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

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

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo števil-
ko je ponedeljek, 5. 10. 2020, predviden izid 
je v sredo, 14. 10. 2020.
Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po 
tem datumu, bodo uvrščeni v naslednjo števil-
ko, če bodo še aktualni.

občinske novice

OBVESTILO –  ponovno vročanje odločb
Obveščamo vas, da je Finančni urad Novo mesto izvedel ponovno vročanje odločb o od-
meri davka od premoženja na posest stavb za Občino Trebnje za leto 2019. 
V zvezi z navedenim vas obveščamo o datumu zapadlosti.

Javni razpis štipendij
Občina Trebnje je na svoji spletni strani www.trebnje.si pod rubriko Javne objave in razpisi 
31. 8. 2020 objavila Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Trebnje za dijake in študente 
za šolsko oziroma študijsko leto 2020/2021. Rok za prijavo je 5. 10. 2020. 

Vabljeni k prijavi!

Občina Trebnje 
tradicionalno 
ob vstopu v prvi 
razred obdaruje 
učence s 
knjižnim 
darilom 
Letos je na območju občine Treb-
nje prvič prestopilo šolski prag 
193 učencev, in sicer v OŠ Trebnje 
104, v Podružnični šoli Dobrnič 20, 
Podružnični šoli Šentlovrenc 10 in 
Podružnični šoli Dolenja Nemška 
vas 25 in v OŠ Veliki Gaber 34. 
Župan Alojzij Kastelic ter predstav-
nika občinske uprave, Irena Žužek 
in mag. Janez Zakrajšek, so jih prvi 
šolski dan obiskali, jim zaželeli ve-
liko prijateljev, radosti in igrivosti 
ob nabiranju novega znanja. 
Vsem staršem so zaželeli dobrega 
sodelovanja s šolo pri odkrivanju 
talentov njihovih otrok in razvoju 
njihovih sposobnosti.
Prvošolcem je Občina podarila 
knjigo STO UGANK avtorice Anje 
Štefan in ilustratorke Jelke Reich-
man. Želimo jim prijetno branje!
Majda Šalehar

Oddelek za družbene in gospo-
darske dejavnosti

OU Občine Trebnje
Foto: Majda Šalehar

Datum odpreme 27. 8. 2020

Datum zapadlosti (2 obroka):
1. obrok: 14. 10. 2020
2. obrok: 14. 12. 2020

Datum zapadlosti (4 obroki):
1. obrok 14. 10. 2020
2. obrok 13. 11. 2020
3. obrok 14. 12. 2020
4. obrok 12. 1. 2021

Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo
Darja Gorenc
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Obvestilo o zaporah cest in parkirišča
v sklopu evropskega tedna mobilnosti

V sklopu izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti 2020 bo v času od srede, 16. 9. 2020, do torka, 22. 9. 2020, popolna 
zapora modre parkirne cone pred stavbo Občine Trebnje. 
V torek, 22. 9. 2020, bo zaradi izvedbe prireditve Dan brez avtomobila popolna zapora lokalne ceste LC 425-051 Trebnje center–
Štefan, torej med križiščem pri Galeriji likovnih samorastnikov in Gostilno Šeligo, ter javne poti JP 927 113 Trebnje–Občina–ZD, 
torej med občinsko stavbo in Zdravstvenim domom Trebnje. 
Vse udeležence v prometu prosimo za strpnost in razumevanje ter upoštevanje spremenjenega prometnega režima. 

Janja Fink
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo, OU Občine Trebnje

občinske novice

Brezplačen seminar »Primerjaj 
in izberi toplotno črpalko«
Vse več ljudi se odloča za ogrevanje z okolju prijazno toplotno 
črpalko. Eko sklad pri tem prispeva subvencijo v višini 2.500 €.
Ob široki ponudbi toplotnih črpalk pa se investitor kaj hitro znaj-
de pred dilemo, katero napravo naj izbere. Biti mora dovolj zmo-
gljiva tudi pri nizkih zunanjih temperaturah in v naseljih čim tišja. 
Toda ali naj vzame tradicionalno evropsko kompaktno zunanjo 
enoto ali najsodobnejšo japonsko v ločeni izvedbi? Mora biti in-
verterska? Ali je res, da nekatere ob daljšem izpadu elektrike lah-
ko zmrznejo? In kako priti do pravih odgovorov?
V oktobru bo organiziran brezplačen seminar »Primerjaj in izbe-
ri toplotno črpalko« s primerjavo med nekaj najboljšimi na trgu 
glede zmogljivosti, glasnosti, cene in še česa. Predaval bo Robert 
Žibrik. Prijavite se na 041/ 692 410 do torka, 22. 9. 2020. Glede 
na epidemiološko situacijo bo seminar izveden v več manjših lo-
kalnih skupinah. 

Vabljeni!

Obnovljena dva odseka  
ceste preko Grmade
Občina Trebnje je v poletnih mesecih izvajala dve investiciji na ce-
sti od Trebnjega preko Grmade do Dobrniča. Na odseku od Treb-
njega do Grmade je bila izvedena rekonstrukcija ceste v dol žini 
360 metrov. Izvajalec del Gradbeništvo in storitve Švelc iz Zida-
nega Mosta je v sklopu investicije izvajal celotno rekonstrukcijo 
ceste z ureditvijo prečnih in vzdolžnih sklonov. Na drugi strani Gr-
made proti Dobrniču pa se je istočasno izvajala preplastitev ceste 
v dolžini 650 metrov, na najbolj poškodovanih delih ceste pa so 
bile izvedene tudi globinske sanacije. Dela je izvajalo podjetje Ko-
munalne gradnje d.o.o.
Skupna dolžina obnovljenih odsekov cest na tem odseku znaša 
kar 1 kilometer. Navedeni posegi bodo omogočili lažje vzdrževa-
nje ter izboljšali prevoznost obravnavanega odseka ceste, pove-
zanost med naselji, prometno varnost, infrastrukturno urejenost 
občine in ne nazadnje splošne pogoje bivanja za tamkajšnje pre-
bivalce.

mag. Janko Zakrajšek
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

OU Občine Trebnje
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V KUD Ivan Cankar Velika Loka se zaveda-
mo, da na mladih svet stoji. Za uspešno 
nadaljevanje dela društva in ohranjanja 
tradicije je zelo pomembna vzgoja naše-
ga podmladka. Osnovnošolskim otrokom 
in mladini želimo približati svet gledališča 
in čare v uživanju nastopanja na odrskih 
deskah. Želimo jim pokazati, da ni samo 
virtualni svet tisti, v katerem lahko uživa-
mo. V letošnjem letu pripravljamo kratko 

Občina Trebnje je uspešno izvedla investici-
jo protipoplavnih ukrepov v naselju Šentlo-
vrenc. Cilj investicije je bila izvedba 6 pro-
tipoplavnih ukrepov, ki so obsegali sledeča 
dela:

 ᠀ ukrep 1: izvedba razširitve odvodnega 
železniškega jarka,

 ᠀ ukrep 2: umestitev dodatnega prepusta 
»Potok«,

 ᠀ ukrep 3: znižanje travnika med železnico 
in mlinščico, ki bo deloval kot zadrževal-
nik vode ob ekstremnem poplavljanju,

 ᠀ ukrep 4: ureditev in razširitev kanala 
Mlinščice,

 ᠀ ukrep 5: izvedba nasutja za objekt vrtec 
(ukrep že izveden ob gradnji vrtca),

 ᠀ ukrep 6: izvedba protipoplavnega zidu. 

Pogodbena vrednost vseh del je znašala 
258.798,60 EUR z DDV, sredstva so se za-
gotovila v proračunu Občine Trebnje za leto 
2020.
Z izvedbo investicije je Občina Trebnje zado-
stila vsem zakonskim zahtevam Direkcije RS 
za vode, ki je pogojevala izdajo uporabnega 
dovoljenja in obratovanje vrtca z izvedbo 
navedenih protipoplavnih ukrepov v nase-
lju Šentlovrenc. Ob izpolnitvi vseh zahtev 
je Občina v mesecu juliju uspešno pridobila 
uporabno dovoljenje za štirioddelčni vrtec, ki 
je septembra začel s polnim obratovanjem.
Z izvedbo investicije je Občina Trebnje ure-
sničila dva pomembna cilja:
- pridobila uporabno dovoljenje za vrtec in
- izboljšala poplavno varnost celotnega nase-
lja Šentlovrenc.
Učinkovitost izvedenih ukrepov se je že po-
kazala ob zadnjih močnejših nalivih konec 
meseca julija, ko so vse meteorne vode in 
poplavne vode iz Temenice odtekle po kana-
lu Mlinščice in jarku ob železnici nižje dol po 
reki od naselja Šentlovrenc. 

Matija Bitenc
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

OU Občine Trebnje

gledališko igro, zato vabimo vse nadebud-
ne bodoče igralce, da se nam pridružijo. 
Podmladek bosta vodili Melita Pangerc in 
Zvonka Gabrijel. 
Draga osnovnošolka, dragi osnovnošolec, 
če te torej nastopanje na odrskih deskah 
zanima, se nam obvezno pridruži na uvod-
nem sestanku 22. septembra 2020 ob 
18.00 v dvorani KUD na Veliki Loki.
Vas, dragi starši, pa prosimo, da svoje 

otroke opozorite na naše povabilo. Tudi 
kakšna spodbuda ne bo odveč. Nastopa-
nje v gledališču je lahko namreč odlična 
popotnica za življenje, saj otroku dviguje 
samozavest in daje zavedanje, da je v sku-
pini pomemben člen. 
Na uvodnem sestanku se bomo dogovorili 
o vseh podrobnostih, zato prosimo za pri-
sotnost enega od staršev.

Zvonka Gabrijel

KUD Ivan Cankar Velika Loka vabi mlade igralce

Občina Trebnje je uspešno izvedla protipoplavne ukrepe v naselju 
Šentlovrenc in pridobila uporabno dovoljenje za štirioddelčni vrtec

občinske novice
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Lokalna akcijska skupina
Suhe krajine, Temenice
in Krke – LAS STIK 
V mesecu juliju je Lokalna akcijska skupina Suhe krajine, Teme-
nice in Krke objavila 1. Javni poziv za izbor operacij za uresniče-
vanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v 
letu 2020, katerih upravičeni stroški bodo sofinancirani iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Javni poziv je odprt 
do 19. 10. 2020. 
V mesecu septembru vabljeni na delavnico »Priprava projektov 
za prijavo na javne pozive LAS STIK«, ki jo bo vodilni partner LAS 
STIK, Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, izvedel v sredo, 
23. septembra 2020, ob 16.00 na CIK-u.

Predvidena obnova večnamenskega parka pri DSO se je pričela v 
začetku junija in igrišče se je spremilo v pravo gradbišče. Nesta-
bilno vreme je povzročilo, da je bila zaključna faza kasneje, kot 
je bilo predvideno. Sedaj že lahko dnevno opažamo zadovoljne 
otroške obraze, ki se na nedrsni akrilni umetni masi, ki je prijazna 
kolenom in gležnjem, prepuščajo radostnim igram z žogo. Okoli 
igrišča pa je položena pohodna masa iz lepljenega naravnega pe-
ska, ki preprečuje prenos peska na športno igrišče, hkrati pa je 
izredno prijazna za uporabnika. Komaj čakamo trenutek, ko bo 
zaključena izgradnja otroškega igrišča, tribune v brežini med obe-
ma igriščema in razsvetljava igrišč. V kasnejših fazah bo sledila še 
izgradnja spremljajočih objektov, hortikulturna ureditev parka z 
novimi zasaditvami ter umestitev makete reke Temenice. 
Sama obnova bo predstavljala velik finančni zalogaj, zato vabljeni 
vsi zainteresirani partnerji, da pomagajo na način, kot je to že 
storila Občina Trebnje pri izgradnji Športnega parka Trebnje. 

Vanja Jakopin

Črke, lutke in kaligrafija
Otroško rajanje na FormaVivi je projekt Javnega sklada RS za kulturne de-
javnosti, Območne izpostave Trebnje, namenjen najmlajšim. Projekt zaje-
ma gledališko ali lutkovno predstavo za otroke, dogodek pa obogatijo z 
dodatno vsebino, kot je denimo risanje karikatur ali kaligrafija.
Drugi tovrstni dogodek je trebanjska JSKD pripravila v torek, 8. septembra, 
ob mednarodnem dnevu pismenosti. Ob tej priložnosti so v Trebnjem go-
stili lutkovno predstavo “To ni pika!” v izvedbi Lutkovnega gledališča Fru-
fru ter Hiše otrok in umetnosti. V predstavi za najmlajše so bili glavni junaki 
črke. Črke, ki nosijo svoje zvoke in skupaj z njimi ustvarjajo šaljive epizodne 
zgodbe. Predstava najmlajšim nevsiljivo prikazuje razmerje med črko-sim-
bolom in pomenom-zvokom, ki ga ta nosi, hkrati pa nas popelje v zabavni 
svet lutk. 
Rajanje so obogatili s kaligrafskimi izpisi imen obiskovalcev predstave, za 
katera je poskrbela Špela Kodrič. Zaradi obvladovanja širjenja novega ko-
ronavirusa se je prireditev odvijala z omejenim številom obiskovalcev v 
skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Projekt 
je finančno omogočila Občine Trebnje.

Joži Sinur 
JSKD OI Trebnje

Obnova igrišča pri Domu starejših Trebnje

V letošnjem letu se predvideva še objava 2. Javnega poziva za 
izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja 
na območju LAS STIK v letu 2020, katerih upravičeni stroški bodo 
sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Spremljajte nas na www.las-stik.si. 

Liljana Omerzu, koordinatorka, 
CIK Trebnje, Vodilni partner LAS STIK

občinske novice
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»Samo kot župan sem lahko 
uresničil nekatere zamisli, 

načrte in spremembe  
v Občini Trebnje.«

ALJOJZIJ
KASTELIC 
Delo z ljudmi in za ljudi ga je že od nekdaj 
veselilo in vedno je znal združiti prijetno 
s koristnim. Dolgoletne delovne izkušnje 
so ga kalile v dobrega poznavalca in gos-
podarstvenika, ki je vedno želel dodano 
vrednost, ki jo je lahko uresničil le kot žu-
pan.

Gospod župan, teče že četrti mandat va-
šega županovanja. V kakšni kondiciji ste 
prevzeli našo občino in v kakšni je danes?
Moj predhodnik Ciril Pungartnik je veliko 
storil na področju cest, širitvi vodovodnega 
omrežja in še česa. Vendar leta 2006 smo 
bili pred delitvijo stare občine Trebnje, 
vodovodni sistem je bil v slabi kondiciji, v 
vrtce je bilo vključeno le 45 % populacije, 
podružnične šole so bile brez telovadnic in 
dotrajane, kanalizacijski sistem je bil samo 
v Trebnjem in tudi ta dotrajan, zazidalnih 
projektov ni bilo v izvedbi ne za stanovanja 
ne za industrijo. Skratka, dela je bilo pre-
cej pred nami in na marsikaterem področ-
ju smo premaknili zadeve naprej. Seveda 
pa bo tudi po koncu tega mandata ostalo 
še veliko za postoriti, dokončati.

Kaj je drugače, odkar ste župan? 
Ne vem, če je kaj drugače, toda recimo, 
da se zadnja leta manj prepiramo, da so 
negativci na volitvah počasi odšli. Mogoče 
je drugače tudi v občinski upravi. Danes je 
velika večina izjemno prizadevnih, delav-
nih, odprtih za skupnost, saj ko sem prišel, 
tega ni bilo. Nekateri so celo delali bolj 
zase kot za skupnost. Imamo zelo sposob-
ne direktorje javnih podjetji in zavodov, 
s katerimi odlično sodelujemo. Recimo 
Komunala Trebnje, Zdravstveni dom, CIK 
Trebnje, Vrtec Trebnje, OŠ Veliki Gaber itd. 

Kako bi se opisali kot sodelavec, vodja, 
župan?
Vsa leta funkcijo župana opravljam profe-
sionalno in sem vsak dan med zaposleni-
mi. Po naravi sem zelo neposreden. Sem 
zahteven, včasih tudi zoprn. Rad pohvalim 
in tudi spodbujam oziroma pograjam, če 
je nujno. Toda nazadnje šteje le ena stvar: 
sodelovanje in lojalnost do sodelavcev, 
predvsem pa občanov in same Občine. 
Ste zadovoljni s stanjem v občini?

Občina je skupnost, je velika družina in 
vsi smo po malem odgovorni za naš na-
predek in v sodelovanju ter razumevanju 
je še veliko priložnosti. Velika večina na-
ših prebivalcev je pripravljena pomagati 
tako v 12 krajevnih skupnostih ali v kraju 
bivanja, pa naj gre za čiščenje odpadkov, 
soglasji za poseg na njihova zemljišča ali 
pa delovanje v društvih in organih lokalne 
skupnosti. Lepo je videti gasilce, upoko-
jence, kulturnike, športnike ali krajane, ko 
se oglasijo pri meni s pobudo za projekte v 
svoji sredini. Seveda z veliko mero priprav-
ljenosti soustvarjati te projekte in verjemi-
te, taki projekti so vedno najboljši.
Nekaj pa je tudi nergačev in zaviračev, ki 
pa le zahtevajo in zanje nikoli ni nič dovolj 
dobro. 

Kaj smatrate kot največji uspeh?
Največji uspeh je umeritev političnih stra-
sti, ki so Trebnje zaznamovala tri desetle-
tja. Tudi meni so v prvih dveh mandatih 
jemali energijo, voljo in zmanjšali našo 
storilnost za 20 do 30 %. Velik uspeh je 
tudi povezovanje Občine s sosednjimi 
občinami: z Ivančno Gorico, Novim me-
stom, Grosupljem itd. Velikanski uspeh za 
Trebnje je da je zgrajena AC po pobočju 
in da je H1 obvozna cesta. Izjemen uspeh 
je tudi, da imamo zgrajeno infrastrukturo 
v industrijski coni in, da podjetja gradijo 
nove proizvodne zmogljivosti. Uspeh je 
tudi to, da imamo 90 % predšolskih otrok 
vključenih v predšolsko vzgojo, da ima 
Občina Trebnje kot edina občina v Slove-
niji odmerjenih 70 % kategoriziranih cest. 
Velik uspeh je, da je večji del glavnih vodo-
vodnih sistemov obnovljen in še mnogo.

Kakšni so načrti za prihodnja leta župano-
vanja? Kateri projekti bodo v ospredju?
V ospredju so kanalizacijski sistemi Treb-
nje, Ponikve, Jezero Velika Loka in Šentlo-
vrenc. Izgradnja šolskih prostorov v Nemš-
ki vasi, nakup zemlje za drugo OŠ Trebnje 
in Veliki Gaber, zgradnja kolesarske ceste 
proti Mirni, če bomo pridobili soglasja. 
Ne boste verjeli, da si je nekateri ne želi-
jo. Kolesarska cesta pa bo tudi ob H1 proti 
Novemu mestu. Pred gradbenim dovolje-
njem pa je tudi zazidalni kompleks Dobra-
va za mlade in še kar nekaj projektov.

Idejni projekt Kulturnega centra je požel 
veliko odobravanja. Kakšna je pravzaprav 
realnost izgradnje? Kje se zatika?
Te dni prenašamo parcelo ob železnici iz 
državnega v občinsko lastništvo in s tem 
upam, da dobimo gradbeno dovoljenje 
tudi za ta objekt. Zatika se pa tudi s pre-
bivalci blokov ob Gubčevi ulici, ki se ne 

zavedajo, kakšna kvaliteto predstavlja nov 
kulturni center. Sodišču smo poslali vizu-
alizacije ureditve in upam, da v zelo krat-
kem času odločijo v sodnem postopku. Če 
bomo uspeli dobiti GD, imamo velike mož-
nosti, da se projekt uvrsti med prednostne 
za kohezijska sredstva do leta 2023.

Kako pa so občani sprejeli idejo o modrih 
conah parkiranja?
Sprva je bil zelo velik upor in revolt po-
sameznikov. Nekateri so mi pred pisarno 
grozili, zato je zelo malo manjkalo, da se 
jim nisem odpovedal. Eden tistih najglas-
nejših se mi je čez leto po uvedbi opravi-
čil, me potrepljal po rami in dejal, da so 
modre cone res krasne, ker vedno lahko 
najdeš prostor pri Občini ali Zdravstve-
nem domu. V načrtu pa imamo še izbolj-
šati parkirno politiko z uvedbo »park and 
ride« con za sovozače, ki se skupaj vozijo 
v druge kraje, ter s plačljivimi prostori za 
Občino.

Kako ocenjujete delovanje občinskega 
sveta?
Občinski svet deluje dobro. Upam, da 
bomo sprejeli še dvoletni proračun in 
konstruktivno sodelovali do konca man-
data. Relativni politični mir je največji do-
sežek in upam na ohranitev konstruktiv-
nih debat. Večno zavedanje pa je, da nas 
različnost bogati.

Kakšni so prihodnji izzivi na področju 
sociale, kulture, športa ...? Ali jih boste 
lahko reševali skupaj z nevladnimi  orga-
nizacijami?
Na področju kulture je največji izziv iz-
gradnja Kulturnega centra, hkrati pa razvi-

intervju
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jati kulturno dejavnost na vseh nivojih in 
tudi motivirati ter vzgajati občinstvo. Na 
področju sociale imamo relativno dobro 
situacijo. Sicer ne vem, kaj nam bo prine-
sla Covid kriza, saj tukaj pomagamo po-
sameznikom z enkratnimi denarnimi po-
močmi, omogočamo delovanje Rdečega 
križa ter financiramo posamezna društva 
za programe socialne pomoči. 
Šport je v Občini Trebnje razvit, vendar v 
prihodnjih letih nujno potrebujemo večjo 
dvorano. Pot do nje je lahko zasebni kapi-
tal ali javno zasebno partnerstvo.

Zakaj ste želeli postati župan?
V politiki sem pristal »silom prilike«, ki me 
je pripeljala do prve kandidature za župa-
na. Na nek način te politika zasvoji in če 
res želiš nekaj spremeniti, moraš rasti. Ko 
pa si izvoljen, te najprej trepljajo po rami, 
kmalu pa preizkušajo tvojo pokončnost 
in vztrajnost. Samo kot župan sem lahko 
uresničil nekatere zamisli, načrte in spre-
membe v Občini Trebnje, ki bi jih morala 
po osamosvojitvi uresničiti že Alojzij Me-
telko in njegovi sodelavci, ki niso imeli do-
volj poguma za prevzem oblasti. Vedno, 
ko je pred mano občan, občanka s svojim 
problemom, se vprašam, kaj bi jaz priča-
koval od župana, če bi imel njegov pro-
blem in tako tudi ukrepam.

Ali je težko biti župan?
Kadar so težave, res ni prijetno, kot ni nik-
jer. Neizmerno pa je lepo, ko vidiš zado-
voljstvo ljudi ob končanih projektih in tudi 
takrat, ko veš, da je delo dobro opravljeno. 
Čeprav ga morda večina danes še ne zna 
ceniti, bo jutri pomenil konkurenčno pred-
nost naše občine.

Posegi v prometno infrastrukturo. Kar 
veliko je bilo tega po naši Občini. Kateri 
projekt je tisti večji?
Največji projekti so pločnik in rekonstruk-
cija ceste Veliki Gaber. Le-ta bi bil že v 
izvajanju, a za par kvadratnih metrov ni 
soglasji lastnikov in projekt stoji. Drugi je 
krožišče pod trebanjskim gradom z nave-
zavo za Dobrnič in Treles, ki se bo začel 
spomladi 2021. Velika potreba je zahodni 
viadukt v naselju Štefan, kjer je Občina na-
redila svoje glede na sporazum z državo. V 
načrtovanju pa je tudi rekonstrukcija H1 s 
kolesarsko stezo in z nivojskim priključeva-

njem za naselja Podboršt, Dobrava, Jeze-
ro. To so vsi državni projekti, ki jih Občina 
in oba poslanca pospešujemo za čimprejš-
njo izvedbo.
Občina pa načrtuje in izvaja tudi posoda-
bljanje občinskih cest Trebnje−Grmada–
Dobrnič in Trebnje–Repče. 

Pa krožišče ali semaforizirano križišče pri 
cerkvi v Trebnjem? Ali kaj načrtujete? 
Morda samo ideja ali realnost?
V načrtu je tudi to krožišče pri cerkvi v 
Trebnjem, ampak za uresničitev bo po-
trebno odkupiti staro Novakovo hišo, o 
čemer so že stekli pogovori. 

Kaj počnete v prostem času?
Rad hodim, saj na tak način vzdržujem 
kondicijo, igram golf, potujem, berem, vrt-
narim, a za vse to mi večkrat zmanjka čas. 
Z upokojitvijo in, če mi bo zdravje dobro 
služilo, si bom tega privoščil več. 

Nekaj naslovov knjig z vaše knjižne poli-
ce?
Zadnjie dve dopustniški Pasji smisel živ-
ljenja od W. Bruce Camerona in Tiha Pa-
cientka od Alex Michaelidesa. Navdušil me 
je Harari z naslovi Sapiens, 21 nasvetov za 
21. stoletje. Zanimiva pa je tudi Filozofija 
hoje avtorja Frederica Grosa. Arto Paasi-
linna je finski pisatelj z zanimivim zabav-
nimi repertoarjem knjig. Med domačimi 
pisatelji je pri meni na prvem mestu Drago 
Jančar: To noč sem jo videl in mnoge dru-
ge.

Mogoče za konec citat ali moto?
Zelo lep se mi zdi od Nejca Zaplotnika, ki 
pravi:
»Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo 
dosegel, kdor pa najde pot, bo cilj vedno 
nosil v sebi.«

Mojca Smolič

intervju
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Foto: A. S. Lamovšek

Maček Muri  
v knjižnici
Zadnje počitniško petkovo popoldne je 
bilo v knjižnici Trebnje ustvarjalno, filmsko 
in zabavno. Obiskal nas je poseben gost 
– čisto pravi Maček Muri. Da smo ga ra-
zveselili, so se otroci zanj naučili pesmico. 
Ko pa se nam je pridružil še Maček Muri, 
smo skupaj zaplesali. Z otroki se je družil 
tudi na ustvarjalnih delavnicah in jim malo 
ponagajal, medtem ko so oni natančno 
rezali in lepili. Nastali so prisrčni obeski 
z motivom Mačka Murija. Seveda pa se 

V jesenskih mesecih pri nas potekajo vpisi v 
srednješolske programe s področja ekonomi-
je, trgovine, gostinstva in predšolske vzgoje. 
Že tradicionalno prvi torek v mesecu oktobru 
poteka otvoritev UTŽO Trebnje. Tokrat bo le-
ta potekala v torek, 6. oktobra 2020, ob 9. uri. 
Številni brezplačni programi s področja raču-
nalništva in digitalnih tehnologij, tečaji tujih 
jezikov in programi za osebno rast so name-
njeni starejšim od 45 let, potekajo v okviru 
projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih 
kompetenc 2018−2022. Pred izbiro pravega 
programa vas vabimo, da obiščete naše sve-
tovalno središče, kjer vam bomo z veseljem 
svetovali in vas informirali. Dejavnosti obeh 
projektov so brezplačne, saj ju sofinancirata 
EU (ESS sredstava) in Republika Slovenija.
Ker se razmere trenutno skoraj tedensko spre-
minjajo, spremljajte našo spletno stran www.
ciktrebnje.si in CIK Facebook strani, da boste 
dobili točne informacije o naši ponudbi. 

Tanja Vrčkovnik, CIK Trebnje

Prvošolci  
OŠ Veliki Gaber
V OŠ Veliki Gaber je v letošnjem šolskem 
letu vstopilo kar 34 prvošolcev. Prišli so v 
spremstvu staršev. Na igrišču so jih s pri-
reditvijo pozdravili učenci od 2. do 5. ra-
zreda. Po pozdravu ravnatelja, mag. Gre-
gorja Udovča, jih je vzpodbudno nagovoril 
tudi župan, g. Alojzij Kastelic. Obdaril jih 
je s knjigo Anje Štefan Sto ugank, darilom 
Občine Trebnje. V razrede so jih pospre-
mile razredničarki Justina Zupančič in Ve-
sna Simonič ter učiteljica Danijela Kocmur. 
Želimo jim uspešno pridobivanje znanja in 
veliko veselja v šoli.

Justina Zupančič

nam je kasneje oddolžil z bonboni. Ko pa 
smo se že malo utrudili, smo se pridružili 
letnemu kinu, ki ga vsako leto v Trebnjem 
organizira JSKD OI Trebnje. Ogledali smo si 
mini serijo Muri, ob kateri se je nasmejal 
še Maček Muri. Po deveti zvečer pa so na 
svoj račun prišli tudi starši in ostali odrasli 
obiskovalci letnega kina, JSKD je predvajal 
film po knjižni predlogi Tu je bila Britt Ma-
rie. Obiskovalci so bili nad pestrim večer-
nim dogajanjem navdušeni.

Petra Podkrižnik
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Novo šolsko leto, novi izzivi

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

Prisegate na lokalno? Potem so izdelki 
Lidlove blagovne znamke Naše nam paše 
pravi za vas! Vse od suhomesnih izdelkov 
do mleka, piškotov, rezancev, ribane kaše 
in sokov, pod to blagovno znamko najdete 
izdelke, ki jim je skupno, da nastajajo pri 
slovenskih proizvajalcih in črpajo iz zaklad-
nice slovenske tradicije ter okusov.

Številni slovenski butični proizvajalci so 
skozi sodelovanje na Lojtr‘ci domačih naš-
li prostor na Lidlovih policah, mnogi med 
njimi se tja vračajo redno – izvrstni jogurti, 
suhe mesnine, slaščice, džemi, oljčno olje, 
pa tudi kreme, mila in podobno. 

Tudi sveže meso v Lidlovi redni ponudbi na 
police povečini dobavljajo slovenski doba-
vitelji. Sveže piščančje in goveje meso v 
redni ponudbi se ponaša celo s 100 % slo-
venskim poreklom, kar je označeno tudi 
na embalaži. Pod blagovno znamko Naše 
nam paše najdete tudi svinjsko meso s 
100 % slovenskim poreklom.

Sveže in dišeče. Z 31 zlatimi priznanji za 
pekovsko kakovost nagrajena ponudba 
Lidlove pekarne vsak dan ponuja sveže 
spečen kruh in pekovsko pecivo. Več kot 
40 sveže pečenih izdelkov vsako jutro za-
diši s polic: od klasičnih slovenskih krušnih 
izdelkov, kot so bela štruca, žemlja, marti-
nov in koruzni kruh, pa do tradicionalnih 
uspešnic, kot so razne bagete, ajdov kruh z 
orehi, različni rogljički in štručke. Ste vede-
li, da je ajdov kruh z orehi priljubljen tudi 
v tujini? Kupite ga lahko celo na Kanarskih 
otokih!

Za presenečenje pa poskrbi »kruh 
meseca«, ki prinaša nekoliko drugačne 
pekovske okuse – od kruha s pražiti, doda-
nimi različnimi oreški, sadjem in semeni, 
proteinski kruh …

Lidlova tržnica je vedno dobro založe-
na, saj poteka dostava sadja in zelenjave 
dnevno (razen v nedeljo). V toplejših me-
secih je na tržnici skoraj polovica celotne 
ponudbe izpod rok slovenskih prideloval-
cev – od slovenskega paradižnika, krom-

pirja do jajčevcev, bučk, jabolk, paprike, 
slovenskega zelja, jagod, in še številne 
druge pridelke. Svoje mesto na polici naj-
dejo izdelki iz primorskega pa vse do po-
savskega konca. Med njimi svoje izdelke 
na police Lidla dostavlja tudi lokalni do-
bavitelj – Skupina Posavje iz Velike Loke. 
Zaupanje slovenskih dobaviteljev pa je le 
še en dokaz več, da je Lidl velik podpornik 
domačnosti in svežine.
 
Kakovost in varnost na prvem mestu! Lidl 
Slovenija gradi dolgoročne odnose s svoji-
mi partnerji. Na ta način zagotavljajo ne le 
rast in razvoj svojih dobaviteljev in bogato 
ponudbo za svoje kupce, pač pa tudi stal-
no in preverjeno kakovost izdelkov. Tako 
od proizvajalcev izdelkov svojih blagovnih 
znamk zahtevamo mednarodno priznan 
standard IFS Food, ki poleg varnosti in ka-
kovosti zahteva tudi sledljivost izdelkov. 
Dobavitelji sadja in zelenjave pa morajo 

Lidl Trebnje razvaja s kakovostnimi, svežimi izdelki

pridobili certifikat GlobalG.A.P., katerega 
cilji so med drugim ohranjanje zaupanja 
potrošnikov in varnost hrane ter zmanjša-
nje negativnih vplivov pridelave na okolje.

O trgovini Lidl Trebnje
Prebivalce kraja in okolice Lidl Trebnje 
vabi k nakupu od decembra 2019, razpro-
stira pa se na kar 1100 kvadratnih metrih. 
Med 124 parkirnimi mesti boste gotovo 
našli prostor za svojega jeklenega konjič-
ka, mladim družinam pa so na voljo 4 par-
kirna mesta, ki so nekoliko širša.

Trgovina je okolju prijazna, saj je zgrajena 
v skladu z visokimi okoljskimi standardi in 
trajnostnimi usmeritvami – vgrajeno to-
plotno črpalko, ki omogoča ogrevanje tr-
govine z naravnimi viri toplote. 

Vabljeni v trgovino Lidl Trebnje! Prepro-
sto več ponudbe za vas.

Lidl Trebnje kupce vabi od leta 2019.

Na odlično založenih policah vsak najde nekaj zase.
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Pogumno v novo šolsko leto 
na OŠ Veliki Gaber
Za razliko od preteklih let je bilo tokrat novo šolsko leto drugač-
no, saj bodo morali vsi vsaj nekaj časa upoštevati priporočila za 
omejevanje širjenja koronavirusa. Pouk v osnovnih šolah je stekel 
po tako imenovanem modelu B, ki predvideva delo in učenje v 
šolah z določenimi prilagoditvami. Med drugimi morajo šole za-
gotavljati ustrezno razdaljo med učenci, redno umivanje rok in 
zračenje prostorov. Malice naj bi potekale v učilnici, za kosilo pa 
je treba določiti urnik oziroma število učencev, ki so lahko isto-
časno v jedilnici. Nacionalni inštitut za javno zdravje priporoča 
uporabo mask za vse učence v skupnih prostorih.
Prvi šolski dnevi so pomembni  za vsakega učenca. Čeprav so le-
tos obarvani z različnimi protokoli, lahko skupno poskrbimo, da 
bodo prijetni in sproščeni.
Kako so v novo šolsko leto stopili učenci OŠ Veliki Gaber, smo 
povprašali mag. Gregorja Udovč, ravnatelja OŠ Veliki Gaber
»Pričetek letošnjega šolskega leta je bil v nekaterih delih druga-
čen od preteklih šolskih let. Upoštevaje priporočila, povezana z 
ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa, na šolskih hodnikih ni-
smo videli nasmehov učencev, saj so bili ti prekriti z maskami. A 
kljub temu smo v očeh otrok in zaposlenih videli veselje, da smo 
ponovno skupaj. Kljub omejitvam smo našim prvošolcem pri-
pravili sprejem pred šolo, ob katerem so dobili občutek topline, 
sprejetosti in bližine, ki je otrokom tako potrebna.
Naše prizadevanje iz preteklih let, da učenci tudi v šoli preživi-
jo veliko časa zunaj, se nam je v tem obdobju obrestovalo. Pri 
nas se šolski dan začne tako, da se učenci pred poukom igrajo 
na šolskem igrišču na svežem zraku, se družijo in krepijo socialne 
veščine. Tudi po pouku takoj odidejo na svež zrak, se tam družijo 
in igrajo. Navsezadnje smo dobili potrditev, da delamo prav, tudi 
od zdravstvene stroke, saj sedaj priporočajo, da so otroci v vrtcu 
in šoli čim več zunaj, in da se tudi ure pouka izvajajo zunaj.
Tudi v vrtcu so otroci že v preteklih štirih letih, od kar sem ravna-
telj na OŠ Veliki Gaber, vsak teden vsaj en dan preživeli v gozdu. Z 
letošnjim šolskim letom smo vstopili v mrežo gozdnih vrtcev, kar 
nas zavezuje, da bodo naši otroci še več časa preživeli v gozdu in 
rasli z naravo. 
Vsi si želimo, da bi letošnje šolsko leto potekalo brez prekinitev 
in izobraževanja na daljavo. Izkušnje, iz na naši šoli odlično iz-
peljanega izobraževanja na daljavo v preteklem šolskem letu, 
smo med poletjem še nadgradili, zato smo pripravljeni tudi na 
to situacijo. Vsi skupaj se moramo potruditi, da z upoštevanjem 
priporočil zdravstvene stroke omejimo širjenje virusa in otrokom 
omogočimo vzgojo in izobraževanje, kot smo ju poznali pred tem 
obdobjem.« 

Mojca Smolič

novice
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V Trebnjem so letos odprli novo prireditveno lokacijo – Ploščad 
Forma Viva, kjer dogajanje v tem edinstvenem ambientu bogati 
tudi Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD), Območna izpo-
stava Trebnje. Zadnji avgustovski petek se je tako trebanjska ga-
lerija na prostem prelevila v kino pod zvezdami.
Gre za tradicionalni projekt letnega kina, ki ga snuje trebanjska 
izpostava JSKD. Tako kot doslej so na svoj račun najprej prišli naj-
mlajši, ki so si ogledali tri dele mini serije Muri, zgodbo o vsem 
dobro poznanih junakih iz knjige Maček Muri Kajetana Koviča. 

Kljub razmeram koronavirusa bo tudi 
letos potekal projekt Oktober – mesec 
požarne varnosti. Tema projekta je po-
žarna varnost v prostem času in se bo 
odvijal pod sloganom: Kdor za požarno 
varnost poskrbi, je v prostem času brez 
skrbi.
Namen letošnjega projekta je opozoriti 
prebivalce, da tudi med preživljanjem 
prostega časa obstaja veliko nevarnosti, 
ki lahko povzročijo požar. Dopuste, po-
čitnice, praznike in vikende lahko preživ-
ljamo na morju, potovanjih, v gorah ali 
pa doma. Ne glede na to, kje preživljamo 
prosti čas, ne smemo pozabiti, da lahko 
kadarkoli zagori. Da bo prosti čas minil 
brezskrbno in veselo, je pomembno, da 
poznamo preventivne ukrepe, s katerimi 
lahko preprečimo nastanek požara.
Na spletni strani Uprave Republike Slo-
venije za zaščito in reševanje je objavlje-
no besedilo na temo Požarna varnost in 
prosti čas. 
Tudi letos bodo tako kot pretekla leta 
potekale številne aktivnosti; od vaj 
društev, sektorjev, GPO-jev, dnevi od-
prtih vrat, izobraževanja za krajane in 
občane ter vaja Gasilske zveze Trebnje, 
ki bo potekala v GPO Mokronog-Trebel-
no. 

Za GZ Trebnje, Mojca Femec

Filmski večer na prostem

V nadaljevanju filmskega večera na prostem je bila na sporedu 
švedska komična drama Tu je bila Britt-Marie, ki nas spomni, da 
nikoli ni prepozno za nov začetek. Film je posnet po istoimenski 
knjižni uspešnici švedskega pisatelja Fredrika Backmana. 
Zaradi obvladovanja širjenja novega koronavirusa se je letni kino 
odvijal z omejenim številom obiskovalcev v skladu s priporočili 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Projekt je finančno 
omogočila Občine Trebnje.

Joži Sinur, JSKD OI Trebnje

Oktober – mesec požarne varnosti

novice
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Foto: Tinka Železnik

Čebelarjenje  
s čopičem
Zveza lovskih družin Novo mesto in Druš-
tvo likovnikov Trebnje sta organizirala na 
prvo avgustovsko soboto likovno kolonijo 
na temo čebelarjenja. Druženje je bilo v 
lovski koči LD Velika Loka na Zagriču. To 
je bila že tretje kolonija, ki jo organizira-
ta novomeška lovska zveza in trebanjski 
likovniki. Na celodnevno kolonijo so bili 
povabljeni slikarji in slikarke iz širšega do-
lenjskega območja, tako da se je kolonije 
udeležilo kar 22 ljubiteljskih slikarjev iz pe-
tih društev. Ustvarili so prav toliko platen z 
lovsko motiviko in okoli 30 panjskih konč-
nic. Dela bodo razstavljena na Zvezi LD v 
Ljubljani, v Novem mestu in v ZD Trebnje.

Brane Praznik

Galerijska paleta
Jesensko dogajanje v prostorih Galerije likovnih samorastnikov Trebnje bo letos še bolj 
bogato kot v preteklih letih. Prvič od prve izvedbe Mednarodnega tabora likovnih sa-
morastnikov Trebnje se bo ta odvijal v jesenskem času, in sicer od 3. do 10. oktobra 
2020 s slovesnim odprtjem v soboto, 3. oktobra 2020, ob 18. uri. Umetniki bodo v 
galeriji ustvarjali od nedelje do petka. V petek, 9. oktobra 2020, bo ob 19. uri poteka-
lo srečanje s člani strokovnega sveta in izbor nagrajenega likovnega dela. Predstavitve 
umetnikov bodo potekale med taborom preko družabnih omrežij. V soboto, 10. oktobra 
2020, bomo ob 10. uri na zaključku tabora izbranemu avtorju tudi podelili nagrado. 
Hkrati z otvoritvijo tabora, ki bo 3. oktobra 2020 ob 18. uri, bosta potekali še dve otvo-
ritvi: otvoritev razstave Rudija Stoparja in Darje Lovak z naslovom Od pešpotnega časa 
do danes ter predstavitev novih pridobitev galerije. Na ogled bomo postavili izbrana 
dela, ki so nastala na zadnjem taboru. 
Vabimo vas, da sem nam pridružite na naših dogodkih, za več vsebin pa spremljajte našo 
spletno stran in Facebook profil.
52. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje, leto 2019. 

Foto: Alenka Stražišar Lamovšek
Tanja Vrčkovnik, Kolektiv GLST

Ustvarjali bomo še naprej
V Trebnjem se v jeseni tako kot doslej začenjajo tradicionalne ustvarjalne de-
lavnice, poimenovane Sobotno galerijsko dopoldne. Organizatorji so tudi letos 
pripravili sklop šestih ustvarjalnic, ki so namenjene vsem generacijam.

Oktobra bodo udeleženci s Tinko Železnik izdelovali nakit iz polimerne mase, 
novembra z Nino Kolar cvetje iz žice in najlona, decembra pa z Nino Međe-
noović še pop-up knjige in voščilnice. Januarja prihodnje leto pripravljajo pod 
mentorstvom Tanje Vesel izdelovanje lutk s predstavo, februarja z Natašo Zale-
telj preprosto risanje živali in marca z Alenko Stražišar Lamovšek še izdelovanje 
gregorčkov. 

Sobotne galerijske dopoldneve pripravlja trebanjska izpostava Javnega sklada 
za kulturne dejavnosti (JSKD) v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Trebnje in 
CIK Trebnje - Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje. Pri izvedbi delavnic bodo 
organizatorji dosledno upoštevali navodila in ukrepe za preprečevanje širjenja 
nalezljivih bolezni. 

JSKD OI Trebnje

umetnost / kultura
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Kdo packa???
Že dolgo se v KS Čatež ubadamo s problemom neodgo-
vornega odlaganja odpadkov na skupne zbiralnice. Leta 
in leta nas je ob cesti za Razbore »pozdravljala« cela 
vrsta zabojnikov za smeti, ob njih pa največkrat še kupi 
odpadkov, ki po pravilih ne sodijo na skupne zbiralnice. 
V želji, da se ta pereč problem reši, je bila stara lokacija 
ukinjena. 
Komunala je namesto stare lokacije v vas namestila dva 
zabojnika za potrebe zaselka nad Razborami (z manj kot 
10 vikendi). Zabojniki so po pravilih namenjeni samo njim. 
Rezultat žal ni po pričakovanjih in v teku so spremembe. 
Podobno se dogaja pri gasilskem domu; v zabojnikih in 
ob njih so odpadki, ki tja ne sodijo. Skoraj enako sliko 
srečujemo po ostalih lokacijah ekoloških otokov v krajev-
ni skupnosti. Nekateri pravijo, da v naše zabojnike in ob 
njih vozijo smeti krajani drugih občin – smo pač obmejna 
krajevna skupnost. Kdo bi vedel, če je to res? Zato se pri-
družujem zaskrbljenim Čatežanom in se sprašujem: »Kdo 
packa? Sosedje? So neodgovorneži kar med nami?«. Svet 
KS Čatež bo tudi v prihodnje aktivno sodeloval s Komuna-
lo in nadaljeval z iskanjem rešitve za to perečo problema-
tiko, krajane pa prosimo za sodelovanje v obliki vestnega 
ravnanja. Kadar generalno pospravljate dom, ko se vam 
naberejo stvari, ki ne sodijo v zabojnike, ne pozabite izko-
ristiti možnosti brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov 
enkrat na leto. Podrobnosti lahko najdete na spletni stra-
ni Komunale Trebnje. 

Za Svet KS Čatež, Mija Benedičič

novice / oglas 
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Zaradi protivirusnih ukrepov so prireditve v okviru letošnjega 48. 
Tedna cvička odpadle. Tudi vzorcev vina je bilo samo 417, kar je 
skoraj polovico manj kot preteklo leto. V petek, 17. julija, pa je 
kljub vsemu v Lovski koči v Velikem Gabru potekala prireditev. V 
omejenem številu so se zbrali predstavniki vodstva ZDVD, cvičko-
vega dvora, predstavniki društev, ki so včlanjena v ZDVD in vabljeni 
gostje. V prijetnem programu so uradno razglasili letošnjega kralja 
cvička, Andreja Grabnarja, mladega prevzemnika kmetije in člana 
Društva vinogradnikov Raka. »Naziv kralj cvička mi veliko pomeni, 
daje mi še dodatno potrditev, da v naši kleti delamo dobro in to 
mi je motivacija za naprej. Rad bi se zahvalil domačim za podporo 
in pomoč ter vsem, ki so pripomogli k rezultatu,« je povedal po 
prejemu krone, ki sta mu jo nadela predsednik ZDVD Miran Jurak 
in župan Alojzij Kastelic.
22. Cvičkova princesa je postala Maja Vovko iz Dolenjega Maha-
rovca v šentjernejski občini. »Cviček mi predstavlja vino, ki je sve-
že, harmonično, rahlo kiselkastega okusa in je preprosto posebno. 
Predstavlja Dolenjsko v vsej svoji lepoti,« je povedal po prejemu 
krone.
Prestižni naslov novega ambasadorja cvička pa si je nadel Vinko 
Štemberger. »Vinogradnik, ki je s svojo osebnostjo, predanostjo in 
strokovnostjo pomembno prispeval k podobi cvička, kot ga pozna-
mo danes. Z njegovo pomočjo ali prav zaradi njega se Dolenjska 
lahko ponaša kot dežela cvička,« so zapisali v obrazložitvi.
Miran Jurak, predsednik ZDVD, je v svojem nagovoru dejal: 
»Čeprav v okrnjenem programu svečanega dogodka sem vesel, da 
bomo izpeljali zaključno prireditev 48. Tedna cvička. Vesel sem, 
da smo se danes v takšnem številu lahko zbrali, saj je leto zaradi 
koronavirusa posebno, drugačno, predvsem zelo težko za vino-
gradnike.«
Predsednik organizacijskega odbora in župan Občine Alojzij Ka-
stelic je poleg voščila vsem prejemnikom prestižnih nagrad in 
priznanj dodal: »Verjamem, da bo drugo leto povsem drugače. 
Upam, da bo Covid pregnan in nas ne bo oviral, kot je bilo to letos. 
Vino pomeni druženje, uživanje s prijatelji, kar je letos onemogo-
čeno. A vem, da ste vinogradniki močni in znate preživeti tudi taka, 
suha leta, zato verjamem, da bomo vsi iz tega prišli še močnejši in 
bogatejši.«
Zbrane na prireditvi so med drugim nagovorili še: Cveto Zupančič, 
predsednik KGZ Slovenije, Alojz Toplišek, predsednik Zveze druš-
tev vinogradnikov in vinarjev Slovenije, Ana Pavlin, aktualna vinska 
kraljica Slovenije, Simona Petretič, 21. cvičkova princesa, in Robert 
Jarkovič, kralj cvička, ki je krono predal svojemu nasledniku. 
Vsi so obžalovali, da načrtovanih prireditev ni bilo mogoče izpe-
ljati v predvidenem obsegu in opozorili na vse težji položaj vino-
gradniške in vinarske panoge. Strinjali pa so se tudi z optimistično 
napovedjo, da bomo kos izzivom, s katerimi se srečujemo zaradi 
epidemije in da bomo po trenutni krizi še močnejši.  
Organizatorji so na koncu podelili tudi velike zlate medalje, šampi-
ona ocenjevanja in prvake posameznih sort. 

Mojca Smolič

Zaključni dogodek v okviru 48. Tedna cvička

novice
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Poletje v knjižnici
Knjižnica Trebnje je med poletjem na stežaj odprla svoja okna in 
vrata, prezračila knjižne police in vabila zveste bralce. Trebanjska 
knjižnica je med prvimi v Sloveniji, ki svojim uporabnikom omo-
goča dostop, prenos in predvajanje knjig preko mobilne aplikaci-
je Audiobook. Knjige lahko poslušate kjerkoli in kadarkoli. V juliju 
smo v knjižnicah Trebnje in Veliki Gaber izvajali (v sodelovanju 
z RIC Novo mesto in Kariernim centrom za mlade »všečKAM in 
GREM«) delavnice 3D modeliranja in tiskanja. Mladi udeležen-
ci so spoznavali, kako se z računalniškim programiranjem oz. 3D 
modeliranjem ustvari izdelek in se ga nato natisne na 3D tiskal-
nik. Zanimanja je bilo veliko, zato smo delavnici ponovili tudi v 
avgustu. V drugi polovici septembra (17., 18., 24. in 25. 9.) pa or-
ganiziramo delavnico lego robotike, na katere vabimo otroke od 
2. do 5. razreda. Za več informacij pa vas vabimo, da nas obiščete.

Petra Podkrižnik
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Praznoval poveljnik GZ Trebnje 
Zadnji četrtek letošnjega avgusta je poveljnik GZ Trebnje Janez Uhan 
zaokrožil štiri desetletja življenja in dela na različnih področjih.
V gasilske vrste je vstopil pred dobrimi 22 leti in je vseskozi član 
PGD Trebnje. V tem času je opravil številna izobraževanja in usposa-
bljanja gasilcev, med drugim tudi tečaj za gasilskega sodnika ter na 
podlagi opravljenih tečajev pridobil čin višjega gasilskega častnika I. 
stopnje v skladu s Pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev. Ak-
tivno deluje v društvu, v regiji in na Gasilski zvezi Trebnje, kjer je bil 
na letni skupščini 2014 izvoljen za poveljnika Gasilske zveze Trebnje. 
To funkcijo uspešno opravlja že drugi mandat ter predano dela in 
vodi gasilsko operativo na GZ Trebnje, ki združuje 28 prostovoljnih 
gasilskih društev Temeniške in Mirnske doline. 
Ob jubileju sta poveljniku Janezu v imenu gasilk in gasilcev Teme-
niške in Mirnske doline ter vodstva in organov GZ Trebnje čestitala 
predsednik in častnik poveljnik GZ Trebnje Janez Bregant in Anton 
Bajc. 

Mojca Femec,
Gasilska zveza Trebnje 

V športnem parku Trebnje oprema  
za SKOK V VIŠINO 
Občina je v avgustu izvedla nakup opreme za skok v višino s pripadajočo opremo ter 
med teniško igrišče in igrišče za odbojko na mivki namestila blazino za skok v višino 
v izmeri 5x3x 0,6 m.
Športna oprema za skok v višino je namenjena vadbi atletike za klube in osnovne 
šole. 
Kot določajo navodila za uporabo, je pri vadbi potrebna prisotnost vaditelja, učitelja 
športne vzgoje oziroma je potrebno pri vadbi zagotoviti nadzor. 
Opremo že aktivno uporabljajo mladi atleti, ki vadijo pod okriljem Atletskega klub 
Krka Novo mesto ter dosegajo odlične rezultate in so nad novo pridobitvijo navdu-
šeni.

Vsem športnikom želimo prijetno vadbo in mnogo športnih dosežkov.

Majda Šalehar
Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti

OU Občine Trebnje

novice / šport
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Modernizirano 
strelišče  
v Trebnjem
Člani Strelskega društva Trebnje, ki de-
luje od leta 1948, imajo po zaslugi mo-
dernizacije strelišča v Prapročah zdaj 
optimalne pogoje za uspešno delova-
nje.

Občina Trebnje je 2. septembra 2020 
zaključila naložbo v višini 35.000 EUR 
za nakup 10 elektronskih tarč nemške-
ga proizvajalca znamke Disag. Sodoben 
sistem je sestavljen iz elektronske tarče 
z zelo zmogljivimi senzorji, ki merijo do 
desetinke natančno zadetke iz monitor-
ja, ki je občutljiv na dotik. 

Vse skupaj je povezano na računalnik in 
nadgrajeno s povezavo na velik TV-za-
slon, na katerem lahko spremljamo 
vseh deset tekmovalcev. S strelom na 
tarčo se tako na monitorju v trenutku 
prikaže do desetinke natančen zade-
tek. Program sprotno sešteva in vodi 
evidenco strelov – elektronsko točkova-
nje. Rezultati tekmovalcev so v trenutku 
dostopni, prav tako tudi bilten tekmo-
vanja.

Papirnate tarče so se umaknile elek-
tronskim. Po besedah predsednika SD 
Trebnje g. Franca Cuglja je to po 40 letih 
največja izboljšava, ki bo gotovo priva-
bila tudi mlade ljubitelje rekreativnega 
strelstva.

Irena Žužek
Oddelek za družbene  

in gospodarske dejavnosti
OU Občine Trebnje

Foto: Franc Cugelj
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Dejavnost ŠDP Trebnje  
ob koncu poletja 2020
Zaradi koronavirusa smo letos začeli sezono športnega igranja 
petanke razmeroma pozno. Organizirali smo državno prvenstvo 
trojic 27. 7. 2020, družabni turnir 1. 8. 2020 ter 16. 8. 2020 dru-
žabni turnir z gosti iz Avstrije in Dolenjskih Toplic. Hkrati so po-
tekale priprave za izvedbo ligaškega tekmovanja. Ustanovili smo 
ligo veteranov Dolenjske in Bele krajine. V njej lahko tekmujejo 
tekmovalci nad 60 let in invalidi nad 55 let, tako ženske kot moški. 
S tekmovanjem v ligi smo pričeli 12. 8. 2020. Trenutno tekmuje 
12 ekip (trojic). Drugo leto pričakujemo še večji odziv ljubiteljev 
petanke. Z ligaškim tekmovanjem v letu 2021 bomo pričeli enkrat 
pomladi. Informacije o prijavi ekip na tel. 040 633 154. Vabljeni, 
da se nam pridružite.

Božo Kodrič, predsednik ŠDP Trebnje.

Taborjenje v časovnem 
stroju
Kljub oteženim razmeram smo taborniki Roda sivih jelš 
uspeli izvesti naš vsakoletni tabor. Letos smo taborili pri 
Čatežu, naša avantura pa je trajala od 16. 7. do 24. 7. 2020. 
Program je temeljil na časovnem raziskovanju in spoznava-
nju zgodovine. Dnevne aktivnosti so bile različne. Kakšen 
dan smo imeli bolj poučno delo, medtem ko so bili drugi 
dnevi preživeti bolj aktivno in pohodniško. Zagotovljeno 
je bilo tudi osvežujoče kopanje pri bližnji turistični kmetiji 
Obolnar. Vsak večer nas je v nov dan popeljal zvok kitare in 
prasketanje ognja, včasih pa tudi grom neviht. Kakšen dan 
je bil še posebno moker, a nas tabornikov slabo vreme ne 
ustavi. 
Akcija je prišla do lepega zaključka in dogodivščina nam bo 
ostala v lepem spominu.
Za finančno podporo se zahvaljujemo Občini Trebnje ter 
donatorjema: Mercator in Spar Trebnje. Opremo je poma-
gala prepeljati Slovenska vojska. 
 

Dejan Jarc, Rod sivih jelš
 
Če si tudi vi želite udeležiti tabora naslednje leto, vabljeni 
k trebanjskim tabornikom. V septembru vabimo vse mlade 
in otroke, ki si želite zaživeti po taborniško. Kontaktirajte 
nas preko Facebook strani ali na rsj.trebnje@gmail.com.

Tečaj za višjega gasilca 
Trideset tečajnikov iz gasilskih društev Gasilske zveze Trebnje 
(organizatorica tečaja) je v začetku februarja pristopilo k tečaju 
za višjega gasilca, toda zaradi koronavirusa je bil zaključni izpit 
iz konca marca prestavljen, in sicer so potem tečajniki 7. julija 
uspešno opravili teoretični zaključni izpit, za nedeljo, 13. septem-
bra, pa organizator načrtuje v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slove-
nije izpeljati še zaključni izpit praktičnega dela tečaja. 
Po uspešnem zaključku tečaja bodo tako v 13 od 28 gasilskih 
društev bogatejši za novo usposobljeni gasilski kader. 
        

Za GZ Trebnje, Mojca Femec 
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KAJ STORITI, ČE JE VAŠ OTROK UDELEŽEN
V PROMETNI NESREČI?

ČE JE VAŠ OTROK UDELEŽEN V PROMETNI NESREČI, VI PA STE NAVZOČI 
ALI ČE OPAZITE, DA JE V PROMETNI NESREČI UDELEŽEN OTROK, KATE-
REGA STARŠI NA KRAJU NISO PRISOTNI, MORATE UPOŠTEVATI NEKAJ 
OSNOVNIH PRAVIL:

• OSTANITE MIRNI IN SKUŠAJTE POMIRITI OTROKA!
• POKLIČITE POMOČ ALI PROSITE MIMOIDOČEGA, DA TO STORI.
 
113 POLICIJA
112 REŠEVALCI

• OTROKA NE PREMIKAJTE, ČE TO NI NUJNO POTREBNO ZARADI 
GROZEČE ZUNANJE NEVARNOSTI. TUDI SAM NAJ MIRUJE.

• PREVERITE DIHANJE.
• USTAVITE KRVAVITEV.
• DO PRIHODA REŠEVALCEV OTROKA POKRIJTE.

OPOZORILO: ČE NISTE STROKOVNO USPOSOBLJENI ZA NUDENJE PRVE 
POMOČI, TO PREPUSTITE OSEBI, KI JE ZA TO STROKOVNO USPOSOBLJE-
NA. 

KOLESARJENJE JE ZA OTROKE IZREDNO PRIVLAČNO IN ZABAVNO, 
VENDAR TUDI NEVARNO. POŠKODBE GLAVE SO NAJHUJŠA POSLEDICA 

NEZGOD KOLESARJEV, ZATO
BISTRO GLAVO VARUJE ČELADA.

Otroci in mladostniki do 18. leta starosti morajo med kolesarjenjem po 
cesti nositi varnostno čelado, saj jih ščiti pred hudimi poškodbami glave 
pri padcu ali trčenju.

DA BO KOLESARJENJE VAŠIH OTROK VARNO IN NJIM V VESELJE, JIH 
NAUČITE UPOŠTEVATI NEKAJ OSNOVNIH PRAVIL ZA VARNO KOLESAR-
JENJE:
1. USTAVITI SE, preden zapelje na cesto z dvorišča, dovoza, ulice ali 

parkirišča! POGLEDATI na levo, na desno in zopet na levo! Ko se 
prepriča, da ni prometa, zapeljati na cesto.

2. VOZITI ob desnem robu vozišča!
3. V križišču UPOŠTEVATI znak »STOP« in luči na semaforju (otroci do 

12. leta naj prečkajo prometno križišče peš, kolo pa naj potiskajo 
ob sebi).

4. Pred vsako spremembo smeri se PREPRIČATI, če je pot prosta. Smer 
jasno NAKAZATI, POGLEDATI NAZAJ in UPOŠTEVATI vozila, ki vozijo 
za vami in šele nato zaviti. Posebej je potrebno paziti pri zavijanju 
LEVO.

DA BI PREPREČILI POŠKODBE, KI LAHKO NASTANEJO PRI VOŽNJI S KO-
LESOM, OMEJITE OTROKOVO SAMOSTOJNO VOŽNJO S KOLESOM NA 
DVORIŠČE, VARNE POTI IN DOVOZE, DOKLER NE ZNA DOBRO VOZITI IN 
NE OPRAVI KOLESARSKEGA IZPITA. ORTOK OD 6. DO 14. LETA, KI NIMA 
OPRAVLJENEGA KOLESARSKEGA IZPITA, SME V CESTNEM PROMETU VO-
ZITI LE V SPREMSTVU STARŠEV ALI POLNOLETNE OSEBE.

STARŠI, NAJ BODO VAŠI OTROCI V PROMETU VARNI!

STARŠI, ALI VESTE, DA PRI TRČENJU S HITROSTJO 50 KILOMETROV NA 
URO LAHKO NEPRIPET OTROK V OSEBNEM AVTOMOBILU TRČI V ARMA-
TURNO PLOŠČO S TAKO SILO, KOT BI PADEL S TRINADSTROPNE STAVBE?

ZATO NE BO ODVEČ NASVET
OTROKE VEDNO VOZITE NAMEŠČENE V AVTOMOBILSKIH VARNOSTNIH 
SEDEŽIH IN TUDI PRI NAJKRAJŠIH VOŽNJAH SE PREPRIČAJTE, DA SO VSI 
V AVTOMOBILU PRIPETI Z VARNOSTNIMI PASOVI. 

 BODITE ZGLED!

PO ZAKONU O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA SMETE OTROKE VOZITI V 
AVTOMOBILU LE, ČE SO STAROSTI PRIMERNO ZAVAROVANI V HOMOLO-
GIRANIH LEŽIŠČIH, OTROŠKIH VARNOSTNIH SEDEŽIH ALI S PRIPOMOČKI, 
KI OMOGOČAJO UPORABO V VOZILO VGRAJENIH VARNOSTNIH PASOV.

OTROŠKI VARNOSTNI SEDEŽ, KI GA KUPIMO, MORAMO PRILAGODITI 
STAROSTI IN TEŽI OTROKA. PRI TEM POZNAMO: 
1. Avtomobilski sedež za otroka, starega do 

9 mesecev oziroma težke največ 10 kg. Se-
dež mora biti nameščen tako, da je otrok s 
hrbtom obrnjen v smeri vožnje. Tak sedež 
je lahko na sprednjem ali zadnjem sedežu. 
OTROKA NE SMETE VOZITI NA SPREDNJEM SEDEŽU, ČE IMA AVTO-
MOBIL VGRAJENO ZRAČNO BLAZINO (AIR BAG) ZA SOPOTNIKA. 
SPROŽITEV ZRAČNE BLAZINE LAHKO OTROKA HUDO POŠKODUJE.

2. Varnostni sedež za otroke, stare od 9 mesecev do 
4 let oziroma za otroke težke od 9 kg do 18 kg. Var-
nostni sedež mora biti nameščen na zadnjem sede-
žu tako, da je otrok obrnjen v smeri vožnje.

3. Posebne podstavke – JAHAČE, ki so namenjeni otro-
kom, ki tehtajo več kot 18 kg. Jahač omogoča, da 
otroka pripnemo z že vgrajenim varnostnim pasom 
v osebnem avtomobilu. Uporabljamo ga, dokler 
otrok ne zraste do višine 150 cm.

»VARNO ČEZ CESTO« TEGA NE ZNA VSAK
Zakon o varnosti cestnega prometa dolo-
ča, da morajo otroci imeti na poti v vrtec 
in prvi razred osnovne šole ter domov 
spremstvo polnoletne osebe. Spremlje-
valci so lahko tudi otroci, starejši od 10 
let in mladoletniki, če to dovolijo starši, 
posvojitelji, skrbniki, rejniki otroka.

STARŠI
Svoje otroke morate začeti učiti varne 
hoje v prometu že od dneva, ko otroci 
shodijo. Otroci se bodo o varnosti v pro-
metu največ naučili z opazovanjem, opa-
zovali pa bodo Vas. Zato Vam svetujemo, da se v prometu skupaj z otroki 
držite naslednjih pravil:

1. Vedno se USTAVITE korak od roba pločnika ali roba ceste, NIKOLI 
ne stecite naravnost čez cesto.

2. OPAZUJTE promet, ki prihaja Z LEVE, Z DESNE in spet Z LEVE strani. 
Tega naučite tudi otroke.

3. POČAKAJTE, da se cesta izprazni! BODITE POZORNI, dokler niste 
varno prečkali 

 
OTROCI DO 9. LETA SO V NAJVEČJI NEVARNOSTI, DA JIH POVOZI 

AVTO. 

ZAKAJ ?
KER TI OTROCI V SVOJEM BREZSKRBNEM OTROŠTVU IN V SVOJI IGRIVO-
STI IN RAZPOSAJENOSTI NAJVEČKRAT NEPREMIŠLJENO IN NENADOMA 
STEČEJO NA CESTO. 

ZATO OPOZORITE SVOJE STAREJŠE OTROKE, 
• NAJ HODIJO PO PLOČNIKIH.
• NAJ SE DRŽIJO LEVE STRANI CESTE IN HODIJO PROTI VOZEČIM VO-

ZILOM, TAM KJER NI PLOČNIKOV.
• NAJ BODO PONOČI IN OB SLABI VIDLJIVO-

STI VIDNI.

ZAKON DOLOČA, DA MORAJO PEŠCI PONOČI IN 
OB SLABI VIDLJIVOSTI PRI HOJI PO CESTI NA VID-
NEM MESTU NOSITI KRESNIČKO.

SVETUJEMO, DA OTROKA OBLAČITE V SVETLA 
OBLAČILA.

policija

POLICIJSKA 
POSTAJA
TREBNJE
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Državno prvenstvo in Tour 
dvojk v petanki na Čatežu
V letošnji – tudi v športu − skorajda hektični sezoni smo petan-
karji Športno rekreativnega društva Čatež gostili dve tekmi naj-
višjega ranga, in sicer državno prvenstvo v mešanih trojkah (20. 
junij) in Tour dvojk (4. julij). Predvsem Tour dvojk je bil izredno 
zahteven in izdaten logistični zalogaj, saj smo zanj izvedeli le tri 
dni pred tem. Zaradi omejitve zbiranja nad 50 oseb smo ga mo-
rali pripraviti na dveh ločenih lokacijah, in to na obeh pripraviti 
igrišča z ločenima računalniškima programoma za vodenje obeh 
kvalifikacijskih skupin, z ločeno prehrano za igralce v obeh skupi-
nah, z dvema prijavama prireditve itd. 
Na DP mešanih trojk smo dosegli 5. mesto med 34 ekipami (Darja 
Mlakar, Alojz Smrke in Darc Erdeljc), prav tako pa tudi 5. mesto 
med 37 ekipami na Touru dvojk (Darja Mlakar, Ivan Janez Korevec 
in Darc Erdeljc). V igri dvojk in trojk je možno prijaviti tudi rezer-
vnega igralca.

Pohod konjenikov Trebnje
Prvo nedeljo v juliju je Konjerejsko društvo Trebnje organiziralo 
pohod konjenikov.
Na sončno nedeljo so se ob 10.00 zbrali konjeniki Konjerejske-
ga društva Trebnje, povabljeni gosti so bili Konjerejsko društvo 
Gombišče, kmetija Vidmar J., kmetija Gorec B.
Zaradi koronavirusa je bil pohod malo bolj omejen, zbor je bil na 
travniku pred gasilskim domom v Dobrniču, ob 10.30 je povorka 
kočij in štirih jahačev krenila po poti za Rdeči Kal. Pot se je nada-
ljevala proti Jordan Kalu in na koncu Šmavra zavila čez Šmaver 
mimo cerkve Sv. Ane proti Svetinjam. Lepo sončno vreme je bilo 
kar malo prevroče za konje, vendar so uspeli priti do cilja.
Na vaškem igrišču Svetinje so člani Konjerejskega društva Trebnje 
pripravili malico za vse udeležence povorke, odpočili pa so se tudi 
konji v hladni senci v gozdu ob igrišču.
Pohoda se je udeležilo kar lepo število, in sicer 28 članov. Po le-
pem vzdušju smo se prijateljsko razšli, naslednje leto pa se po-
novno snidemo.

Mladi trebanjski 
rokometaši

odlično zastopali klubske barve na 
turnirju v Ivančni Gorici

Rokometni klub iz Ivančne Gorice je organiziral tridnev-
ni rokometni turnir v treh starostnih kategorijah, ki se ga 
je udeležilo kar sedemindvajset ekip iz vse Slovenije. RK 
Trimo Trebnje je na omenjenem turnirju nastopal s tre-
mi selekcijami. V kategoriji mlajših dečkov A (letnik 2008) 
so osvojili 1. mesto, v kategoriji starejših dečkov B (letnik 
2006) so osvojili 2. mesto in v kategoriji kadetov (letnik 
2004) 4. mesto. S tem so mladi Trebanjci dokazali, da se 
v Trebnjem z mladimi dela odlično in da se v prihodnosti 
obeta v Trimovi rokometni šoli še veliko odličnih rokome-
tašev. Pohvaliti velja tudi RK Sviš za odlično izvedbo orga-
nizacije turnirja v teh »čudnih« časih.

David Lipoglavšek

Vodja petankarjev, ŠRD Čatež, Darc Erdeljc

Slika: Arhiv g. Erneste Ferfolja.

Predsednik Konjerejskega društva Trebnje Ernest Ferfolja se ob 
tej priložnosti zahvaljuje vsem, ki ste na kakršenkoli način poma-
gali in omogočili, da je pohod uspel. 

Jože Avguštinčič
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Dodatne informacije dobite vsak de-
lovni dan po 16.00. uri na telefonski 
številki 041/333009, na spletni strani 
nktrebnje.si ali na elektronskem na-
slovu kluba nk.trebnje@gmail.com.

Prav tako tudi letos poteka Mala šola nogometa v Vrtcu Mavrica 
Trebnje. Več informacij o tem dobite pri vzgojitelju in trenerju 
nogometa g. Mladenu Šiški ali na spletni strani kluba.

Športni pozdrav!
Leon Lobe, NK Trebnje

Vabilo k vpisu v vadbo 
nogometa
Vabimo vse otroke od 1. razreda pa do vključno 9. razreda k vpisu 
v vadbo nogometa v Nogometni klub Trebnje. Vpis v vadbo bo 
potekal cel mesec september 2020. 
Vadbo bo imela vsaka selekcija predvidoma dvakrat do trikrat 
tedensko v popoldanskih terminih. V jesenskem času bo vadba 
nogometa potekala na igrišču z umetno ali naravno travo v Treb-
njem, v zimskem času pa v telovadnici v Trebnjem ali na Podruž-
nični šoli Dolenja Nemška vas in Dobrnič. 

RK Trimo Trebnje
RK Trimo Trebnje ob pričetku novega šolskega leta in tekmovalne 
sezone 2020/2021 v rokometno šolo vpisuje tudi nove člane. 
Prični s treniranjem rokometa v istem klubu kot brata Skube, 
bratje Kotar, Klemen Ferlin, Miha Zarabec in številni drugi repre-
zentanti!
Tudi na začetku letošnje sezone vas vabimo k vpisu v trebanjsko 
rokometno šolo. S treningi so pričele prav vse selekcije, letos pa bo 
vadba mini rokometa izvedena NA SEDMIH OSNOVNIH ŠOLAH pod 
vodstvom SEDMIH STROKOVNO IZOBRAŽENIH TRENERJEV.

V trebanjski rokometni šoli je svoje prve rokometne korake naredi-
lo kar nekaj članskih in mladinskih reprezentantov. Mednje spada-
jo brata Skube, bratje Kotar, Žiga Urbič, Miha Zarabec, Klemen Fer-
lin in mnogi drugi. Članski trener trebanjskih levov je eden izmed 
najboljših nekdanjih rokometašev na svetu ter štirikratni evropski 
klubski prvak Uroš Zorman.
Zaradi dogovarjanja terminov treningov mini rokometa bodo točni 
urniki znani NAKNADNO (prvi ali drugi teden šole).
MINI ROKOMET PO OSNOVNIH ŠOLAH: Trebnje, Veliki Gaber, Mir-
na, Mirna Peč, Šentrupert, Nemška vas, Dobrnič.
VPIS bo potekal v mesecu septembru po posameznih šolah.

šport
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Izjemen dosežek Jana Pancarja 
na svetovnem prvenstvu  
v Italiji
V Faenzi so v začetku septembra prvič po letu 2012 zopet priredili 
dirko svetovnega prvenstva, na kateri je Jan Pancar dosegel naj-
boljši rezultat svoje kariere.
V prvi vožnji je z izjemnim štartom in dobro odpeljano vožnjo pri-
šel do šestega mesta, katerega je zadržal vse do zadnjega kroga. 
V zaključku je sicer izgubil dve mesti, a vseeno v cilj pripeljal kot 
osmi in s tem dosegel najboljšo uvrstitev v karieri. Tudi drugo 
vožnjo je odpeljal fantastično in pristal na dvanajstem mestu ter 
z osvojenimi 22 točkami zasedel skupno osmo mesto.
Dva dni kasneje pa je ponovil uspeh. V prvi vožnji je bil 16., v 
drugi deseti, kar mu je v prineslo novih 16 točk in 11. mesto in v 
skupnem seštevku je že 20. z 49 točkami.
Čestitke za dobro uvrstitev in krasen vzpon po svetovni lestvici 
najboljših!

Mojca Smolič
Slika: Janov os. arhiv

Kaj se dogaja s 
Kegljaškim klubom 
Trebnje?
V velikih težavah je vodja trebanjske eki-
pe Niko Goleš, saj je ostal skoraj brez cele 
ekipe. Zaradi poškodbe kolena ne treni-
ra Slavica Hribšek, Nika Radelj in Polona 
Gregorčič sta odsotni zaradi porodniškega 
dopusta. Klub je zapustila Katja Šribar in 
odšla v Brežice, Jasmina Mišič je za eno se-
zono prestopila v vrste kranjskega Triglava. 
Poklicali smo trenerja Niko Goleša in ga 
prosili za izjavo:
»Nič posebnega se ni zgodilo. Poškodbe so 
sestavni del kegljaškega športa in so priča-
kovane. Za mlade igralke je popolnoma 
jasno, da pričakujejo naraščaj. Še vedno 
pa mi ni jasno, zakaj je standardna članica 
ekipe Jasmina Mišič odšla v Kranj, in sicer 

Kegljačice  
tretje na  
turnirju
V soboto, 5. septembra, je na keglji-
šču Športnega parka Portoval v No-
vem mestu potekal 5. medobčinski 
turnir za pokal mesta Trebnje. Zma-
ge so se veselile igralke novomeške 
Krke, drugo mesto je osvojila ekipa 
Kočevja, Trebanjke pa so prejele po-
kal za tretje mesto. 

Mojca Smolič
Foto: Mitja Baša

ob dejstvu, da je ekipa trenutno ostala 
brez igralk, ki so na porodniškem dopustu. 
Kot je povedala, za eno sezono. Tudi kranj-
ski Triglav je v težavah, ker njihove igralke 
iz Bosne ne morejo priti v Slovenijo. Ko je 
to izvedela Katja Šribar, je zadnji dan pre-
stopnega roka zapustila klub in se pridruži-
la Brežicam, ki nikjer ne tekmujejo. Vse te 
težave izhajajo iz dejstva, da je klub, ki de-
luje pol stoletja, še vedno brez kegljišča v 
domačem kraju. Poleg težav za pridobitev 
podmladka je premalo tudi simbolično so-
financiranje s strani Občine v znesku 1900 
evrov, saj ne zadostuje niti za plačilo naje-
ma uporabe kegljišča. Klub še vedno upa, 
da je kot edini klub v Sloveniji, ki deluje 
več kot 40 let izven svoje občine, na vrsti, 
da dočaka moderno kegljišče. S tem se od-
pirajo nove možnosti za razvoj športnega 
kegljanja v vseh starostnih kategorijah.«

Mojca Smolič

šport
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V četrtek, 13. 8. 2020, je pra-
znovala svoj častitljivi jubilej 
gospa Marta Barle iz Gorenje-
ga Podboršta pri Trebnjem.
Rodila se je v 7-članski družini 
v Hrastovici pri Mokronogu, 
ljubezen pa jo je pripeljala v 
Gorenji Podboršt, kjer sta si 
z možem Romanom ustvarila 
družino z dvema otrokoma.
V svojem domu sta kljub trde-
mu kmečkemu delu uživala, 
dokler ji ni pred sedmimi leti 
mož umrl. Kljub vsemu je osta-
la vedrega duha, saj ji čas kraj-
ša 5 vnukov in ena vnučka.
Ob njenem prazniku smo jo 
obiskale predstavnice RK in KS 
Velika Loka ter ji izročile skro-
mno darilo. Zaželele smo ji tudi 
še veliko trdnega zdravja.
 

KO RK in KS Velika Loka

V četrtek, 27. 8. 2020, je okrogli ju-
bilej praznovala gospa Milka Host-
nik iz Goljeka pri Trebnjem. Ob tej 
priložnosti sva jo kot predstavnici 
Rdečega križa obiskali s predsedni-
co Območnega združenja RK Mojco 
Mihevc in ji čestitali. 
Gospa Milka se je rodila v Kriški Re-
bri v kmečki družini s petimi otroki. 
Gospa ni hodila v službo, a je ved-
no skrbela za dom in svoje najbli-
žje. Vedno je nasmejana, dobre 
volje in pripravljena na pogovor. 
Ker je vedno skrbela za druge, se-
daj drugi skrbijo za njo, za kar jim 
je hvaležna. Radi jo imajo domači 
in sosedje. 
Draga Milka, želimo vam še mnogo 
zdravih let in dobre volje.

Marjana Kamin, KORK Čatež

Marta Barle praznovala 90 let

Milka Hostnik praznovala 90 let 

jubileji
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VERJAMEM − 20 let NOVE SLOVENIJE, ki je vero-
dostojna in zaupanja vredna stranka ter vez med 

tradicijo in modernim

Z ustanovitvijo Nove Slovenije leta 2000 je krščanska demo-
kracija ponovno dobila svoje mesto v slovenskem političnem 
prostoru. Med ustanovitelji stranke je bil tudi naš rojak Loj-
ze Peterle. Še danes veljajo znamenite besede prvega pred-
sednika stranke dr. Andreja Bajuka: »NSi bo sodobna, odprta 
stranka, ki bo prispevala k zvišanju slovenske politične kulture. 
Njen cilj bo Slovenija, ki bo gmotno premožna, duhovno čila in 
evropsko pluralna.« Nova Slovenija je v dveh desetletjih, sedaj 
s predsednikom mag. Matejem Toninom in pred njim s pred-
sednico Ljudmilo Novak, postala sodobna sredinska krščansko-
demokratska stranka zahodnoevropskega tipa.

Vsem šoloobveznim želimo uspešen začetek novega šolskega 
leta, hkrati pa ni odveč apel voznikom k še večji previdnosti v 
prometu na najmlajše. 
V času dopustov smo v SLS izvedli kar nekaj dogodkov, izpo-
staviti velja 2. Ljudsko srečanje 30. avgusta v Ankaranu z mašo 
za vse pokojne voditelje in člane SLS, s Kongresom Slovenske 
ženske zveze pri SLS in sejo Glavnega odbora SLS. 
Prihajajo volitve v KGZS 30. 9. in 4. 10. 2020. V SLS pozivamo 
vlado in druge odgovorne k odločnejšemu pristopu k reševa-
nju akutnih problemov v vseh panogah slovenskega kmetij-
stva. Nujne so zakonske spremembe s ciljem, da bi mladi ostali 
na podeželju, da bi slovenski kmetje lahko zagotovili polno 
samooskrbo s hrano ter da bi slovensko podeželje ostalo pose-
ljeno in obdelano.

ŠOLSKO LETO
2020/21

Zaradi korona situacije je letošnje leto odpadlo srečanje občin-
skih in mestnih odborov SDS v Bovcu, športne igre, kres in 
druga srečanja. Glede na dobro izpogajana sredstva iz EU se 
pričakuje sofinanciranje tako na državni kot lokalni ravni. Do-
datno nam bodo v pomoč tudi sredstva iz kohezijskih projek-
tov. Razpisan je tudi projekt za dozidavo osnovne šole v Dolenji 
Nemški vasi.

Dijakom, učencem, predvsem pa prvošolcem želimo uspešen 
začetek v novem šolskem letu. To šolsko leto bo izziv, ki ga 
bomo skupaj in z upoštevanjem navodil NIJZ uspešno prestali. 

 OO SDS Trebnje
predsednik Franci Kepa

KRVODAJALSKA 
AKCIJA 

Trebnje, Galaksija,
17. 8. 2020 in 18. 8. 2020

Na podlagi Letnega plana Zavoda za 
transfuzijsko medicino Ljubljana smo v 
avgustu organizirali tretjo letošnjo te-
rensko krvodajalsko akcijo v Trebnjem, 
Mokronogu in Šentrupertu.
Krvodajalci ste se zopet dobro odzvali. 
V Trebnjem se je akcije udeležilo 250 
krvodajalcev.
Hvala vsem, ki ste darovali kri, prosto-
voljcem Rdečega križa in Občini Mo-
kronog-Trebelno za pomoč pri organi-
zaciji uspešne akcije.

PREBOLEVNIKI COVID-19 
VABLJENI K SODELOVANJU 
(vir: www.ctz.si)
Na podlagi dosedanjih izkušenj zdravljenja drugih koronavi-
rusnih okužb (SARS, MERS) je prebolevniška plazma možno 
in učinkovito zdravilo tudi za COVID-19, saj  skrajšuje čas hos-
pitalizacije in zmanjšuje umrljivost. Samo z darovanjem plaz-
me/krvi, ki vsebuje specifična protitelesa in jo imate osebe, 
ki ste prebolele COVID-19, lahko pridobimo to zdravilo. Zbi-
ranje plazme/krvi je za transfuzijsko službo reden in utečen 
postopek, priprava krvnega pripravka pa standardna storitev.
 
V primeru, da ste pripravljeni  sodelovati in darovati plazmo/
kri za  zdravljenje bolnikov,  nas  pokličite na telefon 030 485 
510  vsak delovnik od 8. do 13. ure.   

stranke / novice
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Odšel si kot misel, ki mine,
a pustil si lepe spomine.
Sedaj sredi tišine spiš,
a v naših srcih za vedno živiš.

ZAHVALA
V 63. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedek

ANTON TRLEP 
Iz Dolenjih Selc 4 pri Dobrniču

Ob boleči izgubi se iz srca zahvaljujemo vsem sodelavcem, prijateljem, sorod-
nikom in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. 
Posebna zahvala velja Vinogradniškemu društvu Lisec ter PGD Občine in os-
talim PG društvom. Hvala g. župniku Milošu Koširju za lepo opravljen obred, 
pevcem in pogrebni službi Novak. Hvala vsem, ki ste ga tako v velikem številu 
pospremili na njegovo zadnjo pot. 

Žalujoči: Vsi njegovi.

Ni te na vrtu več, ne med gredicami,
ni te na polju več, ne med meglicami.
Ne več v gozdu, ne v vinogradu,
ni te nikjer več, kjer bila si prej.

ZAHVALA
V 88. letu je od nas odšla 

ANICA GOLE 
Jurčkova Ani, Stari trg 42, Trebnje

Iskrena HVALA vsem za pomoč, tople besede in stisk rok. Hvala za obiske 
v zadnjem obdobju in vsem hvala, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 
HVALA osebju SB Novo mesto, DSO Trebnje, župniku, pogrebni službi, pev-
cem, zvoku trobente in govorniku.
HVALA sosedom in vsem za sveče, cvetje in sv. maše.

Žalujoči: Vsi njeni

Lahko nogi drobni:
varno se obuje;
težko duši nežni:
bosa v svet potuje.
(J. Glazer)

ZAHVALA
S tem verzom smo pred slabim mesecem sporočili, da je za vedno 

zaspala naša ljuba žena, mamica, hčerka in sestra

HELENA JURŠE ROGELJ

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste z nami delili žalostne trenutke slovesa, 
nam bili v oporo in pomoč, ji poklonili cvetje in sveče, molili zanjo ter izrekli 
ali zapisali mnoge besede sočutja.

Njen duh dobrote, vedrine in optimizma bo ostal vedno z nami.

V hvaležnosti družini Rogelj in Jurše

ZAHVALA
V 91. letu je odšla naša 

mama, babi in prababica 

MICKA PRAZNIK
Iz Mačjega Dola 
pri Šentlovrencu 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste pospremili našo mamo Micko Praznik na zadnji 
poti, izrekli sožalje, darovali cvetje in sveče; posebej pa gre zahvala župniko-
ma Jožetu Piberniku in maminemu nečaku p. Benediktu Lavrihu; nosilcem 
praporov, pogrebnemu zavodu, pevcem in šentlovrenškim gasilcem, ki so s 
častmi in poslovilnim govorom pospremili najstarejšo članico društva.

Sinovi: Brane, Marjan in Zdenko z družinami

Smreke, ki si jih posadil, so že davno podrli,
strumnost teritorialcev, ki si jim poveljeval,
so upognila leta. 
Jagode grozdja trte na tebi tako ljubem Vrhu
pa v sonce spominov zorijo naprej.

ZAHVALA
V 90. letu nas je zapustil mož, oče, dedi in pradedek Janko. 

Gozdar, teritorialec in upokojenec 

JANEZ BUKOVEC
iz Trebnjega

Zahvaljujemo se vsem, ki ste počastili njegov spomin in ga pospremili na nje-
govi zadnji poti. Hvala vsem, ki ste ga poznali kot gozdarja, inštruktorja v 
avtošoli, teritorialca, poveljnika občinskega ali pokrajinskega štaba TO, kot 
upokojenca in predsednika Društva upokojencev Trebnje ali le kot Janeza. 
Za besede slovesa se posebej zahvaljujemo predsednici DU Trebnje Darinki 
Krevs in generalpodpolkovniku Albinu Gutmanu. 

Žalujoči: vsi njegovi.

Ko ti življenje      
je čaša trpljenja,
je smrt odrešitev, 
je tožba odveč …
Le mir in pokoj mi, dragi, želite
in zame prižgite mi lučko v spomin …

ZAHVALA
V 82. letu se je od nas poslovila draga mama, tašča, babica in prababica 

JOŽEFA VIRC
iz Trebnjega, Tomšičeva ulica 11

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in stanovalcem Tomšiče-
ve ulice za izrečeno sožalje in podarjene sveče. Posebna zahvala župniku za 
opravljen obred, pevcem za lepo zapete pesmi in pogrebni službi. Hvala Domu 
starejših občanov Trebnje za nego in skrb v času njenega bivanja. Hvala vsem, 
ki ste jo pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: sin Ludvik, snaha Vilma, vnuki Boris, 
Nataša in Uroš z družinami.

zahvale
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Sponzor nove križanke je podjetje
Veteks − trgovina na debelo in drobno 
Barbara Veselič s. p.
V prodajalni Veteks nudijo širok izbor posteljnine, prešitih odej in 
vzglavnikov blagovne znamke Odeja Škofja Loka, brisač, kopalnih 
plaščev, odej, zaves po meri, nogavic, kuhinjskega tekstila ter tudi 
pestro izbiro unikatnih kristalnih izdelkov Steklarne Rogaška.  

Za dobro spanje imajo v ponudbi vzmetnice in postelje proizva-
jalca MEBLOJOGI. 

Segment prodaje so tudi poslovna in promocijska darila. Ob 
katalogih in pripravljenih vzorcih pomagamo najti idealno da-
rilo za promocijo in obdarovanje. Za ponudbo nam pišite na  
veteks.veselic@gmail.com. 

Najdete nas na Gubčevi c. 7a (pod optiko Cirman) v Trebnjem.

Za vas so pripravili nagrade v vrednosti:

1. nagrada: Vzglavnik Odeja Škofja Loka v vrednosti 30 €
2. nagrada: Set brisač v vrednosti 20 €
3. nagrada: Darilni set Veteks v vrednosti 10 €

Geslo križanke in svoj naslov pošljite izključno na dopisnicah 
na Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali na elektronski 
naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com najkasneje do pone-
deljka, 5. 10. 2020. Gesel po tem datumu in gesel brez naslova 
ne bomo upoštevali.
Pravilno geslo križanke iz junijske številke Glasila je BETONARNA. 
Prejeli smo 55 rešitev, od tega 4 nepravilne. Na seji 7. 9. 2020 
smo izžrebali 3 nagrajence:

1. nagrajenka: JERICA KOŽELJ, KRUŠNI VRH 9, 8211 DOBRNIČ
2. nagrajenka: ZORA KASTELIC, SLAKOVA ULICA 3, 8210 TREBNJE
3. nagrajenka: JAN JAKLIČ, ŠAHOVEC 5, 8211 DOBRNIČ

Nagrajenci lahko dvignejo nagrade v podjetju Halo beton d. o. o., 
ki se nahaja v Podjetniški ulici 9, 8210 Trebnje.

križanka
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Evropski 
teden 
mobilnosti 
2020 v Občini 
Trebnje
Med 16. in 22. 9. 2020 že 
tradicionalno poteka Evrop-
ski teden mobilnosti, ki se le-
tos odvija pod sloganom »Iz-
beri čistejši način prevoza«. 
Občina Trebnje ga bo med 
drugim obeležila s PARK(ir-
nim) tednom in postavitvijo 
Peš kažipotov. 
PARK(irni) teden je medna-
rodna pobuda, v kateri spre-
minjamo parkirišča v parke. 
S tem namenom bomo par-
kirišče pred občinsko stavbo 
za en teden zaprli za promet, 
spremenili v park in v sode-
lovanju z društvi, organiza-
cijami in lokalnimi podjetji 
vanj čez cel teden umestili 
različne aktivnosti (razstava 
likovnih del, športne igre, 
klekljarska čajanka, predsta-
vitev društev, organizacij in 
podjetij). Na ta način želimo 
opozoriti na alternativno 
rabo prostora, ki ga zasedajo 
parkirišča. 
Na več kot 15 lokacijah v 
Trebnjem bomo zarisali Peš 
kažipote kot talne označbe. 
Peš kažipoti bodo prebival-
cem v minutah hoje pokaza-
li, kako blizu so posamezne 
lokacije v Trebnjem. S tem 
želimo spodbuditi hojo, saj 
ljudje opravimo veliko poti, 
ki so kratke in peš le nekaj 
minut oddaljene, z avtom.
Na Dan brez avtomobila 
v torek, 22. 9. 2020, bodo 
pred občinsko stavbo, v me-
stnem parku in na ostalih 
razpršenih lokacijah pote-
kale predstavitve različnih 
inštitucij, organizacij in po-
djetij za otroke in učence. Na 
ta dan bomo skupaj zarisali 
tudi nekaj Peš kažipotov. 
Za podrobnejši program 
spremljajte občinsko spleto 
stran. 
Oddelek za okolje, prostor in 
infrastrukturo 

OU Občine Trebnje

teden mobilnosti


