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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. Po odloku 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije, mo-
rajo politične stranke plačati objavljene član-
ke po rednem ceniku. Prispevkov, ki ne bodo 
podpisani s polnimi imeni avtorjev, ne bomo 
objavili. Prosimo, da ob prispevku vedno na-
vedete tudi avtorja fotografije. Uredništvo si 
pridržuje pravico, da neprimerne in žaljive 
vsebine ne objavi. 
V Glasilu občanov se brezplačno objavi osmr-
tnica ali zahvala ob smrti pokojnih občank ali 
občanov občine Trebnje v obsegu 800 znakov 
s presledki. Spominskih objav ob obletnicah 
smrti se ne objavlja. Poslanih slik za objavo 
ne 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, 3. 5. 2021, predviden izid je 
v sredo, 12. 5. 2021.
Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po 
tem datumu, bodo uvrščeni v naslednjo števil-
ko, če bodo še aktualni.

občinske novice

Župan Alojzij Kastelic 

Spoštovane 
občanke in 
spoštovani občani!
Čas nas preganja in neizprosno hiti, ko-
maj smo si zaželeli vse dobro za novo 
leto, že je tu april. Koronavirus se noče in 
noče posloviti in še naprej grozi. Upam, 
da ga bomo s cepljenjem premagali. Sam 
sem bil že cepljen in tudi vam svetujem, 
da se čim preje cepite. V prihodnje se 
bomo morali navaditi živeti s koronaviru-
som, torej je vsak sam odgovoren za svo-
je zdravje in zdravje najbližjih. Jeseni pa 
bomo videli, kakšna bo naša normalnost 
v prihodnje.

Na Občini Trebnje kljub zdravstveni krizi 
trdo delamo in rezultati so nesporni, saj 
Občina Trebnje hitro napreduje na lestvi-
ci razvitosti. V času mojega prihoda na 
mesto župana smo zasedali 39. mesto po 
razvitosti v državi, v tem času smo napre-
dovali na 11. mesto. Napredek je odvisen 
od predanih, pridnih in inovativnih ljudi 
v občinski upravi in krajevnih skupnostih. 
Hvala za vaše sodelovanje, vaš prispevek 
je pomemben, saj ste na tisoče kvadrat-
nih metrov zemljišč, ki so v naravi ce-
stišče, brezplačno prenesli na Občino in 
s tem omogočate hitrejše odmerjanje in 
urejanje naših cest, podpisali ste na tisoče 
služnostnih pogodb za infrastrukturo vo-
dovodov in kanalizacij in tudi na ta način 
pomagate skupnosti. Skratka vse več mla-
dih ljudi želi živeti v naši občini, ker smo 
dinamična in hitro razvijajoča občina. 
Gospodarstvo se po odprtju Industrijske 
cone hitro razvija in pridobivamo veliko 
novih delovnih mest. V prihodnjih mese-
cih bo tudi v Trebnjem zaživel podjetniški 
inkubator pod okriljem RC Novo mesto. 
V Las STIK, kjer sodelujemo štiri občine, 
Trebnje, Ivančna Gorica, Žužemberk, Do-
lenjske Toplice, smo nosilna občina in 
hvala CIK Trebnje za izjemno vodenje. 
Skupaj z Novim mestom smo ustanovili 
zelo učinkovito Skupno občinsko upravo 
Dolenjske, ki se ji želijo priključiti mnoge 
občine iz Dolenjske in Bele krajine. 

V letošnjem letu odpiramo izjemno šte-
vilo novih projektov, najpomembnejši 
je dograditev OŠ Dolenja Nemška vas, 
za kar smo pridobili cca. 1,5 mil. evrov 
EU sredstev. Gradili oziroma sodelovali 
bomo v gradnji tudi pri kanalizaciji Jezero 
in Trebnje, krožišču pod trebanjskim gra-
dom, pločniku Veliki Gaber, pri krožišču 
pod Komunalo in infrastrukturi Studenec, 
kupili smo 10.000 m2 zemlje za razvoj šole 

in vrtca v Velikem Gabru, kupili smo cca. 
10.000 m2 za gradnjo varovanih stanovanj 
za starejše in na stotine drugih projektov, 
ki jih moji sodelavci izvajajo in pripravljajo 
vsak dan. 

Ker ima Občina Trebnje izjemne kadre, smo 
soočeni s tem, da nam koga zvabijo kam 
drugam. Tako se je pred nedavnim poslovil 
direktor OU Janez Pirc, ki je odšel na me-
sto direktorja Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije. Janezu Pircu se zahvaljujem za 
sodelovanje in predano delo in mu želim 
veliko uspehov tudi na novem delovnem 
mestu.

Na mesto v. d. direktorice sem za obdobje 6 
mesecev imenoval mag. Ireno Starič, spre-
memba pa je tudi ta, da sem imenoval za 
vodjo Oddelka za splošne zadeve Gorazda 
Koračina, mag. prava, oba sta se že v pre-
teklosti izkazala kot strokovna, delavna in 
predana javna uslužbenca.

Da ni vse kot po maslu, pa poskrbijo Romi, 
ki v zadnjem času povzročajo precej pro-
blemov. Druge spet skrbi parkirna politika, 
ker mislijo, da je Trebnje “selo” in tega ne 
potrebujemo. Malo reda na področju par-
kiranja tudi v Trebnjem ne bo škodilo, celo 
nasprotno, omogočil bo razvoj mestnega 
prostora, tako za meščane kot tudi obisko-
valce. 
 
Dragi moji, pri nas je vedno pestro. Hvala za 
vaše pozorno branje, ostanite zdravi in uži-
vajte v pomladi in prihajajočih prvomajskih 
praznikih. 

Vaš župan
Alojzij Kastelic 
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Poročilo z 15. redne seje 
Občinskega sveta  
Občine Trebnje
Župan je sklical 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Treb-
nje, ki je potekala v sredo, 10. marca 2021, od 16. do 19.20. 
ure v predavalnici Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje 
in preko videokonference MC Teams. 

Na seji je bilo prisotnih 19 članic in članov Občinskega sveta 
Občine Trebnje, na dnevni red pa je bilo umeščenih 25 točk. 
Na Občini Trebnje smo pri organizaciji in izvedbi seje spošto-
vali priporočila in ukrepe NIJZ za preprečitev širjenja okužb z 
virusom SARS-CoV-2. Ob prihodu v prostor se je izvajalo mer-
jenje telesne temperature vsakega posameznika, obvezno je 
bilo razkuževanje rok, prav tako uporaba zaščitne maske in 
spoštovanje zadostne medosebne razdalje. 

Uvodoma je Občinski svet Občine Trebnje potrdil zapisnik 14. 
redne seje z dne 10. 2. 2021 ter zapisnike 18. dopisne seje 
Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 9. 2. 2021, 
19. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključ-
kom dne 19. 2. 2021 ter 20. dopisne seje Občinskega sveta 
Občine Trebnje z zaključkom dne 25. 2. 2021. 
V nadaljevanju je Občinski svet Občine Trebnje potrdil nado-
mestni mandat v Občinskem svetu Občine Trebnje Darku Pe-
kolju, za nadomestnega člana Komisije za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja imenoval Vinka Ribiča ter predlagal 
županu Občine Trebnje v imenovanje za nadomestnega člana 
Komisije za mladinska vprašanja Vinka Ribiča.

V okviru kadrovskih zadev je Občinski svet za sodnika porot-
nika Okrožnega sodišča v Novem mestu predlagal naslednja 
kandidata: Nado Pepelnak in Jožeta Grozdeta.

Občinski svet Občine Trebnje je v nadaljevanju sprejel Odlok o 
proračunu Občine Trebnje za leto 2021 z upoštevanjem spre-
jetih amandmajev št. 1 in 2 in Odlok o proračunu Občine Treb-
nje za leto 2022.
Prav tako je Občinski svet sprejel Načrt ravnanja z nepremič-
nim premoženjem Občine Trebnje za leto 2021 in za leto 2022, 
ki se ju uskladi s sprejetimi amandmaji in obsega načrt pri-
dobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem. Prav tako je bil sprejet Načrt rav-
nanja s premičnim in finančnim premoženjem Občine Trebnje 
za leto 2021 in za leto 2022. 

Občinski svet Občine Trebnje je nadalje sprejel Sklep o dolo-
čitvi višine enkratnega denarnega prispevka za novorojence 
v občini Trebnje, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlo-
ka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v občini 
Trebnje po skrajšanem postopku ter sprejel Odlok o razglasitvi 
Cerkve sv. Florijana za kulturni spomenik lokalnega pomena. 

Sprejet je bil tudi Sklep o določitvi javnih parkirnih površin, 
kjer se plačuje parkirnina ali se parkira z dovoljenjem za par-
kiranje, z dopolnitvijo v 8. členu, s katero se določi, da v pre-
hodnem obdobju, ki traja do 31. 8. 2023, višina takse za letno 
dovoljenje za parkiranje, ki upravičencu omogoča parkiranje 
na javni parkirni površini P7, znaša 70,00 EUR ter predlagan  je 

bil dodatni sklep, da se pri poslovalnici Pošte Slovenije d.o.o., 
ki deluje na naslovu Goliev trg 11 v Trebnjem, in pri Centru za 
izobraževanje in kulturo Trebnje, ki deluje na naslovu Kidri-
čeva ulica 11 v Trebnjem, zagotovi ustrezno število parkirnih 
prostorov (2–3 parkirne prostore) za hitro parkiranje.

Občinski svet Občine Trebnje je soglašal, da se Komuna-
la Trebnje d.o.o. v proračunskem letu 2021 lahko zadolži do 
višine 250.000,00 EUR, Komunala Trebnje d.o.o. pa najema 
kredita ne sme zavarovati s stvarnim premoženjem Občine, ki 
je namenjeno izvajanju javne gospodarske službe, temveč je 
dolžna sredstva za plačilo dolga zavarovati iz neproračunskih 
virov.

V nadaljevanju je Občinski svet Občine Trebnje pooblastil žu-
pana Občine Trebnje Alojzija Kastelica za:
• potrditev investicijske dokumentacije skladno z Uredbo o 

enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ za projekt Regi-
onalna kolesarska povezava Trebnje – Mirna Peč – Novo 
mesto;

• potrditev investicijske dokumentacije skladno z Uredbo o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ za konzorcijsko 
prijavo projekta na Javni razpis za demonstracijske projek-
te vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«;

• potrditev investicijske dokumentacije skladno z Uredbo o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ za investicijo 
vgradnje dvigala v stavbo CIK Trebnje;

• potrditev investicijske dokumentacije skladno z Uredbo 
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicij-
ske dokumentacije na področju javnih financ za projekt 
izgradnje PZA Trebnje.

Župan na prvi naslednji seji z vso potrjeno investicijsko doku-
mentacijo seznani Občinski svet.

Prav tako se je Občinski svet Občine seznanil z drugo novela-
cijo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta in drugo 
novelacijo Investicijskega programa Energetska prenova stav-
be CIK Trebnje, z Dokumentom identifikacije investicijskega 
projekta Obnova in dozidava OŠ Veliki Gaber z izgradnjo nove 
telovadnice − 1. faza, s popravki noveliranega Dokumenta 
identifikacije investicijskega projekta in Investicijskega pro-
grama Obnova hiše Goliev trg 7, Trebnje – objekt »Grmada«, 
s posodobljenim Dokumentom identifikacije investicijskega 
projekta Razširitev šole v Dolenji Nemški vasi z novim naslo-
vom DIIP Razširitev kapacitet Osnovne šole Trebnje – rekon-
strukcija in dozidava POŠ Dolenja Nemška vas« ter s poso-
dobljenim Dokumentom identifikacije investicijskega projekta 
Ureditev Kulturnega doma Čatež.

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

Andreja Perc 
Oddelek za splošne zadeve 

OU Občine Trebnje
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Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih Občine Trebnje (Uradni list RS, štev. 18/06, 33/09 in 42/12) Komisija za podelitev priznanj Občine Trebnje objavlja

JAVNI POZIV 
ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE TREBNJE V LETU 2021

I. PREDMET POZIVA: 
Vložitev pobud oz. predlogov za podelitev priznanj Občine Trebnje v letu 2021.

II. VRSTA PRIZNANJ:
1. Častni občan Občine Trebnje 
2. Plaketa Občine Trebnje
3. Priznanja Občine Trebnje

III. VLAGATELJI IN VSEBINA POBUDE ZA PODELITEV PRIZNANJ:
Pobude za podelitev priznanj lahko komisiji predložijo občani, podjetja, zavodi, organizacije in skupnosti, politične stranke ter društ-
va iz območja Občine Trebnje. 

Pobuda mora biti pisno utemeljena in mora vsebovati: 
• ime in priimek oz. naziv, točen naslov pobudnika,
• ime in priimek oz. naziv, točen naslov kandidata za priznanje,
• navedbo vrste priznanja, podrobno utemeljitev pobude ter morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo.

IV.  POGOJI ZA PODELITEV PRIZNANJ
Priznanje častni občan Občine Trebnje se podeljuje:
posamezniku, ki je s svojim dolgoletnim delom pomembno prispeval k razvoju družbe, utrjevanju miru, razvoju in dosežkom na 
raznih področjih človekove ustvarjalnosti oz. k ugledu in razvoju občine.

Naziv častnega občana občine Trebnje se lahko podeli tudi inovatorjem, izumiteljem, znanstvenim in drugim delavcem, ki so s svo-
jim dolgoletnim delom prispevali k napredku in razvoju ter ugledu občine. 

Priznanje častni občan Občine Trebnje se podeljuje izjemoma.

Plaketa Občine Trebnje se podeljuje: 
• posameznikom za življenjsko delo in izjemne uspehe na posameznih področjih življenja in dela, s katerim so pomembno 

prispevali k razvoju in ugledu občine;
• podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredne uspehe in dosežene rezultate, ki so bistveno 

prispevali k razvoju, ugledu in prepoznavnosti občine Trebnje. 

Podeli se lahko največ tri plakete, in sicer dve po prvi alinei in eno po drugi alinei prejšnjega odstavka.

Priznanja Občine Trebnje se podeljuje:
• posameznikom, združenjem občanov ali pravnim osebam iz občine Trebnje za enkratne dosežke na kateremkoli področju, 

za posamezne vrhunske dosežke pri delu v občinskem in drugem prostoru. 

Podeli se lahko največ šest priznanj.

V kolikor na javni poziv ne bo prispelo zadostno število predlogov, lahko člani Komisije na sami seji Komisije predlagajo kandidate za 
manjkajoča priznanja.

V.  ROK ZA ODDAJO POBUDE:
Rok za oddajo pobude je ponedeljek, 3. 5. 2021.
Za pravočasno oddano pobudo se šteje pobuda, ki je na dan 3. 5. 2021 oddana priporočeno na pošti ali osebno v glavni pisarni 
Občine.

VI.  NASLOV ZA ODDAJO POBUDE:
Pobudo oddajte priporočeno po pošti na naslov ali dostavite osebno na:

Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje – z oznako: NE ODPIRAJ – POBUDA ZA PODELITEV PRIZNANJ.

Javni poziv se objavi v Glasilu občanov in na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si. ter pošlje krajevnim skupnostim in na 
sedeže političnih strank v Občini Trebnje.

Številka: 094-1/2021-1
Datum: 25. 3. 2021

Alojzij Kastelic, župan

javni poziv
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Janez Pirc 
sprejel  
nove izzive
Janez Pirc je bil direktor Občinske uprave 
Občine Trebnje vse od 1. januarja 2012. 
Pred slabim letom ste lahko v Glasilu pre-
birali vrstice o njegovem dolgoletnem 
delu na Občini, ki je obsegalo usklaje-
vanje, razporeditev del in vodenje vseh 
ostalih sodelavcev ter področij delovanja 
Občine. Kot direktor občinske uprave je 
zasedal delovni položaj takoj za županom 
in je bil kot županova desna roka odgovo-
ren za zakonitost in učinkovitost delova-
nja občinske uprave. Ukvarjal se je torej 
z operativnimi nalogami, seznanjen pa je 
bil je z vsemi projekti na Občini in jih veli-
ko tudi realiziral.
Konec meseca marca je zapustil to de-
lovno mesto in se podal novim izzivom 
naproti.

Na Občini ste bili zaposleni polnih devet 
let in še malo. Od najinega zadnjega po-
govora pa je minilo slabo leto. Takrat ste 
mi dejali, da je v teku več kot 35 projek-
tov. Koliko od teh je ob vašem odhodu že 
zaključenih oz. koliko je še odprtih?
Večino teh smo zaključili že lani, med 
njimi na primer drugo fazo Industrijske 
cone, Športni park Trebnje, Mrliško ve-
žico Sela pri Šumberku, protipoplavne 
ukrepe v Šentlovrencu in s tem Vrtec v 
Šentlovrencu, pločnik v Štefanu … Kar ne-
kaj pa jih je v teku, in sicer načrtovanje 
širitve Podružnične šole v Dolenji Nemš-
ki vasi, načrtovanje širitve šole v Velikem 
Gabru z novo telovadnico, zaključuje se 
projektiranje Kulturnega doma Trebnje s 
parkirno hišo, obnova objekta na naslovu 
Goliev trg 7 »Grmada«, energetska sana-
cija objekta CIK Trebnje …

Kateri projekt je tisti, ki se vam zdi naj-
boljša možna opcija tako za Občino kot 
občane?
Nujni in pomembni projekti so vsi, ki 
sem jih naštel in tudi tisti, ki jih nisem. 
Vsekakor pa je nekaj prioritet, med kate-
rimi bi mogoče izpostavil projekt širitve 
Podružnične šole v Dolenji Nemški vasi, 
s katerim rešujemo prostorsko stisko OŠ 
Trebnje in ki smo ga pred nedavnim prija-
vili na razpis Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport.

Podpisani ste pod večino projektov, a 
vendar je prav gotovo kateri izmed njih 
tisti, ki vam je najbolj pomemben. Kateri 
in zakaj?

Pravzaprav so pomembni prav vsi projek-
ti od prvega do zadnjega, od največjega 
do najmanjšega, saj poskušamo z vsakim 
od njih tako ali drugače izboljševati in 
nadgrajevati kvaliteto življenja občanov. 
Zame so pomembni vsi projekti, bodisi 
investicije ali projekti z mehkimi vsebi-
nami, skozi katere se razvija druženje in 
povezovanje občanov. Pomembno je, da 
se vključuje občane, njihove pobude in 
da se projekti izvajajo v dobro širše sku-
pnosti, kar pomeni, da se v doprinosu 
projekta lahko prepozna vsak posamezni 
občan.

Zakaj ste se odločili za prenehanje funk-
cije direktorja Občinske uprave Občine 
Trebnje še pred iztekom mandata?
Odločitev je bila vsekakor težka in ni bila 
v načrtu, preprosto me je po naključju 
izziv poiskal in sem sprejel odločitev, da 
naredim korak naprej.

Kam vas kliče nova poslovna pot?
Nova poslovna pot me vodi na Kmetij-
sko gozdarsko zbornico Slovenije. Njene 
osnovne naloge so zlasti predstavljanje 
interesov kmetov, kmetijskih, gozdar-
skih in ribiških organizacij ter strokovna 
pomoč le-tem, obravnavanje problema-
tike kmetijstva, gozdarstva in ribištva ter 
sodelovanje pri pripravi predpisov, ki se 
nanašajo na kmetijstvo, gozdarstvo in ri-
bištvo.

Kakšna bo vaša funkcija?
V sklopu nove zaposlitve bom zasedel 

funkcijo direktorja Zborničnega urada v 
Ljubljani.

Kdo vas bo nasledil na Občini?
S 1. aprilom 2021 vodenje Občinske upra-
ve Občine Trebnje prevzema začasno za 
6 mesecev mag. Irena Starič, vodja Re-
ferata za proračun v občinski upravi, ki to 
delo opravlja že vrsto let in odlično pozna 
delovanje občinske uprave in projekte, ki 
jih ima Občina v načrtih.

Malo za šalo, malo zares. Vas smemo 
poiskati, ko vas bomo potrebovali za 
naše kraje, za Občino?
Vsekakor, vedno dobrodošli. Trebnje bo 
v mojem srcu vedno zavzemalo posebno 
mesto, saj sem se na mesto, Občino in 
ljudi zaradi svojega dela izredno navezal, 
zato se bom za vas vedno zavzemal po 
svojih najboljših močeh. 

Gospodu Janezu Pircu se iskreno zahva-
ljujemo za dobro vodenje Občinske upra-
ve Občine Trebnje, za sodelovanje, pri-
jeten odnos tako s sodelavci kot občani, 
predvsem pa za vse izpeljane projekte v 
Občini.
Uspešni ljudje ne postanejo skozi noč. 
Uspeh je rezultat trdega dela, česar je 
naš sogovornik vajen. 

Želimo mu, da z zaupanjem sledi svojim 
sanjam tako, kot si je zamislil, da bo žel 
sadove svojega uspeha.

Mojca Smolič

intervju
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Čistilna akcija
V KS Knežja vas smo 20. marca imeli čistilno akcijo. Po vaseh smo 
pobrali smeti in očistili dve črni odlagališči v gozdu. 
Na čistilni akciji so sodelovali krajani iz vseh vasi. Na Vaškem sre-
dišču v Selcah smo zjutraj dobili rokavice in vreče, ki smo jih razde-
lili po vaseh. Vaščani vsake vasi so pobirali smeti v svoji vasi, obi-
čajnega druženja na koncu ni bilo zaradi izredne situacije v državi. 
Imeli smo dva kontejnerja za saniranje črnih odlagališč. Lastniki 
zemljišč so bili opozorjeni, da je potrebno očistiti ta odlagališča v 
dogovorjenem roku. Skupaj nam je uspelo napolniti oba kontej-
nerja in pospraviti smeti.
Ob poteh ni več toliko smeti kot pred leti, še vedno pa so tam, kjer 
je cesta odmaknjena od naselja.
Vsak naj pri sebi razmisli, kam se odlagajo smeti in o tem, ali sodijo 
v naravo!? Morda se najdejo njegove smeti na tem kupu.

 KS Knežja vas, Anita Barle

Obnova 
matičnega nasada 
visokodebelnega 
sadnega drevja 
Petra Pavla Glavarja
 Letos mineva 300 let, od kar se je rodil Pe-
ter Pavel Glavar, duhovnik, dober gospodar 
in posestnik. Spominjamo se ga predvsem 
po njegovih dobrih delih za slovenskega 
preprostega človeka. Ustanovil je prvo 
ubožnico v Sloveniji v Komendi in Čebelar-
sko vrtnarsko šolo na Lanšprežu leta 1781. 
Zanjo je napisal pravila in poučeval izključ-
no v deželnem kranjskem jeziku, kar je bilo 
za takratne čase prepovedano.
 Počiva v kapeli v Lanšprežu na Dolenj-
skem, ki so jo v zadnjih letih trebanjski če-
belarji kot edini preostali objekt njegovega 
posestva dostojno obnovili. V letošnjem 
letu so pridobili še majhen del zemljišča 

Sanacije potoka Vejar
Vodno gospodarsko podjetje Novo mesto je v prvi polovici marca opravilo sanacijo 
potoka Vejar na odseku Blato v dolžini cca 1500 m. Dela je financirala Direkcija RS 
za vode. 
Lastniki mejnih zemljišč so z opravljenimi deli zadovolnji, saj so bili seznanjeni z 
vsemi posegi in ni bilo pripomb. Sanacija Vejarja je bila potrebna. Sedaj je iztok 
iz čistilne naprave normalen in naprava deluje optimalno. Nanjo so prikjučeni vsi 
vaščani vasi Blato, Račje selo, Vejar in tovarna. To je velika pridobitev za  dolino 
Vejar v smislu ekologije. Med sanacijo se je saniralo tudi nekaj prepustov. Večino 
izkopane zemlje so odpeljali. Dela so bila kvaliteno opravljena.
Gospe Lenki Kotar iz Direkcije RS za vode se zahvaljujemo za oddobrena sredstva, 
g. Pavlu Ambrožiču iz VGP Novo mesto pa za dobro in korektno opravljena dela.
Lastniki zemljišč, Občina Trebnje in Občina Mirna so pristopili k ureditvi doline 
Vejar v smislu agromelioracije in komasacije, zato naprošamo Direkcijo za vode za 
dobro sodelovanje, potrebna bo namreč odmera potoka Vejar, Zajka in Cedinice.

Tone Zaletel

njegovega nekoč močnega posestva. Tu 
nameravajo urediti čebelnjake in potrebno 
infrastrukturo za promocijo njegove zapu-
ščine. Pomladi letos so člani Čebelarskega 
društva Trebnje posadili prvih 60 sadnih 
dreves, pretežno jablan starih sort v trav-
niški nasad med nekaj redkih dreves, ki so 
še ostala iz njegovega sadovnjaka. Teh 60 
sadik je manj kot 10 % nekdaj mogočnega 
sadovnjaka, vendar so upanje, da bomo zo-
pet začeli ceniti domače okuse slovenskih 
sort neškropljenega sadja. Na teh drevesih 
se ne veselimo le sadežev, temveč tudi ce-
pičev za nadalje razmnoževanje. Sadike na 
sejancu, cepljene s pestrim izborom, ki se 
ga že težko dobi, so prispevali Društvo Ko-
čevarjev - staroselcev, Sadjarsko-vrtnarsko 
društvo Tunjice in Društvo Studenčan, ki se 
trudijo, da dobri okusi in travniški sadov-
njaki ne bi izumrli!
 V letošnjem letu bo še obilo dogodkov v 
čast velikemu čebelarju in zavezniku slo-
venskega ljudstva, verjetno največji pa bo 

dvodnevna pešpot v septembru iz Komen-
de do Lanšpreža, kjer bo osrednja priredi-
tev.

 Dušan Jerič

novice
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Pogovarjali smo se s predsednico Društva upokojencev Veliki Ga-
ber

Jožico Štrempfelj
Kdaj in zakaj se je porodila ideja o ustanovitvi DU Veliki Gaber?
Takoj po upokojitvi sem se vključila v kar nekaj prostovoljnih orga-
nizacij in društev, in sicer v Univerzo za tretje življenjsko obdobje, 
v Slovensko društvo Hospic, v skupine starih ljudi za samopomoč 
kakor tudi v Društvo upokojencev Velika Loka.
V krajevnih skupnostih Veliki Gaber in Sela pri Šumberku je bilo že 
takrat veliko upokojencev, a le nekaj je bilo vključenih v društvo 
Velika Loka. Večina je ob vabilu v društvo dejala, da pristopijo, ko 
bo to društvo v Velikem Gabru. In rodila se je ideja o ustanovitvi 
DU Veliki Gaber. 

To idejo je bilo potrebno le še uresničiti.
Seveda. Z dobro ekipo ljudi je zgodbo vedno možno izpeljati. Tako 
smo 25. oktobra leta 2009 sklicali ustanovni zbor, na katerem je 
bilo že 49 vpisanih članov in ustanovili smo Društvo upokojencev 
Veliki Gaber. Že v prvem letu delovanja se je število članov pove-
čalo na 150.

Koliko časa ste že predsednica Društva upokojencev Veliki Ga-
ber?
Na čelu Društva upokojencev Veliki Gaber, ki aktivno deluje že 11. 
leto, se počutim kot zastopnica in ne predsednica društva, saj brez 
prizadevnih članov in vztrajnosti v dobrem in slabem nas vseh 
uspehov ne bi imeli. Naša prepoznavnost, tako na ZDUS-u kakor 
na PZDU Dolenjske in Bele krajine in na drugih pokrajinskih zve-
zah, temelji na povezovanju in odprtosti do vseh DU v Sloveniji. 

Koliko članov šteje društvo danes?
Bilo nas je 240, a žal nam je zadnje leto vzelo 11 članov.

Kdo pa se lahko včlani? Je pomembno, od kod prihaja?
Včlani se lahko vsak, ki je upokojen in se strinja z našim statutom, 
podpiše pristopno izjavo, plača članarino in tako postane enako-
praven član društva ne glede na to, iz katerega konca prihaja. Že 
samo dobra volja in želja po druženju na jesen življenja sta dovolj.

Ste tudi v Pokrajinski zvezi? Koliko društev šteje Zveza?
Seveda. S PZDU Dolenjske in Bele krajine smo tesno povezani, saj 
smo eno od 36 društev, ki sestavlja Zvezo. V njej aktivno delujemo 
na skoraj vseh področjih, ki jih Zveza organizira. Ob deseti oblet-
nici našega delovanja nam je PZDU podelila priznanje za najbolj 
aktivno društvo, česar smo bili zelo veseli, saj nam je to nek poka-
zatelj, da delamo dobro in prav.

Kje pa ste kot društvo še dejavni?
Smo društvo, ki je aktivno na kulturnem, športno-rekreativnem, 
socialno-humanitarnem področju vključno s programom Starej-
ši za starejše, v medgeneracijskem povezovanju z Osnovno šolo 
Veliki Gaber in sodelujemo z izdelki ročnega dela naših članic. Po-
vezujemo se z ostalimi društvi širom Slovenije, še posebej pa s 
sosednjimi društvi.

Kako deluje Večerna zarja?
Pod imenom »Večerna zarja« je vpisanih več sekcij: Mešani pevski 
zbor, ki je zaradi okrnjenosti trenutno v mirovanju in čaka na oži-
vitev, dramsko recitatorska sekcija in folklorna sekcija, ki je bila do 
pojava pandemije najbolj aktivna.

Kot pravite, je bila do pandemije najbolj aktivna folklorna sekci-
ja Večerna zarja.
Res je. To je zelo aktivna skupina, ki jo vodita Anica in Jože Za-
krajšek. V skupini je več kot dvajset plesalk in plesalcev. Radi se 
odzovejo vabilom in v tem času kot vsi ostali tudi oni pogrešajo 
druženja. Poleg nastopov po domovih za starejše so se redno ude-
leževali tudi revij folklornih skupin, pot pa jih je ponesla tudi v 
tujino, saj so nastopali v Berlinu in Rimu.

Katere so vaše primarne dejavnosti?
Posebnost našega društva je Rastoča knjiga Velikega Gabra z oko-
lico in medgeneracijsko sodelovanje treh generacij, povezano z 
Osnovno šolo Veliki Gaber. 
Vključeni smo tudi v skupni pohodniški projekt »Spoznajmo Do-
lenjsko«, v katerem sodeluje 18 DU. Pohodi so enkrat mesečno 
po razporedu organizatorja. Tako smo mi dvakrat organizirali po-
hod z vsebino »Zgodovina in razvoj našega kraja« in na zadnjem 
pohodu v januarju 2020 smo imeli rekordno število pohodnikov 
− preko 300. 
 Vse te predstavitve in aktivnosti delovanja tako na kulturnem, 
športno rekreativnem in socialnem področju krepijo in pomlajuje-
jo našo generacijo, ki vztrajno odhaja, vendar za njo prihajajo novi 
člani, ki zapolnjujejo mesta našega članstva in verjamem, da bodo 
našo pripadnost nadaljevali. 

Kje vse ste aktivni?
V DU spremljam vsa dogajanja. V nekaterih sodelujem aktivno, v 
drugih pasivno. Tako imam za vodenje in organizacije izletov licen-
co turističnega vodnika in se lažje povezujem za izpeljavo progra-
ma določenega izleta.

Kako bi opisali samo sebe?
Sem človek počasnejših, vendar premišljenih korakov. Največkrat 
igram na zadnjo žogo. Predvsem zelo upoštevam svoje sodelavce 
in nimam slabega občutka, če moram narediti korak nazaj. Rada 
sem aktivna in polno zaposlena, tako da se me dobro drži rek, da 
»penzionisti nimamo časa.«

Kakšni so načrti Društva upokojencev?
Načrtov in želja je veliko. 8. februarja letos je minilo 10 let od od-
prtja prve knjižnice, imenovane po že skoraj pozabljenem rojaku, 
pisatelju Ivanu Zorcu v Velikem Gabru.

intervju



8
Trebnje

Rastoča knjiga Veliki Gaber z okolico bo v oktobru tudi beležila 
svojo 10-letnico. V njej so zapisani vsi zasluženi Rastočniki iz naše 
krajevne skupnosti. Ljudje, ki so pomembni tako za domači kraj in 
širše − to je knjiga, ki raste. Prvotno je bil to praznik v sodelovanju 
s krajevno skupnostjo in tako imenovanim Praznikom korenja, ki 
bi ga radi ponovno obudili.

Kako pa kaže z delom na igrišču?
V letošnjem letu želimo poleg balinišča urediti še igrišče za petan-
ko in igre s kroglo na vrvici (rusko kegljišče) Želimo, da je prostor 
večnamenski, a moramo prej zaradi varnosti narediti podporni 
zid pod parkirnim prostorom. Za investicijo smo zaprosili Občino 
in krajevno skupnost, mi pa smo že v pridobivanju vse potrebne 
dokumentacije.

Zadnje čase veliko slišimo o postavitvi mobilne hišice kot dnev-
no bivalnega prostora za starejše. Kako daleč pa je ta projekt?
Želja po zgraditvi večnamenskega objekta za dnevno varstvo 
starejših je že od same ustanovitve društva. Pred časom nam je 
Občina dodelila parcelo poleg bloka v Velikem Gabru, na katero 
bomo v doglednem času postavili montažno hiško. Kljub raznim 
zapletom in spremembam je sedaj le prišlo do končne odločitve, 
ki jo potrjuje že izdelana in potrjena idejna zasnova za večnamen-
ski objekt. 
Poleg premestitve Rastoče knjige, ki bo dostopna tudi težje giblji-
vim ljudem preko projekta Starejši za starejše kot tudi medgene-
racijsko v sodelovanju z Osnovo šolo Veliki Gaber, s KS in z vse-
mi društvi želimo nuditi starejšim neko prijetno dnevno bivanje, 
predvsem pa druženje, ki nam ga kronično primanjkuje. Trenutni 
čas in socialna distanca sta marsikaterega starostnika pustila sa-

mega s strahom pred staranjem in pred boleznijo, ki v teh genera-
cijah povečuje negotovost, česar pa si nihče ne zasluži. 

Kakšne pa bodo kapacitete?
Sam objekt bo nadstropen, a bo prilagojen vsem, tudi invalidnim 
osebam. V spodnjem delu bo na razpolago 120 m2, v zgornjem 
pa 80 m2 s sanitarijami in z vsemi potrebnimi prostori, za kar me-
nimo, da bo za delovanje dovolj. Prav gotovo pa bo čas pokazal, 
kakšne bodo potrebe, želje in možnosti za nadaljnje delo.
Naša želja je predvsem, da se bodo ljudje družili s prijatelji, znan-
ci, da ne bodo samevali po domovih. Zagotovo je telesno in du-
ševno počutje ob druženju z ljudmi dosti bolj kvalitetno kot pri 
tistih, ki dneve preživljajo v samoti med štirimi stenami.

Mojca Smolič

intervju/oglas
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Gregorčki zaključili ustvarjalno sezono
Z izdelavo gregorčkov se je zaključila tokratna sezona projekta Sobotno galerijsko dopo-
ldne, ki ga pripravlja trebanjska izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) 
v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Trebnje in CIK Trebnje − Galerijo likovnih samo-
rastnikov Trebnje. Alenka Stražišar Lamovšek je na marčevski delavnici predstavila, kako 
lahko gregorčke izdelamo iz naravnih materialov.

Tokratna sezona, v kateri se je zvrstilo šest ustvarjalnih delavnic, se je zaradi epidemije 
preselila na splet. Vse ustvarjalnice so tako še vedno na ogled brezplačno na YouTube 
kalanu JSKD OI Trebnje: s Tino Železnik lahko izdelujete nakit iz polimerne mase, z Nino 
Kolar cvetje iz žice in najlona, z Nino Mrđenović pop-up voščilnice, s Tanjo Vesel lutke, 
z Natašo Zaletelj lahko rišete živali in z Alenko Stražišar Lamovšek izdelujete gregorčke.

Nova ustvarjalna sezona, ki jo omogoča Občina Trebnje, se bo vrnila jeseni, organizatorji 
pa upajo, da bo takrat mogoče ustvarjati v živo.

Joži Sinur, foto: Alenka Stražišar Lamovšek

Pomladno vzdušje  
v ENOTI ROMANO
V mesecu marcu je naša igralnica »zadišala« po pomladi. Plutovi-
naste table smo okrasili z zvončki, žafrani in marjeticami. Izdelali 
smo tipni spomin iz odpadnega materiala. Obeležili smo tudi sve-
tovni dan vode. Pripravili smo čašo z vodo in vanjo polagali različ-
ne predmete ter ugotavljali, kateri potonejo in kateri plavajo na 
vodi. Pogovarjali smo se, zakaj je voda pomembna za življenje in 
kaj bi bilo, če bi na svetu zmanjkalo vode. V tem mesecu smo se 
naučili tudi novih deklamacij, socialnih iger in kar nekaj novih pe-
smi o pomladi. Prebirali smo slikanice z različnimi vsebinami, ki so 
nam kasneje služile kot izhodišče za ustvarjanje. Ker nam je mesec 
marec postregel z lepimi dnevi, smo le-te izkoristili za druženje na 
prostem. Na igrišču smo se razveselili novega igrala s toboganom, 
ki nam bo lepšalo pomladne in poletne dni.

Maja Vrhovec

Šentlovrenški krog
Tradicionalni Šentlovrenški krog na velikonočni ponedeljek je bil letos 
samo v obliki posamične ali ožje družinske udeležbe, kajti treba je bilo 
upoštevati ukrepe NIJZ in priporočila glede vzdrževanja medosebne raz-
dalje ter nošenja maske in druge ukrepe med pohodom.
Turistično-konjeniško društvo Krtina, ki je bilo v preteklih letih organizator 
Velikonočnega pohoda po Šentlovrenškem krogu, je objavilo, da letos za-
radi omenjenih ukrepov ne bo organiziralo pohoda in je priporočilo zgolj 
morebitno individualno udeležbo z ustreznimi časovnimi razmiki. Obve-
stili so tudi, da ne bo zaključka pohoda, kot je bil običajno.
Kljub tem napovedim TKD Krtina smo ob poti prešteli najmanj 50 udele-
žencev, ki pa so priporočila NIJZ res upoštevali, kajti po označenih poteh 
so hodili v majhnih skupinah ali posamično, vse od 9. ure, ko je običajni 
start, pa vse tja do poznega popoldneva. Šentlovrenški krog je – po ude-
ležbi sodeč in kljub omejitvam – dodobra uveljavljen, saj pot turistični 
prostovoljci redno čistijo in označujejo. Pohodna pot je dolga približno 15 
km in ni prenaporna ter jo je mogoče prehoditi kadarkoli. Priporočena je 
pohodna obutev in oprema.

Brane Praznik

novice
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Večnamenski  
Romski center Vejar
V času epidemije COVID-19 smo se morali prilagoditi dani situa-
ciji. Upoštevamo dana navodila in napotke za preprečitev širjenja 
epidemije. 
Ob prazniku DNEVA ŽENA (8. marec) smo se spomnili na po-
membnost ter enakopravnost žensk in mater. V ta namen smo 
organizirali delavnico, na kateri smo izdelovali unikatne lončke iz 
odpadlih pločevink in pri tem uporabili različne materiale ter teh-
nike. Spomnili smo se tudi na moške, ki so 10. marca praznovali 
svoj praznik (40. mučenikov) in ga obeležili s tematsko delavnico. 
Z aktivnostmi stremimo k temu, da bi pripadniki in pripadnice 
romske skupnosti skozi vseživljenjsko učenje pridobili kompeten-
ce za osebni razvoj ter boljši položaj posameznika v družbi brez 
spreminjanja svoje kulturne identitete.
Zahvaljujemo se vsem, ki kakorkoli sodelujete pri izvajanju posa-
meznih aktivnosti.

Utrinke iz aktivnega dogajanja v VNRC Vejar si lahko pogledate 
na slikah.

Katja Strajnar, CSD Dolenjska in Bela krajina, Enota Trebnje
Foto: arhiv CSD DBK, Enota Trebnje 

Gozdni vrtec Sončnica 
Naš majhen vrtec je vključen v Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slove-
nije. Čarobnost veličastnih dreves. Svoboda učenja v naravi. Bolj-
še gibalne spretnosti, ki jih otroci z gibanjem na neravnem terenu 
spontano razvijajo. Pozitiven vpliv naravne svetlobe in svežega 
zraka na fizično in psihično zdravje. Pozitivna komunikacija in 
medsebojno sodelovanje otrok. 
Uporaba NTC-sistema učenja, pri katerem se spodbuja otrokov 
intelektualni razvoj skozi igro, uganke, z asociacijami in logičnim 
povezovanjem. Vse to v kombinaciji s prekrasnim, neokrnjenim in 
neizumetničenim okoljem ter naravnim materialom, ki kar vabi k 
ustvarjanju. Dobitna kombinacija k dvigu otrokovih spretnosti in 
sposobnosti. Gozd naj postane zavetje in drugi dom vaših malč-
kov in hvaženi vam bodo tudi, ko odrastejo. 

Obilo igrivih norčij, z blatom namazanih trenirk in iskrivih nasme-
hov vam želimo strokovne delavke Vrtca Sončnica pri OŠ Veliki 
Gaber.

Doroteja Anžlovar

Sediš doma  
in poslušaš predavanja
Že kar nekaj mesecev se nam dogaja, da smo doma in torkove 
delavnice UTŽO Trebnje spremljamo le na ekranu našega raču-
nalnika.
Na prvi pogled zgleda to enostavno in kar zanimivo, toda ne gre 
vse tako preprosto. Za izvedbo v eni uri in pol ali pa še malo več 
je potrebno imeti stvari na svojem mestu in vse dobro priprav-
ljeno. Sedaj so torkove delavnice že dobro ubrane in predavanja 
dobro potekajo. Vedno je prisotna prizadevna, skrbna in prijazna 
koordinatorka izobraževanja na CIK Trebnje Martina Podlesnik, 
pomaga pa ji tudi Tanja Mrak.
Zadnje predavanje je imelo naslov »Sreča v jeseni«. Predavatelj 
je razmišljal o naši preteklosti in prihodnosti. Vprašal nas je: »Se 
vam zdijo ljudje v tretjem življenjskem obdobju zadovoljni in 
srečni s seboj? Se vam zdi, da so že osvojili modrost o tem, kako 
pomembno je sprejeti sebe z vso svojo preteklostjo in se imeti 
rad?« To se sprašujem tudi sam. 

Srečanja, kot so naša predava-
nja, pa četudi na daljavo, nam 
pri tem prav gotovo veliko po-
magajo in pomenijo.

Tone Zidar, 
član UTŽO Trebnje

novice



11
Trebnje

V zadnjih letih se povečuje socialno vklju-
čevanje Romov in izboljšanje njihovega 
vključevanja na področjih izobraževanja, 
zaposlovanja, nastanitev in zdravja. Spod-
bujamo njihovo socialno, 
ekonomsko, politično in kulturno udelež-
bo tako v lokalni skupnosti kot širše v druž-
bi. V naši Občini to delo vestno opravlja

KATJA STRAJNAR
Delate v Romskem centru. Je to vaša prva 
zaposlitev?
Ja, res je. Sem strokovna sodelavka v Več-
namenskem romskem centru Vejar. To ni 
moja prva zaposlitev. Lahko rečem, da je 
pomembna zaposlitev v moji karieri, ki bo 
zagotovo pustila zelo pomemben pečat, 
znanje ter pozitivne izkušnje.

Kakšna je bila vaša življenjska pot?
Sem domačinka, Trebanjka. Osnovno šolo 
sem obiskovala v Trebnjem, nato sem na-
daljevala šolanje v Ivančni Gorici, smer 
ekonomski tehnik, kjer sem tudi uspešno 
opravila poklicno maturo. Študijske poti 
pa so se pričele v Ljubljani na Fakulteti za 
varnostne vede, kjer sem pridobila naziv 
magistrica varstvoslovja.

Lahko malo več poveste o tej smeri štu-
dija?
Študirala sem na Fakulteti za varnostne 
vede. Po poklicu sem magistrica varstvo-
slovja.
Magistrski študijski program Varstvoslo-
vje je program druge bolonjske stopnje, ki 
spodbuja interdisciplinarno izobraževanje, 
raziskovanje in mednarodno sodelovanje 
v okviru treh modulov: Kriminologija in 
kriminalistika, Korporativna varnost in In-
formacijska varnost.
Fakulteta za varnostne vede  je edina izo-
braževalna institucija s področja varstvo-
slovja v Sloveniji, ki skrbi za razvoj tega 
področja pri nas. Podiplomski študij je 
usmerjen na znanje s področja razumeva-
nja družbenih, psiholoških, ekonomskih, 
vedenjskih, zgodovinskih in političnih vi-
dikov kriminalitete, odklonskosti in siste-
ma kazenskega pravosodja, prevencije, 
nadzorovanja in odzivanja na kriminalite-
to in odklonskost, merjenja in odkrivanje 
kriminalitete in drugih odklonskih po-
javov v družbi, preučevanja kazenskega 
prava in kazenskega postopka,  itd.  Ma-
gistrski študijski program Varstvoslovje je 
program, kjer se pridobi znanje različnih 
smeri. Posameznik pridobi znanje in per-
spektivo v okviru za razumevanje realne-
ga sveta, trendov na področju izvajanja 
nadzorstvenih dejavnosti, delovanja insti-

tucij formalnega družbenega nadzorstva 
(policija, tožilstva, sodišča, zapori, obve-
ščevalne službe), neformalnega družbe-
nega nadzorstva (dejavniki socializacije, 
družina, šola, društva, civilna družba) in 
institucionaliziranega neformalnega nad-
zorstva (predvsem detektivske agencije in 
zasebnovarnostna podjetja). Veliko znanj 
in izkušenj pridobi študent skozi obvezno 
prakso, ki jo opravljaš v različnih javnih za-
vodih, podjetjih, agencijah.

Kako vas je pot zanesla v delo romske 
skupnosti?
Čisto naključno. Na Centru za socialno 
delo Dolenjske in Bele krajina, enota Treb-
nje, sem bila zaposlena preko javnih del 
v programu Pomoč Romom pri socializa-
ciji. Nato pa se je ponudila priložnost, da 
sprejmem delo v Večnamenskem rom-
skem centru Vejar. Na začetku dela z rom-
sko populacijo me je bilo strah, vendar je 
bil ta strah kmalu premagan. Romi so me 
sprejeli in zelo lepo sodelujemo.
Kakšen program izvajate?
Sem strokovna sodelavka v programu 
Večnamenski romski center Vejar (VNRC 
Vejar). To je osrednji prostor informiranja 
in povezovanja med prebivalci naselja in 
institucijami v lokalnem okolju. Z različ-
nimi aktivnostmi v obliki delavnic, preda-
vanj ter informativnimi pogovori izvajamo 
vsebine iz različnih področij družbenega 
življenja (sociale, zaposlovanja, kulture, 
zdravstva, izobraževanja in športa). Za-
gotavljamo vsebine in aktivnosti, ki so 
pomembne za krepitev socialno ekonom-
skega položaja pripadnikov in pripadnic 
romske skupnosti (krepitev funkcionalne 
pismenosti, pridobivanje novih znanj in 
kompetenc, razvijanje zdravega življenj-
skega sloga, itd.), za spodbujanje in krepi-
tev njihove integracije v širšo skupnost ter 
sodelovanje z lokalnim okoljem. Namen 
posameznih aktivnosti je zmanjševanje 
tveganja revščine, socialna vključenost s 
spodbujanjem enakih možnosti in dejav-
nega sodelovanja ter krepitev pripadnikov 
in pripadnic romske skupnosti za približe-
vanje trgu dela. Pomembno je permanen-
tno povezovanje, upanje in motivacija, da 
lahko vsi vztrajamo in medsebojno sode-
lujemo v luči pozitivnih sprememb.

Kako se odzivajo Romi?
Zelo dobro. Prihajajo po pomoč in različne 
informacije. Včasih aktivnosti ne potekajo 
po naših načrtih in željah, vendar je to se-
stavni del službe. Za dosežek tega progra-
ma si štejem to, da smo uspeli v času pro-
grama za krajši delovni čas zaposliti Roma. 
Želja po zaposlitvi je prišla z njegove stra-

ni, saj je dlje časa pomagal kot prostovo-
ljec. Žal je bil glede finančne zmožnosti 
programa zaposlen le 5 mesecev.

Koliko Romov se redno udeležuje aktiv-
nosti, ki jih izvajate v centru?
Posamezna aktivnost je zelo strokovno 
načrtovana in vodena. Teme aktivnosti so 
aktualne in vseživljenjske. Res pa je, da 
na posamezno aktivnost vplivajo različni 
dejavniki: njihova medsebojna razmerja, 
konflikti, nepredvideni dogodki, kot so 
smrt, bolezni, poroka, itd. 

Poznate tudi druge romske skupnosti po 
Sloveniji, so kaj drugačne od naše?
Seveda poznam tudi druge romske sku-
pnosti po Sloveniji. Menim, da je naša 
prednost predvsem to, da je naselje Vejar 
zgoščeno poseljeno in ne preveč veliko, 
prebivalci se med seboj dobro poznajo ter 
da smo med njimi vsakodnevno prisotni.

Kako izgleda vaš delovni dan?
Moj delovni dan se prične v pisarni na 
Centru za socialno delo Dolenjske in Bele 
krajine, enota Trebnje. Pregledam in odgo-
vorim na elektronsko pošto. Pripravim ves 

intervju



12
Trebnje

ZAHVALA
Sobota, 27. februar 2021, je bil pri nas dan, ki si ga bomo zapomnili za vedno, saj je požar zajel hišo. Kljub hitri pomoči gasilcev je 
nastala ogromna škoda, v nas pa se je ustvaril občutek groze, ko v takšnih trenutkih samo nemočno opazuješ, kako ti pred tvojimi 
očmi ogenj požira hišo. 
Ob tej priložnosti se želimo zahvaliti vsem, ki so in še bodo pomagali pri odpravljanju posledic požara. Posebna zahvala gre vsem 
gasilcem PGD Ševnica, PGD Mirna, PGD Selo, PGD Volčje Njive, poveljniku Civilne zaščite Mirna g. Antonu Stariču, poveljniku Gasil-
ske zveze Trebnje g. Janezu Uhanu in poveljniku PGD Trebnje g. Urbanu Hrenu, ki so se hitro odzvali in se požrtvovalno spopadli z 
ognjem ter preprečili še večjo škodo.
Želimo se javno zahvaliti posameznikom, ustanovam, delovnim organizacijam, lokalnim skupnostim; vsem, ki ste v teh izjemnih 
okoliščinah prepoznali potrebo po medsebojni pomoči.
Posebna zahvala je namenjena županu Občine Mirna g. Dušanu Skerbišu, zahvala gre tudi Občini Mirna za vso podporo in potrebno 
pomoč ter Suzani Krištof, lokalni koordinatorki za pomoč po požaru. 
Hvala vsem donatorjem, ki ste z darovanjem osnovnih življenjskih potrebščin pomembno zmanjšali našo stisko.
Pomagajo nam: Rdeči križ Trebnje, Krka d. d. in kolektiv, Tem Čatež in kolektiv, Tesarstvo in krovstvo Mitja Kosec s.p., Boštjan Golob 
s. p., Alples, M studio Novo mesto, CSD Trebnje, Elektro Gregorič, Gradbena mehanizacija Tomaž Gregorčič s. p., Gradbeništvo Franc 
Kresal s. p., Gradbena dela Patricij Meserko s. p., Steklarstvo Šiško, Tesarstvo Mehlin d.o.o., Karitas Novo mesto, Karitas Mirna.
Iskrena hvala vsem, tudi tistim, ki jih nismo posebej omenili, a so z nami in nas podpirajo!
V zavedanju, da solidarnost, sočutje, potrpežljivost, nesebična pomoč gradijo mostove med nami, se vsem in vsakemu posebej 
zahvaljujemo!

Družina Urbančič

potreben material za izvedbo posamezne 
aktivnosti. Sledijo informativne ure v pro-
storih Večnamenskega romskega centra 
Vejar. V času epidemije upoštevamo vsa 
priporočila ter navodila pristojnih institu-
cij, ki veljajo za zajezitev virusa covid-19. 
Zatem sledijo aktivnosti - delavnice. Nato 
se vrnem v pisarno, kjer pripravljam različ-
na poročila posameznih aktivnosti, me-
sečna poročila in že načrtujem vse aktiv-
nosti in delavnice za naprej. 

Kako poteka delo sedaj? 
Največji izziv leta 2020 pri delovanju VNRC 
Vejar je bil nedvomno soočanje z epidemi-
jo COVID-19, ki je vplivala tako na smer 
delovanja VNRC Vejar kot na uporabnike 
in uporabnice. Aktivnosti in delovanje Več-
namenskega romskega centra Vejar smo 
od marca 2020 do danes prilagodili vsem 
varnostnim in higienskim navodilom ter 
priporočilom pristojnih institucij, ki veljajo 
zaradi virusa covid-19. Romi so obveščeni 
o vseh aktualnih ukrepih in o tem, kako se 
je potrebno v času epidemije koronavirusa 
obnašati, zaščititi ter kako dosledno spo-
štovati ukrepe. Komunikacija, pomoč in 
informiranje je potekalo individualno pre-
ko telefonskih klicev in drugih aktualnih 
medijev. Tako ostajamo v rednem stiku s 
prebivalci naselja Vejar.

Pogrešate osebne stike z njimi tudi vi?
Tudi, saj je osebni stik z uporabniki ključen 
za samo opravljanje in kvaliteto dela. 

Kako so Romi sprejeli vse ukrepe?
Vsi prebivalci naselja Vejar so seznanjeni 
z aktualnimi ukrepi, ki veljajo za zajezitev 

virusa covid -19. Od vsakega posameznika 
je odvisno, ali bo te ukrepe tudi v vsak-
danjem življenju spoštoval. Menim, da 
so dokaj dosledni in večinoma spoštujejo 
ukrepe. Seveda so pa tudi izjeme, tako kot 
so povsod.

Bi v samem programu kaj spremenili, do-
dali?
Mogoče to, da bi bilo manj administraci-
je ter pogojev za prisotnosti na različnih 
aktivnostih. Menim, da bo potrebno pro-
gram nadaljevati. Predstavljamo pomem-
ben člen pri sodelovanju z različnimi insti-
tucijami v lokalnem okolju ter prebivalci 
naselja Vejar. Ključnega pomena je sode-
lovanje z vsemi, tako lokalnimi kot tudi na-
cionalnimi institucijami in deležniki, ki de-
lujejo na področju iskanja in soustvarjanja 
idej in rešitev, ki se navezujejo na pripad-
nike romske skupnosti. Preko sodelovanja 

počasi, vendar vztrajno omogočamo, da 
se stereotipi in predsodki manjšajo, če-
prav je to dolgotrajen proces. Preko nas 
različne ustanove lažje vstopajo v naselje. 
Sprva so Romi zadržani do sprememb in 
novih ljudi. Medsebojno zaupanje gradi-
mo oziroma vzpostavljamo tudi preko ne-
formalnih pogovorov, ki nas pripeljejo do 
dobrega sodelovanja.

Skozi zadnja leta se položaj Romov iz-
boljšuje, a kljub temu ostaja še veliko 
nerešenih vprašanj. Želimo, da najdejo 
skupen epilog, saj ima socialno-ekonom-
ski status posameznika neposreden uči-
nek na vseživljenjsko uspešnost in zado-
voljstvo vsakega posameznika kot tudi na 
samo delo z njimi, ki ga gospa Katja uspeš-
no opravlja.

Mojca Smolič
Foto: osebni arhiv

novice
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MOTORISTI 
Motoristična sezona se je zaradi ugodnih vremenskih razmer že 
začela in na ceste je privabila ljubitelje jeklenih konjičkov. Radi bi 
vas opozorili na nekatera tveganja, ki so povezana z vožnjo motor-
nih koles in so lahko ključnega pomena za varno vožnjo. Preden 
se odpravite na vožnjo z motornim kolesom, si obvezno oblecite 
primerno zaščitno oblačilo s ščitniki, na glavo si nadenite žaščitno 
čelado ter prižgite luči, zaradi česar boste bolj vidni, saj je motor-
no kolo ozko in vas lahko drugi udeleženci hitro spregledajo. Hi-
trost vožnje motornega kolesa prilagodite svojim sposobnostim, 
lastnostim in stanju vozišča ter preglednosti. Svojih sposobnosti 
glede obvladovanja motornega kolesa ob velikih hitrostih ne do-
kazujte na cestah, ker s tem ogrožate svoje življenje in življenja 
drugih, saj kot vozniki motornih koles spadate v najbolj ogrožene 
udeležence v cestnem prometu, kar dokazuje povečano število 
prometnih nesreč z udeležbo voznikov motornih koles. 
KOLESARJI
Zaradi lepega vremena je na cestah tudi veliko število ljubiteljev 
kolesarjenja. Zaradi tega bi vas radi spomnili na varno udeležbo 
v cestnem prometu, saj boste le z upoštevanjem le-teh v večjem 
delu preprečili morebitne nesreče. Ko ste v cestnem prometu 
udeleženi kot kolesar, uporabljajte za vožnjo kolesarski pas, ko-
lesarsko stezo ali pot, kjer je to omogočeno, sicer pa manj pro-
metne poti. S kolesom se smete voziti ob desnem robu smernega 
vozišča v smeri vožnje. Pri vožnji uporabljajte zaščitno čelado, ki 
vas bo varovala v primeru padca ali nesreče. Če pa se vozite v ve-
černem ali nočnem času, pa je obvezna uporaba predpisanih luči 

POLICIJSKA 
POSTAJA
TREBNJE

in odsevnikov. Uporaba varnostne čelade je obvezna do 18. leta. 
Vozniki naj bodo bolj pozorni na kolesarje ter voznike motornih 
koles, ki jih je v cestnem prometu težje opaziti zlasti v slabih 
vremenskih razmerah in v večernih urah, sploh če niso pravilno 
označeni. 
VAROVANJE PREMOŽENJA
Prihajajo meseci, v katerih bodo nekateri odšli na dopuste in s 
tem za dalj časa pustili svoje premoženje brez nadzora, kar lahko 
storilci kaznivih dejanj pridoma izkoristijo za izvrševanje različnih 
kaznivih dejanj. Preden odidete na dopust, poskrbite za primerno 
zavarovanje vašega premoženja. Ob odhodu od doma ne spuščaj-
te žaluzij do konca, ker s tem dajate videz prazne stanovanjske 
hiše, zaprite vsa okna, s sosedi se dogovorite, da vam iz poštne-
ga nabiralnika pobirajo pošto, kajti poln nabiralnik pomeni, da 
nekoga že dalj časa ni bilo doma, zlatnino in denar spravite na 
varno mesto. S sorodniki ali sosedi se dogovorite, da v času vaše 
odsotnosti popazijo na vaše premoženje.

Za varovanje vašega premoženja lahko največ storite sami in tako 
preprečite kakršnekoli nevšečnosti, ki bi vas lahko pričakale ob 
vrnitvi domov iz dopusta.

Vodja policijskega okoliša 
Dejan KAVŠEK

Policijska postaja Trebnje

Uspešno obdobje 
za LAS STIK

Lokalna akcijska skupina Suhe krajine, Temenice in Krke je v tekočem programskem obdobju uspešno zaključila deset projektov, 
sedem jih izvajamo, pet jih čaka na potrditev.

LAS STIK je bila ustanovljena konec julija 2015 v Žužemberku in deluje v občinah Dolenjske Toplice, Ivančna Gorica, Trebnje in Žužem-
berk po pristopu »od spodaj navzgor«. Vodilni partner je CIK Trebnje. 

Do danes smo objavili štiri javne pozive za izbiro operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja za sofinanciranje iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in štiri za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 

Pravimo, da je namen projekta dosežen, ko okolje prepozna njegove rezultate in z njimi živi. Tako si lahko denimo v Trebnjem pri-
voščimo Baragovo rezino, obiščemo Galerijo na prostem in festival Škreblfest, v Ivančni Gorici učenci spoznajo čebelarstvo s pomočjo 
inovativnega čebelarskega kovčka, zanimive projekte do konca programskega obdobja CLLD 2014−2020 pa snujejo tudi v Žužemberku 
in Dolenjskih Toplicah. 
V dobrih petih letih je sicer 77 partnerjev razvilo 21 novih produktov, ustvarilo sedem novih delovnih mest, izvedlo 176 delavnic, us-
posabljanj in izobraževanj z več kot tisoč različnimi udeleženci, LAS STIK pa se je v treh projektih povezala tudi z drugimi slovenskimi 
LAS, pri čemer sta projekta Zaposlitvene priložnosti na kmetijah in Zgodbe rok in krajev že zaključena.

Liljana Omerzu, 
koordinatorka 

LAS STIK

policija / novice
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Foto: A. S. Lamovšek

Galerijska paleta
Kot je barvita pomlad z rdečimi, vijoličnimi, oranžnimi in zelenimi 
odtenki tako tudi Samaneh Atef ženske silhuete odene v barvita 
ozadja, polna drobnih črtic, krivulj in cvetja. Gledalec lahko vidi 
preproge detajlov, ki spominjajo na tkane preproge iz domovine 
Samaneh Atef – iz Irana. 
Če Irana še ne poznate, ali pa če želite o njem izvedeti še več, se 
nam pridružite 15. 4. 2021 ob 18. uri, ko bomo spregovorili o tej 
prekrasni deželi. O razstavi boste lahko več izvedeli 22. 4. 2021, 
ravno tako ob 18. uri, ko bo po razstavi vodila kustosinja galerije. 
V primeru, da bodo vrata naše galerije ob obeh dogodkih še ved-
no zaprta, bosta dogodka potekala na spletu. 
Razstavo Samaneh Atef Zavedanje si lahko ogledate v naših pro-
storih vse do 2. maja 2021, in sicer od torka do petka med 10.00 in 
18.00 ter v soboto med 14.00 in 18.00. Za več informacij nas lah-
ko pokličete na 07 34 82 106 ali pišete na galerija@ciktrebnje.si.

Vljudno vabljeni!
Andrejka Vabič Nose

Iz trebanjske  
knjižnice

Pošteno smo že zakorakali v mesec april in le-ta je svojo muhavost z obilno snežno pošiljko 
pred dnevi več kot potrdil. Knjižničarji imamo veliko razlogov, da imamo mesec april radi.  
2. april je mednarodni dan knjig za otroke; ta dan ima namreč rojstni dan veliki pravljičar 
Hans Christian Andersen. 

10. aprila se je v Trebnjem rodil slovenski častnik, pesnik in dramatik Pavel Golia. Kot vsako 
leto smo tudi letos v knjižnici slavnostno obeležili Golieve dneve, tokrat je zaradi znanih 
razlogov prireditev potekala spletno. Bralni potepuhi, ki so uspešno opravili bralno značko 
za odrasle, bodo v knjižnici prejeli priznanja in simbolične nagrade, najmlajšim značkarjem 
– Jurčkovim nagrajencem pa jih bomo podelili takoj, ko bodo epidemiološke razmere dopu-
ščale, da se bomo srečali v knjižnici. Spletni dogodek v počastitev 25. Golievih dni si lahko 
ogledate na knjižničnem YouTube kanalu. 

Knjižnica Pavla Golie Trebnje ima novo spletno stran (https://www.tre.sik.si/), tako boste 
do vseh informacij, ki se v zadnjem času (pre)pogosto spreminjajo, dostopali še hitreje in 
enostavneje. Vabljeni k ogledu in spremljanju knjižničnega dogajanja. 

Irena Palčar

Obvestilo KS Veliki Gaber
KS Veliki Gaber organizira čistilno akcijo, ki bo 24. 4. 2021 s pri-
četkom ob 8.00. Z vodji skupin – društev se dobimo pred stavbo 
KS. Tu bomo razdelili vreče in zaščitne rokavice ter navodila o po-
teku akcije.
Pozivamo krajanke in krajane, zlasti mlade, da se udeležimo 
akcije v čim večjem številu. Poziv velja vsem, ki nam ni vseeno, 
kakšno podobo kraja imamo. Dokažimo, da živimo in delamo za 
skupno dobro.
Po končani akciji, ki bo predvidoma ob 12.00, se dobimo pred 
stavbo KS, kjer bo poskrbljeno za toplo malico in pijačo. Ob pri-
grizku bo čas tudi za debato o razvoju kraja v bodoče. V primeru 
slabega vremena bo čistilna akcija prestavljena na prihodnjo so-
boto.
 

V imenu KS Štefanija Gliha
predsednica

novice
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16.marca pred 90 leti se je na Drečjem vrhu 
pri Trebelnem rodil g. Jože Sinur. Življenje 
mu je prineslo veliko izzivov in preizkušenj. 
Rad obišče rojstni kraj, kjer v zidanici in 
vinogradu z veseljem še postori, kar je po-
trebno narediti. 
Spoštovani gospod Jože, iskrene čestitke ob 
90-letnici, še veliko življenjske moči in obilo 
zdravja ter ob letu osorej.

Mateja Grebenc Kepa

Gospod Jože Sinur  
– Trebanjec –  
praznoval visoki jubilej 

Ob kozarcu domačega sta mu čestitala tudi podžupan Avgustinčič, poslanec Franci Kepa 
in Bogdana Brilj.

Čistilna akcija POMLAD 2021
Kljub epidemiološkem času, v katerem se nahajamo, moramo 
vsak po svojih možnostih in zmožnostih poleg svojega zdravja 
skrbeti tudi za urejeno in čisto okolje, v katerem se gibamo. Ker 
je naš namen, da so sprehodi v naravi poleg prijetnih in nujnih 
za ohranjanja zdravja tudi varni, predlagamo čistilno akcijo v 
dveh terminih, in sicer 

17. in 24. 4. 2021
v manjših zaključenih skupinah oz. družbah (npr. družinski člani 
istega gospodinjstva, manjše število članov istega društva ipd.) 

z upoštevanjem priporočil NIJZ in vladnih odlokov za prepreče-
vanje širjenja epidemije. Komunala Trebnje bo tako kot vsako 
leto zagotovila materiale za namen izvedbe čistilne akcije Po-
mlad 2021. Tako bodo na voljo vrečke in rokavice za enkratno 
uporabo. Pakirane bodo v manjših kompletih za individualno 
uporabo. 

Prevzem vrečk in rokavic bo mogoč 
od 29. marca do vključno 16. aprila 2021

na Komunali Trebnje po predhodnem dogovoru. Prevzem od-
padkov, zbranih v čistilni akciji, bo na dan izvedbe čistilne ak-
cije na zbirnem centru Globoko brezplačen. Za dodatne infor-
macije in dogovor o terminu prevzema vrečk smo vam na voljo 
na telefonski številki 040/ 757 622 ali naslovu spletne pošte 
andreja.martincic@komunala-trebnje.si. 

jubilej / akcija
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novice / šport

Ekipa Trima Trebnje 
še vedno v lovu  
za drugo mesto
Trebanjski rokometaši so se v začetku 
marca na svoji zadnji tekmi v drugem naj-
močnejšem klubskem tekmovanju na stari 
celini z zmago nad madžarsko ekipo Tata-
banyje poslovili od nastopanja v Ligi EHF 
European. Izbranci trenerja Uroša Zorma-
na so tako na desetih tekmah – ena od 
njih je epilog dobila za zeleno mizo – do-
segli tri zmage in doživeli sedem porazov, 
v skupini D pa so osvojili peto mesto. Kljub 
temu pa se v teh zahtevnih in turbulen-
tnih korona razmerah nadaljuje državno 
prvenstvo. Trebanjski levi so v preteklem 
mesecu odigrali tri ligaške tekme, na kate-
rih so se pomerili s svojimi neposrednimi 
konkurenti v boju za 2. mesto v Ligi NLB. 

Uspešno zaključili tečaj 
za gasilca pripravnika
V korona razmerah je med drugim okrnjeno tudi 
delo gasilske organizacije. A kljub temu poteka 
osnovno poslanstvo neovirano v skladu s pravili 
o preprečevanju okužbe COVID-19, v manjšem 
obsegu pa potekajo izobraževanja in druge ak-
tivnosti tako na nivoju Gasilske zveze Slovenije 
kakor tudi na nižjih nivojih. V mesecu marcu 
je Gasilska zveza Trebnje (GZT) izvedla tečaj za 
gasilca pripravnika v prostorih Prostovoljnega 
društva Mokronog. Usposabljanje je trajalo 34 
ur, od tega 29 ur teoretičnih predavanj in 5 ur 
praktičnih vaj, uspešno ga je zaključilo 29 od 30 
prijavljenih tečajnikov iz prostovoljnih gasilskih 
društev: Dobrnič, Mirna, Mokronog, Šentlo-
vrenc, Štatenberk in Trebelno. 

 Gasilska zveza Trebnje

V gosteh pri ekipi Velenja so za tri zadetke 
morali priznati premoč domačinom, že na 
naslednji tekmi doma so visoko premagali 
Izolo ter v gosteh v Mariboru znova potr-
dili svojo premoč in kakovost. Pred ponov-
nim »lockdownom« so na lestvici zasedali 
3. mesto in tako ohranili vse upe v boju za 
končno 2. mesto v sezoni 2020/21.
Sicer pa je vodstvo Rokometnega kluba 
Trimo Trebnje med drugim sklenilo še dol-
goročno pogodbo z enim izmed najper-
spektivnejših črnogorskih rokometašev, 
levorokim Mirkom Latkovićem, ter z vra-
tarjem Lazarjem Sredanovićem. Mlada, 
komaj 16-letna upa, sta podpisala petlet-
no pogodbo s klubom, za sodelovanje za 
naslednji dve sezoni pa so se dogovorili še 
z Nejcem Ropičem, triletno zvestobo klu-
bu pa je obljubil tudi Trebanjec Alen Čulk. 
Vsi rokometaši so za trebanjski klub velika 
naložba za prihodnost.

Poleg članske ekipe so bili aktivni še mla-
dinci, ki so do začetka tega meseca lahko 
znova trenirali in tekmovali, s prvim apri-
lom pa jim je Vlada RS to znova onemo-
gočila. Do ponovnega »lockdowna« so va-
rovanci trenerja Romana Šavriča odigrali 
dve prvenstveni tekmi z ekipama iz Obale, 
in sicer so srečanje s Koprom izgubili, vtis 
pa nato z zmago popravili proti ekipi Izole.
 

David Lipoglavšek, RK Trimo Trebnje

Omejitve v času epidemije žal ne ustavijo 
intervencij, zato moramo biti gasilci vedno 
pripravljeni na pomoč. V mesecu marcu 
smo morali opraviti 9 intervencij, zato je 
nujno, da smo tudi ustrezno usposobljeni.
V letošnjem letu smo lahko izvedli že nekaj 
rednih društvenih vaj na različne teme, ki 
nam pridejo prav na terenu (npr. upravlja-
nje z avtolestvijo). Skrbimo, da na vajah 
sodelujejo samo zdravi člani in članice.
Nekaj naših gasilcev in gasilk se je udele-
žilo tudi usposabljanj v organizaciji Izobra-
ževalnega centra za zaščito in reševanje 

na Igu. Tako so opravili obnovitveni tečaj 
tehničnega reševanja, zahteven specia-
listični tečaj Reševanje iz globin in višin v 
urbanem okolju, tečaj gašenja notranjih 
požarov ter za nosilca dihalnega aparata.
V zadnjem času zelo pogosto prihaja do 
požarov v naravi, zato vse občane poziva-
mo, da so pri kurjenju na prostem izredno 
pazljivi in le-tega ne izvajajo v zelo suhem 
in vetrovnem vremenu.

NA POMOČ!
Urban Hren

PGD Trebnje

PGD Trebnje:  
gasilska usposabljanja v času epidemioloških omejitev
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Spoštovane občanke, 
spoštovani občani! 

Pričenjamo z novo rubriko 

»Pobude, vprašanja in predlogi občanov.«

Vabimo vas k sodelovanju. Pošljite nam vprašanja in mi bomo za 
vas poiskali odgovor. Vprašanja naj se nanašajo na izboljšave za 
kvalitetnejše življenje v krajih naše občine. Naj bodo konkretna, 
nežaljiva in podpisana z imenom in priimkom avtorja, ki ga bomo 
hranili v uredništvu. Anonimnih vprašanj ne bomo upoštevali.

Vaša vprašanja, na katera bomo iskali odgovore, bomo objavljali 
sprotno, tj. v vsaki številki. Vprašanja, ki bodo podpisana s pol-
nim imenom in priimkom, lahko pošiljate na naše uredništvo po 
elektronski pošti na naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com. 
V tokratni prvi rubriki pa objavljamo vprašanja občana, za katere 
smo poiskali odgovore pri Skupni občinski upravi občin Dolenj-
ske, direktorici Brigiti Železnik, in na Občini pri mag. Janku Za-
krajšku, vodji Oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo.

Vprašanje, predlog: V tem korona času imamo več priložnosti za 
kakšen sprehod v domačem kraju in ko greš peš, marsikaj vidiš. 
Predlagam, da se tudi Občinska redarska služba kdaj sprehodi po 
ulicah in vaseh in tudi vinskih goricah in bo imela kaj videti. Če ve-
ljata odlok in red, naj bosta za vse. Nisem za takojšno kaznovanje, 
ampak opomin enkrat ali dvakrat, potem pa naj bo sankcija. Tudi 
tako imenovane žive meje in razno grmovje se z leti razraste čez 
oporne zidove, škarpe na pločnik ali cesto, to je preko meja, saj 
so že škarpe na zunanjih straneh mejnikov.

Odgovor SOU OD: Že s strani pregledniške službe izvajalca redne-
ga vzdrževanja se vrši pregled, pri čemer se z njihove strani tudi 
pošlje obvestilo lastniku s pozivom, naj se odstrani grmičevje oz. 
vejevje. V kolikor lastnik ne poreže oz. ne odstrani vegetacije, ki 
ovira preglednost, potem izvajalec obvesti inšpektorja, ki uvede 
postopek. Običajno se enkrat letno vrši redni inšpekcijski nadzor 
v zvezi z ugotavljanjem problema glede preglednosti. To pomeni, 
da inšpektor načrtno in sistematično vrši nadzor. Najpogosteje 
imamo fokus v centru, na ulicah, šolskih poteh, tako da apelira-
mo na vse, ki vidijo ta problem, da nam posredujejo pobudo za 
uvedbo postopka. Žal se vsepovsod ne moremo nahajati.
 
Vprašanje: Odtoki od žlebov meteornih vod iz raznih nadstreškov 
in lop so speljani na cestišče (velika nevarnost pozimi). Kdo je 
zadolžen za čiščenje?

Odgovor SOU OD: To je naša redna naloga. V vinogradniškem 
območju smo kar nekaj takih zadev obravnavali in odredili od-
pravo nepravilnosti, v zadnjem času pa recimo v Roženpelju – po-
stopki za 5 objektov (žleb ali snegolovi), od tega so 3 že urejeni. 
Na območju Lisec smo v prvi fazi izvedli preventivno obveščanje 
(obvestilo v nabiralnik, obveščanje preko društva in KS), kjer so 
bile opažene nepravilnosti (približno 20 lokacij). Odziv je bil kar 
dober, med letom pa načrtujemo izvesti pregled in uvesti postop-
ke, kjer zadeva ne bo urejena.

Vprašanje občana: Kdo je dolžan čistiti odprte kanale za meteor-
ne vode, ki so polni vejevja in smeti (ne vsi, pa vendar)? Konkret-
no ob Piceriji Maxim je kup pepela v odprtem kanalu pred cevjo 
za meteorne vode.

Odgovor SOU OD: To je zadeva rednega vzdrževanja ceste, a 
bomo vseeno preverili. Hvala za pobudo.
Še informacije glede nadzora komunalnih odpadkov na vino-
gradniškem območju:
• Lisec – pregledane 3 skupne zbiralnice, nepravilnosti niso bile 

ugotovljene.
• Šmaver – pregledane 3 skupne zbiralnice, 1 globa. Komunala 

pregledala tudi posedovanje zabojnikov, kjer jih morajo 
imeti (stalno ali začasno prijavljene osebe), približno 30 
objektov jih ni imelo – izvedeno preventivno obveščanje (v 
nabiralnik), več kot 20 jih je že uredilo, za ostale bo uveden 
postopek. 

• Čatež – pregledane 4 skupne zbiralnice, 2 globi.

V tem mesecu so načrtovani tudi pregledi zabojnikov – gospodinj-
stva v sklopu redne relacije Lisec in Šmaver.

Vprašanje: Pohvalim nove napise po pločnikih, ki označujejo, 
kam se pride peš. Zmotilo pa me je, da so nekatere ustanove 
usmerjene v nasprotno smer. Galaksija na primer za nekoga, ki 
ni iz Trebnjega, pomeni tja gor proti nebesom. Lahko bi pripisali 
besedo hotel in bi bilo vsem jasno. 
Od črpalke OMW do Podjetniške ulice ob regionalni cesti pa ploč-
nika sploh ni in je zelo nevarno pešačiti, še posebej pri taki hitro-
sti avtomobilov. Povrhu vsega pa je čisto poleg ceste jarek. Kdaj 
se namerava tu urediti pločnik? 

Odgovor smo poiskali na Občini pri mag. Janku Zakrajšku, vodji 
Oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo:
Gospod Janko je pojasnil, da je glede pločnika od OMV do Ga-
laksije predvidena investicija za  drugo leto. Poleg tega se bo pri 
vhodu v obrtno cono gradil tudi rondo, kasneje pa še pločnik proti 
Komunali.
Upamo, da smo na vsa vprašanja našega občana uspešno poiskali 
odgovore in da bodo stekle tudi vse omenjene rešitve.

Mojca Smolič, urednica

pobude, vprašanja in predlogi
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Jože Sinur se je rodil 16. marca 1931 na 
Drečjem Vrhu pri Trebelnem kot drugi od 
sedmih otrok. Odraščal je na kmetiji, pri 
24. letih pa ga je pot za kruhom vodila naj-
prej v Ljubljano, kasneje pa tudi v Nemči-
jo, kjer je delal devet let. 
V tem času je na Trebelnem spoznal Emili-
jo, ki je tam službovala kot matičarka. Po-
ročila sta se pred več kot 50 leti, in sicer 
leta 1969, ter si nato v Trebnjem ustvarila 
dom in družno. Jože je po vrnitvi v Slo-
venijo najprej služboval v Trimu, nato na 
Račjem selu in nazadnje v novomeškem 
Pionirju, od koder ga je službena pot več-
krat vodila nazaj v Nemčijo, na katero ga 
še danes vežejo prijetni spomini. Upokojil 
se je pred več kot 30 leti.
Ves ta čas je ohranil trdno vez z rodnim 
krajem, saj sta le lučaj od vasi z Emilijo 

V marcu je okroglo obletnico, 90 let, pra-
znovala naša krajanka Ana Vidmar iz Luže. 
Gospa sedaj živi v Domu starejših občanov 
v Trebnjem, kjer se je kar prilagodila nove-
mu okolju.
Ana se je rodila na Luži, kjer je tudi osta-
la do odhoda v Dom. Rodila se je kot naj-
mlajša od štirih otrok. Poročila se je dokaj 
pozno, imela je že čez 30 let. V zakonu je 
rodila 4 otroke, 3 hčerke in sina. Mira in 
Ani živita v bližini, sin Ivan na Štajerskem, 
najmlajša pa je umrla v prometni nesreči. 

Častitljivih 90 let Jožeta Sinurja 

Ana Vidmar − 90 let 
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zgradila zidanico z vinogradom, kjer sta z 
družino ali sama preživljala čas ob obde-
lovanju vinograda in vrta. In čeprav je že 
zakorakal v deveto desetletje, gre Jože še 
vedno rad v Bajhovec in kakšno malenkost 
postori. Sicer pa doma veliko ur preživi ob 
branju knjig, ki so postale njegova strast, 
rad gre tudi na sprehod in pokramlja s so-
sedi. Najtežje pa je, kot pravi, da je Emilija 
zaradi bolezni zadnje leto v Domu starejših 
občanov Trebnje, kjer pa jo rad obišče in 
stisne k sebi. Sam pa najde toplino v svo-
jem domu ob obeh hčerkah, Joži in Brigiti, 
ter ob sinu Igorju, s katerimi rad pokra-
mlja, se posvetuje in pravi, da so njegov 
svet.

Želimo mu še na mnoga, predvsem 
zdrava leta.

Mojca Smolič
Foto: osebni arhiv

V službo ni hodila, delala je doma in pri so-
sedih, da je zaslužila živino za oranje njive. 
Veliko je kosila z ročno koso, vozila s konji 
in delala ostala težka dela. Ana je vdova že 
30 let. Razveseljuje jo 6 vnukov in 9 prav-
nukov. 
Njeni domači so ji pripravili presenečenje 
in jo za rojstni dan odpeljali domov, kjer 
je tudi prespala. Polna veselja se je vrni-
la v Dom, kjer je počastila sostanovalke 
in sostanovalce. Skupaj z njimi tudi rada 
zapoje.

Želimo ji čim več lepih in zdravih dni.
KS Knežja vas, Anita Barle

Slovenija  
potrebuje enotnost
Tako kot že lani smo tudi letošnje velikonočne praznike preživeli v krogu družine ob upoštevanju vseh ukrepov, da se širjenje virusa 
ne bi okrepilo. Žal epidemije še ni konec. Koronavirus še vedno odločno usmerja ritem našega življenja.
V Novi Sloveniji smo prepričani, da se moramo v teh ključnih trenutkih odgovorno soočiti s pomembnimi izzivi, čeprav se politična 
levica na vse načine trudi zrušiti aktualno vlado.
Slovenija trenutno potrebuje operativno vlado zaradi epidemije, od prvega julija dalje pa še zaradi predsedovanja Evropski uniji. 
V prihodnjih tednih mora organizirati še bolj učinkovito cepljenje, sprejeti zakon o debirokratizaciji in nov protikoronski paket, s 
katerim bo pomagala predvsem tistim področjem gospodarstva, ki so bili v tej koronakrizi najbolj prizadeti in tudi zaprti.
Predsednik NSi in minister za obrambo Matej Tonin je prepričan, da bi v tem trenutku Slovenija potrebovala predvsem enotnost, 
da drug drugega podpiramo in skupaj spodbujamo ljudi, da spoštujemo ukrepe, da čimprej premagamo krizo. Poudaril je, da ne-
uspelo glasovanje v parlamentu ni nič dramatičnega, in da bomo v Novi Sloveniji, ki je del te vlade, naredili vse, kar je v naši moči 
v korist domovine in ljudi, ki v njej živimo.

Blaž Pavlin, poslanec NSi

jubileji / stranke
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VPRAŠALNIK 
STREET ART
– ponoven izbor lokacije poslikav

Zaradi nepredvidenih sprememb se ponavlja izbor lokacij talne 
ali stenske poslikave v Trebnjem v sklopu projekta STREET ART 
oziroma STAR.
Namen projekta STAR, ki ga sofinancira program Evropa za dr-
žavljane Evropske unije, je zgraditi mrežo evropskih mest za 
spodbujanje moči ulične umetnosti kot orodja za povečanje 
udeležbe državljanov, za povezovanje ljudi različnih kultur, za 
obnovo/oživitev manj razvitih ali zapuščenih območij ter zma-
njševanje socialne izključenosti.
Na spletni strani Občine najdete vprašalnik:
https://www.trebnje.si/n5535/vprasalnik-street-art-pono-
ven-izbor-lokacije-poslikav
Izpolnite vprašalnik in oddajte svoje mnenje o ulični umetno-
sti in mnenje o tem, kje v Trebnjem bi si želeli videti stensko/
talno poslikavo oziroma grafit.
Vaša mnenja zbiramo do petka, 16. 4. 2021.

 Za nami je seja OS, na kateri 
je bil sprejet proračun za leti 
2021 in 2022. Pri tem mo-
ramo povedati, da nam je z 
amandmajem uspelo zagoto-

viti denarna sredstva za ureditev parkirnega prostora pri OŠ 
Trebnje. Ni pa bilo posluha za predlog omilitve plačila vrtca za 
mlade, ki si rešujejo stanovanjski problem, niti ne za čimprejš-
njo rešitev lokacije in ureditev vsega potrebnega za 2. OŠ v 
Trebnjem, niti za predlog ureditve dodatnih igrišč za najmlajše 
oziroma površin, kjer bi se lahko zadrževali starši z majhnimi 
otroki (tako kot pri DSO). Prav tako je na gluha ušesa večine 
svetnikov naletel predlog postopnega spreminjanja režima 
parkiranja, kar bi bilo po našem mnenju prijaznejše do upo-
rabnikov parkirnih površin. 

OO SD Trebnje

V solzi žalosti se
lesketajo lepi spomini.

ZAHVALA
V 74. letu starosti nas je zapustil dragi

JANEZ
FEMEC

iz Dolenjske ulice 4, 
Trebnje

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečeno sožalje, podarjene sveče, cvetje in 
darovane svete maše. Zahvaljujemo se tudi sosedom iz Dolenjske ulice, DSO 
Trebnje, Komunali Trebnje, pevcem kvarteta Strmole in izvajalcu Tišine ter g. 
župniku Piberniku za lepo opravljen obred. 
Najlepša hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga pospremili na njegovo zadnjo 
pot ter ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi.

Pravijo, da je življenje dar,
ki nam ga je dal Bog.
Način, kako ga živimo, 
pa je dar, ki ga mi dajemo Bogu.

ZAHVALA
V 84. letu starosti se je od nas poslovila naša draga mama, 

babica, prababica, sestra, teta

GABRIJELA BARTOLJ
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v dneh žalosti. Hvala vsem 
za darovano cvetje, sveče in sv. maše ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti. Najlepše se zahvaljujemo osebju ZD Trebnje in SB NM za vso skrb 
in nego v času njene bolezni. Hvala tudi g. župniku in pevcem ter Komunali 
Trebnje za lepo opravljen obred.

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni.

Dvoletni pro-
račun, zavrnitev 

uvajanja parkirnin

Na zadnji občinski seji smo sprejeli dvoletni proračun za leti 
2021 in 2022. Proračuna sta investicijsko usmerjena. Proračun 
smo potrdile stranke, ki smo v projektnem sodelovanju, prav 
tako tudi kasneje podpisan amandma.
 
Projektni predlogi samo naše stranke:
• strelišče in kegljišče v Prapročah (nadejamo se podpore 

evropskih sredstev);
• pločnik skozi Veliko Loko v vrednosti 40 000 evrov;
• predlog za zgraditev gasilnega doma na Trebanjskem Vrhu 

v vrednosti 20 000 evrov, kasneje z amandmajem povečan 
na 30 000 evrov,

• cesta od Orlake do Valične vasi.

Najnujnejši projekti v trebanjski občini:
• izgraditev in dozidava osnovne šole v Nemški vasi; 
• dozidava osnovne šole in telovadnice v Velikem Gabru; 
• nujen nakup zemljišča za novo osnovno šolo v Trebnjem in 

izdelava projektne dokumentacije za le-to;
• pričetek izdelave mostov čez železnico in Temenico pri 

uvozu v center Trebnjega;
• nakup zemljišča v Velikem Gabru in Blatu za različne obli-

ke reševanja problematike starostnikov in mnogo drugih 
projektov.

Svetniki naše stranke smo bili odločno proti uvajanju par-
kirnine v centru mesta (pred Občino, za Občino, za pošto,  
pri CIK-u …).
Tega še niso uvedle nobene primerljive sosednje občine (Litija, 
Ivančna Gorica, Sevnica). 
PROTI uvedbi parkirnine smo bili vsi štirje člani naše stranke in 
svetnik Darko Pekolj.

Franci Kepa,
predsednik Občinskega odbora SDS Trebnje
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Lahek bil je tvoj korak,
a ko postal ti je težak,
odšel si tiho v mrak.
Našel si spokojni mir,
kjer ni strahu in ni ovir. 

ZAHVALA
V 78. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, 

oče, dedek, brat in stric

ALOJZIJ KOTNIK
Jezero 3a, Trebnje

   
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, znancem in prijateljem za iz-
rečeno sožalje, darovane sveče in sv. maše. Hvala gasilcem PGD Lukovek, še 
posebej Nevenki in Branku Megliču za lepe poslovilne besede. Zahvala pev-
cem, g. kaplanu, pogrebni službi Komunala Trebnje in vsem, ki ste ga pospre-
mili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.
   

Žalujoči: vsi njegovi.

ZAHVALA
V 82. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, 

ata, stari ata in pradedek

LEOPOLD ZARABEC
Simončičeva ulica 4, Trebnje

Z bolečino v srcu se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prija-
teljem in znancem, ki ste z nami delili žalost in bolečino ob izgubi našega dra-
gega Poldeta, darovali cvetje, sveče in svete maše ter pokojnega pospremili na 
njegovi zadnji poti. Iskrena hvala g. Slavku Kimovcu za lepo opravljen obred, 
Komunali Trebnje za pogrebne storitve, pevcem Strmole za zapete pesmi slo-
vesa ter Sonji Rejc za ganljiv govor.

Hvala vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: vsi njegovi.

Čeprav si odšel,
si še vedno z nami,
v naših mislih, v naših srcih,
kjer boš za vedno ostal.

ZAHVALA 
V 82. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče,

 dedek, pradedek, tast in stric

ANTON ZUPANČIČ
Veliki Videm 16

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom in pri-
jateljem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše.

Naša zahvala je namenjena tudi osebju Zdravstvenega doma Trebnje, gospodu 
župniku in pogrebni službi Komunale Trebnje.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na poti k večnemu počitku in zanj molili.
Odšel je, a v srcih bo vedno z nami.

Žalujoči: vsi njegovi.

Ni te več na vrtu, 
ne v hiši, 
nič več glas se tvoj ne sliši, 
če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

ZAHVALA
V 87. letu starosti nas je zapustil Franc Meglič

FRANC MEGLIČ
iz Dolenje Nemške vasi 10.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom in znancem za izrečena 
sožalja, sveče, rože in sv. maše. Posebna zahvala osebju ZD Trebnje. 
Hvala tudi pogrebni službi Komunale Trebnje, gospodu župniku Jožetu Piber-
niku in duhovnemu pomočniku gospodu Slavku Kimovcu za lepo opravljen 
obred. Hvala tudi kvartetu Strmole, PGD Ponikve ter vsem, ki ste ga pospre-
mili na njegovi zadnji poti in se ga boste radi spominjali. 

Žalujoči: vsi njegovi.

Z boleznijo si se pogumno bojevala,
na koncu tiho si zaspala,
a v srcih naših boš ostala.

ZAHVALA
V 81. letu starosti nas je zapustila naša

draga mami, sestra, sestrična, tašča, babica ter prababica

ANA PUCELJ
iz Orlake 2.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prija-
teljem in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče, svete maše ter denarni 
prispevek.
Hvala šentviškim pevcem, citrarki Evi, pogrebni službi Komunala Trebnje ter 
gospodu župniku Florijanu Božnarju za lepo opravljen obred. Zahvala tudi 
ZD Trebnje, Splošni bolnišnici Novo mesto, Marjani Hribar ter vnukinji Špeli 
za vsa prizadevanja pri zdravljenju ter lajšanju bolečin ter za vso skrb in pod-
poro.

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu.
POGREŠALI TE BOMO.

Žalujoči: vsi njeni.

Kogar imaš rad, nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je …

ZAHVALA
Po težki bolezni nas je v 70. letu starosti zapustil naš 

sin, brat, stric in bratranec

CIRIL SOTLAR
iz Mačkovca 

pri Veliki Loki.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in 
prijateljem za izrečena sožalja, svete maše, sveče in podarjeno cvetje. Hvala 
Zdravstvenemu domu Trebnje, SB Novo mesto, DSO Trebnje, g. župniku za 
opravljen obred, govorniku za poslovilne besede, pevcem za zapete žalostinke, 
PGD Velika Loka ter pogrebni služni Komunale Trebnje.

Vsem iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi.

zahvale
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Sponzor nove križanke je podjetje Avto Slak D.O.O., 
Obrtniška ulica 51, 8210 Trebnje.
Družinsko podjetje Avto Slak s 30-letno tradicijo zastopa zna-
mke vozil Seat, Škoda, Volkswagen in Volkswagnov gospodarski 
program. V njihovi bogati ponudbi vozil lahko izbirate tako med 
rabljenimi kot novimi vozili. Njihova novost so električna vozila, 
ki navdušujejo s svojim inteligentnim, naprednim videzom, učin-
kovitim električnim pogonom za večji doseg in užitek pri vožnji. 
Vozila so praktična, inovativna in ne ustvarjajo lokalnih emisij. 
V salonih v Trebnjem na Obrtniški ulici 51 kot v Novem mestu na 
Kolodvorski ulici 4 vam bodo prijazno svetovali in pomagali pri 
nakupu vozila.
Vljudno pa vas vabijo na testno vožnjo, da preizkusite nova vozila. 

Vse informacije najdete na spletni strani:
https://www.avtoslak.si ali na telefonih: 
07 34 81 481 (Trebnje) in 07 39 32 999 (Novo mesto). 
»Prestopite pravi prag in obiščite Avto Slak.«

križanka

Za vas so pripravili nagrade:
1 nagrada: 5 litrov olja Castrol 
2 nagrada: 3 litre olja Castrol
3 nagrada: 1 liter olja Castrol
Geslo križanke in svoj naslov pošljite izključno na dopisnicah 
na Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali na elektronski 
naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com najkasneje do pone-
deljka, 3. 5. 2021. Gesel po tem datumu in gesel brez naslova ne 
bomo upoštevali.
Pravilno geslo nagradne križanke iz marčevske številke Glasila se 
glasi NA POTI. Prejeli smo 49 rešitev, od tega 6 nepravilnih. Na seji  
6. 4. 2021 smo izžrebali 3 nagrajence:
1. nagrajenka: ANTONIJA OVEN, ŠENTLOVRENC 46, 8212 VELIKA LOKA
2. nagrajenka: MARIJA UHAN, DOLENJA NEMŠKA VAS 29, 8210 TREBNJE
3. nagrajenec: STANE MEŽAN, ŠMAVER 2, 8211 DOBRNIČ

Nagrajenci nagrade z osebnim dokumentom lahko dvignejo v  
AS Domžale Moto center d.o.o., Tehnični pregledi Dolenjska v 
IC Dolenja vas, Brezence 2, na izvozu AC Mirna Peč, ali pokličejo 
po telefonu 07 777 00 40.



Najboljša zaščita je cepljenje
K preprečevanju širjenja virusa lahko pomembno prispeva 
vsak od nas. Pri tem je najpomembnejše, da upoštevamo 
priporočena zaščitna ravnanja: vzdržujemo medosebno 
razdaljo vsaj 2 metra, pravilno nosimo masko, skrbimo za 
higieno rok, zmanjšamo medosebne stike z drugimi in v 
primeru bolezni ostanemo doma. Najučinkovitejši ukrep 
za zaščito našega zdravja in zdravja naših bližnjih pa je ce-
pljenje, ki predstavlja najboljšo zaščito pred boleznijo ter 
težavami, tveganji in posledicami, ki jih prinaša covid-19. 

 »NALEZIMO SE DOBRIH NAVAD

– CEPIMO SE«
Epidemija covid-19 je povzročila eno največjih kriz v zadnjem stoletju, ki je korenito spremenila 
naša življenja. Učinkovita cepiva so v tem trenutku edino realno upanje, da se epidemija ne bo 

ponovila tudi v naslednji hladni sezoni. 

Varnost in učinkovitost cepiv
Skrb glede varnosti in učinkovitosti cepiv je odveč. Vsa ce-
piva morajo namreč skozi enake, točno določene postopke 
testiranja in ocenjevanja, kjer se preverja njihova učinkovi-
tost in varnost. Cepiva proti covidu-19 so bila preizkušena v 
kliničnih testiranjih, v katerih je sodelovalo več deset tisoč 
ljudi in čeprav je bila časovnica strnjena, se je upoštevalo 
vse pomembne vmesne korake.

Zaščitimo sebe in druge
Odločitev za cepljenje proti covidu-19 je vsekakor v rokah 
vsakega posameznika, odgovornost do drugih pa je v rokah 
nas vseh. Ne pozabimo, da je cepljenje proti covidu-19 tudi 

Okuži se lahko vsakdo od nas
Z novim koronavirusom se lahko okuži vsak, tako starejši 
kot tudi mlajši, izkušnje pa kažejo, da imajo težji potek bo-
lezni starejše osebe in osebe s kroničnimi obolenji (kot so 
kronične bolezni dihal, sladkorna bolezen, srčno-žilne bole-
zni, rak ipd.). Med skupinami, ki jim Svetovna zdravstvena 
organizacija in Centri za nadzor bolezni še posebej pripo-
ročajo cepljenje, so zato tudi kronični bolniki in starejši od 
60 let, ki predstavljajo več kot 30 odstotkov vseh okuženih 
v Sloveniji.

izkaz odgovornosti do tistih, ki so lahko krhkega zdravja in 
podvrženi resnim zapletom. Ko bomo na vrsti, se torej cepi-
mo. S tem namreč izkazujemo skrb zase in za vse okoli nas. 

Pomembno je namreč, da za uspešno obvladovanje epide-
mije stopimo skupaj.

Zato se čim prej nalezimo dobrih navad in se cepimo v čim 
večjem številu.

Dodatne informacije o cepivih in cepljenju lahko najdete 
tudi na posebni spletni strani Nacionalnega inštituta za 
zdravje, www.cepimose.si.


