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Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje, 
Goliev trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje,  
Goliev trg 5, 8210 Trebnje
Odgovorna urednica: Mojca Smolič
Uredniški svet: Mitja Hren, Vanja Jakopin, Ma-
teja Grebenc Kepa, Darinka Krevs, Petra Pust 
Smolič, Milan Žnidaršič, Franc Brane Praznik, 
Mojca Smolič, Andreja Perc
Lektorica: Silva Kastelic
Grafična podoba: Simona Pate Popelar
Tisk in prelom: Tiskarna Januš d.o.o, Ljubljana
Naklada: 4.850 izvodov, ki se razdelijo brez-
plačno vsem gospodinjstvom in podjetjem v 
občini Trebnje. 
Uredništvo si pridržuje pravico do objave, 
neobjave, delne objave ali krajšanja nena-
ročenih prispevkov v skladu s prostorskimi 
možnostmi in uredniško politiko. Prosimo, 
da posamezni prispevki ne obsegajo več kot 
1000 znakov s presledki in fotografijo v for-
matu JPG ali podobno. Fotografij neprimerne 
kakovosti za tisk ne bomo objavili, prav tako 
ne bomo objavili fotografij, pripetih v progra-
mu Word zaradi slabe resolucije. Po odloku 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije, mo-
rajo politične stranke plačati objavljene član-
ke po rednem ceniku. Prispevkov, ki ne bodo 
podpisani s polnimi imeni avtorjev, ne bomo 
objavili. Prosimo, da ob prispevku vedno na-
vedete tudi avtorja fotografije. Uredništvo si 
pridržuje pravico, da neprimerne in žaljive 
vsebine ne objavi. 
V Glasilu občanov se brezplačno objavi 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 šte-
vilko je ponedeljek, 6. 12. 2021, do 15. ure, 
predviden izid je v sredo, 15. 12. 2021.
Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po 
tem datumu, bodo uvrščeni v naslednjo števil-
ko, če bodo še aktualni.

občinske novice

Naša hiša, naša 
skupnost, naše življenje!
Naša knjižnica, Knjižnica Pavla Golie Trebnje, 
ki je te dni praznovala 90 let delovanja, ima 
izjemen pomen za našo občino in za ljudi. 
Knjižnica je prostor druženja, znanja, spomi-
njanja, zgodb in novih tehnologij. Čestitke, 
dragi knjižničarji, bibliotekarji in ljubitelji do-
brih knjig ob 90-letnici obstoja knjižničarstva 
v Trebnjem.
Pred nekaj tedni smo sprejeli rebalans pro-
računa in zagotovili sredstva za nakup cca 
3,6 ha velikega zemljišča za drugo osnovno 
šolo v Trebnjem ter hkrati začeli postopek za 
spremembo namembnosti tega zemljišča po 
zakonodajni možnosti, ki jo omogoča Zakon 
o interventnih ukrepih za omilitev posledic 
drugega vala epidemije COVID-19, in sicer so 
postopki do določene mere poenostavljeni 
napram klasični spremembi namembnosti 
zemljišč oziroma spremembi OPN. 
Omenjeno zemljišče je na zelo lepi lokaci-
ji v Štefanu ob poti na Rožni Vrh. Celoten 
postopek odločitve za nakup navedenega 
zemljišča je bil dolgotrajen in je tekel na 
način, da je Občinski svet Občine Trebnje 
konec leta 2019 sprejel sklep, da se v naj-
krajšem možnem času pripravi strokovne 
podlage za umestitev druge osnovne šole 
ter imenoval člane Komisije za koordinacijo 
reševanja prostorske problematike šolstva 
v Občini Trebnje, katere naloga je spremlja-
nje umestitve šole in nakupa zemljišča. Kot 
člani komisije so bili imenovani predstavniki 
vseh svetniških skupin, predstavniki sveta 
staršev in zainteresirane javnosti. Iz izdela-
nih strokovnih podlag Primerjalna (SWOT) 
analize štirih lokacij za novo osnovno šolo v 
Trebnjem (VIIAS, arhitekturno projektiranje, 
d.o.o., april 2020) izhaja, da je strokovna sku-
pina arhitektov analizirala več predlogov za 
umestitev druge osnovne šole in je kot zelo 
primerno prepoznala zgoraj omenjeno loka-
cijo s sledečo navedbo: »Z vidika umestitve 
osnovne šole skupaj s športno dvorano je 
primerna tudi lokacija 1 /Štefan - Rožni Vrh 
jug. Lokacija omogoča prostorsko zasnovo 
šole s pravilno orientacijo učilnic, enosta-
ven dostop do športne dvorane, sorazmer-
no enostavno organizacijo varne poti v šolo. 
Glavna slabost je namenska raba zemljišča 
(K1) in s tem povezani postopki za spremem-
bo prostorskih aktov.« Iz navedenega razloga 
namenske rabe zemljišča na lokaciji Štefan 
- Rožni Vrh je Občina Trebnje pri pristojnem 
organu pred samim predlogom nakupa ze-
mljišča izvedla preveritev, ali bo mogoče to 
kmetijsko zemljišče 1. kategorije spremeniti 
v zazidljivo zemljišče. Odgovor se glasi, da bo 
sprememba namembnosti mogoča ob pogo-
ju, da s povrhnjico izboljšamo drugo slabše 
kmetijsko zemljišče. Kot drugi pogojno pri-

merni lokaciji sta bili prepoznani tudi lokacija 
na Odrgi ob nekdanji H1, vendar prvenstveno 
iz vidika umestitve nove športne dvorane in ne 
druge osnovne šole, saj je po navedbi iz stro-
kovnih podlag »lokacija izrazito problematična 
in neprimerna za umestitev nove osnovne šole 
z več vidikov: slaba dostopnost, slaba osonče-
nost in osvetlitev, ujetost med prometna kori-
dorje« ter lokacija Praproče - jug, katere slabost 
je ravno tako namenska raba zemljišča (K1) in 
pa koncentracija dejavnosti na enem mestu, saj 
bi prometni tok obremenil sedaj mirno obmo-
čje. Kot neprimerni sta bili označeni lokaciji ob 
obstoječi šoli in pod Jurčkovim gozdom.
Občina je v nadaljevanju postopka nakupa ze-
mljišča v velikosti 3,6 ha na lokaciji Štefan - Rož-
ni Vrh začela pogajanja z lastniki in ko so bile 
z vsemi lastniki podpisane predpogodbe, smo 
elemente predpogodbe predstavili komisiji, ki 
smo jo sklicali pred odločanjem o zagotovitvi 
sredstev za nakup na seji Občinskega sveta. 
Na komisiji je predlog za nakup dobil soglasno 
podporo tudi DROT-ovih predstavnikov. 
Predmetno zemljišče v Štefanu je primerno 
osončeno, lega je izvrstna za priklop tako na ka-
nalizacijski in vodovodni sistem, prav tako tudi 
omogoča dobro prometno povezavo. Površina 
omogoča umestitev dvorane, šolskih prostorov, 
zunanjih igrišč, parkirnih površin, razmišljamo 
lahko tudi o glasbeni šoli ter kakšnem oddelku 
vrtca. Umestitev pomeni uravnoteženje pose-
litvenega prostora zahodnega dela Trebnjega, 
skratka pomeni izjemno razvojno priložnost za 
mesto, ki zelo hitro raste. Leta 1967 je bila ta-
kratna Občina Trebnje na predzadnjem mestu 
po razvoju med takratnimi občinami v Sloveniji, 
leta 2006 smo zasedali 39. mesto, po letošnjem 
ocenjevanju Ministrstva za finance pa smo za-
sedli 11. mesto. Smo drugi po priseljevanju in 
zato moramo pohiteti z novimi kapacitetami 
na področju šolstva. Primera PŠ Dobrniča in PŠ 
Dolenja Nemška vas sta me naučila, da je razla-
stitev slaba rešitev in tudi pogajanja o nakupu 
navadno ne gredo v pravo smer, če je zemlja že 
zazidljiva.
Tudi tokrat ni šlo brez anonimk – pred nedav-
nim so tako novinarji kot razne institucije preje-
le pismo, ki želi vsa naša prizadevanja za ume-
stitev druge osnovne šole prikazati kot slaba in 
nepremišljena. Pogumen anonimnež z e-mail 
naslova bbroker@protonmail.com navaja ra-
zne predpostavke o tem, kako bi bilo primer-
nejše graditi v gozdu za Studencem, kako ne bi 
smeli kupovati kmetijskega zemljišča in podob-
no. Skratka, nekateri so že globoko zaplavali v 
volilno kampanjo. Ne gre na napad name, tem-
več za boj za oblast, saj se nekateri bojijo, da 
bomo »prehitro« zagotovili zemljo za gradnjo 
druge osnovne šole in potem ne bodo ime-
li najmanjše šanse na volitvah. Bojijo se nas, 
čeprav je naš iskren namen graditi našo hišo, 
graditi skupnost in graditi lepše življenje za pri-
hodnje generacije. 

Župan Alojzij Kastelic
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Gradnja 
infrastrukture  
na Studencu
Izvajalec Komunala Trebnje d.o.o. je v ok-
tobru začel z gradbenimi deli za izvedbo 
investicije »Gradnja infrastrukturne uredi-
tve na Studencu 1. faza«. V sklopu gradnje 
1. faze bo izvedena izgradnja nove občin-
ske ceste v dolžini ca. 120 m proti zaho-
du z obračališčem in s podpornim zidom. 
Hkrati je načrtovana izgradnja celotne 
komunalne infrastrukture z meteorno ka-
nalizacijo za odvodnjavanje s ceste, uredi-
tev primarnega kanalizacijskega fekalnega 
voda s črpališčem v območju obračališča 
in ureditev vodovodnega omrežja ter 
asfaltiranje ceste. 
V prvi fazi je predvidena tudi izgradnja ko-
munalne infrastrukture na cesti proti se-
veru, asfaltiranje te ceste pa je predvideno 
v drugi fazi. 

Namen investicije je zagotoviti celovito 
ureditev gospodarske javne infrastruktu-
re, kar bo omogočilo gradnjo stanovanj-
skih objektov na območju Studenca.

mag. Janko Zakrajšek
Oddelek za okolje, prostor in 

infrastrukturo
OU Občine Trebnje

Pričetek gradnje krožišča pod gradom v Trebnjem
Izvajalec Komunalne gradnje d.o.o. bo v mesecu novembru pričel z izvedbo investicije »Ureditev centralnega krožnega križišča Treb-
nje na R2-448/0220 od km 2,150 do km 3,310«. Pogodbena vrednost investicije znaša 1.629.004,51 eur, od tega znaša finančna ob-
veznost Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo 1.389.777,07 eur, Občine Trebnje pa 239.227,44 eur.
V okviru investicije je načrtovana porušitev sedanjega nadvoza nad regionalno cesto H1 in izgradnja krožišča na tem delu. Krožišče bo 
niveletno višje od sedanje kote hitre ceste. V sklopu ureditve bo zgrajena tudi kolesarska steza, hodnik za pešce ter nova navezava na 
Odrgo. Dovoz na Petrol bo po končani gradnji direktno z regionalne ceste. Prav tako bo na novo zgrajena navezava na cesto, ki vodi na 
Grmado, in sicer bo cesta potekala med Petrolom in bivšim motelom. Zgrajena bo tudi nova navezava objektov CGP in Art-Pe direktno 
na regionalno cesto. 
Sprva bo izvajalec del pričel z razširitvijo profila ceste izven bodočega krožišča. Preko zime se zato obeta samo polovična zapora ce-
ste. V spomladanskih mesecih se bo gradnja razširila na samo krožišče in v tem delu gradnje lahko pričakujemo tudi popolno zaporo 
regionalne ceste za nekaj mesecev.
Gre za enega večjih projektov na področju cestne infrastrukture v Občini Trebnje v zadnjih letih, ki se ga zelo veselimo, saj bo vhod v 
samo mesto Trebnje po izgradnji precej lepši. Investicija bo predvidoma končana do konca decembra 2022. 

mag. Janko Zakrajšek
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo, OU Občine Trebnje
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Poročilo  
s 17. redne seje 
Občinskega sveta 
Občine Trebnje
Župan je sklical 17. redno sejo Občinske-
ga sveta Občine Trebnje (v nadaljevanju: 
Občinski svet), ki je potekala v sredo, 13. 
oktobra 2021, od 16. 00 do 19.13 v pre-
davalnici Centra za izobraževanje in kul-
turo Trebnje in preko videokonference 
MS Teams. 
Na seji je bilo prisotnih 19 članic in čla-
nov Občinskega sveta, na dnevni red pa 
je bilo umeščenih 22 točk. Na Občini 
Trebnje smo pri organizaciji in izvedbi 
seje spoštovali priporočila in ukrepe NIJZ 
za preprečitev širjenja okužb z virusom 
SARS-CoV-2. 
Občinski svet je na 17. redni seji uvodo-
ma potrdil zapisnika svojih preteklih sej, 
in sicer 16. redne seje z dne 15. 6. 2021 in 
2. izredne seje z dne 25. 8. 2021. 
V okviru kadrovskih zadev se je seznanil z 
obvestilom o odstopu članice in preneha-
nju mandata članici Občinskega sveta Ta-
nji Cesar ter v Svet zavoda Osnovna šola 
Trebnje imenoval Majdo Zaletel, Matejo 
Povhe in Jožeta Puciharja. 
Občinski svet je v nadaljevanju sprejel 
Odlok o spremembah Odloka o proraču-
nu Občine Trebnje za leto 2021 – rebalans 
II, z upoštevanjem sprejetega amandmaja 

št. 1, ki je bil vložen s strani prvopodpi-
sanega Blaža Ovnika. Prav tako je sprejel 
dopolnitve oziroma spremembe načrtov 
ravnanja z nepremičnim in premičnim 
premoženjem Občine Trebnje za leto 
2021, ki so usklajene s sprejetim Odlo-
kom o spremembah Odloka o proračunu 
Občine Trebnje za leto 2021 – rebalans II.
V prvi obravnavi je bil sprejet tudi Odlok 
o razglasitvi Cerkve sv. Janeza Krstnika v 
Brezi za kulturni spomenik lokalnega po-
mena.
V nadaljevanju so bili sprejeti naslednji 
elaborati: Elaborat o oblikovanju cene 
izvajanja storitev javne službe ravnanje 
z odpadki na območju občine Trebnje za 
leto 2021, Elaborat o oblikovanju cene 
izvajanja storitev javne službe oskrbe s 
pitno vodo na območju občine Trebnje v 
letu 2021 in Elaborat o oblikovanju cene 
izvajanja storitev javne službe za odvaja-
nje in čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode ter storitve, povezane z 
greznicami in MKČN na območju občine 
Trebnje v letu 2021. Občinski svet je po-
dal tudi soglasje k predlogu Tehničnega 
pravilnika o odvajanju in čiščenju odpad-
nih voda v občini Trebnje.
Občinski svet je potrdil pristop Občine 
Trebnje k Evropskemu združenju za teri-
torialno sodelovanje (EZTS): Poti prihod-
nosti Ljubljana – Novo mesto – Karlovec 
– Zagreb, določil je datuma plačil po sod-
ni poravnavi, sklenjeni med občinami in 
Republiko Slovenijo v zadevi gradnje od-

prtega širokopasovnega omrežja. Potrjen 
je bil tudi predlog strokovne komisije za 
poimenovanje prireditvene ploščadi pred 
Knjižnico Pavla Golie Trebnje, in sicer se 
prireditvena ploščad po novem imenuje 
Park likovnih samorastnikov.
Potrjeni so bili sklepi v vseh premoženj-
skopravnih zadevah (ukinitve, pridobitve 
in ureditev statusa grajenega javnega do-
bra, odločanje o pravnem poslu razpola-
ganja z nepremičnim premoženjem).
Prav tako se je Občinski svet seznanil s Po-
ročilom o izvrševanju proračuna Občine 
Trebnje v prvem polletju leta 2021 ter s 
sklepom za izplačilo sredstev iz proračun-
ske rezerve za odpravo škode po neurju.
Predsednica Nadzornega odbora Občine 
Trebnje Vesna Zupančič Klarič je na seji 
predstavila poročilo o delu le-tega v letih 
2019 in 2020.
Prav tako je Občinski svet odločal o na-
daljevanju izvajanja programa zobozdrav-
stvo odraslih v obsegu 0,41 tima. Podprl 
je tudi prizadevanja Zdravstvenega doma 
Trebnje pri pridobitvi dodatnega progra-
ma zobozdravstva odraslih.
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 po-
trjene zapisnike preteklih sej.

Andreja Perc
Oddelek za splošne zadeve

OU Občine Trebnje

Preplastitve lokalnih 
cest v letu 2021
V sklopu investicije Preplastitve v letu 2021 
je Občina Trebnje izvedla preplastitev lokal-
ne ceste LC 425202 v najbolj poškodovanem 
delu - ovinku na Hudejah in pri deponiji Glo-
boko. Izvedena je bila tudi preplastitev lokal-
ne ceste LC 425002 v Sejenicah pri Čatežu. 
Izvedena je bila ureditev voziščne konstruk-
cije in hkratna izvedba odvodnjavanja. Inve-
sticijo je izvedlo podjetje KREATIV I inženiring 
d.o.o. Obravnavani odseki lokalnih cest so bili 
dotrajani, na številnih mestih poškodovani in 
nevarni. Investicija je izboljšala prevoznost 
obravnavanih odsekov cest, izboljšale so se 
tehnične karakteristike in prometna varnost, 
v prihodnje pa bo lažje tudi vzdrževanje na-
vedenih odsekov lokalnih cest.

mag. Janko Zakrajšek
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

OU Občine Trebnje
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Pomanjkanje 
kadrov v 
Zdravstvenem 
domu Trebnje
Spoštovani uporabniki zdravstvenih sto-
ritev!
Kadrovska situacija v Zdravstvenem domu 
Trebnje se je na področju splošnih am-
bulant in zagotavljanja dežurstva kritično 
zaostrila. Stanje je posledica kadrovskih 
razmer v celotni Sloveniji in trenutne epi-
demiološke slike.
Zdravstveni dom je poskušal z notranji-
mi viri obvladovati situacijo, vendar smo 
možnosti do konca izčrpali.
Uporabnike naših storitev smo zato prisi-
ljeni obvestiti, da se bo razpoložljivost in 
dostopnost zdravstvenih storitev zmanj-
šala. Občasno bomo prisiljeni zapirati am-
bulante (v primeru odsotnosti zdravnika), 
kajti ostali zdravniki ne morejo več prevze-
mati dodatnih obremenitev.
Pred naročilom na obravnavo oziroma 
pred obiskom zdravnika preverite stanje 

glede delovanja ambulante. Dovolj zgodaj 
si zagotovite potrebne recepte in napotni-
ce.
Predvidevamo, da bo obstoječe stanje 
trajalo do aprila 2022. Zdravstveni dom 
Trebnje si obstoječe situacije, ki je rezul-
tat neustreznega delovanja zdravstvene 
regulative, ni želel. Žal ne moremo omiliti 
in kompenzirati vseh nepravilnosti, ki so se 
v zdravstvenem sistemu dogajale zadnjih 
20 let. 
Zavedamo se težav, ki jih boste zaradi 
omejitev imeli uporabniki, vendar smo 

pri reševanju težav nemočni (kritično po-
manjkanje družinskih zdravnikov v Slove-
niji), vendar bomo uporabili vse organiza-
cijske in ostale možnosti, da bi uporabniki 
čim manj občutili kritično pomanjkanje 
zdravnikov.
Vse uporabnike prosimo za razumevanje 
in strpnost.

Zdravstveni dom Trebnje
Direktorica

Mag. Vera Rozman

IZJAVA ZA 
JAVNOST 
TREVES d.o.o., 

Bič, 13. oktober 2021

Sporočamo vam, da je marca letos la-
stnik podjetja Treves d.o.o. iz Francije 
– Treves SAS na zboru delavcev obvestil 
vse zaposlene o svoji nameri, da ne bo 
nadaljeval z ekonomsko aktivnostjo v 
Sloveniji. Odločitev lastnika, da ne bodo 
obnovili tovarne po požaru, ki se je v po-
djetju zgodil januarja letos, je posledica 
slabih dolgoročnih poslovnih perspektiv 
v Sloveniji.

Dne 21. 9. 2021 je lastnik sprejel sklep 
o prostovoljni likvidaciji podjetja Treves 
d.o.o., postopek prostovoljne likvidacije 
se je začel dne 7. 10. 2021 z vpisom skle-
pa o likvidaciji v sodni register. Glavni cilj 
prostovoljne likvidacije je poplačilo vseh 
upnikov še pred dokončnim zaprtjem to-
varne.

Skladno s to odločitvijo smo v podjetju 
postopali po skrbno načrtovanih korakih, 
ki so vodila do zmanjševanja obsega pro-
izvodnje in zaposlenih v skladu s planom 

prestrukturiranja podjetja. Upoštevali 
smo vso dinamiko delovnega procesa, 
časovnico prekinitev pogodb o zaposlitvi 
smo pripravili in z zaposlenimi uskladili 
maja letos. Zmanjševanje števila zaposle-
nih se je po dogovorjeni dinamiki pričelo 
konec junija in se bo končalo konec okto-
bra 2021. 

Veseli nas, da smo se z lastnikom Treves 
SAS, ki je v procesu prestrukturiranja po-
kazal veliko mero odgovornosti, dogo-
vorili, da zaposlenim, kot zahvalo za vso 
delo in požrtvovalnost v podjetju, poleg 
pravic in nadomestil, ki jim pripadajo po 
slovenski zakonodaji, izplačamo dodatne 
nagrade. Budget za izplačila ob odpovedi 
pogodb znaša večkratnik zneska, ki bi bil 
zaposlenim sicer izplačan v skladu s pravili 
in našo zakonodajo.

Zelo smo zadovoljni, da so praktično vsi 
zaposleni našli novo zaposlitev, kar pozi-
tivno sporoča o prepoznavnosti podjetja 
in vrednosti Trevesovih zaposlenih. Pre-
pričani smo, da bodo naši bivši zaposleni 
v novih podjetjih in na novih delovnih me-
stih z vsem svojim znanjem in izkušnjami 
pripomogli k izboljšanju delovnega okolja.
Vse dobave kupcem podjetja Treves d.o.o. 
v Sloveniji in tujini so s 1. 10. 2021 z veliko 
pomočjo naših zaposlenih prevzele sestr-
ske tovarne v skupini Treves. 

Zahvaljujemo se predvsem vsem zaposle-
nim za požrtvovalnost in vestno opravlja-
nje dela, ponosni smo na to, da so zapo-
sleni ostali pripadni in profesionalni do 
zadnjega dne.

Zahvaljujemo se vsem podjetjem in po-
sameznikom, ki so nam pomagali pri hitri 
sanaciji po katastrofalnem požaru januarja 
letos. 

Zahvaljujemo se tudi lokalnim in tujim do-
baviteljem, bankam, vsem domačim in tu-
jim kupcem ter medijem za vso podporo, 
ki so o vseh dogodkih korektno poročali. 
Prav tako gre zahvala županu in ekipi Obči-
ne Trebnje ter Upravne enote Trebnje.
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Z okupom dela 
parcele KZ Trebnje 
omogočeno 
projektiranje večje 
telovadnice  
v Velikem Gabru
Kot smo poročali v avgustu, je Občina 
Trebnje konec julija s projektantskim bi-
rojem Misel d.o.o. iz Postojne podpisala 
pogodbo v vrednosti 64.800,00 EUR brez 
DDV oziroma 79.056,00 EUR z DDV za iz-
delavo projektne dokumentacijo za pro-
jekt Obnova in dozidava OŠ Veliki Gaber 
z izgradnjo nove telovadnice − 1. faza, 
katere predmet je izdelava vse potrebne 
projektne dokumentacije za izgradnjo 
nove telovadnice pri OŠ Veliki Gaber.

Iz idejne zasnove in prostorske preveri-
tve za projekt, ki sta jo v letu 2020 izde-
lali Občina Trebnje in Osnovna šola Veliki 
Gaber, je izhajalo, da velikost trenutnega 
šolskega zemljišča zadostuje za umesti-
tev šolske telovadnice z igriščem v veliko-
sti 28 m x 15 m, ki je primerno za igranje 
košarke, ne pa tudi rokometa. Navedeno 
dejstvo je potrdil tudi izbrani projektant v 
izdelanem osnutku idejne zasnove. Ven-
dar pa je v preteklem mesecu v projektu 
prišlo do spremembe, in sicer sta Občina 
Trebnje in KZ Trebnje-Krka uspešno pod-
pisali pogodbo o odkupu dela zemljišča 
KZ Trebnje-Krka ob njihovi poslovalnici 
v Velikem Gabru. Z novo pridobljenim 
zemljiščem je tako omogočeno projek-
tiranje telovadnice, katere velikost bo 
omogočala tudi umestitev rokometnega 
igrišča v velikosti 40 m x 20 m. 
 
Nova telovadnica glede na izdelano do-
kumentacijo ni več predvidena kot vko-
pan objekt, temveč se njena gradnja 
predvideva na nivoju terena, saj se s tem 
v največji možni meri izognemo tvega-
njem eventualnega poplavljanja objekta. 
Telovadnica je zasnovana na način, da bo 
omogočena tudi vgradnja sončne elek-
trarne, kar bo doprineslo k zmanjšanju 
stroškov na eni in emisij na drugi strani. 
Količina proizvedene električne energije 
bo zadostovala za pokritje porabe objek-
ta, višek pa bo distribuiran nazaj v omrež-
je. 

Oddelek za splošne zadeve
Občina Trebnje

novice
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90 let naše hiše 
Knjižnica Pavla Golie Trebnje letos pra-
znuje 90. obletnico delovanja. Ob tej pri-
ložnosti smo izdali zbornik Naša hiša in 
njeni soustvarjalci, 90 let.

90 let je minilo, odkar so vrata naše hiše za 
obiskovalce na stežaj odprta. Za vsakega, 
ki želi vstopiti. 

Bodisi po težko študijsko branje, ali tisto, 
ki nežno zaziblje v sanje. 

Mogoče le po zadnjo novico iz današnjega 
časopisa ali po geslo iz leksikonskega opi-
sa. 

Mogoče ste le hiteli mimo in za prijazen 
dober dan pomolili nos v naš kulturni 
hram. 

V Trebnjem je prvo javno knjižnico po 
razpadu Bralnega društva v okviru svojih 
dejavnosti ustanovilo telovadno društvo 
Sokol v začetku leta 1931. Letos mineva 
90 let od ustanovitve knjižnice, kar smo 
počastili z izdajo zbornika in prireditvijo, 
ki sta jo, tako kot zbornik, povezovala Jur-
ček s svojo navihanostjo in Mojster Pavle 
s svojo modrostjo. Zbornik so z zgodbami 
oblikovali naši uporabniki, obiskovalci pri-
reditev, gostje, dobavitelji, zaposleni, di-
rektorji in župani. Vsake oči našo hišo po 
svoje malajo. Vsem in vsakemu posebej 
iskrena hvala. Pri nastanku zbornika je so-
delovalo okoli 50 ljudi, ki so prispevali vsak 
svoj kamenček v mozaiku.

Skozi 90 let obstoja knjižnice se je spreho-
dila tudi direktorica knjižnice Pavla Golie 
Trebnje, Andreja Pleničar. V svojem na-
govoru, kjer ni pozabila na predano delo 
zaposlenih, je poudarila, kako pomembno 
je, da se kljub vsem težavam, ki v zadnjem 
času puščajo sledi na mnogih področjih, in 
knjižničarstvo ni prav nobena izjema, še 
vedno radi srečujemo v knjižnici, da je to 
kraj številnih priložnosti in možnosti, tako 
izobraževanja kot preživljanja prostega 
časa. 

Pleničarjeva je izrazila navdušenje nad no-
vico, da je knjižnica Trebnje prva knjižnica, 
ki se je priključila vseevropskemu portalu 
Topoteka, ki je kot orodje za povezovanje 
arhivov lokalne zgodovine in kulturne de-
diščine nastala v okviru programa Ustvar-
jalna Evropa. Topoteko so razvili v Avstriji, 
danes pa je pridruženih že okoli 20 držav, 
ki ustvarjajo svoje digitalne arhive kultur-
ne dediščine. Topoteka trebanjske knjižni-

90 let knjižnice
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ce je poimenovana Topoteka Temeniške in 
Mirnske doline, s tem smo zajeli vse štiri 
občine, ki jih pokriva knjižnica.

»Digitalizacija ne samo ohranja kulturno 
dediščino, ampak omogoča lažji, hitrejši 
in širši, bolj demokratičen dostop do nje 
preko spleta. Zbiranje kulturne dediščine 
povezuje generacije med seboj,« je še pre-
pričana direktorica trebanjske knjižnice. 

Zbrane na prireditvi, ki je povezovala vse 
generacije bralcev, je nagovoril tudi župan 
občine Trebnje, Alojzij Kastelic. Veseli smo, 
da knjižnica in občina dobro sodelujeta, za 
kar si bomo, tako smo prepričani, tudi v 
prihodnje vsi prizadevali. Zato upravičeno 
verjamemo, da se bo tudi za knjižnico v pri-
hodnosti našlo nekaj dodatnega prostora, 
saj si tudi Trebanjci želimo večje in moder-
nejše proaktivne knjižnice, ki svojim kraja-
nom nudi neskončne možnosti druženja in 
pridobivanja različnih virov informacij. 

Svoje spomine na sodelovanje s trebanj-
sko knjižnico je v zbornik prispeval tudi 
vsestranski umetnik in Kulturnik (z razlo-
gom zapisano z veliko začetnico) Andrej 
Rozman Roza. Nagovoril nas je tudi na 
prireditvi. In bil (verjetno upravičeno) kri-
tičen. Do Slovencev in našega odnosa do 
kulture. Kljub temu najde vsaj kanček op-
timizma. Prav v knjižnicah in njihovem po-
slanstvu. Imenuje jih celo svetišča jezika, 
ki so trden temelj naše družbe in kulture. 
»Nenadomestljive (knjižnice) pa so seveda 
tudi zato, ker spodbujajo bralne navade, ki 
so danes ogrožene, saj knjige izriva psi-
hoza t. i. socialnih omrežij, za katera prav 
zdaj prihaja na dan, kako s svojimi algori-
tmi sistematično podžigajo sovraštvo in 
lažne alarmantne vezi«, še poudari Roza. 
In takole zaključi: »Tako da hvala knjižni-
cam, ki ste trden temelj naše kulture. In 
predvsem hvala vsem, ki se trudite zanje. 
Ta, ki jo danes slavimo, naj cveti in oplaja 
svojo okolico, da bodo v njej še naprej rasli 
ustvarjalni in v svojem jeziku samozavestni 
mladi ljudje, ki bodo bogatili našo kulturo 
in našo skupnost potegnili proti strpni in 
srečni prihodnosti«. 

Z igranjem na harmoniko je dogodek obo-
gatil profesor Sandi Ravbar iz Glasbene 
šole Trebnje. 

Ni kaj dodati. Naj bo knjižnica še dolgo 
hiša veselih in védenja željnih ljudi.   

Irena Palčar
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Foto: Mateja Vrhovšek

90 let knjižnice
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Rastoča knjiga je več kot knjiga,
je skrinja narodne zaveze,
je duh, ki se nad časom dviga,
je zvezda stalnica: ljubezen.

                                           Tone Pavček

Desetletnica 
Rastoče knjige 
Velikega Gabra  
z okolico
V četrtek, 21. oktobra, je bilo v Velikem 
Gabru slovesno. DU Veliki Gaber in učenci 
OŠ Veliki Gaber so na igrišču tamkajšnje 
šole pripravili kulturno prireditev ob de-
seti obletnici Rastoče knjige Veliki Gaber 
z okolico. Knjiga, ki spodbuja moč pove-
zovanja, znanja in vrednot, ki spodbuja 
osebno in kulturno rast posameznika in 
družbe kot celote. 
V uvodu prireditve je obiskovalce nago-
vorila in pozdravila predsednica DU Joži 
Štrempfelj, ki je s skupino upokojencev 
tudi snovala Rastočo knjigo Veliki Gaber z 
okolico. Povedala je, da je Rastoča knjiga 
za sam kraj nekaj pomembnega, ki nam 
omogoča, da lahko z besedo obudimo po-
membne ljudi iz Velikega Gabra in okolice, 
ki so vsak na svoj način prispevali k razvoju 
kraja in širše okolice, vse od druge polovi-
ce 19. stoletja naprej.
Za posluh in pomoč se je zahvalila županu 
in predvsem idejnemu očetu g. dr. Janezu 
Gabrijelčiču, ki je tudi častni občan naše 
Občine. 
Predsednica KS Veliki Gaber Štefanija 
Gliha je v svojem nagovoru poudarila po-
men Rastoče knjige tudi kot vodilo za na-
daljnji razvoj v kraju in dodala, da je nalo-
ga vseh, da knjigo še naprej dopolnjujemo 
in ohranjamo.
Na to pot rasti so pred petimi leti pristopili 
tudi učenci in učitelji OŠ Veliki Gaber. Z ve-
seljem se je ravnatelj mag. Gregor Udovč 
v svojem nagovoru zahvalil idejni vodji 
njihove Rastoče knjige, učiteljici Justini 
Zupančič, ki je srce projekta. Poudaril je, 
da je strmenje k odličnosti za življenje zelo 
pomembno.
Obiskovalce pa je na prireditvi nagovoril 
in jim ob jubileju čestital tudi župan Alojzij 
Kastelic. Poudaril je, da sta Dolenjska in 
Bela krajina najbolj uspešni gospodarski 
regiji v Sloveniji in, da je v teh regijah naj-
več Rastoče knjige. »Mislim, da se že čuti 
rezultate tega, kar je oče Rastoče knjige, 
g. Gabrijelčič, prehodil skupaj z nami na 
tem področju. V tem razdvojenem svetu 
še kako potrebujemo spodbude, sodelo-
vanje, prijateljstvo, znanje in zato je vsak 
talent naša skupna odgovornost. Da spod-

kultura
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bujamo k dobremu in dosegamo še boljše 
rezultate. Verjamem, da bo v prihodnjih 
desetletjih v Velikem Gabru še veliko ra-
stočnikov.« 
Slavnostna govornika sta bila idejni oče 
Rastoče knjige Slovenije doktor Janez Ga-
brijelčič in ambasadorka Rastoče knjige 
profesor doktor Slavka Kavčič. Oba sta 
ponosna, da se je Rastoča knjiga rodila na 
Dolenjskem in se je tako dobo zasidrala v 
prostoru in želita, da še naprej tako lepo 
raste.
Rastoča knjiga je projekt, v katerem delu-
jejo društva Rastoče knjige že v 13 državah 
sveta in tako preko kulture, znanosti, knjig 
in dosežkov predstavljajo svojo veličino in 
odličnost svetu. Z njim se Slovenci v sve-
tovnem merilu predstavljamo kot narod, 
ki želi s svojo kulturo prispevati v svetovno 
zakladnico znanja in idej. Vse to je odprlo 
možnost, da kot posamezniki in narod sto-
pimo po poti nenehne rasti. »Od dobrega 
k boljšemu in boljšega k odličnemu«, so 
povedali učenci tamkajšnje OŠ, ki so sku-
paj z učiteljicami pripravili čudovit kulturni 
program.
Naj nas vodi misel idejnega očeta Rasto-
če knjige, dr. Janeza Gabrijelčiča, ki pravi, 
naj ne mine dan, da ne bi naredili česa 
dobrega zase, za družino, za ožjo in širšo 
skupnost. 

Mojca Smolič

kultura
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IZJAVA ZA JAVNOST:
Zadruge v GIZ K10+ združile nabavne aktivnosti za dvig 

konkurenčnosti slovenskega kmetijstva

PODČETRTEK, 14. oktober – Deset kmetijskih in gozdarskih zadrug, članic Zadružne zveze Slovenije (ZZS), je v prostorih Hiše vin 
Emino na današnji ustanovni skupščini Združenja kmetijskih zadrug K10+, gospodarsko interesnega združenja (GIZ K10+) postavilo 
pravne temelje za skupni nastop na nabavnih trgih, s čimer želijo za slovenske družinske kmetije in njihove zadruge ustvariti konku-
renčnejše poslovno okolje. Pri svojem osnovnem namenu, t.j. pospeševanju koristi svojih članov – kmetic in kmetov, želijo zadruge 
postati učinkovitejše. Za prvega direktorja so članice imenovale Stanka Tomšiča, direktorja KZ Trebnje-Krka.  Članstvo v GIZ K10+ 
je odprto tudi za ostale kmetijsko gozdarske zadruge. 

Osnovni namen zadrug je pospeševati gospodarske koristi in razvijati gospodarske ali družbene dejavnosti svojih članov ter temelji na 
prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu, enakopravnem sodelovanju in upravljanju članov. Kmet v zadrugi nastopa kot ustanovi-
telj, upravljavec, dobavitelj in kupec hkrati. Torej tisti, ki sistem sam oblikuje, ga razvija, nadgrajuje z vizijo in poslanstvom ustvarjanja 
socialno boljšega in bolj produktivnega okolja hkrati. V ZZS je vključenih 60 kmetijsko gozdarskih zadrug, ki so samostojni poslovni 
subjekti, ki skupaj združujejo preko 13.200 družinskih kmetij in na podeželju ustvarijo 2.600 stabilnih delovnih mest. Deset kmetijsko 
gozdarskih zadrug se je z današnjo ustanovitvijo GIZ K10+ ob upoštevanju konkurenčnopravnih pravil zavezalo medsebojno aktivno 
sodelovati. S skupnim nastopom na nabavnih trgih z repromaterialom oziroma v razmerju do dobaviteljev si bodo zadruge prizade-
vale doseči ugodnejše pogoje poslovanja, zlasti v smislu ugodnejših nabavnih cen ter doseganja boljših komercialnih pogojev blaga 
in storitev. 

»Zlasti v trenutnih razmerah izjemne rasti vhodnih stroškov v kmetijstvu (mineralna gnojila, krmila, energija, …) in porušenih razmer-
jih moči med deležniki v verigi vrednosti, ki se kaže s prerazporejanjem dobička na konec verige, je poslovno povezovanje zadrug s 
stališča zniževanja stroškov pridelave in reje za svoje člane in družinske kmetije izjemnega pomena. Ambicija za prihodnost mora biti 
aktivno sodelovanje na nivoju primarne kmetijske pridelave in na prodajnih trgih, vključno z razvojem maloprodajnih enot v primest-
nih in mestnih okoljih,« je izpostavil predsednik ZZS Borut Florjančič.

»Namen ustanovitve GIZ K10+ je v še intenzivnejšem povezovanju zadrug na področju nabave ter morda v nadaljevanju tudi prodaje. 
Povezane zadruge bomo lahko še močneje nastopale napram našim dobaviteljem ter suvereno zastopale naša stališča napram našim 
partnerjem ter drugim organom. 
Zadrug, ustanovnih članic GIZ K10+, je deset, vendar kot pove ime samo, smo odprte za prostovoljne pristope ostalih kmetijsko 
gozdarskih zadrug. Združenje bo delovalo po principu enakovrednih partneric, ki praviloma odločitve sprejemamo s konsenzom, pri 
čemer usklajevanje odločitev izhaja iz odprtega in iskrenega dialoga med članicami. Verjamemo, da bomo zadruge skupaj lahko še 
močneje uresničevale naš ustanovni namen, ki je v  povečevanju gospodarskih koristi naših članov.  Tako povezane zadruge želimo 
postati še bolj konkurenčen in še boljši ponudnik blaga in storitev do svojih članov in družinskih kmetij,« je poudaril direktor GIZ K10+ 
Stanko Tomšič.

Ustanovne članice GIZ K10+, ki so predhodno uspešno sodelovale že v obliki konzorcijskega sodelovanja, so:
• Kmetijska zadruga Šmarje, z. o. o.;
• Kmetijska zadruga Šentjur, z.o.o.;
• Kmetijsko gozdarska zadruga Slovenske Konjice, z. o. o.;
• Kmečka zadruga Sevnica, z. o. o.;
• Kmetijska zadruga Trebnje-Krka, z. o. o.;
• Kmetijska zadruga Izlake, z. o. o.;
• Kmetijska zadruga Šaleška dolina, z. o. o.;
• Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga z. b. o.;
• Kmetijska zadruga Medvode, z. o. o.;
• Kmetijsko gozdarska zadruga Litija, z. o. o.

Združenje si bo prizadevalo za uveljavljanje skupnih interesov članic, pospeševalo dejavnosti članic, predvsem na področju nabave 
in prodaje trgovskega blaga in storitev, uveljavljalo skupne interese na področju trgovanja s kmetijskimi pridelki, v sodelovanju z ZZS 
zastopalo skupne in posamezne interese članic pri državnih organih in drugih organizacijah, skrbelo za uveljavljanje in utrjevanje po-
ložaja slovenskega kmetijstva ter opravljalo druge naloge in aktivnosti, ki so v skupnem interesu članic in vodijo k napredku kmetijstva 
ter zadružništva kot kmetijske gospodarske panoge.

Dodatne informacije: 
Stanko Tomšič, direktor GIZ K10+, stanko.tomsic@kz-trebnje.si 

izjava za javnost
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Lastna kleparsko-ličarska delavnica

Nadomestno vozilo za celoten
čas popravila

Cenitev in prijava škodnega
dogodka za vse zavarovalnice

Hladna popravila
toče in udrtin

VEČ KOT 30 LET IZKUŠENJ
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OŠ je obiskoval v Šmarjeti, kjer je že kot 
osnovnošolec kazal vodstvene sposob-
nosti. Šolanje je nadaljeval na Elektro 
šoli v Novem mestu, potem pa ga je pot 
peljala na Pedagoško fakulteto v Ljublja-
no. Tam je pridobil naziv profesor fizike 
in tehničnih del. Kasneje je z odliko 10 
kot vse ostalo diplomiral iz managemen-
ta. 
Od leta 2016 uspešno vodi OŠ Veliki Ga-
ber; šolo, ki ima danes na razredni stop-
nji 133 na predmetni pa 110 učencev. 
Skupaj 243 učencev, za katere skrbi 47 
zaposlenih. Zraven spada tudi Vrtec 
Sončnica, ki ga letos obiskuje 78 otrok.
To je šola, za katero bi skoraj lahko rekli, 
da je butična, saj ima ogromno prednosti 
pred gigantskimi šolami, kjer se učenci 
skoraj ne poznajo med sabo. To je šola, ki 
nudi ukaželjnim vedno vse možnosti za 
dober razvoj in samostojen vstop v svet 
in nadaljnje življenje, je ena izmed petih 
institucij v Sloveniji, ki razvija čustveno 
inteligenco otrok po GENOS metodi. In 
je šola, ki ima dobrega ravnatelja. 

mag. Gregor 
Udovč
Kako ste začeli svojo poklicno pot?
Svojo poklicno pot kot pedagog sem za-
čel že na pedagoški fakulteti, kjer sem 
bil demonstrator pri eksperimentalnih 
vajah mlajšim študentom. Prvo trajnej-
šo zaposlitev in s tem priložnost vstopi-
ti v učiteljski poklic pa sem dobil na OŠ 
Rovte, kjer sem delal polnih 9 let. Ravno 
na tej šoli sem dobil od kolegov vrsto na-
svetov, ki mi koristijo še danes.

Se spomnite kakšne dogodivščine iz va-
ših šolskih let?
Dogodivščin v tistih časih je bilo bistve-
no več, kot si jih mladi privoščijo danes. 
Predvsem pa nismo uničevali javnega 
inventarja, kot to počnejo mladi danes. 
Svojevrstna  dogodivščina je bila, ko zju-
traj ni bilo avtobusa za v šolo, ker mu je 
zmrznila nafta, saj je bilo zunaj -20 sto-
pinj C. Tako smo se odločili, da gremo v 
šolo 3 km peš kljub mrazu. V spominu 
imam super izkušnjo doživeti pravi mraz 
in sneg v družbi prijateljev.

Ste tudi učitelj fizike in tehničnih del. So 
vam učenci v letih poučevanja kdaj kaj 
»zagodli«?  
Če ne zagodejo nič, niso zdravi otroci. 
Najraje imam prigode, ki so posrečene 
in se vsi skupaj nasmejemo, saj taki 
trenutki štejejo in ostanejo v spominu.

Ste v  OŠ Veliki Gaber pristali po na-
ključju?
Res je. Ko sem iskal šolo, ki bi mi dala pri-
ložnost za vodenje, in je bila hkrati  pri-
pravljena na spremembe, sem našel OŠ 
Veliki Gaber, se javil na razpis in mineva 
že šesto leto.

Gotovo ste doživeli kar nekaj spre-
memb. Kako se je spremenilo življenje 
na šoli od začetka do danes?
S spremembami smo pričeli že prvi dan 
mojega mandata. Takoj na začetku smo 
v ospredje postavili timsko delo zaposle-
nih, kvalitetne odnose s starši in Občino, 
predvsem pa pričeli izhajati iz potreb 
otrok. Veliko smo investirali v delovne 
pogoje zaposlenih, posledično se rezul-
tati vzgojno-izobraževalnega procesa iz-
boljšujejo iz leta v leto.

Virus. Ne moremo mimo njega. Kako 
je vse to vplivalo na vas, učence in šolo 
kot celoto?
Vsekakor je skrb za zdravje na prvem me-
stu, je pa po tako dolgem času na veliki 
preizkušnji še marsikaj drugega. Učenke 
in učenci so si najbolj želeli pristnih pri-
jateljskih stikov, brezskrbnega druženja, 
pohajkovanja, ki jim manjka. Težko je vse 
to doprinesti v njihova življenja kakor 
tudi v nas pedagoge, zato menim, da so 
vsi skupni trenutki še kako pomembni. 
Potrebno jih je izkoristiti v obojestran-
sko zadovoljstvo in seveda v korist vseh 
otrok, učencev.

Pravijo, da dober glas seže v deveto vas 
in glas o vas se daleč sliši. Dober ravna-
telj in tudi gospodarstvenik. Načrtova-
na gradnja bo velik zalogaj. Malo o njej.

intervju
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Pri svojem delu izhajam iz potreb otrok in okolice. V preteklem 
letu sem Občini predstavil vizijo razvoja šole. Ta je temeljila 
na realnih predpostavkah in ob zavedanju prostorskih težav 
občine na področju šolstva smo se z Občino skupaj lotili idejne 
zasnove nove športne dvorane in v drugi fazi izgradnje novega 
dela šole na mestu sedanjih montažnih delov stavbe (sedanja 
telovadnica, knjižnica, jedilnica in računalnica). 
Sedaj je nova športna dvorana v zaključni fazi načrtovanja. 
Vmes smo naredili kar nekaj sprememb. Zadnja je nakup do-
datnega zemljišča od kmetijske zadruge in s tem možnost iz-
gradnje dvorane za igranje rokometa. Do konca leta Občina 
Trebnje, ki zavzeto vodi projekt, načrtuje izdelavo dokumenta-
cije, ki je potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja. Nato 
le še čakamo na ustrezne razpise na državni ravni, da zagoto-
vimo sredstva za izgradnjo. Sama gradnja telovadnice ne bo 
vplivala na pedagoški proces, saj gre za povsem nov objekt, ki 
bo stal poleg obstoječih.

Nam lahko bolj podrobno poveste kakšne spremembe dolgo-
ročno še načrtujete?
OŠ Veliki Gaber je v preteklem letu prvič v zgodovini sodelo-
vala v mednarodnem projektu Erasmus+. Letos nadaljujemo 
z izmenjavami strokovnega kadra med sodelujočimi šolami iz 
Italije, Španije, Turčije in Litve. V novembru bomo v šoli gostili 
16 tujih učiteljev. Naslednji korak je izmenjava učencev. S tem 
bodo naši učenci imeli priložnost potovati v tujino in spoznava-
ti druge kulture, sisteme in ljudi. Tako bodo dobili širino, ki jo 
potrebujejo za življenje v globalnem svetu.
Vsekakor se bomo v naslednjem desetletju srečevali s pomanj-
kanjem kadra v šolstvu. Moj primarni cilj je zagotoviti ustrezen 
in pa predvsem kvaliteten strokovni kader. Po možnosti navdu-
šiti naše učence za pedagoški poklic in jih po študiju zaposliti 
pri nas.

Kaj pa glede delovnih pogojev?
Glede delovnih pogojev se bom zavzemal za čim hitrejšo iz-
gradnjo športne dvorane, nato začasno preureditev stare te-
lovadnice v dodatne prostore za pedagoški proces. Nadalje pa 
bomo takoj pričeli z načrtovanjem druge faze izgradnje prosto-
rov šole. Vzporedno bomo z občino načrtovali tudi izgradnjo 
samostojnega vrtca v Velikem Gabru na novo pridobljenem 
zemljišču za KZ Trebnje-Krka.

Strahovi, skrbi, pomisleki? 
Osebno v prihodnost zrem optimistično in sodelovalno. Delu-
jem tako, da je vse izzive možno rešiti, le pravo pot je potrebno 
najti. Upam tudi na nadaljnjo naklonjenost lokalne politike k 
reševanju izzivov na področju šolstva. Na podporo sodelavcev 
in staršev pri izvajanju pedagoškega procesa, ki pri nas sledi 
zdravi kmečki pameti in svežim spoznanjem pri razvoju in po-
trebah otrok.

Kakšne učence in s tem šolo si želite v prihodnosti?
Otroci se na zunaj vedenjsko spreminjajo zaradi družbenih 
sprememb, v osnovi pa so sicer enaki, kot so vedno bili, tj. ra-
dovedni. Želim voditi šolo, ki sledi otrokovim razvojnim potre-
bam in otroke pripravlja na samostojno življenje. Na naši šoli 
želimo pri otrocih razvijati kompetence, ki jih bodo potrebovali 
čez 10 do 20 let. To pa okolica včasih težje razume, zato bomo 
veliko časa namenili tudi ustrezni komunikaciji z okolico in z 
vsemi deležniki. Šola želimo imeti odprto in dovzetno za spre-
membe, ki so naš vsakdan.

Kakšne pa so vaše osebne želje za prihodnost?
Želim si močnega in dobrega sodelovanja med zaposlenimi, 
starši in lokalno skupnostjo za skupno dobro otrok.
Osebno se želim strokovno in osebnostno razvijati, saj lahko 
kot tak največ doprinesem šoli in družbi.
Vsekakor pa si želim dobrih pogojev za delo, da lahko uresniču-
jem svoje poslanstvo – biti ravnatelj s srcem.

Ne dvomimo, da g. Gregor ne uresničuje svojega poslanstva, 
saj z otroki dela že od srednje šole. Začel je kot vzgojitelj na 
letovanjih Rdečega križa Novo mesto na Debelem Rtiču in 
nadaljeval kot programski in pedagoški vodja letovanj.
Pravijo, da je vsestranski, saj se zelo dobro znajde tako na 
tehničnem področju kot pri delu z ljudmi. Rad ima športne 
aktivnosti v naravi v vseh letnih časih. Poleg tega, da je skrben 
oče dveh šoloobveznih otrok, pa mu še vedno večina časa vza-
me služba, ki jo opravlja z vso srčnostjo.

Mojca Smolič

intervju
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Bliža se sezona 
okužb dihal
Pandemija covida-19 je močno vplivala na 
pojavnost drugih okužb dihal. Lani smo bili 
namreč zaprti, otroci niso obiskovali vrt-
cev in šol, veliko ljudi je delalo od doma, 
manj smo se družili, nosili smo maske. 
Tako smo virusom, ki običajno krožijo v 
jesensko-zimskem času, onemogočili poti 
širjenja. Nismo dosegli naravne prekuže-
nosti, kar se že kaže v za ta čas nenavadno 
visokem številu okužb pri otrocih z respira-
tornim sincicijskim virusom, ki polnijo bol-
nišnice. Tudi gripa se lani ni prikazala, ne 
vemo pa natančno, kaj nas čaka letos. Zelo 
malo je verjetno, da je ne bo, ker omejitve 
stikov niso tako hude.
Zaradi množičnosti in možnosti težkega 
poteka, zlasti pri starejših ljudeh in kro-
ničnih bolnikih, gripa predstavlja velik 
javnozdravstveni in gospodarski problem. 
Virusi, ki povzročajo gripo, se nenehno 
spreminjajo. Zato nastajajo novi podti-
pi virusa, proti katerim nimamo zaščite s 
protitelesi, in okužbe se ponavljajo.
Virusi gripe se prenašajo s kužnimi kaplji-
cami, ki nastajajo pri kašljanju, kihanju, 
govorjenju. Virusi na površinah lahko pre-
živijo nekaj ur. Če nismo previdni, jih lahko 
z rokami prenesemo v usta, nos in oči ter 
se tako posredno okužimo.

Preprečevanje gripe
Ko zbolimo, ostanimo doma. Večinoma si 
lahko pomagamo z zdravili za samozdrav-
ljenje. Če se pojavijo zapleti ali so težave 
prisotne dlje časa, moramo obiskati zdrav-
nika.
Za zaščito pred gripo priporočamo zdrav 
način življenja, uživanje sadja in zelenjave 
ter veliko gibanja na prostem. Tudi pozitiv-

no razmišljanje, umirjenost, zadovoljstvo 
in dovolj spanja krepijo telesno odpornost. 
Za preprečevanje gripe je zelo pomembno 
upoštevanje ustreznih higienskih navad, 
to je temeljito umivanje rok z vodo in mi-
lom ter pravilen način kašljanja in kihanja s 
prekritjem ust in nosu. Izogibamo se nepo-
trebnim stikom z bolnimi in se ne zadržu-
jemo v prostorih, kjer je veliko ljudi. Poskr-
bimo, da so prostori ustrezno prezračeni. 
Tudi zaščitne maske ne bodo odveč.
Najučinkovitejša zaščita pred gripo pa je 
vsakoletno cepljenje, ki ščiti tako pred bo-
leznijo kot tudi pred morebitnimi zapleti, 
ki gripo spremljajo. 

Za koga je gripa posebej nevarna?
Čeprav cepljenje proti gripi priporočamo 
vsem prebivalcem, ki želijo sebe in svoje 
bližnje zaščititi pred boleznijo, je ceplje-
nje še posebej priporočljivo za skupine z 
večjim tveganjem za težek potek bolezni. 
Cepljenje proti gripi še posebej priporoča-
mo:
- starejšim od 65 let,
- kroničnim bolnikom in njihovim družin-
skim članom,
- osebam, ki imajo izrazito povečano te-
lesno težo (ITM ≥40; pri otrocih ITM ≥ 95 
percentil glede na starost in spol),
- majhnim otrokom (od 6 do 23 mesecev 
starosti) in njihovim družinskim članom,
- nosečnicam in njihovim družinskim čla-
nom,
- zdravstvenim delavcem in sodelavcem 
ter zaposlenim v domovih starejših ob-
čanov, ki so pri svojem delu izpostavljeni 
nevarnosti okužbe ali pa lahko pri svojem 
delu okužbo prenesejo na druge osebe,
- drugim delavcem v nujnih službah, ki so 
pomembni za delovanje različnih dejavno-
sti. 
Bolezen pri mladih bolnikih brez kroničnih 

bolezni večinoma poteka kot nekajdnevno 
vročinsko stanje z znaki obolenja dihal ter 
bolečinami v mišicah in sklepih. Pri ogro-
ženih skupinah prebivalstva pa lahko bo-
lezen poteka s težjo klinično sliko s pogo-
stimi zapleti (kot so virusne in bakterijske 
pljučnice) in tudi z višjo smrtnostjo. Pri 
omenjenih skupinah cepljenje zmanjšuje 
tveganje za hospitalizacije in tudi smrt za-
radi bolezni same ali njenih zapletov.

Kje se lahko cepimo?
Cepljenje izvajajo izbrani osebni zdravniki, 
drugi zdravniki, cepljenje odraslih pa tudi 
območne enote Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje (NIJZ). Za cepljenje v am-
bulantah območnih enot NIJZ-ja se je po-
trebno predhodno naročiti.
Tako kot v lanski sezoni je cepljenje proti 
gripi tudi letos brezplačno za vse z ure-
jenim obveznim zdravstvenim zavarova-
njem.

Ali se je priporočljivo cepiti tudi proti gri-
pi, če smo že bili cepljeni proti covidu-19, 
in obratno?
Cepljenje proti covidu-19 nas ne zaščiti 
pred gripo, in obratno, cepljenje proti gripi 
nas ne zaščiti pred covidom-19, saj gre za 
cepljenji proti različnim virusom. Ceplje-
nje proti gripi in cepljenje proti covidu-19 
se lahko opravita sočasno ali s kakršnim-
koli presledkom.
Gripa ni izginila, se je le potuhnila. Žal ne 
moremo napovedati, kdaj in v kakšnem 
obsegu se bo vrnila. Vemo pa, kot smo 
opisali, da se nanjo lahko pripravimo.

Nacionalni inštitut za javno zdravje

zdravje
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Izbrane so 
predloge, ki bodo 
osnova za talne 
poslikave  
v Trebnjem
Z željo popestriti pot ob novem otroškem 
igrišču, ki se nahaja pri DSO Trebnje, je 
Občina Trebnje v sodelovanju z Galerijo 
likovnih samorastnikov Trebnje pristopila 
k projektu STAR - STreet ARt. V začetku ok-
tobra smo vas tako pozvali h glasovanju za 
izbor predlogov, ki bodo osnova za nove 
talne poslikave te poti. 
V Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje 
so se v sklopu delavnic za otroke in mla-
dino v juliju in avgustu zvrstila tri srečanja, 
na katerih so udeleženci uporabili svojo 
bujno domišljijo in narisali predloge za 
talne igre z novim, inovativnim izgledom. 
Žirija je naredila prvi izbor bolj perspektiv-
nih del mladih ustvarjalcev, končni izbor 
predlogov, ki bodo uporabljeni kot idejni 
osnutek za izdelavo igralnih površin, pa je 
bil prepuščen lokalni javnosti preko glaso-
vanja na spletu. 
Glasovanje je potekalo od 12. 10. 2012 od 
19.00 do 19. 10. 2021 do 18.59 na splet-
ni strani Galerije likovnih samorastnikov 
Trebnje galerijatrebnje.si.
Objavljamo 4 predloge, ki so dobili največ 
glasov za izvedbo poslikave talnih iger.
V kratkem bo znan tudi termin izvedbe za-

Magična jesen na Čatežu
Zadnjo oktobrsko sobotno popoldne je magičnim 
jesenskim barvam sonce dajalo še prav posebno 
očarljivost. Vreme kot naročeno za prijetno družin-
sko uživanje, izlet in obisk kulturne prireditve. Smer 
Čatež je bila tudi tokrat prava odločitev za številne 
obiskovalce. Popoldne smo začeli z gostujočo  otroš-
ko predstavo Mini cirkus Bufeto. Otroci so uživali, 
nekateri so se opogumili in sodelovali v posameznih 
točkah. Na prijetnem soncu pred kulturnim domom 
pa je nato otroke najprej čakala delavnica izdelova-
nja jesenskih kron. Za z žarečimi listi okronane vesele 
otroške glavice je bila na voljo še ena zanimiva aktiv-
nost – mini cirkuška delavnica, v kateri so iz nogavic 
in riža nastajale žonglerske žogice. Pod mentorstvom 
cirkuškega mojstra so otroci lahko osvojili prve prije-
me žongliranja. Nekaterim je šlo prav odlično. Da je 
bilo družinsko popoldne še bolj popolno, je dišalo po 
sladkem – vafljih in ocvrtih jabolkih ter toplih napit-
kih za otroke in odrasle. 

Mija Benedičič, preds. KUD Popotovanje Frana 
Levstika Čatež

Foto: Nika Jarc

dnje izmed delavnic v sklopu projekta, na kateri si boste lahko v živo ogledali nastajanje 
poslikave talnih iger.

Andrejka Vabič Nose, kustosinja

novice



17
Trebnje

Knjižnica nagradila  
mlade bralce
Park likovnih samorastnikov Trebnje je po dolgem času oživel. Če 
ste se sprehodili mimo, ste lahko videli otroške nasmehe in slišali 
otroški smeh. Za otroke, ki so med poletnimi počitnicami pose-
gli po knjigah in opravili poletno bralno značko Vesolje bralnih 
zakladov, smo pripravili zaključno prireditev, na kateri so prejeli 
zasluženo nagrado in si ogledali predstavo Povodni mož v izvedbi 
Nika Škrleca. Nika verjetno pozna večina mladih v Sloveniji. Po-
leg tega, da je večkrat nagrajeni dramski igralec, je tudi voditelj 
mladinskih oddaj. Otroci so pesem Povodni mož lahko videli z 
nove perspektive in s številnimi asociacijami, ki so se zgradile v 
času predstave. Nik je življenje Franceta Prešerna otrokom pred-
stavil skozi preigravanja različnih motivov pesmi. Veseli smo, da 
je poletno bralno značko Vesolje bralnih zakladov opravilo kar 90 
mladih bralcev. Številka nas navdaja z upanjem in dokazuje, da 
mladi še vedno radi berejo in zahajajo v knjižnico. Prireditev je 
finančno podprla Občina Trebnje. 
Mateja Vrhovšek

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Galerijska paleta
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje v tem letu praznuje častitljiv jubilej, 50-letnico obstoja, 
kar je 28. 10. 2021 obeležila s pomembnim dogodkom, odprtjem mednarodne razstave Medna-
rodno stičišče umetnikov samorastnikov, na kateri se skozi 34 razstavljenih del predstavljajo zbirke 
šestih muzejev naivne umetnosti iz Italije, Hrvaške in Srbije. Med njimi je tudi najstarejši muzej 
naivne umetnosti na svetu, Hrvaški muzej naivne umetnosti. 
Na razstavi predstavljeni avtorji, v svojem okolju prepoznani kot vodilni predstavniki samorast-
ništva in naivne umetnosti, so postavljeni v dialog z delom stalne postavitve galerije, ki omogoča 
uvid v izbrani del slovenske ustvarjalnosti preko 37 likovnih del 28 slovenskih umetnikov od 60. 
let do danes.
Razstavo je simbolno odprl župan Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver, glasbeno sta priredi-
tev popestrila pianist Zoltan Peter in saksofonist Jan Gričar iz Glasbene šole Trebnje. Razstava bo 
na ogled vse do 10. 2. 2022. 
Vabljeni k ogledu razstave!

Čas je za nekaj novega …
Na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje skrbimo zato, da vam 
pripravljamo vedno nove in aktualne vsebine. Čas je torej za nekaj 
novega na vaši poklicni poti:
• V kratkem času lahko usvojite veščine za iskane poklice socialni 

oskrbovalec na domu, pomočnik natakarja, pomočnik kuharja, 
dietni kuhar …;

• pridobite/usvojite računalniško znanje za vsakdanjo rabo: 60-
urni brezplačni tečaj;

• od 1. novembra dalje zopet izvajamo tečaje Začetna integraci-
ja priseljencev (60, 120 in 180 ur) na lokacijah Trebnje, Novo 
mesto in Kočevje.

Vas zanima? Pokličite v Svetovalno središče CIK Trebnje na 07 34 82 
108 ali 031 745 575 in z veseljem vam bomo posredovali informa-
cije. Informiranje in svetovanje je za udeležence brezplačno, saj ju 
sofinancirata Evropski socialni sklad in Republika Slovenija. Dodat-
ne informacije www.ciktrebnje.si.

Tanja Vrčkovnik, CIK Trebnje
Foto: A. S. Lamovšek

Andrej Blažon, GLST, Foto: FotoEving
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Z inovacijo do 
večje varnosti 
pešcev v Trebnjem
V centru dolenjskega mesta pod okriljem Triglava na pešce opo-
zarja nov sistem COPS@zebra 

Pešci kljub številnim izboljšavam v prometu ostajajo najranlji-
vejši člen. Še posebej tisti najmlajši, ki so najbolj ogroženi rav-
no v trenutku, ko prečkajo cesto. V Trebnjem so zato v središču 
mesta pod okriljem Zavarovalnice Triglav postavili inovacijo 
COPS@zebra, ki pešcem pomaga pri varnejšem prečkanju ce-
stišča, v pomoč pa je tudi voznikom. Dolenjska pa je bogatejša 
še za nov prikazovalnik hitrosti »Vi vozite« v Žužemberku.

Črna statistika preteklega leta kaže, da je življenje izgubilo 7 peš-
cev, pri čemer se jih je največ smrtno ponesrečilo med prečka-
njem ceste. Skupno število umrlih ranljivih udeležencev cestnega 
prometa,  med katerimi so poleg pešcev še vozniki in potniki eno-
slednih motornih vozil ter kolesarji, pa je v letu 2020 znašalo 39 
oziroma kar 49 % vseh umrlih. Po podatkih policije so pešci naj-
pogostejše žrtve prometnih nesreč, do katerih pride zaradi neu-
streznega ravnanja voznikov pri vožnji mimo prehodov za pešce. 
Zaskrbljujoče pa je, da so tudi pešci s svojim nepravilnim ravna-
njem med pogostejšimi povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim 
izidom. Največkrat je vzrok ta, da cesto prečkajo tam, kjer to ni 
dovoljeno. Nepozornost, ki jo povzroči uporaba mobilnih telefo-
nov in drugih pametnih naprav, je po oceni strokovnjakov brez 
dvoma med glavnimi vzroki prometnih nesreč. 

Opozarja pešce in voznike
Vse to je bil povod za razvoj inovativnega sistema COPS@zebra, 
plod znanja slovenskega podjetja Cops Systems, ki odslej stoji 
tudi na prometno zelo obremenjeni Gubčevi cesti v Trebnjem 
na prehodu za pešce pri gostilni Šeligo. Ker se prehod nahaja na 
mestu, kjer zaradi oblike ceste in v bližini postavljenih objektov 
ni najbolj pregleden, je potencialno precej nevaren. 

Novo postavljeni sistem, katerega postavitev je sofinancirala naj-
večja slovenska zavarovalnica, deluje preprosto – pešce opozarja 
na bližajoča se vozila in na njihovo hitrost. Hkrati voznike v vozilih 
opozarja na prisotnost pešcev, ki že prečkajo cesto ali to name-
ravajo storiti. »Sistem smo skupaj s partnerji v projektu testno 
zagnali že lani v štajerski prestolnici, kjer smo opravili tudi razi-
skavo o njegovi učinkovitosti. Večina v analizo vključenih pešcev 
je nedvomno potrdila, da se zaradi sistema COPS@zebra poču-
tijo varnejše ob prečkanju prehoda, zato se podobnih pozitivnih 
učinkov nadejamo tudi na Dolenjskem,« je pojasnila Ana Cergolj 
Kebler, vodja projektov na področju cestne preventive v Zavaro-
valnici Triglav.

Umirjajo promet na nevarnem odseku v Suhi krajini
V največji slovenski zavarovalnici se sicer z raznovrstnimi aktiv-
nostmi že vrsto let trudijo izboljšati črne statistike na slovenskih 
cestah. Za povečanje varnosti na nepreglednih in nevarnih odse-
kih so po Sloveniji namestili že 81 prikazovalnikov hitrosti vožnje 
ter po 24 sistemov za preprečevanje trkov COPS@ROAD in siste-
mov COPS@RAIL, ki opozarjajo na nevarnost prihoda vlaka. Letos 
bodo postavili še 11 inovacij COPS@zebra, ki pešce opozarja na 
bližajoča se vozila in na njihovo hitrost. Vse skupaj bo v Sloveniji 
torej konec letošnje jeseni stalo že 116 različnih sistemov za več-

jo varnost v prometu, od tega jih je sedaj 15 tudi na Dolenjskem 
in v Beli krajini.

Z novim prikazovalnikom hitrosti »Vi vozite« so v Triglavu opre-
mili tudi nevarni odsek na regionalni cesti skozi Žužemberk na 
Baragovi cesti (odsek Žužemberk – Pljuska), ki predstavlja šol-
sko pot do tamkajšnje osnovne šole in kjer je hitrost omejena 
na 50 km/h. V naselju ni pločnika, v preteklih letih pa se je na 
tem odseku zgodilo že pet prometnih nesreč, od tega ena žal tudi 
s hujšimi telesnimi poškodbami. Že po prvem tednu postavitve 
prikazovalnika se je delež prehitrih voznikov zmanjšal na 22 %, s 
čimer je cesta postala varnejša za najmlajše in ostale udeležence 
v cestnem prometu.
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Ulični kostanjev 
piknik uspel
Poletja je konec, jesen je tu in z njo 
kostanj, eden od simbolov tega barvi-
tega letnega časa. Da je ta jesenski plod 
res odličen, so se prepričali v zgornji ulici 
v Velikem Gabru, kjer so zadnji oktobrski 
vikend pripravili kostanjev piknik. Za izpe-
ljavo piknika je že v četrtek poskrbel del 
ulične družbe, ki je odšla v sosednjo vas 
po kostanj. Na mizah pa ni manjkalo mo-
šta, ki da pravi okus pečenemu kostanju. 
Gospodinje so zopet pokazale svoje pekar-
ske sposobnosti in s tem razveselile mla-
dež, ki se rada posladka. Na koncu je bilo 
potrebno preizkusiti še podpeko, iz katere 
je omamno dišalo po svežem, domačem. 
Hvala Denisu za svinjsko velikega piščan-
ca. Tako smo ob ognju zopet preživeli en 
krasen skupni vikend, vikend peke, smeha, 
pesmi, predvsem pa druženja, s katerim 
krepimo sosedske odnose.

Mojca Smolič

Tradicionalni Kostanjev pohod
Tradicionalni Kostanjev pohod iz Šentlovrenca do Primskovega 
in nazaj je bil organiziran kljub covid ukrepom, saj so udeleženci 
med pohodom praviloma upoštevali zaščitne ukrepe in navse-
zadnje je bil pohod v naravi. Udeležilo se ga je nekaj več kot 80 
pohodnikov. Prišli so iz različnih krajev. Tudi z vlakom. Eden izmed 
pohodnikov je s svojo napravo natančno izmeril dolžino pohoda: 
17,2 km.
Jutranja megla ni obetala lepega pohoda, vendar se je skoznjo 
že v Razborah začelo prebijati sonce. Na Zagriču pa so bili obrazi 
že veseli, k razpoloženju pa so dodale še Lojzove viže iz harmo-
nike. Pri velikološki lovski koči so dobili pohodniki kot pomoč za 
nadaljevanje poti enolončnico, sonce pa je nato grelo vso pot, 
mimo Primskovega do Šentlovrenca. Že med potjo je marsikateri 
pohodnik pobral kakšen kostanj, na koncu pa so vsi dobili lepo 
pečenega in hrustljavega. Bil je res pravi Kostanjev pohod.

Tradicionalni lov lovcev  
LD Dobrnič z ženami
Na zadnjo sončno nedeljo v oktobru je v Lovski družini Dobrnič 
potekal že 9. tradicionalni lov lovcev z ženami. Lova, ki je pote-
kal na področju Vinorodnega območja Lisec pri Dobrniču, se je 
udeležilo večje število lovcev in njihovih žena. Vse prisotne na 
lovu je pozdravil vodja lova Stane Kovačič in predstavil potek ter 
vsem zaželel ravne cevi in lovski pogled. Po končanem lovu je vse 
udeležence čakala prava lovska pogostitev. Kot kaže slika, se ni 
treba bati za lovski podmladek v družini. Druščina se je razšla z 
obljubo, da se zopet vidijo naslednje leto na 10. tradicionalnem 
lovu lovskih žena. Ob tej priliki lovci obveščajo vse občane občine 
Trebnje, da so s svojo prisotnostjo v času lova pozorni na kraj, 
kjer se izvaja lov. 
Lovski pozdrav!

Lovska druščina po tradicionalnem lovu 

Leon Lobe, LD Dobrnič
Foto: Urška Šepic Kovačič

Brane Praznik
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Pravljična čajanka 
na OŠ Trebnje
Na Osnovni šoli Trebnje smo mesec šol-
skih knjižnic obeležili s pravljično čajanko 
za učence tretjega triletja. Dogodek je bil 
v sredo, 13. oktobra 2021, pred poukom 
v šolski knjižnici. Prisotnih nas je bilo 17 
učencev in učiteljev. 
»Nekoč, pred davnimi časi …« so zgodbe, 
ki so se prenašale iz mnogih generacij v 
preteklosti in nas tudi danes učijo o člo-
vekovih vrednotah in kulturi. Prisotni smo 
ob pravljicah, ki so nam ostale iz otroštva, 
izrazili različna sporočila in vrednote. Pri-
sluhnili smo pravljici Bine Štampe Žmavc 
Princesa kamnitih besed. Princesa je za-
radi nesramnih besed sezidala okrog sebe 
kamniti zid in ga zrušila šele s prijazno 
besedo. Tako je lahko spet našla vse naj-
lepše in najprijaznejše na svetu. Tudi naše 
druženje se je končalo s prijazno besedo 
DOBER DAN, NAJLEPŠI DAN. 

Maja Ule

Škreblfest 2021
Pred drugo svetovno vojno so bila na čateškem področju postavljene tri vaške sadne 
sušilnice, saj so naše griče bogatili številni sadovnjaki. Suho sadje (škreblni) je v tistih 
težkih časih kmečkim družinam pomagalo preživeti zimske dni. Sodobna ekonomija 
je poleg mnogo dobrih stvari prinesla spremembe prehranjevalnih navad in v pozabo 
počasi pospravila sušenje sadja. Sušilnico v Razborah je pred nekaj leti tik pred konč-
nim propadom rešil gospodar Piškove domačije, Jože Zupančič. KUD Popotovanje Frana 
Levstika Čatež si s tradicionalnim festivalom suhega sadja Škreblfest prizadeva ohraniti 
kulturno dediščino in promovirati obnovo sadovnjakov. Tudi letos je tej prireditvi nudila 
gostoljubje kmetija Zupančič. Iz sušilnice je tudi tokrat dišalo po suhem sadju, čeprav 
zaradi pozebe, iz kupljenih jabolk. Tako je bilo tudi letos mogoče na prireditvi kupiti 
škreblne,  izdelke iz aronije, posladkati se s svežo marmelado, vaflji, ocvrtimi jabolki in 
šunko v testu. Posušili smo tudi jušno zelenjavo.  Na dogodku so se predstavila vsa čateš-
ka društva, nekatera na stojnicah, druga kar z živo predstavitvijo dejavnosti (petankarji, 
gasilci). Kulturni program pa je dogodku dodal kanček prazničnosti.  

Mija Benedičič, preds. KUD Popotovanje Frana Levstika Čatež

Nov pločnik
V Dolnjih Praprečah v KS Šentlovrenc bodo predvidoma še letos zgradili ploč-
nik od novega gasilskega doma oziroma od uvoza na železniško postajo pa do 
odcepa ceste v naselju. Ob uvozu na železniško postajo bodo uredili tudi nekaj 
parkirišč. Če ne bo nepredvidenih posegov na omenjeni trasi, bo projekt stal 
okoli 38.000 €. 
Za drugo leto načrtujejo še gradnjo pločnika od spomenika v glavnem šentlo-
vrenškem križišču pa do podjetja Kolpa – obrata Hrast. S tem posegom bo izbolj-
šana tudi preglednost v ovinku pred kapelico proti Mačjemu Dolu in seveda tudi 
prometna varnost. Za sedaj za ta del zbirajo potrebna soglasja pred naročilom 
projekta. V zvezi s prometno varnostjo bodo uredili tudi pešpot mimo kulturne-
ga doma do šole, ki jo sedaj pogosto ovirajo parkirani avtomobili.

Brane Praznik
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Učenci OŠ Trebnje 
ekipni državni 
prvaki v atletiki
V četrtek, 14. 10. 2021, je na Atletskem 
štadionu Poljane v Mariboru potekalo šol-
sko ekipno državno prvenstvo v atletiki za 
učence in učenke. Učenci naše šole so se 
na finalno tekmovanje med najboljših 16 
ekip v državi uvrstili z najboljšim rezulta-
tom kot področni prvaki tekmovanja v No-
vem mestu.
V Mariboru so ponovno prepričljivo pre-
magali vso konkurenco in osvojili naslov 
državnih prvakov. Fantje so tekmovali v 
osmih različnih atletskih disciplinah, zato 
je bilo pomembno, da se izkažejo vsi člani 
ekipe, ker šteje skupni rezultat.
Državni prvaki so postali učenci Arne Ni-
kić, Sergej Stojanović, Tomaž Turk, Luka 
Kresal, Vid Špiler Vrhovec, Tai Mai Kri-
žman, Jaka Lobe, Peter More, Jakob Puš-

lar, Anže Redek, Enej Kaplan, Mark Mavec, 
Gašper Cesar, Nik Fabiani, Gašper Kanc, 
Žiga Krištof in Tibor Marn.
Pod vodstvom mentorjev Mira Brezovar-
ja, Saša Kolarja in Marka Radlja se serija 
odličnih uvrstitev na atletskih tekmovanjih 

kljub »koronskemu« premoru uspešno na-
daljuje.

Iskrene čestitke tekmovalcem in mentor-
jem.

Marko Radelj

Teden otroka v Vrtcu Sončnica
Moto tedna otroka »Razigran uživaj dan«, ki je potekal od 4. 10. do 8. 10. 2021, je 
bil vodilo strokovnih delavk Vrtca Sončnica pri pripravi nadvse pestrega programa. Za 
otroke smo pripravile orientacijsko igro »Lov za zakladom«, pri kateri so si z uspešnim 
reševanjem najrazličnejših nalog priborili pot do nagrade. Naslednji dan so se pobliže 
spoznali z eksotičnimi živalmi (udav, ptičji pajek, agama itd.) ter z dotiki premagali strah 
pred njimi. Sledile so še likovne, plesne in glasbene delavnice ter presenečenj poln in 
izredno humorističen nastop čarodeja Tonija. Otroke je kar začaral s svojimi triki in jih 
resnično nasmejal do solz. Pika na i čudovitemu tednu je bil obisk gledališke predstave 
»Sapramiška« z izredno močnim sporočilom o prijateljstvu in pogumu. Otrokom se je 
resnično vtisnila v spomin, na splošno pa je bil celoten izlet v Ljubljano po tako dolgem 
zatišju pravo doživetje.

Doroteja Anžlovar

V oddelku Žogice se dogaja
V tednu, ko smo pričeli izvajati obogatitev hodnika B, so otroci 
spoznali stari ljudski običaj in pesmi. Sprejeli smo izziv in se lo-
tili ličkanja koruze. Ta izziv je bil zelo nepoznano kmečko opra-
vilo za večino otrok. Ob ličkanju smo pripevali pesmi (Tam dol 
na ravnem polju, Šmentana muha, Mi se imamo radi) in tako 
poskrbeli za prijetno vzdušje. Ličje koruze smo nato uporabili in 
izdelali izdelke, ki sedaj krasijo garderobo. V multimedijskem pro-
storu smo si ogledali glasbeno omaro. Podrobneje smo spoznali 
instrumenta ksilofon in zvončke. Vsak otrok je dobil priložnost 
preizkušanja igranja na instrumenta. Ob igranju smo ugotavljali 
in ločevali, kateri instrument ima visok in kateri nizek ton. Spre-
hodili smo se tudi do Gasilskega doma Trebnje, kjer so si otroci 
ogledali gasilsko obleko in pripomočke. Preizkusili so se tudi v 
aktivnem gašenju. Ker so gašenje izvajali zelo natančno, jim je 
uspelo ustvariti mavrico. Gibali smo se tudi v naši telovadnici. 
Med premagovanjem poligona so se otroci navajali predvsem na 
pomen besede STOP. Velik izziv so jim predstavljali obroči kot pri-
pomoček gibanja telesa. Vesna Perko

šola



25
Trebnje

Dobimo se na 
Facebooku ali kako 
smo ponovno začeli 
delati na daljavo
Ekipa strokovnih in javnih delavk ter pro-
stovoljk Dnevnega centra Kher šu beši, v 
kateri so tudi Rominje (program financi-
rata MDDSZ in Občina Trebnje), se vsak 
delovni dan trudi, da romski otroci iz Ve-
jarja naredijo čim več domačih nalog in 
pridobivajo dragoceno znanje. 
Že v začetku septembra smo »štartali na 
polno«. Naloge in še enkrat naloge. Brez 

izgovorov in pozabljenih zvezkov. Otroci 
potrebujejo veliko učne pomoči, mlajši, 
ki delajo sproti, zmorejo delati tudi sa-
mostojno. Mnogi starejši otroci se zaradi 
slabo osvojenega branja in računanja s te-
žavo prebijajo v višje razrede.
Utečeno delo je sredi oktobra prekinil po-
rast okužb s koronavirusom. Vzpostavili 
smo delo na daljavo, tokrat nam je bilo za-
radi preteklih izkušenj že lažje. Z otroki de-
lamo po Facebooku in sodelujemo s šolo. 
Otroci so sprejeli tudi ta način dela in se 
vsak dan veselijo našega videoklica.

Mateja Tratar, CSD DBK, enota Trebnje
Foto: DC Kher šu beši

Glasba in slike v živo
V torek, 12. 10. 2021, smo imeli učenci 9. razreda kulturni dan v 
Ljubljani. 
V Cankarjev dom smo vstopili po vnaprej pripravljenem razpore-
du in ob strogem upoštevanju pravil obnašanja v teh časih.
Gallusova dvorana je bila za nas fascinantna. Nekateri smo sedeli 
v parterju, drugi na balkonu.
Poslušali smo simfonično matinejo z naslovom Glasba gibljivih 
slik – veliki skladatelji v filmih. Simfoničnemu orkestru Slovenske 
filharmonije je dirigiral Simon Dvoršak, glasbene dele in zgodovi-
no filma pa je odlično povezoval igralec Blaž Šef. 
V Narodni galeriji so shranjena najpomembnejša likovna dela, ki 
so temelj slovenske kulture. Ob zanimivem vodenju smo si ogle-
dali slike znanih slovenskih impresionistov in slišali zgodbe o sli-
karjih ter njihovem ustvarjanju.

Kulturni dan nam ni le razširil znanja na področju kulture, ampak 
nam je omogočil vpogled v normalno življenje, ko smo si lahko 

V OŠ Veliki Gaber zbrali skoraj 
13 ton papirja
V OŠ Veliki Gaber so se z vso resnostjo lotili zbiranja starega, od-
padnega papirja.
V zbiralni akciji, ki je potekala prejšnji mesec, so zbrali  kar 12.808 
kg starega papirja, sicer malo manj kot lansko leto, a še vedno 
veliko. 
Po podatkih šole so ga največ prispevali devetošolci. Učitelji so 
jih pohvalili za njihovo zavzetost in aktivnost pri zbiranju ter pol-
njenju kontejnerja.
Učenci se vsem, ki so jim pomagali pri akciji, lepo zahvaljujejo 
in jih pozivajo k nadaljevanju zbiranja odpadnega papirja. S tem 
bomo ohranili marsikatero drevo in zmanjšali porabo dragocenih 
naravnih virov, saj je ena tona odpadnega papirja približno štiri 
kubične metre lesa.
Čestitke šolarjem za pridnost in doprinos k varčevanju z lesom in 
zmanjševanju krčenja gozdov. 

Mojca Smolič
Foto: arhiv OŠ

stvari ogledali v živo in občutili tisto čarobno harmonijo, ki je ni  
mogoče prikazati preko ekranov. 

Brina Kramer, 9. d , OŠ Trebnje
Foto: Mojca Bahun
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RENAULT CLIO LIMITED

že za 

12.690 €*

paket zimskih pnevmatik
5 let podaljšanega jamstva**

*Navedena maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotoni DDV in DMV. Cena velja za model Renault CLIO Limited SCe 65 in že vsebuje redni popust v 
višini 500 € ter dodatni popust v višini 400 €, ki velja ob nakupu z Renault Financiranjem. **Ob nakupu avtomobila z Renault Financiranjem kupec prejme subvencionirano obvezno in osnovno 
kasko zavarovanje za 99 €, podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) in vzdrževanje za motor po polovični ceni (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej). Pogoj akcije je 
sklenitev finančne pogodbe z minimalno financirano vrednostjo 6.000 €, minimalnim trajanjem 36 mesecev z Renault Financiranjem. Ob nakupu vozila, ne glede na obliko financiranja, 
kupec prejme brezplačen paket zimskih pnevmatik. Poraba pri mešanem ciklu: 5,1 - 7,8 l/100 km. Emisije CO2: 116 - 136 g/ km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0115 - 0,0338. 
Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 
in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana. 
Slika je simbolična. Več informacij o ponudbi in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana. Pridržujemo si pravico do napak.

www.renault.siRenault priporoča
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Vaš trgovec v Trebnjem
AVTO CENTER VOVK d.o.o.
Podjetniška ulica 7, SI-8210 Trebnje

   www.avto-vovk.si
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REBALANS PRORAČUNA, REFORMACIJA
Zadnji oktobrski dan smo praznovali dan reformacije, ki je 
zelo pomemben za Slovence, za naš jezik in slovensko kulturo. 
Leta 1550 smo dobili prvo tiskano knjigo Katekizem. Na držav-
ni proslavi v Krškem je minister Simoniti dejal: “Reformacija 
je odprla duhovno pot uveljavitve slovenščine ter s tem uve-
ljavljanju, krepitvi in utrditvi kulturne, narodne in nacionalne 
samobitnosti.”

Sredi oktobra sta bila ustanovljena dva medobčinska odbora 
SDM Temeniško-Mirenska dolina in Vzhodna Dolenjska. Želi-
mo, da se uresničijo tudi ideje in pobude mladih.
Na oktobrski seji smo sprejeli rebalans občinskega proračuna.
Komunalne storitve na nekaterih segmentih elaboratov so se 
dvignile, na drugih znižale, zato na položnicah na splošno dvi-
ga ne bo zaznati.

Zaradi hude bolezni nas je prezgodaj zapustila naša nekdanja 
EU poslanka Patricija Šolinc.

Franci Kepa, predsednik svetniške skupine OO SDS 

Vsi v politiki moramo 
stopiti korak nazaj

V zadnjem obdobju se vse bolj 
pogosto pojavljajo skrajnosti vseh 

vrst, pozivi k izključevanju, sovražnosti, vse več je nestrpnosti, 
neprimernih razprav v državnem zboru, groženj, celo groženj 
s smrtjo. Na vse te pojave smo v NSi opozorili že na začetku 
letošnjega leta s skupno sejo odbora za notranjo politiko, jav-
no upravo in lokalno samoupravo ter pravosodje. 
Državni organi, v vseh vejah oblasti, morajo v skladu s svojimi 
pristojnostmi odgovoriti na škodljive pojave v naši družbi. Vsi 
prebivalci Slovenija, ne samo politiki, pa smo dolžni na to pra-
vočasno in učinkovito odreagirati.
Prebivalci Slovenije smo v času epidemije postali še bolj raz-
dvojeni, izredno kritični drug do drugega ter nezaupljivi.
V Novi Sloveniji se zavedamo, da bi vlada lahko kakšen ukrep 
pripravila bolj učinkovit. Težko pa se znebim občutka, da tre-
nutna opozicija ves čas deluje po načelu: »Kolikor slabše za 
vlado in državo, toliko bolje za nas!« 
Zagotovo ta vlada ni brez napak, se pa lahko pohvali tudi s 
številnimi uspehi, z rekordno gospodarsko rastjo, zgodovin-
sko nizko brezposelnostjo ... In vse to dosega v času, ko zdrav-
stveni delavci bijejo težko bitko z virusom, ki že nekaj časa 
kroji življenje slehernega med nami.
Kljub vsemu ostajam optimist. Verjamem v politiko, ki postav-
lja v ospredje skrb za skupno dobro. 

Blaž Pavlin, poslanec Nsi
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Razstava Extempore Rihpovec 
v galeriji Ana
V galeriji Ana v Zdravstvenem domu Trebnje je še do konca 
novembra na ogled postavljena razstava ustvarjenih del na 
Extemporu Rihpovec 2021. Tradicionalni Extempore vsako leto 
organizira Društvo za razvoj Hribovec–Rihpovec, s katerim obo-
gatijo kulturno snovanje na Rihpovcu. Udeležili so se ga slikarji iz 
Trebnjega, Novega mesta in iz nekaterih drugih krajev Dolenjske 
(ustvarjanje na posnetku).

Razstavljena dela bodo predvidoma pomladi na avkciji, katere 
izkupiček bo namenjen  nadaljnjemu razvoju Rihpovca.

Brane Praznik

Gasilke na pohodu po 
Machovi poti
Regijskega pohoda gasilk Gasilske regije Dolenjska (GRD) po Mac-
hovi poti, ki poteka drugo soboto v oktobru, se je poleg 69 članic 
iz društev Gasilske zveze Novo mesto in Šentjernej udeležilo še 
14 gasilk iz šestih PGD trebanjske gasilske zveze.  

Začetek pohoda je bil pri gasilskem domu PGD Potov Vrh – Slat-
nik. Na nekoliko skrajšani krožni pohodni poti je v gozdu prese-
netil škrat in postregel z dobrotami iz domače lekarne, na še eni 
postojanki pa so člani Društva Machova dediščina postregli s to-
plo ocvrtim Machovim bramborakom ter pijačo. Pod vodstvom 
vodiča društva smo si ob cerkvi v Velikem Slatniku ogledali tudi 
Machov grob in Machovo graščino, od katere je ostal le del mo-
gočnega grajskega hleva. 

Pot smo sklenili tam, kjer smo jo začeli. Nekaj gasilk operativk je 
pripravilo in izvedlo še operativno vajo. Zatem je sledilo skupin-
sko fotografiranje. Topla malica pa je bila zadnje dejanje pohod-

Skupaj za varni jutri
Lokalna akcijska skupina Suhe krajine, Temenice in Krke – LAS STIK 

Z mesecem oktobrom se je na območju LAS STIK pričel izvajati projekt sodelovanja »Skupaj za varni jutri«, ki ga je LAS uspešno pri-
javil na 5. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.
Projekt »Skupaj za varni jutri« je projekt sodelovanja petih Lokalnih akcijskih skupin z območja Slovenije, in sicer: LAS Suhe krajine, 
Temenice in Krke, LAS Dolenjske in Bele krajine, LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS Zasavje in LAS Mežiške doline.
V okviru projekta bo nameščenih še več AED aparatov, saj se s tem povečujejo možnosti, da bo avtomatski defibrilator dostopen 
takrat, ko bo na terenu nekdo doživel srčni zastoj. Na območju LAS STIK bo tako nameščenih 20 novih AED aparatov, in sicer 10 na 
območju občine Trebnje in 10 na območju občine Ivančna Gorica.
Seveda pa samo dostopen defibrilator sam po sebi še ni dovolj, prisotna mora biti tudi oseba, ki ga bo znala in si ga upala uporabiti 
in s tem morda rešiti življenje. 
V okviru projekta bo skupina strokovnjakov z vseh sodelujočih območij združila znanje in izkušnje ter pripravila programe usposablja-
nja za različne ciljne skupine, ki se bodo potem tudi izvajali na vseh vključenih območjih.
Z izvajanjem aktivnosti projekta se želi prebivalstvo usposobiti za hitro in učinkovito pomoč ob srčnem zastoju. S tem pa se bo bistve-
no izboljšala kvaliteta in varnost življenja na območjih sodelujočih LAS.

Liljana Omerzu,
LAS STIK

niškega dne, ko smo si rekli: “Bilo je lepo in naj se čim prej kaj 
takega ponovi”.

GZ Trebnje, Mojca Femec
Foto: Helena Murgelj
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V torek, 5. 10. 2021, je svoj osebni pra-
znik − 90 let − praznovala gospa Ana Kr-
žan iz Trebnjega. Ob tej priložnosti sva 
jo obiskali s predsednico RKS-OZ  Mojco 
Mihevc in ji voščili.  
Gospa naju je sprejela nasmejana, ob-
dana s cvetjem, ki je pričalo, da je danes 
poseben dan. Še posebej se je razve-
selila Mojce, s katero je dolga leta so-
delovala in bila dejavna pri organizaciji 
Rdečega križa Trebnje. To so bila lepa 
leta, ki se jih rada spominja. Lepe spo-
mine pa ima tudi na leta učiteljevanja v 
Trebnjem, kamor je kot mlada učiteljica 
prišla iz okolice Iga. Takrat so učitelje 
poslali na šole glede na potrebe in tako 

Osebni praznik gospe Ane Kržan  

se je začela njena poklicna pot. Tu si je 
ustvarila družino s fantom iz Štajerske 
in rodila sta se jima dva otroka, ki tudi 
sedaj živita v bližnji okolici. Spominja se 
tudi težkih časov med vojno, saj je bila 
kot 10-letna deklica ranjena. V tistih ča-
sih so si ljudje želeli le, da ne bi bilo več 
vojne, da bi bil mir …
Gospa živi v svoji hiši in poskrbi zase, 
večkrat skuha kosilo tudi za svoje naj-
bližje, predvsem za vnuke in štiriletno 
pravnukinjo, ki jo s svojo radoživostjo 
razveseljuje in ji krajša čas. Ob njenem 
jubileju so za praznovanje poskrbeli nje-
ni otroci in jo razveselili že v soboto v 
restavraciji Galaksija. 

PGD Dobrnič gostitelj gasilskih 
dogodkov
V PGD Dobrnič imajo sodoben gasilski dom, ob njem pa izjemno večnamensko ploščad. 
Nad vsem tem so bili nedavno presenečeno navdušeni tudi člani poveljstva Gasilske zve-
ze Slovenije s poveljnikom Francijem Petkom na čelu, ko so njihovo 22. sejo gostili prav 
dobrniški gasilci v tamkajšnji dvorani v sodelovanju z Gasilsko zvezo Trebnje. 
Iz tako uporabnih razlogov je bilo to društvo v septembru in začetku oktobra gostitelj 
kar več dogodkov: Regijskega tekmovanja v orientaciji gasilske mladine in naslednji dan 
razglasitve rezultatov,  tekmovanja gasilske mladine GZ Trebnje ter gasilske vaje tekmo-
vanja članov. Prvo sredo v oktobru pa je GZT pri njih izvedla tudi podelitev medalj in 
pokalov prvim trem ekipam posamezne kategorije, ki so se udeležile tekmovanja GZT 
18. in 19. letošnjega septembra. 
Iskrena hvala vodstvu in članom ter članicam PGD Dobrnič. 

Podeljene tekmovalne medalje 
in pokali
Na tekmovanju gasilsko športnih disciplin Gasilske zveze Trebnje, 
ki je bilo 18. in 19. septembra, zaradi covid razmer ni bilo razglasi-
tve rezultatov in podelitve pokalov ter medalj, ker je vsaka ekipa 
po zaključku tekmovalne obveznosti takoj odšla domov. 
Zato je razglasitev potekala 6. oktobra popoldan le za prve tri 
ekipe posamezne kategorije v dveh delih. Najprej so medalje in 
pokale prejeli: 
• pionirji: PGD Mokronog, Sveti Križ, Trebelno, pionirke: Šta-

tenberk, Občine, Trebelno, 
• mladinci: PGD Sveti Križ, Dobrnič, Mokronog, mladinke: Tre-

belno, Sveti Križ, Ševnica. 

V drugem delu je sledila podelitev pokalov:  
• starejši gasilci: PGD Trebnje, Mokronog, Dobrnič, 
• članice B: PGD Trebnje, člani B: PGD Mokronog, Dobrnič, 

Trebnje, 

Gospa Ana, želimo vam še veliko zdravih 
in zadovoljnih let v krogu svojih najdraž-
jih in vam iz srca čestitamo.

Vlasta Rajkovič, 
predsednica KORK Trebnje

Za GZ Mojca Femec
slika: foto GZT

• članice A: PGD Dobrnič, Ševnica, Štatenberk, člani A: Ševni-
ca, Štatenberk, Zabukovje. 

Veseli in ponosni smo na vse sodelujoče ekipe tekmovalcev in 
njihovih mentorjev, ki so se pripravili za tekmovanje ter pogumno 
in uspešno nastopili tudi ob upoštevanju navodil NIJZ.  
foto: GZT

GZ Trebnje, Mojca Femec

jubilej / gasilci



Polaganje 
cvetja pred 
spomenikom
Na Medvedjeku je delegacija 
pred dnevom spomina na mrtve 
pred spomenik Osamosvojitve-
ne vojne tradicionalno položila 
cvetje. Delegacijo so sestavljali: 
predstavnica Občine je bila pred-
stojnica Oddelka za družbene in 
gospodarske dejavnosti Trebnje, 
Irena Žužek; poveljnik vojašnice 
Novo mesto polkovnik Igor Stro-
jin; predsednik PO ZVVS Dolenj-
ske Anton Klopčaver; predsednik 
OZVVS Trebnje Matjaž Malenšek 
in družinski člani padlih v osa-
mosvojitveni vojni na Medvedje-
ku. Častno stražo pred spome-
nikom so dali med polaganjem 
cvetja pripadniki Teritorialnega 
polka 72. brigade SV.

Brane Praznik 
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POLICIJA SVETUJE
Policija se vsako leto znova srečuje s pojavi množičnega metanja petard in uporabo drugih pirotehničnih izdelkov. Medtem ko je me-
tanje petard nekaterim posameznikom in skupinam zabava, je za večino državljanov neprijetno dejanje. Neprevidna in nepremišljena 
uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči, itd), vznemirja ljudi in 
živali ter onesnažuje okolje. Policisti bodo ukrepali proti vsem, ki bodo metali petarde oziroma uporabljali druge pirotehnične izdel-
ke, kjer to ni dovoljeno (v šolah, v bližini šol, vrtcev, zdravstvenih domov, bolnišnic, domov za ostarele, športnih objektov, cerkvenih 
objektov in na drugih krajih, kjer se zbira večje število ljudi).

Zavedati se moramo, da je neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov problem vseh, zato prosimo vse, predvsem pa starše, skrb-
nike, učitelje in vzgojitelje, da z opozarjanjem na nevarnosti in možne posledice takega početja ter s svojim zgledom pripomorejo k 
preprečevanju in zmanjšanju posledic. 

Zima je za udeležence cestnega prometa poseben letni čas. Nizke temperature, led in sneg niso značilnost ostalih letnih časov, pozimi 
pa lahko ti dejavniki povzročijo veliko neprijetnost v cestnem prometu (zasneženo vozišče, snežno ploskev, poledico), zato bi vse vo-
znike opozorili na uporabo zimskih pnevmatik, ki so obvezne v času od 15. novembra  do 15. marca. 
Prav tako bi opozorili, da na motornih in priklopnih vozilih v cestnem prometu ne sme biti snega, ledu ali drugih snovi, ki bi vplivale na 
vozne lastnosti vozila. Stekla vozila in vzvratna ogledala morajo biti čista, da je vozniku omogočena normalna vidljivost.

V zimskem času, ko so dnevi krajši, vidljivost slabša in čas zaznavanja nevarnosti daljši, so pešci ena izmed varnostno najbolj izpo-
stavljenih kategorij prometnih udeležencev. Opozorili bi, da naj pešci v cestnem prometu nosijo svetla oblačila, kresničko ali izdelke 
z odsevnimi trakovi 

Vodja policijskega okoliša
Dejan KAVŠEK 

POLICIJSKA 
POSTAJA
TREBNJE



30
Trebnje

Spoštovani, 
za nami je obdobje krompirje-

vih počitnic in dveh praznikov. 

Verjamemo, da ste jih preživeli 

v miru, v krogu svojih najdražjih. Oktobra je bila seja OS, na 

kateri so svetniki odločali tudi o rebalansu proračuna, s kate-

rim so se zagotovila tudi sredstva za nakup zemljišča za novo 

OŠ Trebnje in telovadnico OŠ Veliki Gaber. Pa vendar ne more-

mo biti v celoti zadovoljni. Evidentno je, da Občina odkupuje 

zemljišča (katastrsko enakovredna) po zelo različnih cenah. 

Zanimivi so rezultati raziskave o transparentnosti slovenskih 

občin. Trebnje se po našem mnenju s primerljivimi ni odrezalo 

najbolje. Več o tem na https://danesjenovdan.si/lestvica-tran-

sparentnosti/.

OO SD Trebnje

Sporočilo krajanom KS Veliki Gaber 
Zadnje čase opažam,  da se širijo neresnične govorice o premoženju naše KS. Krajane obveščam, da so mrliška vežica, pokopališče in 
stavba KS še vedno v lasti krajanov. V skladu z Občinskim odlokom smo oddali poslovilno vežico ter pokopališče v upravljanje Komunali 
Trebnje. Občinski odlok je potrebno spoštovati, zato naprošam uporabnike objektov, da se za vse v zvezi s tem obrnejo na Komuna-
lo Trebnje. Tako bodo najhitreje dobili vse informacije v zvezi z uporabo ter vzdrževanjem. Krajane obveščam, da ima vsak svojega 
predstavnika v KS. Zato prosim, da se obrnete na svojega predstavnika. Veseli me, da trenutna slika našega kraja predstavlja eno 
samo gradbišče. Začenja se izgradnja pločnika v centru Velikega Gabra. Posledično bo zapora prometa skozi naselje. Naprošam vse 
udeležence v prometu za strpnost in povečano varnost, zlasti otrok. Veseli me, da se tudi v prihodnje obeta ropot gradbenih strojev v 
našem kraju. Občina je namreč dosegala dogovor o odkupu zemljišča od KZ  Trebnje-Krka. Tako bo pretrgan gordijski vozel prostorske 
stiske za dozidavo šolskega objekta.

predsednica KS Veliki Gaber
Štefanija Gliha

Obvestilo svojcem in obiskovalcem v 
DSO Trebnje – upoštevanje pogojev PCT

Spoštovani!
Na podlagi spremembe vladnega ODLOKA o načinu izpolnjevanja 
pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širje-
nja okužb z virusom SARS-CoV-2, objavljenega dne 27. 10. 2021 
v Uradnem listu, ponovno vse obiskovalce pozivamo k dosled-
nemu upoštevanju ukrepov za preprečevanje tveganja prenosa 
virusa SARS-Cov-2, vključno z dosledno higieno rok, dosledno 
uporabo osebne varovalne opreme, medsebojne razdalje ter z 
izpolnjevanjem pogoja PCT.
Prosimo, da na recepciji Doma in v enoti Šmarjeta predložite 
enega od pogojev PCT (preboleli,  cepljeni,  testirani).
Glede na to, da je jesensko vreme stabilno, vas prosimo, v kolikor 
je to mogoče, da obiski potekajo zunaj, pred Domom.
Zahvaljujem se vam za zaupanje v delovanje našega Doma in že-
lim, da resnično ostanemo čim dlje časa zdravi.

 Petra Kušar Stojakovič, direktorica  DSO Trebnje

novice
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Branilka naslova Silva šele osma
Na novomeškem kegljišču Portoval in črnomaljskem v Kanižarici je sklenjeno prvenstvo 
območne tekmovalne skupnosti Dolenjske in Bele krajine, na katerem je zasluženo zma-
gala Črnomaljka Jožica Birkelbach. Prvi dan je podrla zavidljivih 599 kegljev, drugi dan 
je bilo dovolj za zmago pred zasledovalkami 533 kegljev. Po dveh letih »kraljevanja« 
je nepremagljiva Silva tokrat pristala na osmem mestu. Sedaj drži najboljšo trebanjsko 
uvrstitev nova članica kluba Milka Dular s petim mestom med 26 nastopajočimi.

Izidi – članice: 1. Jožica Birkelbach 1132, 2. Cvetka Lamut (obe Bela krajina) 1117, 3. 
Sonja Movrin (Kočevje) 1095, 4. Ana Ljubenko (Bela krajina) 1094, 5. Milka Dular (Treb-
nje) 1085, 6. Laura Pavlin 1080, 7. Ema Baša (obe Krka) 1066, 8. Silva Zupančič (Trebnje) 
1062, 9. Mateja Kraljič (Kočevje) 1060, 10. Damjana Jerman (Trebnje) 1043 itd.

Mojca Smolič
Foto: Tomislav Bojič 

Izpolnjena še zadnja norma 
Klemna in Lare
9. in 10. oktobra se je naš občan Klemen Dremelj skupaj s so-
plesalko Laro Nedeljkovič udeležil mednarodnega tekmovanja v 
paraplesu na Poljskem − 2021 Para Dance Sport Polish Open Lo-
mianki. Barve slovenske zastave sta zastopala kar v treh kategori-
jah. V kategoriji Combi Standard Class 2 sta si uspešno priplesala 
finale in osvojila odlično 4. mesto ter le za las zgrešila stopnič-
ke, v kategoriji Combi Latin Class 2 sta se uvrstila na 8. mesto, v 
zaključnem delu tekmovanja sta predstavila še svojo novo ple-
sno točko v kategoriji  Combi Freestyle Class 2 in z oceno 20,852 
izpolnila normo za uvrstitev na svetovno prvenstvo ter se uvrstila 
na 8. mesto. Na žalost je International paralympic committee za-
radi trenutnih razmer odpovedal Svetovno prvenstvo v Ulsanu 
v Južni Koreji, organizatorji pa že iščejo druge možne rešitve za 
izvedbo svetovnega prvenstva. 

Petankarjem ŠRD Čatež 
organizacija kar treh 
prestižnih tekem
Za razliko od lanskega leta, ko je bilo skupno število vseh udele-
žencev na prizorišču tekme (igralcev in gledalcev) omejeno na 50, 
smo letošnjo tekmovalno sezono lahko izpeljali le pod pogojem, 
da so imeli vsi igralci izpolnjen pogoj PCT, brez prisotnosti gledal-
cev, brez reklamiranja in najav v medijih. 
Že tradicionalnima dvema tekmama, ki smo ju organizirali (DP 
mešanih dvojk, Tour dvojke), se je septembra pridružil še zaključ-
ni turnir najboljših štirih društev ekipnega državnega prvenstva. 
Ker nihče v Sloveniji ni želel prevzeti organizacije tega turnirja, 
smo ga na prošnjo Zveze prevzeli mi, ker se znamo in želimo or-
ganizirati in tudi zaradi promocije petanke v naši občini in državi. 
Žal tudi tokrat brez gledalcev. 
Vse tri tekme smo lahko izpeljali le s prostovoljnim delom vseh 
naših članov in z izdatno pomočjo Občine Trebnje ter naših lokal-
nih pokroviteljev.

Vodja petankarske sekcije ŠRD Čatež
Dare Erdeljc

Breda Košir
foto: Jacek Reda
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Mladi up trebanjskega 
kegljaškega kluba
Neža trenutno sedma na državnem prvenstvu
Na kegljišču Bresta v Cerknici je bil odigran drugi krog državne-
ga kegljaškega prvenstva za deklice in dečke. Kegljalo je skupno 
okroglo 100 mladih kegljačev v štirih starostnih kategorijah, med 
njimi 36 deklic. Neža je v IV. kategoriji (letnik 2008 in 2009) med 
štirinajstimi nastopajočimi podrla 366 kegljev in se iz devetega 
prebila na sedmo mesto. Zaključek prvenstva je predviden med 
17. in 19. decembrom. Kraj tekmovanja bo znan ob razpisu.
Trenutni vrstni red deklice I. kategorija (letnik 2012 in mlajši): 
1. Tia Lapanje Stanjko (Brest) 521… II. kategorija (letnik 2010 in 
2011): 1. Manca Bajt (Brest) 1330… 3. Eva Starešinič (Bela kraji-
na) 1304… III. kategorija (letnik 2008 in 2009): 1. Bianca Bučar 
(Litija) 1009, 2. Kaja Panjan (Brežice) 982… 6. Tjaša Krajnc (Krka) 
797, 7. Neža Zoja Božič (Trebnje) 735… IV. kategorija (letnik 2006 
in 2007): 1. Maja Hren (Brest) 1056, 2. Tia Baša 1040… 9. Laura 
Pavlin 515, 10. Alina Petrinčič (vse Krka) 511…
Dečki I. kategorija: 1. Maček Frank Maj (Brest) 616… II. kategori-
ja: 1. Adam Bračič (Proteus) 1447… III. kategorija: 1. Jan Kresnik 
(Slovenj Gradec) 1065…. 10. Jan Prah (Brežice) 871, 11. Martin 
Butala (Bela krajina) 859… IV. kategorija: 1. Luka Šimic 1070, 2. 
Luka Žefran (oba Bela krajina) 1054 itd. 

Strelski veterani uspešni na državnem 
prvenstvu
V začetku oktobra je bilo v Ljubljani državno prvenstvo veteranov in veterank v stre-
ljanju z zračnim orožjem. Na prvenstvu je nastopilo preko 150 tekmovalcev iz večine 
slovenskih strelskih društev. Strelsko društvo Trebnje se je tekmovanja udeležilo z 
dvema ekipama in posameznico.
Za ekipo 60+ so nastopili Janez Žurga, Franc Cugelj in Bojan Ostanek; ekipa je osvojila 
2. mesto z odličnim rezultatom 528 krogov. Ekipo 50+ pa so zastopali Franc Progar, 
Marjan Rajkovič  in Marko Omahen, ta pa je s 498 krogi zasedla prav tako zelo dobro 
5. mesto. Med posameznicami 40+ pa je  odlično 2. mesto s kar 172 krogi zasedla 
Janja Voje. S tem prvenstvom se je končala  spomladanska strelska sezona.

Za SD Trebnje Franc Cugelj

Na končni TOUR lestvici je po 13 odigranih tekmah skupna zmagovalka v ženski konku-
renci naša Darja Mlakar, na 7. do 8. mestu Biserka Režek. Med moškimi je na odličnem 
5. mestu Ivan Janez Korevec, na 12. mestu Bogomir Mlakar, na 16. mestu Darc Erdeljc. 
Vseh pet bo igralo na spomladanskem Masters turnirju najboljših igralcev ZDPS.
Sicer pa smo bili zelo uspešni tudi na posamičnih tekmah:
DP dvojke ženske: 1. mesto Biserka Režek in Darja Mlakar
DP natančno izbijanje: 4. mesto Darja Mlakar
DP posamično moški: 4. mesto Bogomir Mlakar
DP natančno izbijanje moški: 4. mesto Ivan Janez Korevec
TOUR dvojke Čatež: 1. mesto Darja Mlakar in Ivan Janez Korevec
TOUR trojke Janče: 2. mesto Darja Mlakar, Ivan Janez Korevec in Dare Erdeljc
TOUR dvojke Sloga: 3. mesto  Darja in Bogomir Mlakar
TOUR trojke Vuzenica: 3. mesto Darja Mlakar, Ivan Janez Korevec in Dare Erdeljc
Dosegli smo še veliko uvrstitev med 8 in tudi med 16 najboljših. 

vodja petankarjev ŠRD Čatež
Darc Erdeljc

Mojca Smolič
Foto: Niko Goleš

Foto: Jasna Voje

Zelo uspešno leto za petankarje ŠRD Čatež

šport
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Spoštovani uporabniki!
Prihaja čas nizkih temperatur, ko je potrebno posebno pozornost namenjati tudi zaščiti vo-
domera in drugih izpostavljenih delov vodovodne instalacije pred zmrzaljo. 

Vse vodomere, ki niso vgrajeni v notranjih prostorih oziroma toplotno izoliranih jaških, je potrebno dodatno zaščititi z ustreznimi izo-
lativnimi materiali, ki ne vpijajo vode, in morebitno dodatno zaščito po prenehanju nevarnosti zmrzali tudi odstraniti iz vodomernih 
jaškov.

Prosimo vas, da v zimskem obdobju pogosteje spremljate stanje vodomera, saj boste tako hitreje odkrili morebitne poškodbe in tako 
preprečili dodatne stroške, ki bi ob tem nastali.  

V kolikor kljub vsemu opazite, da je prišlo do poškodbe vodomera, nas o tem nemudoma obvestite na telefonsko številko 07/34 81 
283 ali dežurno telefonsko številko 031 626 360. Poškodovani vodomer lahko na stroške uporabnika zamenja le izvajalec javne službe 
oskrbe s pitno vodo. 

Da bi se izognili morebitnim neprijetnostim ob obdobnih popisih oziroma poračunih, do katerih lahko pride zaradi poškodbe vodome-
ra, vam predlagamo, da nam mesečno sporočate stanje porabe vode. To lahko storite na že znane načine, in sicer preko naše spletne 
strani oziroma spletne aplikacije E–PORTAL in na telefonsko številko 07/34 81 286, najkasneje do 20. v mesecu.

 Vaša Komunala Trebnje d.o.o.

Poslovil se je Anton Fortuna iz 
Malih Dol pri Stehanji Vasi
V začetku meseca novembra se je v 79. letu starosti poslovil An-
ton Fortuna iz Malih Dol pri Stehanji vasi, večini znan kot Oparov 
Tonček. Bil je kmetovalec, nekdanji predsednik Sveta KS Veliki Ga-
ber in tudi občinski svetnik.
Gospod Fortuna je za dolgoletno prizadevno delo in izjemen pris-
pevek v Krajevni skupnosti Veliki Gaber ter življenjsko delo na 
področju prostovoljstva in kulture v občini Trebnje v letu 2013 
prejel plaketo Občine Trebnje.
Dokler mu je zdravje dopuščalo, je aktivno sodeloval tudi v Gasil-
skem društvu Veliki Gaber in bil član predsedstva Gasilske zveze 
Trebnje. Za svoje delo je prejel odlikovanje Gasilske zveze Slove-
nije. 
S svojo poštenostjo in spoštovanjem do vseh in vsakega je bil vzor 
vsem domačinom in tudi širše. Bil je človek z velikim čutom do 
sočloveka in se je dobrosrčno razdajal pri mnogih delih v Velikem 
Gabru in tudi širše, a nikoli ni vprašal za plačilo. Vedno so mu bile 
v kraju zaupane najbolj odgovorne funkcije.
Pri izgradnji Doma krajanov Veliki Gaber je sodeloval od temeljev 
do strehe. Sodeloval je tudi pri izgradnji nove mrliške vežice, no-
vega pokopališča in gasilskega doma. V KS Veliki Gaber skoraj ni 
večjega objekta, kjer ne bi pustil pečata s svojim delom. V zahvalo 
za njegovo požrtvovalno delo je bil umeščen tudi v Rastočo knjigo 
Velikega Gabra z okolico.
Oparov Tonček je bil dobrohotnega srca in je imel za vse vedno 
le dobro misel in lepo besedo. Krasila ga je velikodušna razpolo-
žljivost. Vseskozi si je zelo prizadeval za lepši in boljši jutri tako 
za krajevno skupnost kakor za občino. Stkal je prenekatere srčne 
vezi. Bil je prijatelj, ki si je vedno vzel čas, podaril prijazno besedo, 
modro misel, predvsem pa velik vzornik.
Hvala vam, Tonček, za vse in naj vam bo lahka domača zemlja, ki 
ste jo neizmerno ljubili. 

Srce je omagalo, dih je zastal,
a spomin na vas bo večno ostal.

Mojca Smolič

memoriam / novice
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Zdaj ne trpiš več, draga mama.
Zdaj počivaš.
Kajne, sedaj te nič več ne boli?
A svet je mrzel, prazen, opustošen
za nas, odkar te več med nami ni.

ZAHVALA

V 80. letu starosti nas je zapustila naša draga mami, babi in prababi,

TEREZIJA STARIČ
Iz Rihpovca.

Iskreno se zahvaljujemo  vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in vašča-
nom za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in svete maše.
Hvala kolektivu Kovinoprodaja Trebnje, vrtnarstvu Škofic, čebelarskemu dru-
štvu Trebnje, pogrebni službi Novak iz Žužemberka, cvetličarni Cvetje Jeri iz 
Mirne, župniku Stanislavu Škufci za lepo opravljen obred in vsem, ki ste se od 
naše mame poslovili in jo spremili na zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

V 100. letu starosti
nas je zapustila naša draga

JUSTINA PORLE,
rojena Zupančič

delegatka 1. kongresa SPŽZ v Dobrniču leta 1943
Šahovec 14, Dobrnič

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in vaščanom 
za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše.

Posebna zahvala patronažni sestri Majdi Gačnik za številne obiske, gospodu 
župniku Milošu Koširju za lepo opravljen obred, pogrebni službi Novak iz 
Žužemberka, pevcem iz Šentvida, trobentaču, Društvu Dobrnič, Zvezi borcev 
Dobrnič in gospe Veri Klopčič za poslovilni govor.

Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in jo pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči: vsi njeni. 

Bil si trden kakor skala,
pokončen kakor hrast.
In prišel je dan usode, 
ki je zrušil skalo,
ki je zlomil hrast.

ZAHVALA

V 73. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedek, pradedek, brat

ANTON GORC
iz Dolenjih Selc

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vašča-
nom, konjerejcem, prijateljem in znancem za vsa izrečena sožalja, podarjeno 
cvetje, sveče in darove za svete maše. Hvala osebju SB Novo mesto za vaše 
delo in podporo. Najlepše se zahvaljujemo župniku g. Milošu Koširju za lepo 
opravljen obred, Pogrebni službi Novak za organizacijo pogreba, pevcem in 
govornici za ganljive besede slovesa. Posebna hvala tudi konjenikom in vsem, 
ki ste ga pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njegovi

Zarasle stezice so vse,
ker nihče po njih več ne gre.
Vse pride, vse mine,
mladost pa izgine
in žalost napolni srce.

ZAHVALA
V 89. letu starosti nas je zapustila naša draga

LJUDMILA NOVAK
iz Trebnjega

ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, so-
sedom in vsem, ki ste nam v trenutku slovesa stali ob strani, darovali cvetje, 
sveče in svete maše.
Zahvaljujemo se DU Trebnje, vinogradnikom iz Ažentala, sekciji frizerjev, 
sosedom iz Trubarjeve ulice. Posebna zahvala pa velja Olgi za vso pomoč in 
Borutu za lepe poslovilne besede.
Hvala tudi g. Slavku, pogrebni službi Komunale Trebnje in pevcem za lepo 
opravljen pogrebni obred.

Žalujoči: vsi njeni.

Tisto jesen, ko dež je z menoj jokal vse dolge noči,
so v sanje pozabe tiho zaspale utrujene tvoje oči 
(B. Zupanc)

ZAHVALA
V 95. letu starosti se je od nas poslovila naša draga mama, babica, prababica 

in praprababica

JOŽEFA MRVAR
iz Dolenjega Podboršta pri Trebnjem 2

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znan-
cem in vaščanom, ki ste bili z nami v dneh žalosti. Hvala vsem za izrečeno 
sožalje, darovane svete maše, cvetje in sveče. Zahvaljujemo se župniku Jožetu 
Piberniku za lepo opravljen obred, pevcem, govornici Renati Novak in Marku 
Muleju za odigrane pesmi. Zahvala gre tudi pogrebni službi Novak iz Žužem-
berka ter ZD Trebnje.

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in se je boste lepo spominjali!
Žalujoči: vsi njeni

Ni smrt tisto, kar nas loči, 
in življenje ni, kar druži nas. 
So vezi močnejše. 
Brez pomena zanje so razdalje, 
kraj in čas. 
(Mila Kačič) 

V 63. letu starosti nas je zapustila draga žena, mami, babica, teta in sestra 

NADA MARN
iz Jezera pri Trebnjem

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za vso pomoč, izrečeno sožalje, sveče, cvetje in sv. maše. Posebna 
zahvala gre župniku g. Piberniku za lepo opravljen obred. Hvala Društvu po-
deželskih žena Tavžentroža, Jani, Rezki, Dobrotam Dolenjske, pevcem Kvar-
teta AS, Komunali Trebnje in osebju SB NM ter ZD Trebnje. Hvala vsem, ki 
ste cenili mamino dobrosrčnost, pravičnost in požrtvovalnost in ste ji stali ob 
strani na njeni življenjski poti.

Mož Ciril in otroci Helena, Ciril, Jaka, Katarina, Peter z družinami

zahvale



Ponujamo znamke: Odeja Škofja Loka, Svilanit, 
Steklarna Rogaška, MebloJOGI.
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Akcije in popusti ob 10 letnici!
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Sponzor križanke je Trgovina Veteks, Barbara 
Veselič s. p. na Gubčevi cesti 7a v Trebnjem. 

Nudimo vam kvalitetne slovenske izdelke na enem mestu. Smo 
zastopniki in prodajalci blagovnih znamk Odeja Škofja Loka, Svi-
lanit, Steklarna Rogaška Slatina, MebloJogi in mnogo drugih. 
Tako v našem asortimaju lahko izbirate med: Posteljnino in PRE-
ŠITJEM Odeje, unikatnimi kristalnimi izdelki, vzmetnicami, po-
steljami. Poskrbimo tudi za izdelke po meri za vaš dom in udobno 
bivanje; od zaves, jogi rjuh in posteljnine posebnih dimenzij. Naša 
prodajalna je za vas odprta od ponedeljka do petka od 9.00 do 
17.00, ob sobotah od 8.00 do 12.00. Dosegljivi smo tudi na: 
040 575 153 ali 0599 52175 in www.veteks.si.

Še posebno lepo vabljeni v novembru, ko praznujemo 10-letni-
co delovanja. V ta namen smo pripravili različne ugodnosti in 
akcije. 
Veselimo se vašega obiska.

Za vas so pripravili nagrade:
1. nagrada: posteljna garnitura saten 
2. nagrada: posteljna garnitura platno 
3. nagrada: set brisač

Geslo križanke in svoj naslov pošljite izključno na dopisnicah 
na Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali na elektronski 
naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com, in sicer najkasneje 
do ponedeljka, 6. 12. 2021. Gesel po tem datumu in gesel brez 
naslova ne bomo upoštevali.

Pravilno geslo križanke iz septembrske številke Glasila se glasi 
AVTOOPTIKA. Prejeli smo 63 pravilnih rešitev, od tega 6 nepra-
vilnih. Na seji 2. 11. 2021 smo izžrebali 3 nagrajence:

1. NAGRAJENKA: JANA ULE, CANKARJEVA 39, 8210 TREBNJE
2. NAGRAJENKA: JOŽICA PEKOLJ, VRBOVEC 28, 8211 DOBRNIČ
3. NAGRAJENKA: TATJANA KOPAČ, LEVSTIKOVA 16, 8210 TREBNJE

Nagrajenci lahko dvignejo nagrade v VULKANIZERSTVU Vovk 
Boštjan, Obrtniška ul. 4, Trebnje.

križanka



Zdravstveni dom Trebnje nadaljuje z izvajanjem cepljenja proti 
covid-19 za nenaročene paciente

Občanke in občane obveščamo, da Zdravstveni dom Trebnje v mesecu novembru nadaljuje s cepljenjem proti COVID-19 za nenaro-
čene paciente. 
Termini za cepljenje so naslednji: 10., 13., 16., 17. in 19. november 2021. 
Glede na izrazito poslabšanje epidemiološke slike v zadnjih dneh občanke in občane, ki še niso cepljeni proti COVID-19, ponovno 
pozivamo, da se odločijo za cepljenje. S tem boste zaščitili sebe, hkrati pa preprečili možnost širjenja bolezni na družinske člane, 
prijatelje, znance in sodelavce ter tako prispevali k izboljšanju epidemioloških razmer.

ORGANIZIRALI BOMO CEPLJENJE V

ZDRAVSTVENEM DOMU TREBNJE, POSEBNO CEPILNO 
MESTO – VHOD NMP, KI BO ODPRTO:
• TOREK, PETEK od 12.30 do 14.30 
• SREDA od 13.00 do 16.00 

ZDRAVSTVENI POSTAJI MIRNA
• SREDA od 16.00 do 17.00 
• PONEDELJEK, TOREK, ČETRTEK od 13.00 do 14.00 

ZDRAVSTVENI POSTAJI MOKRONOG
• PONEDELJEK od 17.00 do 18.00 
• TOREK, SREDA, ČETRTEK od 13.00 do 14.00 

CEPLJENJE JE BREZPLAČNO ZA OSEBE Z UREJENIM OBVEZNIM 
ZDRAVSTVENIM ZAVAROVANJEM. NAROČANJE NI POTREBNO.

CEPLJENJE PROTI GRIPI IN CEPLJENJE PROTI COVID-19 SE LAHKO 
OPRAVITA SOČASNO ALI S KAKRŠNIMKOLI PRESLEDKOM.

strokovni vodja: prof. 
dr. Marija Petek Šter dr. med., spec. druž. med.

Zaščitimo sebe in svoje bolnike pred gripo: 
»Zavihajmo rokave! Cepimo se proti gripi«

CEPLJENJE ZELO PRIPOROČAMO!


