@siol.net,
tel.: 041/051 627 132
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Obvestilo glede spremembe 
številke podračuna 
prehodnega davčnega 
podračuna Občine Trebnje
Spoštovane stranke Občine Trebnje,
obveščamo vas, da smo s 1. 6. 2020 spremenili številko podraču-
na prehodnega davčnega podračuna – PDP – Občina Trebnje, na 
katerega se na podlagi odločb FURS-a vplačujejo npr. davek na 

Poročilo z 10. in 
11. dopisne seje 
Občinskega sveta 
Občine Trebnje
Občinski svet Občine Trebnje je na 10. 
dopisni seji z zaključkom 22. junija 2020 
podal soglasje k imenovanju Patricije Pa-
vlič za direktorico Centra za izobraževanje 
in kulturo Trebnje za naslednje petletno 
mandatno obdobje. V nadzorni odbor 
Občine Trebnje je imenoval nadomestne-
ga člana Mitjo Hrena. Občinski svet Obči-
ne Trebnje je nadalje v Svet Vrtca Mavrica 
Trebnje kot nadomestno članico imenoval 
Matejo Kozlevčar. V Komisiji romske sku-
pnosti je (na njeno željo) razrešil Matejo 
Kozlevčar. Na njeno mesto je bila imeno-

dediščine in darila, davek od premoženja, nadomestilo za upora-
bo stavbnega zemljišča itd. 
Nova številka podračuna je SI56 0110 0888 5300 040.
Do vključno 31. 5. 2020 je bila številka prehodnega davčnega po-
dračuna: SI56 0133 0888 5300 022 in kar nekaj plačilnih nalogov 
z navedeno staro številko je še nerealiziranih.
Prosimo vas, da pri poravnavanju davčnih obveznosti od 1. 6. 
2020 dalje upoštevate novo številko podračuna.
Hvala za razumevanje!
S spoštovanjem! 

Alojzij Kastelic l. r. , ŽUPAN

vana Marija Peskar. Pod 5. točko dnevnega 
reda je Občinski svet Občine Trebnje potr-
dil še novelacijo Dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta »Ureditev lokalne 
ceste 425011 Trebnje–Grmada 3. faza«, 
kar je bilo potrebno zaradi spremembe vi-
šine nepovratnih in povratnih sredstev za 
leto 2020, o čemer je bila Občina Trebnje v 
mesecu juniju 2020 obveščena s strani Mi-
nistrstva za gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo. Slednje sofinancira omenjeno investi-
cijo v deležu 90,98 % oz. 216.845,00 EUR.

Na 11. dopisni seji z začetkom 29. junija 
2020 je Občinski svet Občine Trebnje potr-
dil Dokument identifikacije investicijskega 
projekta Ureditev Kulturnega doma Čatež. 
Dokument je bil potrjen zaradi prijave 
tega investicijskega projekta na javni poziv 
Ministrstva za kulturo, objavljen 8. junija 

2020. Gre za Javni poziv za sofinanciranje 
vlaganj v javno kulturno infrastrukturo 
lokalnih skupnosti (JP JKI 2020). Predmet 
javnega poziva je 80 % (oziroma največ 
200.000 EUR) sofinanciranje vlaganj v jav-
no kulturno infrastrukturo v lasti občin. 
Dopisna seja je bila zaključena v torek, 30. 
junija 2020.

Vse informacije o sklicu in vsebini sej 
Občinskega sveta Občine Trebnje so na vo-
ljo na spletni strani Občine Trebnje (www.
trebnje.si), na kateri si lahko preberete 
gradiva in potrjene zapisnike preteklih sej.

Gorazd Koračin
Oddelek za splošne zadeve

OU Občine Trebnje

občinske novice
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Renaturacija 
Temenice 
Občina Trebnje je oddala projektno prija-
vo na evropski okolijski program LIFE za 
sofinanciranje renaturacije reke Temeni-
ce. Zaradi svoje kraške karakteristike je po-
rečje Temenice še posebej ranljivo na ra-
zlične pritiske iz kmetijstva, gospodinjstev 
in industrije ter podnebne spremembe. 
Glavna problema sta organsko onesnaže-
vanje iz kmetijstva in razpršene poselitve 
ter hidromorfološke spremembe rečne 
struge. 
Cilj je izboljšanje ekološkega stanja reke 
Temenice z upoštevanjem na naravi te-
melječih rešitev: vzpostavitev naravne 
struge z remeandriranjem, odstranjevanje 
tujerodnih, invazivnih rastlinskih in žival-
skih vrst, zasajanje drevesne in grmovne 
vegetacije ob vodotoku, odstranjevanje 
pregrad in ustvarjanje naravnih habitatov 
za ribe, vzpostavljanje mejic med kmetij-
skimi zemljišči, sofinanciranje rastlinskih 
čistilnih naprav ter ureditev učne poti ob 
Temenici. Z namenom osveščanja, izobra-
ževanja in participacije lokalnega prebival-
stva je načrtovanih več kot 30 dogodkov. 
K pripravi projekta smo povabili sedem 
domačih in tujih partnerjev (Zavod Re-
vivo, Oddelek za geografijo z Univerze v 
Ljubljani, podjetji Tempos in Limnos, Ko-
munala Trebnje, občina Ivančna Gorica in 
Rivers Trust), v sodelovanju s katerimi smo 

v zadnjem letu razvijali projektni predlog. 
Projektne aktivnosti so načrtovane za štiri 
leta, vrednost projekta pa je ocenjena na 
3 milijone EUR. Ob uspešni prijavi in odo-
brenem financiranju bomo z izvajanjem 
aktivnosti začeli v jeseni 2021. 

Sara Uhan 
Občinska uprava Občine Trebnje

 

Zakaj ponovna raba 
vode? 
Čeprav je Slovenija vodnata regija, čista 
pitna voda ni samoumnevna in poklicani 

smo k varčnejši rabi vodnih virov. To pa 
ni le energetski izziv, temveč tudi ekološ-
ka nujnost. Čeprav se mogoče zdi, da sta 
kmetijstvo in industrija velika porabni-
ka vode, v Sloveniji po domovih stočimo 
skoraj toliko, kot jo porabi vsa industrija, 
kmetijstvo in druge gospodarske dejav-
nosti skupaj. Povprečna gospodinjska po-
raba prebivalca Slovenije znaša 140 litrov 
dnevno, v občini Trebnje pa kar 170 litrov 
dnevno. K varčnejši rabi vodnih virov lah-
ko prispeva vsak: s prhanjem namesto ko-
panjem, zapiranjem pipe med umivanjem 
zob in pomivanjem posode, z nakupom 
WC kotlička z dvostopenjskim splakova-
njem in varčnejšimi gospodinjskimi apara-
ti, zalivanjem z deževnico in nenazadnje s 
ponovno rabo vode. 

V okviru evropskega projekta AQUARES, 
katerega partnerica je Občina Trebnje, 
smo prepoznali in opisali več kot 50 ra-
zličnih primerov ponovne rabe vode v 
različnih evropskih regijah in sektorjih: 
industriji, kmetijstvu, turizmu, storitvah 
idr. Dostopni so na spletni strani projek-
ta: www.interregeurope.eu/aquares/. Cilj 
je, da tudi v občini Trebnje spodbudimo 
ponovno rabo vode in prenesemo kakšen 
primer dobre prakse iz tujine in ga imple-
mentiramo v lokalnem okolju. Načrtovani 
so ogledi primerov ponovne rabe vode v 
partnerskih državah, a zaradi trenutnih 
omejitev glede potovanja in zbiranja lju-
di večino projektnih aktivnosti poteka na 
daljavo.

Sara Uhan
Občinska uprava Občine Trebnje

Temenica v Grmu (foto: S. Uhan, 2020). 

novice
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novice

Občina Trebnje bo v primeru izkazanega interesa s strani kmetov 
oziroma lastnikov kmetijskih zemljišč pristopila k projektu urejanja 
kmetijskih zemljišč s postopkom komasacije in agromelioracije v 
delu katastrske občine Ševnica. S postopkom komasacije in agro-
melioracije bi se povečali obdelovalni kosi kmetijskih zemljišč, ure-
dile bi se nove dostopne poljske poti in odmerila regulirana struga 
potoka Vejar, Cedilnica in Zajka. 

Kaj je komasacija in agromelioracija kmetijskih 
zemljišč?

Komasacija ali zložba kmetijskih zemljišč je upravni postopek, v ka-
terem se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno raz-
delijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čimbolj zaokrožena 
zemljišča. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča, lahko pa 
tudi gozdovi, nezazidana stavbna in druga zemljišča na komasacij-
skem območju ter naprave na teh zemljiščih. Postopek komasacije 
vodi pristojna upravna enota oziroma komasacijska komisija, ki 
sodeluje s komasacijskim odborom. Komasacijski odbor je posve-
tovalni organ in je sestavljen iz predstavnikov lastnikov zemljišč. 
Geodetska dela izvaja geodetsko podjetje, ki bo izbrano na javnem 
razpisu, ki ga objavi investitor komasacije – Občina Trebnje. Po 
končani komasaciji se izvedejo nujna agromelioracijska dela (izde-
lava novih poljskih poti, saniranje obstoječih poljskih poti, čiščenje 
zarasti …), ki so bila opredeljena v idejni zasnovi ureditve komasa-
cijskega območja.

Kdaj se komasacija in agromelioracija 
kmetijskih zemljišč lahko začne?

Z začetkom komasacijskega in agromelioracijskega postopka se 
morajo strinjati lastniki, ki imajo v lasti vsaj 67 % zemljišč. Postopek 
komasacije se uvede z odločbo pristojne upravne enote, ki se vro-
či vsem lastnikom zemljišč na komasacijskem območju. Po prav-
nomočnosti odločbe o uvedbi komasacijskega postopka Občina 
poda predlog za uvedbo agromelioracije Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, ki izda odločbo o uvedbi agromelioracije. 
Odločba se vroči vsem lastnikom zemljišč na agromelioracijskem 
območju. Po pravnomočnosti odločbe o uvedbi agromelioracije so 
podani pogoji, da se lahko Občina prijavi na razpis Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencije za kmetijske trge in 

razvoj podeželja za pridobitev nepovratnih sredstev. Po pridobitvi 
sredstev za izvedbo komasacije in agromelioracije Občina na jav-
nem razpisu izbere izvajalca del in postopki so lahko začnejo na 
terenu.
Glede na predvidena pripravljalna dela (pridobitev soglasij last-
nikov, izdelava dokumentacije, pravnomočnost obeh odločb) in 
terminski plan financiranja s strani Ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano je ocena, da bo Občina pridobila sredstva v 
letu 2022/2023, ko naj bi se postopek komasacije dejansko začel. 
Investicija naj bi bila zaključena v letu 2026.

Stroški izvedbe komasacijskega in 
agromelioracijskega postopka!

Komasacija in agromelioracija je za lastnike zemljišč brezplačna, 
saj je denar za izvedbo zagotovljen iz sredstev Evropske skupnosti 
in proračuna Republike Slovenije.

Zakaj naj se izvede komasacijski in 
agromelioracijski postopek?

Koristi, ki jih lastniki zemljišč vidijo v izvedbi komasacijskega in 
agromelioracijskega postopka, so: 
• manjše število parcel in s tem večje parcele, kar pomeni zniža-

nje stroškov obdelave zemljišč,
• večja možnost oddaje zemljišč v najem ali prodaje zemljišč, ki 

jih lastniki ne obdelujejo sami ali pa jih ne potrebujejo,
• lažja pridobitve državnih subvencij zaradi večjih površin,
• dostop do parcel po javnih poteh, primernih za sodobno kme-

tijsko mehanizacijo,
• urejeno lastniško stanje, urejeno stanje v geodetskih evidencah 

in s tem odpravljeni problemi v zvezi z določitvami GERK-ov, 
• meje parcel so točno določene z mejnimi znamenji in jih je v 

vsakem trenutku možno ponovno vzpostaviti,
• zaradi povečanja parcel je manj neobdelane zemlje in s tem se 

preprečuje tudi širjenje zarasti oziroma gozdov na kmetijska ze-
mljišča.

Zaradi vsega zgoraj naštetega se parcelam s komasacijo in agrome-
lioracijo poveča tudi tržna vrednost.

Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 

Projekt urejanja kmetijskih zemljišč s postopkom komasacije in 
agromelioracije v občini Trebnje

ZAPORA CEST
Delna prometna zapora v Šentlovrencu na LC 426 211 Krtina - V. Gaber - Radohova vas od 1. 7. 2020 do 15. 8. 2020 med 06.00 in 
16.00 uro zaradi izvajanja del na cesti.
Začasna popolna prometna zapora na lokalni cesti LC 425 011 Trebnje - Grmada - Dobrnič na Grmadi zaradi sanacije cestnega 
odseka. Prometna zapora bo postavljena predvidoma do 31. 8. 2020. Obvozi so označeni.
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poziv

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, kot vodilni partner LAS Suhe kraji-
ne, Temenice in Krke, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, objavlja

1. J A V N I P O Z I V 

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK

 v letu 2020

Namen javnega poziva:

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih 
rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvo-
ja na območjih LAS STIK v letu 2020 in sofinanciranje njihovih 
stroškov.
Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, 
ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Pod-
pora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, 
ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dode-
lilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:
Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša do največ 
479.364,96 evrov. 
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85 %.

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za 
sofinanciranje:

Javni poziv je objavljen 6. 7. 2020 in je odprt do vključno 19. 
10. 2020. 
Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati pri-
poročeno po pošti na naslov LAS STIK, CENTER ZA IZOBRAŽE-
VANJE IN KULTURO TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje 
do vključno 19. 10. 2020 ali osebno dostaviti v tajništvo vodil-
nega partnerja na naslovu CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KUL-
TURO TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje do 19. 10. 2020 
do 13. ure.

Obdobje upravičenosti stroškov

Upravičeni stroški za izvedbo operaciji sofinanciranih iz EKSRP 
so stroški, nastali po vložitvi vloge za odobritev operacije na 
ARSKTRP. 
V skladu s tretjim odstavkom 59. člena Uredbe CLLD je datum 
začetka upravičenosti stroškov storitev zunanjih izvajalcev iz pe-
tega odstavka 28. člena Uredbe CLLD 1. januar 2014.

Informacije o javnem pozivu:

Po elektronski pošti: las-stik@ciktrebnje.si
Po telefonu: 07 / 34 82 103 med ponedeljkom in četrtkom med 
9. in 15. uro ter v petek med 9. in 13. uro.
V obdobju: 6. 7. 2020–24. 7. 2020 in 10. 8. 2020–15.10. 2020.
Zadnja vprašanja bodo možna do 15. 10. 2020 do 13. ure. 

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani LAS STIK: www.las-stik.si.

           
CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE
Vodilni partner LAS STIK
07 / 34 82 103, las-stik@ciktrebnje.si
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zdravstvo

Vsem se je v zadnjih mesecih spremenil način življenja. Stopiti je 
bilo potrebno iz že utečenih okvirjev. Brezskrbna druženja, poto-
vanja, nakupovanja, opravljanje službenih obveznosti in tudi star 
način obiska zdravstvene ustanove je preteklost. Treba je pomi-
sliti, ali lahko grem na določeno mesto brez maske, ali je oprema 
z razkužilom v torbici ali avtomobilu zaželena, se moram naročiti, 
preden obiščem določeno ustanovo … V tem ni nič slabega. Z ve-
ljavnimi ukrepi pazimo na sebe in na vse okoli nas, predvsem na 
kronične bolnike, starejše in imunsko šibkejše. 
Z namenom preprečevanja okužb (vsaj zmanjšanja) smo v labo-
ratoriju s 1. 6. 2020 uvedli obvezno naročanje za odvzem krvi. S 
tem preprečujemo srečevanje večjih skupin ljudi v čakalnici, ki 
je zelo majhna. Z odvzemi začnemo ob 6.30. uri. Običajno je bila 
v začetnih urah velika gneča, včasih tudi kasneje in s tem tudi 
možnost okužbe povečana. Z naročanjem v laboratorij so obisko-
valci razporejeni v času dneva, ki je primeren za odvzem krvi. Za 
nekatere preiskave do 11.00, za druge do 16.00, za nekatere je 
potrebna teščost, za druge ne. Vse potrebne informacije o pri-
mernem času dobite pri zdravniku ali v laboratoriju.
Naročite se lahko že po pregledu v ambulanti sami preko spletne 
strani ZD Trebnje ali pokličete laboratorij (07 3481 786). S tem si 
zagotovite termin za laboratorijsko obravnavo, ki vam ustreza in 
na naročanje naj ne bi bilo potrebno čakati več kot 15 min. Ob 
naročilu boste podali vašo GSM številko ali/in e naslov, na kate-
rega boste dobili obvestilo o dnevu, vaši številki in času odvzema. 
Že ob prihodu v ZD vas bodo povprašali o vašem zdravstvenem 
stanju in namenu obiska. V laboratorij pridete lahko največ 5 
min pred naročenim terminom. Najprej se javite pri sprejemnem 
okencu, da preverimo vaše naročilo (nekateri imate več naročil) 
in uredimo vse potrebno za odvzem krvi. 
Prednost imajo pacienti, ki potrebujejo hitro obravnavo, njihovo 
naročilo je označeno – NUJNO. V primeru, da so na odvzemnih 
mestih težave (slabost, majhni otroci, težaven odvzem …) se ča-
kalni čas lahko zamakne. V tem primeru prosimo za razumevanje 
in upoštevanje varne razdalje, ki je označena v čakalnici (2 m). 
V času dopustov je manj odvzemov, kar je dobro, da se sistema 
vsi navadimo. V jeseni se število okužb poveča in takrat naj bi bili 
pacienti v naši čakalnici enakomerno razporejeni. Večkrat dnevno 
poskrbimo za razkuževanje in zračenje laboratorijskih prostorov, 
ki vključuje tudi čakalnico. Kljub temu je potrebno upoštevati vse 
ukrepe za preprečevanje prenosa okužb (nošenje mask, razkuže-
vanje in vzdrževanje varne razdalje).
Če poleg preprečevanja širjenja okužb dosežemo še večje zado-
voljstvo uporabnikov laboratorijskih storitev in zaposlenih, bo 
namen dosežen.

Darinka Oštir Mevželj,
mag. lab. biomed., spec. med. biokem

Obvezno naročanje za obisk laboratorija ZD Trebnje
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Tudi po epidemiji Covid 19 se srečujemo s prisotnostjo virusa 
SARS – CoV 19, ki povzroča okužbo z novim koronavirusom. 
V ZD Trebnje smo z 9. 6. 2020 uredili ambulanto za bolnike z 
vročinskimi stanji za odrasle in otroke (tako imenovana Covid 
ambulanta). Ambulanta je namenjena osebam, pri katerih je po 
presoji osebnega ali nadomestnega zdravnika možna okužba s 
Covid 19. Deluje vsak delavnik od ponedeljka do petka in ima 
ločen vhod ter je posebej označena. 

V primeru vročinskega stanja vas prosimo, da obvezno predhod-
no pokličete osebnega ali nadomestnega zdravnika, v času de-
žurne službe pa dežurno ambulanto ZD Trebnje. Zdravnik vam 
bo dal nadaljnja navodila in vas, če bo potrebno, naročil na pre-
gled oziroma se odločil za obisk na domu. 

Če se bo zdravnik ob sumu na okužbo s SARS-Cov 19 odločil za 
odvzem brisa nosno-žrelnega prostora, izvide brisa pričakujte 
naslednji dan. O izvidu brisa vas bo po telefonu obvestilo zdrav-
stveno osebje ZD Trebnje; originalni izvid pa bo shranjen v vaši 
zdravstveni dokumentaciji.

Do izvida brisa morate ostati doma in spoštovati vse higienska 
navodila, saj lahko le tako preprečujemo širjenje morebitne 
okužbe z novim korona virusom. 

Testiranje z namenom ugotavljanja prebolele okužbe 
V zadnjem času se pojavlja tudi vse več vprašanj glede ugotav-
ljanja prebolele okužbe (prisotnost protiteles); ponekod celo 
ponujajo samoplačniško testiranje.

V ZD Trebnje takšnega testiranja še ne ponujamo, ker ne gle-
damo samo na poslovno plat, ampak predvsem na strokovno 

plat testiranja. Do sedaj je edino ustrezno testiranje določitev 
virusne RNA iz brisa. To pomeni, da odkrijemo povzročitelja. Pri 
sumu na okužbo s Covid 19 in za preprečitev širjenja je to po-
memben podatek. Prisotnost protiteles pa je podatek, ki nam 
pove, da smo ustvarili protitelesa po okužbi, ki je potekala simp-
tomatsko ali asimptomatsko. Če smo zboleli z znanimi simpto-
mi, so bili temu primerni tudi ukrepi, če je obolenje potekalo 
brez simptomov, se tega niti ne zavemo. Prisotnost protiteles ne 
pomeni, da smo na Covid 19 odporni. Koliko časa traja imunost 
po obolenju, še raziskujejo. Potrebno je razmisliti, s kakšnim 
namenom bi se testirali in če se, naj bi bili ti testi oz. analize 
zanesljive.

Na tržišču je vse več proizvajalcev, ki tržijo t. i. hitre teste iz ka-
pljice krvi in so opravljeni v nekaj minutah. Ti testi so nezane-
sljivi, saj so znani lažno pozitivni rezultati. Nekaj teh testov je 
že umaknjenih iz prodaje. Serološke analize za določanje proti-
teles (IgM in IgG) so bolj preizkušene, vendar imamo še vedno 
premalo podatkov, da bi z gotovostjo zagotovili diagnostično 
zanesljivost. Proizvajalčevi podatki o specifičnosti in občutljivo-
sti testa so znani, vendar mora vsak laboratorij novo preiskavo 
verificrati (overiti), kar pomeni potrditi, da podatki proizvajalca 
dejansko držijo. Pri 2 % prekuženosti v Sloveniji je težko zago-
toviti kontrolno skupino oseb, tako pozitivnih kot negativnih. 
Dnevno sledimo raziskavam, ki potekajo in ko bodo serološka 
testiranja na prisotnost protiteles zanesljiva, jih bomo tudi po-
nudili, mogoče že v jeseni. Z nezanesljivim testiranjem namreč 
ne pripomoremo k zajezitvi širjenja okužbe s COVID 19, ampak 
lahko ustvarjamo občutek lažne „varnosti“.

Prim. prof. dr. Marija Petek Šter, dr. med. spec.
Darinka Oštir Mevželj, mag. lab. biomed., spec. med. biokem.

Ugotavljanje okužb s povzročiteljem Covid 19 v Zdravstvenem 
domu Trebnje 
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Gradnja infrastrukture v IC 
Trebnje uspešno zaključena
Konec mesec maja je bila zaključena gradnja gospodarske javne 
infrastrukture v sklopu investicije »Industrijska cona Trebnje – 2. 
faza«. Gradnja se je pričela v mesecu februarju in kljub epidemiji 
potekala neprekinjeno. Območje industrijske cone je po končani 
gradnji opremljeno z ustrezno komunalno opremo in omogoča 
pozidavo, kot jo predvideva prostorski akt. 
Druga faza gradnje Industrijske cone Trebnje je obsegala:
• izgradnjo 433 m cestnega omrežja ter dograditev delno zgraje-

nega krožnega križišča premera 20 m;
• izgradnjo 774,9 m vodovodnega omrežja;
• izgradnjo 384 m fekalne kanalizacije;
• izgradnjo 384 m meteorne kanalizacije;
• izgradnjo cestne razsvetljave;
• ureditev zelene bariere vzdolž Dolenje Nemške vasi.

Izvajalec del je bilo podjetje Komunalne gradnje d.o.o. Obračun-
ska vrednost izvajanja gradbenih del je znašala 732.889,98 EUR (z 
DDV). Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz nepo-
vratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (v deležu 
75 %) in nepovratnih sredstev Proračuna Republike Slovenije (v 
deležu 25 %). Izvaja se v okviru Operativnega programa za izva-
janje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Skupni 
delež sofinanciranja po pogodbi z Ministrstvom za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, ki ga pričakujemo, je 541.072,00 evrov, pre-
ostali del financira Občina Trebnje iz lastnih sredstev.
Zgrajena infrastruktura bo prispevala k razvoju gospodarstva in k 
povečanju števila delovnih mest v občini. Ravno v tem času grad-
njo novega industrijskega objekta na območju industrijske cone 
Trebnje končuje podjetje Rem d.o.o., nov objekt pa pospešeno 
gradi tudi podjetje Orkoplast d.o.o. Industrijska cona Trebnje 
tako počasi pridobiva končno podobo.

mag. Janko Zakrajšek
Občinska uprava Občine Trebnje

Oddelek za okolje prostor in infrastrukturo
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Slovesno na 
Medvedjeku
Območno združenje veteranov vojne za 
Slovenijo Trebnje je v sodelovanju z Obči-
no Trebnje 22. 6. 2020 priredilo slovesnost 
v počastitev prihajajočega Dneva državno-
sti. K sodelovanju smo povabili tudi Vo-
jašnico Franca Uršiča Novo mesto,Občine 
Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno 
ter sosednja veteranska združenja. Slav-
nostni gost na slovesnosti je bil minister za 
obrambo, magister Matej Tonin.
Predsednik OZVVS Trebnje Matjaž Malen-
šek je pozdravil vse navzoče ter se jim za-
hvalil za udeležbo na dogodku. Dejal je, da 
je poslanstvo združenja predvsem ohra-
njanje spomina na dogodke iz osamosvo-
jitvene vojne ter na kratko povzel dogaja-
nje iz junija 1991. Povabilu k besedi se je 
odzval tudi župan Občine Trebnje, gospod 
Alojzij Kastelic, ki je poudaril, da zgodovi-
ne nikakor ne gre zanemarjati. Leta 1991 
smo si samostojno državo izborili in na to 
dejanje bodimo ponosni. Misli je usmeril 
tudi v naslednje leto, ko bomo praznovali 
30. obletnico samostojne države in pozval 
k pripravi slovesnosti, primerni takšni pri-
ložnosti.
Slavnostni govornik, minister za obrambo 
RS, mag. Matej Tonin, se je v svojem govo-
ru poklonil vsem udeležencem osamosvo-
jitvene vojne, predvsem pa žrtvam. Tako 
na strani Teritorialne obrambe kot tudi 
civilnim žrtvam. Zahvalil se je družini Ur-
šič, saj je njihov član Franc Uršič za domo-
vino dal največ – svoje življenje. Minister 
je v svojem govoru povedal, da je doživel 
vojno kot učenec 1. razreda osnovne šole. 
Njegova generacija o nastanku države ve 
premalo in to je potrebno spremeniti.

Vrtec Šentlovrenc bo 
septembra sprejel prve otroke
Zagotavljanje prostorov za izvajanje predšolske vzgoje je ena od 
pomembnih nalog Občine, zato se skupaj s starši in otroki veseli-
mo nove pridobitve, štirioddelčnega vrtca v Šentlovrencu.
Čeprav sta bili gradnja in dobava vse potrebne opreme za dobro 
počutje otrok in zaposlenih izvedeni in dokončani že pred časom, 
se je na žalost zataknilo pri pridobivanju dovoljenj za izvedbo pro-
tipoplavnih ukrepov, ki so bili pogoj za izdajo uporabnega dovo-
ljenja. Trenutno so dela za zagotavljanje protipoplavne varnosti 
in postopek pridobivanja uporabnega dovoljenja v zaključni fazi. 
Vrtec v Šentlovrencu je prvi »skoraj ničenergijski objekt« modu-
larne gradnje v Sloveniji, kar pomeni, da bo obratoval z nižjimi 
stroški in je hkrati odličen referenčni objekt lokalnega podjetja v 
domači občini.

Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti

Veterani bi še dodali: s ponosom se ozri-
mo na ta kraj, kjer smo pomagali soustvar-
jati državo in s ponosom ter enotnostjo se 
zazrimo v prihodnost. Le tako bomo našim 

naslednikom dali zapuščino, za katero smo 
se borili.

Marko Kotar
Sekretar OZVVS Trebnje

novice
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Prvi obisk ministra mag. 
Mateja Tonina pri gasilcih 
V okviru praznovanja 12. praznika Občine Trebnje je minister za 
obrambo mag. Matej Tonin opravil popoldan, pred večerno sve-
čano prireditvijo, na kateri je bil tudi slavnostni govornik, nekaj 
obiskov po občini. 
Med drugim se je na obisk napovedal tudi pri gasilcih, ki so mu 
skupaj z GZ Trebnje in društvi pripravili svečan in častni sprejem 
v Trebnjem pri gasilskem domu (v zmanjšanem številu zaradi ko-
rona razmer) ob navzočnosti župana Alojzija Kastelica, poveljnika 

Štaba CZ Občine Trebnje, OPO Trebnje in Trebanjskih mažoretk. 
Predsednik PGD Trebnje je predstavil društvo, poveljnik pa gasil-
ska vozila. V dvorani društva je sledila predstavitev dela Zveze, 
društev in Mladinske komisije GZT ter Štaba CZ Občine Trebnje.
Minister Tonin je izpostavil bogate vtise na slišano in videno ter 
potrdil, da je gasilstvo v trebanjski gasilski zvezi zelo aktivno in 
priporočil, da srčno in humano delo tako nadaljujemo v dobrem 
sodelovanju z župani občin Temeniške in Mirnske doline. 
Odmerjeno uro srečanja gasilcev z ministrom so pred gasilskim 
domom zaokrožile članice gasilke z dobrotami in žlahtno kapljico. 
     

GZ Trebnje

Preprečevanje 
vlomov in tatvin iz 
vozil in objektov
Policisti Policijske postaje Trebnje smo v 
zadnjem času obravnavali večje število 
tatvin in vlomov v osebna vozila in tatvin 
iz odklenjenih objektov in vlomov v stano-
vanjske hiše. Zato policisti Policijske posta-
je Trebnje občanom svetujemo:

• Upoštevajte samozaščitne ukrepe. 
• Torbic, kovčkov in drugih predmetov 

ne puščajte na policah, sedežih ali na 
drugih vidnih mestih. Ti predmeti so 
vaba za tatove; varneje bodo shranjeni 
v prtljažniku. Zlatnina, denar, kreditne 
kartice, čeki in dokumenti ne sodijo v 
predale vozila. 

• Predmeti v vrečki ali torbici, ki sicer 
niso dragoceni, so lahko vaba za stori-
lce, saj ti ne vedo, kaj je v vrečki ali tor-
bici. Povzročena materialna škoda bo v 
tem primeru večja, kot je vrednost od-
nesenih predmetov. 

• Prtljago naložite v vozilo tik pred poto-
vanjem. Ne puščajte prtljage na strehi 
avtomobila. 

• Ko zapuščate vozilo, zaprite vsa okna 
in vrata ter obvezno zaklenite vozilo, 
prtljažnik in pokrov posode za gorivo. 

• V kolikor imate, vključite alarmno na-
pravo. 

• Nikoli ne puščajte ključa v kontaktni 
ključavnici, tudi če zapustite vozilo le 
za hip.

Enaka previdnost velja za varnost sta-
novanjskih vikendov in zidanic. Policisti 
svetujemo, da:
• večjih vsot gotovine in dragocenosti 

ne hranite doma; 
• ne odpirate vrat neznancem; 
• zapirate in zaklepate vhodna vrata; 
• imate pred vhodnimi vrati ustrezno 

razsvetljavo. Zelo priporočljiva je sen-
zorska luč; 

• vrata opremite s ključavnico z varova-
lom ali varnostno verigo in kukalom; 

• namestite domofon ali videofon.

Kaj storiti, če ste oškodovani z vlomom 
ali s tatvino?
Nemudoma pokličite policijo. Do njene-
ga prihoda ničesar ne premikajte in ne 
pospravljajte, da ne boste uničili korist-
nih sledov, ki bi lahko pomagali pri odkri-

tju storilca. Pri izsleditvi storilca nam 
lahko veliko pomagate, če si dobro zapo-
mnite ali takoj zapišete, in sicer:
• V primeru zalotitve osebni opis su-

mljivih oseb (spol, starost, velikost, 
obleka, posebne značilnosti obraza, 
hoje, govora in drugo), registrsko šte-
vilko, barvo, znamko in tip vozila. 

• Ne dotikajte se ničesar, saj lahko uni-
čite sledi storilca. 

• Natančno opišite ukradene predme-
te. 

• Povejte tudi, če ste pri tatvini storilca 
zalotili.

Policisti pri vlomih v vozila opažamo 
tudi, da npr. občan na banki dvigne 
večjo količino denarja. Po dvigu denar 
pospravi v osebni avtomobil v predal. 
Nato pa vozilo parkira, npr. v gozdu in 
odide na sprehod. Po vrnitvi do vozila 
ugotovi, da je bil denar odtujen. Obča-
ne ponovno opozarjamo glede samoza-
ščitnih ukrepov z namenom prepreče-
vanja vlomov in tatvin.

Vaš vodja policijskega okoliša
Dejan KAVŠEK

novice
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POLETJE
V GASILSKEM DOMU

Sobotni dopoldnevi bodo tudi letos 
gasilsko obarvani: 

SPOZNAVANJE OPREME IN DELA GASILCEV, 
ORIENTACIJA, PRVA POMOČ, VRVNA TEHNIKA, 

DRUŽENJE IN ZABAVA. 

Vabljeni vsi osnovnošolci 11. in 25. 7. ter 8. in 22.8. 
ob 9:00 pred gasilski dom Trebnje.
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Poletje v 
gasilskem domu

Letos se bo v gasilskem domu dogajalo 
tudi poleti!

Vsako 2. soboto organiziramo zanimive delavnice in 
druženje za osnovnošolce. Spoznavali bomo različne 
postopke, ki jih uporabljajo operativni gasilci na inter-
vencijah ter uporabo orodja, kot ga na vajah po navadi 
ne spoznavamo. Potrudili se bomo, da bo zanimivo za 
tiste, ki pridejo samo pogledat, kot tiste, ki so z nami 
že celo leto ali več. Še posebej pa si želimo, da bi vsak 
od naših mladih gasilcev s seboj pripeljal še kakšnega 
soseda, bratranca/sestrično, sošolca/sošolko. Tako bo 
še bolj zabavno, vsekakor pa bo mokro!

Otroci lahko pridejo samo enkrat, lahko pa vsakič, od-
visno, kdaj imajo čas.
TERMINI (ob sobotah): 11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8. od 9. 
do 12. ure pri gasilskem domu Trebnje.

Prosimo za predhodne prijave na mk.pgdtrebnje@
gmail.com!

Veselimo se druženja!

mentorji Mladinske komisije
PGD Trebnje

novice
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Čarobni svet besed
Letošnja srečanja bralnega kluba, ki v knjiž-
nici Pavla Golie Trebnje potekajo vsak tretji 
torek v mesecu, so bila res nekaj posebne-
ga. Prvi dve srečanji smo še pred izbruhom 
novega koronavirusa izvedli v knjižnici, 
tretji pa je bil na vrsti že v času karantene, 
kar pa vestnih bralk in obiskovalk bralnega 
kluba ni odvrnilo od udeležbe. Srečale smo 
se preko računalnika, vsaka od nas udobno 
nameščena v svoji dnevni sobi. To je bila 
za vse posebna izkušnja in nič manj prijet-
na od prejšnjih srečanj. Junija smo se pred 
knjižnico družili ob knjigi Camino avtorice 
Petre Škarja, ki nas je na zadnjem srečanju 
pred poletjem počastila tudi s svojim obi-
skom. Camino, njeni pisateljski začetki, pot 
samostojne podjetnice, izvedba seminar-
jev in potovanja, ki jih obožuje, je le nekaj 
tem, o katerih smo govorili v uri, ki vedno 
prehitro mine. 15. septembra načrtujemo 
naslednje srečanje bralnega kluba. Vabimo 
vas, da se nam pridružite. 

Simona Lužar

Nova pridobitev v PGD Trebnje 
Pomlad 2020 si bomo zagotovo vsi dobro zapomnili. Ukrepi za omejevanje epidemije novega koronavirusa so se poznali tudi v našem 
društvu, saj smo imeli v primerjavi s preteklimi leti opazno manj operativnega dela. Zato pa smo imeli več časa, da smo se lotili projek-
tov, ki jih prej nismo mogli izpeljati. Eden izmed pomembnejših je bila namestitev zvočnega signala pri gasilskem domu, ki opozarja, 
da se je zgodila nesreča in da hitijo naši gasilci na pomoč.
Zato na tem mestu opozarjamo vse, ki se gibate na dvorišču gasilskega doma, da se takoj ob sprožitvi zvočnega signala, umaknete. Ga-
silci potrebujemo prostor, ko prihajamo v gasilski dom in izvažamo z gasilskimi vozili, nihče pa si ne želi, da pride še do kakšne nesreče.
Hvala za razumevanje!

PGD Trebnje

Dan Knjižnice Pavla 
Golie Trebnje
Če ste se 29. 6. 2020 sprehodili mimo knjiž-
nice, ste zagotovo opazili živahno dogaja-
nje na ploščadi Forma Viva. Prvi počitniški 
ponedeljek smo namenili Dnevu knjižnice, 
ki je praznik naših uporabnikov. Organi-
zirali smo celodnevni program. Otroci so 
se prepustili poslikavi obraza z Natašo 
Zaletelj, družili so se s Haiti, terapevtskim 
kužkom, ki nas skupaj z vodnico Dragico 
Šuštar obiskuje v programu Beremo s tač-
kami. Ustvarjalne prstke so otroci razgibali 
na ustvarjalnih delavnicah, prisluhnili so 
pravljicam in se nasmejali karikaturam 
Braneta Praznika, ki jih je ustvarjal med 
predstavo Zverinice iz Rezije v organizaciji 
JSKD OI Trebnje. Novim članom smo po-
nudili brezplačen vpis v knjižnico, Igor Bla-
žina pa je na prodajni stojnici razstavljal 
knjige založbe Muck Blažina. Večer smo 
sklenili poetično in čudovito s koncertom 

Ditke in Ferija Lainščka v soorganizaciji z 
JSKD OI Trebnje. 

Petra Podkrižnik
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

novice
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Gozdni vrtec v skupini »Hobotnice« Vrtca 
Mavrica Trebnje
Preko celega šolskega leta smo enkrat tedensko obiskovali našo gozdno igralnico, ki smo 
si jo v začetku šolskega leta poiskali v gozdu. Otroci so po lastni želji gradili bivališča za 
škrate; izdelovali taborni ogenj; iz materialov so oblikovali like, ki smo jih spoznavali; 
ugotavljali so, čigave sledi so v snegu; ustvarjali glasbo s pomočjo naravnih materialov; 
se seznanjali z angleškimi izrazi; likovno ustvarjali; poslušali zgodbe; iskali živali v gozdu 
in jim gradili bivališča ter jim prinašali »hrano« … Vse to so bile otroške ideje, želje in 
izvedba. Gozd je postal njihova igralnica in vsakič znova so zahajali vanj z večjo željo po 
igri, raziskovanju in spoznavanju. 
        Nuša Erjavec in 

Barbara Kastigar

Še vedno STRMO 
PO STOPNICAH do 
učenosti tretjega 
življenjskega 
obdobja
Upravni odbor Univerze za tretje življenj-
sko obdobje Trebnje (UTŽO) se je sestal 
4. junija 2020 prvič po prenehanju de-
javnosti zaradi preprečevanja okužb s 
koronavirusom COVID-19. Na dnevnem 
redu je bilo poročilo o aktivnostih v tem 
študijskem letu, poročilo o delovanju 26 
krožkov in njihovo sofinanciranje v lokal-
nem območju vseh štirih občin ter pripra-
va programa delovanja UTŽO za študijsko 
leto 2020/2021. Predviden je obsežen in 
bogat program delavnic ob torkih. Izbra-
nih je bilo po 6 tem za naslednja področja 
izobraževanj: teme iz vsakdanjega življe-
nja, in sicer s področja zdravja in potopi-
sna predavanja ali predstavitev knjige, 3 
proslave, slavnostna otvoritev študijskega 
leta, proslava ob kulturnem prazniku in 
dnevu žena.
Anketa o zadovoljstvu udeležencev de-
lavnic in drugih dejavnosti UTŽO Trebnje 
vsako leto pokaže, da je program zanimiv 

Veselo v poletje
Zaključili smo malo drugačno šolsko/študijsko leto. Verjamemo, da nam vsem (tako izo-
braževalcem kot slušateljem) novo nastale razmere predstavljajo izziv. Kar nekaj tečajev 
smo uspešno izvedli v času po končani epidemiji, po zaključku šolskega leta pa so se 
nam pridružili tudi šolarji na počitniških delavnicah Cikoletje. Zadnji termin bo potekal 
v tednu pred šolo od 24. do 28. avgusta – odlična priložnost, da se po počitnicah otrok 
spet dobi z vrstniki in skozi delavnice lažje pripravi na šolo.
Tudi odrasli ne pozabite, da je znanje vrednota, ki nam je ne more nihče vzeti. Pričetek 
novega šolskega leto je lahko nov začetek tudi za vas. Za pridobivanje novih znanj na CIK 
Trebnje izvajamo različne izobraževalne programe za odrasle ter svetujemo na področ-
ju osebnega in poklicnega razvoja. Oglasite se v našem svetovalnem središču, kjer vam 
bomo pomagali pri izbiri pravega programa.

Tanja Vrčkovnik, CIK Trebnje

in kakovosten. Kljub temu člani upravne-
ga odbora opažamo, da obisk dejavnosti 
UTŽO Trebnje ne narašča. Na podlagi šte-
vilnih pogovorov in prejetih pobud člani 
kot razlog za to navajajo strme stopnice 
do predavalnic v stavbi Centra za izobra-
ževanje in kulturo (CIK) Trebnje.
Preko celega leta se v okviru programa 
UTŽO Trebnje izvede 20 torkovih delavnic 
in več kot 26 različnih krožkov in delavnic, 
do katerih pa vodi 48 strmih stopnic, ki jih 
starejši s težavo premagujemo. Zaposle-
ni na CIK-u se skušajo prilagoditi, vendar 
vedno večja zasedenost učilnic z otroki iz 
Osnovne in Glasbene šole jim tega žal ne 
dovoljuje. Pred leti opremljene učilnice v 
pritličju ne zadostujejo za vse prostorske 
potrebe dejavnosti UTŽO Trebnje, saj po-
teka poleg delavnic (predavanj) tudi 21 
krožkov v prostorih CIK-a. Predavanj se 
udeleži tudi do 100 slušateljev, istočasno 
pa potekajo tudi več kot trije krožki.
Upravni odbor se po 5 letih ponovno obra-
ča na lastnika stavbe, na Občino Trebnje, 
in sicer s prošnjo, da se čim prej nadalju-
je projekt izgradnje dvigala v stavbi CIK 
Trebnje. S tem bi omogočili lažji dostop 
vpisanim članom in vsem tistim, ki so se 
članstvu morali odpovedati, saj žal hoje po 
strmih stopnicah ne zmorejo več.

V prihodnjem študijskem letu načrtujemo 
aktivnosti v sklopu 26 prijavljenih krožkov 
(učenje angleščine, nemščine, španščine, 
francoščine, računalništva, dejavnost ple-
snih skupin, zdrave rekreacije, aerobike, 
pohodništva, nordijske hoje, uporabe in 
spoznavanja zdravilnih zelišč, klekljanja, 
drugih ročnih del, likovnega ustvarjanja 
in spoznavanja umetnostne zgodovine), 
v katerih bodo potekale aktivnosti članov 
na lokacijah v Trebnjem, v Šentlovrencu, 
na Mirni, v Šentrupertu in v Mokronogu.
Vljudno vabljeni!

 
Milica Korošec  

Predsednica UTŽO Trebnje

Foto: arhiv CIK Trebnje
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Zverinice na Forma 
Vivi
Na novi ploščadi v Trebnjem so v edinstvenem 
ambientu galerije na prostem gostili lutkovno 
predstavo Zverinice iz Rezije v izvedbi Gledališča 
Zapik. Gre za pravljico, ki govori o tem, kako Grdi-
na ni hotela iz lisičje hiške, dogajanje pa so pope-
strili z igranjem čisto prave rezijanske muzike na 
citiro in bunkalo. Ob glasbi so lahko mladi obisko-
valci tudi tolkli z nogami in celo zaplesali. 
Otroško zabavo, ki se je odvijala zadnji julijski 
ponedeljek, so obogatili z risanjem karikatur, za 
katere je poskrbel priznani ljubiteljski akvarelist 
Brane Praznik. Otroci, ki so si ogledali predstavo, 
so svoje karikature lahko odnesli za spomin.
Otroško rajanje na Forma Vivi je pripravila tre-
banjska območna izpostava Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti (JSKD), projekt pa je omo-
gočila Občina Trebnje. 

JSKD OI Trebnje, Joži Sinur
Foto: JSKD OI Trebnje

Plesno-mažoretne urice v 
Vrtcu Mavrica Trebnje
V letošnjem šolskem letu so v vrtcu že tretje leto zapored pote-
kale Plesno-mažoretne urice. Vključenih je bilo 29 deklet iz sta-
rostnih skupin 5−6 let. Delo je potekalo v dveh skupinah, prva 
skupina je imela 10 terminov vaj, druga le 5, in sicer zaradi zaprtja 
vrtca (epidemija Covid-19). Spoznavali smo različne plesne kora-
ke, osnovne elemente dela z mažoretno palico. Dekleta so ob ra-
zlični glasbi in ritmično-didaktičnih igrah usvajale osnove ritma in 
giba. Prva skupina je ob zaključku srečanj z nastopom sodelovala 
na prireditvi Prednovoletna pravljica v Mestnem parku Trebnje in 
popestrila dopoldne upokojenim delavcem Vrtca Mavrica Treb-
nje. Dekleta so ob koncu šolskega leta za svoj trud in sodelovanje 
prejela priznanje.

Petra Slak in Nuša Erjavec

Slavko Pregl v Knjižnici Pavla 
Golie Trebnje
Predpočitniški petek, 17. 6. 2020, nam je popestril pisatelj Slavko 
Pregl. Okrog 80 osmošolcev OŠ Trebnje in nekaj ostalih gostov 
mu je prisluhnilo na sončni Forma Vivi pred knjižnico. V sprošče-
nem pogovoru, ki ga je vodila šolska knjižničarka ga. Mojca Ba-
hun, nam je zaupal marsikatero vragolijo iz svoje mladosti. Na-
smejal nas je z opisovanjem prigod in nam pripovedoval o svojih 
knjigah. Literarni opus Slavka Pregla je zares bogat, šteje preko 50 
knjig, piše za otroke in mladino. Pisatelj je tudi prejemnik števil-
nih literarnih nagrad ter aktiven na mnogih področjih, povezanih 
s knjigo, bil je predsednik Društva Bralna značka, direktor Javne 
agencije za knjigo … Osmošolcem se je približal na hudomušen 
način in jih izzval, da so mu na koncu postavili kar nekaj vprašanj. 
Prepričani smo, da tovrstni obiski pisateljev veliko prispevajo k 
temu, da mladi morda raje ali pa pogosteje posežejo po knjigi.

Petra Podkrižnik
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

kultura
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Načrt aktivnosti v KS Dolenja 
Nemška vas za leto 2020
Svetniki Krajevne skupnosti Dolenja Nemška vas smo si zadali na-
logo, da skupaj s krajani skrbimo za razvoj in kvalitetne bivalne 
pogoje na našem območju. Za letu 2020 smo si zadali, da bomo 
uresničili naslednje večje projekte: 
• Postavitev ograje in vrat na zgornjem delu pokopališču Sveta 

Marjeta. Pripravi se tudi projekt za ureditev ali postavitev no-
vega obzidja pri pokopališču ob upoštevanja zahtev spomeniš-
kega varstva. 

• Uredi uvoz na odcepu Dečja vas iz glavne cest na Ponikvah. 
Trenutni uvoz je neoptimalen. Uvoz naj bi bil speljan pod 
kotom 90o, kar bo povečalo varnost prometa. 

• Razširitev ceste od Dečje vasi proti Šmavru − projekt bo izve-
den v obsegu, kot bodo dovoljevala finančna sredstva.

• Nadaljevanje projektov ureditev vaških središč in postavitev 
kozolčkov ter avtobusnih postajališč. Projekt se bo izvajal na 
pobudo in v tesnem sodelovanju z vaščani posameznih krajev.

• Postavitev videonadzora pri igrišču Dolenja Nemška vas, s či-
mer bi preprečili vandalizem, ki se pogosto dogaja.

• Popravilo cestnih razpok in globinske sanacije na najbolj priza-
detih področjih krajevnih cest.

• Ureditev posameznih odsekov vaških poti in ureditev odvod-
njavanj na pobudo krajanov in ob njihovem sodelovanju ter 
soudeležbi.

• Obnova oziroma zamenjava poškodovanih prometnih znakov 
na krajevnih cestah.

• V sodelovanju z Občino Trebnje ureditev javne razsvetljave na 
relaciji trgovina Nemška vas − bar Bortiček

• V sodelovanju z Občino priprava projektov za pločnik Grm, Po-
nikve in Rodine.

Tudi za v bodoče si bomo člani Sveta KS Dolenja Nemška vas pri-
zadevali za racionalno, pregledno in učinkovito delo. Krajani lah-
ko svoje pisne predloge za sodelovanja in financiranje projektov 
posredujete po pošti na naslov KS Dolenja Nemška vas, Gorenje 
Ponikve 24, Trebnje ali pa svoje predloge oddate v nabiralnik 
KS, ki je lociran na Gasilskem domu Ponikve. Obravnavani bodo 
vsi pisni predlogi krajanov. Na prednostno listo za realizacijo se 
bodo uvrstili tisti projekti, ki so skladni s kompetencami krajevne 
skupnosti in z zakonodajo. Pomembno je tudi, da imajo predlogi 
vpliv na čim širši krog krajanov. Pričakuje se tudi ustrezna samo-
iniciativa, sodelovanje in po potrebi sofinanciranje s strani zain-
teresiranih krajanov

Vera Rozman

POMOŽNI OBJEKT PREJ POMOŽNI OBJEKT SEDAJ NOVA OGLASNA TABLA

Pokopališče na Čatežu
V okviru projekta javnih del smo na Čatežu pred dobrimi petimi 
leti med drugim uredili tudi okolico pokopališča, da je le-ta posta-
la prijaznejša in bolj urejena. Tudi objekt na samem pokopališču 
je tedaj dobil novo podobo. Za urejenost se trudimo tudi sedaj. 
Kar nekaj preglavic pa je že dlje časa povzročala ravna streha na 
naši sicer zelo lični poslovilni vežici. Upajmo, da smo z zadnjim 
nedavnim popravilom strehe odpravili težave zamakanja. Jeseni 

lanskega leta je upravljanje pokopališča v skladu z občinskim od-
lokom prevzela Komunala Trebnje. Tako od tedaj redna vzdrže-
valna dela poslovilne vežice in pokopališča opravlja to podjetje. 
Morebitna potrebna investicijska vzdrževanja pa bodo še vedno 
obveza Krajevne skupnosti. Na vhodu na pokopališče je na novo 
nameščena oglasna tabla, na kateri je objavljen kataster pokopa-
lišča in vsa potrebna obvestila s področja pogrebne in pokopališ-
ke dejavnosti.

Mija Benedičič, predsednica KS Čatež

novice KS
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Patricija Zupančič iz OŠ Veliki Gaber, 
med najboljšimi v Narodni galeriji
Na natečaju, ki ga je Narodna galerija pripravila ob 150. obletnici rojstva slovenskega sli-
karja impresionista Mateja Sternena na temo Kakšne barve je moj parazol, je sodelovala 
tudi učenka OŠ Veliki Gaber Patricija Zupančič pod mentorstvom učiteljice Anamarije 
Šmajdek. Do konca maja, ko se je natečaj zaključil, je kljub izzivom šolanja na daljavo in 
nepredvidljivim razmeram v času karantene na galerijski naslov prispelo skoraj 300 iz-
delkov iz vse Slovenije. Slika učenke Patricije je bila izbrana kot najboljša in zato je imela 
učenka čast, da je 7. julija sodelovala na otvoritvi razstave TAM TAMove ulične galerije v 
Ljubljani, kjer si lahko njeno delo do konca poletja tudi ogledate.

Anamarija Šmajdek

Slovo generacije 
2011 ̶ 2020
V ponedeljek, 15. 6., smo se na OŠ Trebnje 
s slovesno podelitvijo zaključnih spričeval 
poslovili od letošnjih devetošolcev. Delu 
podelitve so lahko prisostvovali tudi starši 
ob upoštevanju navodil za preprečevanje 
širjenja okužbe z novim koronavirusom. 
Zbrane so nagovorili Rado Kostrevc, ravna-
telj OŠ Trebnje, Alojzij Kastelic, župan obči-
ne Trebnje, in Branka Glojnarič, predstavni-
ca staršev v Svetu šole. Pogumni prvošolčki 
so nam zaigrali kratek skeč, sledile so zahva-
le razrednikom in delavcem šole, predstavi-
tve razredov in podelitev priznanj. Program 
sta popestrili dve glasbeni točki: v duetu sta 
zapeli Alina Gričar in Mirjam Smolič, zaigral 
pa nam je tudi orkester Glasbene šole Treb-
nje. Prireditev smo sklenili s predajo Knjige 
modrosti osmošolcem. 

Uspešna 
generacija 
devetošolcev na 
OŠ Veliki Gaber
V šolskem letu 2019/2020 smo 
se na Osnovni šoli Veliki Gaber 
poslovili od izjemne generacije 
devetošolcev, ki so svoje talen-
te izkazovali na veliko področjih, 
sedem učenk pa je ob koncu šo-
lanja prejelo tudi ravnateljeve 
petice za odlično povprečje ocen 
v devetih letih šolanja. Kljub ne-
gotovosti v času epidemije nam 
je ob sproščanju vladnih ukrepov 
v juniju uspelo organizirati valeto, 
prilagojeno situaciji. Tako se je na 
lep način od osnovnošolskih klopi 
poslovila generacija, ki je drugim 
generacijam učencev, učiteljem, 
šoli in kraju dala veliko.

Primož Vasle

Ravnatelj Rado Kostrevc je v svojem govoru 
poudaril, da se učenci poslavljajo v okolišči-
nah, v kakršnih se ni znašla še nobena gene-
racija devetošolcev. Ob tem so pokazali zre-
lost, s katero so se uspešno soočili z dano 
situacijo. Dokazali so, da zmorejo in znajo. 

Naj jih dragocene vrednote, kot so zaneslji-
vost, zavzetost in medsebojna povezanost 
spremljajo tudi v prihodnje, da bodo z njimi 
lahko oblikovali boljši svet za vse nas. 

Milanka Merzel

šolstvo
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Življenje niso leta, ki smo jih preživeli, so dnevi, 
ure, minute, ki se jih bomo zapomnili, je zapisal 
NEKDO in z njim se močno strinja tudi naša slav-
ljenka, gospa Milena Polanko.
V svoji knjigi življenja je nedavno obrnila že 90. 
list. Sleherni je popisan s tako ali drugačno zgod-
bo, lepo in manj lepo. Vedno urejena, pripravljena 
poslušati in pripovedovati. Kljub neljubemu do-
godku, ki jo je upočasnil in ji povzročil kar nekaj 
bolečin, ostaja vedno optimistična. Skupaj smo 
prebrale nekatera poglavja iz njene knjige, ki jo 
piše že toliko let. Oživele so fotografije, ki nama 
jih je dovolila pogledati, podoživljale neštete nje-
ne dogodivščine in se imele zares lepo. Poslovili 
sva se z obljubo, da se še snidemo. 
Draga, spoštovana slavljenka: V imenu DU Trebnje 
Vam iskreno čestitamo z željo, da se nam čimprej 
pridružite na naših srečanjih.

Za DU Trebnje
Danica Sila

90 let Milene Polanko

Narava kot prostor in sredstvo za igro
V okviru projekta Medsebojno sodelovanje in izmenjava dobre prakse med vrtci smo 
v oddelku Cicibančki veliko časa preživeli v gozdu, kamor smo vstopali s spoštovanjem 
in prijazno. Začeli smo z dejavnostjo srečanje z drevesom, ki je med otroki spodbudila 
zanimive ideje. Otroci so nabrali suhe veje, ki so jim služile kot sredstvo za raziskovanje. 
Opazovali so različne žuželke, ki se skrivajo v štorih pod velikimi kamni ob vznožju dreves 
in med suhim listjem. Nastavili smo ostanke hrane in kasneje opazovali, katere žuželke 
se hranijo z njimi ter našli skrivališče lešnikov. Otroci so se naučili, da v gozdu ne smejo 
hoditi po mladih poganjkih, ne lomiti vej in ne kuriti ognja. Vendar na koncu so vedno 
znesli na kup suhe veje in se igrali, kot da so na pikniku. Prostor v naravi otrokom nudi 
večjo površino za gibanje, svež zrak, več sproščenosti in nove učne priložnosti. Otroci 
preprosto obožujejo igro v naravi.

Bojana Murn, vzgojiteljica

Na OŠ Veliki Gaber tudi v letošnjem letu 
dva nova rastočnika
Osnovna šola Veliki Gaber, hram učenosti, izzivov, igre, spoznavanja in odkrivanje vred-
not, ki je v letošnjem letu praznovala že 140 let, je v šolskem letu 2016/17 vstopila v 
projekt Rastoče knjige Slovenije. 
V letošnjem letu smo z učenci odkrivali posebno vrednoto DRUŽINO. Vsi imamo DRU-
ŽINO, ne da bi se zavedali njene posebne veličine in pomena za naša življenja. V tednu 
ljubiteljske kulture smo dan posvetili prav družini. Odkrivali smo, kako mogočna je pri 
vodenju otroka skozi odkrivanje življenja, poti, kulture, znanja. Neštetokrat so se na 
drobnih lističih ob besedi družina pojavile besede: veselje, smeh, zadovoljstvo, znanje, 
pomoč, prijateljstvo, tolažba – besede, ki povezujejo in vodijo k uspehu in odličnosti. 
Tudi na naši šoli tako učitelji kot tudi učenci stremimo k odličnosti. Na poti nas vzpod-
bujajo misli, ki so zapisane pod Rastočo deklico v avli šole. V letošnjem šolskem letu sta 
po stopnicah k odličnosti prikorakali kar dve učenki devetošolki Ana Šadl in Urška Špec. 
Ana Šadl je zapisala pod Rastočo deklico misel: Včasih kasneje ne pride nikoli. Začni 
zdaj. Urška Špec pa je zapisala: Sledi le tistim ciljem, ki si jih zadaš sam, saj si svojo 
srečo sam krojiš. 

Justina Zupančič
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Galerijska paleta
Poletje in dopusti so pred nami. V tem obdobju si včasih lažje vzamemo čas ter obišče-
mo kulturne ustanove in prireditve. Galerija bo tudi v poletnih mesecih delovala nemo-
teno, od torka do petka od 10. do 19. ure in v soboto od 14. do 19. ure. 
Za poletne dni smo pripravili novost: družinske delavnice. Njihov namen je kvalitetno, 
kreativno in ustvarjalno preživljanje prostega časa družin – medgeneracijsko ustvarja-
nje. Dobimo se v galeriji! Družine prijavite se! 
Še vedno vas vabimo, da si poleg stalne razstave ogledate tudi razstavo Utelešenje časa 
Marca Bourlierja, ki je podaljšana do 27. septembra 2020. 
53. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje bo letos izjemoma potekal med 
3. in 10. oktobrom 2020. Rezervirajte si čas že sedaj ter začutite utrip gostujočih umet-
nikov v naši galeriji.
Ko boste za letošnje poletje kovali načrte za obisk naše lepe države, ne pozabite, da 
imate enega izmed biserov, ki si ga lahko ogledate, tudi v vaši bližini.
Za več vsebin spremljajte našo spletno stran in Facebook profil.

Tomaž Grdin

Badmintonsko državno ekipno 
prvenstvo do 13 in 19 let
V BIT centru v Ljubljani je 13. 6. 2020 potekalo badmintonsko 
državno ekipno prvenstvo do 13 in 19 let. Badmintonski klub Mir-
na se je tekmovanja udeležil s tremi ekipami, in sicer z dvema 
ekipama do 19 let in eno do 13 let. Mladinci so v obeh ekipah 
tekmovali z dekleti mlajšimi od 15 let. V prvi ekipi so tekmovali 
Anej Cizelj, Nik Zupančič, Matevž Herman, Manca Zupančič, Kri-
stina Kastelic in v drugi ekipi Vid Koščak, Žan Zupan, Tara Kavčič in 
Neža Krištof. Igralci so pokazali veliko požrtvovalnosti in lepo igro.
Ekipa do 13 let je bila kot prva postavljena ekipa tekmovanja v 
skupini A. Sestavljali so jo Tim Škrlj, Tevž Ornik, Tim Anzelj, Zara 
Šenica in Lana Livk. Igrali so z BK BIT, BK Branik 2, Ekipo Sele-Vrhe 
in BK Medvode. 
Z odlično prikazano igro je BK Mirna postala državni ekipni prvak 
do 13 let. To je bila prva ekipna zmaga do 13 let po letu 2007.
Vsem iskrene čestitke in veliko uspehov še naprej. 

 Vanja Jakopin

Badmintonske reprezentančne 
priprave
Eden glavnih ciljev Badmintonske zveze Slovenije je vzpostavitev 
sistematičnega dela, predvsem pri mladih igralcih. Želijo si, da 
se mladi, perspektivni igralci ne srečujejo samo z delom v svojih 
klubih, ampak tudi z delom na reprezentančnem in posledično 
mednarodnem nivoju. BZS bo v bodoče imela člansko, mladin-
sko, kadetsko reprezentanco in reprezentanco do 15 let. Za pro-
gram dela in skrb za izvajanje le-tega bodo skrbeli selektorji. Za 
selektorja slovenske reprezentance do 15 let je bil izbran Aljoša 
Turk, ki je tudi trener v Badmintonskem klubu Mirna. Prva akci-
ja, ki jo bo BZS izvedla, bodo reprezentančne priprave, ki bodo v 
juliju 2020 v Podčetrtku. Člansko reprezentanco bo iz BK Mirna 
zastopal Gašper Krivec, mladinsko reprezentanco Nik Zupančič, 
reprezentanco do 15 let pa Vid Koščak, Tim Škrlj in Tevž Ornik. 
Na priprave so povabljeni tudi ožji kandidati letnika 2008, ki ga 
imenujejo Talent Team, in sicer ga iz BK Mirna zastopata Lana 
Livk in Tim Anzelj. 
Vsem želimo veliko novo pridobljenega znanja in čudovitih izku-
šenj.

Vanja Jakopin

kultura / šport
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RK Trimo Trebnje na svoj 
37. rojstni dan predstavil 
nove obraze in ekipo za 
prihajajočo sezono
V  sredo, 17. junija, je RK Trimo Trebnje v prelepem ambien-
tu na posestvu Boršt, katerega gostitelj je bil član vodstva 
kluba in direktor podjetja Alva Jure Višček, na tiskovni konfe-
renci predstavilo celotno ekipo za prihodnjo sezono, vključ-
no z vsemi novinci ter strokovnim vodstvom. Predstavili so 
načrte in kar nekaj sprememb. Trenersko vodstvo kluba je po 
položaju Ivana Vajdla s podpisom dveletne pogodbe prevzel 
nekdanji slovenski reprezentant Uroš Zorman.
 »Zahvaljujem se vodstvu kluba za ponujeno priložnost, da 
lahko vodim tretjeuvrščeno ekipo minule sezone. Zame je to 
velik izziv, saj začenjam s samostojno trenersko kariero in za-
vedam se, da nas čaka težko, a zanimivo delo. Istočasno pa 
pričakujem izjemno zanimivo državno prvenstvo ter igranje v 
ligi EHF. Upam tudi, da se bomo na koncu sezone lahko po-
govarjali le o lepih stvareh,« je uvodoma povedal na tiskovni 
konferenci 40-letni Zorman. 
»Za klub predstavlja sodelovanje z Urošem Zormanom po-
seben izziv, saj ima izjemne izkušnje z največjih rokometnih 
tekmovanj. Z njegovo pomočjo želimo narediti korak naprej 
in klub dvigniti na še višjo raven od dosedanje. Vemo, da je 
vloga glavnega trenerja njegova prva, a vemo tudi, da je viso-
ko motiviran, da se dokaže v tej vlogi,« je povedal predsednik 
kluba Anton Janc.
 »Klub je že na predstavitvi dokazal, da se v zadnjih sezonah 
dviguje na višji nivo. Mislim, da bomo imeli zelo konkurenč-
no ekipo. Z ekipo in štabom večjih sprememb ne bo, saj se 
večina fantov pozna že iz prejšnjih sezon. Kot kapetan bom 
pomagal trenerjem in soigralcem, da skupaj sledimo ciljem 
kluba. Hvala vsem sponzorjem in medijem, ki so se odzvali 
v tako velikem številu, mi pa se bomo z delom in odnosom 
oddolžili na igrišču. Trebnje si zasluži ekipo in rezultat, ki bo 
pritegnil še več mladih rokometašev,« je dodal kapetan RK 
Trimo Trebnje Uroš Udovič.
Zorman, rojen 9. 1. 1980, je v svoji karieri igral za Prule, Celje 
Pivovarno Laško, Ademar Leon, Ciudad Real ter nazadnje za 
poljske Kielce. Štirikrat je bil evropski klubski prvak, z repre-
zentanco je osvojil srebro na domačem EP 2004, igralsko pot 
pa končal junija 2018. Za reprezentanco je odigral 225 tekem 
in prispeval 523 zadetkov. Nekoč eden izmed najboljših orga-
nizatorjev igre na svetu in ena največjih legend slovenskega 
ter svetovnega rokometa je tako dobil prvo priložnost v tre-
nerski karieri in upajmo, da se bo izkazal. Po koncu igralske 
kariere, pred upokojitvijo, je deloval kot pomočnik trenerja 
na Poljskem pri slovitem Talantu Dušebajevu, od oktobra 
2018 pa je delal kot pomočnik selektorja slovenske moške 
izbrane vrste.
Za Zormana, ki je zamenjal Ivana Vajdla, ki je v prejšnji sezoni 
z ekipo osvojil zgodovinsko tretje mesto in Trimo po desetle-
tju vrnil v Evropo, bo to prav gotovo velik izziv. Upajmo, da ga 
bo v polni meri izkoristil in se skupaj z ekipo pokazal v vsem 
sijaju.
Predstavitve ekipe sta se poleg podpornikov, predstavnikov 
sponzorjev, medijev in drugih udeležila tudi trebanjski župan 
Alojzij Kastelic in generalni sekretar RZS Goran Cvijič.

Mojca Smolič Nov trener, Uroš Zorman

Generalni sekreta RZS Goran Cvijič, župan Alojzij Kastelic, predsednik RK Tri-
mo Trebnje Anton Janc, trener Uroš Zorman, kapetan Uroš Udovič

Ekipa RK Trimo Trebnje

šport
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15. junija je v Stranski vasi pri Semiču po-
tekalo državno prvenstvo v motokrosu. Na 
prvi domači dirki sezone je v najmočnejši 
kategoriji nastopil tudi svetovni prvak Tim 
Gajser, vendar je zaradi okvare motorja 
odstopil. 
Za prve točke v sezoni se je tako na dirki 
pomerilo kar 80 voznikov v sedmih kate-
gorijah. V razredu MX open pa je zmago 
osvojil 

Jan Pancar
Kakšni so bili vaši občutki?
Zelo sem se veselil prve tekme po dolgem 
času, saj zaradi korone ni bilo nobenih 
tekmovanj več kot 3 mesce. Po nedeljski 
tekmi so me preplavili tisti lepi občutki, 
pa ne zato, ker sem zmagal, ampak zato, 
ker sem pokazal dve dobri vožnji in obe 
vožnji sem bil blizu za Gajserjem, kar mi 
je pokazalo, da sem med „pavzo“ zelo na-
predoval.
21. junija, takoj po prvi dirki v Stranski 
vasi, pa se je državno prvenstvo nadalje-
valo v Mačkovcih, kjer ste v najmočnejši 
kategoriji MX OPEN ponovno slavili.

Kako bi opisali samo dirko?
V soboto je bilo veliko dežja, tako da so 
bile razmere zahtevne, kar je meni zelo 
všeč. V takih razmerah se proga bolj uniči 
in zato je trening, še posebno za svetovna 
prvenstva, zahtevnejši in boljši. Tu se lah-
ko vidi, iz kakšnega testa si. Na žalost Tima 

V soboto, 6. 6. 2020, se je na Selih pri 
Šumberku odvilo že drugo 12-urno šport-
no druženje.
Na pobudo znanega ekstremnega kolesar-
ja Borisa Praznika je tudi letos pot poteka-
la od Sela Šumberka do Zagorice v skupni 
dolžini 8 km, in sicer nepretrgoma od 7. 
ure zjutraj do 19. ure zvečer. Poleg kole-
sarjenja so se nekateri udeležili teka in 
hoje. 
Tudi letos nam je bilo vreme naklonjeno in 
z dobro voljo vseh udeležencev se je lan-
ski rekord (2.312 km) še izboljšal. Ekipa 59 
udeležencev je tako prekolesarila in pre-
hodila neverjetnih 439 krogov ter opravila 
3.512 km z 76.386 m višinske razlike!
Po končanem športnem druženju je vse 
udeležence čakal pravi zaključek s pode-
litvijo priznanj in daril, kot se spodobi za 
takšen dogodek in toliko narejenih kilo-
metrov. 
Prijetno utrujeni, predvsem pa zadovoljni 
in veseli obrazi vseh so ob koncu povedali 

ni bilo tukaj. V obeh vožnjah sem suvere-
no zmagal in sem bil zadovoljen s svojo 
vožnjo. 

In občutki ob ponovnem vzponu na naj-
višjo stopničko?
Vem, da velikokrat ponavljam, da hodim 
na državna prvenstva večina za dober tre-
ning in mi ni tako pomembno, kateri sem 
na koncu tekme. A vendarle moram pri-
znati, da stopiti na najvišjo stopničko, ne 
glede kje, pa je res poseben občutek. 

V nedeljo, 28. junija 2020, pa je bila že tre-
tja zaporedna dirka letošnje sezone držav-
nega prvenstva v motokrosu, ki jo organi-
zira AMD Orehova vas na znani legendarni 
progi Radizel. 
Drugo mesto z osvojenimi 44 točkami, ta-
koj za Timom Gajser, so pokazatelj, da ste 
v dobri formi.

Kako je bilo na tej dirki? 
Bilo je zelo vroče, proga je bila zelo uniče-
na, kar mi je bilo zopet všeč. Prva vožnja 
mi je šla super in sem bil drugi. Pri drugi 
vožnji pa sem imel kmalu na začetku okva-
ro sklopke, zato sem bil malo počasnejši, 
ampak na koncu vseeno drugi.

Letos morajo imeti vsi nastopajoči licenco. 
Je kaj razlike od prejšnjih let, kaj osipa pri 
tekmovalcih, ali je udeležba še boljša? 
Kakšne velike razlike ni, a kljub temu je le-
tos večja udeležba kot lansko leto. 

Skoraj doma, v Dolini pod Kalom ali kot re-
čemo v Cukrci, boste 13. septembra imeli 
dirko. Vaša forma je vrhunska.

Lahko pričakujemo prvo mesto?
Za ostale državne tekme še ne vem, če se 
jih bom udeležil, ker bom imel najverjet-
neje istočasno svetovno prvenstvo. Točen 
datum še ni znan, a verjetno bo kmalu, saj 
se vse prične že v avgustu.
Zadnja dirka leta bo 11. oktobra v Breži-
cah. Držimo pesti, da se ne bo prekrivala s 
tekmo na svetovnem prvenstvu in da se jo 
bo lahko udeležil tudi Jan.
Na vseh tekmah pa seveda: SREČNO, JAN!

Mojca Smolič

Drugi 12-urni kolesarski maraton – »Sela so zakon« TEAM 82
več kot tisoč besed. Vsi smo se stri-
njali, da bo športni dogodek potekal 
tudi naslednje leto. Ob tako zavzeti 
podporni ekipi, ki je skrbela, da je vse 
potekalo tekoče in v športnemu duhu 
vseh udeležencev se vsi veselimo na-
slednjih krogov Sela Šumberk – Zago-
rica – Sela Šumberk 2021!

Damjan Golob

šport
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Kegljačicam 
Trebnjega pokal in 
bronaste kolajne
Po treh mesecih zastoja tekmovanj v slo-
venskih državnih ligah zaradi koronavirusa 
se je 6. junija nadaljevalo kegljaško prven-
stvo v 1. B ligi za ženske. Trebanjke so v 
predzadnjem krogu nastopile v Kanižarici 
proti Črnomaljkam brez Nike Radelj, Sla-
vice Hribšek in Iris Vencelj in izgubile sre-
čanje. Na tekmi je vpisala svoj prvi krstni 
nastop Stanka Zaletelj. 
V soboto, 16. junija, so v zadnjem krogu 
na novomeškem Portovalu Trebanjke pre-
magale Ceršak z izidom 7 : 1 in se zavihtele 
na 3. mesto na lestvici ter ubranile lansko 
uvrstitev. 
»V ženski B ligi so Pivčanke z zmago nad 
Belo krajino samo potrdile, da so bile za 
razred boljše od tekmic. Njihova glavna 
moč so bile mlade igralke, pred katerimi je 
še lepa prihodnost tudi med elito, seveda 
če bodo ostale v enaki sestavi. Pomembno 
zmago so tokrat zabeležile Trebanjke, ki so 
se z domačo zmago prebile celo na tretje 
mesto. Dolenjke so seveda ponovno igrale 

8. veteransko tekmovanje v 
streljanju z MK puško za pokal 
Franca Uršiča
OZVVS Trebnje smo na podlagi letnega načrta dela organizirali 
in izvedli 8. tekmovanje v streljanju z malokalibrsko puško za po-
kal Franca Uršiča. Tekmovanje je potekalo v soboto, 4. 7. 2020. 
Vabljene so bile ekipe domačega ter sosednjih veteranskih zdru-
ženj in ekipa Vojašnice Franca Uršiča. Na tekmovanju je sodelo-
valo 6 ekip. Tekmovanje je potekalo v sproščenem in družabnem 
vzdušju, kljub temu pa je bilo čutiti dovolj tekmovalnega naboja. 
Tekmovanje je bilo ekipno in posamezno. Najboljše tri ekipe so 

brez svoje najboljše igralke Nike Radelj.« 
(Stane Kadunc, ekipa 24.si)

Po analizi posameznih nastopov po 
uspešnosti je naša Nika Radelj, čeprav je 
odigrala le enajst tekem (10 : 1), po izra-
čunu Tekmovalne komisije pri Kegljaški 
zvezi Slovenije najboljša igralka v 1. B ligi 

s povprečjem 573,27 podrtimi kegljev na 
nastop.

V sledeči sezoni, ki se začne 12. septem-
bra, bodo Trebanjke po reorganizaciji lig 
nastopile v 1. B ligi zahod.

Mojca Smolič

prejele pokale, najboljšim posameznikom pa so bile podeljene 
medalje.

Razvrstitev v ekipnem delu:
1. OZVVS Trebnje
2. ZZB za ohranjanje vrednot NOB
3. OZVVS Dolenjska
 
Razvrstitev posamezno:
1. Janez Žurga
2. Mirko Hajšek
3. Franc Progar

Marko Kotar, OZVVS Trebnje

šport
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Silva daleč od finala
Regijska kegljaška prvakinja Trebanjka Silva Zupančič, ki je brez težav ubranila naslov, je 
nastopila na državnem prvenstvu v kombinaciji. Žal se ji tokrat ni uspelo prebiti v finale 
med prvih šestnajst igralk. Prvi krog je odigrala v Tržiču (522), drugega na novomeškem 
Portovalu. Pričakovali smo zanesljivo uvrstitev v nadaljnje tekmovanje, saj na treningih 
redno dosega rezultate med 550 in 580 kegljev. Po slabem začetku je Silva na koncu le 
izboljšala rezultat (529), vendar je bilo vseeno prepozno. S skupnim izidom 1051 podr-
timi keglji je osvojila 25. mesto. Enak izid je dosegla Sonja Movrin iz Kočevja, ki je našo 
Silvo vseeno prehitela. V finalu je naslov državne prvakinje osvojila članica kranjskega 
Triglava Urška Prelog Košir (1650).
Pravi polom sta doživela Kočevca Martin Sevnšek (1189) na 26. in Aleš Žagar na 57. me-
stu. V kamniškem finalu pa je obdržal zmago Cerkničan Franci Velišček (1902).

Verjamemo, da si bodo tako Silva kot ostale klubske kolegice med zasluženim odmorom 
nabrale moči in energijo za jesenske tekme ter prvenstva.

Mojca Smolič

Trebanjske 
kegljačice proti 
Kočevkam
Žreb nove 1. B slovenske lige zahod je do-
ločil, da Trebanjke v prvem krogu 12. sep-
tembra igrajo proti Kočevkam. Mesec julij 
je za športnice predviden počitek z aktiv-
nim dopustom za sprostitev. 

Z avgustom se pričnejo treningi na novo-
meškem Portovalu po posebnem priprav-
ljalnem programu. En teden pred začet-
kom državnega ekipnega prvenstva je v 
programu kluba začrtan 5. medobčinski 
turnir za pokal mesta Trebnje. Upajmo, 
da bodo naše kegljačice ponovno doka-
zale, da so v dobri formi in nepremagljive 
in bodo kot zadnja leta tudi letos odnesle 
pokal. 

Mojca Smolič

Nogometni turnir v Trebnjem 
za U7, U8 in U9 selekcijo
Športno dobrodelno društvo Tika Taka Mulčki je v dveh sobot-
nih dnevih (20. 6. in 27. 6. 2020) v sodelovanju z NK Trebnje na 
igrišču z umetno travo v Dolenji Nemški vasi priredilo prijateljski 
turnir za selekcije U7, U8 in U9. Na prijateljskem turnirju je vse 
skupaj sodelovalo preko 45 otrok. Obiskalo nas je preko 200 ljudi. 
V lepi družbi ekip je svoj krstni nastop doživela tudi selekcija U7 
NK Trebnje pod vodstvom trenerjev Matjaža Severja in Dejana 
Benčine. V družbi šestih moštev so fantje zasedli 3. mesto. Otroci 
so se ob nogometu zabavali tudi s sladkarijami, odlično hrano, z 
lokostrelskimi izzivi, pikadom, poligonom in z ostalimi zabavnimi 
rečmi.
Športni pozdrav do naslednjega nogometnega turnirja v Treb-
njem.

Leon Lobe, NK Trebnje

šport
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Učenci so se 
poslovili od 
šolskih klopi 
V sredo, 24. 6. 2020, so učenci PŠ Do-
brnič še zadnjič v tem šolskem letu 
sedli v šolske klopi. Preden so se do-
končno poslovili in zakorakali počitni-
cam naproti, so na prireditvi, ki so jo 
soustvarili prav vsi, od prvošolcev do 
petošolcev, skozi glasbo in ples poča-
stili prihajajoči praznik, dan državno-
sti. Najuspešnejši so prejeli priznanja 
in pohvale za svoj trud, prav vsi pa 
aplavz učiteljic in sošolcev za dobro 
opravljeno delo v tem zares neobičaj-
nem šolskem letu.

M. Bukovec

Ob koncu 
šolskega leta 
V sredo, 24. 6. 2020, smo imeli na 
naši podružnici zaključno prireditev 
z naslovom »Domovini za praznik in 
počitnicam v pozdrav«. Počastili smo 
praznik naše države Slovenije in se 
hkrati veselili prihajajočih počitnic. 
Učenci so s pevskimi, glasbenimi, ple-
snimi in recitatorskimi točkami pope-
strili prireditev. Ugotovili smo, da smo 
zadovoljni s svojim delom, z učenjem 
ter s sodelovanjem s starši in lokalno 
skupnostjo.
Na koncu nas je nagovoril ravnatelj, 
gospod Rado Kostrevc, ki nam je za-
želel vesele, brezskrbne, predvsem pa 
zdrave počitnice. S tem smo se strinja-
li vsi, saj je oddih pomemben za nabi-
ranje novih moči pred novim, mogoče 
čisto drugačnim šolskim letom, ki je 
pravzaprav že pred pragom.

Učitelji PŠ Dolenja Nemška vas

Zadnji šolski dan 
Nadvse drugačnemu šolskemu letu 2019/2020 smo pomahali v 
slovo s predajo ključa, s priznanji in pohvalami ter zaključno pri-
reditvijo ob dnevu državnosti, na kateri ni manjkalo petja, plesa 
in igre.

Poslovili smo se tudi od naših petošolcev in jim zaželeli uspešno 
šolanje na matični Osnovni šoli Trebnje. Na poletne počitnice od-
hajamo z željo, da se 1. septembra vsi zdravi zopet srečamo, zato 
naj bodo le te polne sonca in prijetnega druženja.

Učitelji PŠ Šentlovrenc

šolstvo
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Pohod po poti 91
OZVVS Trebnje smo 20. 6. 2020 organi-
zirali 7. pohod po poti 1991. Pohod po-
svečamo dogodkom iz 27. 6. 1991, ko so 
nekatere enote iz Lanšpreža odšle proti 
Medvedjeku. 
Pot je dolga približno 13 kilometrov. Na 
pot smo se podali ob osmi uri zjutraj. Ho-
dili smo mimo Trebnjega, vzporedno ob 
hitri cesti, po kateri smo 1991 spremlja-
li kolono oklepnih vozil. Letošnji pohod 
je zaznamovalo nekoliko slabše vreme, 
predvsem pa majhna udeležba. Pohoda 
smo se udeležili trije člani združenja in dve 
družinski članici. Družina Žurga je po kon-
čanem pohodu pot prehodila še v obratni 
smeri do izhodišča.

Marko Kotar
OZVVS Trebnje

Vitezi krvodajalstva v naši občini
Osebna izkušnja viteza krvodajalca Jožeta Zupančiča iz Sela 

Šumberka
“Kri darujem že od 18. leta in sem dosegel 100 odvzemov. Imam krvno skupino B+ in 
redno se odvzema udeležim štirikrat letno. Vedno me poleg dobrega počutja po odvze-
mu prešine misel o storjenem dobrem delu, saj se zavedam, da pa le morda komu rešim 
življenje ali vsaj pomagam pri premagovanju bolezni. Pomoč sočloveku mi veliko pome-
ni. Vse te danosti mi je vnesla mama, ki me je popeljala v svet krvodajalstva, kasneje 
pa je to postalo že moja stalnica. Ko se ozrem nazaj, so bili ti časi izjemno zanimivi. Na 
odvzeme smo se vedno vozili z avtobusom in dan je bil za nas kot nek praznik. Praznik v 
pravem pomenu besede in ne le rutina, kot je danes.«

Marjan Novak iz Dečje vasi, vitez krvodajalstva, je kri daroval 
117-krat

»Primerno bi bilo razmisliti, da bi se starostna meja, ki preprečuje darovati kri, podalj-
šala, saj se življenjska doba iz leta v leto podaljšuje. Prepričan sem, enako pa tudi krvo-
dajalke in krvodajalci, da smo z darovano krvjo mnogim pomagali ozdraveti, nekaterim 
pa verjetno tudi rešili življenje. Menim, da z darovano krvjo pomagaš tudi ostalim, kar je 
tudi zgled in vodilo pri tem humanem delu. Sicer pa nikdar ne veš, kdaj boš kri potrebo-
val tudi sam. Šele takrat človek spozna, kaj pomeni kri sočloveka in vrednote krvodajal-
stva in humanosti dobijo svoj pomen. Ko sem prišel iz služenja vojaškega roka, sem pri 
rosnih 20. letih postal krvodajalec in bom ostal, dokler mi bo dopuščalo zdravje. Lep je 
občutek pri takem humanem dejanju.«
Odvzemi krvi so bili včasih drugačni. Krvodajalec se je oblekel v sterilno uniformo in roko 
podal skozi stekleno steno, kjer mu je na drugi strani farmacevt odvzel kri. Po odvzemu 
je dobil malico in tudi dela prost dan mu je pripadal. A vendar večina krvodajalcev, ko 
prične s tem humanim delom, tudi ostane krvodajalec ne glede na spremembe v druž-
bi. To je bila in ostaja dejavnost, ki vsakodnevno rešuje življenja, je neprecenljivo darilo 
ljudem, ko jo potrebujejo in nepogrešljiva pri zdravljenju bolnikov. 
Tudi vi ste lahko krvodajalec. Ali kri lahko darujete, bo ugotovil zdravnik specialist, na 
podlagi pregleda vaše krvi in zdravstvenega stanja. Zadoščenje, da ste z vašo krvjo po-
magali bolnemu otroku ali odraslemu ali celo rešili življenje, vas bo bogatilo in gotovo 
spodbujalo, da boste postali redni krvodajalec. 
Na našem združenju smo zelo ponosni na vse naše krvodajalce in se jim v našem imenu 
in v imenu vseh, ki so jim pomagali okrevati ali preživeti, iz srca zahvaljujemo. 

Mojca Smolič

Jože Zupančič

Marjan Novak

novice
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Spoštovane občanke
in spoštovani občani Trebnjega,

v normalnih razmerah bi vam zaželeli, da brezskrbno preživite 
poletne mesece, vendar je letos situacija precej spremenjena. 
Kljub poletnim temperaturam se še vedno soočamo z drugim 
valom epidemije. Poletje bo zaradi drugega vala COVID-19 pre-
cej drugačno. Vseeno pa upamo, da preživite aktivne in predv-
sem zdrave dopuste in počitnice.

Občinski odbor SD Trebnje

Počitnice, dopusti  
v korona razmerah

V juniju je bilo praznovanje občinskega praznika in Baragovega 
dne, na katerem je vodil mašo stiški opat, ter Baragovega po-
hoda in dneva državnosti. 
Otroci so odšli na zaslužene počitnice. Minulo šolsko leto je 
bila preizkušnja za učence, starše in učitelje. 
Občanom in občankam želimo prijeten dopust. Ne pozabite na 
vnovčenje bonov, ki veljajo do 31. 12. 2020.
Veseli smo prenove kulturnega doma in začetka rekonstrukcij 
cest v občini.
Zaradi povečanja z novimi okužbami s koronavirusom bo po-
trebno poskrbeti za spoštovanje vladnih ukrepov in priporočil 
NIJZ.

poslanec SDS Franci Kepa 

Gradimo  
Slovenijo

V mesecu juniju smo praznovali občinski praznik in dan držav-
nosti. Občino Trebnje so obiskali minister za obrambo Matej 
Tonin, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti Janez Cigler Kralj in državni sekretar na ministrstvu 
za infrastrukturo Aleš Mihelič. Obrambni minister se je srečal 
z Občinsko gasilsko zvezo in ji čestital ob njeni 65. obletnici. 
Ogledal si je tudi vozni park PGD Trebnje ter ob dnevu držav-
nosti položil tudi venec ob spomeniku na Medvedjeku.
Predstavniki vlade so se seznanili z načrti Občine ter obljubili, 
da bodo imeli posluh zanje pri pripravi jesenskega rebalansa 
proračuna. Tako bo v rebalansu zagotovljen denar za krožišče 
pod gradom, izgradnjo pločnika v Velikem Gabru ter dozidavo 
Doma starejših v Trebnjem.

Telesno ocenjevanje 
lovskih psov
Lovsko kinološko društvo Novo mesto je na Račjem 
selu organiziralo in izpeljalo odlično Telesno oce-
njevanje lovskih pasemskih psov. Na prireditvi so 
ocenjevali pse: visokonoge goniče, jamarje, barvar-
je ter ptičarje. Na ocenjevanje so lovci ali njihovi 
družinski člani pripeljali kar 44 štirinožcev različnih 
pasem, tako iz bližnje okolice kot širše Dolenjske. 
Ocenjevanje po vrstah psov so opravili kar trije 
ugledni mednarodni kinološki sodniki. Pogled na 
tolikšno število različnih pasemskih psov je tokrat 
navdušil navzoče, obenem pa sta bila pregled in 
telesno ocenjevanje odlična izkušnja za vse lovce 
– kinologe ter posebej za 16 lovskih pripravnikov, 
ki so si pod vodstvom izkušenega kinologa ogledali 
to prireditev. 

Brane Praznik

Spoštovane občanke,  
spoštovani občani!

Za nami je zanimiv čas, ko smo se srečali s popolnoma novimi 
preizkušnjami, ko smo bili krajevno in prostorsko omejeni, se 

borili z nevidnim in živeli drugačno življenje. 
Medtem se je zaključilo šolsko leto in prišel je težko pričakovan 

čas počitnic. Država nam je namenila bone, s katerimi lahko 
pomagamo slovenskemu turizmu. Seveda se vsak sam odloča, 
kako in kje bo preživel počitnice, in sicer ob polnem zavedanju 

in skrbi za svoje zdravje in zdravje drugih. 
V Drotu se še naprej trudimo, da bomo tvorno sodelovali pri 
razvoju naše občine in zastopali interese naših prebivalcev in 

skrbeli za njihovo zdravje.
Vsem želimo prijetne počitnice in veliko zdravja!

stranke / novice
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ZAHVALA
V 87. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica, prababica, 

tašča, sestra in teta 

EMA VIDMAR
iz Češnjevka pri Trebnjem 

Iskreno se zahvaljujemo gospodu župniku za lepo mašno slovesnost in molit-
ve, pevcem za molitve in lepo petje, govornicama za ganljive besede slovesa, 
pogrebni službi za lepo pripravljeno slovo ter cvetličarki za aranžmaje in de-
koracije. Prav tako se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
sodelavcem, znancem in prijateljem za izrečena sožalja, darovane svete maše 
ter sveče in denarne prispevke. 
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v 
lepem spominu in molitvi.

Žalujoči: Vsi njeni

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni, 
a ostala je tišina,
ki močno boli.

ZAHVALA
V 69. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče in dedi

FRANC RETELJ 
iz Gorenjega Medvedjega sela 10 pri Trebnjem

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, znancem, prijateljem 
in sosedom za vso podporo in pomoč v težkih trenutkih slovesa.
Zahvaljujemo se medicinskemu osebju gastro oddelka SB Novo mesto za laj-
šanje bolečin ter patronažni sestri ga. Gačnik za pomoč in obiske na domu. 
Hvala pogrebni službi Komunale Trebnje. Posebna zahvala gre g. kaplanu 
Kimovcu za lepo opravljen pogrebni obred. Hvala pevcem Strmole za zapete 
pesmi in za zaigrano Tišino.
Hvala vsem, ki ste nam izrekli sožalje, se od njega poslovili in ga skupaj z nami 
pospremili na njegovo zadnjo pot. 

Žalujoči: Vsi njegovi.

Ugasnila je luč življenja, 
se prižgala luč spomina,
ko ostaja v srcu tiha,
skrita bolečina.

ZAHVALA
V 72. letu se je od nas poslovil

RAJKO KAMIN
Razbore 2, Velika Loka

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in sodelav-
cem za izrečeno sožalje, darovane sveče in svete maše.
Zahvaljujemo se Pogrebni službi Novak, pevcem, izvajalcu Tišine, gasilcem in 
gospodu župniku za lepo opravljen obred.
Posebna zahvala tudi zdravstvenemu osebju ZD Trebnje in SB Novo mesto.
Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Kako je hiša strašno prazna,
odkar tebe v njej več ni,
prej bila tako prijazna,
zdaj otožna se mi zdi. 

ZAHVALA
V 83. letu starosti nas je zapustila draga mama, babica, prababica, tašča

MARIJA ŠPEC
iz Gorenjega Kamenja pri Dobrniču 4

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem za 
izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Najlepša hvala sosedi 
Tončki Mulh za vso pomoč, patronažni sestri Mateji, gospodu župniku Milošu 
Koširju za lepo opravljen obred, pevcem in pogrebni službi Novak. Še enkrat 
hvala vsem, ki ste jo v tako lepem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Dejavnosti, ki so popestrile 
delo na OŠ Veliki Gaber
Na OŠ Veliki Gaber je bilo med epidemijo izvedenih kar 
nekaj dejavnosti, ki so vzpodbudile željo po ustvarjalnosti. 
Nekaj učencev se je pripravilo na tekmovanje deklama-
torjev za Župančičevo frulico. Štirje učenci Zala Zajec, Tim 
Brdnik Zupančič, Lorelai Kovačec in Ana Grošelj so dosegli 
posebne pohvale žirije za posamezne segmente v dekla-
miranju.
Pod mentorstvom Marka Mežnaršiča so izvedli športne 
interakcije pod naslovom Podaj naprej, kjer se je v dejav-
nost vključila celotna družina učencev. Učitelj Marko pa 
je potem izdelal film iz vseh poslanih posnetkov, ki je bil 
predstavljen na zaključni prireditvi.
Učenci vrtca Sončnica in petošolci pa so se v juniju udele-
žili šole v naravi na Debelem rtiču, ki jim je prinesla veliko 
veselja. 

 Justina Zupančič

zahvale
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Sponzor nove križanke je podjetje Halo beton d. o. o., ki se naha-
ja v Podjetniški ulici 9, 8210 Trebnje in je bilo ustanovljeno leta 
2010. Ukvarjamo se s proizvodnjo betona vseh vrst, do prevoza 
betona na želeno mesto v natančno določenem času. Naročeno 
vam pripeljemo z avtomešalcem, kjer gradbenikom olajšamo 
delo tudi z avtočrpalko, s katero dosežemo želeno mesto.
Naš namen je zagotavljati kupcem kvaliteten beton, ki je podprt s 
certifikati in preverjen v našem zasebnem laboratoriju.
Visoko cenimo točnost in se vedno držimo dogovorov. Odlično 
razmerje med ceno in kvaliteto pa je poleg korektnih osebnih od-
nosov za nas velikega pomena.
Večino podjetij, s katerimi Halo beton d. o. o. sodeluje, sodeluje 
dolgoročno, saj se vedno držimo dogovora in smo fleksibilni. 
Več o nas si lahko pogledate na spletu: https://halobeton.si
Pokličete nas lahko vsak delavnik od 7. do 15. ure in ob sobotah 
od 7. do 12. ure na 031644300.

Betonarna Trebnje je pravi naslov! Veselimo se vašega 
obiska in sodelovanja z vami.

Za vas so pripravili nagrade v vrednosti:
1. nagrada: bon v vrednosti 60,00 EUR
2. nagrada: bon v vrednosti 30,00 EUR
3. nagrada: bon v vrednosti 20,00 EUR

Geslo križanke in svoj naslov pošljite izključno na dopisnicah 
na Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali na elektronski 
naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com najkasneje do pone-
deljka, 7. 9. 2020. Gesel po tem datumu in gesel brez naslova ne 
bomo upoštevali.
Pravilno geslo križanke iz junijske številke Glasila je: VSAKOGAR. 
Prejeli smo 53 rešitev, od tega 4 nepravilne. Na seji 6. 7. 2020 
smo izžrebali 3 nagrajence:

1. nagrajenec: MITJA HROVAT, KORITA 28, 8211 DOBRNIČ
2. nagrajenka: JOŽEFA BEDENE, DOLENJA VAS 1A, 8212 VELIKA LOKA
3. nagrajenka: MAJDA JAN, PRISTAVA 10 A, 8210 TREBNJE

Nagrajenci lahko dvignejo nagrade v podjetju A-ANUBIS d.o.o., 
Mali Gaber 20, 8213 Veliki Gaber

križanka


