
glasilo občanov občine
številka 159, april 2020

Trebnje

JAVNI POZIV 
ZA VLOŽITEV 
PREDLOGOV ZA 
PODELITEV PRIZNANJ

JAVNI 
RAZPIS ZA 
KMETIJSTVO

PRIČELA SE JE GRADNJA 
INFRASTRUKTURE V 
INDUSTRIJSKI CONI 
TREBNJE (2. FAZA)

IZGRADNJA 
MRLIŠKE 
VEŽICE SELA PRI 
ŠUMBERKU

OBČINA TREBNJE

BREZPLAČNA 
ŠTEVILKA

080 14 04

ZA
INFORMACIJE 

O 
KORONAVIRUSU

ZA PRIJAVO POTREBE PO 
DOSTAVI NAJNUJNEJŠIH 

ŽIVIL IN HIGIENSKIH 
PRIPOMOČKOV

IZ TRGOVINE (GASILCI)

031/602-803

VSAK DAN OD 8.00 DO 20.00

ZA DOSTAVO ZDRAVIL
(ZD TREBNJE)

07/3481 740 ali 
07/3481 780
ŠTEVILKE SO  

NAMENJENE STAREJŠIM,  
ONEMOGLIM IN VSEM,  

KI STE OGROŽENI  
IN NIMATE PREVOZA  

OZ. SORODNIKOV, KI BI 
JIH PROSILI ZA POMOČ.

STE ZDRAVI  
IN BI RADI NUDILI 

POMOČ?

Pišite nam na 
info@trebnje.si 



2
Trebnje

glasilo občanov občine
Trebnje

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

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

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo števil-
ko je ponedeljek, 4. 5. 2020, predviden izid je 
v sredo, 13. 5. 2020.
Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po 
tem datumu, bodo uvrščeni v naslednjo števil-
ko, če bodo še aktualni.

občinske novice

Obvestilo ZD 
Trebnje o testiranju 
na koronavirus  
v Trebnjem
Občanom sporočamo, da je Zdravstveni 
dom Trebnje začel izvajati predhodne pre-
ventivne zdravstvene preglede za delovna 
mesta, kjer so nujno potrebni novi ljudje. 
Pregledi potekajo pod zelo strogimi varno-
stnimi ukrepi. Med drugim se na parkiri-
šču po sistemu DRIVE IN jemljejo brisi za 
koronavirus kar iz avtomobila. Nekateri 
občani so se zaradi tega prestrašili. Vzne-
mirjenje ni potrebno, ker gre za preventiv-
no testiranje povsem zdravih oseb.

Zdenko Šalda, dr. med.
Občinski štab Civilne zaščite Trebnje

Spoštovane in 
spoštovani!
Virus nas je prikoval doma in nam na pre-
senetljiv način spremenil življenje, ki najbrž 
bo tudi po epidemiji precej drugačno, vsaj 
na nekaterih sektorjih. V komunistični Kitaj-
ski v vsej svoji zgodovini niso uspeli prekiniti 
tveganih prehranjevalnih navad, ki so zdaj 
povzročile prehod virusa z živali na človeka. 
S tem so pahnili cel svet v pandemijo, ki bo 
terjala na sto tisoče življenj in povzročila 
najhujšo gospodarsko krizo v človeški zgo-
dovini. V severni Italiji, kjer je začetek pan-
demije v Evropi, živi cca. 5 milijonov kitaj-
skih migrantov, ki so nevarni virus uspešno 
izvozili v Evropo. Od tam ga je slovenska eli-
ta, ki preživlja zimske počitnice na italijan-
skih smučiščih, prinesla v Slovenijo. Kljub 
pozivu Janše že 15. februarja za sklic Sveta 
za nacionalno varnost se odstopljeni Šarec 
ni zganil, njegovi so se celo posmehovali 
predlagateljem. Če bi takrat vse potnike in 
počitnikarje iz Italije izolirali za 14 dni, bi da-
nes ne imeli Metlike, Šmarja in Ljubljane in 
število smrti bi bilo nižje. Tudi nekateri naši 
občani so potovali v skupini okoli 8. marca 
na nogometno tekmo in je to povzročilo po-
večano število okužb v naši občini, vendar 
so se potem dokaj disciplinirano držali sa-
moizolacije. NIJZ naj bi potovanje opredelil 
kot nerizično in glede na njihova konfuzna 
stališča je dobro, da situacija ni še slabša.
Stanje je v tem trenutku precej resno, ven-
dar bi po optimističnih napovedih lahko za-
čeli sproščati ukrepe že v drugi polovici apri-
la. Šolstvo in otroško varstvo pa pričakujem, 
da bo spet lahko steklo v juniju.
Sproščenost pa se bo v družbo vrnila v nas-

lednjem letu, za gospodarsko okrevanje pa 
bomo najbrž potrebovali celo desetletje. 
Skratka ̶ kriza je za nekatere priložnost, za 
druge križev pot.
Zdaj je najbrž vsem jasno, da mednarodna 
akcija veganov, ki je bila pred meseci v hle-
vu v ljubljanskem predmestju, ni bila na pra-
vem mestu, ampak bi že takrat mednarodni 
aktivisti morali na pot na daljno Kitajsko ̶ 
morda kar v Vuhan. Smeh je pol zdravja, 
zato imam še en predlog: Evropska komisija 
naj na Kitajsko pošlje zahtevek za povrnitev 
vojne oziroma pandemijske škode.
Na koncu pa še zahvala vam vsem, ki spoš-
tujete ukrepe Slovenske vlade in s tem 
prispevate k zajezitvi pandemije. Posebno 
velika hvala pa velja vsem, ki sodelujete v 
Civilni zaščiti, v zdravstvu, vsem gasilcem 
in prostovoljcem. Hvala tudi upokojenskim 
društvom, ki se medsebojno spodbujate in 
ostajate s svojimi člani povezani na daljavo.
Ostanite zdravi!

 Alojzij Kastelic, župan

Obvestilo strankam 
– Upravna enota 
Trebnje
V skladu z usmeritvami Vlade Republike 
Slovenije in Ministrstva za javno upravo 
vas obveščamo, da je zaradi preprečevanja 
širjenja korona virusa, ki povzroča bolezen 
COVID-19, izvajanje nalog na upravni enoti 
omejeno na najbolj nujne zadeve.
Zato se na upravni enoti do preklica uvajajo 
naslednji ukrepi:
• za obisk upravne enote se mora stranka 

predhodno naročiti po telefonu (07 34 
82 250) oziroma elektronsko preko ele-
ktronskih sporočil na e-naslov upravne 
enote (ue.trebnje@gov.si) ali preko na-
vadne pošte;

• stranke se sprejema samo za najnujnej-
še primere;

• vloge strank, razen v nujnih primerih, 
do preklica upravna enota sprejema 
zgolj v elektronski obliki ali po navadni 
pošti;

• sklepanje zakonskih ali partnerskih 
zvez se do preklica ne izvaja;

• od 16. 3. 2020 do preklica začasno 
prekinjamo e-vnos vlog pri svetovalcih 
Javne službe kmetijskega svetovanja in 
urejanje podatkov v RKG na upravnih 
enotah. Samostojni e-vnos zbirnih vlog 
bo potekal nemoteno.

Za dodatne informacije lahko pokličete na 
telefonsko številko: 07 34 82 250 ali pa piše-
te na elektronski naslov: ue.trebnje@gov.si.

Trebnje
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Prijava prebivališč v času 
izvrševanja ukrepov 
preprečevanja širjenja 
nalezljive bolezni COVID-19  
in dokazovanje prebivanja  
v posamezni občini
Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na 
javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gi-
banja izven občin, ki je začel veljati 30. marca 2020, v 4. členu 
določa, da je v času razglašene epidemije COVID-19 posameznik 
s stalnim ali začasnim prebivališčem lahko nastanjen samo na 
enem naslovu prebivanja in ga v času razglašene epidemije ne 
sme spreminjati oziroma se seliti med obema prebivališčema.
Upravne enote v času izvajanja Zakona o začasnih ukrepih v zve-
zi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za 
obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) 
(ZZUSUDJZ), ki je pričel veljati 29. marca 2020, ne sprejemajo 
strank (razen v nujnih primerih). Poslovanje in s tem zagotavlja-
nje registracije novega prebivališča v registru stalnega prebival-
stva je mogoče samo elektronsko oziroma z obravnavo vlog, ki 
pridejo po pošti. 
Zaradi povečanja števila vlog za vpis spremembe naslova stalne-
ga ali začasnega prebivališča vse vloge ne morejo biti obravnava-
ne pravočasno, to je v roku, ki bi organom, ki nadzirajo izvajanje 

odloka, omogočal preverjanje dejanskega stanja v registru stal-
nega prebivalstva.
Zato lahko posameznik, ki še ni vložil vloge za vpis spremembe 
naslova, svoje stalno ali začasno prebivanje v občini dokazuje z 
dokazilom o pravici do prebivanja na naslovu. Kot dokazilo, da 
ima posameznik pravico do prebivanja na naslovu, šteje izjava o 
njegovem lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podna-
jemna pogodba, soglasje lastnika, enega solastnika ali stano-
dajalca. Navedena dokazila so tudi sicer skladno z Zakonom o 
prijavi prebivališča potrebna za izvedbo prijave prebivališča.
Posameznik, ki je že vložil vlogo za vpis spremembe naslova, 
pa vloga še ni rešena, lahko svoje stalno ali začasno prebivanje 
na naslovu do odločitve upravne enote oziroma do evidentiranja 
prijave v registru stalnega prebivalstva za namen izvajanja tega 
odloka dokazuje z dokazilom o oddani vlogi.
Že oddano vlogo za prijavo spremembe prebivališča na upravni 
enoti se do izvedene prijave oziroma odločitve upravne enote 
namreč šteje enakovredno kot urejeno prijavo prebivališča 
in jo je potrebno upoštevati kot dokazilo za namen izvajanja 
odloka. Navedeno pomeni, da so izpolnjeni pogoji iz 4. člena 
odloka. Posameznik s stalnim in začasnim prebivališčem pa 
je lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in ga v 
času razglašene epidemije ne sme spreminjati oziroma se seliti 
med obema prebivališčema. Prijava spremembe prebivališča 
mora biti zato oddana za prebivališče, na katerem posameznik 
namerava biti v času razglašene epidemije.

UE Trebnje

V trgovino hodite 
sami, čim redkeje in 
ne le po en izdelek 
Kot ugotavljata Vlada in Štab CZ Občine 
Trebnje, se ljudje v zaprte javne prostore, 
kot so trgovine, pošte in banke, še vedno 
odpravljajo v dvoje ali celo v spremstvu 
cele družine. Kljub počasnejši rasti števila 
okuženih v naši občini občanke in občane 
ponovno pozivamo k spoštovanju tega 
ukrepa, saj se lahko izkaže, da bodo te 
navidezno majhne in nepomembne stvari 
postale za marsikoga izmed nas zelo po-
membne.
- V trgovino, na pošto, banko, ... hodite 
sami, saj je to veliko varneje za vas, za za-
poslene in za druge stranke.
- Pred odhodom v trgovino si naredite 
nakupovalni seznam, da boste svoj nakup 
opravili čim hitreje in ne bo potrebno po 
nakupih zopet takoj naslednji dan.
- V trgovini in drugih zaprtih javnih pro-
storih imejte na sebi zaščitno masko 
in rokavice ali si na kakšen drug način 
pokrijte obraz in usta, roke pa pred vsto-
pom in ob izstopu razkužite (razkužilo je 
na voljo pred vsakim takšnim prostorom).
- Dotikajte se le stvari, ki jih boste kupili 
oziroma ki se jih nujno morate. Po doti-
kanju in prijemanju izdelkov, predmetov in 

denarja se ne dotikamo obraza, zlasti ne 
oči, ust in nosu, dokler si ne umijemo rok.
- Ob prihodu iz trgovine maske za enkra-
tno uporabo in rokavice zunaj odvržete 
v za to namenjena koše, doma pa med 
mešane odpadke - zeleni zabojnik. Kako 
ravnate z maskami za večkratno uporabo, 
si preberite na zadnji strani.
NIJZ svetuje, da doma plastično, stekleno 
in kovinsko embalažo očistimo z razto-
pino detergenta za posodo in vodo ali jo 
obrišemo z alkoholnim robčkom. Vsebino 
papirnate embalaže, na primer moko, riž 
ali maslo, lahko prestavimo v čisto emba-
lažo. Potem ko pospravimo izdelke, ki smo 
jih prinesli iz trgovine, si umijemo roke in 
počistimo pulte ter druge površine, ki smo 
jih uporabljali.
Nasveti Ive Verbnik, magistre živilske teh-
nologije: Kako razkuževati živila? 
Ko pridete iz trgovine, najprej vse izdel-
ke nekam zložite, in sicer na površino, ki 
jo lahko kasneje razkužite. Izdelke pa vsaj 
očistite, preden jih položite v omaro ali v 
hladilnik.
Živila, pakirana v konzerve, steklenice, 
tetrapak, folije ... to lahko umijete in 
obrišete ter položite na mesto, kamor 
stvari običajno shranjujete. Izdelkom, ki 
so v dveh emabalažah, odstranite kar-
tonsko embalažo in jo zavrzite, izdelek 
v vrečki pa pospravite, še bolje pa je, če 

ga presujete v kozarec. Pri sadju je dovolj, 
če ga temeljito umijemo z vodo. Nikar pa 
sadja in zelenjave ne perite z detergenti in 
razkužili, to vam lahko škodi. Operite pa 
vse sadje, tudi banane in citruse. 
In še kruh - kupujte takega, ki je v vrečki 
ali tistega, ki ga postreže prodajalec. Za-
mrzovanje mikroorganizmov in virusov 
ne uniči, jih samo uspava. In potem pos-
tanejo še bolj aktivni kot prej. Uniči pa 
jih visoka temperatura, zato lahko kruh 
doma dopečete v pečici ali ga odmrznete 
v mikrovalovni 



4
Trebnje

Obvestilo občankam in 
občanom občine Trebnje
Glede na namigovanja o »nedelovanju« službe civilne zaščite v ob-
čini Trebnje, ki se v zadnjem času vse bolj obsežno razširjajo po 
družbenih omrežjih in spletu, se je Štab CZ Občine Trebnje odločil 
javnosti podrobneje obrazložiti svoje delo v času epidemije koro-
navirusa.
Občina Trebnje ima organizirano službo Civilne zaščite in požarne 
varnosti, ki je bila ustanovljena leta 1996 in deluje na področjih zaš-
čite in reševanja, gasilstva, civilne zaščite in civilne obrambe. Štab 
civilne zaščite Občine Trebnje (v nadaljevanju Štab CZ) sestavljajo 
poveljnik in 4 člani, ki zastopajo civilno družbo, javno gasilsko služ-
bo (Gasilska zveza Trebnje in PGD-ji), javno službo zdravstvenega 
varstva in nujne pomoči (ZD Trebnje) ter javno gospodarsko službo 
(Komunala Trebnje). V štabu deluje tudi župan, občinska uprava 
pa opravlja administrativne, tehnične in logistične naloge štaba. V 
štab so v tem trenutku aktivno vključeni tudi predstavniki Uprav-
ne enote Trebnje, Policijske postaje Trebnje, Sveta za preventivo 
in varnost v cestnem prometu ter Območnega združenja Rdeče-
ga križa Trebnje. Dnevno poteka tudi potrebno usklajevanje z DSO 
Trebnje in CSD Trebnje.
Po razglasitvi epidemije 12. marca 2020 so občine prejele s strani 
Ministrstva za obrambo prva navodila za aktivacijo štabov CZ (ak-
tivacija Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije 
zaradi COVID-19) in navodila glede postopkov povezanih z epide-
mijo koronavirusa v petek, 13. 3. 2020, ob 12.30. uri. Glede na raz-
mere je Ministrstvo za obrambo predlagalo, da se štab ne sestane 
v enem prostoru, ter da vsa komunikacija poteka na daljavo zaradi 
varnosti članov štaba. Štab CZ je vsa prejeta navodila nemudoma 
preučil ter sprejemal potrebne odločitve, da so bili že do torka, 17. 
3. 2020 (oziroma pred prvo izredno sejo Štaba CZ), izvedeni ukrepi 
za organizacijo delovanja javnih gospodarskih služb, dogovorjeni 
ukrepi za izvajanje oskrbe prebivalstva in izvedeni določeni ukrepi 
za zmanjšanje možnosti prenosa okužb (prekinitev izvajanja prevo-
zov Prostofer, preventivno zaprtje pitnikov v Trebnjem, vzpostavi-
tev triažne točke pred vstopom v ZD Trebnje, vzpostavitev sistema 
sprejema bolnikov s sumom na okužbo v ZD Trebnje, obveščanje 
javnosti o sprejetih ukrepih na lokalni in državni ravni, prepoved 
uporabe vseh zunanjih športnih površin in otroških igral v občini 
Trebnje, vzpostavitev in objava dežurne številke in klicnega centra 
za dobavo osnovnih življenjskih potrebščin za obolele in starejše, 
objava kontaktnih podatkov za dobavo zdravil, organiziranje kuhi-
nje, dobave sestavin in dežurne številke za dostavo obrokov za ran-
ljive skupine, omejitev uradnih ur občinske uprave in zaprtje stavbe 
Občine Trebnje, objava pomembnih kontaktnih številk, …).
V torek, 17. 3. 2020, se je Štab CZ sestal na prvi izredni seji, kjer je 
preučil in dopolnil posamezne ukrepe v skladu z Državnim in Re-
gijskim načrtom zaščite in reševanja ter se dosledno seznanil z na-
daljnjimi navodili Regijskega štaba CZ v Novem mestu. V Državnem 
načrtu zaščite in reševanja je namreč določeno, da posamezni štabi 
CZ na lokalni ravni navodila prejemajo od regijskih štabov CZ, ti pa 
neposredno od Štaba CZ Republike Slovenije. S strani regijskega 
štaba smo bili v ponedeljek, 16. 3. 2020, obveščeni o dobavi omeje-
ne količine zaščitne opreme, namenjene za potrebe občin, ki je bila 
izvedena v sredo, 25. 3. 2020. Minimalno količine zaščitne opreme 
smo po navodilih regijskega štaba razdelili zaposlenim v Komunali 
Trebnje za izvajanje pogrebne dejavnosti, OZRK Trebnje, gasilcem 
in Štabu CZ. Hkrati smo prejeli poziv Ministrstva za zdravje k racio-
nalni porabi zaščitne opreme, ter naj se le-ta uporablja predvsem 
tam, kjer so oboleli. Manjšo količino zaščitne opreme je CZ Občine 

Trenje dobavila tudi v petek, 3. 4. 2020, le-ta pa je bila razdeljena 
po istem ključu kot predhodna pošiljka. 
Štab CZ se od omenjene prve izredne seje fizično srečuje le vsak 
ponedeljek (do sedaj 23., 30. 3. 2020, 6. ter 14. 4. 2020), vendar pa 
delo, komunikacija, koordinacija, vzajemno obveščanje in poroča-
nje potekajo na daljavo vse dni v tednu.
Uradne podatke o številu okužb in številu oseb v samoizolaciji v 
naši občini, regiji in v državi, ki jih pridobivamo iz javnih zavodov in/
ali prejemamo iz Regijskega centra za obveščanje, delimo z občan-
kami in občani, ugibanja pa pustimo ob strani, saj prebivalstva ne 
želimo zavajati. 
Glede na dejstvo, da je žarišče okužb v Sloveniji v domovih za sta-
rejše občane, smo veseli, da v DSO Trebnje za enkrat ne beležimo 
okužb, kar nam daje upanje, da smo na pravi poti. Ravno tako 
okužb ne beležijo v ZD Trebnje. Vsem pripadnikom civilne zaščite, 
zaposlenim v zdravstvenih domovih, domovih za starejše, gasilcem, 
članom Rdečega križa, komunalnim delavcem, delavcem v elektro 
podjetjih, zaposlenim v trgovinah in drugih nujnih storitvenih de-
javnostih ter prostovoljcem se iskreno zahvaljujemo za to, da se 
za omogočanje normalnega življenja nas vseh dnevno izpostavljajo 
nevarnostim okužbe.
Vas, cenjenje občanke in občani, pa ponovno pozivamo k strpnosti 
in upoštevanju navodil, saj lahko konec koncev k čim prejšnji za-
jezitvi širjenja virusa najbolj učinkovito doprinese prav vsak posa-
meznik, s tem da se poskuša trenutni situaciji čim bolj prilagoditi 
in čim bolj držati navodil ter ostati strpen in odgovoren državljan. 
Podpihovanje sovraštva in blatenje ljudi, ki se trudijo in trudimo za 
dobrobit občank in občanov, v teh izrednih razmerah vsekakor ni 
na mestu.

Vinko Ribič, poveljnik Civilne zaščite v Občini Trebnje
Alojzij Kastelic, župan Občine Trebnje

Obvestilo o omejitvi uradnih ur Občine 
Trebnje in zaprtju stavbe Občine Trebnje
Cenjene občanke in občane ter druge stranke obveščamo, da 
zaradi preventivnih ukrepov v zvezi s povečano stopnjo tvega-
nja prenosa okužb s koronavirusom SARS-CoV-2 (COVID-19) od 
vključno 16. 3. 2020 do preklica v prostorih Občine Trebnje na 
naslovu Goliev trg 5, 8210 Trebnje ni uradnih ur, stavba pa 
je zaprta.
Občanke in občani ter druge stranke lahko v tem času z zaposle-
nimi na Občini Trebnje komunicirajo in poslujejo po telefonu ozi-
roma elektronskih medijih:

telefonska številka: 
 07 34 81 100 (sprejemna pisarna)
 051 329 329 (direktor Občinske uprave)
 031 777 718 (župan)

 elektronski naslov:  obcina.trebnje@trebnje.si
Vstop v stavbo Občine Trebnje na naslovu Goliev trg 5, 8210 
Trebnje, je mogoč v IZJEMNIH oziroma NUJNIH primerih. V teh 
primerih naj stranke predhodno uporabijo zgornje telefonske 
številke oziroma elektronski naslov. O utemeljenosti izjemnega 
oziroma nujnega primera odloča pristojna uradna oseba.
Občina Trebnje bo do preklica izvajala le nujne zadeve, povezane 
z izbruhom koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) in preprečeva-
njem širjenja le-tega (pomoč pri organizaciji dela Štaba civilne 
zaščite Občine Trebnje …). Na ta način prispevamo k prepreče-
vanju prenosa okužb s koronavirusom SARS-CoV-2 (COVID-19). 
Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Alojzij Kastelic, župan Občine Trebnje

občinske novice
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Obvestilo glede usklajevanje 
evidence podatkov  
za odmero NUSZ
V marčevski izdaji Glasila občanov občine Trebnje je bil ob-
javljen članek o usklajevanju evidence podatkov za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V zvezi s samo 
razgrnitvijo podatkov za odmero nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Trebnje je prišlo zaradi spreje-
tih ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni SARS 
CoV-2 (COVID-19) do določenih sprememb. 
O vseh nadaljnjih postopkih v zvezi z navedenimi aktivnostmi 
bodo občani obveščeni na spletni strani Občine Trebnje in 
tudi v Glasilu občanov občine Trebnje, v kolikor bo to glede 
na datume izidov mogoče. 

Darja Gorenc
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

OU Občine Trebnje

POMEMBNE ŠTEVILKE
Zdravstveni dom Trebnje:  
V primeru suma, da bi pri vas lahko prišlo do okužbe s koro-
navirusom (potniki v mednarodnem prometu, obisk okuženih 
območij Slovenije ...), pokličite v ZD Trebnje – telefon 040 378 
300, kjer boste prejeli dodatna navodila. 
OZ RK Trebnje v času delovnih ur: 07 348 27 70
CSD v času delovnih ur 07 348 15 70  
Komunala Trebnje 
Dežurni-vodovod:        031 626 360 
Dežurni-ceste:              031 609 557 
Pogrebne storitve:       041 399 707 
Dežurni-kanalizacija:   041 628 502 
 
Vsa pojasnila in odgovore stranke lahko dobijo na telefonski 
številki 07-348-12-60,  
na e-naslovu: info@komunala-trebnje.si, 
na spletni strani www.komunala-trebnje.si 
 
Izvajanje komunalnih storitev na terenu bo potekalo nemote-
no.

Obvestilo uporabnikom mrliških vežic in udeležencem 
pogrebnih slovesnosti
Skladno s sprejetimi ukrepi države za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom (COVID-19) vas prosimo, da dosledno upoštevate 
naslednja navodila:
1. Udeleženci pogrebne slovesnosti in obiskovalci mrliške vežice naj bodo le zdrave osebe. Odsvetuje se obisk starejšim osebam in 
kroničnim bolnikom, ki so zaradi svojega stanja bolj dovzetni za nalezljive bolezni.
2. Pogrebna slovesnost se izvede zunaj in v ožjem družinskem krogu. 
3. V mrliško vežico obiskovalci vstopajo posamično.
4. Odsvetuje se rokovanje ob izreku sožalja in kropljenje pokojnika.   
5. Udeleženci pogrebne slovesnosti in uporabniki mrliške vežice naj med seboj zagotavljajo priporočeno razdaljo 1,5 m.
6. Uporaba mrliške vežice naj se v dogovoru z izvajalcem javne službe omeji na minimalen potreben čas.
 
Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Hvala za razumevanje!

 Direktor Komunale Trebnje
Franci Starbek 

Velika požarna 
ogroženost okolja
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je z 20. mar-
cem na območju celotne Slovenije razglasila veliko požarno 
ogroženost naravnega okolja.
V zadnjem času je bilo opaženih veliko kršitev omenjene uredbe. 
Zaradi nespoštovanja prepovedi vsakršnega kurjenja v naravnem 
okolju smo imeli gasilci nepotrebne intervencije, ko se je nedo-
voljeno kurjenje v naravi razširilo v požar.
Ob tem ponovno opozarjamo, da je od 20. 3. 2020 razglašena 
velika požarna ogroženost naravnega okolja, ko je v naravnem 
okolju prepovedano vsakršno kurjenje in požiganje ter odmeta-
vanje gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo 
požar, prepovedano je tudi kuriti kresove, požigati na območjih 
ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati 
predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo po-
žar ter izvajati ognjemete.

Pristojni organi bodo v času razglašene velike požarne ogrože-
nosti naravnega okolja izvajali poostren nadzor.
Po določbah Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju 
se za prekrške v zvezi varstvom pred požari v naravnem okolju 
predpisane sledeče globe:
• Z globo od 200 do 600 eurov se za prekršek kaznuje fizično 

osebo.
• Z globo od 1.000 do 6.000 eurov se za prekršek kaznuje 

pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika ali 
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

• Z globo od 600 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek tudi 
odgovorno osebo pravne osebe ali samostojnega podjet-
nika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost, ki stori prekršek.

V skladu s 43. členom Zakona o gasilstvu pristojni organ Občine 
od povzročitelja, ki je požar ali nesrečo povzročil namenoma ali 
iz velike malomarnosti (neupoštevanje razglasa o veliki požarni 
ogroženosti), izterja tudi stroške gasilske intervencije, ki lahko ob 
malo večjem požaru znašajo tudi več tisoč evrov.
Delujmo preventivno, upoštevajmo prepovedi in priporočila ter 
tako vsem olajšajmo delovanje v trenutnih izrednih razmerah.

Lovro Hren 
Namestnik poveljnika GPO Trebnje

obvestila
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Preprečevanje okužbe  
s koronavirusom Covid-19
 Situacija, ki smo ji izpostavljeni, je velik izziv, zato je še posebej 
pomembno, da delujemo preventivno in odgovorno za omeji-
tev širjenja bolezni COVID-19, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2.
• Pomembno je, da v primeru bolezenskih znakov in simp-

tomov (kot so na primer nahod, slabo počutje, bolečine v 
mišicah, povišana telesna temperatura, kašelj), ostanemo 
doma in se po telefonu posvetujemo s svojim izbranim 
zdravnikom ter upoštevamo njegova navodila.

• Vsak izmed nas lahko zmanjša tveganje za okužbo in širje-
nje okužbe z izvajanjem naslednjih ukrepov:

• Redno in temeljito si umivamo roke z milom in vodo.
• V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razku-

žimo z namenskim razkužilom za roke. Vsebnost etanola 
v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke 
je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/
razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževa-
nju kože.

• Ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/
neumitimi rokami.

• Izogibamo se tesnih stikov z ljudmi, ki kažejo znake nale-
zljive bolezni. Upoštevajmo varno razdaljo 1,5 metra.

• Upoštevajmo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/
kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali 
zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava).

• Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke 
in si nato umijemo roke z milom ter vodo.

• Upoštevamo pravila socialnega distanciranja, kar pomeni, 
da se brez potrebe ne družimo z osebami izven skupnega 
gospodinjstva, pazimo na razdaljo 1,5 m, v trgovino gremo 
čim manjkrat in takrat, ko ni veliko ljudi, kar največ posku-
simo opraviti preko spletnih strani.

• Če je mogoče, se odločimo za uporabo alternativnih me-
tod nakupovanja, kot so spletna prodaja in dostava na va-
ren način, pri čemer dostavljavec ne vstopa v naš dom in 
nam dostavi paket pred vhodna vrata. Pri tem upoštevamo 
priporočila. Če potrebujemo zdravila iz lekarne, za pomoč 
prosimo zdravega svojca ali drugo zdravo osebo, če pa se v 
lekarno odpravimo sami, upoštevajmo priporočila.

• Če potrebujemo pomoč, prosimo družinske člane, prijatelje 
ali pomoč poiščemo v lokalni skupnosti (Rdeči križ, Civilna 
zaščita ipd.). 

• Upoštevamo ukrepe, namenjene omejevanju socialnih sti-
kov

Poleg tega poskrbimo za higiensko ravnanje v gospodinjstvu, 
kar pomeni, da:
• Za čiščenje površin uporabljamo vodo in običajna čistilna 

sredstva.
• Večkrat očistimo površine, ki se jih pogosto dotikamo (npr. 

kljuke, mize, kuhinjski pult, nočne omarice, straniščno ško-
ljko, pipe umivalnikov, telefoni, tipkovnice ipd.).

• Odpadke iz gospodinjstva odlagamo kot običajno.
• Po vsakem ravnanju z odpadki in/ali čiščenju si temeljito 

umijemo roke z milom ter vodo.
• Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov. Prostor 

prezračimo za pet do deset minut večkrat na dan.
• Z embalažo živil in drugih izdelkov, ki jih prinesemo iz trgo-

vine, ravnamo kot s potencialno onesnaženo. Pri tem upo-
števamo vsa navodila.

Pravilna higiena kašlja
Novi koronavirus SARS-CoV-2

Več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: www.nijz.si.

Po kašljanju/kihanju si umijte 
roke z milom ter vodo.

Papirnat robček po vsaki 
uporabi odvrzite v koš.

Preden zakašljate/kihnete si 
pokrijte usta in nos s 
papirnatim robčkom.

Zakašljajte/kihnite v 
zgornji del rokava.

1 2

3 4

ali

Nasveti za umivanje rok

Z desno dlanjo milimo 
hrbtišče leve roke in obratno.

Milimo dlan ob dlan.Roki namilimo.

Novi koronavirus SARS-CoV-2

Pred umivanjem vedno 
odstranimo ves nakit.

Roke najprej zmočimo pod  
tekočo vodo.

S prsti ene roke milimo 
med prsti druge roke.

Konice prstov ene roke namilimo 
s krožnimi gibi v obe smeri po 

dlani druge roke. Roki 
zamenjamo in ponovimo.

S sklenjenimi rokami milimo 
z dlanjo proti dlani. 

Roki zamenjamo in ponovimo.

Roki milimo vsaj 1 minuto.
Roke dobro osušimo s 

papirnato brisačo. 
Pipo zapremo s komolcem 

ali papirnato brisačo.

Roke temeljito speremo pod 
tekočo vodo.

Z dlanjo krožno milimo 
stegnjen palec druge roke, 

roki zamenjamo in ponovimo.

Več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: www.nijz.si.
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Pravilna higiena kašlja
Novi koronavirus SARS-CoV-2

Več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: www.nijz.si.
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roke z milom ter vodo.
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uporabi odvrzite v koš.

Preden zakašljate/kihnete si 
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papirnatim robčkom.
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zgornji del rokava.
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„Le eno je potrebno  
– sodelovanje“
Rodila se je v delavsko kmečki družini kot 
najstarejša od petih otrok.
Osnovno šolo je sprva obiskovala v Dolenji 
Nemški vasi, nato je nadaljevala v Treb-
njem. Kasneje se je vpisala na Gostinsko 
šolo v Novem mestu in skozi leta dela ugo-
tovila, da v življenju lahko dosežeš vse, kar 
si zastaviš in želiš.
Danes je uspešna poslovna ženska, dob-
ra partnerica, mama, babica, prijateljica, 
predvsem pa človek z veliko mero topline 
za sočloveka in velika ljubiteljica klekljanja.

Marija Prosenik

Kakšni so spomini na vašo mladost?
Zelo rada sem se ukvarjala s športom. Ne-
kaj časa sem celo trenirala rokomet v no-
vomeški ekipi Krka. Žal mi je pri 17 letih 
umrl oče (nesreča pri delu) in čez noč se 
je veliko spremenilo. Težko je bilo. Za vse. 
Trije od sorojencev so bili še predšolski in 
borba z vsakdanjikom je bila težka. Še po-
sebej težka je bila za mamo, a vendar nas 
je vse pripeljala do poklica in do kruha, za 
kar smo ji vsi neizmerno hvaležni.

Vaša poslovna pot. Kako bi jo opisali?
Zelo mlada sem se poročila v podjetniško 
in napredno družino Prosenik. Tu sem se 
naučila vsega. Od proizvodnje, trgovanja, 
pisarniškega dela in tudi tega, kako se po-
seje solata in posadi čebulček. Kmalu smo 
tudi v moji drugi družini izgubili gospodarja 
oz. mojega tasta in tako sva z možem mo-
rala začeti ustvarjati sama po svoji presoji. 
Danes sva ponosna starša trem lepo vzgo-
jenim sinovom in s pestro poslovno potjo, 
na kateri so bili tako vzponi kot padci.

Kaj vam je danes prioriteta?
Dom in družina sta na prvem mestu. Brez 
podpore domačih ne bi mogla delati niče-
sar, kar počnem s srcem. In to je pomoč 
drugim. Aktivna sem v Lions klubu Trebnje 
ter v projektu PROSTOFER. 
Nikoli pa ne pozabim na prijatelje in dru-
ženje.

Klekljarstvo je vaša ljubezen. Kakšni so 
bili prvi koraki?
Pred nekaj leti, ob večkratni operaciji noge, 
sem bila prisiljena mirovati, kar je zame 
kot zelo aktivno osebo zelo težko. Takrat 
sem ob brskanju po spletu zasledila, da na 
Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje 
učijo tudi klekljanja in se hitro odločila po-
izkusiti. Šele kasneje sem ugotovila, da ni-

sem imela pojma, v kaj se spuščam. Glede 
ročnih spretnosti sem pred tem izdelovala 
le gobeline, nekaj malega pa sem pletla 
in šivala. Ampak klekljanje, to sem videla 
samo na televiziji. 
Tudi v Idriji in Žireh nisem bila še nikoli 
prej. In prvi koraki so stekli. Po koncu teča-
ja na CIK-u sem začutila, da bi rada več in 
zato sem odšla po znanje ven iz domačega 
okolja.

Sledilo je nadaljevanje.
Res je. Po končanem pridobljenem znanju 
v Trebnjem sem si zaželela novega izziva. 
Želela sem si dokazati, da zmorem. 
Tako sem začela hoditi na ure klekljanja v 
Ljubljano. Sčasoma sem pomislila na to, 
da bi lahko klekljala tudi moja vnukinja 
Pika in še kdo. Zbrala sem skupino deklet, 

našla učiteljico, ki sem jo vsak četrtek vo-
zila iz Ljubljane, da nas je učila. Po letu in 
pol smo se odločile, da se začnemo same 
učiti iz učbenikov idrijske čipkarske šole. 
V skupini nas je bilo že kar lepo število in 
nekatere so imele že veliko znanja, ki so ga 
pridobile tudi drugje. Nato sem se vpisala 
še v Čipkarsko šolo v Idrijo, pridružili pa sta 
se mi še dve klekljarici. Tako smo začele 
nabirati znanje in ga sčasoma tudi deliti. 

Pred kratkim ste pridobili tudi Certifikat 
NPK Klekljar/Klekljarica. Je bila pot zah-
tevna?
Res je. V Čipkarski šoli v Idriji je bilo pot-
rebno pripraviti zbirno mapo z izdelani-
mi 57 vzorci oziroma tehnikami. Mapo 
nato pregleda strokovna komisija in če ni 
napak, lahko podeli certifikat. Vse tehni-

intervju
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Polde s stricem Lojzetom Slakomke morajo biti izdelane pravilno, kot zah-
teva čipkarska šola. To je le dokaz več za 
napredek, na katerega sem ponosna.

Zelo dejavni ste tudi v projektu BA-ČI. Za-
kaj in od kod sploh ideja Ba-či?
Projekt mi je pri srcu, ker vedno rada ne-
kaj naredim drugače, malo posebno. V 
projektu Ba-Či sem želela klekljano čipko 
prikazati skozi zgodbo. Prišla je pravšnja 
priložnost ob 150. obletnici Baragove 
smrti in tako smo se odločili, da njegovo 
življenje predstavimo v čipki. Nastala je 
zgodba »Baraga in čipka« kot niti sodelo-
vanja ali skrajšano BA-ČI. Idejo za naslov 
in za marsikaj v projektu je dala Mateja 
Zupančič, Luka Bregar pa je naše ideje kot 
koščke sestavljanke zložil v smiselno celo-
to. Če imaš take sodelavce, kot sta Luka in 
Mateja, vsak projekt uspe.

Kaj pa projekt Dan Keltov in Rimljanov v 
Trebnjem?
V Trebnjem imamo bogato zgodovino, 
ki pa je žal doslej nismo znali unovčiti. V 
letu, ko sem prevzela vodenje Lions kluba 
Trebnje kot predsednica, sem se odločila 
za izvedbo dogodka z zgodovinsko podla-

go, ki bi postal stalnica. Poimenovali naj bi 
ga Dan Keltov in Rimljanov v Trebnjem. 
Želja je bila povezati šolo, vrtec, DSO, VDC, 
vse rokodelce, obrtnike in tudi športnike 
v naši občini. Po posvetu pri županu smo 
se odločili, da bo projekt pravzaprav nad-
gradnja in del prenove tradicionalne prire-
ditve Iz trebanjskega koša. Tukaj želim po-
hvaliti sodelovanje in razumevanje župana 
Alojzija Kastelica s prav vsakim občanom, 
ki ima idejo za izboljšanje življenja v tre-
banjski občini. Ideja o drugačnem košu pa 
je žal živela le 3 leta, ker so bile želje neka-
terih drugačne.

Načrti za naprej?
»Načrtov mi nikoli ne zmanjka. Nimava 
niti prostora niti časa, da bi jih naštevala,« 
pove v smehu.

Želje in sporočilo.
Velika želja je, da bi ljudje znali videti drug 
drugega, da bi večkrat stopili skupaj, si 
brezpogojno pomagali ter sodelovali in 
ne le tekmovali. Moje sporočilo, ki sem ga 
osvojila v času projekta BA-ČI, je „Le eno je 
potrebno – sodelovanje“

Mojca Smolič

intervju / kultura

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje v času koronavirusa
Galerija Trebnje se je, enako kot vse druge podobne institucije, znašla v precej kočljivi situaciji: zaradi zajezitve širjenja koronavirusa 
je morala za svoje obiskovalce zapreti vrata in prekiniti vse dejavnosti, pri katerih prihaja do običajnih človeških stikov. Najbrž ni pot-
rebno posebej poudarjati, da tovrstne dejavnosti predstavljajo večino njenega programa. 
V tej situaciji se je vodstvo odločilo, da izkoristi možnosti sodobnih tehnologij in svoje dejavnosti začasno prenese na medmrežje. 
Da bi v vas prebudili vsaj kakšno iskrico ustvarjalnosti, smo se skupaj z različnimi umetniki dogovorili, da se s svojimi nasveti v živo 
javljajo preko FB-profila. Tako smo že ustvarjali z Nino Kolar, Branetom Praznikom in Nino Mrdženović. Virtualno pa smo se sprehodili 
tudi po aktualni razstavi Galerije Marc Boulier – Utelešenje časa 
Kdor torej ne ve, kam bi se dal, ima to težavo zdaj rešeno. 

Jože Hrovat, Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
Foto: Alenka Stražišar Lamovšek
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Vodenje v Domu 
starejših občanov 
Trebnje prevzela 
Mateja Povhe
Povprašali smo, kako se pri njih spopadajo 
z virusom in kakšno je počutje stanovalcev 
v Domu.

14. 3. 2020, ko je dosedanja direktorica 
Mateja Ribič nastopila funkcijo držav-
ne sekretarke na MDDSZEM, je vodenje 
Doma starejših občanov Trebnje prevzela 
Mateja Povhe.
Ker je trenutna situacija najbolj nevar-
na ravno za starejšo populacijo, smo jo 
povprašali, kako v Domu preživljajo ta čas.

Kaj za vas logistično pomeni koronavirus 
oz. Covid-19?
Epidemija je spremenila življenje in orga-
nizacijo dela v zavodu. Zavod je že ob za-
četku sprejel vrsto preventivnih ukrepov 
in dosledno izvaja vse možne higienske 
ukrepe, kar se kaže v tem, da smo za-
enkrat še uspešni pri preprečevanju vnosa 
in širjenja okužbe. Dosledno upošteva-
mo priporočila in navodila ministrstva in 
NIJZ, higienske protokole pa imamo tudi 
opredeljene v programu obvladovanja in 
preprečevanja bolnišničnih okužb, ki smo 
jih še dodatno uskladili in prilagodili situa-
ciji, s katero se spopadamo.

Kako ste se nanj pripravili?
Na področju preprečevanja vnosa koro-
navirusa  je pomembno izvajanje ukrepa 
prepovedi obiskov. Tudi komunikacijo 
na delovnih mestih, kjer zaposleni sicer 
v normalnih razmerah prihajajo v stik 
s strankami ali z zunanjimi izvajalci, je 
nadomestila telefonska in elektronska 
komunikacija.
Do nadaljnjega se v Dom ne sprejema no-
vih stanovalcev. Prenehalo se je izvajanje 
začasnih namestitev. Ker ni več prireditev 
in skupnih dejavnosti, je več individualne-
ga dela s stanovalci znotraj posameznih 
oddelkov.
Na področju organizacije dela smo organi-
zirali delovne time, zadolžene za posame-
zne oddelke. Ukinili smo klasične predaje 
služb, ko je bilo prej istočasno prisotno ve-
liko število zaposlenih, določili smo zamike 
pri prihodu oz. odhodu delavcev na delo in 
na malico. 
Po razglasitvi epidemije smo veliko časa in 
energije namenjali dobavi potrebne koli-
čine zaščitne opreme, predvsem zaščitnih 
mask. Stanje se je sedaj normaliziralo, 

trenutno imamo na zalogi vso potrebno 
osebno varovalno opremo za varno in 
strokovno izvajaje zdravstveno negovalnih 
postopkov, vključno z opremo potrebno za 
oskrbo morebitnih obolelih s Covid-19.

Imate primerne prostore za primer okuž-
be?
Glede na navodila Ministrstva za zdrav-
je smo v sklopu naših prostorskih zmo-
gljivosti pripravili tudi načrt organizacije 
delitve prostorov, če bo ta potrebna, za 
zdrave stanovalce, za stanovalce s sumom 
na okužbo in za obolele, ki jih bomo mo-
rali uporabiti v primeru pojava okužbe v 
domu, če stanovalcev s potrjeno okužbo 
ne bodo sprejeli na zdravljenje v bolnišni-
co.

Tudi v tem času izvajate pomoč na domu?
V času epidemije v okviru ukrepov, pove-
zanih s Covid-19, izvajamo tudi pomoč na 
domu za uporabnike, ki storitev nujno pot-
rebujejo in brez nje ne bi zmogli sami. V 
tem obdobju torej zagotavljamo pred-
vsem storitve, ki so za uporabnike eksis-
tencialnega pomena, kot so pomoč pri 
temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodi 
pomoč pri oblačenju, umivanju, hranjenju 
in opravljanje vseh osnovnih življenjskih 
potreb, poleg tega pa je za veliko uporab-
nikov izjemno pomembno tudi zagotavlja-
nje toplega obroka.
 
Kdaj ste že prepovedali obiske?
Ker je ustrezno in pravočasno ukrepanje 
eno od ključnih elementov pri preprečeva-

nju pojava in širjenja okužb, smo v zavodu 
ukrep prepovedi obiskov  sprejeli že 6. 3. 
2020, ko je Ministrstvo za zdravje ob prvih 
zaznanih okužbah v Sloveniji prvič izdalo 
priporočilo glede prepovedi obiskov.
  
Imate v Domu Trebnje kakor v enoti 
Šmarjeta kakšnega obolelega stanovalca? 
V Domu do tega trenutka nimamo obole-
lih stanovalcev s COVID-19, enako je pri 
delavcih. Opravljenih je bilo 12 testiranj, 
in sicer pri šestih stanovalcih in šestih de-
lavcih. Vsi brisi so bili negativni. 

Kako so stanovalci v stiku s svojci, z do-
mačimi?
V sodelovanju s podjetjem Telekom Slo-
venija, ki je domovom za starejše omogo-
čilo brezplačno 3-mesečno uporabo treh 
mobilnih naprav, smo aktivirali mobilne 
številke, s katerimi našim stanovalcem, 
ki nimajo svojega telefona, omogočamo 
brezskrbno komunikacijo s svojci prek 
vseh najbolj aktualnih aplikacij za klicno 
in video komunikacijo (klic, Viber, Skype, 
WhatsApp).
 
Kaj sporočate javnosti?
Zaposleni si prizadevamo, da bi kljub tre-
nutnim razmeram epidemije stanovalcem 
omogočili varno in spodbudno okolje bi-
vanja. Kljub vsem preizkušnjam in izzivom 
v dani situaciji so prav stanovalci tudi vir 
poguma, moči in smisla, da bomo skupaj 
zmogli.

Mojca Smolič
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Marija Prosenik 
Po končanem nabiranju znanja v Trebnjem si je Marija zaželela novega 
izziva. Zbrala je skupino deklet in pričele so z učenjem, učiteljico pa je 
vsak četrtek vozila iz Ljubljane. Po letu in pol so se odločile, da se zač-
nejo same učiti iz učbenikov idrijske čipkarske šole. Marija se je vpisala 
v Čipkarsko šolo v Idrijo, pridružili pa sta se ji še dve klekljarici. Tako so 
začele nabirati znanje in ga sčasoma tudi deliti. 
Pogoji za pridobitev certifikata so strogi, a kljub temu ga je Marija pri-
dobila z odliko.
»Po odmevnem projektu Ba-Či se Žnurce trudimo, da bo Trebnje še bolj 
poznano po klekljaricah in lepi čipki. Znanje bomo prenašale v medge-
neracijskih delavnicah, v svoji skupini in v osnovnih šolah. Pripravljamo 
tudi svojo lastno znamko izdelkov. Zagotovo pa bomo pripravile med-
narodno izmenjavo znanja v klekljanju v Trebnjem. Vsako leto junija v 
Knjižnici Pavla Golie razstavljamo svoje izdelke. Največ truda pa vlagamo 
v naš največji dogodek Lesena čipka – klekljarska čajanka, ki bo letos že 
četrto leto zapored. Prireditev je vse bolj prepoznavna, saj privabi klek-
ljarice iz vse Slovenije in rokodelce od blizu in daleč.
Čajanka bo drugo nedeljo v septembru na ribniku Blato pod Florjanovim 
toplarjem. Srčno vabljeni,« zaključi Marija.

Martina Povše
Prihaja iz Šentruperta in je velika ljubiteljica ročnih del.
Vedno si je želela, da bi se naučila klekljati in tako si je pred 10 leti na 
klekljarskem festivalu kupila začetni pribor ter se vključila v skupino na 
CIK-u, kjer se je naučila prvih tehnik klekljanja. Pred petimi leti se priklju-
čila klekljarski skupini Žnurce, da nadgradi svoje znanje. Leta 2016 se je 
skupaj z Marijo in Stanko vključila v Čipkarsko šolo v Idriji za odrasle, kjer 
je izpopolnila svoje znanje in se naučila izdelati ter prepoznati pravilno 
in lepo izdelano čipko. Leta 2017 se je vpisala v tečaj za pridobitev NPK 
certifikata klekljar/klekljarica. Potrebno je bilo izdelati 60 vzorcev oziro-
ma tehnik in pripraviti zbirno mapo, ki jo je pripravljala celo leto. Mapo 
nato pregleda strokovna komisija in če ni napak, lahko podeli certifikat. 
Vse tehnike morajo biti izdelane pravilno, kot zahteva Čipkarska šola v 
Idriji. Za pridobitev certifikata se je odločila predvsem zato, da je izpo-
polnila svoje znanje, ki ga rada deli med klekljarice Žnurce, ker želi, da bi 
vse izdelovale čim lepše in pravilno.

Stanka Dolenšek
Že kot deklica je občudovala svojo staro mamo, ki se je ukvarjala z ročni-
mi deli in jo tudi navdušila zanje. Poizkusila je mnogo tega, a prav poseb-
no mesto med njenimi konjički ima klekljanje. Ko je začela s klekljanjem 
njena prijateljica, se je porodila želja, da se poizkusi še ona. Nabavila je 
bulo in kleklje ter začela s prvimi koraki. Kaj hitro je ugotovila, da ne bo 
prišla daleč, če se ne pridruži organizirani skupini. V letu 2010 in 2011 
je šla na tečaj klekljanja I in II k Šolskim sestram de Notre Dame v Novo 
mesto, kasneje se je pridružila skupini Žnurce. Po letu in pol tečaja so 
se v skupini odločile za nov izziv. Začele so same z učenjem klekljanja s 
pomočjo učbenikov Čipkarske šole Idrija. Spomladi leta 2018 je na po-
budo Marije sprejela izziv za pridobitev Certifikat o nacionalni poklicni 
kvalifikaciji. Izziv, da se preizkusi, če zmore vse zahtevane tehnike klek-
ljanja narediti pravilno, je bil velik. Skrbno se je lotila klekljanja vzorcev 
za zbirno mapo, kot to zahteva mapa strokovnih znanj in spretnosti za 
pridobitev poklicne kvalifikacije, in uspelo ji je. Vesela in ponosna je, da 
lahko vedno znova nadgradi samo sebe.

Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji Klekljarica,  
ki ima neomejeno veljavnost, je kar velik zalogaj.



11
Trebnje

Gorčev mlin v Šentlovrencu okoli leta 1965 s tremi vodnimi kolesi. Mlin 
so še pred letom 1894 dvignili za eno nadstropje, da so v njem stanovali 
inženirji, ki so gradili dolenjsko železnico. Danes je na tem prostoru pro-
izvodnja cementnih izdelkov.

Nadaljevanje iz prejšnje številke pod naslovom Mlini na Temenici

O požiralnikih  
in ponikovalnici Temenici
Praviloma so bile te vodne naprave v spodnjem toku večje kot 
v zgornjem, vsaj iz dveh razlogov: najprej zaradi tega, ker je bila 
razdalja med mlini zaradi strmca reke daljša in so bile vodne za-
loge za mlinskimi zajezitvami večje, kamni za sidranje in padec 
vode pa tudi večji. Zelo velik mlin – znan po imenu Vovkov maln 
pod Martinjo vasjo, je imel v času delovanja štiri kolesa, ki so bila 
potrebna za poganjanje stop, mlina in žage. Še v šestdesetih letih 
je imel tudi turbino.
Pretok vode v Temenici nekoč ni bil zelo bistveno večji, kot je da-
nes, vendar je bila reka bolj polna, kot je videti danes. Najprej so 
bili seveda tu mlinski jezovi, ki so zviševali nivo vode, ter mlinšči-
ce in slapovi čez mlinska kolesa, ki so ustvarjali številne globoke 
tolmuni ter tako tudi zatočišča rib. Verjetno je na znižanje nivoja 
Temenice nekoliko vplivalo tudi domnevno znižanja podtalnice. 
To je na oko najbolj očitno prav v okolici Trebnjega, kjer skoraj ni 
več jezov. Nesporno pa je za slabo stanje na reki Temenici treba 
pripisati krivdo prav temu, da za reko nihče več ne skrbi v tolikšni 
meri, kot so nekoč skrbeli mlinarji in lastniki zemljišč ob njej.
Poudariti velja, da so imeli v času, ko so mlini še delovali, mlinarji 
tudi primarno skrb za regulacijo struge in za to, da so sproti mašili 
številne požiralnike v Temenici ali ob njej, da voda ni poniknila v 
podzemlje. Kakor pa je videti na že omenjenih prvih katastrih, so 
imeli lastniki zemljišč ob Temenici ozke parcele, kajti tudi oni so 
morali skrbeti za brežine, da reka ni preveč poplavljala travnikov.
Manj znano je, da je Temenica pred nekaj leti večkrat poniknila 
že med Stranjami pri Velikem Gabru in Gornjim Praprečam. Tu se 
pravzaprav že začne značilnost Temenice, torej ponikovanje, ko v 
celoti ponikne v spodnjem toku kar dvakrat. 
Ko pred leti ni bilo pretoka vode oziroma, ko je voda »zdrsnila« v 
požiralnik blizu Stranj, so to relativno pozno zaznali šele ribiči, ko 

je zaradi pomanjkanja vode že nastala škoda na življu v reki. Prak-
tično danes nihče drug nima pregleda nad vodostajem. Omenje-
ni požiralnik so za silo zamašili, ob prvi naslednji poplavi pa je bil 
v celoti zasut z nanosom blatnega mulja. 
Podobno se dogaja tudi z levim pritokom Bratnišca, ki včasih pred 
vasjo Bratnice povsem izgine v podzemlje in seveda zato ne polni 
Temenice. Bratnišca je včasih služila ribiški družini tudi za vzrejo 
potočnih postrvi. Danes pa bi potok to funkcijo težko opravljal, 
ker ob njem praktično ni čistilnih naprav, niti ni pravega nadzora 
o morebitnem onesnaževanju. Požiralnike je mogoče najti tudi 
pri Šentlovrencu, in sicer v dolini med Dolgo Njivo in Vidmom, ki 
pa ne vplivajo na Temenico, saj že prej vanje steče vsa meteorna 
in poplavna voda. V začetku 20. stoletja pa so te požiralnike (zlo)
rabili, ko so vanje speljali gnojnico iz takratne prašičje farme, v 
kateri je bilo tudi po 400 prašičev.

Brane Praznik
Prihodnjič: O rakih v Temenici

Pozitiven
Beseda pozitiven se v teh dneh pogosto omenja in sliši. Pomeni 
strah in bolezen.
Razlaga besede pozitiven po Slovarju slovenskega knjižnega je-
zika (SSKJ):
1. ki izraža, da je vrednost česa velika ali da je, obstaja: pozitiv-

na kritika filma; pozitivna ocena takega ravnanja ga je vzne-
mirila / imeti pozitiven odnos do česa; o njej imam pozitivno 
mnenje

2. ki izraža, vsebuje pritrditev, strinjanje, pritrdilen: odgovor 
je bil pozitiven; pozitivna rešitev prošnje

3. dober, sprejemljiv: pozitivnih pojavov med mladimi noče 
videti; pozitivne in negativne lastnosti; podpirati pozitiv-
ne pobude; publ. odigrati pozitivno vlogo / imeti pozitiven 
vpliv na koga / publ. pozitivni junak romana

4. ki prinaša koristi, ugodnosti: pozitivne posledice dežja v 
tem času / knjiž. pozitivne, svetle strani življenja dobre, pri-
jetne

5. med. ki izraža, da iskano je: izid preiskave je pozitiven / iz-
meček je bil pozitiven

6. ki ga je mogoče dokazati, preveriti: pozitivno znanje / opi-
rati se na pozitivna dejstva

GLEJ SINONIM: dober1, dober1, koristen1, optimističen
Pa vendarle vedno ne pomeni samo slabe številke.

25. marca smo se zbudili v zasneženo jutro. Pogled na glavice 
narcis rumenih kot sonce, ki so pogumno kljubovale snežinkam, 
je jutro napolnil s pozitivno energijo. Devetošolki sta mamicam 
podarili najlepše darilo, in sicer doma narejeno umetnino: neu-
porabljene keramične ploščice sta poslikali in prelakirali z lakom 
za lase. Ideja je pozitivna, zato ima pozitivne posledice, lahko je 
unikatno darilo ali pa otroška ustvarjalnica za kratek čas.
Ljudje smo družabna bitja, zato v trenutnih razmerah pogreša-
mo sorodnike, prijatelje, sošolce, sodelavce, skratka srečanja z 
ljudmi. Še se bomo pozdravljali s stiskom roke in objemi. Bodimo 
dobri in optimistični.

Ostani doma. Bodi zdrav.
Mateja Grebenc Kepa

novice



Dostop do storitev knjižnice
Vstop v knjižnico v trenutnih razmerah ni mogoč, vam pa nudimo nekaj možnosti za dostop do različnega gradiva: 

 ᠀ za informacije smo dosegljivi med tednom med 8. in 15. uro na številki 07/348 2111 in 051 671 241, po e-pošti info@kpgt.si ali 
na zasebno sporočilo na FB profilu knjižnice,

 ᠀ za gradivo s točnim naslovom, ki je na zalogi v Osrednji Knjižnici Trebnje, vam nudimo pošiljanje na dom po trenutnih navodilih NIJZ. 
Naročite ga lahko na načine, navedene zgoraj; poštnina je 3 €,

 ᠀ nudimo vam brezplačni spletni vpis, ki vam omogoča dostop do brezplačnih e-knjig in drugih e-baz s podatki, navedenih na naši spletni 
strani,

 ᠀ priporočamo redno spremljanje novic na našem FB profilu, saj tam vsakodnevno objavljamo različne zanimive in uporabne povezave. 
Profil je javen in ga lahko spremljate, tudi če nimate svojega FB profila.

Skušali vam bomo olajšati situacijo #ostanidoma in se veselimo ponovnega snidenja! Do takrat pa ostanite zdravi!

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Novo vodstvo  
v Knjižnjici Pavla Golie Trebnje
Konec meseca marca je prevzela vodenje Knjižnice Pavla Golie Trebnje ga. 
Andreja Pleničar.
Andreja je Novomeščanka z bogatimi izkušnjami. Osnovno šolo in sploš-
no gimnazijo je obiskovala v svojem rodnem kraju, študij je nadaljevala v 
Ljubljani na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo. Po kon-
čanem dodiplomskem študiju se je vpisala na magistrski študij sociologije 
vsakdanjega življenja, ki se mu je kasneje odpovedala zaradi materinstva. 
Dolga leta je bila vodilni člen v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto, pot je 
nadaljevala samostojno, nazadnje pa je kot knjižničarka opravljala delo v 
OŠ Hinka Smrekarja v Ljubljani.

Na področju bibliotekarstva je prejela najvišje priznanje, tj. Čopovo diplo-
mo. 
Verjamemo in upamo, da bodo njene bogate izkušnje imele lep doprinos 
tudi v naši knjižnici.
Več o gospe Andreji si boste lahko prebrali v naslednji številki Glasila.

Mojca Smolič
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8. marec  – Dan žena 
(VNRC Vejar)
Ob prazniku DNEVU ŽENA smo se v sklopu projekta VNRC Ve-
jar spomnili na pomembnost ter enakopravnost žensk in mater. 
V ta namen smo organizirali delavnico »Dan žena«, na kateri 
smo izdelovali rožice iz filca. Delavnica je spodbujala k razvijanju 
spretnosti udeležencev, k razmišljanju položaja romskih žensk 
tako znotraj družin kot tudi znotraj romskega naselja kot tudi šir-
še družbe. Skozi aktivnosti strmimo k temu, da bi pripadniki in 
pripadnice romske skupnosti skozi vseživljenjsko učenje pridobili 
kompetence za pozitivni osebni razvoj ter boljši položaj posame-
znika brez spreminjanja svoje kulturne identitete.
Zahvaljujemo se vsem, ki kakorkoli sodelujejo pri izvajanju posa-
meznih aktivnosti. 
Utrinki iz delavnice v VNRC Vejar so razvidni iz slik.

Katja Strajnar, strokovna sodelavka v programu
Foto: arhiv CSD DBK, Enota Trebnje
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Krožno 
gospodarjenje  
z vodo 
Zaradi neugodnih podnebnih trendov, 
onesnaževanja in prekomernega izkorišča-
nja vodnih virov je razpoložljive kakovo-
stne vode vse manj. EU poziva h krožnemu 
gospodarjenju z vodnimi viri. Tej pobudi 
se je pridružila Občina Trebnje s sodelo-
vanjem v projektu AQUARES. Prečiščena 
komunalna odpadna voda se ob dodatni 

Poročilo  
o kakovosti pitne 
vode iz javnih 
in zasebnih 
vodovodnih 
sistemov v letu 
2019 v občini 
Trebnje
Upravljalec sistema oskrbe s pitno vodo 
je dolžan skladno s 34. členom Pravilni-
ka o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 
35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 
51/17) pripraviti Letno poročilo o kako-
vosti pitne vode. V poročilu so podane 
informacije o kakovosti pitne na posame-
znem vodovodnem sistemu v letu 2019.

Osnovna naloga upravljavca vodovodnih 
sistemov je zagotavljanje varne oskrbe 
s pitno vodo, k čemur prištevamo zago-
tavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo 
in njene zdravstvene ustreznosti pri upo-
rabnikih. Nadzor nad zdravstveno ustrez-
nostjo pitne vode smo izvajali na podlagi 
utečenega notranjega nadzora po po-
stopkih HACCP sistema. Ta omogoča pra-
vočasno prepoznavanje mikrobioloških, 
kemičnih in fizikalnih tveganj, ki lahko 
predstavljajo potencialno nevarnost za 
zdravje ljudi, izvajanje potrebnih ukrepov 
ter vzpostavljanje stalnega nadzora na 
tistih mestih (kritičnih kontrolnih točkah) 
v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja 
lahko pojavijo.

Voda je vsakodnevno živilo, zato ne sme 
vsebovati mikroorganizmov, parazitov ali 

njihovih razvojnih oblik, ki pomenijo ne-
varnost za zdravje.

Kakovost vode na našem območju je v 
okviru notranjega nadzora spremljal Na-
cionalni laboratorij za zdravje, okolje in 
hrano iz Novega mesta. Odvzem vzorcev 
pitne vode je izvajal nenapovedano. Po-
leg notranjega nadzora je Zdravstveni in-
špektorat Republike Slovenije, ki nadzira 
delo upravljavcev vodovodnih sistemov, 
izvajal tudi državni monitoring in zunanji 
nadzor. 

Poročilo o odvzetih vzorcih iz 
javnih vodovodnih sistemov

Na javnem vodovodnem sistemu:
• Trebnje je bilo odvzetih 27 vzorcev za 

mikrobiološke preiskave in 6 vzorcev 
na kemijske preiskave. Dodatno sta 
bila odvzeta 2 vzorca za preiskave na 
atrazin in desetil-atrazin. Vsi odvzeti 
vzorci so bili skladni s predpisi.

• Čatež je bilo odvzetih 17 vzorcev za 
mikrobiološke preiskave in 5 vzorcev 

obdelavi lahko uporablja za namakanje v 
kmetijstvu, vzdrževanje urbanih in rekre-
acijskih površin, polnjenje vodonosnikov, 
mokrišč, v proizvodnem procesu kot pro-
cesna ali hladilna voda, za spiranje stranišč 
v stanovanjskih zgradbah in ne nazadnje 
tudi za pitje. Medtem ko nekatere evrop-
ske države ponovno uporabijo od 60 % do 
90 % vode, so v Sloveniji primeri ponovne 
rabe vode redki. 
Zavzemamo se za osveščanje naših obča-
nov o pomenu varčne rabe vodnih virov 
in k razmisleku o možnostih zapiranja vo-

dnega kroga. Za več informacij nam lahko 
pišete na aquares@trebnje.si. 

Sara Uhan 
OU Občine Trebnje

za kemijske preiskave. Vsi odvzeti 
vzorci so bili skladni s predpisi.

• Zabrdje Praprotnica je bilo odvzetih 7 
vzorcev za mikrobiološke in 4 vzorci za 
kemijske preiskave. Vsi odvzeti vzorci 
so bili skladni s predpisi.

Glede na to, da se pri preskušanju pitne 
vode ugotavlja prisotnost kemijskih in in-
dikatorskih mikrobioloških parametrov, 
lahko podrobnejša pojasnila v zvezi s kako-
vostjo pitne vode in varnostjo vodooskr-
be pridobite na sedežu Komunale Trebnje 
d.o.o. ali na telefonski št. 07 /34

S spoštovanjem

Pripravil: Marjan Mejaš
Direktor: Franci Starbek
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Ko se nesreča 
zgodi, naj bodo 
proste poti!
V času epidemije koronavirusa in posle-
dično samo karantene in dela od doma so 
naši domovi večino časa polni. Prav tako 
so polna ves čas tudi parkirišča okoli naših 
hiš in blokov. 

Velikokrat se zgodi, da ob požaru, nesre-
či ali ko nekdo potrebuje medicinsko po-
moč, interventna vozila ne morejo pripe-
ljati do vhoda v stavbo ali njegovo bližino. 
Na intervencijskih poteh in površinah, ki 
so namenjene gasilcem, so parkirana ali 
ustavljena vozila, na njih so postavljene 
ovire (zapornice, zaporni količki, zabojniki 
za smeti, cvetlična korita in podobno), do-
vozne poti so preozke, imajo neprimerne 
zavoje, delovne površine so neustrezne in 
podobno. Hitro posredovanje reševalcev, 
ki je v takih primerih še kako pomembno, 
je tako lahko onemogočeno.

Poskrbeti je treba, da bodo intervencijske 
poti in površine za gasilce vedno proste in 
prehodne. Upoštevati je treba talne ozna-
ke in prometne znake, s katerimi so te 
površine označene. Vozila morajo biti par-
kirana le na označenih parkirnih mestih, 
površine pa morajo biti očiščene (odstra-
njene večje veje, postriženo grmovje, očiš-
čen sneg in podobno). Zabojniki za smeti 
morajo biti postavljeni tako, da ne ovira-
jo dovozov in dostopov. Na površinah ne 

Požar tovornjaka  
na avtocesti pri Biču
Gasilci PGD Trebnje smo 7. marca popoldne prejeli 
obvestilo, da je na avtocesti pri Biču v smeri NM za-
gorelo tovorno vozilo, ki prevaža jeklenke in močno 
gori. Na kraju se je na srečo izkazalo, da gre za tekstil 
in folijo, gorela pa je celotna prikolica tovornjaka. 
Gasilci PGD Trebnje, Zagorica, Velika Loka, Veliki Ga-
ber, Stična in poklicni gasilci iz Ljubljane smo zava-
rovali kraj dogodka, pogasili požar, razkopali žarišče 
požara, ohladili rezervoar za gorivo in s termovizijsko 
kamero pregledali vozilo. Reševalci NMP Trebnje so 
zaradi dima 1 osebi nudili zdravniško pomoč. Delavci 
DARS-a so poskrbeli za zaporo ceste in zavarovanje.
V intervenciji je sodelovalo 71 gasilcev in gasilk iz 6 
gasilskih enot s skupno 15 vozili. Tako obsežno alar-
miranje gasilcev je bilo potrebno zaradi prve infor-
macije, da tovornjak vozi jeklenke, poleg tega pa na 
avtocesti nimamo hidrantov in se lahko zanašamo 
samo na gasilno vodo, ki je pripeljemo s svojimi cis-
ternami. 

PGD Trebnje

smejo biti postavljene ovire, ki jih ni mož-
no odstraniti (betonska cvetlična korita 
in podobno). Če so nameščeni zapornice 
in zaporni količki, naj bodo takšni, da jih 

lahko ob intervenciji odprejo tudi vozniki 
interventnih vozil. 
Z gasilskim pozdravom, Na pomoč!

PGD Trebnje

gasilci



V prvem tednu marca se je v Beogradu od-
vijalo zadnje tekmovanje te zime, in sicer 
Balkansko dvoransko atletsko prvenstvo 
za veterane. Na tekmovanju je nastopilo 
preko 500 tekmovalcev iz dvanajstih bal-
kanskih držav. Slovensko reprezentanco je 
zastopalo 62 atletov, prvič pa so na tem 

dvoranskem tekmovanju v dresih Sloveni-
je nastopili tudi trije Trebanjci, ki so prese-
gli vsa pričakovanja. Vsi so se domov vrnili 
z uvrstitvami na zmagovalnih stopničkah! 
Andreja Kokošinek je v kategoriji F 40 s su-
nkom krogle dolgim 10,54 m osvojila zlato 
medaljo; Brigita Šuštaršič je bila bronasta 

s štafeto Slovenije 4 x 200m (kategorija 
F 45); Mitja Svet (kategorija M 50) pa je 
s preskočenimi 167 cm zmagal v skoku v 
višino. 

Čestitke vsem trem!
Primož Svet

Fotografije iz osebnih arhiv

Atleti veterani uspešni v Beogradu
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šport / policija

Policija opozarja: vožnja z motornimi vozili je v naravnem okolju 
v skladu z Zakonom o ohranjanju narave prepovedana
V zadnjem obdobju smo bili od občanov obveščeni o več kršitvah Zakona o ohranjanju narave, predvsem gre za kršitve, ki se storijo 
z vožnjo z motornimi vozili v naravnem okolju, kar povzroča veliko škodo v naravi ter s hrupom vznemirja tako živali kot ljudi, ki v 
teh časih iščejo miren kotiček za sprostitev in sprehod.
Vožnja v naravnem okolju je urejena v Zakonu o ohranjanju narave (Uradni list RS št. 56/1999 s spremembami in dopolnitvami; 
v nadaljevanju: ZON), v katerem je bila leta 2014 podrobneje urejena tudi prepoved vožnje in obenem dovoljene dejavnosti z 
uporabo motornih vozil v naravnem okolju. V 28.b členu ZON je predpisano, da je v naravnem okolju prepovedano voziti, ustaviti, 
parkirati ali organizirati vožnje z vozili na motorni ali drug lasten pogon vozila. Vozila na motorni ali drug lasten pogon vozila so 
opredeljena kot vsa motorna vozila, kolesa s pomožnim motorjem in druga prevozna sredstva, ki omogočajo gibanje, hitrejše od 
hoje pešca, z močjo lastnega motorja ali z močjo drugega lastnega pogona vozila (v nadaljevanju: vozila na motorni pogon). Pod 
naravno okolje spada živa in neživa narava nekega območja, ki ga ni ustvaril človek, nanj pa vpliva, ga oblikuje in uporablja. To so 
vsa območja izven naselij, javnih in nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet ter drugih prometnih površin, ki 
so namenjene za vožnjo, ustavljanje in parkiranje v skladu s predpisi, ki urejajo ceste in varnost cestnega prometa, gozdnih cest ipd. 
Kljub temu pa je dovoljena ustavitev ali parkiranje vozil na motorni pogon v pasu petih metrov izven vozišča, če je ustavljanje ali par-
kiranje v skladu s predpisi, ki urejajo cestni promet, in če temu ne nasprotuje lastnik zemljišča, ter na območju, ki je namenjeno za 
začasno parkiranje za namene javnih shodov in javnih prireditev, organiziranih v skladu z zakonom, ki ureja javna zbiranja, pri čemer 
to območje šteje za prireditveni prostor. 
Globa zaradi nespoštovanja omenjenih zapovedi je predpisana v 161. čl. ZON, ki predpisuje globo v višini 40 EUR za posameznika, 
nadzor nad izvajanjem zakona pa opravljajo poleg inšpektorjev, pristojnih za ohranjanje narave, tudi gozdarski, lovski, ribiški in kme-
tijski inšpektorji ter policisti.
Zakon v 153. a člen ZON predvideva zaseg motornega vozila, če je bil kot voznik vozila na motorni pogon v naravnem okolju v zadnjih 
dveh letih najmanj trikrat pravnomočno kaznovan za zgoraj opisani prekršek vožnje v naravnem okolju.

OSTANITE ZDRAVI IN VARNI!
Željko Hvalec, Komandir Policijske postaje 

Višji policijski inšpektor III
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Sezona predčasno končana, Trimo odličen tretji
Rokometna sezona se je predčasno končala. Do konca sezone bi morali odigrati še eno tekmo rednega dela in končnico. Obveljali so 
trenutni rezultati in tako smo zasedli odlično 3. mesto. Osvojili smo enako točk kot četrto uvrščeno Gorenje, a imamo boljši rezultat 
v medsebojnih srečanjih. S tem smo se v sezoni 2020/21 tudi uvrstili v evropski pokal. 
Tudi tekmovanja mlajših selekcij so bila prekinjena in se ne bodo odigrala do konca. Mladinci ostajajo v prvi ligi, kadeti so bili na dobri 
poti, da se uvrstijo med najboljših osem ekip. Starejši dečki B so v svoji skupini dosegli 1. mesto in bili na dobri poti za uvrstitev med 
najboljše štiri ekipe v državi. Prav tako so selekciji mlajših dečkov A in B napredovali v polfinalni skupini, kjer bi lahko naredili lepe 
rezultate.
Generalno gledano je za nami zelo uspešna sezona. Glavno delo pa nas čaka sedaj, ko bomo sestavljali ekipo za novo sezono.

RK Trimo Trebnje
 Roman Šavrič

Kegljačica Silva ubranila naslov  
regijske prvakinje
Na letošnjem prvenstvu Območne tekmovalne skupnosti Dolenjske in Bele krajine, ki je 
bilo zadnji februarski vikend odigrano na črnomaljskem kegljišču Kanižarica in novome-
škem Vodnjaku, je Trebanjka Silva Zupančič ponovila lanski uspeh in osvojila zlato me-
daljo! Silva je tokrat dosegla izjemen rezultat; soigralke so ji priznale, da je bila »razred 
zase« ter z veliko prednostjo pred zasledovalkami stopila na najvišji oder. S Sonjo Movrin 
iz Kočevja - ki je za Silvo zaostala 71 kegljev - sta pridobili pravico nastopa na državnem 
prvenstvu.
Rezultati: 1. Silva Zupančič (Trebnje) 1152 (571+581), 2. Sonja Movrin (Kočevje ) 1081 
(546+535), 3. Alenka Miklavčič (Krka) 1070 (520+550), 4. Cvetka Lamut 1062, 5. Miro-
slava Stegne (obe Bela krajina) 1054, 6. Anica Mohar (Vodnjak) 1048 … 10. Iris Vencelj 
1015 … 15. Rozi Flisar 977… 18. Jelka Oven (vse Trebnje) 932 itd.
Zaradi izbruha koronavirusa Covid-19 je državno prvenstvo v kombinaciji in posamezno, 
ki je bilo na sporedu v Tržiču in Novem mestu 14. in 15. marca, preloženo - je sporočilo 
vodstvo Kegljaške zveze Slovenije. Do nadaljnjega so vsa kegljišča v Sloveniji za vadbo 
zaprta in odpovedana vsa tekmovanja. 

Mojca Smolič
Foto: Mitja Baša

šport
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Krvodajalska akcija v času 
epidemije Covid-19
Krvodajalska akcija bo v mesecu aprilu potekala pod posebni-
mi pogoji, in sicer bomo na odvzem vabili le krvodajalce dolo-
čenih krvnih skupin, katerih zaloge bodo v tistem času najbolj 
potrebne. Krvodajalci boste vabljeni preko SMS sporočil ob 
točno določenih terminih, ki jih boste lahko v nujnih primerih 
tudi zamenjali v dogovoru s službo RKS. Krvodajalska akcija je 
predvidena za 22. 4. in 23. 4. 2020.

Krvodajalke in krvodajalce obveščamo, da kljub izrednim raz-
meram potrebujemo kri za nujna in neodložljiva zdravljenja.

Prosimo vas, da se odzivate na vabila.
Hvala vsem in vsakemu posebej ter ostanite nam zdravi!

Katja Strmole 
sekretarka RKS-OZ Trebnje

PROTIKORONSKI
UKREPI

Takoj po potrditvi je nova vlada za-
čela z učinkovitimi ukrepi za zajezi-

tev širjenja koronavirusa.
Zaradi Covid-19 se je življenje čez noč spremenilo. Nujno pot-
rebni ukrepi so za enkrat zelo uspešni. Upamo, da okužbe ne 
bodo številčno dnevno naraščale in bo majhna smrtnost. 
Želimo si, da se življenje čim prej normalizira. Vlada je sprejela 
dobre 3 milijarde evrov pomoči za širok spekter ustvarjalnih 
področij za pomoč slehernemu posamezniku. Pripravlja se 
drugi sveženj pomoči. 
Hvala vsem zaposlenim in prostovoljcem, ki se v teh težkih ča-
sih trudite za vse nas.
Ostanite doma, ostanite zdravi.

Franci Kepa SDS Trebnje

V NSI SE ZAVEDAMO, DA V TEJ 
KRIZI NE SMEMO NA NIKOGAR 

POZABITI
Na izredni seji smo poslanci DZ potrdili Zakon o interventnih 
ukrepih za omilitev posledic epidemije. Ukrepi so vredni tri 
milijarde evrov, veljali pa bodo od razglasitve epidemije, 13. 
marca, do konca maja oziroma do konca epidemije. V drugem 
paketu bodo popravki tega zakona in ukrepi za reševanje li-
kvidnosti. Ključni namen ukrepov je poskrbeti za ljudi in za slo-
vensko gospodarstvo.
Zahvaljujem se vsem, ki v teh izjemno težkih časih delate in 
skrbite za naše zdravje in naša življenja. S svojim odgovornim 
ravnanjem bomo skupaj zaustavili širjenje koronavirusa in 
naša življenja vrnili v normalne tirnice. 
Blagoslovljene velikonočne praznike!

Blaž Pavlin, poslanec NSi
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V teh težkih časih je prav, da si po-
magamo med seboj, kolikor si mo-
remo. Pa naj bo to doma, na vasi ali 
pa na ravni Slovenije. Težko je pos-
talo za vse nas. V SLS predlagamo, 

da si za življenje, kar je moč, priskrbimo na lokalnih kmetijah 
ter v trgovinah kupujemo slovenske izdelke. S tem podpremo 
slovenskega kmeta in obrtnika, obenem pa dobimo, kar pozna-
mo. Nakup na kmetijah pa je tako bolj varen, saj je tam običaj-
no mnogo manj ljudi kot po supermarketih.
V SLS podpiramo napore sedanje vla-
de za zajezitev in omilitev novonasta-
le krize. Prav tako menimo, da bi bilo 
prav, da se aktivira 37.a člen, ki omo-
goča aktivacijo slovenske vojske za po-
moč na južni meji.
Želimo Vam lepe in blagoslovljene ve-
likonočne praznike. 

Ostanite zdravi! OO SLS Trebnje

»Gregorčki« ponovno na trebanjski 
Temenici
Gregorjevo je dan, ko se ptički ženijo in ko v naše kraje pri-
haja pomlad. V ta namen smo tudi letos 11. 3. 2020 na pred-
večer praznika v Turističnem društvu Trebnje pripravili dogo-
dek z naslovom Pozdrav pomladi. Vreme je bilo tokrat res na 
naši strani in izvirne ladjice, ki so jih izdelali otroci (nekateri s 
pomočjo staršev) so odlično zaplule po reki Temenici. Hvala 
vsem, ki ste se nam pridružili in z obilo dobre volje pozdravili 
letošnjo pomlad. Hvala tudi trgovini Spar Trebnje in g. Ivanu 
Goletu za sodelovanje.
Maja Jarc, Foto: Milka Poljanc

Praznujemo največji krščanski praznik. Zagotovo nam bo os-
tal v trajnem spominu. V najtežjih trenutkih človeštva so bile 
cerkve nabito polne. Letos ne bo stiska rok. To pot bo povsem 
drugače. Največ družin bo potisnjenih med štiri zidove. Zato 
imamo priložnost, da se zamislimo o tem, kaj je človek.
Izkoristimo nenavaden čas in se poskušajmo iz njega naučiti kaj
pozitivnega. Živimo v upanju, da za vsako nočjo pride dan in 
z njim vzhajajoče sonce. Ob teh izrednih razmerah želim kra-
janom KS Veliki Gaber kot tudi občanom in občankam veselo 
Alelujo. 

Štefanija Gliha, Predsednica KS Veliki Gaber

stranke / razno
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stranke / zahvale

Vse na svetu mine, 
vse se spremeni.
Dom ostaja prazen,
molči.
Spomin na tebe,
dragi ata,
pa ostaja in živi. 

ZAHVALA
V 93. letu se je poslovil naš dragi oče, tast, dedek in pradedek 

ŠTEFAN BARTOLJ 
starejši iz Grma pri Trebnjem. 

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, so-
sedom, prijateljem, znancem in sodelavcem za izrečena sožalja 
in tolažilne besede. Hvala Zdravstvenemu domu Trebnje, gos-
podu župniku za opravljen obred ter gospe Nevenki za ganljive 
besede slovesa. Hvala tudi vsem, ki ste ga imeli radi in ste z njim 
delili trenutke življenja. 

Vsi njegovi.

Veseli s teboj smo živeli,
žalostni, ker te ni.
Ostali so živi spomini,
z nami potuješ vse dni.

ZAHVALA
V 94. letu nas je za vedno zapustil naš dragi ata 

ALOJZIJ AVGUŠTINČIČ
Iz Lokev pri Dobrniču 1. 

Njegova dobrota in ljubezen nas bosta spremljala in spodbujala tudi 
sedaj, ko ga ne bo več med nami. Spomin na njegovo toplino in is-
krenost nam bo lajšal bolečine. Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, 
vaščanom in prijateljem za izrečeno sožalje, darovane sveče in maše. 
Iskrena hvala zdravnici Mariji Petek, patronažni sestri Majdi Gačnik 
ter osebju SB Novo mesto. Zahvaljujemo se pogrebni službi Marije No-
vak, pevcem in župniku Milošu Koširju.
Hvala vsem, ki ste nam in našemu atu stali ob strani in ga pospremili 
na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi. 

Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
povsod te slišimo mi vsi,
med nami si.

ZAHVALA
Po težki bolezni nas je v 86. letu starosti zapustila naša draga 

mama, babica, prababica, sestra 

ALOJZIJA PENE
iz Štefana pri Trebnjem.

Ob boleči izgube se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, sveče in 
svete maše. Hvala osebju Zdravstvenega doma Trebnje, patronažni 
službi, še posebej prof. dr. Mariji Petek in Mateji Zajc za skrb in pomoč 
v času bolezni, pogrebni službi Komunala Trebnje za organizacijo pog-
reba, gospodu Slavku Kimovcu za lepo opravljeni obred in kvartetu 
Strmole za zapete pesmi.
Iskrena hvala vsem, ki ste imeli našo mamo radi, ki se je spomnite v 
osebni molitvi in jo boste ohranili v najlepšem spominu.

Žalujoči: Jože, Darinka, Lojzka in Bogdan z družinami

Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu.
T. Pavček

ZAHVALA
V 78. letu nas je zapustil naš dragi stric, brat in prijatelj 

ALOJZ FLORJANČIČ 
iz Trebnjega. 

Ob žalostni izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in pri-
jateljem za izrečeno sožalje, cvetje in sveče. Posebno zahvalo namenja-
mo osebju negovalne bolnišnice Novo mesto za vso prijazno podporo 
in pomoč, pogrebni službi Komunale Trebnje, pevcem, gospodu žu-
pniku za lepo opravljen obred in Lei za poslovilne besede.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste Lojzeta pospremili k zadnjemu počitku.

Vsi njegovi.

Iskrene čestitke za
1. maj – praznik dela!

Letos je leto posebnih preizkušenj prav za vse. Koronavirus 
nam je spremenil življenje. Gospodarstvo se je znašlo v hu-
dih preizkušnjah, otroci se učijo doma, predvsem starejšim pa 
manjka stik s sorodniki in prijatelji. 
Ob 1. maju letos pomislimo, kako lepo je delati, kako mine 
dan, če v nas ni negotovosti, če je dohodek zagotovljen.
Stranka SMC aktivno sodeluje v Vladi in si prizadeva, da bi se z 
ukrepi omilile posledice koronavirusa.
Bodimo strpni, bodimo doma in praznujmo 1. maj! 

 LO Trebnje

Nova koalicija
Trebanjci nismo še nikoli v zgodovini samostojne Slovenije 
imeli dva poslanca v DZ. Pred sestavo vlade smo Trebanjci od 
njiju pričakovali veliko, vendar je bil vedno izgovor, da sta v 
opoziciji, da se pač trudita, vendar ne zmoreta v boju z mlini 
na veter. Sedaj se je situacija spremenila, opozicija je naenkrat 
postala koalicija, zato ne bo več izgovorov, da se ne da storiti 
kaj več za volilni okraj, v katerem sta bila poslanca izvoljena. 
Spomnimo: nadvozi, ureditev krožišča pod gradom, nova šola, 
obvoznica na Mirni, kulturni dom … Upajmo, da se realizira 
vsaj ena od teh obljub. Izkažita se.

Občinski odbor SD Trebnje
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križanka

Sponzor nove križanke je KZ Trebnje, Stari trg 2, 
8210 Trebnje. 

V Vrtnem centru KZ Trebnje vam nudijo bogato izbiro ze-
lenjadnic za lastno samooskrbo, velik izbor balkonskega 
cvetja za lepši dom in vse za zasaditev vrta v celoti. Prijazni 
prodajalci vam nudijo tudi strokoven nasvet in sadilni ma-
terial, kot so substrati, gnojila, sredstva za varstvo rastlin, 
vse za zalivanje in kapljično namakanje. 

V Supermarketu pa lahko kupujete izdelke iz domače police 
in kakovostno meso slovenskega porekla. Prodajalna ima 
sedaj podaljšan delovni čas. Ob sobotah jih lahko obiščete 
vse do 18. ure.
Več o podjetju si lahko pogledate na 
http://www.kz-trebnje.si.

Vabljeni v KZ Trebnje ali njihove poslovalnice!

Za vas so pripravili nagrade v vrednosti:
1. nagrada: bon v vrednosti 30 EUR
2. nagrada: bon v vrednosti 20 EUR
3. nagrada: bon v vrednosti 10 EUR
Geslo križanke in svoj naslov pošljite izključno na dopisni-
cah na Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali na 
elektronski naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com 
najkasneje do ponedeljka, 5. 5. 2020. Gesel po tem datu-
mu in gesel brez naslova ne bomo upoštevali.
Pravilno geslo križanke iz marčne številke Glasila je:  
VRATA ZA VAS. Prejeli smo 58 rešitev, od tega 5 nepravil-
nih. V ponedeljek, 6. 4. 2020, smo izžrebali 3 nagrajence:
1. nagrajenka: VILMA UDOVIČ, 
Gornja Težka Voda 8, 8322 STOPIČE
2. nagrajenka: MILKA SLAK, 
Dol. Prapreče 3 A, 8212 VELIKA LOKA
3. nagrajenec: HENRIK RAZPOTNIK, 
Kresnice 1 A, 1281 KRESNICE
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Prevzem mask za enkratno 
uporabo za občanke in občane 
občine Trebnje
Spoštovane občanke in občani!
Štab CZ Občine Trebnje ves čas aktivno išče načine za zagotovi-
tev zaščitne opreme/mask za občanke in občane. S podjetji se 
dogovarjamo za dobavo materiala za izdelavo mask za večkratno 
uporabo, nekatere pridne prostovoljke pa le-te tudi že izdelujejo. 
Občina Trebnje pa je za prebivalstvo iz lastnih sredstev naročila 
tudi zaščitne maske za enkratno uporabo, ki so bile dobavljene 
konec tedna.
Maske za enkratno uporabo lahko vsi, ki jih nujno potrebujete in 
z njimi ne razpolagate, prevzamete v Mestnem parku Trebnje, in 
sicer
• vsak ponedeljek, torek, četrtek in petek med 9. in 11. uro
• in v sredo med 15. do 17. uro (do porabe dobavljenih koli-

čin). 
Štab CZ Občine Trebnje

Foto: Mojca Smolič

Navodila za uporabo pralnih mask
Zaradi velikega pomanjkanja zaščitnih mask za enkratno uporabo je ustrezna alternativa uporaba pralnih mask iz bombažne tkanine, 
ki jih lahko sešijemo tudi sami. Pravila za uporabo pralnih mask so nekoliko zahtevnejša.
Masko si nadenemo že doma. Ko se vrnemo domov, masko previdno snamemo tako, da se dotikamo samo privezovalnih trakov. Ma-
sko odložimo v plastično vrečo in si temeljito umijemo ali razkužimo roke. Masko operemo v pralnem stroju. Po tistem, ko vzamemo 
masko iz plastične vreče in jo vložimo v pralni stroj, si temeljito umijemo ali razkužimo roke. Po pranju masko prelikamo z likalnikom 
in pripravljena je za ponovno uporabo.

Zdenko Šalda, dr. med.
Občinski štab Civilne zaščite Trebnje

Poziv prostovoljcem k šivanju 
in obvestilo o izdelovanju  
in razdeljevanju pralnih 
zaščitnih mask
Občina Trebnje in Štab CZ sta s to številko Glasila občanov po 
gospodinjstvih razdelila skupno 4.100 pralnih mask. Blago in drug 
material za maske je doniralo podjetje A-Anubis d.o.o. iz Malega 
Gabra, za kar se jim iz srca zahvaljujemo. 

Za njihovo izdelavo je Občina Trebnje izvedla javno naročilo, da 
so bile maske pravočasno izdelane. Maske za potrebe civilne zaš-
čite, za ranljive skupine in za zaposlene v inštitucijah, katerih de-
lovanje je bilo in je še vedno nujno potrebno v času epidemije, 
sta štabu CZ predali tudi gospa Sonja Hribar in gospa Bernarda 
Gabrijel z družino. Tudi vam se srčno zahvaljujemo. 

Dodatno blago za izdelavo mask pa nam je doniralo še podje-
tje Katapult d.o.o., pobudniki akcije Maske za vse iz Trbovelj. Rav-
no to je razlog, da sedaj ponovno pozivamo vse prostovoljke in 
prostovoljce, ki bi znali in želeli izdelovati maske po spodnji pre-
dlogi (krojno sliko boste prejeli tudi z dostavo materiala), da se 
nam javijo na elektronski naslov info@trebnje.si! 
Skupno je na voljo blaga in elastike za izdelavo preko 6.000 

mask, zato vas prosimo, da nam v teh izrednih razmerah pri-
skočite na pomoč, da bomo skupaj proizvedli dovolj mask tudi 
za nadaljnje potrebe civilne zaščite in tistih, ki se v teh časih 
izpostavljajo za naše preživetje in varnost.
  

Štab CZ Občine Trebnje

korona virus


