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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, Karmen Rogelj.
Lektorica: Silva Kastelic 
Grafična podoba: Simona Pate Popelar 
Tisk in prelom: Tiskarna Januš d.o.o, Ljubljana
Naklada: 4.850 izvodov, ki se razdelijo brez-
plačno vsem gospodinjstvom in podjetjem v 
občini Trebnje. 
Uredništvo si pridržuje pravico do objave, 
neobjave, delne objave ali krajšanja nena-
ročenih prispevkov v skladu s prostorskimi 
možnostmi in uredniško politiko. Prosimo, 
da posamezni prispevki ne obsegajo več kot 
1000 znakov s presledki in fotografijo v for-
matu JPG ali podobno. Fotografij neprimerne 
kakovosti za tisk ne bomo objavili, prav tako 
ne bomo objavili fotografij pripetih v progra-
mu Word. Prosimo, da s polnim imenom in 
priimkom vedno navedete tudi avtorja pri-
spevka in avtorja fotografije. Uredništvo si 
pridržuje pravico, da prispevkov, ki ne bodo 
podpisani s polnimi imeni avtorjev, ne objavi. 

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

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

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo števil-
ko je ponedeljek, 5. 9. 2022, do 15. ure, pred-
viden izid je v sredo, 14. 9. 2022.
Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po 
tem datumu, bodo uvrščeni v naslednjo števil-
ko, če bodo še aktualni.

občinske novice

Alojzij Kastelic, l.r.
ŽUPAN 

Poročilo s 27. dopisne seje Občinskega 
sveta Občine Trebnje
Občinski svet Občine Trebnje (v nadaljevanju: Občinski svet) je na 27. dopisni seji z začet-
kom 21. junija 2022 pooblastil župana za potrditev investicijske dokumentacije za projekt/
operacijo Doživite Suho krajino, Temenico in Krko malo drugače (akronim STIK) ter za potr-
ditev investicijske dokumentacije za projekt Razširitev Obrtne cone Trebnje. 
Seja je bila zaključena 23. junija 2022.
Vse informacije o sklicu in vsebini sej Občinskega sveta so na voljo na spletni strani Občine 
Trebnje (www.trebnje.si), na kateri si lahko preberete gradiva in potrjene zapisnike prete-
klih sej.

Andreja Perc
Oddelek za splošne zadeve, OU Občine Trebnje

Ljudi moramo imeti radi, če želimo graditi 
uspešno skupnost!
 
Ena izmed nalog lokalne skupnosti, naša 
naloga torej, je ljudi povezovati, iz njih izva-
bljati najboljše, kar je mogoče, in se ne ozi-
rati na bučne posameznike, ki želijo to sku-
pnost razdirati. 
V mesecu juniju je Občina Trebnje prazno-
vala in praznovali smo skupaj, povezani. Na 
14. prazniku Občine Trebnje smo za izjemne 
dosežke posameznikom in organizacijam 
podelili priznanja, zato čestitke vsem nagra-
jencem in hvala tudi predlagateljem. V času 
praznika smo gostili predstavnike pobrate-
ne Občine Ilijaš in župane sosednjih občin. 
Hvala vsem za udeležbo na prazniku in hvala 
vsem, ki ste odprli vrata vaših ustanov in po-
djetij, da smo lahko našim gostom iz Ilijaša 
pokazali, kako živimo v občini Trebnje. Še 
posebej hvala gasilcem za predstavitev PGD 
Trebnje. Ilijaš namreč šele sedaj ustanavlja 
prvo prostovoljno gasilsko društvo in pri 
tem si želijo tudi naše pomoči. Velika hvala 
tudi Joži Sinur in JSKD OI Trebnje za izjemo 
organizacijo in program občinskega prazni-
ka s slavnostno sejo. Žal nekaterih občinskih 
svetnikov kot tudi predsednikov krajevnih 
skupnosti na prireditvi ni bilo, tudi predsed-
nik KS Trebnje je bil ob praznovanju 30. let-
nice razglasitve mesta Trebnje odsoten.
Poleg občinskega praznika s slavnostno sejo 
Občinskega sveta Občine Trebnje smo v ju-
niju izvedli tudi tradicionalno občinsko pri-
reditev, zato velika hvala Silvi Kek za vodenje 
priprav in izvedbo 32. prireditve Iz trebanj-
skega koša. Hvala tudi vsem sodelujočim 
društvom, animatorju in voditelju Matja-
žu Glavanu in vsem sodelavcem iz občin-
ske uprave. Praznovali smo tudi Baragov 
spominski dan. Spomnili smo se nadškofa 
Alojzija Šuštarja, mineva 15 let od njegove 
smrti. Hvala Kulturnemu društvu Trebnje in 
Župniji Trebnje za organizacijo in izvedbo, 
saj Baragov spominski dan v naše praznova-
nje vnaša duhovno dimenzijo. 

Prazniki so zato, da nas še bolj povežejo in 
nam dajo novega zagona. Upam, da bomo v 
prihodnje še bolj povezani, kajti ne želimo si 
nazaj v čase, ko se v trebanjskem občinskem 
svetu ni dalo dogovoriti ničesar. Počasi se 
približujejo lokalne volitve, ki bodo po vsej 
verjetnosti tretjo nedeljo v novembru. V 
prihodnjih mesecih zato pričakujem veliko 
lažnih novic, poskusov diskreditacije in veli-
ko kritizerjev, ki sicer za skupnost niso nikoli 
nič naredili, a znajo zahtevati nemogoče. Na 
volitve se bom podal kot nestrankarski kan-
didat, skupaj z Županovo listo. Za vložitev 
kandidature bomo potrebovali vaše podpi-
se podpore. Če želite tudi vi kandidirati za 
občinski svet ali svete KS, vljudno vabljeni, 
da se nam pridružite. Želim si, da se tudi 
čim več mladih vključi v vse organe lokalne 
skupnosti. V jeseni bomo izdali poročilo o 
opravljenem delu v mandatu 2018–2022, 
hkrati pa bom obiskal vse krajevne skupno-
sti v občini. 
Drage občanke in dragi občani, želim vam 
vse dobro in da bi si v poletnem času nabra-
li dovolj moči za jesen in zimo, saj se nam 
obetajo časi draginje in pomanjkanja. Upam 
na razsodnost novih oblastnikov na državni 
ravni in da ne bodo samo poviševali kazni in 
davkov. Upanje umre zadnje.

Alojzij Kastelic
Župan Občine Trebnje
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javni razpis

Fotografski in likovni natečaj
»Oživitev življenja ob in v reki Temenici«

TEMA NATEČAJA Življenje ob in v reki Temenici

Motiv fotografij in likovnih del je reka Temenica s poplavnimi ravnicami ter živi in neživi svet v in ob reki v vseh letnih časih. Namen 
fotografskega in likovnega natečaja je čimbolj raznolik prikaz živega in neživega sveta ob reki Temenici, nastala dela pa bodo upo-
rabljena za razvoj vodne učne poti in vzpostavitev orodja/aplikacije »Raziskovanje Temenice z vsemi čutili« z vnesenimi vsebinami 
(tudi fotografijami in/ali likovnimi deli) za poučno raziskovanje rečnega in obrečnega prostora in s predlogi treh e-vod(e)nih izletov 
v porečju Temenice. Vsa prejeta fotografska in likovna dela bodo razstavljena tudi na prireditvi Dan Temenice, ki bo predvidoma 
izvedena maja 2023 v Trebnjem, v nadaljevanju pa bo organizirana tudi razstava v Galeriji Ana v Zdravstvenem domu Trebnje za čas 
enega meseca. 
Udeležence natečaja vabimo, da skozi fotografije in likovna dela prikažejo posebnosti Temenice in življenja ob in v njej v vseh letnih 
časih.

ROK ZA ODDAJO DEL 31. 1. 2023 do 24.00. ure

PRIJAVITELJ / AVTOR Kot avtor fotografije in/ali likovnega dela lahko sodeluje vsak državljan Republike Slovenije in tuji 
državljan, starejši od 12 let oziroma od 7. razreda OŠ dalje. 
Za otroke oziroma mladoletne udeležence natečaja morajo starši oziroma zakoniti zastopniki po-
dati pisno soglasje o strinjanju z udeležbo mladoletne osebe na natečaju in strinjanju s pogoji in 
kriteriji natečaja. Pisno soglasje, ki je priloga natečaja (dostopno na www.trebnje.si), skrbniki od-
dajo skupaj s prijavnim obrazcem ali prijavljenim fotografskim in/ali likovnim delom.

ŠTEVILO ODDANIH DEL Posamezen udeleženec natečaja lahko hkrati sodeluje na fotografskem in likovnem natečaju. Šte-
vilo oddanih del je vsakokrat omejeno na največ 3 oddana dela.

FOTOGRAFIJE
RESOLUCIJA: 2000 pik po krajši stranici
VELIKOST: min 3 MB
FORMAT: .jpg /.jepg
OZNAKA: ime in priimek avtorja, elektronski naslov, točen poštni naslov, telefonska številka, naslov fotogra-

fije, datum nastanka fotografije, ime in priimek mentorja (v primeru, da ta obstaja)
STAROST DELA: ni časovne omejitve
KRITERIJI: Žirija bo vrednotila naslednje kriterije: 

- kakovost fotografije (ostrino, osvetlitev, kompozicijo), 
- tematiko fotografije (vsebino fotografije in njeno skladnost s temo natečaja) ter
- izvirnost (kreativnost in interpretacijo teme).

LIKOVNA DELA
VELIKOST: poljubna
TEHNIKA: poljubna 
OZNAKA: ime in priimek avtorja, elektronski naslov, točen poštni naslov, telefonska številka, naslov likovne-

ga dela, likovna tehnika, datum nastanka, ime in priimek mentorja (v primeru, da ta obstaja)
STAROST DELA: ni časovne omejitve
KRITERIJI: Komisija bo vrednotila naslednje kriterije:

- izvirnost likovnega izražanja (barvna kompozicija, izvirnost oblikovane predstavitve teme, 
ustreznost izbora likovnih elementov), 

- izvirnost, ustvarjalnost in interpretacijo teme (vsebino dela in njegovo skladnost s temo 
natečaja) ter

- likovna izvedba (izvedbena likovna tehnika).
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1. Z oddajo prijave in fotografij oz. likovnih del udeleženci natečaja izjavljajo, da so avtorji oddanih del ter da so s prijavnim obraz-
cem posredovani podatki resnični.
2. Osebni podatki udeležencev so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo in 177/20) ter bodo uporabljeni na način, kot to določa veljavna zakonodaja. Osebni podatki udeležencev so 
varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20) ter bodo 
uporabljeni na način, kot to določa veljavna zakonodaja. Udeleženec natečaja z oddajo prijave in fotografij oz. likovnih del soglaša, 
da se osebni podatki natečaja  uporabljajo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno pre-
čiščeno besedilo in 177/20), pri čemer se uporabijo skladno z namenom tega natečaja.
3. Z oddajo prijave in fotografij oz. likovnih del udeleženci natečaja na oddanih fotografijah oz. likovnih delih na organizatorja 
Občino Trebnje prenesejo vse materialne avtorske pravice iz 22. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 
16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19), zlasti tiste, ki bodo Občini Trebnje omogočile 
javno prikazovanje, razstavljanje in reproduciranje primerkov fotografij in likovnih del za informativno tablo, uporabo fotografij in 
likovnih del v tiskanih in elektronskih medijih, elektronsko reproduciranje in dajanje na voljo javnosti na spletnih straneh in druge 
vrste uporabe fotografij ali likovnih del za potrebe organizatorja. Avtor s prenosom materialnih pravic na Občino Trebnje dovoljuje, 
da objavi delo brez predhodnega soglasja avtorja in brez nadomestila plačila avtorju. Prenos navedenih pravic je izključen, velja 
za ves čas trajanja pravic, je krajevno neomejen in vključuje pravico predelave. Občina Trebnje bo spoštovala moralne avtorske 
pravice udeležencev natečaja in v primeru javne priobčitve ali objave fotografij oz. likovnih del ustrezno navajala avtorje fotografij 
oz. likovnih del.
4. Obdelava fotografij z računalniškimi programi za delo s fotografijami je dovoljena v mejah, ko se s posegi ne vpliva na vsebino 
fotografije. Dovoljene so korekcije barv, korekcija nivojev, korekcija osvetlitve, korekcija kontrasta, konverzija v črno-belo in neselek-
tivno ostrenje; uporaba orodij za selektivno obdelovanje fotografij ni dovoljena.
5. V primeru, da so na oddanih fotografijah upodobljene osebe, ki jim na podlagi veljavnih predpisov pripadajo osebnostne ali 
kakršnekoli druge pravice, udeleženci natečaja zagotavljajo, da so pridobili ustrezna dovoljenja upodobljenih oseb za uporabo fo-
tografij z njihovo podobo.
6. Ocenjevalna žirija ima pravico, da izloči nepravočasno prispele fotografije ali likovna dela, po lastni presoji izloči fotografije, za 
katere meni, da so bile računalniško obdelane na način, ki ga ti pogoji sodelovanja določajo kot nedopusten. Žirija ne bo ocenjevala 
fotografij ali likovnih del z moralno sporno ali protizakonito vsebino ter tehnično neprimernih fotografij. Ocenjevalna žirija lahko po-
leg treh razpisanih nagrad v posamezni kategoriji podeli še posebne nagrade. Žirija ima pravico, da nagrade ne podeli, če presodi, 

NAGRADNI SKLAD
Fotografije po izboru komisije bodo NAGRAJENE z 
naslednjimi nagradami:

1. nagrada: 1 x piknik košarica lokalnih dobrot v 
vrednosti 300 €

2. nagrada: 1 x piknik košarica lokalnih dobrot v 
vrednosti 200 € 

3. nagrada: 1 x piknik košarica lokalnih dobrot v 
vrednosti 100 €

Likovna dela po izboru komisije bodo NAGRAJENE z naslednjimi nagradami:
1. nagrada: 1 x piknik košarica lokalnih dobrot v vrednosti 300 €
2. nagrada: 1 x piknik košarica lokalnih dobrot v vrednosti 200 € 
3. nagrada: 1 x piknik košarica lokalnih dobrot v vrednosti 100 €

Vsi udeleženci natečaja prejmejo priznanje Občine Trebnje za sodelovanje na natečaju.

PRIJAVA NA NATEČAJ IN ODDAJA DEL
Prijava na natečaj je sprejeta, ko prijavitelj izpolni zahtevane podatke v e-prijavnico:

- za fotografije: ime in priimek avtorja, elektronski naslov, točen poštni naslov, telefonska številka, naslov fotografije, datum 
nastanka fotografije, strinjanje s pogoji sodelovanja, pisno soglasje starša oz. zakonitega zastopnika otroka/mladoletnega 
udeleženca (kadar je to potrebno) na povezavi https://forms.gle/zfEGPPCnCWD2jHSD8 

- za likovna dela: ime in priimek avtorja, elektronski naslov, točen poštni naslov, telefonska številka, naslov likovnega dela, 
likovna tehnika, datum nastanka, strinjanje s pogoji sodelovanja, pisno soglasje starša oz. zakonitega zastopnika otroka/ 
mladoletnega udeleženca (kadar je to potrebno) na povezavi https://forms.gle/kiyeXgrr2rd1tR4K6

Prijava na natečaj je dokončna, ko prijavitelj posreduje: 
- prijavljeno fotografijo, skladno z zahtevami iz natečaja, na e-poštni naslov tic@trebnje.si (v priponki sporočila ali preko 

Wetransferja) ali osebno oz. po navadni pošti na digitalnem mediju na naslov Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, 
najkasneje do 31. 1. 2023 in 

- prijavljeno likovno delo, skladno z zahtevami iz natečaja, osebno ali po navadni pošti na naslov Občina Trebnje, Goliev trg 
5, 8210 Trebnje, najkasneje do 31. 1. 2023.

Natečaj je objavljen na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si.

Dodatne informacije: Romana Salazar Hudovernik, tic@trebnje.si, 07 348 11 28

DRUGI POGOJI NATEČAJA

javni razpis
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OCENJEVALNA ŽIRIJA 
1. Andrejka Vabič Nose (višja kustodinja) – predsednica 
2. Maja Kastelic (akademska slikarka in ilustratorka) – članica
3. Alenka Stražišar Lamovšek (etnologinja in fotografinja) – članica 
4. Joži Sinur (vodja JSKD OI Trebnje) – članica
5. Romana Salazar Hudovernik (Občina Trebnje - TIC) – članica 

KOLEDAR NATEČAJA
- sprejem fotografij in likovnih del: do vključno 31. 1. 2023 do 24.00,
- obvestilo žirije avtorjem izbranih in nagrajenih fotografij in likovnih del: do 28. 2. 2023,
- enodnevna razstava izbranih fotografij in slikarskih del ter podelitev priznanj in nagrad: predvidoma maja 2023 v Trebn-

jem (točen datum in lokacija bosta določeni naknadno) ter enomesečna razstava: predvidoma junija 2023 v Galeriji Ana 
v Zdravstvenem domu Trebnje.

Za poslane fotografije in likovna dela avtorji jamčijo za njihovo avtorstvo, s prijavo na natečaj pa se strinjajo s pogoji in kriteriji 
natečaja. Osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi fotografskega in likovnega natečaja, njihovi ožji družinski člani in zaposleni na 
Občini Trebnje, na natečaju ne morejo sodelovati.

Fotografski in likovni natečaj sta del aktivnosti projekta »Oživitev življenja ob in v reki Temenici (akronim: Rusalka)«, ki ga je vodilni 
partner Občina Trebnje s partnerji Osnovno šolo Trebnje, Turističnim društvom Trebnje in podjetjem Cementni izdelki Gorec d.o.o. 
uspešno prijavil na 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Suhe krajine, 
Temenice in Krke v letu 2021 in za njegovo sofinanciranje s posredniškim organom Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo sklenil pogodbo o sofinanciranju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Javna razprava o trajnostnem 
upravljanju kraške Temenice 
in njenega obvodnega 
prostora
V okviru operacije Oživitev življenja ob in v reki Temenici (RUSAL-
KA) želimo spodbujati aktivno sodelovanje občanov pri varovanju 
okolja in ohranjanju narave in jih kot pomembne deležnike v pro-
storu opremiti z razumevanjem delovanja vodnega in obvodnega 
prostora. V torek, 21. 6. 2022, je v sejni sobi Občine Trebnje po-
tekala prva v nizu izobraževalnih in ozaveščevalnih delavnic, ki jo 
je organiziralo Turistično društvo Trebnje in partnerstvo projekta, 
izvedli pa sodelavci Oddelka za geografijo Filozofske fakultete, 
Univerza v Ljubljani. 
Voda postaja vse bolj omejen naravni vir. Zaznano je splošno upa-
danje srednjih letnih pretokov, ki pa ni značilno le za reko Teme-
nico, ampak za večino slovenskih rek. Srednji letni pretok se je na 
Temenici v obdobju 1991–2020 zmanjšal za okoli 20 % na komaj 
0,72 m³/s. Zaradi majhnega pretoka ima Temenica manjše samo-
čistilne sposobnosti, s tem pa je povečana tudi njena občutljivost 
za onesnaževanje. Učinki neusklajenega človeškega delovanja se 
odražajo v kakovosti vode. Na porečju Temenice bodo eno leto 
potekale meritve izbranih fizikalnih in kemijskih lastnosti vode. V 
okviru dogodka smo izpostavili le izbrane izzive in zaznane pro-
bleme, hkrati pa že podali predloge za nekatere na naravi teme-
lječe rešitve. 

da prispela dela ne ustrezajo merilom. Ima tudi možnost, da izbere dodatne fotografije ali likovna dela za katalog/razstavo. Odlo-
čitev žirije je dokončna in nepreklicna.
7. Likovna dela, prispela na natečaj, preidejo v trajno last organizatorja, razen če avtor izrazi željo po vrnitvi likovnega dela v pisni 
obliki.
8. Digitalnih medijev, na katerih bodo predane fotografije, ne bomo vračali.

Vodni in obvodni prostor Temenice je raznolik in ponuja prilož-
nost za učenje in rekreacijo. Predstavili smo zasnovo aplikacije 
»Temenica«, ki je nastala na podlagi kartiranja naravnih značil-
nosti vodotoka (prisotnost izvirov, ponorov, obvodnega rastja, 
stanje rečne struge idr.) ter dejavnosti, ki soustvarjajo obvodni 
prostor. Gradivo še razvijamo in dopolnjujemo – v prihodnje ga 
želimo povezati z načrtovanimi e-vod(e)nimi izleti v porečju Te-
menice. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, 
Univerza v Ljubljani

javni razpis
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Gradnja kolesarske poti v 
Trebnjem končana
Občina Trebnje je v mesecu juniju končala z gradnjo 1. faze kole-
sarske povezave Trebnje – Mirna – Mokronog, in sicer na obmo-
čju občine Trebnje. Gradnja in vzpostavitev prve faze je potekala 
od središča Trebnjega preko Dolenje Nemške vasi do Rodin, kjer 
se bo v kasnejših letih, vsaj tako upamo, združila s kolesarsko po-
vezavo na območju občine Mirna in potem naprej do Mokrono-
ga. Nova povezava je s talnimi označbami vzpostavljena od Go-
lievega trga, Gubčeve ceste in Starega trga do krožišča pri Lidlu. 
Od krožišča pri Lidlu do krožišča na regionalni cesti pot poteka po 
kolesarski stezi ločeno od vozišča, preko viadukta ponovno s tal-
nimi označbami do Prijateljeve ceste, kjer je mimo Trima speljana 
nova kolesarska steza. Od uvoza v Industrijsko cono do podruž-
nične šole v Dolenji Nemški vasi je pot ponovno umeščena s tal-
nimi označbami po obstoječem vozišču. Vzpostavljena kolesarska 
pot je pomemben korak k širjenju kolesarske mreže v Trebnjem, 
ki se bo nadaljevala tudi v prihodnje. Vrednost pogodbenih del 
znaša 442.111,69 EUR z DDV. Investicija je upravičena do sofinan-
ciranja s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministr-
stva za infrastrukturo. 

Gradnja vodovoda Ječkovec – 
Zvale − Skrovnica
Občina Trebnje je z izvajalcem Komunala Trebnje d.o.o. v mesecu 
juniju končala gradnjo vodovoda Ječkovec − Zvale − Skrovnica. 
Navedena naselja pred tem še niso imela svojega vodovodnega 
omrežja. Projekt obravnava izvedbo novogradnje šestih vej vo-
dovoda v skupni dolžini cca. 2.700 metrov in hidro postaje s fre-
kvenčno reguliranimi črpalkami. 

Pogodbena vrednost investicije znaša 291.287,29 EUR brez DDV 
oz. 355.370,49 EUR z DDV. Občina Trebnje je investicijo prijavila 
tudi na razpis za sofinanciranje Ministrstva za okolje in prostor za 
investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 
prebivalcev. Razpis predvideva sofinanciranje iz sredstev meha-
nizma za okrevanje in odpornost. Občina Trebnje skladno z razpi-
som pričakuje sofinanciranje v deležu 50 % upravičenih stroškov.

Rekonstrukcija ceste Orlaka – 
Valična vas 2. faza
Lokalna cesta od Orlake v občini Trebnje do Valične vasi v občini 
Ivančna Gorica je bila do nedavnega še v celoti makadamski od-
sek. V letu 2021 je Občina Trebnje že izvedla rekonstrukcijo ceste 
in asfaltiranje ceste v dolžini približno 500 metrov. V juniju letoš-
njega leta je bila izvedena še ureditev preostalega makadamske-
ga odseka v naši občini v dolžini približno 400 metrov. 

V sklopu rekonstrukcije so bil urejeni prečni skloni ceste, odvod-
njavanje s ceste in asfaltiranje. Izvajalec del je bila Komunala 
Trebnje d.o.o., pogodbena vrednost del pa je znašala 54.640,75 
eur z DDV. Ko bo cesto na območju Valične vasi uredila še Občina 
Ivančna Gorica, bo urejen odsek predstavljal pomembno pove-
zavo med Bičem v občini Trebnje in Zagradcem v občini Ivančna 
Gorica.

mag. Janko Zakrajšek
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

OU Občine Trebnje

občinske novice
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oglasno sporočilo

Lidl Trebnje razvaja 
s kakovostnimi, 
svežimi izdelki
Trgovina Lidl Trebnje je prava izbira, če 
želite vse izdelke, ki jih vaša družina po-
trebuje, najti na enem mestu. Ne le to. 
Vsak teden so številni izdelki v sklopu ak-
cijskih ponudb na voljo po še ugodnejši 
ceni. V poletnih mesecih pa so v trgovini 
Lidl Trebnje za kupce pripravili še dodat-
ne ugodnosti! 

Prisegate na lokalno? Potem so izdelki 
Lidlove blagovne znamke Naše nam paše 
pravi za vas! Vse od suhomesnih izdelkov 
do mleka, piškotov, rezancev, ribane kaše 
in sokov, pod to blagovno znamko najdete 
izdelke, ki jim je skupno, da nastajajo pri 
slovenskih proizvajalcih in črpajo iz zaklad-
nice slovenske tradicije ter okusov.
Številni slovenski butični proizvajalci so 
skozi sodelovanje na Lojtr‘ci domačih naš-
li prostor na Lidlovih policah, mnogi med 
njimi se tja vračajo redno – izvrstni jogurti, 
suhe mesnine, slaščice, džemi, oljčno olje, 
pa tudi kreme, mila in podobno. 
Tudi sveže meso v Lidlovi redni ponudbi na 
police povečini dobavljajo slovenski doba-
vitelji. Sveže piščančje in goveje meso pod 
znamko Naše nam paše v redni ponudbi 
se ponaša celo s 100 % slovenskim po-
reklom, kar je označeno tudi na embala-
ži. Pod blagovno znamko Naše nam paše 
najdete tudi svinjsko meso s 100 % sloven-
skim poreklom.

Sveže in dišeče. S 45 zlatimi priznanji za 
pekovsko kakovost nagrajena ponudba 
Lidlove pekarne vsak dan ponuja sveže 
spečen kruh in pekovsko pecivo. Več kot 
45 sveže pečenih izdelkov vsako jutro za-
diši s polic: od klasičnih slovenskih kruš-
nih izdelkov, kot so bela štruca, žemlja, 
Martinov, Jelenov in koruzni kruh, pa do 
tradicionalnih uspešnic, kot so razne bage-
te, ajdov kruh z orehi, različni rogljički in 
štručke. Ste vedeli, da je ajdov kruh z ore-
hi priljubljen tudi v tujini? Kupite ga lahko 
celo na Kanarskih otokih!

Lidlova tržnica je vedno dobro založe-
na, saj poteka dostava sadja in zelenjave 
dnevno. V toplejših mesecih je na tržnici 
skoraj polovica celotne ponudbe izpod rok 
slovenskih pridelovalcev – od slovenskega 
paradižnika, krompirja do jajčevcev, bučk, 
jabolk, paprike, slovenskega zelja, jagod, 
in še številne druge pridelke. Svoje mesto 
na polici najdejo izdelki iz primorskega pa 
vse do posavskega konca. Med njimi svoje 

izdelke na police Lidla dostavlja tudi lokal-
ni dobavitelj – Skupina Posavje iz Leskovca 
pri Krškem. Zaupanje slovenskih dobavite-
ljev pa je le še en dokaz več, da je Lidl velik 
podpornik domačnosti in svežine. 

Kakovost in varnost na prvem mestu! Lidl 
Slovenija gradi dolgoročne odnose s svoji-
mi partnerji. Na ta način zagotavljajo ne le 
rast in razvoj svojih dobaviteljev in bogato 
ponudbo za svoje kupce, pač pa tudi stal-
no in preverjeno kakovost izdelkov. Tako 
od proizvajalcev izdelkov svojih blagovnih 
znamk zahtevamo mednarodno priznan 
standard IFS Food, ki poleg varnosti in ka-
kovosti zahteva tudi sledljivost izdelkov. 
Dobavitelji sadja in zelenjave pa morajo 
pridobili certifikat GlobalG.A.P., katerega 
cilji so med drugim ohranjanje zaupanja 
potrošnikov in varnost hrane ter zmanjša-
nje negativnih vplivov pridelave na okolje.

Lidl Trebnje kupce vabi od leta 2019.

Na Lidlovi tržnici nenehno skrbijo za kakovost in svežino 

O trgovini Lidl Trebnje
Prebivalce kraja in okolice Lidl Trebnje 
vabi k nakupu od decembra 2019, razpro-
stira pa se na kar 1100 kvadratnih metrih. 
Med 124 parkirnimi mesti boste gotovo 
našli prostor za svojega jeklenega konjič-
ka, mladim družinam pa so na voljo 4 par-
kirna mesta, ki so nekoliko širša. Trgovina 
ima tudi 2 polnilnici za električna vozila. 
Pred trgovino imamo tudi posebej označe-
no senčno mesto pod streho, kamor lahko 
lastniki psov pripnejo svoje štirinožne pri-
jatelje.
Trgovina je okolju prijazna, saj je zgrajena 
v skladu z visokimi okoljskimi standardi in 
trajnostnimi usmeritvami – vgrajeno to-
plotno črpalko, ki omogoča ogrevanje tr-
govine z naravnimi viri toplote. 

Vabljeni v trgovino Lidl Trebnje! 
Preprosto več ponudbe za vas.
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AQUARES delavnica in 
projektno srečanje v Rigi
17. in 18. 5. 2022 je v Rigi (Latvija) potekala delavnica o ponovni 
rabi vode in srečanje partnerjev projekta AQUARES (Water Reuse 
Policies Advancement for Resource Efficient European Regions), 
program INTERREG EVROPA, katerega partner je tudi Občina Treb-
nje. V delavnici v organizaciji vodilnega partnerja, to je Regionalno 
ministrstvo za vode, kmetijstvo in ribištvo v Murciji (Španija), je bil 
poudarek na trajnostnem upravljanju vodnega sektorja, okoljski in 
družbeni (ponekod pa tudi ekonomski) nujnosti ponovne rabe vode 
in glede na specifike posameznih držav/regij prilagojenim pristopom 
h krožnemu gospodarjenju z vodo. 
Projektno srečanje, ki je bilo prvo v živo po dveh letih, je bilo name-
njeno pregledu Akcijskih načrtov za ponovno rabo vode. Projektni 
partnerji so se z različnimi aktivnostmi obvezali k spodbujanju traj-
nostne rabe vodnih virov. Občina Trebnje se je odločila za izobraže-
valno kampanjo med osnovnošolci, ki jo bomo izvedli v okviru LAS 
projekta Rusalka (Oživitev življenja ob in v reki Temenici). Finančni 
instrument LEADER/CLLD je bil prepoznan kot primeren za spodbu-
janje trajnostne rabe vodnih virov na lokalni ravni tudi v prihodnje. 

Gradnja infrastrukture na Ponikvah
Občina Trebnje je v mesecu maju 2022 pričela izvajati investicijo gradnje kanaliza-
cije, rekonstrukcije vodovoda in gradnjo pločnika med naseljema Dolenje in Go-
renje Ponikve. Skladno s projektno dokumentacijo je predvidena kanalizacija za 
komunalne odpadne vode iz obeh naseljih in zajema gradnjo nove kanalizacije, ki 
se bo priključila na obstoječo centralno čistilno napravo Trebnje (CČN) na desnem 
bregu reke Temenice. Skupna dolžina kanalizacije znaša 2.668 m, od tega je tlač-
nih vodov 1.248 m. Predvideni sta 2 lokalni črpališči. Na obravnavanem območju 
se bo poleg novo zgrajene kanalizacije rekonstruiral tudi obstoječ vodovod. Trasa 
predvidenega vodovoda znaša cca 1.467 m, od tega poteka 664 m glavnega cevo-
voda V1.0 v desni strani lokalne ceste LC 425043, kjer je predvidena tudi izgradnja 
novega pločnika dolžine 675 m in širine 1,25 m. Vzporedno s traso vodovoda je 
predvidena in v načrtu obdelana tudi meteorna kanalizacija. Pogodbena vrednost 
vseh del znaša 1.041.686,37 EUR z DDV. Dela so se najprej začela izvajati na lokalni 
cesti, kjer bo najprej izveden pločnik med Gorenjimi in Dolenjimi Ponikvami.

mag. Janko Zakrajšek
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

OU Občine Trebnje

Veriga eko zelišč od Dolenjske do 
Krasa

Lokalna akcijska skupina Suhe krajine, Temenice in Krke – LAS STIK 
»Veriga eko zelišč od Dolenjske do Krasa« je rezultat sodelovanja štirih Lokalnih akcijskih skupin z območja Slovenije (LAS Dolenjske 
in Bele krajine, ki je vodilni partner, LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in LAS Krasa in 
Brkinov) ter tujega partnerja LAS Čačak iz Srbije. S projektom smo uspešno kandidirali na 6. javnem razpisu za podukrep 19.3 Priprava 
in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
V okviru projekta bomo skupaj s partnerji razvijali nove produkte iz ekološko pridelanih zelišč (zeliščne bombone, lizike, liofilizirana 
zelišča in začimbe …); novo zasadili površine z ekološkimi zelišči; izobraževali pridelovalce, predelovalce in potrošnike; oblikovana pa 
bo tudi mreža pridelovalcev zelišč vključenih LAS. 
Z izvedbo načrtovanih aktivnosti želimo spodbuditi pridelavo in predelavo ekoloških zelišč na območju LAS STIK, uporabo zelišč in 
začimb v kulinariki ter uporabo lokalnih produktov v javnih zavodih. 
Več o projektu najdete na www.las-stik.si.

Liljana Omerzu, LAS STIK

mag. Janko Zakrajšek
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

OU Občine Trebnje

občinske novice
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Slavko Podboj – 
novi častni občan 
Občine Trebnje
V Trebnjem so tretji junijski petek štiri-
najstič zapored pripravili praznovanje ob 
občinskem prazniku, ki ga sicer praznujejo 
25. junija v spomin na dan, ko je Trebnje 
dobilo mestne pravice. Letos od tega do-
godka mineva 30 let, zato sta slovesnost 
skupaj pripravili Občina Trebnje in Krajev-
na skupnost Trebnje. Praznovanje se je 
odvijalo v Parku likovnih samorastnikov.
Na osrednji svečanosti je zbrane uvodo-
ma pozdravil župan Občine Trebnje Alojzij 
Kastelic, ki se je ob tej priložnosti dotaknil 
dosežkov Občine v zadnjem letu in izpo-
stavil investicijski ciklus, kot ga v zgodovini 
Občine še ni bilo. Na prireditvi je župan 
prevzel kvačkani grb Občine Trebnje, ki ga 
je v okviru projekta Slovenija kvačka izde-
lala Marta Dimnik. Zbrane je pozdravil tudi 
župan Občine Ilijaš Akif Fazlić, saj so ob 
praznovanju 30-letnice mesta v Trebnjem 
gostili delegacijo iz pobratene Občine Ili-
jaš.
Letošnji slavnostni govornik je bil predsed-
nik Državnega sveta Republike Slovenije 
Alojz Kovšca, ki je v nagovoru med dru-
gim izpostavil zagnanost župana, občinske 
uprave in občinskih svetnikov, prodor-
ne mestne skupnosti, ki s svojimi precej 
omejenimi finančnimi sredstvi neutrudno 
poganjajo številne razvojne projekte, vse 
z namenom izboljšati kakovost bivanja lo-
kalnim prebivalcem. 
Tako kot doslej je osrednje mesto slove-
snosti pripadlo občinskim nagrajencem. V 
Trebnjem so podelili tri priznanja Občine 
Trebnje in štiri plakete, podelili pa so tudi 
naziv častnega občana. Priznanja sta po- Franci Starbek

Stanko Tomšič

Ciril Pevec 

Andrej Zupančič Mirjana Černigoj

Častni občan Alojzij Podboj

občinski praznik
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delila trebanjski župan Alojzij Kastelic in podžupan Jože Avguštin-
čič, plakete in naziv častnega občana pa je župan podelil skupaj s 
poslancem v Državnem zboru RS Francijem Kepo. 
Novi častni občan Občine Trebnje je postal Alojzij oz. Slavko Pod-
boj. Laskavi naziv so mu podelili za izjemen prispevek k razvoju in 
prepoznavnosti občine Trebnje. Bil je med ustanovitelji trebanj-
skega košarkarskega kluba, sestavili je Trebanjski oktet, bil tudi 
predsednik novomeške ribiške družine, po osamosvojitvi Slove-
nije je vodil Krajevno skupnost Trebnje. Ob tem ga je ves čas zani-
mala glasba, zato je bil aktiven v številnih radijskih oddajah, zbral 
je tudi člane priljubljene glasbeno-humoristične skupine Modra 
kronika. Podbojevo življenje je zaznamovalo predvsem pisanje 
glasbenih besedil. Kot odličnega pisca besedil ga je k sodelovanju 
med prvimi povabil Henrik Burkat-Hneček, njegovo sodelovanje 
z Lojzetom Slakom pa je za vedno zaznamovala slovensko narod-
no-zabavno glasbo. Tako se je porodil legendarni projekt Boš vi-
del, kaj dela Dolenj’c, Podboj pa je za Slaka napisal tudi pesmi, 
kot so Čebelar, Jožice in Jožeti ter Moja zidanica. V času priprav 
za razglasitev naselja Trebnje v mesto Trebnje je bil Slavko Podboj 
kot takratni predsednik Sveta Krajevne skupnosti Trebnje izredno 
aktiven, sodeloval je pri pripravi prireditve ob razglasitvi mesta 
Trebnje, ki jo je tudi vodil. Ob 20. obletnici mesta Trebnje je napi-
sal besedilo za himno mesta Trebnje. 
Plakete Občine Trebnje v letu 2022 so prejeli Ciril Pevec za živ-
ljenjsko delo pri razvoju in uveljavitvi Galerije likovnih samorast-
nikov Trebnje, Marjan Jevnikar za življenjsko delo za aktivno de-
lovanje v organih lokalne samouprave in delovanje na področju 
kmetijstva, kongregacija Šolskih sester iz Trebnjega za dolgoletno 

Prejemniki plaket

Prejemniki priznanj

Zvonka Falkner

Sandi ravbar in Matjaž Strmole

Andreja Stegenšek

Izdelovalka grba Občine Trebnje

občinski praznik
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Marjan Jevnikar 

Predaja darila pobrateni obcini

vzgojno-izobraževalno delo na področju otrok in mladine (plake-
to je prevzela Mirjana Černigoj) in Marjan Zupančič za izjemen 
prispevek na kulturnem in družbenem področju v občini Treb-
nje (posthumno, plaketo v njegovem imenu prevzel sin Andrej 
Zupančič).
Priznanja Občine Trebnje v letu 2022 so prejeli Kmetijska zadru-
ga-Trebnje Krka za 60 let uspešnega delovanja (priznanje je prev-
zel direktor Stanko Tomšič), Komunala Trebnje za 60 let uspeš-
nega delovanja (priznanje je prevzel direktor Franci Starbek) in 
Vrtec Mavrica Trebnje za 70 let uspešnega delovanja (priznanje 
je prevzela ravnateljica Andreja Stegenšek).
Osrednjo občinsko slovesnost je obogatil izbran kulturni pro-
gram. Zbrane so uvodoma pozdravili člani in članice Občinskega 
pihalnega orkestra Trebnje in Trebanjske mažorete. Na praznova-
nju so nastopili vokalna skupina Soreline, Jan Gričar (saksofon), 
Barbara Gričar (flavta) in Zoltan Peter (klavir), Matjaž Strmole 
(bariton) in Sandi Ravbar (harmonika) ter Jože in Zvonka Falkner, 
ki sta interpretirala poezijo trebanjskega rojaka Franceta Režuna. 
Program je povezovala Mojca Bahun.
Pri pripravi in izvedbi prireditve, nad katero je bdela trebanjska 
izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD), gre 
zahvala še Glasbeni šoli Trebnje z ravnateljico Tatjano Mihelčič 
Gregorčič, Knjižnici Pavla Golie Trebnje, Kreativno umetniškemu 
inkubatorju, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trebnje in Cve-
tličarni Kala ter vsem, ki so kakorkoli pripomogli k uspešni izvedbi 
14. Praznika Občine Trebnje.

Joži Sinur, JSKD OI Trebnje
Foto: PraprotKa

Župan Alojzij Kastelic

Jan in Barbara Gričar

Častni občan

Slavnostni govornik Alojz Kovšca

občinski praznik



Nova direktorica 
Zdravstvenega doma Trebnje, 
Karmen Lukše
S 1. junijem je vodenje in mesto direktorja v ZD Trebnje prevzela 
Karmen Lukše.
V Zdravstvenem domu Trebnje je zaposlena že 16 let. Pričela je 
delati kot pripravnik in bila »deklica za vse« tako, da je že na za-
četku dodobra spoznala delovanje zdravstvenega doma. Kasneje 
je delo nadaljevala v računovodskem oddelku, od leta 2009 dalje 
pa je zaposlena kot računovodja.
Njena študijska pot jo je po osnovi šoli v Trebnjem peljala na izo-
braževanje v Srednjo šolo Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici. Junija 
2005 je zaključila študij na Visoki šoli za upravljanje in poslova-
nje v Novem mestu, kjer je pridobila strokovni naziv diplomira-
ni ekonomist. V letu 2016 pa je zaključila še magistrski študij na 
Fakulteti za državne in evropske študije v Kranju, kjer je pridobila 
široko pravno znanje.

Kaj je bilo in je vaše delo?
Opravljala sem vse finančno računovodske posle in obračun plač 
zaposlenih in jih trenutno še vedno. Zadolžena sem bila za pla-
niranje, spremljanje realiziranih ciljev in analiziranje morebitnih 
odstopanj ter predlaganje izboljšav. Lahko rečem, da v zdravstve-
nem domu ni potekal noben nezdravstveni projekt, pri katerem 
ne bi sodelovala.

Z delom v ZD ste rastli in si istočasno pridobivali vsa potrebna 
znanja za delo.
Res je, saj sem se v vsem tem času nenehno izobraževala tako 
na računovodskem, davčnem, revizijskem kot ostalih področjih. V 
okviru teh izobraževanj sem nenehno spodbujala svojo strokov-
no usposobljenost in krepila poklicno etiko v računovodski stroki. 
V letu 2016 sem opravila preizkus iz varstva dokumentarnega in 
arhivskega gradiva in postala odgovorna oseba za arhiviranje po-
slovne dokumentacije zavoda ter za izdelavo notranjih pravil, ki 
so potrebna za elektronsko hrambo dokumentacije.
Isto leto sem pridobila certifikat »strokovnjak za računovodstvo 
v javnem sektorju«. Naslednje leto 2017 sem z izobraževanjem 
pridobila vpis v register računovodske poklicne skupine, ki ga 
vodi Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine, v 
letu 2018 pa sem se udeležila računovodske šole, ki jo organizira 
Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije in jo tudi 
uspešno zaključila.

Prevzeli ste vodenje ZD po uspešnem delu bivše direktorice ga. 
Vere Rozman. 
Leto 2021 je bilo še vedno zaznamovano z različno intenzivnimi 
in različno dolgo trajajočimi valovi epidemije. To pomeni, da je 
bilo še posebej zanimivo, dinamično, naporno, stresno in polno 
izzivov. Dejavnost smo prilagajali tempu epidemije, kar je pri-
neslo manj priložnosti za strateško razvojno razmišljanje. Svoje 
delovanje smo podrejali navodilom in usmeritvam regulatorjev 
zdravstvene politike. Ob vseh teh dodatnih omejitvah in obreme-
nitvah smo se seveda intenzivno posvečali rednim dnevnim de-
javnostim. S ponosom ugotavljamo, da smo se ponovno izkazali 
kot »odličen igralec na zdravstvenem parketu«. 
Vseskozi smo poskušali kar najbolje poskrbeti za naše paciente, 
vendar nismo mogli mimo tega, da se je poslabšala dostopnost 
pacientov do zdravnikov. Veliko komunikacije je prešlo na dalja-
vo; telefon in računalnik. Drastično se je povečalo število po-

skusov telefonskega komuniciranja, ki ga je bilo izredno težko 
obvladovati, zato se je pri pacientih včasih pojavil občutek o ne-
dostopnosti zdravstvenega osebja. Z vsako našo aktivnostjo smo 
zasledovali koristi naših pacientov, zato smo tudi pričeli s projek-
tom izboljšanja tehnične podpore pri obvladovanju telefonske 
komunikacije. Rezultate pričakujemo v letošnjem letu.

Kaj pa vi kot zaposleni menite o sami ustanovi, o Zdravstvenem 
domu?
Z gotovostjo lahko trdim, da se je Zdravstveni dom Trebnje za-
dnja leta uvrščal med najboljše zdravstvene organizacije na pri-
marnem nivoju. Vsakoletni presežek prihodkov nad odhodki, do-
seganje programov s strani ZZZS-ja, opremljenost, zadovoljstvo 
pacientov, investicije v prostore in sodobno medicinsko opremo 
so največji pokazatelj dobro opravljenega dela.

Kako pa je z novimi programi dela v ZD?
Tudi v naši ustanovi smo v preteklih letih vzpostavili kar nekaj 
dodatnih programov. Od referenčne ambulante, dodatne sploš-
ne ambulante, dodatni programi na pediatriji, ginekologiji, dis-
panzerju za mentalno zdravje, zobozdravstvu in tudi center za 
krepitev zdravja. 

Koliko je trenutno zaposlenih v ustanovi in kakšni so prihodki?
Naš zdravstveni dom trenutno zaposluje okoli 140 ljudi z nekaj 
zunanjimi sodelavci. V letu 2021 smo ustvarili okoli 9 mio eur 
prihodkov, od tega 702.870 evrov iz tržne dejavnosti ter tako 
uspešno zaključili poslovno leto z nekaj več kot 1 mio evrov pre-
sežka prihodkov nad odhodki. V zadnjih desetih letih je bilo pri-
dobljenih približno 794.252 nepovratnih (evropskih sredstev), s 
katerimi so bile delno financirane nove investicije. Nadgradnja 
prostorov za potrebe pediatrije, fizioterapije, ginekologije, dis-
panzerja za medicino dela, prometa in športa, centra za krepitev 
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zdravja in tudi prostorov na Golievem trgu 
1 (bivša poslovna stavba »Dolenjke«).

Vodenje tako velikega zavoda je velik iz-
ziv. Kako ga vidite v bodoče?
Po 16 letih dela v zdravstvu lahko trdim, da 
poznam ustroj delovanja zdravstvenega 
sistema. Poznam pričakovanja in zahteve 
uporabnikov. Seznanjena sem z zahtevami 
in željami zaposlenih. Vem, kaj od zdrav-
stvenega doma pričakuje lokalna in širša 
skupnost. Kljub temu, da so si interesi 
včasih nasprotujoči, mogoče celo neure-
sničljivi, s svojim sistemom in organizacijo 
dela želim, da zdravstveni dom v čim večji 
meri zadovolji pričakovanje vseh deležni-
kov. 
V letu 2022 je Zdravstveni dom Trebnje 
doživel velike spremembe, predvsem v 
vodstveni strukturi. To predstavlja velik 
izziv, tako zame kot za celotno vodstveno 
strukturo in tudi za zaposlene. Kljub temu, 
da bo pot naporna, je prav, da skupaj op-
timistično zremo v prihodnost. Želim, da 
bomo skupaj pri uresničevanju zamišlje-
nega uspešni in da bo Zdravstveni dom 
Trebnje še naprej pisal zgodbo o uspehu.

Zaposlovanje in zadrževanje zdravstve-
nih delavcev v javni zdravstveni mreži je 
danes ključni izziv. Kako se boste vi spo-
padali s tem?
Zmožnost zdravstvenega sistema za za-
gotavljanje kakovostnih zdravstvenih 
storitev, osredotočenih na pacienta, je v 
večini odvisna od razpoložljivosti ustre-
zno usposobljenih zdravstvenih delavcev 
in sodelavcev. Zaposlovanje in zadrževa-
nje zdravstvenih delavcev je danes ključni 
izziv, s katerim se srečuje tudi naš zavod. S 
kreativnim sistemom vodenja, upravljanja 
organizacije želim prispevati k dostopno-
sti in učinkovitosti javnega zdravstvenega 
sistema, kar bo imelo pozitivne posledice 
za vse prebivalce. Zaposlenim bom nudila 
dobre delovne pogoje, vključno s prepo-
znavanjem razlik v kakovosti opravljenega 
dela in posledično zagotavljanjem stimu-
lativnega delovnega okolja.

Kakšno je trenutno stanje zdravnikov in 
ostalega osebja v ZD?
Trenutno nas je 142 zaposlenih, od tega 
23 zdravnikov in 9 zobozdravnikov.

Kaj pričakujete od samega kolektiva in 
oni od vas? Ste morda že uvedli kakšne 
kadrovske spremembe?
Vsi si želimo delati v prijetnem kolektivu, 
saj le tako lahko izrazimo in razvijamo 
svoje potenciale ter posledično izvajamo 
odlične storitve. S tem po svojih najbo-

ljših močeh prispevamo k zadovoljstvu 
odjemalcev. Za tako delovno okolje se 
moramo truditi vsi. Vodstvo pa mora 
ustvarjati pogoje, da se ta potencial lahko 
razvije in nemoteno deluje, kljub temu, 
da smo postavljeni pred nove izzive, ki jih 
narekujejo hitre spremembe. Zdravstveni 
dom Trebnje je bil od nekdaj nosilni ste-
ber zdravstvene dejavnosti na območju 
Upravne enote Trebnje in v tej smeri si 
bom prizadevala, da bo tako ostalo tudi 
v prihodnje. Zadovoljstvu zaposlenih 
bom namenila posebno skrb, saj si želim 
prijazne komunikacije in vse kritike bom 
sprejemala kot priložnost za izboljšavo in 
napredke. Posebno skrb bom namenila 
izvajanju strokovnih, kvalitetnih in pravo-
časnih zdravstvenih storitev, kar bo temelj 
našega skupnega dela.

Zaradi kadrovske podhranjenosti na ob-
močju celotne države in tudi pri vas se 
že kar nekaj časa spopadate s primanj-
kljajem zdravnikov na področju splošnih 
ambulant in dežurne službe. Se na tem 
področju problematika umirja?
Vsi, ki so vpeti v zdravstveni sistem, si 
morajo prizadevati, da se bodo mladi v 
zadostnem deležu odločali za zdravstve-
ne poklice, se zaposlovali v okviru javne 
zdravstvene službe in vztrajali v poklicu. 
Osnovna izhodišča za uresničevanje teh 
ciljev pa so dobri delovni pogoji, vključno 
z informacijsko komunikacijsko tehnolo-
gijo ter podporo za kakovostno in varno 
delo.

Danes je primarni zdravstveni nivo nepri-
vlačen za zdravnike in omejeno privlačen 
za srednji in diplomirani kader. 
Mladi so preko javnosti informirani o delu 

na primarnem zdravstvenem nivoju. Veli-
ko administracije, velik obseg dela, neza-
dostno število zdravnikov, veliko pacien-
tov, delo na več deloviščih; ambulanta in 
nujna medicinska pomoč, kar jih odvrača 
od odločitve, da se odločijo za speciali-
zacijo iz družinske medicine. Na spomla-
danskem razpisu specializacij iz družinske 
medicine je bilo na 70 prostih vpisnih 
mest prijavljenih le 15 kandidatov, 2 kan-
didatki prihajata iz našega zdravstvenega 
doma. Obe prijavljeni kandidatki sta bili 
predhodno štipendistki našega zavoda. 
Tretja kandidatka, tudi naša štipendistka, 
pa pričenja s specializacijo iz pediatrije. 
Žal pa ugotavljamo tudi, da tuji zdravniki 
iz bivših držav Jugoslavije niso več tako 
zainteresirani za zaposlitev na območju 
Slovenije, čeprav trenutno potekajo v na-
šem zavodu aktivnosti za zaposlitev enega 
tujega zdravnika. 

Kako pa je s specializanti družinske me-
dicine?
Kljub zaostrenim razmeram smo na tem 
področju v ZD Trebnje kar uspešni. Tre-
nutno imamo zaposlena dva specializanta 
iz družinske medicine v tretjem letniku 
specializacije. Dve zdravnici pričenjata 
specializacijo v letošnjem letu, v nasled-
njem pa še ena zdravnica, ki je tudi naša 
štipendistka.
V začetku prihodnjega leta zaključuje spe-
cializacijo tudi specializantka pediatrije, 
dodatno pa imamo zaposleni še dve spe-
cializantki pediatrije-začetnici.
Zelo se trudimo pridobiti še specializanta 
s področja medicine dela.
V oktobru načrtujemo tudi zaposlitev zo-
bozdravnika, ki bo specializiral zobno pro-
tetiko.
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Koliko in katere stroke zdravnikov ste v tem času že pridobili in 
katerih si še želite?
Poleg specializantov smo zaposlili zdravnico, ki trenutno dela v 
Dispanzerju za medicino dela, prometa in športa in odhaja pa na 
porodniški dopust. 

Kako boste »krpali« primanjkljaj zdravnikov?
Zaradi pomanjkanja zdravnikov v letu 2022 pričakujemo težave 
pri zapolnjevanju kadrovskih vrzeli. Za delo v dežurni službi bomo 
v sled razbremenjevanja lastnih zaposlenih zdravnikov najemali 
zunanje sodelavce. Problem bomo delno omilili tudi z vključeva-
njem specializantov v dežurno službo.

Bo zanje dobro poskrbljeno, da bodo ostali daljše obdobje?
Zavod namenja posebno skrb za zaposlene, tako na področju 
materialnih pogojev za delo, na področju promocije zdravja na 
delovnem mestu, kot na področju splošnega dobrega počutja 
na delovnem mestu. Smo zavod, ki se uvršča med tiste, ki imajo 
najbolj pester nabor teh aktivnosti. Od izobraževanja s področ-
ja aktivnega medicinskega oddiha, organizirani športni dogodki 
in razna druženja, promocija ustnega zdravja, izvedba delavnic 
sproščanja v organizaciji Centra za krepitev zdravja, druženja v 
prostem času, poletni tabor z zdravstvenimi vsebinami za otroke 
zaposlenih v ZD Trebnje, testiranje za oceno telesne pripravlje-
nosti, »Sadje v pisarno«, izdajanje glasila ZD Trebnje in še kaj bi 
se našlo.

Glede na virus, s katerim se spopadamo, bi bilo dobro, da se v 
ZD ponovno uvede pulmološka ambulanta, ki je pri diagnostiki 
in zdravljenju covid bolnikov neizogibna. ZD pa je po dolgih le-
tih brez nje. Razmišljate kaj v tej smeri?
V Trebnjem sta vse od šestdesetih let prejšnjega stoletja delovala 
rentgen za slikanje prsnih organov in pulmolog. V devetdesetih 
letih se je v pljučnem dispanzerju zaposlila pulmologinja, ki pa je 
zelo hitro odšla med zasebnike. Kljub temu smo z njo zelo dobro 
sodelovali. Pred dvema letoma se je preselila v Novo mesto in na 
to nismo imeli vpliva. V zavodu razmišljamo v tej smeri, vendar to 
seveda ni odvisno od nas samih, prve odločitve o tem so v rokah 
Ministrstva za zdravje ter ZZZS-ja, na nas pa je zagotoviti ustrezne 
prostore ter kader.

So še kakšne novosti, ki so pomembne za občane oz. paciente?
V aprilu 2022 smo v ZD Trebnje v Dispanzerju za žene pričeli z 
izvajanjem novih, samoplačniških storitev. Storitve obsegajo ul-
trazvočno meritev nuhalne svetline ploda, določitev vrednosti 
dvojnega hormonskega testa iz krvi nosečnice ter 3D/4D ultra-
zvočno preiskavo ploda. V prihodnosti pa bo na voljo tudi genet-
ska preiskava proste plodove DNK, ki se nahaja v krvi nosečnice 
(NIPT – neinvazivno prenatalno testiranje). Storitve izvaja pri nas 
zaposlena Anita Franko Rutar, dr. med., spec.gin. in porod.
Od junija dalje zopet nudimo pacientom možnost samoplačniš-
kih ultrazvočnih preiskav (UZ abdomna, vratu, mehkih tkiv, skro-
tuma, dojk, ahilove tetive …) Storitve izvaja zunanja sodelavka 
specialistka radiologije dr. Mateja Kropivnik.  
ZZZS nam je v letošnjem letu dodelil tudi dodatni program v zo-
bozdravstvu za odrasle tako, da v jesenskem času načrtujemo 
vzpostavitev še ene zobozdravstvene ambulante. Trenutno pote-
kajo aktivnosti za ureditev prostorov ter nakup novega zobnega 
aparata in tudi zaposlitev novega zobozdravnika.
Po opravljeni specializaciji – v naslednjem letu zaključuje specia-
lizacijo iz pediatrije specializantka, zato imamo v načrtu vzposta-
vitev dodatnega tima oz. ambulante na pediatriji.

Razmišljate o kakšni širitvi, prenovi z večjimi in novimi oddelki?
V okviru investicijskega vzdrževanja bomo letos izvedli še preno-
vo izpraznjenih prostorov v pritličju. Pridobili bomo ambulantni 
prostor s previjalnico, prostor za patronažno službo ter prostor za 
izolacijo. Povečali bomo tudi prostore laboratorija in posledično 
spremenili namembnost nekaterih drugih prostorov. Prostori la-
boratorija so premajhni in kot taki neustrezni za varno delo, ure-
dili bomo tudi ustrezno čakalnico.
Zaradi iztrošenosti je potrebna menjava talnih oblog v najbolj 
obremenjenih področjih. Investicije bodo v celoti financirane iz 
sredstev amortizacije oz. lastnih sredstev. Nadaljujemo tudi za 
aktivnostmi za izboljšanje dostopnosti do ambulant; posodobitev 
telefonskega sistema, zaposlitev zdravstvenih administratorjev, 
komunikacije po mailu, promocija aplikacije Do-Zdravnika.

Kako gledate na samo zdravstvo v Sloveniji?
Nabor izzivov na področju zdravstva še vedno temelji na tem, da 
se v osrčje zdravstvenega sistema postavlja pacienta ter skrb za 
kakovost in varnost zdravstvenih storitev. Teh ciljev zagotovo ni 
mogoče doseči brez zadovoljnih zdravstvenih delavcev in sodelav-
cev, brez ustrezne opremljenosti in konkretnih pogojev za delo. 
Kritično pomanjkanje ključnih kadrov v zdravstvu je lahko velika 
ovira na poti k zastavljenim ciljem. Obstoječi kader pa je delno 
tudi zaradi epidemije preobremenjen in izčrpan, kar vodi do bol-
niških odsotnosti. 
Človekovo življenje se v večini primerov prične in konča pri zdrav-
niku na primarnem nivoju. Zdravnik iz primarnega nivoja je naj-
bolj celosten del medicine, saj pokriva zelo široko področje. Svo-
jim pacientom nudi ogromno, spremlja jih daljše obdobje, odnos 
je veliko bolj izoblikovan. Treba je ponovno opredeliti vlogo pri-
marnega zdravnika in predvsem spoštovanje. To je nujen pogoj v 
fazi sprememb. Specializante bi bilo potrebno bolj vezati na zdrav-
stveno ustanovo, ki ga želi zaposliti.
Velika ovira zdravstvenega sistema je okoren sistem plač in na-
grad. Prihajajo generacije z drugačnimi vrednotami in prioriteta-
mi, ki v ospredje postavljajo prosti čas. 
Obstajajo tudi določene tehnične ovire, kot je neobvladljivo veliko 
telefonskih klicev, računalniški programi za evidentiranje storitev 
so nepraktični, delo je počasno, posodobitve pa so drage za izva-
jalce.

Določene težave izhajajo iz trenutnih zakonskih ureditev, zato je 
nujno potreba sprememba zdravstvene zakonodaje. Tudi lokalna 
skupnost bo morala prevzeti aktivno vlogo pri reševanju proble-
mov v javni mreži zdravstvenih programov. Predvsem s podporo 
javni in ne zasebni mreži.

Kako poteka vaš delovni dan? S čim hranite sebe? Kaj vas bogati 
in vam lepša vsakdan?
Ob neusmiljenem času, ki ga je povzročila pandemija in njenem 
vplivu na delo, se občutki izgorelosti krepijo. Bolj kot kdaj koli prej 
se ljudje počutimo pri delu bolj izčrpane, cinične in manj sposob-
ne. Prekomerno delo brez počitka in obdobij okrevanja moramo 
nekako kompenzirati. Sposobnost, da se odzovemo na izzive, 
ostanemo pri nalogi ter nadzorujemo svoja čustva in vedenje, lah-
ko dopolnimo s počitkom in delovanjem z aktivnostmi, ki so nam 
v veselje in tako delujem tudi sama.
Novih moči in delovnega elana si rada naberem z odmikom od 
vsakdanjega življenja, zato takrat počnem tisto, v čemer uživam in 
kar polni moje baterije. 

Mojca Smolič
Foto: M.S., K.L.
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Cikoletje: kakovostne in zabavne 
počitnice
Prva dva tedna poletnih počitnic na CIK Trebnje že tradicionalno preživljamo v družbi 
osnovnošolcev v sklopu počitniških delavnic Cikoletje. Gre za enotedensko preživljanje 
počitnic, kjer se otroci skozi sproščen in aktiven način naučijo nekaj novega. Aktivnosti 
so zasnovane tako, da v otrocih zbujajo radovednost in žilico za raziskovanje, da z ve-
seljem odkrivajo svoje talente, razvijajo nove veščine in spretnosti. V mesecu avgustu 
(22.−26. 8. 2022) bo potekal še zadnji termin Cikoletja, nato pa bomo vsi skupaj zakora-
kali v novo šolsko leto 2022/2023.
Več informacij o programih, ki jih za vas pripravljamo za novo šolsko leto, lahko najdete 
na naši spletni strani ciktrebnje.si.

Tanja Vrčkovnik, CIK Trebnje
Foto: Živa Papež

70 let Društva 
upokojencev 
Trebnje
»Lepo je praznovati, se ozreti na prehoje-
no pot, načrtovati, se poveseliti …« Tako 
je bilo 16. 6. 2022, ko smo obeležili 70 let 
delovanja DU Trebnje.
V lepi, prenovljeni dvorani Kulturnega 
doma Trebnje smo ob prisrčnem progra-
mu, ki ga je spretno povezovala Petra Krnc 
Laznik, obudili spomine na PRETEKLOST, 
bili ponosni na uspehe sedanjosti in pri-
sluhnili načrtom za PRIHODNOST našega 
društva.
Hvala predsednici g. Darinki Krevs, ki nam 
je v izčrpnem nagovoru predstavila življe-
nje in delo našega društva. 
S svojimi izbranimi besedami pa nas je, 
tako kot zna le ona, toplo pobožala častna 
gostja, ga. VLASTA NUSSDORFER.
Zahvaljujemo se županu g. Alojziju Kaste-
licu, ki zna prisluhniti našim željam in po-
trebam. Naj bo tako tudi v prihodnje. Po-
deljene so bile tudi ZAHVALE za dosežke 
na posameznem področju.
Druženje smo nadaljevali ob slastnih pri-
grizkih in se posladkali tudi s slavnostno 
torto.
Ob prijetnem klepetu in razigranemu pe-
tju smo se nehote dotaknili tudi neizbežne 
MINLJIVOSTI.
Ponosni smo, da se je zavedamo in tako 
razmišljamo.
Človek je najbolj srečen takrat, ko osreči 
nekoga drugega z besedo, dejanjem, ne 
da bi za to pričakoval zahvalo ali plačilo.
Še naprej bomo ohranjali svoje poslanstvo 
in – DOBRODOŠLI PRI NAS, KO BO PRIŠEL 
VAŠ ČAS UPOKOJITVE.

Danica Sila
Za DU Trebnje

dogodki
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70 let predšolske 
vzgoje v Trebnjem
Z namenom obeleženja častitljive obletnice 70 let 
predšolske vzgoje v Trebnjem smo v Vrtcu Mavri-
ca Trebnje konec junija organizirali praznični dan s 
slavnostno prireditvijo Mavričnih 70 in spremlje-
valnim dogajanjem, ki je poskrbelo za ustvarjanje 
nepozabnih otroških spominov. Ob zavedanju po-
membnosti časa zgodnjega otroštva, v katerem 
otrok razvije in oblikuje vse ključno, kar bo dajalo 
pomembno težo njegovemu nadaljnjemu življe-
nju in usmerjalo njegove poti ter z odgovornostjo, 
katere del pri tem kot vrtec nosimo, smo se vsi 
zaposleni Vrtca Mavrica Trebnje pri pripravi tega 
dne še kako potrudili. Z naborom nastopajočih 
od tistih najmlajših do najstarejših smo pripravili 
nagajiv kronološki pregled nastajanja našega vrt-
ca od njegovih začetkov pa vse do danes. Naša 
srca in glave sta polnila dva pogleda. Pogled na 
množico, ki se je vztrajno zbirala in dodobra na-
polnila prizorišče dogajanja, nam je risal nasme-
he na obraz in v nas prebujal občutke hvaležno-
sti za to, da nas podpirate, da prepoznavate naš 
trud in delo in nas dojemate kot pomemben člen 
v lokalni skupnosti. Pogled v nebo pa je na drugi 
strani v nas prebujal predvsem eno željo − željo 
po tem, da bi vreme zdržalo in bi vse načrtovano 
lahko izpeljali do konca. Na vse človek nima vpliva 
in navkljub številnim željam, ki smo jih pošiljali v 
nebo, se sonce ni prikazalo. Slavnostno prireditev 
smo bili zato zaradi varnosti primorani prekiniti 
na polovici, odpadle so tudi vse delavnice, ki smo 
jih pripravili za otroke. Ne bomo se pretvarjali, da 
razočaranje ni bilo veliko. Bilo je in to tako v gla-
vah otrok, ki so skupaj s strokovnimi delavci pri-
pravili slavnostni program in komaj čakali na za-
bavo po prireditvi, vseh zaposlenih, ki so se vsak 
na svoj način potrudili dodati svoj del pri ustvar-
janju prazničnega dne, kot tudi obiskovalcev, ki 
so si na ta dan vzeli čas in nas počastili s svojim 
obiskov. Kljub malce neugodnemu razpletu in ra-
zočaranju – hvala vam! Ob tem seveda nikakor 
ne smemo pozabiti vseh zunanjih izvajalcev, ki so 
bili pripravljeni podariti svoj čas in znanje v obli-
ki delavnic za otroke, ter vseh ostalih, ki so vsak 
na svoj način preko donatorstva ali ostalih oblik 
pomoči kakorkoli pomagali pri nastajanju našega 
dne. Vsem na tem mestu še enkrat iskrena hvala 
– dobrih stvari pač ni brez dobrih ljudi. Naj se je 
odvilo, kakor se je – navkljub slabemu vremenu 
vrtičkarji vzklikamo naši predšolski vzgoji v Treb-
njem vse najboljše. Vsem vam, ki imate naš vr-
tec radi, pa pošiljamo velik objem in poljubčke v 
zahvalo. Praznovanje bomo zagotovo ohranili v 
lepem spominu, za prihodnjo okroglo obletnico 
pa močno stiskali pesti, da bo vreme sodelovalo 
z našimi željami. 
Vrtec, vse najboljše!

Barbara Leben
Foto: M.S. 

dogodki
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Festival Dojiva se v Trebnjem 
tudi letos
Ob svetovnem tednu dojenja bo med 1. in 6. avgustom 2022 potekal 
že 9. festival DOJIVA SE. Od 1. do 5. avgusta bo festival potekal na sple-
tu, v soboto, 6. avgusta, pa se vidimo v živo tudi v Trebnjem, tokrat že 
tretjič zapored.
Na dogodku bo z nami več gostov iz našega okolja: Anja Žabkar, sve-
tovalka za dojenje, Mirjam Rojec, ki bo po zaključeni porodniški začela 
s psihološkim svetovanjem po principih vedenjsko-kognitivne psiho-
terapije, kjer bo delala tudi z nosečnicami in mamicami, ki se soočajo 
s tesnobo in depresijo. Maja Klemenčič iz zasebnega vrtca Hiša otrok 
Trebnje bo pripravila Montessori kotiček za otroke, delili bomo vodni-
ke za starše Zaupam si, imeli bomo kotiček z milnimi mehurčki, kreda-
mi in pobarvankami, predstavili bomo pralne pleničke in vam ponudili 
seznam knjig za branje o nosečnosti, vzgoji, odnosih ...
Ves čas bo z nami fotograf, ki bo imel tudi mini družinsko fotografira-
nje.
Festival je prostovoljske narave in je brezplačen.

Lepo vabljeni!

Nataša Smolič

dogodki

Obisk pobratene občine Ilijaš se 
je zaključil s pesmijo Trebnjemu
V sklopu letošnjega občinskega praznika je Občina Trebnje gostila 
predstavnike pobratene Občine Ilijaš vključno z županom oziroma 
občinskim načelnikom Akifom Fazličem. Po uradnem sprejemu na 
Občini Trebnje v petek, 17. 6. 2022, si je delegacija ogledala grad-
bišče dozidave in rekonstrukcije POŠ Dolenja Nemška vas, Ekološko 
kmetijo Kukenberger in poslovno enoto TPV na Veliki Loki, v večer-
nih urah pa so z nami na 14. prazniku Občine Trebnje s slavnostno 
sejo Občinskega sveta Občine Trebnje obeležili 30 let mesta Trebnje. 
Ob tej priložnosti je zbrane nagovoril tudi g. Fazlić, o nagovoru pa si 
lahko več preberete na naši spletni strani.
Soboto, 18. 6. 2022, so gosti preživeli v Trebnjem, kjer so med dru-
gim obiskali Zavod Dobrote Dolenjske, Galerijo likovnih samorastni-
kov Trebnje, Gasilski dom Trebnje, zvečer pa sodelovali v društveni 
povorki na 32. prireditvi »Iz trebanjskega koša«. 
Da se jih je obisk naše občine dotaknil, priča predvsem pesem, ki 
so jo za nas, občanke in občane ter Trebnje, spesnili pred njihovim 
odhodom in jo neprevedeno in nelektorirano objavljamo v nada-
ljevanju.

Trebnju
Okruženo brežuljcima što nebo plavo na njima miluje zelenilo 

zemlje
U prostranoj dolini što radom i radošću života zrači.

To malo a srcem veliko mesto zove se Trebnje.
U njemu svaki dobrohotan gost, ljubav, mir i dobrotu

Lahko će naći.
Meščani ovoga divnoga mesta vrijedni su i čestiti ljudi, a zemlja mu 
plodna i rodna dodirnuta Suncem svakom po nešto nesebično nudi.

Ako te put nanese, putniče namjerniče, zastani na čas tukaj.
Osjeti život dolenski i miris pokošenog sijena, kušaj sir i cviček, 

proćaskaj s ljudima vedrim, 
Zavoljet ćeš ovaj kraj.

Raspitaj se, putniče, malo o historiji Trebnja, o Keltima i Rimljani-
ma. Pitaj za Baragu, za Volarića, za gasilce.

Udahni svježinu zelenila, osjeti zagrljaj ljudski, vidjet ćeš kako ljudi i 

narava, ovdje žive u skladu. 
Razgledaj djela umjetnika, ljepotu zelenih dvorištva i skladnih poro-

dičnih kuća, divi se težačkom radu. 
Kad dođeš jednom u Trebnje, sividjet će ti se, znam. Poželjet ćeš 

ponovo doći, takav sam i sam. 
(Nermin Hodžić, direktor javne ustanove “Kulturno-sportski centar 

i radio Ilijaš”)

Tako kot se našim gostom iz Ilijaša zahvaljujemo za njihov obisk in 
iskreno pesem, se vam, spoštovane občanke in spoštovani občani, 
ter vsem sodelujočim, zahvaljujemo, da ste naše mesto in občino 
predstavili v najboljši možni luči.
Posebna zahvala gre članu Občinskega sveta Občine Trebnje in po-
veljniku štaba Civilne zaščite Občine Trebnje Vinku Ribiču, podžu-
panu Jožetu Avgustinčiču, podjetju GPI Tehnika d.o.o. in vodji del 
Matjažu Povšetu, Komunali Trebnje d.o.o. in direktorju Franciju 
Starbeku, Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje in direktorici Pa-
triciji Pavlič, podjetju TPV, poslovna enota Velika Loka in direktorici 
Metki Geršič, Ekološki kmetiji Kukenberger in gospodu Antonu Ku-
kenbergerju, Zavodu Dobrote Dolenjske in gospe Špeli Smuk, PGD 
Trebnje in predsedniku Lovru Hrenu ter Mojci Femec, turističnima 
vodnicama Mariji Prosenik in Dominiki Koritnik Trepel, Konjerejske-
mu društvu Trebnje, Hotelu Opara, Galaksiji Trebnje in družbi No-
mago d.o.o.

Občinska uprava, Oddelek za splošne zadeve
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ELEKTRIČNA
KOLESA
Ugodna električna kolesa na zalogi!
Nudimo pester izbor električnih koles, ki 
predstavljajo najboljše razmerje med 
kakovostjo in ceno!

CESTNA
KOLESA

Se navdušujete nad cestnim 
kolesarjenjem? Vabljeni na ogled
cestnih koles po ugodnih cenah!

ELEKTRIČNI

ELEKTRIČNI

Novo pri nas!

NA ZALOGI

MOŽEN
OGLED

Lokacija: Trebnje

031 204 333
Več informacij na

www.pocenigume.net

www.vulkanizerstvo.si
Vulkanizerstvo Boštjan Vovk

VULKANIZERSTVO
BOŠTJAN VOVK

Obrtniška ulica 4, TREBNJE

SERENITY 4 ESWING
ES-M20

SALCANO
SORA

SALCANO
TIAGARA

SALCANO
XRS033

že za
1400€

že za
900€

že za
400€

že za
650€

že za
750€



Likovno ustvarjanje z 
ljubiteljskim kulturnikom 
V Vrtcu Mavrica Trebnje se zavedamo bogatega pomena, ki ga 
prispeva sodelovanje z okoljem in raziskovanje nečesa novega v 
širšem družbenem prostoru, ki jih obdaja, ter dobijo občutek pri-
padnosti, domačnosti, hkrati pa je to tudi doživetje s posebnimi 
izkušnjami.
Tako smo ob praznovanju 70. obletnice v Vrtcu Mavrica Trebnje 
povabili v naše okolje ljubiteljskega kulturnika g. Braneta Prazni-
ka. Ker nam je ta dan prireditve in druženja prekinilo slabo vre-
me, nismo vrgli puške v koruzo in smo ga nato povabili v našo 
enoto Lovrenc. Z otroki je likovno ustvarjal celo dopoldne in jim 
predstavil likovno tehniko slikanje živali na platno z akrilnimi bar-
vami.
Otroci iz vseh štirih oddelkov enote Lovrenc: Kapice, Polžki, Sovi-
ce in Škratki so se vsak po svoje zabavali ob ogledu revije Lovec, 
ki jih je gospod prinesel s seboj za inspiracijo in z radovednimi 
pogledi opazovali pripravo miz z likovnimi pripomočki. Oblekli 
so si slikarske haljice in izbrali željeno platno. Otroci so živali na 

platnu poslikali z akrilnimi barvami in ob tem uživali. Izdelke smo 
razstavili v vrtcu in ga še dodatno likovno obogatili.

Agata Černe
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Sadje z domačega vrta
Čatež je bil nekoč znan tudi po sadjarstvu, zato so nas hudomušno 
poimenovali »pecljarji«. Mogočna drevesa so še posebej spomladi 
krasila vasi, s pomočjo sadnih sušilnic pa prebivalcem dajala tudi 
prepotrebne ozimnice – škreblne. Saj ne moremo reči, da sadov-
njakov sedaj nimamo, niso pa več tako obsežni, s tako mogočnimi 
drevesi. Ker je sadjarstvo, vključno s sušenjem sadja v pravi vaški 
sušilnici tudi del kulturne dediščine čateškega področja, je naše 
društvo pred leti realiziralo poseben evropski projekt za ohranja-
nje le-te. V sklopu projekta smo takrat med drugim izpeljali delav-
nice zimske rezi in predelave sadja.
Tokrat smo se odločili medse povabiti strokovnjaka, g. Janeza Gač-
nika, da nam je kar v sadovnjaku na praktičen način predstavil po-
men pomladanskih del v sadovnjaku (nega sadnih dreves z redče-
njem plodov in odstranjevanjem bohotivk, prepoznavanje bolezni, 
zaščita …). Dobro obiskana delavnica je dokaz, da imajo obiskoval-
ci pozitiven odnos do sadjarstva, dela zdrave samooskrbe. To nas 
navdaja z voljo, da bomo tudi v bodoče stremeli k organiziranju 
tovrstnega izobraževanja. 

Mija Benedičič, 
predsednica KUD Popotovanje Frana Levstika Čatež

dogodki

Otvoritev interaktivnega 
zaslona
Na dan knjižnice, 8. 6. 2022, smo v Osrednji knjižnici Trebnje 
otvorili novi interaktivni zaslon Naši kraji na dotik.
Gre za All-in-One Kiosk na dotik, na katerem lahko s konico prsta 
podrsavate po različnih zanimivih vsebinah, kot so recepti in kuli-
narika Dolenjske, življenjepis in fotografije Pavla Golie, zanimivo-
sti naših krajev ter razglednice.
Pridobili smo ga v okviru projekta Gastronomsko središče Dolenj-
ske − Raziskovanje in obujanje kulinarične dediščine Dolenjske. 
Nosilec projekta je Zavod za kulinariko in turizem Dobrote Do-
lenjske. Projekt financirata Evropska unija in Republika Sloveni-

ja v okviru Programa razvoja podeželja Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja.
V okviru projekta smo pridobili tudi Literarno-kulinarični kotiček 
v Knjižnici Pavla Golie Trebnje, v katerem si lahko obiskovalci iz-
berejo knjige o domači kulinariki.
Ogled je možen v času odprtosti knjižnice in po dogovoru za sku-
pine.

Patricija Tratar
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PŠ Dolenja Nemška vas prejela 
kolo, ki so ga učenci osvojili 
preko uspešno opravljenih 
nalog v programu Varno na 
kolesu
Program Varno na kolesu, s katerim Butan plin skupaj s partnerji 
že 10 let skrbi za varno vključevanje mladih kolesarjev v promet, 
je tudi letos pritegnil preko 10.000 učencev iz 140 slovenskih 
osnovnih šol. Da je spoznavanje s cestnoprometnimi predpisi 
lahko zelo zabavno, so se mladi kolesarji med letom prepričali z 
različnimi prometno obarvanimi nalogami. Nekateri so jih opravi-
li z odliko in bili za to tudi lepo nagrajeni.
Tretje mesto razpisa A (namenjen učencem, ki se pripravljajo na 
kolesarske izpite) je osvojila podružnica OŠ Trebnje, PŠ Dolenja 
Nemška vas, ki je za nagrado prejela šolsko kolo, ki ga podarja 
partner projekta Zavarovalnica Triglav. Skupno bosta v okviru 
projekta novo šolsko kolo prejeli še OŠ Ivanjkovci in OŠ dr. Jožeta 
Pučnik Črešnjevec. 

Učenci so do kolesa prišli z opravljanjem dveh od treh ponuje-
nih nalog:
1. Poznavanje prometnih znakov v svojem kraju: učenci so s 

pomočjo delovnega lista pregledali, analizirali in opisali pro-
metne znake in prometne poti na svoji šolski poti, analizirali 
najbolj nevarne točke ter predlagali varnejše prometne ure-
ditve.

2. Čelada je kul: učenci so pripravili promocijsko gradivo, s ka-
terim ozaveščajo o tem, zakaj je uporaba kolesarske čelade 
koristna, kakšni so zakoni glede uporabe čelade v tujini, o po-
znavanju primerov, ko je nekoga čelada že obvarovala pred 
poškodbo glave.

3. Prednosti uporabe kolesa: učenci so poiskali 5 prednosti 

Regijsko preverjanje 
usposobljenosti ekip 
prve pomoči CZ in RK
V soboto, 18. 6. 2022, je v Šentjerneju potekalo 
regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve 
pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Pre-
verjanje so organizirali Uprava RS za zaščito in 
reševanje Novo mesto, RKS OZ Novo mesto in 
Občina Šentjernej. 
V konkurenci je tekmovalo devet ekip dolenj-
ske regije. Ekipe so se pomerile na treh delov-
nih točkah − nesrečah. Prostovoljna ekipa prve 
pomoči Območnega združenja Rdečega križa 
Trebnje se je v novi sestavi na vseh deloviščih 
odlično odrezala, pokazala veliko znanja in se 
tudi marsikaj novega naučila. Čestitamo!
Jeseni pripravljamo novo usposabljanje za čla-
ne ekipe, tako da vsi, ki želite poglobljeno zna-
nje prve pomoči, lepo vabljeni, da nam pišete 
na trebnje.ozrkiol.net.

Za RKS OZ TREBNJE
Katja Strmole

za uporabo kolesa, razmislili o razlogih za uporabo kolesa v 
vsakdanjem življenju in vplivu na okolje.

10 let programa Varno na kolesu
Program Varno na kolesu že 10. leto zapored širi sporočilo o po-
menu varnosti kolesarjev v prometu in hkrati spodbuja k aktivne-
mu življenjskemu slogu. Preko različnih nalog učenci spoznavajo 
cestnoprometna pravila in bonton, kar mladim daje odlično po-
potnico za varno vključitev v promet. Varno na kolesu je v desetih 
letih iz 200 učencev iz 19 slovenskih šol prerasel v vseslovenski 
program, pri katerem danes sodeluje več kot 10.000 učencev iz 
140 osnovnih šol po Sloveniji. K temu so nesebično prispevali 
tudi partnerji projekta, ki učence in šole motivirajo z bogatimi 
nagradami, kot so: čelade, denarne donacije, šolska kolesa ter 
servis koles za šolarje in lokalno skupnost.
Najuspešnejšim predstavnikom dolenjske regije iskreno čestita-
mo!

Ajda Perrme
Foto: PŠ Dolenja Nemška vas

novice
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Leo Fortis pometel z vso 
konkurenco
V soboto, 11. 6. 2022, se je MePZ Leo Fortis Treb-
nje udeležil 13. mednarodnega tekmovanja odra-
slih pevskih zborov in vokalnih skupin »Zlatna lipa 
Tuhlja« v Termah Tuhelj na Hrvaškem.
V konkurenci 21 zborov iz Hrvaške, Bosne in Her-
cegovine ter Slovenije so se sprva preizkusili v 
formalnem tekmovalnem delu z nastopom štirih 
skladb (Iacobus Gallus: Exultate iusti in Domino, 
Damjan Močnik: Dominus regnavit, Ljudska, arr. 
Samo Vremšak: Marko skače, Samo Vovk: Ta na 
Solbici). Štiričlanska mednarodna komisija se je na 
koncu formalnega dela tekmovanja odločila zlato 
plaketo podeliti štirim zborom: Akademski pevski 
zbor France Prešeren, Kranj, Slovenija (93,33 točk), 
Mešani pevski zbor Leo Fortis, Trebnje, Slovenija 
(93 točk), Komorni ženski zbor Cantus ante omnia, 
Zagreb, Hrvaška (91 točk), Mešani pevski zbor Pro-
savus, Zasavje, Slovenija (90,33 točk).
Povprašali smo članico Nino Božjak Lipovšek, ki je v 
zboru od samega začetka in poje 1. sopran, kako je 
vse skupaj potekalo.
»Vsi štirje zbori so se uvrstili v Grand Prix tekmova-
nja, kjer so se predstavili še enkrat, tokrat z dvema 
skladbama (eno skladbo iz sklopa tekmovanja in, v 
kolikor zbor želi, še z novo skladbo). S programom 
Damjan Močnik: Dominus regnavit in Moses Ho-
gan: Didn‘t my Lord Deliver Daniel je tokrat žirija 
na podlagi celostnega vtisa nastopa, s tremi od šti-
rih glasov, absolutno zmago tekmovanja podelila 
MePZ Leo Fortis Trebnje.«

Koliko časa pa že delujete?
»Leo Fortis letos zaključujejo šele 4. leto delova-
nja. Dve sezoni od tega sta bili praktično izgubljeni 
zaradi objektivnih omejitev Covid-19. Vmes se je 
spremenilo marsikaj, nekaj pa je konstant: odlični 
zborovodja Fernando Mejias, močna želja po petju 
in predvsem naša neverjetna energija, ki je plod 
iskrenih prijateljstev. Prav zadnje je bilo posebej 
poudarjeno na tekmovanju, energija, ki jo zasedba 
izžareva, je bila ključna za končno zmago.« 

Zmaga pa vseeno ni prišla kar sama od sebe?
»Veliko vaje, truda in tudi odrekanja je bilo potreb-
nih. Zavestna odločitev, da se postavimo ob bok 
ostalim odličnim zasedbam je odločitev, ki terja ve-
liko mero predanosti in požrtvovalnosti v želji dose-
či najboljši možen nastop.«
To je zgodba z zlatim koncem. Leo Fortis Trebnje je 
dosegel največ, kar se je dalo. Domov so prinesli 
zlato plaketo in ogromen pokal. Z obojim pa tudi na 
novo najdeno motivacijo za odlično delo še naprej. 
Vsekakor brez podpore ne bo šlo, zato vljudno va-
bljeni na njihove koncerte.
Več o samem delovanju zbora boste lahko prebrali 
v naslednji številki.

Mojca Smolič
Foto: arhiv Leo Fortis
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Sklepni dogodek projekta STAR 
V Amsterdamu na Nizozemskem je med 25. in 27. 5. 2022 potekalo 
še zadnje mednarodno srečanje partnerjev, ki sodelujejo pri projek-
tu STAR – STreet Art. Projekt sofinancira Evropska komisija in po-
vezuje štirinajst partnerjev iz trinajstih držav, med katerimi je tudi 
Občina Trebnje. 
Pričakovano je srečanje na vsakem koraku zaznamovala ulična umet-
nost. Udeleženci so si tako ogledali zbirko muralov na prostem v 
okviru SAMA (Street Art Museum Amsterdam) in se seznanili s šte-
vilnimi primeri dobrih praks uporabe umetnosti pri ponovnem oživ-
ljanju degradiranih mestnih četrti ter vključevanju marginaliziranih 
skupin ljudi v širšo družbo. Obiskali so tudi muzej STRAAT (Museum 
for street art and graffiti), največji muzej ulične umetnosti. 
Osrednji dogodek srečanja je bila mednarodna konferenca, na ka-
teri so udeleženci predstavili rezultate projekta na lokalnih ravneh. 
Občina Trebnje je v okviru projekta uredila poslikavo talnih iger ob 

V iskanju rimskega leva
Ste vedeli, da je bila na območju mesta Trebnje v obdobju Rimljanov 
obcestna postojanka? 
Imenovala se je Praetorium Latobicorum (kar nakazuje, da so tu žive-
li Kelti plemena Latobiki), v njej pa je bilo življenje zelo živahno, kar 
dokazujejo tudi arheološke najdbe. Med njimi so novci, deli steklene 
in lončene posode, fibula v obliki pava (ki ponazarja nesmrtnost), 
žlička za lepotičenje ter bronasti kipec Herkula z levom. Replike smo 
si lahko od blizu ogledali in jih tudi otipali na nedavnem predavanju 
arheologinje Helene Fornazarič v trebanjski knjižnici. Izjemno pou-
čen dogodek sta Knjižnica Pavla Golie Trebnje in društvo Praetorium 
Latobicorum pripravila ob praznovanju 30. obletnice razglasitve me-
sta Trebnje v sklopu prireditve Iz trebanjskega koša. 

Luka Bregar

otroškem igrišču nad DSO Trebnje, ki otrokom ponujajo do-
datne površine za igro. 

Stella Cavalleri, koordinatorka

Tekmovanje »World Scholar’s Cup«
WSC je svetovni pokal v znanju, na katerem učenci osnovnih in srednjih šol s celega sveta pokažejo svoje veščine retorike in kritičnega 
mišljenja v debatah, pisanju esejev in znanje o naučenih temah, ki  jim jih poda organizator tekmovanja. Iz regijskega tekmovanja, ki 
je potekalo maja v Kopru, se je osem učencev 7. razreda in šest učencev 9. razreda OŠ Trebnje uvrstilo na globalno raven tega tekmo-
vanja, ki je potekalo junija v Dubaju. Učenci so se izkazali predvsem na področju debate, uspešni pa so bili tudi pri pisanju eseja ter 
reševanju kvizov z različnih področij. WSC je veliko več kot le tekmovanje v angleščini. To je življenjska izkušnja, ki bo učence sprem-
ljala za vedno. Učenci so pokazali veselje do učenja ter dobili priložnost odkrivati nova znanja in prijateljstva. Mentorice so bile Saša 
Bedene, Nataša Hribar in Larisa Piškur.

Larisa Piškur 

dogodki
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Spet so se 
srečali mladi 
likovniki 
Mali tabor ustvarjalcev osnovnih 
in podružničnih šol Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja, ki ga pri-
pravlja trebanjska izpostava Jav-
nega sklada RS za kulturne dejav-
nosti (JSKD), se je letos odvijal že 
23. Potem ko se je zadnji dve leti 
preselil na svetovni splet, so se 
mladi likovniki in likovnice tokrat 
spet srečali v živo. 
Letos je na t. i. Malem likovnem 
taboru sodelovalo 45 učencev 
druge in tretje triade s 13 osnov-
nih in podružničnih šol, med nji-
mi z OŠ Trebnje in s podružnic 
Dobrnič in Dolenja Nemka vas ter 
z OŠ Veliki Gaber. Nad njihovim 
ustvarjanjem na temo svobode 
je bdela nova mentorica tabora, 
priznana trebanjska ilustratorka 
Marta Bartolj. Tako kot doslej so 
se udeleženci pred ustvarjanjem 
zbrali v Galeriji likovnih samorast-

nikov Trebnje, tradicionalno slikarsko srečanje pa so nadaljevali na Debencu pri Mirni. Mali likov-
ni tabor, ki že več kot dve desetletji bogati utrip Mirnske in Temeniške doline, omogočajo občine 
Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje ter Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

 Joži Sinur, JSKD OI Trebnje 
Foto: JSKD OI Trebnje
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Lepo poletje tudi za 
stanovalce Doma starejših 
občanov Trebnje
Ponovna skupna druženja po dveh letih omejitev smo začeli 
z 9. Krkinim tednom humanosti in prostovoljstva. Prisluhnili 
smo vokalno inštrumentalni skupini ZaSUK in se odpravili na 
sprehod v bližnjo okolico Doma, saj je čas preživet drug z 
drugim nekaj najlepšega. Stanovalcem so dan polepšali člani 
in članice MePZ DU Novo mesto, ki ga vodi glasbenik Ma-
tej Burger. Z njimi so nastopili še harmonikarji iz Mirne Peči 
in vedeli smo, da sta veselje in smeh zagotovljena. Nasto-
pajočim smo se pridružili pri petju, zasrbele pa so nas tudi 
pete. Tako vročino hladimo z dobro pesmijo, harmoniko, 
hladnimi osvežujočimi napitki in čisto pravim domačim to-
čenim sladoledom. Tega so nam dostavili iz Zavoda Dobrote 
Dolenjske. Narejen je bil iz svežega, domačega mleka, z bo-
žanskim okusom. Dodali smo tudi prelive sadja, zelišč, dodali 
nekaj piškotov in tako sladoledu naredili še boljši okus. V po-
letje smo šele vstopili in verjamemo, da družabnih dogodkov 
pri nas ne bo manjkalo. Obiščite nas. Luštno vam bo!

Mateja Vidmar

OŠ Trebnje, valeta 2022
Najlepše je tisto, kar je skrito v meni

V torek, 14. 6. 2022, se je po devetih letih nabiranja znanja 
in izkušenj od OŠ Trebnje poslovila generacija 2013‒2022. 
Njen zadnji korak na šoli je bila valeta, s katero so učenci 
predstavili, katere vse bisere skrivajo v sebi. Za marsikatere 
niti nismo vedeli.
Želimo jim, da so še naprej tako uspešni na številnih področ-
jih, tako v znanju, športu kot na poklicni poti.
Vsako slovo je težko, a jih z veseljem pošiljamo novim živ-
ljenjskim dogodivščinam naproti. Naj se njihovo nabiranje 
biserov nadaljuje še naprej, naj bodo le-ti raznovrstni in ble-
ščeči, predvsem pa sad truda in srčnosti.

Meta Kmetič

Mažoretno plesne urice v 
vrtcu 
V letošnjem šolskem letu so v Vrtcu Mavrica Trebnje poteka-
le Mažoretno plesne urice za dekleta iz starostnih skupin 5−6 
let. Obogatitveno dejavnost sta izvajali Nuša Erjavec in Petra 
Slak. Vpisanih je bilo 42 deklet, delo je potekalo v treh manj-
ših skupinah. Dekleta so spoznavala različne plesne korake in 
osnovne elemente z mažoretno palico. Izvajale smo različne 
ritmično-didaktične igre in naloge, preko katerih so dekleta 
usvajala osnove ritma in giba. Svoje pridobljeno znanje so 
predstavile na dobrodelni prireditvi Sklada vrtca in svojim 
staršem preko video posnetka. Za svoj trud in sodelovanje so 
dekleta ob koncu šolskega leta prejela priznanje. 
Petra Slak

Foto: Nuša Erjavec
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Doživljajski Čatežnik s Keltom, 
čarovnico in škratico
Številni prebivalci KS Čatež so tretjo nedeljo v juniju odpravili na 
zabavno-okuševalni pohod po Zaplaških stezicah. Ob 15-letnici te 
vedno bolj uveljavljene in priljubljene gozdne učne poti je Turi-
stično društvo Čatež, ki praznuje 30-letnico delovanja, ob pomoči 
domačih kulturnikov in čateških gasilcev pripravilo vrsto presene-
čenj na gozdnih poteh na Zaplazu. Pohodniki so z domačinko Ma-
tildo okušali čudodelno vodo, s Keltom Pleveltom izostrili različ-
ne čute v naravi, prerokovali s Hostn’co Cuprn’co in se nasmejali 
s Škratico Čatežico. Dogodek, ki so ga poimenovali Čatežnik, so 
sklenili z veselim druženjem na Zaplazu. Z nastopi so ga obogatili 
članice in člani skupin P.L.i.N, MePZ Kres in Čateški m’skvantarji. 
Turistično društvo Čatež snuje nove projekte za še večjo prepo-

Ples Nasmeha
Folklorna skupina Nasmeh, ki deluje v okviru Univerze za tretje 
življenjsko obdobje pri Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje, 
je praznovala 15 let delovanja. Jubilej smo obeležili z dogodkom 
v sklopu prireditve Iz trebanjskega koša z namenom ohranjanja 
vrednot plesne, pevske in oblačilne dediščine. Naše praznovanje 
so s svojim nastopom počastili člani Folklornega društva Košuta, 
tamburaši Folklornega društva Kres, otroci Vrtca Mavrica Treb-
nje, učenci Podružnične šole Dobrnič ter plesna skupina Mavrica, 
program pa je povezoval Luka Bregar. Lep dogodek je med člane 
ponesel pogum in željo, da še kdaj podelimo ples Nasmeha med 
sokrajane – prijatelje, ki nas spremljajo in podpirajo vsa leta delo-
vanja. Ob tej priložnosti se vsem iskreno zahvaljujemo. V tretjem 
življenjskem obdobju z leti plesni korak postane nekoliko manj 

Polaganje venca ob dnevu 
državnosti
Ob dnevu državnosti je v petek, 24. 6. 2022, župan Občine Treb-
nje, gospod Alojzij Kastelic, ob prisotnosti članov enote Sloven-
ske vojske in vojnih veteranov Območnega združenja Trebnje 
položil venec na spomenik padlim v vojni za Slovenijo leta 1991.
Spomenik in muzejsko oklepno vozilo BOV na Medvedjeku pri-
čata o dogajanju iz slovenske osamosvojitvene vojne. 

Po razglasitvi samostojne Slovenije v letu 1991 je bila na Med-
vedjeku na poti proti Ljubljani 27. junija zaustavljena kolona 
vozil protizračne obrambe JLA, ki je bila iz Karlovca namenjena 
na letališče Brnik. Med napadom letalskih sil JLA je bil mrtev 
pripadnik TO Franc Uršič, domačin Anton Kotar in vozniki kami-
onov. En Slovenec in pet tujcev, ki so bili v blokadi. 

Župan Alojzij Kastelic je v nagovoru udeležencem slovesnosti, 
med katerimi je bil tudi brat umrlega teritorialca Franca Urši-
ča, poudaril, da je potrebno ohranjati spomin na čas, ko se je 
v Medvedjeku zgodila zgodovina. Vsem navzočim je zaželel lep 
praznik naše domovine in poudaril, da pot do samostojnosti ni 
bila lahka in smo nanjo lahko ponosni, kakor tudi na domačo 
Občino, saj je le-ta v zadnjih letih doživela pravi gospodarski raz-
cvet.

Mojca Smolič

znavnost Zaplaških stezic, ki bodo privabljale z dodatnimi dožive-
tji ter še naprej izobraževale in povezovale. 

Luka Bregar
Foto: Matej Mlakar

poskočen, a srčen nasmeh na obrazu folklornic in godcev FS Na-
smeh nikoli ne zbledi. 

Stanka Jurak, FOTO: Miro Gorjup
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Otroci staršev zaposlenih v ZD 
Trebnje obiskali tamkajšnjo 
Policijsko postajo
V torek, 28. junija, so trebanjski policisti v svoji sredi gostili pri-
jetne in radovedne obiskovalce. Na obisk so prišli otroci star-
šev, zaposlenih v Zdravstvenem domu Trebnje, ki uživajo na 
poletnem taboru. Omogočili so jim uresničitev velike želje, da 
obiščejo Policijsko postajo.
Policisti so otrokom predstavili svoje delo in opremo, ki jo 
uporabljajo pri svojem vsakdanjem delu. Otroci so si njihovo 
predstavitev ogledali z obilico zanimanja, igrivosti in predvsem 
občudovanja. Preizkušali in pomerjali so tonfo oz. neprebojni 
jopič, čelado, najbolj pa jih je navdušila notranjost vozila oz. 
»marice«. 
Kljub svoji otroški razigranosti so bili pri ogledu in razlagi resni 
in njihovo zanimanje o opremi, delu in nalogah, ki jih opravljajo 
policisti, je dobilo odgovore.
Za konec je sledilo še skupinsko fotografiranje in obljuba, da jih 
obiščejo tudi prihodnje leto.

Mojca Smolič
Foto: PP

Oprema za poučevanje 
postopkov oživljanja predana 
Zdravstvenemu domu Trebnje
Občina Trebnje je v začetku julija 2022 v sklopu projekta SKU-
PAJ ZA VARNI JUTRI predala Zdravstvenemu domu Trebnje 
opremo za poučevanje oživljanja z AED napravami (avtomatski 
električni defibrilator). Oprema je sestavljena iz lutke odrasle 
osebe z monitorjem za frekvenco zunanje masaže srca, šolske-
ga defibrilatorja in elektrod. 
Bolezni srca in ožilja so najpogostejši vzrok smrti v razvitem 
svetu. Najtežji zaplet je srčni zastoj. Vsak dan v Sloveniji umre 
zaradi srčnega zastoja v povprečju 5−6 ljudi. Največkrat se srč-
ni zastoj zgodi vpričo drugih ljudi, ki bi lahko takoj priskočili 
na pomoč, če bi seveda znali. Z mrežo javno dostopnih defi-
brilatorjev na območju občine Trebnje, ki jo v sklopu projekta 
Skupaj za varni jutri širimo z dodatnimi desetimi AED naprava-
mi, zagotavljamo pogoje za blažitev te statistike žrtev srčnega 
zastoja.
Vendar zgolj mreža AED naprav ne zadošča. S poznavanjem 
temeljnih postopkov oživljanja in usposobljenostjo za upora-
bo AED aparata bi bila možnost preživetja občanov s srčnim 
zastojem večja. Zdravstveni dom Trebnje bo zato v letu 2022 
izvedel 40 tečajev osnovnega usposabljanja v trajanju 2 uri in 
14 tečajev poglobljenega usposabljanja v trajanju 8 ur. 
Za udeležence so usposabljanja brezplačna, saj so financirana 
v sklopu projekta. 
Vabljeni k udeležbi – za nekatere bo to prvo spoznavanje po-
stopkov oživljanja, za druge pa obnovitev znanja, ki ste ga pri-
dobili v preteklosti. Pridružite se.
Za vse informacije in naročanje se obrnite na:
LAS STIK: e-naslov: las-stik@ciktrebnje.si
Tel.: 07/ 3482 100
Zdravstveni dom Trebnje: e-naslov: info@zd-tr.si

Irena Žužek univ. dipl. soc.
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

OU Občine Trebnje
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POLICIJSKA 
POSTAJA
TREBNJE

MOTORISTI 
Motoristična sezona je zaradi ugodnih vremenskih razmer že v 
teku, 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 in druga življenja, saj 
kot vozniki motornih koles spadate v najbolj ogrožene udeležen-
ce 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 le z upoštevanjem le-teh boste v večjem 
delu preprečili morebitne nesreče. Ko ste v cestnem prometu 
udeleženi kot kolesar, uporabljajte za vožnjo kolesarski pas, kole-
sarsko stezo ali pot, kjer je to omogočeno, manj prometne poti, 
drugače pa se s kolesom smete voziti ob desnem robu smernega 
vozišča v smeri vožnje. Pri vožnji uporabljajte zaščitno čelado, ki 
vas bo varovala v primeru padca ali nesreče, v kolikor pa se vozite 

Leon Rojc kri daroval 90-krat
Leon Rojc je stopil v elitni klub darovalcev življenjske tekočine, 
saj jo je daroval kar 90-krat. Dobro se spominja, kako je bilo pr-
vič, ko se je odločil, da bo svojo kri prispeval tistim, ki jo potre-
bujejo.
 "Bil sem v delovni brigadi v Nišu leta 1980 in seveda se je večina 
odločila darovati kri, med njimi tudi sam. Kot mladeniča me je 
gnala radovednost, kako to sploh gre, šel sem na odvzem z malo 
treme, a je na koncu steklo vse brez težav. Z odvzemi sem po-
tem nadaljeval 3-krat letno, sedaj pa kri darujem 2-krat letno,« 
je dejal in dodal, da bo z darovanjem nadaljeval, dokler mu bo 
zdravje dopuščalo. 
Tistim, ki kolebajo, ali naj sedejo na krvodajalski stol ali ne, pa 
svetuje, naj ne odlašajo, saj ne bo nič hudega. "Tako lahko samo 
pomagajo drugim, ki potrebujejo kri zaradi bolezni, različnih ne-
sreč in jim na ta način rešijo življenje. Občutki, ko nekomu lahko 
pomagaš in celo rešiš življenje, so nekaj posebnega in se jih ne 
da opisati," je dodal.
Leona poznamo kot zvestega rekreativnega tekača in glede na 
to, da ima še kar nekaj let do krvodajalske »upokojitve«, ver-
jamemo, da ga bomo prav gotovo pozdravili ob še kakšnem 
jubileju. Zahvaljujemo se mu za plemenito delo, udejstvovanje 
na krvodajalskih akcijah in tudi za vso pomoč pri spodbujanju 
krvodajalstva. Hvala, Leon, saj zaradi vas premnogim življenje 
teče dalje!

Mojca Smolič

v večernem ali nočnem času, pa je obvezna uporaba predpisanih 
luči 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 vre-
menskih razmerah in večerih, 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 lah-
ko storilci kaznivih dejan pridoma izkoristijo za izvrševanje ra-
zličnih kaznivih dejanj. Preden odidete na dopust, poskrbite za 
primerno zavarovanje vašega premoženja. Ob odhodu od doma 
ne spuščajte žaluzij do konca, ker s tem dajate videz prazne sta-
novanjske hiše, zaprite vsa okna, s sosedi se dogovorite, da vam 
iz poštnega nabiralnika pobira pošto, (saj 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 z dopusta.

Vodja policijskega okoliša 
Dejan KAVŠEK

Policijska postaja Trebnje

policija / novice
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Slikarji upokojenci 
Dolenjske in Bele 
krajine
Pokrajinska zveza DU za Dolenjsko in Belo 
krajino (komisija za kulturo) je že drugo leto 
zapored objavila razpis za slikarski extempo-
re upokojencev, članov društev Dolenjske in 
Bele krajine, in sicer z namenom, da spodbu-
di tovrstno ustvarjalnost. 
Organizacijo extempora je prevzelo DU Mir-
na Peč v sodelovanju s tamkajšnjo Občino. 
Ker je imela občina istočasno svoj občinski 
praznik, so bile teme upodobitev kulturne, 

Slikarsko srečanje na 
Rihpovcu
Kot je na Rihpovcu tradicija, smo se na 19. 
slikarskem srečanju, ki je bilo konec maja in 
ga organizira Društvo za napredek »HRIBO-
VEC«-RIHPOVEC, zbrali slikarji in organizatorji 
slikanja v vaškem središču. Slikarji smo prišli iz 
vseh vetrov: iz Ljubljane, Novega mesta, Šen-
tjerneja, iz Bele krajine … in seveda iz Treb-
njega. Letos so se nam pridružile tudi trebanj-
ske klekljarice, ki so demonstrirale to izjemno 
spretno ustvarjanje. Sprejeli so nas člani UO 

zgodovinske, etnološke in krajinske zname-
nitosti Mirne Peči. 
Pred Muzejem Lojzeta Slaka in Toneta Pav-
čka v Mirni Peči se je zbralo 25 slikark in sli-
karjev (na fotografiji še ni vseh), ki so med 
celodnevnim ustvarjanjem naslikali 30 del 
ter jih ob zaključku dneva razstavili v prosto-
rih nekdanjega kegljišča Novljan, kjer bodo, 
dokler jih ne bodo prestavili na razstavo v 
prostore muzeja.
Med udeleženci je bilo kar nekaj članov DL 
Trebnje, ki so sicer člani različnih upokojen-
skih društev. Žirija je tako v izbor šestih slik, 
ki izstopajo, izbrala kar tri dela trebanjskih 
avtoric. Prvo priznanje je prejela Lili Čuček, 

DU Novo mesto, drugo Branka Hauptman 
– DU Metlika, obe pa članici DLT. Posebno 
pohvalo pa je dobila Metoda Turk, prav tako 
članica DLT, sicer pa iz DU Šmarješke Toplice.
Tu naj omenimo, da člani in članice Društva 
likovnikov Trebnje prejemajo tudi v drugih 
okoljih pomembna priznanja za svoje ustvar-
janje.

društva s predsednikom načelu in dolgoletno 
vodjo projekta Ano Bilbijo, ki jo poznamo v 
preteklosti tudi iz trebanjskega ZD. 
Organizatorji se na srečanje vedno izjemno 
dobro pripravijo, zagotovijo slikarske podla-
ge, celodnevno prehransko »crkljanje« in se-
veda slovesen zaključek.
Po celodnevnem ustvarjanju smo ob za-
ključku postavili svoje slike na priložnostno 
razstavo pred vaškim kulturnim in športnim 
objektom, ki so si jo z zanimanjem ogledali 
domačini ter obiskovalci slikarskega srečanja. 
Vsem umetnikom pohvala še kako godi.
Prav zaradi odlične vsebinske in tehnične or-

ganizacije ter predvsem zaradi tamkajšnjih 
ljudi se slikarji na Rihpovec radi vračamo.

Brane Praznik
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Z Lovrencem v likovni svet 
domišljije
Obogatitveno dejavnost enote Lovrenc smo popestrili z likovnim 
ustvarjanjem skozi celo šolsko leto in ob zaključku združili še del pro-
jektov, ki smo jih izvajali v enoti. Zadnjo delavnico, ki je bila name-
njena gibanju, igri in eko postavitvi zelenjavnega vrta, smo izvedli z 
uporabno vrednostjo avtomobilskih pnevmatik. 
Naša skupna želja je bila, da otrokom ponudimo nekaj zanimivega in 
pripomoremo k temu, da z malo domišljije lahko ustvarimo čutno, 
zdravo in prijetno okolje.
V delavnico smo vključili tudi starše otrok, saj smo jih poprosili, če 
nam lahko prinesejo kakšno pnevmatiko. Povabilu so se odzvali in 
zbrali smo različne vrste in velikosti pnevmatik. Sledilo je temeljito 
čiščenje, saj se v nasprotnem primeru barva ne prime na gumo. Otro-
ci so vsako dopoldne ob tem uživali, prenašali so vodo, gobice in še 
posebej so jim bile zelo zanimive krtačke. 
Sledilo je barvanje in postavljanje eko vrtička. Za popestritev smo si 
zamislili tudi žabo, ki ponazarja del tega okolja, saj smo v bližini reke 
Temenice. 

Agata Černe

Galerijska paleta
Za nami je že 55. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje, 
ki je letos potekal med 11. in 18. junijem 2022. V prostorih galerije 
je ustvarjalo deset umetnikov iz sedmih držav, in sicer Stanka Golob 
in Natalija Berezina (Slovenija), Đurđica Balog (Hrvaška), Iago Barbie-
ri, Amadeo Marchetti in Alexia Molino (Italija), Odile Bron (Franci-
ja), Svetlana Miladić (Srbija), Ramon Rodriguez Fernandez (Kuba) ter 
Pawel Widera (Poljska). Osem jih je na taboru sodelovalo prvič.
Strokovna žirija je veliko nagrado podelila kubanskemu umetniku Ra-
monu Rodriguezu Fernandezu za diptih z naslovom Tisoč in en način 
za pobeg iz raja. Žirijo je prepričal med drugim s premišljenim kombi-
niranjem različnih materialov ter skrbno zasnovano kompozicijo. 
Tudi letos smo podelili posebno nagrado prijateljev GLST, ki jo je pre-
jela umetnica Svetlana Miladić iz Srbije. Njenemu delu Prihajamo na 
morje je svoj glas namenilo največ obiskovalcev galerije in spletne 
strani v 24-urnem glasovanju.

Stella Cavalleri,
koordinatorka

Veselo na mini taboru
Člani tabornikov Rodu sivih jelš smo tudi letos pripravili mini tabor za 
najmlajše tabornike in za tiste, ki bi to še radi postali. Pridružila sta se 
tudi dva uporabnika Varstveno delovnega centra Novo mesto, enota 
Trebnje. Pri gasilskem domu v Trebnjem smo se zbrali v petek, posta-
vili šotore in se odpravili na prizorišče Trebanjskega koša, kjer smo se 
udeležili pestrih dejavnosti v sklopu prireditve. Streljali smo z lokom, 
prižigali ogenj s kresilom, spoznavali gasilce. Zvečer smo si na ognju 
pripravili čisto pravo večerjo. Noč smo prespali v šotorih, kar je bila 
za večino taborečih prva taka izkušnja. V soboto smo šli na krajši po-
hod, kjer smo spoznavali osnove orientacije in potne znake. Prijetno 
druženje smo sklenili z obljubo, da se še vidimo in z željo po nadalj-
njem sodelovanju z VDC Novo mesto. Hvala trebanjskim gasilcem, ki 
so nam nudili gostoljubje. Z naravo k mlademu človeku!

Mojca Mežik 
Foto: Natalija Marinčič Borin.
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Otroško rajanje 
s poslikavami in 
milnimi mehurčki
V Trebnjem se je junija odvijalo prvo le-
tošnje Otroško rajanje, projekt Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD), 
Območne izpostave Trebnje, ki je name-
njen najmlajšim. 
Tokrat so v Parku likovnih samorastnikov 
obiskovalci uživali v navihani otroški pred-
stavi V knjigi skriti zaklad v izvedbi Zavoda 
Enostavno Prijatelji. Pravljična vila otro-
kom pripoveduje pravljico o škratku Naga-
jivčku. A ko obrne prvi list, iz knjige skoči 
škrat, ki ne pusti, da Vila bere pravljice, saj 
trdi, da so pravljice dolgočasne. Ko pa za-
čne škratek Nagajivček nagovarjati otroke 
k delanju neumnosti, Vila prevzame stvari 
v svoje roke in v pravljično deželo skrije 
poseben zaklad, ki škratka za vedno spre-
meni.
Pravljična vila je po predstavi poskrbela še 
za čarobne poslikave obraza, škrat Naga-

Srečanje starejših na Čatežu 
Po dveletnem premoru smo se drugo nedeljo v juniju zopet srečali na našem tradicio-
nalnem srečanju starejših, ki ga organizira KO Rdečega križa Čatež. Po prijaznem pozdra-
vu in uvodu predsednice KORK Marjane Kamin in nagovoru predsednice RKS OZ Trebnje 
Mojce Mihevc je za obilico smeha in veselja poskrbel »čateški škrat« ̶ Matej in Leon v 
vlogi »g. Serpentinška«. Ob zvoku harmonike smo skupaj zapeli. Srečanje ne bi bilo tra-
dicionalno, če ga z recitali ne bi popestrila 94-letna ga. Zofija. Hvala vsem, ki prispevate 
k dobremu počutju naših starejših krajanov, še posebno hvala KS Čatež in TEM Čatež.

Marjana Kamin 

Zadnji šolski dan na OŠ 
Trebnje 
V petek, 24. 6. 2022, smo na Osnovni šoli Trebnje s proslavo 
počastili dan državnosti in se s prireditvijo OŠ Trebnje ima 
talent za nekaj časa poslovili od šolskih klopi. Ravnatelj Rado 
Kostrevc je vsem čestital ob pomembnem prazniku, nato 
pa najuspešnejšim učencem podelil priznanja. V kulturnem 
programu so se predstavili glasbeniki, deklamatorji, plesalci 
in pevci. Na Talentih so se za glasove žirije potegovali Brina 
Korelc z ukulelami, Lili Kramar, ki se je bojevala z namišljenim 
nasprotnikom, Vera, Monika, Ana in Julija so zaplesale, Maj 
Marn je navdušil s kitaro, Ema, Lia in Rebeka so se predsta-
vile z gimnastiko in akrobatiko, Janja in Lucija Smolič pa z 
miksom pesmi. Žirijo so najbolj prepričali sestri Smolič, Maj 
in Brina. Prav vsi, tako nastopajoči kot gledalci v dvorani, pa 
so si več kot zaslužili mirne in sproščene počitniške dni. 

Milanka Merzel
Foto: Klara Kresal

jivček pa je pričaral velikanske milne me-
hurčke, ki so poskrbeli za pristno otroško 
radost. Projekt je pripravila trebanjska 
izpostava JSKD v sodelovanju s Knjižnico 

Pavla Golie Trebnje, omogočila pa ga Obči-
na Trebnje.

Joži Sinur, JSKD OI Trebnje
Foto: JSKD OI Trebnje
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Četrti 12-urni kolesarski 
maraton »Sela so zakon« 
TEAM 82
V soboto, 18. 6. 2022, se je na Selih pri Šumberku odvil že četrti 
12-urni kolesarski maraton.

V osrčju vasi na Selih, na vaškem trgu, je bil štart točno ob 7. 
zjutraj. Od tam smo se kolesarji in pohodniki spustili do Zagorice 
pri Biču in nazaj na izhodišče v skupni dolžini 8,2 km. Maraton je 
nato v krožni turi potekal nepretrgoma do 19. ure zvečer. Vsak je 
opravil, kolikor krogov je zmogel in želel. Poleg kolesarjenja so 
se nekateri udeležili teka in hoje. Tudi letos je športno druženje 
prineslo nove rekorde. Celotna ekipa 72 udeležencev je tako pre-
kolesarila in prehodila neverjetnih 430 krogov in tako opravila 
3.526 km, kar znaša skupaj 74.820 m višinske razlike.

Letošnji kolesarski maraton je potekal v znamenju dobrodelno-
sti, saj smo udeleženci prostovoljno zbirali finančna sredstva za 
učenko OŠ Veliki Gaber, ki potrebuje nujno zdravljenje v tujini. V 
ta namen nam je uspelo zbrati 1.250 €. HVALA VSEM!

Veseli nas, da enkrat na leto cela vas cel dan diha v športnem 
duhu. Tolikšna udeležba in zagnanost sta pokazatelj, da ljudem 
šport veliko pomeni in da je to tudi pravi način, da nekaj nare-
dimo za svoje telo in dobro počutje, obenem pa se povežemo, 
poklepetamo in se nasmejimo.

Zaključek športnega dneva smo popestrili s podelitvijo priznanj in 
daril. Da je dogodek potekal gladko in tekoče ter v pravem šport-
nem duhu, gre posebna zahvala donatorjem: podjetju AM-TEL 
d.o.o., ekipi TEAM 82, Krajevni skupnosti Sela pri Šumberku ter 
vsem udeležencem 12-urnega maratona, ki so kakorkoli pomaga-
li pri organizaciji ter sami udeležbi dogodka.

Udeleženci smo bili ob koncu maratona složni, da bo naslednji 
12-urni športni dan tudi v letu 2023.

Damjan Golob
Predsednik KS Sela pri Šumberku

ZOTKINI TALENTI na področju 
tehnike
Na OŠ Trebnje deluje krožek Konstruktorstvo in tehnologija ob-
delav, kjer se učenci preizkušajo tudi v praktičnih sposobnostih. 
Krožek vodi učiteljica Marija Strah.
15 učencev se je v aprilu udeležilo regijskega tekmovanja iz kon-
struktorstva in tehnologije obdelav, ki je bilo v Mokronogu, na 
državno tekmovanje, ki je potekalo 21. maja na Fakulteti za nara-
voslovje in matematiko Maribor, pa se je uvrstilo 5 sedmošolcev.
Zlata priznanja med učenci 3. triletja so osvojili:
Gašper Turk − reševanje konstrukcijskega problema, Nik Korelec 
− risanje tehnične dokumentacije z računalniškim programom in 
Lovro Koščak − modeliranje z računalnikom.
Podelitve priznanj v Cankarjevem domu v Ljubljani so se učenci 
udeležili skupaj s svojimi starši.

Marija Strah, OŠ Trebnje
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Aktivnosti PGD Trebnje
Drugo letošnje četrtletje je nadaljevalo tempo z začetka 
leta, saj smo v treh mesecih posredovali na 28 interven-
cijah, skupno v prvi polovici leta na 59. Prednjačile so pro-
metne nesreče – kar 17, sledile pa so požarne intervencije 
– 6 ter tehnična in druga pomoč – 5.
Na žalost smo ponovno posredovali pri prometni nesreči s 
smrtnim izidom. Med zahtevnejšimi intervencijami pa je bil 
požar tovornega vozila na avtocesti. 
Udeležili smo se več tekmovanj v okviru GZ Trebnje, kjer 
smo se veselili zmage tako naših starejših gasilcev kot članic 
B. 
Sredi junija je v okolici Štefana potekal terenski del usposa-
bljanja za delo s helikopterjem. V obnovitvenem in osnov-
nem tečaju so skupno kot tečajniki sodelovali trije gasilci 
PGD Trebnje, za podporo na območju usposabljanja pa se 
je izmenično v delo vključilo osem gasilcev in gasilk PGD 
Trebnje.
13. in 27 julija ter 10. avgusta (od 18. do 20. ure) bomo iz-
peljali delavnice »Poletje v gasilskem domu« za otroke med 
7. in 14. letom. 

Lepo vabljeni!
Matej Mlakar

Foto: Miha Kranjc

19. Sredozemske igre v 
Alžiriji v mestu Oran
Od 25. 6. 2022 do 5. 7. 2022 so potekale 19. Sredozemske 
igre v Alžiriji v mestu Oran, ki se jih je udeležila tudi Slo-
venija. To je regionalno športno tekmovanje v olimpijskih 
in neolimpijskih športnih panogah. Organizirane so pod 
okriljem Mednarodnega komiteja za sredozemske igre, kjer 
sodelujejo različne države Evrope, Afrike in Azije. Slednje 
bi morale potekati v letu 2021, vendar so jih organizatorji 
zaradi pandemije novega koronavirusa preložili za eno leto. 
Iger se je udeležilo 139 slovenskih športnikov, med njimi 
tudi atletinja Anita Horvat, ki je prejela naslov športnica 
leta 2021 v občini Trebnje.
Anita si je pritekla posamično srebrno medaljo v finalu 
na 400 m s časom 51,94. Skupaj z Majo Pogorevc, Jernejo 
Smonkar in Agato Zupin so si v štafeti 4 x 400 m priborile 
ekipno srebrno medaljo s časom 3 : 31,51. 
Čestitke naši občanki in vsem ostalim za čudovite dosežke. 
Še naprej jim želimo tako dobre rezultate. 

Vanja Jakopin

VABILO NA KRVODAJALSKO AKCIJO
TREBNJE (Jedilnica Trima Trebnje) 1., 2., 3. avgust 2022

MOKRONOG (Kulturni dom) 4. 8. 2022

Na podlagi Letnega načrta Zavoda za transfuzijsko medicino Ljubljana bomo v 
avgustu organizirali 3. letošnjo terensko krvodajalsko akcijo v Trebnjem. 

V tednu pred krvodajalsko akcijo se bo potrebno nanjo naročiti na 
051 389 270 ali 030 716 769.

novice / šport
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Dvojica Neža Zoja in Nastja 5. na 
državnem prvenstvu
Na kegljišču v Krpanovem domu v Pivki je končano državno prvenstvo za 
dečke in deklice v dvojicah in trebanjski kegljačici Neža Zoja Božič in Na-
stja Černe sta s 773 podrtimi keglji osvojili 5. mesto. Zmaga je tokrat odšla 
v roke sovrstnicam iz Bele krajine, ki so jo zastopale Julija Žafran Planinc 
in Eva Starešinič. Zaradi visokih zunanjih temperatur (+33) se je na stezah 
pojavil kondenz, ki je predstavljal velikanske težavo pri kegljanju. 

Prva ekipa ponovila lansko zmago 
Na Vodnjakovem kegljišču na Germovi v Novem mestu je potekal že 7. 
medobčinski turnir za pokal mesta Trebnje. Na županovem turnirju je 
zmago odnesla prva trebanjska vrsta, druga je osvojila drugo mesto. Tre-
tje so bile kegljačice domačega kluba.
REZULTATI: 1. KK Trebnje I (Milka Dular 281, Jasmina Mišič 280, Renata 
Korelc 271, Silva Zupančič 271) 1104 podrta keglja, 2. KK Trebnje II 1038, 
3. KD Vodnjak Novo mesto I 983, 4. KD Vodnjak Novo mesto II 947.

Jasmina Mišič 2. v Novem mestu
V finalu 21. mednarodnega turnirja na odprtem prvenstvu Kegljaškega 
društva Krka sta na Portovalu zmagala Velinka First, članica ženskega ke-
gljaškega kluba Zaprešić s 571 podrtimi keglji in Primož Pintarič »lovec na 
turnirje« s 619 podrtimi keglji. Le za pičlih šest kegljev zaostanka je bila 
druga trebanjska kegljačica Jasmina Mišič. Na tretjo pozicijo se je zavihte-
la veteranka Slavka Prosenik (557). 
VRSTNI RED – ŽENSKE: 1. Velinka First (Zaprešić) 571, 2. Jasmina Mišič 
(Trebnje) 565, 3. Slavka Prosenik. 

Martina in Milka najboljši v tandem dvojicah
Ob zaključku sezone so trebanjske kegljačice odigrale 5. klubsko prven-
stvo v tandem dvojicah, na katerem so prvič zmagale Martina Horvat in 
Milka Dular. Pri izidu 1 : 1 so v finalu šele v tretjem poizkusu v igri za 
zmago v dvoboju »Sudden Victory« premagale dvojico Silvo Zupančič in 
Renato Korelc, trenutno najboljši igralki kluba.
Bronaste medaljo za tretje mesto so prejele Stanka Zaletelj, Mojca Šale-
har ter Marija Čefarin in Damjana Jerman. 
Dosedanje zmagovalke: 2010 − Nika Radelj / Jelka Oven, 2014 − Katja 
Šribar / Slavica Hribšek, 2019 − Jasmina Mišič / Tamara Mulh, 2022 − 
Martina Horvat / Milka Dular.

Mojca Smolič
V prejšnji številki Glasila je prišlo do tiskarske napake, kjer je bilo zapisa-

no Neža in Zoja, za kar se Neži Zoji in Nastji opravičujemo.

Zaključek strelske sezone v 
Strelskem društvu Trebnje
V juniju je v Strelskem društvu Trebnje potekal zaključek strelske sezone 
za leto 2021/2022. Na slednjem je bila podelitev medalj in priznanj naj-
boljšim tekmovalcem, ki so nastopili v vseh kategorijah s serijsko zračno 
puško v omenjeni sezoni. Skupaj je nastopilo 39 tekmovalk in tekmoval-
cev. Medalje sta najboljšim podelila predsednik Strelskega društva Treb-
nje Franc Cugelj in poslanec državnega zbora Franci Kepa. Iz slednjega 
lahko razberemo, da je v Trebnjem še veliko strelskega potenciala. Strel-
ski pozdrav do jeseni.
Uvrstitve najboljših treh v vsaki kategoriji. MLAJŠI DEČKI: Matevž Blatnik, 
Urh Vrščaj, Benjamin Zorenč. DEČKI: Jan Voje, Patrik Peterle, Žan Bone. 
STAREJŠI DEČKI: Jaka Renko, Lenart Mulej. Žan Peterle. DEKLICE: Neža Di-
mnik, Pija Stražišar, Zala Zupančič. ČLANICE: Janja Voje, Jasna Voje, Hele-
na Peterle. ČLANI: Bojan Ostanek, Janez Žurga, Marko Omahen.

Leon Lobe
Foto: Renata Dimnik
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Matevž Šuštaršič − 
najhitrejši Slovenec
Matevž Šuštaršič prihaja iz Gorenjega 
Vrha pri Dobrniču in je trenutno nedvo-
mno eden najbolj talentiranih tekačev 
slovenske atletike, kar dokazuje z vrhun-
skimi rezultati.
Matevž je študent elektronike na Višji 
strokovni šoli Novo mesto. Star je 20 let 
in trenira v AK KRKA od 15. leta, ko mu je 
rezultat na šolski tekmi, kjer se je uvrstil 
med najhitrejših 8, dal motivacijo za bolj 
resen trening.
Kako se spominjate svojega otroštva?
Bil sem živahen in radoveden otrok in že 
takrat tudi fizično aktiven. V osnovni šoli 
sem obiskoval glasbeno šolo vse do 9. ra-
zreda, potem pa sem harmoniko položil v 
kot in se obul v šprintarice. 

Kdaj ste se začeli ukvarjati s tekom?
Vedno sem rad tekmoval, a sem le re-
kreativno; od nogometa do rokometa in 
kljub prepričevanju, naj bom v športu re-
sneje prisoten, mi ni šlo. V 9. razredu OŠ 
pa je prišla šolska tekma, na kateri sem 
se uvrstil med 8 najhitrejših in storil se 
je premik. Čez noč sem dobil motivacijo 
za atletiko oz. tek in danes si ne znam 
predstavljati življenja brez njega.

Zakaj atletika oziroma tek?
Spomnim se moje prve tekme v sep-
tembru leta 2015, kjer me je profesor 
za športno vzgojo prof. Miro Brezovar 
prijavil na tekmo v teku na 60 m. V cilj 
sem pritekel kot 5. in ravno tisto leto se 
je v Trebnjem odprla podružnica AK Krka. 
Upam si trditi, da če me ne bi on in pro-
fesorja Sašo Kolar in Janez Radelj takrat 
»porinili« na tekmo, verjetno sedaj ne bi 
bil atlet.

Kdo je z vami delal prve tekaške korake?
Moje prve začetke je vodil Mitja Svet, ki 
mu bom vedno hvaležen. V meni je pre-
poznal potencial in me v oktobru 2016 
napotil k specialistu za šprinte v Novo 
mesto, Andreju Jeričku. Tu pa sem pričel 
delati s polno paro in vso motivacijo.

Kdo je vaš sedanji trener?
Moj trener je gospod Andrej Jeriček, s 
katerim sodelujem od 1. oktobra leta 
2016. Je trener v Atletskem klubu Krka 
Novo mesto in je specialist za šprinte 
(teki vključno z 400 m z ovirami). Izjemno 
dobro se razumeva in njegova navodila 
ter mnenja so mi pomembna, saj vem, 
da me želi izpiliti do potankosti.

Kakšni ste do sebe?
Vedno sem veliko zahteval od sebe na 
vseh področjih. Svoj perfekcionizem sem 
prenašal v prakso in le-to mi je delno 
uspevalo. Ko pa sem se znašel s svojim 
potencialom v atletiki oz. teku, pa sem 
se čutil izpopolnjenega. Verjetno delno 
tudi zato, ker je to individualni šport, ki 
kot celota od športnika zahteva ogromno. 
Polno odrekanj, trdo delo, vzponi, padci in 
redno vsak dan korak preko možnega so 
tisto, čemur ne morem reči ne. Vsakega 
športnika najbolj žene izboljšanje rezulta-
tov, osebni rekordi in rušitev vseh rekor-
dov. Tudi mene žene naprej, da izboljšam 
rekorde in to, da bi še izboljšal letošnje 
rezultate. 

Vaši največji uspehi?
Uvrstitev na Evropski olimpijski festival 
mladine, Gyor 2017, sledilo je Evropsko 
prvenstvo U 18, Gyor 2018, Evropsko 
prvenstvo U 20, Boras 2019, Balkansko 
člansko prvenstvo 2021, 15. mesto na 100 
m in 16. mesto na 200 m, nato Balkansko 
člansko prvenstvo 2022, kjer sem dosegel 
8. mesto v teku na 100 m in 10. mesto v 
teku na 200 m. V Velenju sem postal član-
ski državni prvak na 100 in 200 m. Dosegel 
sem vse norme za Sredozemsko prven-
stvo v kategoriji mlajših članov na 100 m 
in 200 m. Postavil sem klubske rekorde v 
kategoriji mlajših članov na 100 m s časom 
10,48 sek. in na 200 m s časom 20,88 sek. 
Ravno tako sem postavil klubska rekorda 
v kategoriji starejših mladincev na 200 m 
s časom 21,49 sek. in 60 m s časom 6,99 
sek. Sledil je državni klubski rekord meša-

na štafeta 4 x 100 m, zatem pa sem postal 
državni prvak v kategoriji starejših mladin-
cev na 100 in 200 m, v Novem mestu 2019 
in tudi v Celju leta 2020. Tako pa sem tudi 
leta 2021 v Novem mestu in leta 2022 v 
Novi Gorici obdržal naziv Državni prvak v 
kategoriji ml. članov na 100 m in 200 m. 

Kdo je vaš vzornik?
Moj vzornik je definitivno eden najboljših 
sprinterjev vseh časov Andre de Grasse. 
(Andre De Grasse je kanadski sprinter in 
šestkratni dobitnik olimpijske medalje). 
Navdušuje me ne le njegova hitrost tem-
več tudi tehnika in sam odnos do športa.

Kakšne so vaše želje in cilji? 
Želje in cilje sem si postavil visoko. Želim 
si nastopiti na svetovnih prvenstvih in na 
olimpijskih igrah ter posegati po najbolj-
ših rezultatih. Zavedam se, da velike stvari 
potrebujejo tudi nekaj časa in še več tre-
ninga, da se razvijejo v pravo smer. Ravno 
tako je ključni dejavnik na poti do uspeha 
podpora, zato upam, da me bodo še na-
prej podpirali tako družina kot AK Krka in 
sponzorji. Tem sem neizmerno hvaležen, 
da verjamejo vame in me finančno pod-
pirajo, saj so stroški vsakega športa ved-
no veliki. S trdim delom, spoštovanjem 
vseh ljudi in lepim odnosom, kar sem se 
v športni karieri naučil, grem dalje po svoji 
tekaški poti in verjamem, da bom dosegel 
želene rezultate.
Tudi mi verjamemo vate, Tevž, in ti želimo 
uresničitev vseh zastavljenih ciljev.

Mojca Smolič

šport
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Mednarodni badmintonski 
turnir v Avstriji
V Dornbirnu in Wolfurtu v Avstriji je od 17. 6. do 19. 6. 2022 po-
tekal mednarodni badmintonski turnir Austria International, ki so 
se ga udeležili reprezentanti do 15 let in kadetski reprezentanti. 
Tam so igrali trije igralci Badmintonskega kluba Mirna: Tim An-
zelj, Lana Livk in Tim Škrlj. 
Odlično igro je Lana Livk prikazala v igri dekliških dvojic do 15 let 
skupaj s Tio Horvat iz Lendave, saj sta osvojili bronasto medaljo. 
V mešanih dvojicah sta s Timom Anzljem osvojila 9. mesto. Timu 
Škrlju pa tokrat ni uspelo. 
Zadnji mednarodni turnir je potekal v Novem Sadu v Srbiji od 24. 
6. do 26. 6. 2022 in se ga je udeležil zgolj Vid Koščak. V moških 
dvojicah se je skupaj s Tadejem Jelencem iz Medvod uvrstil med 
osem najboljših. V igri posamezno in v mešanih dvojicah skupaj z 
Anjo Blazina iz Ljubljane pa se je uvrstil med šestnajst najboljših. 
Uvrstil se je tudi na mladinske olimpijske igre, ki bodo potekale 
na Slovaškem od 24. 7. do 30. 7. 2022.
Vsem badmintonistom želimo zaslužen počitek. 
    Vanja Jakopin

Mladi atleti v vrhu slovenske 
atletike
Trebanjci smo že nekaj let zelo prepoznavni v slovenski atletiki. 
Naši mladi tekmovalci posegajo po najvišjih mestih na posamič-
nih državnih prvenstvih. Poleg tega pa tudi v ekipi AK Krka Novo 
mesto osvajajo odlične ekipne uvrstitve. Letos so kar 4 naše ekipe 
osvojile naslov državnega prvaka, in sicer fantje in dekleta tako v 
kategoriji U18 kot tudi v kategoriji U16. Med tem, ko so v kategoriji 
U12 tako fantje kot dekleta postali viceprvaki Slovenije. V septem-
bru najmlajše kategorije čakajo posamična državna prvenstva, na 
katerih imajo naši atleti velike možnosti za visoke uvrstitve.
Malo starejši pa so se posamično izkazali že v maju in juniju. Kar-
la Jerič in Tjaž Djaip Bartolj namreč redno posegata po medaljah 
v svojih disciplinah. Karla je trenutno druga najboljša Slovenka v 
suvanju krogle v kategorijah U18 in U20, leto dni mlajši Tjaž pa je 
prvak v teku na 3000 metrov tako v kategoriji U16 kot v kategoriji 
U18. Karla je letos tudi opravila že dva nastopa za državno repre-
zentanco U18, norma za evropsko prvenstvo pa se ji je izmuznila 
le za pol metra. 

Mitja Svet

Pred jesenskimi lokalnimi volitvami
Vstopili smo v vroče poletje, počitniške in dopustniške dni. Pred nami je jesen in pomembne lokalne volitve. 
Zadnji mandat je bil za našo Občino investicijsko zelo uspešen. Naštel bom le nekaj projektov, ki nam jih je uspelo uresničiti zaradi 
dobrega sodelovanja med državo in občino, med županom, občinskimi svetniki in krajevnimi skupnostmi. Zaključila se je prenova 
ceste in izgradnja pločnika v Velikem Gabru, končuje se izgradnja krožišča v Trebnjem in izgradnja mostu čez Temenico. Začela se 
bo preplastitev ceste od Male Loke do Čateža. Vse to bo pripomoglo k večji prometni varnosti udeležencev v prometu. Na področju 
šolske in predšolske vzgoje je bilo izvedenih kar nekaj prepotrebnih investicij.
V Novi Sloveniji želimo nadaljevati z delom, saj smo stranka, ki je naklonjena občinam. To moramo potrditi tudi jeseni, na lokalnih 
volitvah. Na letošnje volitve se že intenzivno pripravljamo. Zaključili smo z evidentiranjem kandidatov za občinski svet in svete 
krajevnih skupnosti ter kandidata za župana. O dokončni sestavi list bomo odločali prve dni septembra.
Vsem občankam in občanom želimo lepo in sproščeno poletje. 

Blaž Pavlin, predsednik OO NSi Trebnje

šport
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Tel.  041 858 695
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• strojni tlaki
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• urejanje okolice
• izdelava podpornih zidov
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Okronali najhitrejšega 
Slovenca
Letošnja sezona se je za trebanjska atleta Matevža Šu-
štaršiča in atletinjo Evo Murn, člana AK Krka, začela nad 
pričakovanji.
Že na prvem mitingu v Mariboru sta v mešani štafeti 4 x 
100 m postavila klubski državni rekord. Naslednji dan je 
Matevž v disciplini 200 m dosegel osebni rekord, ki je po-
menil tudi klubski rekord in izpolnitev norme za Balkansko 
člansko prvenstvo in Sredozemske igre v kategoriji U23.
Eva Murn je v teku na 100 m ovire postavila osebni klubski 
rekord in normo za Sredozemske igre na Ekipnem prven-
stvu za člane in članice v Celju, njen čas je bil 13,78 s.
Vsekakor si bo Matevž zapomnil Državno prvenstvo članic 
in članov v Velenju. V dveh tekmovalnih dneh je postavil 
dva osebna in klubska rekorda ter se okronal z dvema zla-
tima medaljama in tako postal najhitrejši Slovenec. Nje-
govi časi znašajo 10,48 s na 100 m in 20,88 s na 200 m. 
Eva je uspešno nastopila v teku na 200 m, kjer se je pribli-
žala osebnemu rekordu, v teku na 100 m ovire je zasedla 
2. mesto.

Brigita Šuštaršič

Se bo KZ Trebnje res odločila 
zapreti živilsko prodajalno v 
Šentlovrencu?
Od vodstva in krajanov KS Šentlovrenc smo dobili obvestilo, da 
se je KZ Trebnje-Krka zaradi inšpekcijskega nadzora in odloka o 
neprimernosti prostorov odločila zapreti svojo prodajalno v Šen-
tlovrencu.
5. 7. 2022 so se sestali v želji, da najdejo kompromis in pravo 
rešitev za krajane in okoličane, katerim je trgovina življenjskega 
pomena. Objavljamo v celoti nelektorirano poročilo vodstva KS 
Šentlovrenc z njihovega sestanka. 
»Uvodoma sem kot predstavnik krajanov navzočim navedel mno-
go in še več razlogov, zakaj si tako močno želimo, da se trgovi-
na v Šentlovrencu obdrži. Skupaj z Blažem Ovnikom sva naštela 
ogromno argumentov, kaj pomeni trgovina v kraju tudi v smislu 
razvoja podeželja. 
S strani KZ Trebnje ste objasnili, da je razlog zaprtja inšpekcijski 
nadzor in njihove ugotovitve o neprimernosti prostorov. Sama 
sanacija notranjih prostorov ne predstavlja tolikšno oviro kot 
dejstvo, da je celotna zgradba dotrajana, neizolirana in vlažna. 
S tega stališča je bila s strani KZ Trebnje sprejeta odločitev, da se 
trgovina zapre, ker bi bil vložek v energetsko sanacijo prevelik.
Možna rešitev bi bila, da si poiščemo samostojnega podjetnika, 
ki bi peljal trgovino kmetijske zadruge. Ob predpostavki, da sami 
saniramo prostore. 
Ob dejstvu, da ima trgovina v Šentlovrencu velik pomen z vidika 
starejših krajanov, ki nimajo možnosti obiskovati oddaljenih tr-
govin, je bila sprejeta pobuda s strani občinskega svetnika Blaža 
Ovnik in predsednika KS Šentlovrenc, da KZ Trebnje zagotovi po-
tujočo trgovino, ki bo krajanom omogočala nakup osnovnih do-
brin, ter možnostjo internetnega ali telefonskega naročanja vseh 
dobrin z brezplačno dostavo na dom. 

V vmesnem času, da se potujoča trgovina vzpostavi, pa je bilo 
s strani KZ Trebnje obljubljeno, da se inšpekcijski službi pošlje 
predlog za podaljšanje roka za dodatne pol leta do okvirno konca 
marca 2023. 
Prostori, ki so v lasti KZ Trebnje - Krka bodo tako po pretečenem 
času na voljo za najem ali prodajo.«
 Na sestanku so bili prisotni: Župan g. Alojzij Kastelic, predsednik 
KZ Trebnje g. Anton Strah, direktor KZ Trebnje g. Stanko Tomšič, 
občinski svetnik g. Blaž Ovnik in predsednik KS Šentlovrenc To-
maž Špendal.

Po zadnjih prejetih podatkih so krajani KS Šentlovrenca pričeli 
z zbiranjem podpisov proti zaprtju živilske prodajalne v Šentlo-
vrencu.
O nadaljnjih postopkih in rešitvah bomo poročali v naslednjih 
številkah Glasila občanov. Upamo, da se najde prava rešitev.

Mojca Smolič
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Marko Balažic, novi predsednik Slovenske 
ljudske stranke
 
Novoizvoljeni predsednik g. Marko Balažic (37) je v svojem govoru po izvolitvi dejal: ‘’Sloven-
ska ljudska stranka mora zopet postati močna zmerna stranka, ki bo sledila viziji Ivana Omana, 
da Slovenija potrebuje liberalno državo in konservativno politiko. Liberalno v smislu, da se 
država ne vmešava v zadeve, ki se lahko urejajo brez nje, konservativno pa v smislu, da se 
velja držati najprej preverjenih stvari, ne pa eksperimentirati, kjer za to ni potrebe. Spopadli 
se bomo s pretresi vedno dražje hrane, energetske draginje in gospodarske negotovosti. Da 

bomo znali ob tem zaščititi zdravje tistih brez bo-
gastva in poiskali dragoceno ravnovesje med var-
nostjo, ki je prepogosto ogrožena, in človekovim 
dostojanstvom, ki je prepogosto zanikano’’.
Balažic je še napovedal, da bo SLS predstavljala 
in se zavzemala za Slovenijo, ki bo na prvo mesto 
postavljala dobrobit posameznika in ne parcialnih 
interesov, ki bo socialno pravična, kjer je delo ce-
njeno, kjer birokracija, sodstvo in ekonomija delu-
jejo v dobrobit posameznika in kjer se naši otroci 
ne delijo na vaše in naše.
Izpostavil je tudi, da bo vrnil SLS na tisto mesto, kjer 
je zgodovinsko že bila in kjer bi morala biti. Poudaril 
je tudi, da bo podal večjo vlogo mladim in ženskam 
pri svojem vodenju Slovenske ljudske stranke ter 
napovedal, da bo kmalu sklican tudi Programski 
Kongres SLS.
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S SRCEM NA POTI
Brezplačni prevozi za starejše

občane v občini Trebnje
Prevozi so namenjeni vsem starejšim občanom nad 65 let, ki 
ne vozijo sami, nimajo sorodnikov oziroma prijateljev, da bi 

poskrbeli za prevoze in so v socialno šibkem položaju
Pokličite na brezplačno številko 080 10 10 najmanj dva dni 

pred željenim prevozom.

Ukrep omejitve uporabe pitne vode na območju 

občin Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in 

Šentrupert

Spoštovani uporabniki,

Komunala Trebnje kot upravljavec javnega vodovoda obvešča vse uporabnike pitne vode v občinah Trebnje, Mokronog-Trebelno, 

Mirna in Šentrupert, da je prepovedana uporaba pitne vode za namene zalivanja, polnjenja bazenov, pranja avtomobilov in vsaka 

druga uporaba, ki ne služi primarni oskrbi s pitno vodo. 

Ukrepi so nujni zaradi izredno nizkega nivoja podzemne vode na vseh vodovodnih zajetjih pod našim upravljanjem. 

Ukrep velja do preklica.

Hvala za vaša razumevanje. 

Vaša Komunala 

Trebnje d.o.o.

obvestila

Kogar imaš rad,

nikoli ne umre,

le daleč daleč je …

ZAHVALA

V 88. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, 
babica, prababica, sestra, teta in botra

MARIJA PRPAR
Luža 7

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vašča-
nom, prijateljem in znancem za pomoč, izrečeno sožalje, darovane sveče, cvet-
je in sv. maše. Hvala župniku Milošu Koširju, pogrebni službi Novak, pevcem, 
citrarki, Mateji Zajc za obiske na domu, RK in njenim članicam in vsem, ki ste 
jo pospremili na njeni zadnji poti.

ZAHVALA

Zapustila nas je 

MARIJA ZUPANČIČ
 iz Martinje vasi

1932–2022

Ob izgubi mame, stare mame in prababice,
se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in 

znancem za izrečeno sožalje, besede tolažbe, za podarjeno 
cvetje in sveče ter svete maše.

Iskrena hvala za vso skrb tudi Domu starejših občanov Trebnje 
ter župniku za opravljen obred in cerkvenim pevcem. 

Hvala vsem, ki ste se poklonili njenemu spominu
 in jo pospremili na zadnjo pot.

Žalujoči: vsi njeni!

Mirno in spokojno si zaspala,
v večni sen od nas odpotovala.
Naj bo srečno, mama, tvoje potovanje
in pogosto vračaj se nam v sanje.

ZAHVALA 
 

V 89. letu starosti je tiho odšla naša mama 

JULIJANA PEKOLJ
Vrbovec 28, Dobrnič

Ob izgubi naše drage mame se najlepše zahvaljujemo vsem sorodnikom, va-
ščanom, sosedom in prijateljem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče 
in sv. maše, g. župniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi, pevcem in 
izvajalki glasbene spremljave s citrami. Naša zahvala je namenjena tudi Zdra-
vstvenemu domu Trebnje, posebno patronažni sestri ga. Majdi za obiske na 
domu. Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili ter jo pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni
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Sponzor nove križanke so Dolenjske lekarne, ki imajo enote na Golievem 
trgu in Drive In lekarno na Obrtniški ulici Trebnje.
Kako ukrepati pri sončnih opeklinah?
Sončna opeklina je posledica delovanja UVB-žarkov na kožo. Na predelu 
kože, ki je bil čezmerno izpostavljen soncu, povzročijo vnetje in sončne 
opekline. UVB-žarki slabijo imunski sistem, povzročajo izbruh herpesa, 
alergijske reakcije in nastanek nekaterih vrst kožnega raka. Nevarni so tudi 
UVA-žarki, ki prodirajo v globlje plasti kože, kjer poškodujejo elastin in ko-
lagen, ki zagotavljata čvrstost in elastičnost kože. Sevanje sončnih žarkov 
je škodljivo za kožo, kadar so premočni in smo jim nezaščiteni izpostavljeni 
predolgo. Sončna opeklina se ne pojavi takoj, rdečina nastopi od 4 do 6 ur 
po sončenju, najizrazitejša je po 12 do 24 urah, po 72 urah pa se počasi 
umirja.
Če vas opeče sonce, se čim prej umaknite v senco, hladite opečeni pre-
del z obkladki, kopelmi ali s hladilnimi blazinicami, ohlajenimi v hladilni-
ku, oblecite lahka, a dovolj gosto tkana svetla oblačila, pijte veliko vode, 
uporabite pripravke, ki blažijo težave pri opečeni koži in se po nasvetu 
farmacevta dobijo v lekarni.
Opečeno kožo večkrat dnevno mažite z geli, ki zmanjšajo srbenje in aler-
gijski odziv, hkrati pa kožo hladijo in vlažijo. Če se pojavijo mehurji, jih ne 
predirajte, s tem se izognete okužbi poškodovane kože. Po 2 do 3 dneh 
prenehajte z uporabo hladilnih gelov in posezite po bogatih negovalnih 
kremah. Negovalne kreme vsebujejo dekspantenol, vitamina A in D3, ki 
pospešujejo celjenje in obnovo kože. Kreme naj vsebujejo tudi kakovostno 

oljno fazo, saj so lipidi gradniki kože. V enotah Dolenjskih lekarn imamo 
kar nekaj pripravkov, ki so primerni za nego kože po sončni opeklini. V 
prvi fazi zdravljenja je primeren hladilni gel, v drugi fazi pa uporabite 
kremo z dekspantenolom in karitejevim maslom, ognjičevo kremo, vi-
taminsko kremo, hidratantno kremo, Ribje mazilo ali Karitejev mousse.
Prijazno vabljeni v Lekarno Trebnje in Lekarno Drive in Trebnje, kjer vam 
bodo farmacevtke postregle s podrobnejšimi informacijami o posame-
znem izdelku.
Za vas so pripravili nagrade v vrednosti:
1. nagrada: izdelke v vrednosti 30,00 EUR 
2. nagrada: izdelke vrednosti 25,00 EUR 
3. nagrada: izdelke v vrednosti 15,00 EUR
 
Geslo križanke in svoj naslov pošljite izključno na dopisnicah na Glasilo 
občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali na elektronski naslov: glasilo.ob-
canov.trebnje@gmail.com, in sicer najkasneje do ponedeljka, 5. 9. 2022. 
Gesel po tem datumu in gesel brez naslova ne bomo upoštevali.
Pravilno geslo junijske križanke se glasi TVOJ PRIJATELJ.
Prejeli smo 51 rešitev, od tega 1 nepravilno. Na seji 4. 7. 2022 smo izžre-
bali 3 nagrajence:
1. nagrada: Vida Šparovec, Korita 24, 8211Dobrnič
2. nagrada: Martin Hočevar, Jurčičeva ul. 2, 8210 Trebnje
3. nagrada: Fink Alojz, Dol. Nemška vas 35, 8210 Trebnje
Nagrajenci naj pokličejo na telefon podjetja PREVOZI PRIJATELJ,
031 627 132, kjer se boste dogovorili za dvig nagrade.


