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Poročilo z 12. Dopisne seje Občinskega 
sveta Občine Trebnje
Občinski svet Občine Trebnje je na 12. dopisni seji odločal o predlogu Investicijskega 
programa za projekt »Regionalna kolesarska povezava Trebnje−Mirna−Mokronog«. In-
vesticijski program so potrdili vsi člani Občinskega sveta Občine Trebnje, ki so do roka 
oddali svoj glas.
V okviru projekta je predvidena izgradnja 5,46 km kolesarskih povezav v občini Treb-
nje. Investicija bo prispevala k izboljšanju trajnostne mobilnosti (v prvi vrsti za dnevne 
migracije), prometne varnosti, kakovosti zraka, pogojev za kolesarje ter posredno tudi 
turistične atraktivnosti občine
Dopisna seja je bila zaključena v torek, 8. septembra 2020.
Vse informacije o sklicu in vsebini sej Občinskega sveta Občine Trebnje so na voljo 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
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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, 9. 11. 2020, predviden izid 
je v sredo, 18. 11. 2020.
Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po 
tem datumu, bodo uvrščeni v naslednjo števil-
ko, če bodo še aktualni.

občinske novice

Končana gradnja gozdne ceste  
Dolenje Ponikve – Travnice
V mesecu septembru je bila končana gradnja gozdne ceste Dolenje Ponikve − Travnice v 
dolžini 515 m. Investicija je obsegala čiščenje in posek trase, izkop, planiranje in utrjevanje 
temeljnega planuma, zatravitev in utrjevanje brežin ter ureditev priključka na lokalno cesto 
Dolenje Ponikve – Dečja vas. 
Izgradnjo gozdne ceste je izvedlo podjetje Komunalne gradnje d.o.o. Končna vrednost in-
vesticije je 23.039,09 EUR brez DDV oz. 25.227,80 EUR z DDV. Projekt je bil sofinanciran iz 
nepovratnih sredstev, ki jih je Občina Trebnje pridobila marca 2020 z odločbo Agencije RS 
za kmetijske trge in razvoj podeželja v sklopu prijave na Javni razpis za operacijo ureditev 
gozdne infrastrukture iz PRP 2014–2020 v letu 2019, ki ga je razpisalo Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Poleg poti  je sedaj vzpostavljeno tudi obračališče z nakladalno površino, kar omogoča la-
stnikom zemljišč lažje nakladanje in spravilo lesa. Z izgradnjo gozdne ceste je omogočen 
kvaliteten dostop do gozdnih parcel, zmanjšane so spravilne razdalje, prav tako pa je omo-
gočena varna povezava do javne ceste.

mag. Janko Zakrajšek
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo, OU Občine Trebnje
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Večina lokacij v Trebnjem je peš oddaljenih 
manj kot 15 minut.

občinske novice

Gradnja mrliške vežice v  
Selih pri Šumberku je končana
Občina Trebnje je konec lanskega leta podpisala pogodbo z izva-
jalcem Komunala Trebnje d.o.o. za izgradnjo objekta mrliške 
vežice Sela pri Šumberku. Izvajalec gradbenih del je v mesecu 
septembru dokončal dela in izpolnil vse pogodbene obveznosti. 
Investicija je zajemala izgradnjo sodobnega pokopališkega objek-
ta, parkirišča in cestnega priključka (dostopa do parkirišča). Z 
izgradnjo mrliške vežice je Občina Trebnje zagotovila pogoje za 
spoštljivo slovo od umrlih krajanov Krajevne skupnosti Sela pri 
Šumberku. Celotna vrednost investicije je znašala 144.761,53 
EUR (brez DDV) oz. 176.609,06 EUR z DDV. Občina Trebnje bo 
investicijo sofinancirala  z nepovratnimi sredstvi, ki jih zagotav-
lja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sklopu 23. 
člena ZFO-1.
                                                                                

Peš kažipoti –  
ali ste jih že opazili?
S peš kažipoti, ki jih lahko od letošnjega 
Evropskega tedna mobilnosti dalje opazi-
te v Trebnjem, želimo spodbuditi hojo na 
vseh kratkih poteh in razbremeniti okolje 
motornega prometa. Na 17 lokacijah smo 
na pločnike zarisali peš kažipote, ki v mi-
nutah hoje sporočajo, kako blizu so po-
samezne lokacije (npr. šola, mestni park, 
športni park, dom starejših občanov). Lo-
kacije so bile izbrane glede na prepoznav-
nost in razpršenost, da nakažejo oddalje-
nost različnih predelov Trebnjega. 
Veliko dnevnih opravkov je pogosto odda-
ljenih le nekaj minut hoje, zato se na čim 
več kratkih poti odpravimo peš in tako 
naredimo nekaj dobrega zase in za oko-
lje. Zarisovanje peš kažipotov na dan brez 
avtomobila (22. septembra) smo pospre-
mili s športno-izobraževalnim dogodkom 

Ponovna raba vode na Češkem 
Razvojna agencija Pardubice je za partnerje projekte AQUARES in zainteresirane delež-
nike organizirala dvodnevni dogodek, na katerem so predstavili primere ponovne rabe 
vode in smotrnega upravljanja z vodnimi viri na Češkem. Zaradi ukrepov za omejitev 
širjenja bolezni COVID-19 so predstavitve potekale preko video konference in ne v živo, 
kot je bilo prvotno načrtovano. 
Predstavili so nam uspešen primer ponovne rabe sive vode za splakovanje stranišč v 
stanovanjski soseski Botanica K v Pragi, raziskovalno-izobraževalni center Hidrogeopark 
Pátek, modro-zeleno infrastrukturo v mestu Lanškroun, suhi zadrževalnik Žichlínek, vi-
seče vrtove na zidu knjižnice v mestu Polička ter Hlinsko, kjer so se namesto klasičnega 
aqua parka odločili za naravni bazen. 
Na Češkem, podobno kot v Sloveniji, nimajo urejene zakonodaje za ponovno rabo vode, 
pa vendar imajo kar nekaj dobrih primerov, ki bi jih bilo smiselno vključiti tudi v naše 
okolje. Na povabilo Občine Trebnje so se dogodka udeležili tudi predstavniki Inštituta za 
vode RS, Razvojnega centra Novo mesto in Oddelka za geografijo Univerze v Ljubljani. 

 Matija Bitenc
 Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo, OU Občine Trebnje

za učence OŠ Trebnje in OŠ Veliki Gaber 
v organizaciji Top Gym Trebnje in Cen-
tra za krepitev zdravja, ZD Trebnje. Hoja 
spodbuja kreativnost, izboljšuje spomin 
in spanec, krepi imunski sistem, pomaga 
vzdrževati telesno težo, povečuje občutek 
sreče in zmanjšuje utrujenost. Učenci so 
preizkusili različne načine hoje, spoznali 
so mišice, ki sodelujejo pri hoji in poizku-
sili hojo miže za lažje razumevanje delo-
vanj čutil. Pogovorili so se tudi o različnih 
obutvah, tekmovalni obliki hoje in razlika-
mi med hojo in tekom.
Zarisovanje peš kažipotov smo izvedli s fi-
nančno podporo projekta LIFE IP CARE4C-
LIMATE, ki je integralni projekt, sofinanci-
ran s sredstvi evropskega programa LIFE, 
nacionalnimi sredstvi Sklada za podnebne 
spremembe in sredstvi partnerjev projek-
ta. 

Sara Uhan 
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo, OU Občine Trebnje 

Sara Uhan 
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo 

OU Občine Trebnje
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Po uspešno izvedeni inve-
sticiji ureditve poplavnega 
stanja v naselju Šentlovrenc 
in objavi članka o le-tej v Gla-
silu občanov občine Trebnje 
je uredništvo glasila prejelo 
anonimne dopise določenih 
oseb, ki želijo diskreditirati 
uspešno zaključen projekt 
in predvsem župana Občine 
Trebnje Alojzija Kastelica. Do-
ločene osebe (ki si ne upajo 
podpisati) anonimno širijo 
laži, da se je župan na tem 
projektu okoristil z občin-
skim denarjem in da je bil to 
glavni namen tega projekta. 
Ukrepi naj ne bi izboljševali 
poplavne varnosti, saj naj bi 
poplavne vode še vedno za-
stajale v strugi Mlinščice in 
na travniku.

Občina Trebnje ostro zavrača 
vse očitke kot neutemeljene 
in obsoja tovrstne insinua-
cije prejetih anonimk. Vsem 
občankam in občanom zato 
pojasnjujemo, da Občina 
Trebnje izvedbe protipoplav-
nih ukrepov v naselju Šen-
tlovrenc ni določila sama, 
temveč jih je bila primorana 
izvesti na podlagi zakonskih 
zahtev državnega organa - 
Direkcije RS za vode, ki je v 
postopku pridobivanja grad-
benega dovoljenja za vrtec 
Šentlovrenc sicer podala 
pozitivno soglasje k projek-
tu, vendar hkrati določila 
odložni pogoj, ki je bil izved-
ba protipoplavnih ukrepov. 
Investitor – Občina Trebnje 
je zato morala izvesti vse 
zahtevane protipoplavne 
ukrepe, če je hotela pridobi-
ti uporabno dovoljenje za že 
zgrajeni vrtec. Obseg in vr-
sto protipoplavnih ukrepov, 
ki so opredeljeni v strokov-
ni hidrološko-hidravlični oz. 
poplavni študiji Inštituta za 
vodarstvo, so določili in defi-
nirali strokovnjaki s področja 
poplavljanja voda na podlagi 
uradnih statističnih podatkov 
o vodotokih. Usmeritve za 
izdelavo hidrološko-hidra-

vlične študije je prav tako podala Direkcija RS za 
vode, ki je v posebnem postopku tudi potrjevala 
navedeno študijo. Postopek izdelave in potrditve 
tovrstne poplavne študije je neodvisen in stroko-
ven in Občina nanj sploh ne more vplivati, zato so 
vse insinuacije, da si je protipoplavne ukrepe izmi-
slil kar župan sam, še posebej neresnične in žaljive.

Na osnovi navedenega odločno zavračamo vse 
trditve, da je avtor protipoplavnih ukrepov Obči-

na Trebnje oz. župan. Prav tako zavračamo 
vse politične špekulacije, da navedeni ukre-
pi niso učinkoviti. Voda, ki sedaj zastaja na 
travniku, je bila predvidena, da se tam zadrži 
nekaj časa, ker travnik deluje kot zadrževal-
nik vode ob ekstremnih padavinah. Prav tako 
struga Mlinščice deluje kot delni zadrževalnik 
vode, saj bi voda ob zelo hitrem odtekanju 
skozi strugo povzročila poplavni val dolvod-
no od naselja Šentlovrenc. Hidrološka štu-

Protipoplavni ukrepi v naselju Šentlovrenc – odgovor na anonimko 
V uredništvo smo prejeli anonimno vprašanje krajana Šentlovrenca in mu odgovarjamo 

občinske novice



Poškodbe na odprtem širokopasovnem omrežju –  
obvestilo izvajalcem del
Občina Trebnje je prejela obvestilo upravljalca in vzdrževalca odprtega širokopasovnega omrežja družbe GVO  o številnih poškodbah 
na širokopasovnem omrežju, do katerih prihaja med nepravilnim izvajanjem zemeljskih gradbenih del. Družba GVO zato sporoča 
vsem izvajalcem gradbenih del, da je potrebno pred pričetkom izvajanja del pridobiti ustrezne podatke iz katastra vseh komunalnih 
in drugih infrastrukturnih podzemnih vodov. V kolikor podatkov ni ali so pomanjkljivi, pa je potrebno za izvedbo geodetske zakoličbe 
pred pričetkom izvajanja del kontaktirati družbo GVO. Prav tako bi morali vsi izvajalci imeti skladno z Gradbenim zakonom urejeno 
zavarovanje odgovornosti izvajalca del, iz katerega se lahko uveljavljajo odškodninski zahtevki za poškodbe podzemnih vodov, v 
kolikor do njih pride in je za njih odgovoren izvajalec del.
                                                                                

Matija Bitenc
 Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

OU Občine Trebnje
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dija predvideva, da se travnik 
in struga Mlinščice ob ekstre-
mnih padavinah počasi polnita 
z vodo, kjer se voda akumulira 
te nato počasi zvezno odteče 
dolvodno nazaj v Temenico. 
Bistveno je, da poplavne vode 
ne prestopajo več struge Mlin-
ščice in se ne razlivajo več po 
ožjem središču Šentlovrenca.

Dodatno pojasnjujemo, da je 
bil postopek javnega naročila 
izbire izvajalca del voden tran-
sparentno in skladno z določili 
zakonskih zahtev Zakona o jav-
nem naročanju. Izbran je bil 
izvajalec del, ki je ponudil naj-
nižjo ceno za opravljeno stori-
tev. Ta cena je bila na koncu še 
dodatno znižana, kar pomeni, 
da je Občina proračunski de-
nar porabila smotrno in eko-
nomično. 

Občinska uprava zato zavra-
ča vse očitke, da naj bi se na 
predmetni investiciji župan 
okoristil z občinskim denar-
jem. Občina Trebnje v vseh 
postopkih javnega naroča-
nja teži k transparentnosti in 
zakonitosti ter vedno dela z 
največjo mero skrbnosti pri 
porabi proračunskega denarja. 
Vsi navedeni očitki, do katerih 
avtorji anonimk prihajajo brez 
vsakršne realne osnove, so na-
pačni, neresnični, žaljivi in tudi 
kaznivi.

Janez Pirc
Direktor OU

Občinska uprava
Občine Trebnje

občinske novice
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Skupna občinska uprava občin 
Dolenjske se predstavi
S 1. 1. 2020 je pričela na območju Mestne občine Novo me-
sto, Občine Straža in Občine Trebnje delovati Skupna občinska 
uprava občin Dolenjske. S 1. 5. sta se pridružili še Občina Mirna 
in Občina Mokronog-Trebelno. Gre za skupni organ občin, ki so 
ga občine ustanovile z namenom strokovnega in učinkovitega 
opravljanja nalog občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občin-
skega redarstva, pravne službe, občinskega odvetništva, notranje 
revizije, proračunskega računovodstva, varstva okolja, urejanja 
prostora, civilne zaščite, požarnega varstva in urejanja prometa. 
V skupni upravi se trenutno opravljajo naloge občinskega in-
špekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, pravne službe, 
civilne zaščite, požarnega varstva in urejanja prometa. Na ob-
močju Občine Trebnje skupna uprava opravlja vseh šest naštetih 
nalog.
Občinski inšpektorji v Občini Trebnje tako nadzorujejo izvajanje 
občinskih in nekaterih državnih predpisov, ki pooblaščajo občin-
sko inšpekcijo za nadzor. Občinska inšpekcija tako izvaja nadzor 
nad določenimi zakonskimi obveznostmi na področju varstva 
okolja, na področju javnih gospodarskih služb, na področju var-
stva občinskih cest in nekategorizanih cest, ki se uporabljajo v 

Zaključna konferenca projekta 
SkillHUBS
Zadnja tri leta smo na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje 
uspešno vodili in koordinirali mednarodni projekt SkillHUBS. V pro-
jektu smo skupaj s 7 mednarodnimi partnerji razvili inovativen mo-
del za razvoj temeljnih zmožnosti in kompetenc SkillHubs. 
SkillHubs model vključuje integrativne in inovativne metodologije, 
ki vplivajo na celostni razvoj posameznika/zapornika pri integraciji 
v družbo, od izboljšanja samopodobe do motivacije za aktivacijo na 
trg dela.
Rezultate projekta in potek dela v Sloveniji smo navzočim uspešno 
predstavili na zaključni konferenci projekta, ki je potekala v sredo, 
30. septembra 2020. Konferenco smo organizirali v sodelovanju z 
Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij in Andragoškim centrom 
Slovenije.
Več o naših mednarodnih aktivnostih lahko preberete na spletni 
strani www.ciktrebnje.si.

Tanja Vrčkovnik

javnem prometu, javnih površin, na področju urejanja prostora 
in graditve objektov ter na področju taks.
Občinski redarji v občini izvajajo nadzor na področju urejanja 
prometa, varstva cest, javnih poti in rekreacijskih površin, var-
stva naravne in kulturne dediščine, varstva okolja, na področju 
javnega reda in miru in na področju skrbi za javno premoženje.
Za Občino Trebnje se na področju urejanja prometa pripravljajo 
programske usmeritve in določajo prometne ureditve oz. ume-
stitve prometnega režima v prostor. Prav tako je predvideno 
koordiniranje in sodelovanje s sveti za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu in drugimi organi, ki delujejo na strokovnem 
področju, in sodelovanje pri pripravi občinskih predpisov za 
strokovno področje.  
Skupna uprava za Občino Trebnje izvaja tudi strokovne naloge 
na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter 
požarnega varstva, skladno s pristojnostmi občin.
Temeljno poslanstvo skupne uprave je strokovno, učinkovito in 
zakonito delovanje. Cilj skupne uprave je s kakovostnim in odgo-
vornim delom prispevati k uresničevanju potreb občanov.
Občani Občine Trebnje nas lahko kontaktirajo preko tel. št. 07 
39 39 270 ali preko elektronske pošte na souod@novomesto.si.  
Za hitrejše posredovanje redarstva pa nas lahko pokličejo na tel. 
št. 031 390 401.  Na spletni strani Občine Trebnje so dostopni 
tudi vsi obrazci po posameznem delovnem področju.  

novice
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Prizadevanja za človeku in okolju prijaznej-
še načine mobilnosti vsako leto v septem-
bru povežejo na tisoče mest in njihovih 
prebivalcev. Tem prizadevanjem se je Obči-
na Trebnje formalno pridružila pred šestimi 
leti, ko je prvič sodelovala v evropski pobudi 
Evropski teden mobilnosti, ki tradicionalno 
poteka med 16. in 22. septembrom. Letoš-
nji slogan »Izberi čistejši način prevoza!« 
smo podkrepili z dvema novima aktivnos-
tma: peš kažipoti in park(irni) dan, ki smo 
ju izvedli s finančno podporo projekta LIFE 
IP CARE4CLIMATE. Parkirišče pred stavbo 
občinske uprave Občine Trebnje smo za en 

Park(irni) dan je mednarodna pobuda, s katero 
se želeli opozoriti na alternativno rabo prosto-
ra, ki ga v mestih zasedajo parkirišča za avto-
mobile.

Predstavitev poklica

MEDOBČINSKI 
REDAR

MEDOBČINSKO 
REDARSTVO

Kako prepoznamo medobčinskega redar-
ja?
UNIFORMA: 

• barva: modro-rdeča,
• našitki: 

 ᠀ na hrbtu: »MEDOBČINSKO RE-
DARSTVO«,

 ᠀ spredaj: inicialka imena ter 
priimek,

 ᠀ na ramenu in na kapi:  grb 
občine,

• službeno vozilo, 
• službena izkaznica.

Delo medobčinskega redarja obsega:
• PROMET:

• nadzor:
 ᠀ parkiranja,
 ᠀ hitrosti,
 ᠀ uporabe mobilnih telefonov,
 ᠀ upoštevanje rdeče luči,
 ᠀ metanja odpadkov skozi okna,

• tehtanje vozil,
• ovire na cesti …

JAVNE POVRŠINE:
• zagotavljanje varnosti.

VAROVANJE:
• javnega premoženja,
• naravne in kulturne dediščine.

JAVNI RED IN MIR
• kampiranje,
• vandalizem

Kakšna so pooblastila medobčinskega re-
darja?
• opozorilo,
• ustna odredba,
• ugotavljanje identitete,
• varnostno pregled osebe,
• zadržanje osebe,
• zaseg predmetov,
• uporaba telesne sile,
• uporaba sredstev za vklepanje in ve-

zanje,
• uporaba plinskega razpršilca.

Kje delajo medobčinski redarji?
• Mestna občina Novo mesto,
• Občina Trebnje,
• Občina Straža,
• Občina Mokronog-Trebelno,
• Občina Mirna.

Kako in kdaj lahko stopimo v stik z med
občinskim redarstvom?
Dežurna telefonska števila: 031 390 401
Delovni čas: 7.00−19.00

Koristne informacije
PRIJAVE/POBUDE: 
Vloge za prijavo/pobude nepravilnosti 
https://novomesto.si/postopki/vloge/
VEČ NA: https: https://www.novomesto.si

teden preuredili v park in v sodelovanju z 
lokalno skupnostjo vanj umestili različne 
dogodke: razstava likovnih del učencev 
OŠ Trebnje in OŠ Veliki Gaber z naslovom 
»Park(irišče) kot igrišče«, predstavitev 
električnih koles in avtomobilov, klekljarska 
čajanka v organizaciji Klekljarske skupine 
Žnurce, predstavitev Knjižnice Pavla Golie 
Trebnje z bralnim kotičkom, Centra za kre-
pitev zdravja in TIC Trebnje, na razpolago 
pa je bilo tudi gradivo o prometni varnosti. 
Prvošolčki so si ogledali predstavi na temo 
prometne varnosti. Društvo vinogradnikov 
Lisec – Dobrnič je organiziralo družinsko 

Zaključili smo pestro dogajanje ob 
Evropskem tednu mobilnosti 2020

kolesarjenje. Evropski teden mobilnosti se 
tradicionalno zaključi z dnevom brez avto-
mobila (22. septembra), ko smo zarisovali 
peš kažipote.

Sara Uhan 
Oddelek za okolje, 

prostor in infrastrukturo
OU Občine Trebnje

novice
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»Bil sem začetnik pri organizaciji 
sodelovanja ekip NMP ZD Trebnje 

z gasilci na nujnih intervencijah, 
organizator prve skupne vaje in več 

skupnih usposabljanj.«

BOGOMIR HUMAR, 
dr. med., spec. spl. med. 

Priznani zdravnik iz Tolminskega je v Zdrav-
stvenem domu Trebnje zaposlen za polni 
delovni čas na delovnem mestu zdravnik 
specialist vse od 20. 12. 1982.
Kot prostovoljec se je s svojim strokovnim 
znanjem vključeval v delo Rdečega križa 
(tečaji prve pomoči), Planinske zveze Slo-
venije (vzgoja planinskih vodnikov) in v re-
ševalno ter vzgojno delo Gorske reševalne 
službe Slovenije, katere član je že od 1978. 
Nekaj let je sodeloval tudi v Jamarski reše-
valni službi Slovenije.
Bil je tudi član župnijske Karitas Trebnje, 
član Občinskega štaba za civilno zaščito 
občine Trebnje ter član občinskega Odbora 
za družbene dejavnosti občine Trebnje ter 
član projektne skupine Trebnje − zdrava 
občina in občina dobrih medčloveških od-
nosov.
Na Medicinski fakulteti Univerze Ljubljana 
je diplomiral 17. 12. 1980. Po enoletnem 
služenju vojaškega roka je leta 1982 opra-
vil strokovni izpit, specialističnega pa leta 
1993. 

Kako se spominjate začetkov dela v ZD 
Trebnje?
Razmere za delo niso bile urejene. Do kon-
ca 80 let smo imeli hude kadrovske težave. 
Če so kolegi že prišli, so nas kmalu zapustili 
in si našli drugje bolj umirjena delovna me-
sta. V nadaljnjih 10 letih pa je počasi začelo 
nastajati jedro stalnih zdravnikov, ki delu-
jemo še danes. Na začetku moje poklicne 
poti smo si delili majhne ambulante, opre-
ma je bila že zastarela in primanjkovalo je 
osnovnih instrumentov ter diagnostičnih 
pripomočkov.

V marsičem sem oral ledino. Skupaj z ženo 
Andrejo, ki me je tudi pripeljala v Trebnje, 
sva začela izvajati posege s področja male 
kirurgije, npr. šivanje ran, odstranjevanje 
nenevarnih kožnih tvorb, oskrbo določenih 
ognojkov, punkcije burz, sklepov, infiltracije 
mehkih tkiv z zdravili in mnogo drugega.
Do takrat so v ambulantah previjali le manj-
še in plitve nevnete rane. 
Spominjam se še sterilizacije s preku-
havanjem – zlasti steklenih injekcijskih 
brizg. Veliko lažje je bilo, ko so se začeli 
postopoma uvajati že sterilni pripomočki 
za enkratno uporabo. Atravmatske igle za 
šivanje z že vdelano kirurško nitko so bile 
prava revolucija. Parni avtoklav (steriliza-
tor) pa je razrešil vse probleme na tem 
področju.

Verjetno je bilo neprimerljivo z današnjimi 
časi?
Res je. Odhajal sem na teren na promet-
ne in druge nesreče in k hudo obolelim 
ter  spremljal bolnike in poškodovance pri 
prevozih v bolnišnico in jim nudil nujno 
medicinsko pomoč tudi med prevozom. Do 
mojega prihoda se je to dogajalo bolj izje-
moma, tako da je bilo to tudi za kolege v 
sprejemnih ambulantah bolnišnice nekaj 
novega.
Danes si težko predstavljamo, da so šofer-
ji-reševalci vozili v bolnišnico brez sprem-
stva tudi življenjsko ogrožene, npr. nezave-
stne bolnike in poškodovance. 
Pri takrat zelo pogostih hudih prometnih 
nesrečah so reševalci ponesrečencem sami 
nudili prvo pomoč ter jih odpeljali v bolniš-
nico. Med vožnjo je bil ponesrečeni prepu-
ščen samemu sebi, saj je reševalec uprav-
ljal reševalno vozilo in se ni mogel ukvarjati 
z njim. Tako je bilo pogosto, da so ponesre-
čenci umrli med prevozom v bolnišnico. 

Kakšen vozni park ste imeli?
Najprej sem terensko delo opravljal s katr-
co, pozimi pa s fičkom. Ko si zapustil doli-
no, kjer je bila cesta splužena, je obstajala 
velika možnost, da bo za vožnjo navkreber 
potrebno namestiti čisto običajne verige 
in jih pri povratku ponovno odstraniti. Na 
katrci sem za obtežitev pri vožnji navkreber 
sedel na sprednjem delu avtomobila, vozil 
pa je reševalec. Ko smo dobili prvo teren-
sko vozilo (Lada Niva), so se nam mladim 
prikazala nebesa. Spomnim pa se starejše 
kolegice, ki je trpela zaradi trdega ruskega 
volana.  Ker nisem bil domačin, mi je za 
prvo terensko delo direktor ponujal šo-
ferja, a sem ga odklonil, češ da bom teren 
najbolje spoznal, če bom vozil sam. In to je 
bil pravi ognjeni krst; spoznavanje sveta in 
domovine.

Je kakšen dogodek še posebej zapisan v 
vašem spominu?
Prigod je bilo kar nekaj. Spominjam se, da 
sem na že prej omenjeni prvi vožnji po tere-
nu pri iskanju Radne vasi najprej zašel proti 
Rihpovcu, nato pa še proti Šentjuriju. Ven-
dar se s tem še ni končalo. Na Mirni so me 
že v zgodnjem januarskem večeru presene-
tili nizko zloženi tramovi, ki jih žarometi pri 
zavijanju okrog hišnega vogala niso obsveti-
li. V ZD sem se vrnil z udrtimi zadnjimi vrati. 
Kolega Kranjca nikoli nisem vprašal, kaj si je 
takrat mislil o meni.
Verjetno se je v vseh letih vašega dela na-
bralo tudi kaj dogodkov, ki so pustili gre-
nak spomin?
Močno so se mi vtisnila dogajanja v de-
setdnevni vojni za Slovenijo na Medvedje-
ku. Ubiti in ranjeni ljudje, kri, olje, vonj po 
bencinu in zasmojenem človeškem mesu. 
Vse je ostalo.
Najbolj nemočnega pa sem se počutil, ko 
sva nekaj nočnih ur z reševalcem na Mirni 
čakala, da specialna policijska enota napa-
de posadko vojaškega skladišča bencina v 
Puščavi pri Mokronogu. Policisti so bili po-
polnoma opremljeni, vključno z nepreboj-
nimi jopiči in čeladami, midva pa sva bila v 
takrat običajnih belih uniformah in še opo-
zorili so naju, da se utegne pri najini inter-
venciji še streljati.
Olajšanje je nastopilo z odpovedjo napada. 
Poveljnikovega stavka »da je zmagal ra-
zum,« ne bom nikoli pozabil.

Na delovnem mestu – ZD Trebnje Skupaj z ženo Andrejo

intervju
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Reševalna akcija, Triglav

Kako pa ste se spopadali s pomanjkanjem kadra?
V časih hudega pomanjkanja zdravnikov so bile delovne obreme-
nitve peklenske. Poleg rednega dela in nadomeščanja po raznih 
ambulantah je bilo vedno potrebno zagotavljati tudi neprekinjeno 
zdravstveno varstvo. Danes si že težko predstavljam, da smo imeli 
po dve nočni dežurstvi tedensko, po katerem si opravil še dopo-
ldansko ambulanto. Če si preko tedna dežural samo enkrat, ti je 
padlo sobotno in nedeljsko dežurstvo, pred odhodom domov pa si 
oddelal še dopoldansko redno ambulanto. 
Specialna, ubijalska vikend kombinacija pa je bila taka: petkovo 
popoldansko delo v redni ambulanti, noč na soboto smo prespali 
doma, bili v službi preko sobote in nedelje ter v ponedeljek do-
poldan opravili še redno ambulanto. Razpored za Supermana, a 
smo bili in ostajamo samo ljudje s svojimi omejitvami. Znano je, 
da je utrujeni zdravnik nevaren zdravnik. Zaradi preutrujenosti so 
možne napačne presoje in odločitve. Ob prihodu v ambulanto pa 
bolnik upravičeno pričakuje najboljšo obravnavo in razrešitev pro-
blema, zaradi katerega išče pomoč.

Ste prvi, ki je osveščal gasilce s področja prve pomoči in nujne 
medicinske pomoči.
Kmalu po osamosvojitvi je takratno Ministrstvo za zdravstvo or-
ganiziralo sklop izobraževanj na temo »Katastrofne medicine,« ki 
so potekala na Igu. Počasi se je tudi v našem okolju izoblikovalo 
prepričanje, da je za učinkovito ukrepanje v primeru raznih nesreč, 
še posebno, če je  vanj vključeno večje število poškodovancev ali 
obolelih, zelo pomembno usklajeno sodelovanje različnih služb. 
Pri nas gre najpogosteje za ekipo NMP (nujne medicinske pomoči), 
gasilsko enoto za tehnično reševanje in policijo. Kot član Občinske-
ga štaba za civilno zaščito sem s podporo takratnega namestnika 
poveljnika štaba, Dušana Mežnaršiča, pričel sodelovati z gasilsko 
enoto za tehnično reševanje v Trebnjem in leta 1999 smo s simula-
cijo železniške nesreče izvedli prvo tovrstno skupno vajo – mislim, 
da smo bili prvi  tudi na Dolenjskem.
Gasilcem smo posredovali znanja s področja prve pomoči in nuj-
ne medicinske pomoči, oni pa odlično obvladajo tehnične posege, 
ki zagotovijo varen dostop do ponesrečenca. To sodelovanje je še 
vedno zgledno. 

Ves čas si prizadevate za izboljšave, boljše pogoje dela, čeravno si 
s tem samo povečujete delo in odgovornost.
Vedno sem stremel za izboljšavami in boljšimi pogoji dela. Tako 
sem z vso podporo predpostavljenih vzpodbujal nabavo opreme 
za nujno medicinsko pomoč, zamenjavo nizkih reševalnih vozil s 
kombiji in vključevanje medicinskih tehnikov kot šoferjev in sprem-

ljevalcev v nudenje nujne medicinske pomoči. Vse s ciljem, da eki-
pa zagotovi hitro, kvalitetno zdravstveno pomoč in pomoči potreb-
nega dokončno oskrbi sama ali pa, da ga v dobrem stanju pripelje 
do bolnišnice.
Ovira, ki je po navadi vse zaustavljala, je bila sistemska neurejenost 
na nivoju države.

Katere so glavne „prednosti“ vašega dela?
Med opredeljenimi pacienti v naši ambulanti je velik delež popula-
cije nad 65 let in to daje značilen pečat mojemu delu.
Ena od največjih prednosti je poznavanje ljudi. Odnos, ki ga družin-
ski zdravniki vzpostavimo z bolniki, je trajen in bolj oseben. Pozna-
mo okolje, v katerem živi bolnik, poznamo njegovo družino in tudi 
bolniki bolje poznajo nas in s tem krepimo medsebojno zaupanje, 
kar izboljšuje izid zdravljenja.
Profesionalni medosebni odnosi in dobro sodelovanje v ožji eki-
pi moje ambulante (srednja medicinska sestra, diplomirana me-
dicinska sestra v ambulanti družinske medicine) so predpogoj za 
dobro delo z bolniki. Seveda si sodobnega zdravljenja brez pomoči 
laboratorija, fizoterapije, patronažne službe in vseh preventivnih 
dejavnosti ne moremo več predstavljati. 
Ponosen sem na svoje nekdanje in sedanje sodelavce v ZD Trebnje, 
saj vem, koliko truda in zavzetosti so vlagali in še vlagajo v svoje 
delo z bolniki. Kvalitetna zdravstvena oskrba, ki jo nudi današnja 
ustanova, temelji na našem skupnem delu.
In ne nazadnje je potrebno tudi dobro sodelovanje s kolegi specia-
listi na različnih nivojih zdravstvenega sistema.

Vaje z gasilci

Prejem zlatega znaka – Brdo pri Kranju 2010

intervju
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Dan brez 
avtomobila  
v enoti Mojca
V enoti Mojca smo v torek, 22. 9. 2020, 
na prav poseben način obeležili Dan brez 
avtomobila

V ponedeljek smo otrokom prebrali Zgod-
bo o belem zajčku, ki je bil žalosten, saj je 
bil njegov kožušček že siv od onesnažene-
ga okolja. Z otroki smo se dogovorili, da 
pridemo naslednji dan v vrtec peš, da bo 
zajčkov trebušček zopet postal bel. Tisti 

Ste uspešni pri svojem delu?
S svojim delom sem zadovoljen. Vedno pa 
obstajajo stvari, ki bi jih lahko opravil še 
bolje.
V vseh letih dela sem doživel svetlo pa 
tudi temnejšo stran zdravniškega poklica, 
a vedno sem se trudil izpolnjevati njegovo 
osnovno poslanstvo – pomagati ljudem.
Do leta 2016 sem bil v ZD vključen v vse 
oblike izvajanja nujne medicinske pomoči 
in zagotavljanja 24-urnega neprekinjenega 
zdravstvenega varstva. 10 let sem bil kot 
zdravnik reševalec letalec vključen v izvaja-
nje helikopterske nujne medicinske pomoči 
obolelim in ponesrečenim v gorah.
V Gorski reševalni službi Slovenije sem bil 
10 let član Komisije za medicino, ki se uk-
varja z doktrino nujne medicinske pomoči 
v gorah za zdravnike in z izobraževanjem 
gorskih reševalcev na področju nujne me-
dicinske pomoči in prve pomoči.
Vrsto let sem mentor študentom medicine 
za predmet družinska medicina in glavni 
mentor specializantom družinske medicine. 
Velikokrat sem sodeloval ali pa bil nosilec in-
ternih strokovnih izobraževanj za zdravnike, 
zobozdravnike, medicinske tehnike, reševal-
ce in nezdravstveno osebje ZD Trebnje.

Vaše delo je znano širše. Dobili ste kar ne-
kaj visokih priznanj.
Ja, res se jih je v teh letih nabralo veliko. 
Prejel sem srebrni častni znak Planinske 

otroci, ki so prišli peš, so zajčku na panoju 
na njegov siv kožušček nalepili bel krogec. 
Naš zajček je tako zopet dobil nazaj svoj 
beli kožušček. 

V dopoldanskem času smo pripravili ra-
zlične dejavnosti na temo prometa. Otro-
ci so izdelovali vozila iz papirja in kartona, 
iz lesenih kock sestavljali vozila po pred-
logi, risali s kredami in vozili avtomobilč-
ke po stezi. Vozili so se tudi s poganjalci 
mimo ovir in s skiroji po cesti, kjer so mo-
rali upoštevati prometne znake.

Simona Umek

zveze Slovenije (1989), zlati častni znak Pla-
ninske zveze Slovenije (1997), srebrni častni 
znak GRS (1998), častni znak GRS (2004) in 
državni odlikovanji: Zlati znak civilne zaščite 
za delo v GRS (2010) ter Srebrni znak civilne 
zaščite (2007).
Bil sem član sveta zavoda in član vodstva 
skupnega sindikata. Bil sem eden od usta-
noviteljev zdravniškega sindikata FIDES in 
poverjenik sindikata FIDES v ZD Trebnje.
Bil sem poslanec za dolenjsko regijo v Skup-
ščini Zdravniške zbornice in član Odbora za 
osnovno zdravstvo v prvem sklicu.

Bili ste tudi direktor ZD Trebnje. Kako je 
potekalo vaše delo?
V letih 1997 do 2003 sem bil direktor in v. 
d. direktorja ZD Trebnje in sodeloval sem 
s številnimi ustanovami in posamezniki. 
Poleg izpolnjevanja pogodbenih obvezno-
sti do ZZZS, modernizacije prostorov in 
opreme, dopolnjevanja ekip v manjkajočih 
dejavnostih (splošna medicina, ambulanta 
splošne medicine v DSO Trebnje, ginekolo-
gija, pljučna ambulanta, zobozdravstvo ...) 
sem vedno poudarjeno skrbel za strokov-
ni napredek vseh delavcev zdravstvenega 
doma z nekaj več izobraževanja za NMP (in-
terna izobraževanja, podiplomskih tečaji).
Podpiral in ustvarjal sem možnosti za izpe-
ljavo projektov, ki jim je cilj boljša oskrba 
bolnikov (npr. Ciriax ortopedska medicina, 
oprema za male kirurške posege, oprema 
za NMP ...) na primarnem nivoju brez nepo-
trebnih napotovanj k specialistom.

V času mojega vodenja zdravstvenega 
doma je naša ustanova poslovala uspešno, 
dvigal se je strokovni nivo zaposlenih in po-
večevala se je njena prepoznavnost v ožjem 
okolju in tudi širše.
Kot član projektne skupine Trebnje − zdra-
va občina sem sodeloval pri oblikovanju 
dodatnih vsebin šole za starše. Na sreča-
njih zdravih občin pa sem predstavljal vlogo 
zdravstvenega doma v projektu.

Kako gledate na svoj poklic?
Svoj poklic moraš opravljati z ljubeznijo. 
Kljub dolgoletnemu stažu ti mora biti v izziv 
in obenem zadovoljstvo, saj je le zadovo-
ljen človek lahko uspešen in srečen.

Kako se sproščate izven svoje ordinacije?
Najbolj s fizično aktivnostjo: nekdanji tek je 
zamenjala hoja, brez hribov ne gre, delam 
na svoji domačiji. Rad posežem po knjigah, 
strokovnih in leposlovju − za dušo in nad-
gradnjo znanja. Privlačita me domoslovje 
in rodoslovje.
 
Koronavirus?
»Filozofiranje« je odveč. Potrebno je zau-
pati ljudem, ki so strokovnjaki na področju 
nalezljivih bolezni in spoštovati znana na-
vodila.

Tudi mi želimo Bogomirju Humarju,  
dr. med., da še dolgo ostane v tako dobri 
psihofizični kondiciji.

Mojca Smolič

Plezanje v ledu

V reševalni akciji

Reševalna akcija, vrh Triglava 
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Počitniške 
delavnice Igrivi 
Jurček Trebnje
Letos je DPM Jurček v Trebnjem izvedel 
delavnice v dveh terminih: 27. 7.–31. 7. 
2020 ter 10. 8.–14. 8. 2020. Delavnic se 
je udeležilo 52 osnovnošolskih otrok. Pro-
gram je potekal med 9. in 15. uro, otrokom 
je bilo omogočeno jutranje in popoldan-
sko varstvo. Program je vključeval različne 
igre, ples, petje, pripravo palačink, lov na 
zaklad, kviz in pletenje zapestnic. Vreme 
nam je omogočilo tudi izvedbo vodnih 
iger s pomočjo gasilcev PGD Trebnje, ki 
so nas ohladili in nam predstavili vozila 
ter opremo, preizkusili pa smo se tudi v 
reševanju ljudi iz zadimljenega prostora. V 
drugem terminu delavnic smo poleg gasil-
cev obiskali tudi policiste Policijske postaje 

Pohod po Temeniški  
in Mirnski dolini
Pohodniška sekcija DU Trebnje je skupaj z vodstvom DU Trebnje 
organizirala 15. 9. 2020  1. pohod po Temeniški in Mirnski dolini, 
ki naj bi na našem področju v času omejitev zaradi koronavirusa 
zamenjal pohode »Spoznavajmo Dolenjsko«. Pohoda so se ude-
ležili pohodniki iz DU Mirna, DU Mirna Peč, DU Novo mesto in DU 
Trebnje, in sicer po priporočilu NIJZ z omejitvijo 50 pohodnikov. 
Trasa pohoda je bila glede na prvotno zamišljeno nekoliko spre-
menjena, odločili smo se namreč, da pohod izvedemo po gozdni 
cesti, ki je bila na novo urejena pred dvema letoma in vodi okoli 
hriba Skledica od Pluske do Velike Loke in po drugi strani nazaj 
do Pluske, le da smo jo tokrat podaljšali do Jurjeve domačije na 
Občinah, kjer nam je bila predstavljena zgodovina hiše in ogledali 
smo si njeno notranjost ter tudi skedenj. Ob vmesnih krajših po-
stankih nas je Miro seznanil z lokalnimi posebnostmi.

Pohod smo z zasluženo malico zaključili pri gasilskem domu na 
Občinah. Za podporo se zahvaljujemo Občini Trebnje in Zavaro-
valnici Triglav.

Za DU Trebnje Martin Hočevar

Vzajemnost
Kaj je prava  vzajemnost, dokazujejo v praksi z velikim zadovolj-
stvom osnovnošolci iz Velikega Gabra in člani tamkajšnjega Druš-
tva upokojencev. 
Ob upoštevanju vseh previdnostnih ukrepov v zvezi s COVID-19 
so skupaj organizirali lep pohod po pobočjih med Čatežem in 
Primskovim za vse učence vseh šolskih triad. Najmlajši so imeli 
nekoliko krajši pohod, starejši daljšega, vendar vsi v isti smeri – le 
cilji so bili različni. Po manj obiskanih in za mnoge celo nezna-
nih krajih so jih vodili upokojenci po dodelani časovnici in trasi. 
Učenci so v naravi spoznali vzrejo čebel, našli rake v potoku, videli 
so, kje so v obori jeleni, se razgledali po okolici in se seznanili z 
nekaterimi zgodovinskimi posebnostmi domačih krajev, ki jih še 
niso poznali.

Trebnje, ki so nam prav tako pokazali svoja 
vozila in opremo. Obojim se še enkrat lepo 
zahvaljujemo.
Upamo, da se kmalu spet vidimo na naših 
dogodkih.

Hvala Občini Trebnje in donatorjem Povše 
Metal, M Tom, Tomplast, Xilon, Terca ter 
Avto center Tit.

Vodja programa: Ana Jurglič
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Letovanje za socialno 
ogrožene skupine otrok  
in mladostnikov
Društvo prijateljev mladine Jurček je tudi letos odpeljalo osnov-
nošolce na letovanje v Zgornje Gorje pri Bledu. Udeležilo se ga je 
40 otrok iz občin Trebnje, Mirna in Mokronog-Trebelno. Potekalo 
je med 3. in 8. avgustom.
Otroci so na letovanju s socialnimi in družabnimi igrami ter z 
druženjem ob kresu pletli nova prijateljstva. Neizmerno so uži-
vali v vodnih igrah, kopanju v Blejskem jezeru, lovu na sladkarije, 
preobrazbi animatorjev in v sobi pobega. Na obisku pri gasilcih, 
ustvarjalnicah in ogledu Pokljuške soteske pa so se tudi kaj nove-
ga naučili.
Animatorji, ki so bili z otroki na letovanju, so bili Ana Jurglič, Eva 
Grandovec, Ana Kolar, Luka Krejan, Jure Zelič in Marko Bevc. 
Nepozabno letovanje so poleg članov Društva prijateljev mladi-
ne Jurček omogočili tudi Center za socialno delo Trebnje, Zveza 

Kaj je trgovina z ljudmi? 
Ali se to dogaja tudi pri nas? Se to lahko zgodi meni, tebi, nje-
mu? Kaj lahko naredim, da se mi to ne bi zgodilo? In če se ven-
darle zgodi? Kako (si) lahko pomagam?
Veliko vprašanj se odpre ob besedni zvezi trgovina z ljudmi. Na 
ta vprašanja že od leta 2001 odgovarjamo v Društvu Ključ – cen-
tru za boj proti trgovini z ljudmi. 
Trgovanje z ljudmi je ena najhujših kršitev človekovih pravic. Gre 
za pojav, ki je prisoten tudi v Republiki Sloveniji iz istih razlogov 
kot po svetu; zaradi pohlepa ljudi, povpraševanja po ceneni de-
lovni sili, razpada vrednostnega sistema, na drugi strani pa zaradi 
dejstva, da veliko ljudi živi brez priložnosti za dostojno življenje in 
v slabih socialnih razmerah in so zato ranljivi.
Veseli nas, da bomo v mesecu oktobru na območju Trebnjega 
izvedli štiri delavnice »Vijolica« za osnovnošolce, znotraj katerih 
jih bomo informirali o pasteh, v katere jih lahko trgovci z ljudmi 
ujamejo. In ker v naših programih ni prostora za zastraševanje 
udeležencev, pač pa dajemo prednost informiranosti in krepitvi 
kompetenc mladih ljudi, jim zato razložimo preproste, vsem ra-
zumljive samozaščitne ukrepe, da ne bi postali žrtve izkoriščanja. 
Osnovnošolci v zadnji triadi in srednješolci spadajo v najbolj ran-
ljivo skupino; ker so radovedni, ker je njihova razvojna naloga, da 
se odlepijo od osnovne celice in stopijo na pot odraslosti, istoča-
sno pa nimajo dovolj življenjskih izkušenj.
Pomembno je, da na delavnicah predstavljamo resnične zgodbe 
ter tako mladim omogočimo, da so seznanjeni s pravimi infor-
macijami, kar sam pojav konkretizira in ga ne minimalizira zgolj 
na neke napačne ali polresnične informacije, ki se širijo preko 
družbenih medijev. Poseben poudarek je namenjen tudi nači-
nom novačenja, ki se jih poslužujejo trgovci z ljudmi, pri čemer se 
posebej izpostavi tudi varno rabo interneta in socialnih omrežij 
ter potrebno pazljivost pri deljenju fotografij in drugih informa-
cij preko spleta. Skozi delavnico izpostavljamo tudi pomembnost 
nenasilnega vedenja in umik iz nasilnih odnosov ter pomembnost 
iskanja pomoči v primeru, da so izpostavljeni nasilju ali katerikoli 
obliki izkoriščanja. Delavnice so namreč zastavljene na način, da 
se mlade spodbudi, da postavljajo čim več vprašanj in sodelujejo, 
torej ne gre zgolj za statično predavanje o trgovanju z ljudmi, pač 
pa za dinamično, z debato prežeto podajanje pomembnih infor-
macij, spodbujanje empatije in razvijanje čustvene inteligence.

V primeru, da imate informacijo oziroma razmišljate, da bi nekaj 
kar ste opazili, lahko bilo trgovanje z ljudmi oziroma potrebujete 
našo pomoč ali jo potrebuje kdo drug in bi mu želeli pomagati, se 
lahko obrnete na nas. Pokličete nas lahko na brezplačno, anoni-
mno in svetovalno linijo 080 17 22 vsak delovni dan od 9.00 do 
13.00 oziroma nam pišete na  info@drustvo-kljuc.si.

Katjuša Popović

prijateljev mladine Slovenije, Občina Trebnje, Občina Mirna in 
Občina Mokronog-Trebelno. Poleg naštetih se za finančno pomoč 
iskreno zahvaljujemo tudi donatorjem Povše Metal, M Tom, Tom-
plast, Xilon, Terca ter Avto center Tit.

Ana Kolar
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Galerijska paleta
Z besedami danskega filozofa Kierkergaarda »Življenje 
lahko razumemo samo za nazaj, živeti pa ga je treba na-
prej,« je župan Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver 
v soboto, 3. oktobra 2020, odprl 53. Mednarodni tabor 
likovnih samorastnikov Trebnje in začasno razstavo Od 
pešpotnega časa do danes.
V prostorih galerije sta letos ustvarjala Slovenca Tomaž 
Hartman in Darja Štefančič, v domačem ateljeju pa 
Alexandra Detinska (Češka republika), Sandrine Lepelle-
tier (Francija), Kikka Nyren (Finska) in Joškin Šiljan (Srbi-
ja). Njihovih šest del se je potegovalo za nagrado žirije in 
samostojno razstavo izbranega avtorja v Galeriji.

Hkrati z otvoritvijo tabora je bila tudi otvoritev razstave 
prijateljev Rudija Stoparja in Darje Lobnikar Lovak Od 
pešpotnega časa do danes, ki bo v Galeriji likovnih samo-
rastnikov Trebnje na ogled do 14. februarja 2021. Glasbe-
no piko na sobotni prireditvi je pripravila Glasbena šola 
Trebnje.

Za smeh so tokrat 
poskrbeli Ljutomerčani
Trebanjska območna izpostava Javnega sklada RS za kul-
turne dejavnosti (JSKD) je lansko jesen zasnovala prvo 
sezono gledališkega abonmaja za odrasle TIM, v sklopu 
katere so v Trebnjem gostili štiri gledališke predstave. Ker 
trenutna situacija razpisa nove abonmajske sezone ne 
omogoča, so se odločili, da gledališko predstavo posta-
vijo na prostem.
Na slikoviti ploščadi pred trebanjsko knjižnico so tako 
septembra obiskovalci uživali v  gledališki predstavi z 
naslovom Hotel Opera v izvedbi gledališke skupine 2020 
iz Ljutomera. Gre za komedijo ameriškega avtorja Kena 
Ludwiga, ki jo je priredil režiser Viktor Hrvatin Meglič. Po-
sebnost predstave je ta, da temelji na solo pevskih tenor-
skih vložkih dveh moških vlog. Ljubiteljski gledališčniki iz 
Ljutomera so trebanjsko publiko navdušili.

Praznovanje 24. Golievih 
dni v trebanjski knjižnici
Knjižnica Pavla Golie Trebnje vsako leto v aprilu ob so-
financiranju Občine Trebnje obeležuje Golieve dneve, s 
katerimi zaključimo tudi bralno značko za odrasle Bralna 
potepanja. Ker je letošnje leto posebno in izvedbo do-
godkov narekuje epidemiološka situacija, smo Golieve 
dneve praznovali v petek, 25. 9. 2020, v Galaksiji Treb-
nje. Ob nagovorih direktorice knjižnice Andreje Pleničar 
in župana Alojzija Kastelica smo prisluhnili prispevku o 
življenju in delu dveh velikih Trebanjcev, primadone lju-
bljanske opere, Vilme Bukovec, in slovenskega škofa ter 
metropolita dr. Alojzija Šuštarja. Letos namreč mineva 
100 let od njunega rojstva. V zanimivem pogovoru se 
nam je predstavil Darko Đurić, športnik invalid, ki ga v živ-
ljenju žene predvsem želja po napredku. 

Vabljeni! 
Petra Krnc Laznik

Foto: Alenka Stražišar Lamovšek

Zaradi obvladovanja širjenja novega koronavirusa se je prireditev odvija-
la z omejenim številom obiskovalcev v skladu s priporočili Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje (NIJZ). Projekt je omogočila Občine Trebnje.

Joži Sinur, JSKD OI Trebnje

Letošnji Golievi dnevi niso zaključili, ampak so najavili nov začetek Bral-
nih potepanj. Tokrat bomo brali vsebine, povezane s hrano. Ni je namreč 
okusnejše hrane, kot je zanimiva knjiga. Vabljeni, da berete z nami tudi 
letos.

Irena Palčar, Knjižnica Pavla Golie Trebnje

kultura
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Pomen pravočasne 
fizioterapevtske 
obravane
Fizioterapija je ena od mlajših ved na medi-
cinskem področju, v Sloveniji obstaja od leta 
1957. Ves čas se razvija tako na manualnem 
področju kot na področju aparatur. Razvoj je 
prinesel bistveno boljše rezultate zdravlje-
nja. Nova dognanja so razlog, da se je treba 
poklicno izobraževati celo življenje. V Zdrav-
stvenem domu Trebnje skrbimo za razvoj fi-
zioterapevtske stroke, saj stalno posodablja-
mo aparature, fizioterapevtke pa se ob delu 
dodatno izpopolnjujemo. Večina od nas se 
je izpopolnjevala na ortopedskem področju. 
Bolnikov z ortopedskimi težavami je namreč 
največ. Naslednji po pogostosti so bolniki po 
različnih poškodbah. Oboji potrebujejo obrav-
navo v čim krajšem možnem času. Le tako lah-
ko pričakujemo najboljši možni rezultat zdrav-
ljenja. To pa pogosto ni možno zaradi splošno 
znanega pomanjkanja denarja v zdravstvu.
Bolnika, ki pride na fizioterapevtsko obravnavo, 
fizioterapevtka najprej pregleda in povpraša o 
njegovih težavah. Prva terapije je tako usmer-
jena v odkrivanje vzroka bolnikovih trenutnih 
težav. Na podlagi tega se oceni, katera struktu-
ra v bolečem predelu je poškodovana. Rezultat 

Spodbujajmo nosečnost brez alko-
hola, saj je tako za mamo in njenega otroka 
najvarneje (NIJZ)
Širšo javnost želimo spodbuditi k odgovornemu odnosu do pitja alkohola 
in nosečnosti ter tako preprečevati posledice, ki jih ima lahko pitje 
alkohola v času nosečnosti za otroka. Govorimo o tako imenovanem 
spektru fetalnih alkoholnih motenj (FASD od angl. Fetal Alcohol Spe-
ctrum Disorders). Pitje alkoholnih pijač v nosečnosti lahko trajno ško-
duje otroku, saj alkohol vpliva na razvoj njegovih možganov in telesa. 
Zanesljivo lahko trdimo, da je FASD popolnoma preprečljiv – če otrok 
med nosečnostjo ni izpostavljen alkoholu, se FASD ne more razviti. 
Kaj vemo o alkoholu in nosečnosti?
Alkohol, ki ga z alkoholno pijačo zaužije nosečnica, iz njene krvi prosto 
prehaja skozi posteljico in v nekaj minutah v otrokovi krvi doseže vsaj 
tako visoko koncentracijo kot pri mami. V nasprotju z mamo ima otrok 
omejene zmožnosti presnove alkohola, ki zato ostaja v otrokovem tele-
su dlje časa in nanj škodljivo deluje.
Tudi manjša količina alkohola lahko škodi še nerojenemu otroku. Danes 
vemo, da so razlike med posamezniki v ranljivosti na alkohol povzroče-
ne z genetsko dovzetnostjo. Za žensko brez genetske dovzetnosti morda 
en kozarec vina ne povzroči večje škode. Pri ženski z genetsko dovzet-
nostjo pa je lahko že en kozarec vina dovolj, da škodi otroku.
Kaj se lahko zgodi?
Alkohol je celični strup in teratogen ter povzroča nepravilnosti v razvoju 
in rasti otroka. Ker se otrok razvija in raste skozi celo nosečnost, je lahko 
ob izpostavljenosti alkoholu moten razvoj njegovih organov in tkiv ka-
darkoli v nosečnosti, tudi še preden ženska ve, da je noseča. Na učinke 
alkohola so najbolj občutljivi otrokovi možgani, ki se razvijajo skozi celo 
nosečnost. Posledice izpostavljenosti alkoholu v nosečnosti so lahko 
splav, odmrtje ploda, zaostanek v rasti, rojstvo otroka s spektrom fe-

zdravljenja bo bistveno slabši, kadar ne obrav-
navamo strukture, ki je dejansko poškodovana. 
V 21. stoletju obstaja veliko različnih preiskav, ki 
pa vedno ne razkrijejo vzroka bolnikovih težav. 
Pri starejših ljudeh je lahko tkivo npr. poškodo-
vano tako zaradi samega procesa staranja kot 
zaradi ponavljanj gibov v neugodnem položaju. 
Po poškodbi se lahko take degenerativne spre-
membe pomotama obravnavajo kot bolnikov 
edini problem, pacient pa ima npr. vnetje skle-
pa po poškodbi. Tega pa ne zazna nobena od 
preiskav, zato je postavitev pravilne in pravoča-
sne diagnoze na osnovi temeljitega razgovora 
bistvenega pomena za uspešno zdravljenje. 
Poškodovane strukture se celijo z brazgotinje-
njem, zunanjim in notranjim. S terapijo želimo 
brazgotinjenje optimizirati: idealno je, če je  
tkivo zaceljeno, hkrati pa je brazgotina tako gi-
bljiva, da v nobeni smeri ne omejuje gibanja. 
To omogočijo različni fizioterapevtski postop-
ki, vendar samo do trenutka, ko brazgotina še 
ni zastarana.  Zato je izredno pomembno, da 
bolnik kmalu po poškodbi začne s terapijo.
Tudi pri ortopedskih težavah (npr. bolečine v 
hrbtenici) je zelo pomemben pravočasen od-
ziv na težave. V idealnih okoliščinah bi pacient 
prišel na terapijo takoj, ko nastopijo težave. S 
pravočasno terapijo skrajšamo čas zdravljenja 
in preprečimo posledice, ki bi jih povzročilo 

čakanje doma in nestrokovno izvajanje raznih 
vaj, ki jih pacienti najdejo npr. na internetu 
(in običajno niso primerne za vse paciente). S 
pravočasno terapijo tudi zmanjšujemo pojav 
trajnih degenerativnih sprememb na tkivih, ki 
nastanejo po preobremenitvah.
Žal vsi skupaj ugotavljamo, da so v zdravstvu 
problem dolge čakalne vrste. Pandemija je 
stanje še poslabšala. Zdravstveni dom Treb-
nje ima z ZZZS pogodbo, ki določa število 
obravnav v koledarskem letu. Na žalost ta 
obseg ne zadošča za vse potrebe pacientov. 
Ker se zavedamo pomembnosti pravočasnih 
obravnav in zaradi želja bolnikov po hitrem 
dostopu do fizioterapevtskih storitev, smo v 
ZD Trebnje zaposlili dodatne fizioterapevtke. 
S tem omogočamo tudi takojšnjo obravnavo 
na osnovi samoplačniških storitev. Zainte-
resirani se lahko dogovorijo za termin brez 
delovnega naloga (mail, telefon). Včasih sta 
potrebni le ena ali dve terapiji, da pride do 
izboljšanja. Samoplačniška storitev je lahko 
tudi premostitev do časa, ko bolnik pride na 
vrsto za terapijo na delovni nalog. S tem pre-
prečimo zastaranje poškodb. Pogosto svoje 
zdravje postavljamo na stranski tir. Poskrbimo 
za sebe tudi na način, da si omogočimo pra-
vočasni dostop do fizioterapevtskih storitev.

Jožica Zupančič, Darinka Kocjan

talnih alkoholnih motenj (FASD), tudi nenadna smrt dojenčka. FASD je 
skupno ime za različne prirojene nepravilnosti in primanjkljaje v razvoju 
otroka, ki izvirajo iz izpostavljenosti alkoholu pred rojstvom in se kaže-
jo na telesnem, miselnem in duševnem področju. Za osebe s FASD so 
značilne spremembe v delovanju možganov, kar je pogosto prepozna-
no šele v šolskem obdobju, ko otrok ne zmore izpolniti vseh zadolžitev 
in pričakovanj. Če otrok s FASD ni prepoznan in ustrezno obravnavan, 
obstaja tudi veliko tveganje za mnoge oviranosti v odrasli dobi.
Kje prepoznavamo problem v Sloveniji?
Skoraj polovica žensk v rodni dobi alkoholne pijače pije na visoko tve-
gan način.
Raziskave kažejo, da je pomemben dejavnik, ki vpliva na pitje alkohola 
med nosečnostjo, pivsko vedenje pred nosečnostjo, še zlasti popivanje. 
Podatki slovenskih populacijskih raziskav kažejo na veliko razširjenost 
pitja alkohola v rodni dobi. V starostni skupini 25 do 34 let, ki je starost-
na skupina, v kateri zabeležimo največ rojstev, je skoraj polovica (46 %) 
žensk v zadnjem letu vsaj enkrat pila na način, s katerim je tvegala pojav 
škodljivih posledic pitja alkohola. Velik delež nenačrtovanih nosečnosti, 
razširjenost in celo trend povečevanja visoko tveganega pitja med mla-
dimi ženskami povečuje verjetnost nenamerne izpostavljenosti otroka 
alkoholu v zgodnji nosečnosti, ko le-ta še ni prepoznana. Nenačrtovane 
nosečnosti pa so običajno tudi kasneje prepoznane.
Več kot četrtina nosečnic pije alkohol in zaradi posledic pitja alkohola 
se letno rodi vsaj 80 otrok z najtežjimi motnjami.
Po oceni tujih strokovnjakov v Sloveniji v nosečnosti več kot četrtina 
nosečnic (27 %) v času nosečnosti pije alkohol, na leto pa se rodi vsaj 
80 otrok z najtežjo obliko motnje (FAS), vseh otrok, ki imajo kakrš-
nekoli posledice zaradi izpostavljenosti alkoholu pred rojstvom, pa 
približno petkrat toliko. 
Več informacij na: ttps://www.nijz.si/sl/spodbujajmo-nose-
cnost-brez-alkohola-saj-je-tako-za-mamo-in-njenega-otroka-najvarne-
je-dan-fetalnega
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Besede so jih povezale četrtič
Trebanjska območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejav-
nosti (JSKD) je že četrtič zapovrstjo pripravila območno srečanje lite-
ratov Mirnske in Temeniške doline, poimenovano Besede povezujejo, 
na katerem se srečajo literati in literatke, ki delujejo na območju občin 
Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje.
Na tokratni natečaj, ki je bil namenjen avtorjem, starejšim od 15 let, 
se je odzvalo 11 literatov in literatk, med njimi tudi trije iz Občine 
Trebnje: Ivan Korponai, Gordana Lalić in Nataša Zaletelj. Prispela dela 
je pregledal strokovni spremljevalec območnega srečanja, mentor in 
urednik prof. Ivan Gregorčič. Udeleženci območnega srečanja so se 
na literarni delavnici, ki se je ob spoštovanju ukrepov Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje letos odvijala v Večnamenskem domu na 
Trebelnem, z mentorjem pogovorili o prijavljenih delih.
Na trebanjskem JSKD medtem snujejo še literarni zbornik, v katerem 
bodo objavljena izbrana dela zadnjih treh območnih srečanj. 

Joži Sinur, foto: JSKD OI Trebnje

Je kaj novega na Čatežu?
Čeprav se morda zaenkrat na videz na Čatežu ne dogaja nič drugega, 
kot da se skupaj s Komunalo mučimo z urejanjem ekoloških otokov in 
skupnih zbiralnic, je dejavnost kar živahna na vseh področjih. Tokrat 
omenjamo dve.  
Občina Trebnje je prižgala zeleno luč za rekonstrukcijo vodovoda od 
Jerajevih pa do vodohranov na Zaplazu in krak do križišča za Razbore. 
Rekonstrukcija bo rešila problematiko kloriranja in občasnih izpadov 
vode v zaselkih Nišče in Slemene. Projekt bo po zagotovilih pristojnih 
na Občini realiziran v letu 2021, če bodo lastniki parcel trase vodovo-
da pristopili k služnostnim pogodbam. 
Krajevna skupnost je za potrebe skladiščenja prireditvenih šotorov, 
stojnic, odra ipd. kupila gospodarsko poslopje nekdanje gostilne Les-
jak. Vso to opremo smo do sedaj hranili pri zasebnikih, največkrat na 
različnih lokacijah, ki so bile bolj ali manj primerne, in imeli nenehno 
problem, kam zadeve preseliti, če je lastnik potreboval prostor.  Loka-
cija je primerna tudi zaradi bližine vaškega trga, kjer se odvija pretežni 
del dogodkov na Čatežu.

za Svet KS Čatež, Mija Benedičič

Pozitivne zgodbe  
iz romskega naselja Vejar
V naselju Vejar deluje projekt Skupaj za znanje Centra šolskih in ob-
šolskih dejavnosti v prostoru, imenovanem Večnamenski center Vejar. 
Sodelujemo z romskimi otroki, mladostniki in starši. Romskim otro-
kom po koncu pouka nudimo učno pomoč in različne aktivnosti, mla-
dostnike motiviramo za nadaljnje izobraževanje in jih informiramo o 
različnih temah. S starši pa smo v stikih prek pogovorov o šolanju nji-
hovih otrok do izvajanja raznih delavnic (opismenjevanje …). Menimo, 
da je naše delo potrebno za boljše sobivanje vseh prebivalcev občine.
Sredi septembra smo k nam povabili nogometnega trenerja Mateja 
Bajdeta. Fantje so z velikim veseljem sodelovali na njegovem treningu, 
zato iščemo trenerja zanje. Šport mlade uči vztrajnosti, sodelovanja in 
trdega dela, zato verjamem, da je za romske fante zelo pomemben. 
Če kdo želi postati naš prostovoljec, nas lahko kontaktira na elektron-
sko pošto: lili.zupancic@csod.si 

Lili Zupančič, Večnamenski center Vejar

novice
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Ukvarja se z arhitekturnim projektiranjem 
in svoje znanje, kreativo in dejanske izved-
be prenaša v okolje tako doma kot v tuji-
ni. Sodeloval je pri projektiranju in izvedbi 
projekta Posestvo Pule, prenavljal mestno 
palačo nasproti Robbovega vodnjaka na Me-
stnem trgu v Ljubljani, sodeloval z birojem 
Podrecca iz Dunaja (prvo mesto na natečaju 
Cvjetni trg v Zagrebu), narisal je več enodru-
žinskih hiš, notranje opreme, izvedel kočo v 
Alpah. Pripravlja pa tudi projekt Apart hotela 
na smučišču v Avstriji na 1800 metrih nad-
morske višine s 100 posteljami.

Bernard Kramarič
Kakšna vprašanja postavljajo ljudje, ko vas 
obiščejo. Pridejo že za določen projekt ali le 
po nasvet?
Najpogostejše vprašanje investitorjev, predv-
sem mladih družin, je, koliko bo stala hiša. 
To je seveda čisto normalno, ker imajo mla-
di skoraj vedno premajhen budget glede na 
svoje želje. Veliko je tudi želja in vprašanj po 
kvalitetni in čimbolj zdravo naravnani gradnji. 
Po navadi imajo neko okvirno idejo o željah, 
kar pa vedno skupaj večkrat predebatiramo.
Graditelji družinskih hiš danes izbirajo med 
številnimi načini gradnje. Imajo do tega izo-
blikovano stališče?
Po navadi ne. Glavni vodili pri načinu gradnje 
sta jim hitrost gradnje in cena.
Niso pa vedno dovolj informirani glede nači-
nov gradnje. Največkrat so želje po montažni 
ali leseni gradnji iz razloga hitrosti gradnje. 
Niso pa izobraženi, kaj kakšen način gradnje 
omogoča, njene prednosti in slabosti.
Se razmere v zadnjih desetletjih zelo spre-
minjajo?
Predvsem v tem, da se gradi prehitro. Mla-
di, ki se končno odločijo narediti lastni dom, 
želijo izvesti gradnjo v najkrajšem možnem 
času. Včasih hitreje kot traja projektiranje 
oziroma pridobitev  gradbenega dovoljenja. 
Večji investitorji pa enako hitijo po želji čim 
večjega zaslužka graditi čim hitreje in čim 
ceneje. Rezultati so pa znani. Slaba arhitek-
tura in predvsem uporaba cenenih materia-
lov. Največji problem pa opažam pri tem, da 
veliko investitorjev največkrat varčuje že na 
projektih, na arhitektih, na projektantih.  Že-
lja po najcenejšem projektu je največja napa-
ka investitorja. Če predpostavimo, da stane 
kvadratni meter gradnje individualne hiše 
cca 1500 eur/m2, pa da vam nariše arhitekt 
samo 5 m2 preveč hodnika v hiši, koliko časa 
mora investitor delati, da to odplača? In to 
samo zaradi tega, ker je privarčeval kakšnega 
tisočaka na projektu.
LESENA HIŠA. Opažam, da se izraz pogos-
to uporablja za montažne hiše, četudi niso 
izključno iz lesa. Kaj pa po drugi strani so-

dobne hiše iz masivnega lesa, hiše iz križno 
lepljenih plošč?
V klasičnem gradbeništvu sta še pred krat-
kim prevladovala gradbena materiala opeka 
in beton. Les pa je bil zapostavljen. Najbolj-
ša alternativa klasični gradnji je tehnologija 
križno lepljenega lesa. To je sistem lesene 
masivne konstrukcije, izveden iz lesenih ma-
sivnih križno lepljenih ploskovnih elementov, 
ki v celoti nadomestijo stenske in medetažne 
nosilne elemente, izdelane iz različno debe-
lih večslojnih lesenih panelov. Te konstrukcije 
imajo odlične prednosti pri potresni in požar-
ni odpornosti, hkrati pa nudijo izjemno bival-
no ugodje. 
Pri montažnih hišah je deleža uporabljenega 
lesa v nosilni konstrukciji med 10 in 15%. Les 
se uporablja za skeletno ali okvirno konstruk-
cijo iz dolžinsko spojenih moralov. Ostala se-
stava stene pa so različni sloji izolacije med 
leseno skeletno konstrukcijo. Razlika med 
montažno in skeletno gradnjo ter gradnjo iz 
križnolepljenih plošč je v tem, da je montaž-
na gradnja narejena v tovarni ali delavnici, 
skeletna in križno lepljena gradnja pa se izva-
ja na licu mesta po posameznih fazah.
Kakšne lesene hiše so potemtakem najbolj 
trajnostne?
Trajnost je v sodobnem času, ko se pogovar-
jamo o varstvu okolja, postala modern izraz z 
različnimi definicijami. Ampak v osnovi priha-
ja iz gozdarskega okolja in označuje pravilo, 

da poraba lesa ne sme biti večja od prirast-
ka. Pri trajnosti je potrebno upoštevati več 
dejavnikov: učinkovita raba zemljišč, poraba 
primarne energije za obratovanje stavb, iz-
bor gradbenih materialov, izbor recikliranih 
proizvodov ...
Pri sodobnih hišah na zunaj pogosto ni mo-
goče sklepati, iz česa so zgrajene. Je to pred-
nost? Bi se moral zunanji videz navezovati 
na material konstrukcije?
Les kot konstrukcijski material je nujno po-
trebno zaščititi pred vremenski pojavi, da 
lahko ohranja svojo nalogo. To po navadi na-
redimo z različnimi sloji izolacije, tako da se 
iz zunanjosti težko sklepa konstrukcijska za-
snova stavbe. Mislim, da se zunanji videz ne 
potrebuje navezovati na samo konstrukcijo, 
ampak je potrebno izbrati pravilno konstruk-
cijo stavbe, da se doseže želeno zunanjost.
Kaj sploh definira parcela?
Moje mnenje je, da je potrebno vedno pre-
mišljeno in previdno umestiti objekt v svo-
jo fizično lokacijo in ga ne obravnavati kot 
samozadosten objekt. Sama forma stavbe 
seveda izhaja do neke mere iz svojega pro-
grama, delno pa mora izhajati tudi iz lastnosti 
lokacije. 
Ali se je treba pri izbiri načina gradnje ozirati 
tudi na geografsko območje oz. na to, v ka-
terem delu Slovenije bo hiša stala?
Navkljub raznolikosti pokrajin Slovenije bi 
lahko gradili hiše povsod ne glede na način 

Hiša na Primorskem

Bernard Kramarič

Posestvo Pule

Hotel na smučišču AvstrijaVila v Trnovem

Vinska klet

intervju
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gradnje. Po navadi zakonodaja ne vpliva na 
sam izbor gradbenega materiala hiše kot 
bolj na zunanji izgled oz. uporabljene mate-
riale na fasadi in oblikovanje fasad. 
Kaj pa oblikovanje družinskih hiš v mestu?
Tukaj nastane več problemov zaradi okoste-
nelih prostorskih planov in zakonodaje. Prav 
tako zaradi pomanjkanja kvalitetnega urba-
nizma. Arhitekti se zato, namesto da bi lahko 
svobodno razvijali in oblikovali hišo, ki bi upo-
števala želje investitorja in okolice, ukvarjajo 
z zakonodajo, kako spraviti želeno hišo do 
gradbenega dovoljenja. Posledica so vsiljene 
strukture, neracionalne podobe in mnogo 
drugega.
Kateri del mesta imate najraje? 
Park.
Kakšna je po vašem mnenju prihodnost bi-
vanja starih ljudi v Sloveniji?
Potrebno bi bilo razviti nekoliko drugačen 
sistem bivanja starejših. Da jih ne zapiramo 
samo v domove za ostarele, ampak da se jih 
integrira v družbo, predvsem med mlade. 
Možna je rešitev v obliki medgeneracijskih 
urbanističnih centrov, kjer bi na eni strani 
imeli dom za starejše ali varovana stanova-
nja, na drugi strani naselje mladih družin. Vsi 
skupaj pa se bi prepletali v vrtcu, šoli, parku, 
športnih površinah … Starejši imajo veliko 
izkušenj, poznajo tradicijo, običaje, vse to pa 
je potrebno prenesti na mlade, da se ohra-
njajo tradicije, običaji in da znamo sobivati in 
živeti v sožitju.
Koliko je znotraj arhitekturne oziroma ur-
banistične stroke problematika bivanja sta-
rih ljudi sploh aktualna? 

Dejstvo je, da se populacija v Sloveniji stara. 
Vse več bo potrebe po domovih za ostarele. 
Vsekakor bo ta segment potrebno urediti. 
Meni osebno je vsak projekt svojstven in 
vsakega se lotim z največjim veseljem. Vsak 
je svoj individuum, kot so to ljudje, naj bodo 
to mladi ali stari.
Kaj bi spremenili za izboljšanje kakovosti 
bivanja v svojem okolju, če bi imeli mož-
nost?
V Sloveniji imamo žal slabo razvit urbanizem. 
Preozke ulice, ceste brez pločnikov, brez dre-
ves, brez kolesarskih poti. Premalo parkov-
nih površin. Obrtniške in industrijske dejav-
nosti so preveč blizu stanovanjskih površin, 
preveč nakupovalnih središč … To spremeniti 
je zelo težko in terja velik finančni zalogaj, a 
če bi lahko vplival, bi uredil večjo povezanost 
z naravo.
Kaj je bil prvi projekt, ki ste se ga lotili kot 
arhitekt?
Že kot študent zaključnega letnika na fakul-
teti za arhitekturo in takoj po diplomi sem 
sodeloval pri projektiranju in izvedbi projek-
ta Posestvo Pule. 
Kako bomo v prihodnosti bivali in kako vpli-
vajo družbenodemografski trendi na razvoj 
prostora?
Arhitektura prihodnosti se bo morala sooča-
ti s posledicami, ki nam ga zapušča trenutni 
način življenja: prenaseljenost, revščina in 
podnebne spremembe.
Ste projektirali kaj zase?
Sem. Hišo.
Kdo so vaše stranke? Kje je možno zaslediti 
vaš podpis projekta?
Imam zelo različne stranke. Od mladih inve-
stitorjev, ki želijo narediti svoj dom, do inve-
stitorjev večjih projektov. Predvsem pa sem 
imel srečo, da sem na začetku arhitekturne 
poti sodeloval z zelo zahtevnimi strankami, 
ki so želeli visok nivo arhitekturnega ustvar-
janja in si s tem nadgrajeval svoje znanje in 
širil svojo razpoznavnost.
Sodeloval sem pri projektiranju in izvedbi 
Posestva Pule, prenavljal mestno palačo na-
sproti Robbovega vodnjaka na Mestnem trgu 
v Ljubljani, sodeloval z birojem Podrecca iz 
Dunaja (prvo mesto na natečaju Cvjetni trg v 
Zagrebu), narisal sem več enodružinskih hiš, 
notranjo opremo, izvedel kočo v Alpah. Na 
1800 metrih nadmorske višine, na smučišču 
v Avstriji, pa pripravljam projekt Apart hotela 
s 100 posteljami.
Zakaj imate radi svoje delo?
Arhitektura je eden redkih ali mogoče celo 
edini poklic, ki z znanjem iz preteklosti gra-
di za prihodnost. Vedno sem se navduševal 
nad zgodovino in tudi prihodnostjo. Pri arhi-
tekturi pa imaš možnost, da stavbe preživijo 
preizkus časa. Umetnost je oboje združiti v 
brezčasno stvaritev. 

Vedno sem rad ustvarjal lepe stvari, kar mi 
sedaj moj poklic omogoča.
Kje črpate vse inspiracije?
Narava poskrbi, da smo vedno v ravnovesju.
S čim menite, da bi se lahko še ukvarjali?
Z vsem, kar pripomore k ustvarjanju, na-
predku in boljši prihodnosti družbe.
Kdo so vaši vzorniki v arhitekturi?
Nimam nekega specifičnega vzornika. Blizu 
so mi projekti arhitektov, kot so F. L. Wright, 
Richard Neutra, Frank Gehry, Daniel Liebe-
skind, Calatrava in podobni. Všeč mi je tudi 
zgodovinska arhitektura vzhodne Azije, Kitaj-
ske in Japonske in njihova povezava arhitek-
ture z naravo. 
Brez česa si ne zamišljate življenja?
Brez arhitekture, brez ustvarjanja, brez svo-
jega vložka v nekaj, kar lahko pogledaš nazaj. 
Kako bi opisali svoj stil?
Težko bi rekel, da imajo moji projekti nek stil. 
Predvsem zato, ker se za vsak projekt zavza-
mem kot nekaj novega. In ker je veliko mojih 
projektov vsebinsko in oblikovno zelo ra-
zličnih. Od kmečke arhitekture do moderne 
individualne hiše, chaletke v Alpah, prenove 
mestne palače, saj je vsak delček mojega 
ustvarjanja odvisen od mnogo dejavnikov, ki 
jih je potrebno upoštevati.
Kje se vidite čez 20 let?
Na vrhu 225 metrske stolpnice, ki sem jo 
sam projektiral. 
Kako bi se v enem stavku predstavili?
Pri arhitekturi se poskušam držati načela 
funkcionalnosti, racionalnosti in lepote. V 
tem vrstnem redu.

Mojca Smolič
Foto: M.S., B.K.

Chaletka Turracher

Vila na Primorskem

Hiša na Gorenjskem

Hiša v Trebnjem

Prenova na Mestnem trgu v Ljubljani
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letu bodo iz romskega naselja Vejar prvič 
sedli v šolske klopi štirje prvošolčki,  ki 
bodo pridobivali nova znanja, izkušnje, 
prijatelje, itd.  
Predstavili smo jim šolo, pravila, obvezno-
sti, ki jih bodo morali spoštovati v šolskem 
okolju. Sledilo je predavanje o zdravstve-
nih težavah, ki so prisotne pri otrocih tako 
doma kot v šoli.
V šolskem letu 2020/2021 so se v sred-
nješolsko izobraževanje vključili trije dija-
ki/-nje iz naselja Vejar.

Katja Strajnar, strokovna sodelavka v pro-
gramu, CSD DBK, enota Trebnje

Foto: Arhiv CSD DBK, Enota Trebnje

izobraževanje

Jaslice v naravni 
velikosti v parku 
Forma Viva
Park FORMA VIVA bodo od adventnega 
časa in vse do Svetih treh kraljev krasile le-
sene jaslice v naravni velikosti, ki bodo bo-
gatile predbožični utrip mesta Trebnje. Po-
skrbljeno bo tudi za ambientalno ureditev 
jaslic z osvetlitvijo, slamo, božično glasbo, 
predvideva se tudi dodatna božična osve-
tlitev parka. V letošnjem letu je krajevna 
skupnost financirala šest figur, in sicer sve-
to družino, pastirja in tri ovčke. Izdelal jih 

Ko igra sreča tehnologijo
September je čas, ko otroci začnejo na novo. V knjižnici smo ob finančni podpori Občine 
Trebnje nov začetek obogatili z delavnicami Lego robotike in zabavnega programiranja. 
Na 4 brezplačnih delavnicah, ki so jih izvajali strokovnjaki Razvojnega centra Novo me-
sto, so otroci spoznavali svet tehnike in računalništva, zabavno programiranje, sestav-
ljanje robotov, delavcev, bojevnikov, upravljanje robotov z mobilnimi napravami, opre-
mljanje robotov s senzorji barve, svetlobe, sile … Zanimanje za delavnice je bilo zelo 
veliko. Na ta način smo otroke vpeljali v svet računalništva. Vsekakor je to pristop, ki 
spodbuja poučno uporabo sodobnih tehnologij, ki so mladim tako blizu. Želimo si, da bi 
tovrstne delavnice še večkrat lahko ponovili ter tako prispevali h kakovostnemu preživ-
ljanju petkovih popoldnevov mladih.

Petra Podkrižnik, Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Nova podoba igrišča  
Vrtca Mavrica Trebnje
Z novim šolskim letom je tudi igrišče Vrtca Mavrica Trebnje dobilo novo podobo. Pra-
zne asfaltne površine so zamenjale pisane ulične igre. Otroci se med prosto igro urijo 
v različnih gibalnih spretnostih, ki pozitivno pripomorejo k njihovemu gibalnemu in mi-
selnemu razvoju. Površine igrišča so sedaj še bolj zaživele, saj se otroci z navdušenjem 
preizkušajo v gibalnih ugankah. 
Zahvaljujemo se podjetju Chemcolor Sevnica d.o.o za donacijo barv, s katerimi smo po-
slikali igrišče. 

Helena Krnc in Nuša Erjavec

Šolsko leto 
2020/2021
V Večnamenskem romskem centru Vejar 
se zavedamo pomena vključevanju Ro-
mov v vzgojno-izobraževalne programe. 
V ta namen smo organizirali v sodelova-
nju z OŠ Trebnje ter ZD Trebnje delavnico 
z naslovom »Novo šolsko leto: Postal/-a 
bom prvošolec/-ka«, ki je potekala 27. 8. 
2020 v OŠ Trebnje. Z aktivnostjo smo že-
leli motivirati tako starše kot tudi bodoče 
prvošolčke k rednemu obiskovanju pouka 
in k dejstvu, da je osnovnošolsko izobra-
ževanje obvezno. V prihajajočem šolskem 

bo gospod Vlado Cencel iz Ložnice pri Ve-
lenju. Vsako leto nameravajo dopolnjevati 
število figuric v jaslih. Za naslednje leto 
imajo dogovorjeno izdelavo svetih treh 
kraljev, osla in kravice in tako vsako leto 
naprej. To seveda predstavlja tudi finančni 
vložek, zato ste vabljeni, da prispevate k 
plačilu posameznih naročenih figur. 

Tako bo Trebnje pridobilo čudovite jaslice 
v naravni velikosti na prostem, ki jih bodo 
lahko občudovali tako naši občani kot tudi 
drugi obiskovalci.

Vanja Jakopin
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Vinogradniško društvo 
Čatež pod Zaplazom 
odprlo društveno  
vinsko klet
V nedeljo, 13. septembra, je Vinogradniškoturistično 
društvo Čatež pod Zaplazom, ki letos praznuje 30let-
nico delovanja, svoj jubilej obeležilo z odprtjem druš-
tvene vinske kleti. 
Pred tridesetimi leti se je trinajst zanesenjaških vino-
gradnikov iz Čateža in okolice odločilo ustanoviti druš-
tvo. Veselje do zemlje in same vinske trte ter s tem tudi 
do dobre kapljice jih je povezalo v celoto. Ves čas se 
izobražujejo in nadgrajujejo svoje znanje in v društvo 
vabijo prijatelje ter ljubitelje vin. Stalnica letnih izobra-
ževanj vseh članov so: redni prikazi spomladanske rezi 
vinske trte, izobraževanje o škropljenju in zelenih delih 
v vinogradu, jeseni pa navadno priprava na trgatev in 
kletarjenje.
Večina članov ima opravljen vinogradniško-kletarski 
tečaj, preko 70 pa tudi osnovni degustacijski tečaj. Ne-
kateri člani so s svojim dobrim izborom vin posegli po 
samem vrhu na ocenjevanju vin. Znani gostinec Stane 
Ravnikar je dvignil prepoznavnost društva z nazivom 
Kralj Cvička leta 1997 in tako ponesel dober glas v dalj-
no okolico. 
Leta 2002 so v okviru društva ustanovili tudi moški pev-
ski zbor, ki z ubranim petjem polepša prenekatero prire-
ditev. Leta 2006 so med prvimi odprli tudi svoj vinograd-
niški dom, leto kasneje so ob njem zasadili potomko 
najstarejše trte z Lenta v Mariboru, modro kavčino oz. 
žametno črnino, ki jim zelo lepo uspeva. Leta 2010  so 
se pobratili z Vinogradniško-sadjarskim društvom Polj-
čane, s katerimi so razvili poseben prijateljski odnos.
Največji vložek jim je zadnja leta predstavljala izgradnja 
društvene vinske kleti. Leta 2016 so odkupili zemljišče, 
dve leti za tem pridobili gradbeno dovoljenje in takoj 
pričeli z delom. Vsak je pomagal po svojih najboljših 
močeh, saj je bilo v projekt vloženih več kot 2000 pro-
stovoljnih ur. Klet bo služila organiziranim skupinskim 
degustacijam izbranih vin, predvsem iz domačega vino-
rodnega okoliša. Odprta bo vsako nedeljo dopoldan, po 
dogovoru pa tudi ob drugih dneh. 
Društvo že drugi mandat uspešno vodi Jože Štepec, ki 
pravi, da je ponosen nanje, na njihova dela in dosežke. 
Ob koncu je vsem vinogradnikom zaželel bogato trgatev 
in uspešno kletarjenje.
Slavnostni gost prireditve je bil predsednik državnega 
zbora Igor Zorčič. Slovesnosti so med drugim udeležil 
tudi podžupan Trebnjega Jože Avguštinčič, predsednik 
Zveze društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije Alojz 
Slavko Toplišek, aktualna cvičkova princesa Maja Vovko 
in kralj cvička Andrej Grabnar, aktualna vinska kraljica 
Slovenije Ana Pavlin in predsednik Zveze društev vino-
gradnikov Dolenjske Miran Jurak, ki je sicer tudi član 
čateškega društva.  Na slavnostnem dogodku so najbolj 
zaslužnim članom društva podelili tudi posebne zahva-
le.

Mojca Smolič
Foto: A. J.
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Škratovo ime
Tretji četrtek v septembru je na novi ploščadi pred Knjižnico 
Pavla Golie v Trebnjem potekala zadnja predstava 22. sezo-
ne otroškega abonmaja Levček v organizaciji Zveze kulturnih 
društev Trebnje in v sodelovanju z Območno izpostavo JSKD 
Trebnje. Zaradi razglasitve epidemije je namreč marca zadnja 
abonmajska predstava odpadla, zato smo jo zaradi trenutne 
epidemiološke slike in prenove dvorane Kulturnega doma 
Trebnje izvedli na prostem.
V novem ambientu pred knjižnico smo gostili gledališče Iz 
desnega žepka s predstavo Škratovo ime po predlogi bratov 
Grimm, ki jo je za oder predelal Boštjan Štorman. Na odru 
nove ploščadi je predstava v izvedbi Boštjana Štormana in Lu-
cije Čirović kljub nežnim in redkim dežnim kapljicam navdušila. 
23.  sezone otroškega abonmaja Levček zaradi nepredvidljive-
ga stanja Covida-19 nismo zasnovali. Počakali bomo, da se raz-
mere uredijo, nato pa se bomo podali v nadaljevanje tradicije 
otroškega abonmaja v Trebnjem.

Mojca Femec, Zveza kulturnih društev Trebnje

Čudežno  
in pravljično  
na Čatežu
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Ob-
močna izpostava Trebnje se že več kot 
desetletje v svojem prostoru zavzema za 
razvijanje pripovedništva ter ohranjanje in 
raziskovanje ljudskega izročila. Tako vsako 
leto v Temeniški in Mirnski dolini gostijo 
udeležence iz vseh koncev Slovenije, ki 
svoje znanje bogatijo na tem področju. Na 
že trinajstem tovrstnem srečanju so ude-
leženci z mentorico Ireno Cerar raziskovali 
ljudsko pravljico v prostoru.
Na delavnici v naravnem okolju Čateža, 
ki nosi ime po nagajivem bajnem bitju iz 
slovenskega izročila, so tkali vezi predv-
sem med ljudskimi zgodbami in prosto-
rom. Raziskovali so, zakaj imajo zgodbe, 
ki se pripovedujejo na krajih, omenjenih 
v zgodbah, posebno moč, pa tudi, kakšen 
je odnos med stvarnimi in domišljijskimi 
svetovi. 

Skozi igro do pravil  v prometu
V petek, 16. septembra, so si prvošolci OŠ Veliki Gaber v okviru aktivnosti 
PARK(irnega) TEDNA, katere del je bila tudi izvedba predstav o varnosti v pro-
metu, ogledali predstavo Tri kepice prometa. Učenci so se na zelo igriv način 
srečali s pravili v prometu. Igralki Miškinega  gledališča sta se s svojo igro zares 
potrudili in nasmejali učence z vragolijami ter jih z momenti resnosti podučili, 
da je poznavanje pravil v prometu in upoštevanje le-teh pomembno za njiho-
vo varnost in varnost ostalih udeležencev. Organizatorjem projekta in Občini 
Trebnje se zahvaljujemo za igro.                                                                    
                                                                                                                       Justina Zupančič

Irena Cerar, ki je tokrat prvič prevzela vo-
denje tradicionalne dvodnevne delavnice, 
je iz svoje velike malhe »pravljičnih poti«, 
pripovedovalsko-doživljajskih sprehodov, 
ki jih je izvedla v preteklosti, predstavila 

tudi nekaj primerov, kako lahko pripove-
dovanje vtkemo v različne dogodke in vo-
denja na prostem.

Joži Sinur, 
foto: JSKD OI Trebnje

kultura



VABILO
Člani mešanega pevskega zbora Društva upokojencev Trebnje vabimo v svoje vrste upokojenke in upokojence in tudi mlajše ljubi-
telje zborovskega petja, ki bi želeli sodelovati v zboru, ki deluje pod vodstvom priznanega zborovodje. Zainteresirani lahko za več 

informacij pokličete na tel. 041-647-572. 
                                                                                                DU Trebnje
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11. septembra letos je osebni jubilej, 90 let, pra-
znovala gospa Mihaela Trunkelj, po domače Vr-
taška Mihela. Življenje jo je utrdilo že v mladih 
rosnih letih. Ostala je na kmetiji in že kot mlado 
dekle prevzela skrb za kmetijo. Kot najstarejša od 
sedmih otrok je tudi poskrbela, da so se mlajše 
sestre šolale in zaposlile. V zakonu z Jernejem Tru-
nkljem, po domače Šajtalovim Jernejcem, je rodila 
šest otrok in pred 37 leti ovdovela, ko najmlajši 
sin še ni imel deset let. Gospa Mihaela je dobro-
srčna in pogumna ženska. Kot mati samohranilka 
ni obupala, ampak je pri štiridesetih letih opravila 
vozniški izpit. Večkrat na teden se je vozila na trg 
v Ljubljano. Bila je prava podjetnica, saj je kar se-
demdeset let prodajala domače pridelke, najprej 
na Centralni tržnici v Ljubljani, zadnja leta pa je 
imela najeto stojnico na tržnici v BTC-ju. Čeprav je 
imela težko življenje, se zelo rada spominja svojih 
mladih let. Ni zagrenjena, ampak polna življenja 
in veselja. 
Še na mnoga leta, Vrtaška Mihela, in naj vam 
zdrav je služi!
       

KS in KORK Sela pri Šumberku 

Okrogli jubilej Mihaele Trunkelj

Nov  
gasilski sodnik
Gasilska zveza Trebnje je v nedeljo, 27. septembra, dobila še enega no-
vega sodnika gasilskih in gasilsko športnih tekmovalnih disciplin (GŠTD). 
Nosilka tečaja je bila Gasilska zveza Slovenije, izvajalka pa lokalna Gasil-
ska zveza Vodice.  38-urni tečaj (18 ur teoretičnega in 20 ur praktičnega 
pouka) sta iz naše zveze obiskovala dva kandidata.

Cilj usposabljanja je tečajnike usposobiti za izvajanje nalog sodnika. 
Zato tečajniki dopolnijo svoje znanje s področja zakonodaje, seznanijo 
se tudi z izvedbo gasilskih vaj in GŠTD. Učni program zajema tudi po-
stopke ocenjevanja izvedbe vaj tekmovalnih disciplin.

Po zahtevnosti je eden najbolj zahtevnih tečajev v gasilskem izobraže-
vanju, ki zahteva 90 % uspešno rešitev testa, ki je pogoj za opravljanje 
praktičnega dela izpita. 
Iz naše zveze je vse obveznosti odlično opravil in tečaj uspešno zaključil 
Sašo GLIHA iz PGD Ponikve pri Trebnjem ter tako pridobil naziv special-
nosti sodnika GŠTD.
Sašo, iskrene čestitke!
      

Za GZ Trebnje
Mojca Femec

jubileji / novice
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Zgodovinska zmaga RK Trimo Trebnje
RK Trimo Trebnje si je z izjemno zmago proti madžarski ekipi Balatonfuredi zagotovil nastop v novoustanovljeni Evropski ligi. V skupini 
D bodo poleg Trima nastopile še ekipe  madžarske Tatabanye, švicarskega Kadettena Schaffhausena, makedonskega Eurofarm Peli-
sterja, nemškega Rhein Neckar-Loewna in danskega GOG Gudmeja.
RK Trimo Trebnje je letošnje evropske nastope pričel avgusta, ko je bil v dveh tekmah boljši od portugalskega Belenenseja, nato pa 
v le eni tekmi (tekma na Madžarskem je bila odpovedana zaradi pozitivne domače ekipe) v novomeški dvorani Leona Štuklja še zelo 
kvalitetno ekipo Balatonfuredija z 23 : 22. Tako smo si zagotovili še 10 evropskih tekem, kar je največji uspeh kluba.
RK Trimo Trebnje bo evropske tekme igral v Ljubljani – dvorana Tivoli, ker celotna Dolenjska ne premore ustrezne športne dvorane. 
Prvo tekmo bomo Trimovci odigrali 20. 10. v Nemčiji, prvo domačo tekmo pa 27. 10. proti ekipi Tatabanye.
RK Trimo Trebnje uspešno nastopa tudi v državnem prvenstvu, kjer po štirih tekmah še ne pozna poraza. Do sedaj smo bili boljši od 
Kopra, Jeruzalem Ormoža, Ribnice in na zadnji domači tekmi v lokalnem derbiju še od Krke.

Roman Šavrič

Mlajše selekcije  
odlično zastopajo barve  
RK Trimo Trebnje
Državna prvenstva so se za vse mlajše selekcije začele v mesecu 
septembru in so v polnem teku. Mlajši dečki A in B so odigrali štiri 
tekme in na vseh prepričljivo bili boljši nasprotnik od tekmecev. 
Starejši dečki A so prvenstvo komaj dobro začeli in v prvi tekmi 
premagali Krko iz Novega mesta, medtem ko imajo starejši dečki 
B za sabo že štiri tekme, na treh so zmagali in enkrat morali pri-
znati premoč nasprotni ekipi. Na lestvici zasedajo odlično 2. me-
sto. Kadeti se v kvalifikacij za 1. slovensko ligo (kar je letos novost) 
odlično borijo in so dosegli tri zmage in en poraz, kar jih uvršča na 
2. mesto v skupini in s tem preboj v 1. kadetsko ligo. Mladinci so 
odigrali štiri tekme, na dveh bili uspešni in  dvakrat premagani ter 
tako zasedajo visoko 5. mesto  v prvi državni ligi. 

David Lipoglavšek

šport
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Prva slovenska 
badmintonska liga
V Fitnes centru BIT v Ljubljani je potekala prva 
slovenska badmintonska liga, ki se je odigra-
la v več krogih. Badmintonski klub Mirna so 
predstavljali Nastja Stovanje, Ema Cizelj, Anej 
Cizelj, Urban Herman in Nik Zupančič. Prvo 
tekmo proti ekipi BK BIT so tesno izgubili s  
3 : 2, v drugi tekmi pa so premagali ekipo BK 
Medvode mladi z rezultatom 4 : 1. Kljub težki 
konkurenci so prikazali odlično igro in se tako 
uvrstili v finale 4 oziroma »playoff« za držav-
nega prvaka, ki bo 20. 12. 2020 v Zgornji Kun-
goti.
Igralci BK Mirna vedno znova pokažejo, da sta 
vztrajnost in redno treniranje osnova vsakega 
uspeha. 

Vanja Jakopin

Badmintonski turnir 
do 15 in 19 let
V Športnem centru Dolgi most v Ljubljani je 
26. 9. 2020 potekal 3. badmintonski turnir do 
15 in 19 let. Badmintonisti BK Mirna so z odlič-
no igro dosegli čudovite rezultate. Vid Koščak 
je v kategoriji U15 zasedel 3. mesto posame-
zno in 2. mesto v igri dvojic. Prav tako sta v igri 
dvojic zasedla 3. mesto Tim Škrlj in Tevž Or-
nik. V kategoriji U19 je Nik Zupančič v dvojicah 
osvojil 3. mesto. Zelo dobro igro je pokazala 
tudi Neža Krištof, ki je v dekliških dvojicah za-
sedla 4. mesto ter 5. mesto posamezno.  Izka-
zali pa so se tudi Nik Zupančič, Tevž Ornik in 
Tim  Šrklj, ki so v kategoriji posamezno zasedli 
5. mesto, ter Dan Križman, ki je v igri dvojic 
priigral 5. mesto. 
Vsi igralci so pokazali dober začetek sezone in 
jim želimo vrsto čudovitih uspehov tudi nada-
lje. 

Vanja Jakopin

Otroci NK Trebnje U8 prvič 
izkusili ligaško tekmovanje
Svoj krstni LIGAŠKI nastop je v svoji kategoriji letos dočakala tudi 
selekcija U8. V skupini sodelujejo NK Trebnje, NK Šentjernej, NK 
Krka in NK Bela krajina. Prvi turnir so gostili prijatelji v Šentjer-
neju.
Videli smo za ta nivo zelo lepe tekme in potrditev, da smo na zelo 
dobri poti. Minutažo smo porazdelili kar se da enako med vseh 
15 igralcev in prav vsi so pokazali, da smo v kratkem času dosegli 
izjemen napredek.
Odličen nogometni dan smo spremenili v družinski dogodek. 
Pomalicali smo klubske sendviče in se posladkali s krofi ter se v 
sproščenem vzdušju “naslajali” nad zelo uspešnim dnevom.
ČUDOVIT DAN ZA STARŠE, OTROKE IN TRENERJA. ŠE JE ČAS, DA SE 
NAM PRIDRUŽITE v vseh selekcijah!

Dejan Benčina, 
trener in medijski predstavnik kluba NK Trebnje

Avtor fotografije: Gregor Okiljević

šport
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26. TEM Junior 
International 
Od 11. 9. do 13. 9. 2020 je na Mirni potekal 26. TEM 
Junior International mednarodni badmintonski turnir. 
Zaradi COVID-19 so se letos odvijale le tekme v kate-
goriji do 19 let in zato mlajših kategorij ni bilo. Prav 
tako ni bil omogočen obisk gledalcem. Poleg  sloven-
skih so se letos udeležili turnirja tudi badmintonisti iz 
11 držav, in sicer Danske, Nemčije, Italije, Slovaške, 
Španije, Češke, Srbije, Bolgarije, Madžarske, Izraela in 
Francije. Skupaj je bilo več kot 110 igralcev. Turnir je 
tudi letos štel za svetovno mladinsko lestvico. Na njem 
se je pomerilo veliko kakovostnih igralcev in odigrane 
so bile vrhunske tekme. Badmintonski klub Mirna je 
zastopal Nik Zupančič, ki je pokazal, da se lahko po-
meri z igralci svetovnega merila in prikazal vrhunsko 
igro. Izpeljati mednarodni turnir v teh časih je bil pravi 
izziv, zato izredna pohvala organizatorjem, da so opra-
vili tako zahtevno delo na zelo visokem nivoju in tako 
zadostili vsem zdravstvenim in športnim kriterijem.  

Vanja Jakopin

Šolsko tekmovanje v golfu
V mesecu septembru 2020 je potekal šesti in sedmi krog šolskega 
tekmovanja v mlajših starostnih kategorijah v golfu. Na obeh tek-
mah sta Trebnje zastopala Filip Prijatelj in Leon Vidic. Tekmovanji 
sta potekali na igriščih Golf Radenci in na Brdu pri Kranju, ki sta 
bili čudovito urejeni in pripravljeni za mlade golfiste. Šesti krog 
šolskega tekmovanja je potekal na igrišču Golf Radenci, kjer je 
Filip Prijatelj v kategoriji do 18 let, ki je tudi najštevilčnejša, za-
sedel odlično peto mesto, Leon Vidic pa je v kategoriji do 12 let 
premagal vse nasprotnike in osvojil prvo mesto.
V sedmem krogu šolskega tekmovanja na Brdu pri Kranju je Fi-
lip Prijatelj ponovno osvojil peto mesto, Leon Vidic pa je ponovil 
izvrstno igro iz prejšnjega kroga in premagal vse nasprotnike ter 
osvojil prvo mesto.
Obema udeležencema želimo še veliko uspehov na zelenih po-
vršinah. 

Vanja Jakopin

Razvitje novega prapora  
LD Dobrnič
Na prvo oktobrsko nedeljo je pri lovskem domu na Ojstrem vrhu 
pri Rdečem Kalu potekala (v skladu s smernicami NIJZ) slovesnost 
razvitja novega prapora LD Dobrnič ob 75. obletnici delovanja do-
mače lovske družine. Slednje so se poleg domačih lovcev udeležili tudi predstav-
niki sosednjih lovskih družin in pobratene LD Kresnice, rogisti KUD Trdinov vrh, 
župan občine Trebnje g. Alojzij Kastelic, častni občan Občine Trebnje g. Silvester 
Prpar, predsednik ZLD Novo mesto in član UO LZS g. Franc Jarc, predstavniki PGD 
Dobrnič ter drugi ugledni gostje. Pri slovesnosti so poleg starešine LD Dobrnič 
in direktorja podjetja REM g. Igorja Kastelica sodelovali še nekdanji starešina 
(oče sedanjega predsednika družine) in dolgoletni predsednik nadzornega od-
bora družine g. Alojz Kastelic, dosedanji dolgoletni praporščak g. Franc Perpar in 
sedanji praporščak družine g. Jože Pekolj iz Vrbovca. Vrhunec prireditve je bila 
podelitev listine častnega člana LD Dobrnič dolgoletnemu predsedniku družine g. 
Antonu Perparju, ki je to nalogo opravljal prek 40 let. Za povezovanje prireditve 
je poskrbela ga. Blanka Perpar, ki prav tako prihaja iz znane lovske družine. Po 

uradnem delu je sledila pogostitev prisotnih, za 
katero so poskrbeli domači lovci, ki so se izkazali 
z domačim divjačinskim golažem in specialiteta-
mi z žara. 
Lovski pozdrav!

Leon Lobe, LD Dobrnič

šport
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Trebnje Novo mesto

Edini pooblaščeni prodajalec Volkswagen na Dolenjskem
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Rokometni klub 
Trimo Trebnje 
bogatejši za 
»Hišo rokometne 
akademije«
V petek, 2. oktobra, so se odprla vrata 
»Hiše rokometne akademije RK Trima 
Trebnje.« Simbolično odprtje objekta v 
obsegu 430 m2 in 150.000 evrov skupne 
investicije  so opravili v krogu članske ro-
kometne ekipe Trima Trebnje, direktorja 
podjetja Alva d.o.o. in investitorja objek-
ta Jureta Viščka ter župana Občine Treb-
nje Alojzija Kastelica.   

»Nedokončana hiša je bila kupljena skupaj 
z gostilno Pri Dedu, saj so si v njej takratni 
lastniki želeli urediti stanovanje. Glede na 
to, da je šlo za nedokončano gradnjo, ki je 
že delno propadala, je bilo seveda nujno, 
da se čim prej lotimo del za dokončanje 
objekta. Ker pa sem že 30 let aktivno po-
vezan z RK Trimo, poznam vsakoletne te-
žave, ki se pojavijo ob iskanju nastanitve 
za igralce kluba. V članski ekipi nekateri 
od igralcev namreč prihajajo iz oddalje-
nih krajev ali celo iz drugih držav. V eki-
pah mlajših selekcij pa so prav tako igralci 
iz Metlike, Črnomlja, ki nekaj dni v tednu 
potrebujejo namestitev. Lokacija objekta 
jim omogoča hiter dostop do telovadnice 
ter do postaj javnega prometa. Rezultati 
kluba so fenomenalni in igralci si zaslužijo 

nekaj več,« je z veseljem povedal investi-
tor g. Jure Višček.
Moderno opremljen poslovno stanovanj-
ski objekt, namenjen 9 igralcem, kot na-
stanitveno bivalni del skupaj s pritličjem, 
nadstropjem in mansardo obsega 430 m2 
površine, od tega pa je v pritličju 150 m2 
prostorov namenjenih za fizioterapije. 
Za morebitne sanacije po poškodbah, re-
generacije, masaže in fizioterapije bo še 
naprej skrbel klubski fizioterapevt Rudi 
Slobodnik. Glede na velike potrebe fizi-
oterapevtske dejavnosti v sami občini pa 
se bodo le-te izvajale tudi za zunanje. Pri 
urejanju prostorov sta se arhitekta Mar-
ko in predvsem Katarina postavila v vlogo 
mladega športnika in zelo dobro razumela 
njegove želje in potrebe ter jih pretvorila v 
domiselno uporabno stanovanjski del.

»Brez Jureta bi težko želi take uspehe in v 
Trebnjem rabimo zmagovalno miselnost. 
Zgodovina kluba govori, da je bilo veliko 
število reprezentantov iz tega okolja in kot 
kaže, jih bo vedno več. Tako da moje veli-
ke čestitke za uspeh, za uvrstitev v Evropo. 
Hkrati vam želim najboljše v tem skupin-
skem delu in navijam, da se uvrstite med 
prve štiri. Upamo, da nam bodo razmere 
dovolile, da vas v Evropi spremljamo. Sve-
tla prihodnost je vaša. Veliko je v delu, del-
no tudi v glavi. Zmagovalni ekipni duh na 
igrišču lahko naredi vse in želim, da to tudi 
naredite,« je ekipo nagovoril z voščilom 
in popotnico v nove zmage župan občine 
Trebnje Alojzij Kastelic.«
Zbrano ekipo je nagovoril tudi predsednik 
kluba Anton Janc.
»To je velika pridobitev. Že od prvega dne 

šport
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OPTIMIZEM

Stranka SDS s predsednikom Vlade 
RS deluje za dobrobit Slovenije in 

njenih prebivalcev, zlasti v času koronavirusa. Prihaja peti pro-
tikoronski zakon. Vlada pripravlja ukrepe za debirokratizacijo 
in optimizacijo stroškov dela.
Oktober je mesec požarne varnosti, zato je tudi priložnost za 
zahvalo gasilcem za pomoč, srčnost in požrtvovalnost, ki jo nu-
dijo našim občanom.

Na dan reformacije, 31. 10., obeležujemo rojstvo slovenskega 
knjižnega jezika. Slovenci smo v času reformacije dobili prvo 
knjigo v maternem jeziku.
Ob dnevu spomina na mrtve se bomo spomnili ljubih oseb, ki 
jih ni več z nami.

OO SDS Trebnje 
predsednik Franci Kepa

Pobuda vladi za nadzidavo in preureditev Doma 
starejših občanov Trebnje 

V septembru smo začeli z jesenskim delom državnega zbora. 
Sprejeli smo spremembo zakona o trgovinah, s katerim smo 
uveljavili referendumsko voljo ljudi. Zaposlenim v trgovini smo 
vrnili pravico do nedeljskega počitka in preživljanja prostega 
dne z družinskimi člani. 
Na Vlado Republike Slovenije sem naslovil pobudo, da se med 
projekte v okviru mehanizma REACT-EU uvrsti tudi nadzidava 
in preureditev Doma starejših občanov Trebnje. Z nadzidavo 
doma bi pridobili dodatne postelje in možnost vzpostavitve 
posebnih con za morebitne okužene stanovalce, kar sedaj ni 
mogoče.

Blaž Pavlin, poslanec

sem si želel, da bi nekoč imeli za rokomet-
no akademijo na voljo svoje prostore. Dej-
stvo je, da če hočeš delati z mladimi, jim 
moraš  zagotoviti prostor, kjer oni lahko 
normalno bivajo v preostalem času izven 
treninga. Do sedaj smo vedno najemali 
prostore po Trebnjem, a to ni bilo to. Se-
daj boste med sabo povezani tudi izven 
treningov in vemo, da bo to gotovo prava 
sinergija. Naj vam hiša rokometne akade-
mije nudi udobje in prostor za druženje.« 
RK je bil ustanovljen leta 1983. V tem času 
so v klubu vzgojili 8 slovenskih reprezen-
tantov, v samem klubu pa je igralo 32 re-
prezentantov različnih držav: Slovenije, 
Hrvaške, Bosne, Srbije, Makedonije, in 
Belorusije. V letošnji sezoni pa so dobili 
še izkušenega reprezentanta Turčije Özgür 
Saraka. 5krat so bili tretji v državi, 8krat 
so nastopali v Evropi, v sezoni 1999/2000 
pa so osvojili tretje mesto v pokalnem tek-
movanju ter se uvrstili v četrtfinale evrop-
skega pokala mest. Pod vodstvom nove-
ga trenerja Uroša Zormana žanjejo prve 
uspehe. Z izjemno zmago proti madžarski 
ekipi Balatonfuredi so si zagotovili nastop 
v novoustanovljeni Evropski ligi.
 »Vsem stanovalcem bi rad zaželel prijetno 
sobivanje. Upam, da vam taka oblika biva-
nja ne bo predstavljala prevelikih težav, 
čeprav bo gotovo za vse nas neke vrste 
izziv. Zdi se mi prav, da k sebi povabim naj-
starejšega stanovalca Aleksandra Tomića 
in mu kot neke vrste starešini predam klju-
če vhodnih vrat,« je uradni del dogodka 
zaključil investitor Jure Višček.
Rokometna akademija Rokometnega klu-
ba Trima Trebnje je omogočena in se izva-
ja tudi v sodelovanju s projektom Šport 
mladih NLB banke.

Mojca Smolič

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

ZAHVALA
V častitljivem 101. letu nas je tiho 

zapustila mama, babica in prababica

JOŽEFA BREGAR
(1920–2020)

iz Stehanje vasi 14.
Ob njenem odhodu v večnost se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, va-
ščanom in znancem za izrečeno sožalje. Iskrena hvala za vse podarjene sveče, 
cvetje, darove svetih maš in dober namen za cerkev v Stehanji vasi.
Zahvaljujemo se domačemu župniku Jožetu Erjavcu in župniku Jožetu Piber-
niku za lepo opravljen pogreb, pogrebni službi Perpar, pevcem za zapete pesmi 
in govornici za poslovilne besede.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Hkrati se zahvaljujemo tudi vsem zaposlenim Doma starejših občanov Grosu-
plje, ki so vrsto let nesebično opravljali svoje delo in lepšali dneve dragi Jožefi.

Vsi njeni

Mirno v jutro si zaspala,
med zvezde v nebeški raj si se podala,                             
in enkrat tam nas boš čakala.
 

ZAHVALA
V 95. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica, prababica, tašča

JOŽEFA PEKOLJ
z Gombišč 4, Veliki Gaber

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znan-
cem za vsak stisk roke in izrečeno sožalje. Hvala vsem, ki ste nam kakorkoli 
pomagali in stali ob strani. Hvala tudi govorki Jožici Štrempfelj za lep govor, 
gospodu župniku Janezu Jeromnu za opravljen obred in pogrebni službi Per-
par. Zahvala gre tudi negovalkam DSO Trebnje ter patronažni službi Trebnje, 
posebno ga. Mateji Zajc za skrb in pomoč pri negi na domu. Hvala vsem, ki ste 
jo pospremili k njenemu večnemu počitku.

Vsi njeni.

Ne bomo tožili, ker si odšla.
Hvaležni bomo, ker si bila.

                                                               

ZAHVALA
V 94. letu je odšla naša mama, babi, prababica

                                                                             
MARIJA HUČ

iz Trebnjega

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste pospremili našo mamo Marijo  k večne-
mu počitku, izrekli sožalje, darovali cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste nudili 
pomoč pri skrbi zanjo. 
         

Žalujoči: vsi njeni.

ZAHVALA

V  torek, 15. septembra 2020, smo se na pokopališču na Selih pri  Šumberku 
poslovili od našega dragega očeta, dedka in strica 

TONETA ZALETELA 
iz Sela pri Šumberku št. 39. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izreče-
no sožalje, darovane svete maše, sveče,  cvetje in vsem, ki ste se mu poklonili 
na zadnji poti.
Zahvala tudi vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani. 

                                                                          Žalujoči: vsi njegovi

SLS in Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza sta prepričlji-
vi zmagovalki volitev v organe Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije (KGZS), kjer se je z odličnim rezultatom izkazal trud 
in vložek vodstva stranke pri pripravi na same volitve. Druš-
tvu SKZ bo v novem svetu KGZS pripadalo 15 od skupno 41 
svetniških mest, kandidatu za predsednika zbornice – Marjanu 
Podobniku – pa  je skupaj z izvoljenimi člani Društva SKZ za 
pravne osebe in koalicijskimi partnerji zagotovljena absolutna 
večina. 
SKZ bo k sodelovanju za prihodnje vodenje zbornice povabi-
la predstavnike vseh izvoljenih list, saj smo prepričani, da le s 
sodelovanjem in enotnim nastopom lahko zagotovimo boljšo 
prihodnost slovenskemu kmetu, kmetijstvu, podeželju in vsem 
članom zbornice. 

Miha Zupančič, novi predsednik MSS!

Trebanjec Miha Zupančič, ki je bil dosedanji predsednik Zve-
ze študentskih klubov Slovenije (Zveza ŠKIS), je bil 24. 9. 2020 
izvoljen za predsednika Mladinskega sveta Slovenije (MSS), ki 
je krovno združenje mladinskih organizacij, ki delujejo na naci-
onalnem nivoju. Pod svojim okriljem MSS združuje organizacije 
z različnimi interesnimi, nazorskimi ali političnimi usmeritvami.
Mihi iskreno čestitamo in hkrati verjamemo, da bo, kot je že do 
sedaj večkrat dokazal, svoje izkušnje uspešno prenesel tudi v 
mladinsko organiziranje v občini Trebnje.

SD Trebnje

stranke / obvestila
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Sponzor nove križanke je podjetje
Vulkanizerstvo Vovk Boštjan s. p., 
Obrtniška ulica 4, 8210 Trebnje.

Podjetje Vulkanizerstvo VOVK je zasebno podjetje z več 
kot 30-letno tradicijo.
V našem podjetju vam nudimo vrhunske vulkanizerske 
storitve. Od prodaje avtoplaščev in traktorskih pnevmatik, 
montaže osebnih avtoplaščev, elektronsko uravnoteženje, 
popravilo avtoplaščev in platišč, sezonsko shranjevanje 
zimskih oz. letnih avtoplaščev in platišč, prodaja in monta-
ža CHIP TUNING (P-BOX), prodaja ter uvoz vozil z garancijo

Za vas so pripravili nagrade v vrednosti:
1. nagrada: optična nastavitev podvozja v vrednosti 30 €
2. nagrada: pranje in notranje čiščenje vozila v vrednosti 20 €
3. nagrada: pranje vozila v vrednosti 10 €

Geslo križanke in svoj naslov pošljite izključno na dopisni-
cah na Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali na 
elektronski naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com 
najkasneje do ponedeljka, 3. 11. 2020. Gesel po tem datu-
mu in gesel brez naslova ne bomo upoštevali.

Pravilno geslo križanke iz septembrske številke Glasila se 
glasi DOBRO SPANJE. Prejeli smo 68 rešitev, od tega 1 ne-
pravilno. Na seji 5. 10. 2020 smo izžrebali 3 nagrajence:
1. nagrajenec: FLAJS MARJAN,
Gubčeva cesta 33, 8210 TREBNJE 
2. nagrajenec: DARKO SMOLIČ, Zagorica 14, 8211 DOBRNIČ
3. nagrajenka: KARMEN AVSEC,
Cesta 24. junija 13, 1231 ČRNUČE

Nagrajenci lahko dvignejo nagrade v podjetju Veteks, Bar-
bara Veselič s.p., ki se nahaja na Gubčevi cesti 7, 8210 
Trebnje.

križanka
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Tema : “Kdor za požarno 
varnost poskrbi, je v pro-
stem času brez skrbi.” 
Zato bomo v letošnjem me-
secu požarne varnosti osve-
ščali prebivalstvo, kako je 
potrebno poskrbeti za po-
žarno varnost na dopustu, 
počitnicah, ob praznikih, na 
vikendih, morju, potovanju, 
v gorah ali kar doma, saj ne 
glede na to, kje preživljamo 
prosti čas, ne pozabimo, 
da lahko zagori kadarkoli in 
kjerkoli. Da bi prosti čas mi-
nil brezskrbno in veselo, je 
pomembno, da poskrbimo 
za požarno varnost.

Za GZ Trebnje
Mojca Femec

Oktober – mesec požarne varnosti 2020

28 novih višjih gasilcev in gasilk 
Od letošnjega februarja je v organizaciji Gasilske zveze Trebnje (GZT) v prostorih PGD Trebnje potekal tečaj za višjega gasilca  
(47 ur predavanj in 45 ur praktičnih vaj) in se zaradi  razmer koronavirusa zaključil šele 13. septembra.  

Svečana podelitev listin in činov višji gasilec je potekala zadnji petek letošnjega septembra v dvorani PGD Trebnje ob navzočnosti vod-
stva GZT in Gasilske regije Dolenjska (GRD) ter županov občine Trebnje in Mokronog-Trebelno, Alojzija Kastelica in Antona Mavra (dva 
župana sta se opravičila). Poveljnika GZT in GRD, Janez Uhan in Martin Lužar, sta 28 gasilkam in gasilcem iz 13 PGD trebanjske gasilske 
zveze izročila listino ter pripela čine na delovno obleko ali gasilsko uniformo.  
Z zvoki harmonike je Peter Zaman, član PGD Trebnje, popestril dogodek podelitve. 
S pridobljenim znanjem novi višji gasilci in gasilke obvladajo delo vodje skupine, ki ga bodo prenesli na operativni kader v društvu in 
hkrati bodo znanje tudi sami uspešno nadgrajevali. 
        

Za GZ Trebnje
Mojca Femec

novice


