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Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje, 
Goliev trg 4, 8210 Trebnje 
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goli-
ev trg 5, 8210 Trebnje 
Odgovorna urednica: Mojca Smolič 
Uredniški svet: Mitja Hren, Vanja Jakopin, Ma-
teja Grebenc Kepa, Darinka Krevs, Petra Pust 
Smolič, Milan Žnidaršič, Franc Brane Praznik, 
Mojca Smolič, Andreja Perc, Karmen Rogelj.
Lektorica: Silva Kastelic 
Grafična podoba: Simona Pate Popelar 
Tisk in prelom: Tiskarna Januš d.o.o, Ljubljana
Naklada: 4.850 izvodov, ki se razdelijo brez-
plačno vsem gospodinjstvom in podjetjem v 
občini Trebnje. 
Uredništvo si pridržuje pravico do objave, 
neobjave, delne objave ali krajšanja nena-
ročenih prispevkov v skladu s prostorskimi 
možnostmi in uredniško politiko. Prosimo, 
da posamezni prispevki ne obsegajo več kot 
1000 znakov s presledki in fotografijo v for-
matu JPG ali podobno. Fotografij neprimerne 
kakovosti za tisk ne bomo objavili, prav tako 
ne bomo objavili fotografij pripetih v progra-
mu Word. Prosimo, da s polnim imenom in 
priimkom vedno navedete tudi avtorja pri-
spevka in avtorja fotografije. Uredništvo si 
pridržuje pravico, da prispevkov, ki ne bodo 
podpisani s polnimi imeni avtorjev, ne objavi. 

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

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

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo šte-
vilko je ponedeljek, 4. 10. 2022, do 15. ure, 
predviden izid je v sredo, 12. 10. 2022.
Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po 
tem datumu, bodo uvrščeni v naslednjo števil-
ko, če bodo še aktualni.

občinske novice

Alojzij Kastelic, l.r.
ŽUPAN 

Nagovor župana 
ob prvem šolskem 
dnevu
Spoštovane občanke in spoštovani občani!
Začenjamo novo šolsko leto, na poti v šolo 
pa je polno razigranih šolarjev in mlado-
stnikov. Njihova previdnost je na začetku 
šolskega leta nekoliko manjša, zato vse vo-
znike prosimo za maksimalno previdnost v 
cestnem prometu. Konec koncev bodo tukaj 
policisti in inšpektorji ter redarji in prosto-
voljci, ki vas bodo opominjali na prisotnost 
šolarjev. Spomini na prvi šolski dan potuje-
jo z nami vse življenje, zato poskrbimo, da 
bodo spomini naših otrok lepi. 

Drage učenke in dragi učenci!
Vsekakor je šola v prvi vrsti namenjena vam. 
Ravno zato bodite do sebe zahtevni in odgo-
vorni, samostojno opravljajte svoje naloge 
in s spoštovanjem vzemite vse najboljše, kar 
vam ponuja šola in življenje. Čaka vas mno-
go izzivov in priložnosti. Vsi v šoli od vas pri-
čakujejo lep odnos do vsega, kar vam nudi 
možnosti za razvoj. Pokažite spoštovanje do 
učiteljev in ostalih zaposlenih, do šole kot 
ustanove, ki vam daje temeljno podlago za 
uspeh v življenju in vam nudi prijetno okolje 
za ustvarjalni razvoj.
Osnovni pogoji uspešnega učenja so dobro 
branje z razumevanjem, sledenje in poslu-
šanje razlag v šoli, redno pisanje domačih 
nalog ter redno in sprotno učenje. Zavedati 
se morate, da dober učni uspeh omogoča 
tudi kakovostnejši prosti čas, ki bo le tako 
sproščen in igriv. Imejte jasno zastavljene 
cilje, zaupajte v svoje sposobnosti ter imej-
te pozitiven odnos do učenja. Zavedajte se, 
da ste za svoj učni uspeh odgovorni predv-
sem sami, starši in učitelji vam lahko pri tem 
samo pomagajo in svetujejo.
Bodite vedoželjni in nasmejani. Pomagajte 
drug drugemu, bodite strpni drug do druge-
ga in prispevajte svoj delež v sožitju sobiva-
nja. Srečno!

Spoštovani starši!
Pričakujte in zahtevajte od otrok največ, kar 
zmorejo. Zahtevajte, da so v odnosu do vas, 
sošolcev, zaposlenih na šoli in ostalih ljudi 
spoštljivi. Pomagajte jim s svojim zgledom in 
z dobrim sodelovanjem z učitelji. Otrokom 
privzgojite delovne navade (skrb za sobo, šol-
ske potrebščine, itd.). Učne navade so pre-
plet delovnih navad, ki jih otroci večinoma 
pridobijo doma, in učnih pristopov, ki se jih 
učenci naučijo v šoli. Le-te so pomembne za 
uspešno šolanje in nenazadnje za življenje. 
Gre namreč za eno ključnih življenjskih spo-
sobnosti in sposobnosti, ki jih mora otrok ra-
zvijati že pred vstopom v šolo in med samim 
šolanjem. Učne navade bo vaš otrok v prvi 
vrsti pridobil z vašo pomočjo. Spodbujajte ga, 
motivirajte ga, predvsem pa mu bodite vzor.

Spoštovani učiteljice in spoštovani učitelji!
Prepričan sem, da ste polni ustvarjalnih idej 
in zamisli, kako to šolsko leto pouk izvajati na 
zanimiv in kakovosten način. Verjamem, da 
lahko motivirate in navdihujte vaše učence. 
Zavedamo se, da je poklic učitelja/-ice nekaj 
posebnega, in da je dober učitelj, ki je predan 
svojemu delu, prava dragocenost in poslan-
stvo. Vi skupaj s starši iščete talente in spod-
bujate kreativno ustvarjalnost ter delavnost 
pri otrocih. Vse to je najboljša popotnica za 
njihovo srečno življenje. 

Alojzij Kastelic
ŽUPAN

OBVESTILO
Spoštovani lastniki gozdov!

V revirju Sela Šumberk (K.O. Zagorica, K.O. Stehanja vas, K.O. Knežja vas in K.O. Sela 
pri Šumberku) je prevzela delo revirna gozdarka – Špela POVŠE, ki vam bo nudila vse 
želene informacije in vso potrebno strokovno pomoč. Dosegljiva je na Krajevni enoti v 
Trebnjem, Baragov trg 2, in sicer vsak torek med 7.00 in 8.00 ali po telefonu vsak dan 
med 7.00 in 15.00 na 07 30 45 787 ali 031 348 385.

Miloš Kecman, Zavod za gozdove Slovenije, vodja KE Trebnje
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Pričetek gradnje kanalizacije 
Breza in Kamni Potok (2 odseka)
Občina Trebnje je v mesecu avgustu podpisala gradbeno pogod-
bo za gradnjo dveh odsekov kanalizacije v naseljih Breza in Kamni 
Potok. Na obravnavanem območju še ni v celoti dograjene kana-
lizacije, zato so odpadne vode iz hiš speljane v greznice in poni-
kovalnice, deloma pa v bližnje jarke in potoke. Namen investicije 

Gradnja postajališča  
za avtodome
Občina Trebnje je v mesecu avgustu pričela izvajati investicijo 
gradnje postajališča za avtodome, ki se bo navezovalo na regi-
onalno cesto R2 Pluska − Trebnje. Postajališče za avtodome bo 
locirano na lokaciji nekdanjega opuščenega bencinskega servisa. 
Po projektu je predvidena ureditev ploščadi 10 x 9 metrov s sed-
mimi parkirnimi mesti za avtodome velikosti 10 x 6 metrov, ki so 
tlakovana s plastičnimi travnimi ploščami. Izvedena bo vsa po-
trebna komunalna infrastruktura za obratovanje postajališča in 
priključki na dostopno javno infrastrukturo. Pogodbena vrednost 
del znaša 240.258,53 EUR z DDV. Investicija je delno sofinancira-
nja s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter 
Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Dnevni center Doma starejših 
občanov Trebnje 
V Domu starejših občanov Trebnje se pripravljamo na odprtje 
dnevnega centra, ki ga načrtujemo za 11. novembra 2022. Grad-
beno obrtniška dela na objektu in notranja oprema so zaključe-
ni. Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Dnevni center je lociran na jugovzhodni strani doma kot samo-
stojna pritlična stavba s pohodno zeleno streho. Njegovo sre-
dišče je velik večnamenski osrednji prostor, v okviru katerega so 
urejeni tematski kotički (bralni, računalniški, klubski, kuhinjski). 
Nanj je neposredno navezan prostor za počitek. Prostori centra 
obsegajo še ločene sanitarije. Osrednji prostor je na zahodni stra-
ni zastekljen z veliko panoramsko stekleno steno in neposredno 
povezan z novo zunanjo teraso. 
Nova enota dnevnega centra bo dnevno sprejela 12 uporabnikov. 
Dnevno varstvo bo namenjeno posameznikom, ki še ne potrebu-
jejo celodnevne, stacionarne oskrbe in si želijo oziroma potrebu-
jejo pomoč ali organizirano obliko bivanja le za določeno število 
ur dnevno. Osnovni kriterij za vključitev oseb v dnevno varstvo 
za razliko od celodnevnega varstva je, da se uporabniki dnevno 
vračajo domov.
Ciljna skupina so osebe, starejše od 65 let, ki zaradi starosti ali 
drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolno-
ma samostojno življenje in potrebujejo manjši obseg neposredne 
osebne pomoči, osebe z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi 
težavami, ki potrebujejo večji obseg neposredne osebne pomoči, 
osebe z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, 
ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč, osebe z zah-
tevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi 
starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali po-
polno osebno pomoč.

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Matija Bitenc

 
Dnevni center bo nudil tudi programe za aktivno preživljanje 
časa, sprostitvene delavnice, redne gibalne aktivnosti, aktivnosti 
vseživljenjskega učenja, prostočasne aktivnosti, kulturo in umet-
nost. Omogočal bo, da s pomočjo dnevnih aktivnosti v dnevnem 
centru starejši čim dlje ostanejo v domačem okolju, vendar vpeti 
v druženje z drugimi ljudmi. 
Vse zainteresirane, ki bi si želeli vključiti v dnevno varstvo, pri-
jazno vabimo, da nas obiščete, ali nas kontaktirate telefonsko 
041 400 739, 07/34 62 194, 07/34 62 195 (socialna služba) ali 
pišete na info@dso-trebnje.si. 
 

Petra Kušar Stojakovič, direktorica DSO Trebnje 
Foto: DSO Trebnje

je izboljšanje komunalne opremljenosti ter stanja reke Temenice 
oziroma okolja na obravnavanem območju. 
Letos se bosta v okviru investicije zgradila dva kraka oz. se-
kundarna voda kanalizacije v skupni pogodbeni vrednosti del 
44.463,62 EUR z DDV. Preostali del investicije pa je Občina uvrsti-
la v predlog proračuna za leto 2023 in bo predvidoma realiziran 
v naslednjem letu.

 Občinska uprava Občine Trebnje
 Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo Matija Bitenc
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Lidl Plus 
– Ena aplikacija, številne prednosti
Ob 15-letnici je Lidl Slovenija za svoje kupce pripravil presenečenje – ponudil jim je popolnoma novo aplikacijo, imenovano Lidl Plus. 
Nakupovalna izkušnja v Lidlovih trgovinah bo z novo aplikacijo digitalno prenovljena. Z njo si eden največjih trgovcev v Sloveniji priza-
deva še bolj zadovoljiti individualne potrebe svojih kupcev, saj lahko ti z njeno pomočjo izbirajo kupone za popuste na izbrane izdelke, 
preverijo ponudbo, se potegujejo za privlačne nagrade, prelistajo tedenske kataloge, poiščejo trgovine na izbranem območju, beležijo 
zgodovino svojih nakupov ter shranjujejo digitalne račune.

Ob popustih za različne izdelke je ena izmed zanimivosti aplikacije tudi Srečka Plus, ki jo kupci prejmejo po vsakem nakupu. Ta v sebi 
skriva kupon, ki ga lahko kupec unovči ob naslednjem nakupu.

Aplikacija je jasna, pregledna in uporabniku prijazna. Kot obljubljajo v podjetju, jo bodo nenehno razvijali, nadgrajevali in dodajali še 
več uporabnih orodij z mislijo na potrebe in pričakovanja kupcev in s sloganom: »S plusom na dlani se vedno prihrani.«

Tu je prostor za oglas
188 mm x 194,5 mm

Za prenos
skenirajte
QR kodo 

€

€

€

S PLUSOM NA DLANI
SE VEDNO PRIHRANI

PRENESITE
1

SKENIRAJTE
2

PRIHRANITE
3

VEČ KOT 200.000 REGISTRIRANIH UPORABNIKOV*
*Na dan 20. 7. 2022

Lidl Slovenija d.o.o. k.d. Ι www.lidl.si

LIDL_GlasiloTrebnje_188x194,5mm.indd   1 22/07/2022   18:06

Lidl - oglasno sporočilo
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Častni občan 
Občine Trebnje 
− Alojzij Slavko 
Podboj 
Slavko Podboj se je rodil v Suhi krajini 
oz. na Cviblju pri Žužemberku v delavsko 
kmečki družini, kjer je s sestrama Joži in 
Meto užival v vseh takratnih danostih. V 
Trebnje je prišel kot štipendist Občine dav-
nega leta 1976, kjer živi še danes.
Bil je med ustanovitelji trebanjskega ko-
šarkarskega kluba, ki je kasneje igral tudi 
v prvi slovenski ligi. Bil je tudi član prvega 
mešanega pevskega zbora podjetja Trimo 
Trebnje, kasneje pa so sestavili še Trebanj-
ski oktet, ki ga je vodil polnih 30 let in sku-
paj so izdali tri zgoščenke.
Poleg vseh obveznosti je bil tudi predsednik 
novomeške ribiške družine in predsednik 
Zveze. Po osamosvojitvi Slovenije je z vso 
vnemo vodil Krajevno skupnost Trebnje. 
Njegova želja, da Trebnje postane mesto, 
je bila tako močna, da je bila slišana in tudi 
uresničena.

Dobili ste naziv ČASTNI OBČAN OBČINE. 
Kaj menite, zakaj vam je bil podeljen ta 
najvišji naziv Občine?
»Dokler nisem dobil tega naziva, sploh ni-
sem razmišljal, kaj to pomeni in zakaj sem 
dobil ta častni naziv. Moral sem se spomni-
ti in zavrteti čas nazaj, da sem dobil od-
govor. V času slovenske osamosvojitvene 
vojne sem bil predsednik Sveta KS Trebnje 
in sem videl, da smo takrat naredili ogro-
men korak naprej, saj sem predlagal, da se 
Trebnje proglasi za mesto. Kljub negodova-
nju prenekaterih, kaj razmišljam, saj je že 
Valvasor dejal, da je Trebnje dolga blatna 
vas, sem vztrajal in verjel v svojo vizijo. Vi-
del sem, da je prometno in geografsko na 
odlični legi, ki je obsojena na uspeh. Če si 
mesto, imaš drugačne možnosti in težo kot 
neko podeželsko naselje. Rad sem se poša-
lil, da imamo vse; železnico, avtocesto, tro-
mostovje, le še Temenico naredimo plovno 
in smo boljši kot Ljubljana, letališče pa je 
pri Fedru,« ponovno doda v smehu.

Verjetno je bilo treba čez marsikatero ovi-
ro in obilico dela do naziva »mesto«?
»Res je bilo ogromno dela. Od samega 
grba mesta, na katerega imam še posebno 
lep spomin, saj takrat nihče ni imel pojma 
o heraldiki. Na seji, ki je sledila, sem bil 
presenečen, saj so vsi naštudirali celotno 
heraldiko oz. grboslovje in smo šli od barv 
do samega končnega simbola. Ker smo 
se vračali v zgodovino samega kraja, smo 

uporabili poznogotski stil, ki ima za osno-
vo modro podlago, ki naj bi predstavljajo 
nebo, drevesa in potoke. Z zeleno barvo 
smo hoteli poudariti griče, vinograde, trto, 
grozd in lev, ki je na sredini in tvori celo-
to grba kot simbol moči nekdanje rimske 
vojaške postojanke, kar predstavlja status 
mesta Trebnje v zgodovini. Boter Trebnje-
ga je bil takrat predsednik slovenskega 
predsedstva dr. Dušan Plut.«

Pravite, da je glavnina vašega prepo-
znanega dela bila v vodenju takratne KS 
Trebnje.
»Res je, saj smo bili malo drugačni od osta-
lih. Svet KS Trebnje je imel sestanke kar po 
terenu. Na Grmadi, Vrh Trebnjem, v Dolu 
itd. in cel svet KS je prišel na teren. Tako 
smo delali terensko namesto kabinetno 
in se na ta način izjemno lepo povezova-
li z ljudmi. Ko se danes spominjam zado-
voljstva ljudi, ki so prišli na naše seje, je 
občutek prijeten. Spominjam se tudi leta 
1990, postavitve prve tržnice za Opara-
tom, kjer je bila takratna Agraria. Kasneje 
se je tam postavila še Ribarnica in ponud-
ba se je lepo širila. Vedel sem tudi, da bo 
nekoč prišla denacionalizacija in, da smo 
bili mi nastanjeni v Kulturnem domu samo 
po dogovoru, čisto po domače. Tako smo 
se potrudili in z zadnjim samoprispevkom 
pomagali gasilcem pri izgradnji gasilnega 
doma in si že takrat izgovorili dva prostora 
za delovanje KS. In vse se je realiziralo po 
predhodnem razmišljanju in načrtih.«

Koliko časa ste vodili Krajevno skupnost?
»Predsednik sem bil skoraj tri mandate in 
moram reči, da sem imel izjemno ekipo, s 
katero smo skupaj orali ledino in ustvarjali 
lepši jutri. Hvaležen sem vsem in vsakemu 
posebej za vsak kamenček, ki smo jih sme-
lo zlagali v mozaik same krajevne skupno-
sti in mesta Trebnje.«
Pomemben podatek je tudi ta, da je v 
času priprav za razglasitev naselja Trebnje 
v mesto Trebnje bil Slavko Podboj kot ta-
kratni predsednik Sveta Krajevne skupno-
sti Trebnje izredno aktiven. Sodeloval je 
pri pripravi prireditve ob razglasitvi mesta 
Trebnje, ki jo je tudi vodil. Ob 20. obletnici 
mesta Trebnje pa je napisal besedilo za hi-
mno mesta Trebnje.

Slavko pravi, da odkar pomni, ga je zani-
mala glasba, humor − skratka vse, s čimer 
je lahko razveseljeval in zabaval ljudi. Bil je 
aktiven v številnih radijskih in tudi televi-
zijskih oddajah. Tako je sestavil tudi zna-
no glasbeno-humoristično skupino Modra 
kronika, s katero je na šaljiv način zamenjal 
besedila že znanih pesmi z novimi besedi-

li, ki jih je napisal sam. Šale so ustvarjali 
tako v govorni kot pevski obliki, vse skupaj 
pa potem izdali na treh kasetah. Ob uvod-
ni sta izšli še kaseti Vroča in Vojna Modra 
kronika, na njih pa so skladbe Gospod Ka-
plan, Dolenjska šmarnica, Pesem o Jurci, 
Ta lepi tvoj kalašnikov …

Se spominjate svojega prvega javnega 
nastopa?
»Pa še kako dobro. To je bilo v Žužember-
ku, v osnovni šoli. Igral sem župana v In-
goličevih Krapih. Z lovskim klobukom na 
glavi in obložen s »povštri,« da sem lahko 
predstavljal takratno oblast oz. župana. 
Režiserja sta bila Srečko in Mimica Kodre. 
Malo kasneje sem imel na proslavi vlogo 
recitatorja in pevski nastop s sošolko, s 
katero sva pela Železno cesto. Tako sem 
počasi odkrival tudi druge talente.«

Deloval ste z mnogimi ljudmi in osebnos-
tmi.
Se vas je iz te množice znancev v življenju 
še kdo posebno dotaknil?
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»Velik človek, izjemna osebnost, s katero 
sem bil lahko v tišini, pa sem čutil njegovo 
veličino. Njegova pojava, obnašanje, ka-
rizma in energije so mi pustile neizbrisljiv 
pečat. Ko je med nama stekel pogovor, 
sem videl tudi, kako premišljene, počasne 
in utemeljene so njegove debate in vse to 
je bil in ostaja samo msgr. dr. Alojzij Šuštar. 
Pri osamosvojitvi Slovenije je imel izjemno 
vlogo. Deloval je iskreno, načelno, patri-
otsko iz srca, predvsem pa je verjel brez 
pomisleka. Trenutek, kako sva se skupaj 
peljala na »Feder wagnu« skozi Trebnje, je 
skrbno shranjen v srcu.
Druga nepozabna oseba pa je Lojze Slak.
Vedel sem, da ni ravno akademski kakor 
dr. Šuštar, a sem že takrat vedel, da je Loj-
ze Slak persona in kaj pomeni njegovo ime 
v slovenski glasbi in tudi širše.
Bil sem presenečen in obenem počaščen, 
ko me je vprašal, če bi sodelovala, saj mi je 
dal vedeti, da nisem nek neznanec, ampak 
nekdo, ki mu je želel zaupati.«

Kje sta se pravzaprav našla?
»Najino prvo snidenje je bilo v bifeju stare 
Dolenjke. Ker smo pri Modri kroniki s šalji-
vimi besedili uglasbili tudi nekaj njegovih 
viž, me je želel spoznati in dobila sva se v 
Trebnjem, kjer se je začelo najino sodelo-
vanje,« se spominja Slavko. Prav Lojze Slak 
mu je dal namig, da bi tudi na Dolenjskem 
lahko imeli kakšno javno predstavitev do-
mače glasbe in ansamblov. In nastalo je 16 
javnih televizijskih oddaj z naslovom Boš 
videl, kaj dela Dolenj‘c. V njih pa so na ra-
zlične načine predstavljali novo leto, božič, 
gasilce, planince.

Izjemen pečat družbi ste naredil tudi kot 
skladatelj, izvajalec in predvsem teksto-
pisec. 
»Moje sodelovanje je res široko. Od Loj-
zeta Slaka, Henrika Burkata oz. ansambla 
Henček do Petra Finka, Tonija Verderber-
ja, Franca Potočarja. Sodeloval sem z Za-
savci, Štajerskih 7, Ireno Vrčkovnik, Ireno 
Tratnik, Jožico Mavsar in mnogimi drugi-
mi. Z vsakim je bilo lepo delati in vsak je 
nek unikat v tem delu. Posebni spomini 
so ostali tudi na turnejo po Kanadi in ZDA 
s Henčkom Burkatom, saj sem imel mož-
nost spoznati, kaj je domovina. Ko vidiš 
miselnost, delo in vso nostalgijo teh ljudi, 
se te dotakne. Šele takrat ugotoviš, kaj je 
domovina in, da je tu res tisti košček raja, 
ki ga ne najdeš nikjer.«

Slavkovo sodelovanje z Lojzetom Slakom 
je za vedno zaznamovalo slovensko na-
rodno-zabavno glasbo. Pesmi Jožice in Jo-
žeti, Moja zidanica in legendarne čebelice, 

ki jih poznajo že najmlajši v vrtcu, so pe-
smi, ki znajo v trenutku odpreti vsako grlo, 
predvsem pa združiti množico.

Kako se spominjate nastopov z omenjeni-
mi ansambli?
»Nastopali smo na svatbah, zlatih 
porokah, abrahamih, na različnih koncer-
tih, veselicah, a vedno se je vedelo, kaj je 
moj in kaj posel glasbenikov. Oni so morali 
poskrbeti, da je glasba lepo zvenela, jaz pa 
za dober stik z ljudmi. Dogodek je moral 
biti družaben, vzdušje prijetno, saj le na 
ta način pustiš lepo sled. Včasih je kakš-
na svatba, kjer so eni ljudje zelo zadržani, 
drugi pa sila živahni, in spraviti to v eno ce-
loto tako, da ostanejo lepi, trajni spomini, 
ni bilo vedno enostavno.«

Ko je Lojze Slak umrl, ste svoje občutke 
izlili na papir in z ansamblom Spev ganlji-
vo besedilo spravil v pesem.
»S pomočjo žal že pokojnega Tineta Le-
sjaka je nastala odmevna skladba Spev za 
godca. S to skladbo smo se vsi priklonili 
velikanu slovenske narodno zabavne gla-
sbe, Lojzetu Slaku. Vem, da je ogromno 
mladih ansamblov, ki so uspešni, prodor-
ni, a če pogledamo njihove repertoarje, 
ga ni brez Lojzetovih pesmi. Skrinja, ki jo 
je Lojze napolnil s svojo glasbo, je večna 
in verjamem, da bo ostala za vse genera-
cije.« 

Kako preživljate čas novega življenjskega 
obdobja?
»Res uživam v vsakem danem dnevu. Z 
ženo Mirjano potujeva z najinim avtodo-
mom in raziskujeva še neraziskan svet. Sr-
kava lepote, a ugotavljava, da je doma za 
vsakim ovinkom druga, lepša pokrajina, le 
pogledati jo je potrebno.«

Slavko je ob mojem obisku poleg svojega 
psička, s katerim dnevno prehodita kar 
nekaj kilometrov, imel v varstvu še psička 
svojih treh vnukov. S ponosom mi je pove-
dal, da najstarejša, 15-letna vnukinja Enja, 
kaže umetniško žilico. Svoje občutke izje-
mno rada zlije tako na slikarsko platno ka-
kor na papir, saj bo v kratkem izdala prve-
nec, zbirko pesmi, česar njemu ni uspelo.

Rad je v svojem vrtu, saj prav »Domače je 
le domače, in vem, kaj dam v lonec.« In 
kot pravi Dolenjec ima tudi svoj vinograd, 
kjer pridela rujno kapljico, ki jo rad deli z 
domačimi in tudi prijatelji.

Slavko, še na mnoga, zdrava in ustvarjalna 
leta vam želimo!

Mojca Smolič
Foto: M.S., S.P.
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KS se predstavijo

Povabilo k oddaji vlog za pridobitev kadrovske 
štipendije za študente medicine v študijskem letu 
2022/2023

Zdravstveni dom Trebnje si je zadal poslanstvo, da s pomočjo strokovno usposobljenih in motiviranih zaposlenih 
nudi občanom kakovostno, strokovno, hitro ter njihovim pričakovanjem prilagojeno zdravstveno oskrbo, tako na področju diagnosti-
ke, terapije, rehabilitacije in preventive kot na področju službe neprekinjene nujne medicinske pomoči, ob hkratnem zasledovanju 
cilja uspešnosti in učinkoviti poslovanja.

Zaposleni so najpomembnejši vir uresničevanja poslanstva. Želimo si graditi dobre dolgoročne odnose z bodočimi zdravniki, zato vas 
vabimo, da na priloženem obrazcu pošljete vlogo za pridobitev kadrovske štipendije za študente medicine.

Štipendistom nudimo: 
1. redno stimulativno štipendijo v višini od 350,00 do 450,00 EUR mesečno,
2. vsakoletno praktično delo,
3. mentorstvo pri praktičnem delu ter pri izdelavi raziskovalnih nalog in ostalih nalog,
4. zaposlitev po končanem pripravniškem stažu.

Pogoji za pridobitev štipendije
1. V šol. letu 2022/2023 vpis v tretji ali višji letnik medicinske fakultete
2. Po končanem pripravniškem stažu opravljanje specializacije za ZD Trebnje iz enega izmed sledečih področji:

•	 Družinska medicina
•	 Urgentna medicina
•	 Pediatrija
•	 Medicina dela
•	 Ginekologija
•	 Psihiatrija

Vloge oddajte na priloženem obrazcu,  ki ga najdete na spletni strani ZD Trebnje https://zd-tr.si/, do 30. 9. 2022, in sicer na naslov 
Goliev trg 3, 8210 Trebnje ali mail info@zd-tr.si. Z vsemi kandidati bo opravljen osebni razgovor, ki se bo upošteval kot izbirni posto-
pek. Za dodatne informacije smo vam na voljo na mail lukse.karmen@zd-tr.si ali mobitel 041 703 360.
      direktorica

Karmen Lukše, mag.javn.upr.

Spoštovani 
pacienti in 
obiskovalci 
Zdravstvenega 
doma Trebnje
Zaradi poslabšanja epidemioloških raz-
mer je od 15. 7. 2022 dalje pri vstopu in 
gibanju v prostorih ZD Trebnje obvezna 
uporaba zaščitne maske ter razkuževanje 
rok (izjema so otroci do dopolnjenega 
6. leta starosti ter osebe s posebnimi po-
trebami).
V primeru kliničnih znakov okužbe z 
virusom Sars-Cov-2 se posvetujte z iz-
branim osebnim zdravnikom, ki vam bo 
dal nadaljnja navodila. Z upoštevanjem 
zaščitnih ukrepov se zmanjšuje tvega-
nje okužbe in širjenje okužbe z virusom 
Sars-Cov-2.

ZD Trebnje
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Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju štipendij Občine 
Trebnje (Uradni list RS, št. 30/16; v nadaljevanju: Pravil-
nik) in Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 
(Uradni list RS, št. 36/21, 135/21, 184/21 in 26/22, v 
nadaljevanju: Odlok) Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 
Trebnje, objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev štipendij Občine Trebnje za dijake 

in študente za šolsko oziroma
študijsko leto 2022/2023

1. Ime in sedež štipenditorja

Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje

2. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je:
a) dodelitev štipendij nadarjenim dijakom in študen-
tom in
b) dodelitev štipendij dijakom in študentom, ki delujejo 
na izvenšolskih področjih.
Štipendija se dodeli za eno šolsko oz. študijsko leto.

3. Upravičenci do štipendije Občine Trebnje

Pravico do štipendije lahko uveljavljajo:
• dijaki, ki obiskujejo srednješolski program poklicne 

ali strokovne šole ali program gimnazije;
• študenti višješolskega študijskega programa, štu-

denti visokošolskega strokovnega ali univerzitetne-
ga študijskega programa (1. bolonjska stopnja), štu-
denti enovitega magistrskega študijskega programa 
ali študenti magistrskega študijskega programa (2. 
bolonjska stopnja), razen študentov, ki so vpisani v 
dodatno leto.

Štipendijo študenta lahko pridobi tudi kandidat, ki se 
šola v tujini na izobraževalni ustanovi, ki je akreditirana 
za izvajanje javno veljavnega študijskega programa in o 
tem dejstvu predloži ustrezno dokazilo.

4. Pogoji za pridobitev štipendije

Upravičenci do štipendije morajo izpolnjevati naslednje 
pogoje:

a) pogoji za kandidate, ki se prijavljajo za štipendije za 
nadarjene dijake in študente:

• da so državljani Republike Slovenije;
• da imajo stalno prebivališče na območju občine 

Trebnje;
• da niso v delovnem razmerju;

• da ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti;
• niso družbeniki gospodarskih družb, ustanovitelji 

ali soustanovitelji zavoda;
• niso vpisani v uradno evidenco brezposelnih oseb;
• ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji;
• da imajo status dijaka oziroma status študenta;
• da so v preteklem šolskem oziroma študijskem letu 

dosegli povprečno oceno najmanj 3,5 – dijaki ozi-
roma 8,0 – študenti;

• da njihovo šolanje poteka neprekinjeno in redno 
ter od nižje stopnje izobraževanja k višji stopnji.

b) Pogoji za kandidate, ki se prijavljajo za štipendije za 
dijake in študente, ki delujejo na izvenšolskih področjih:

• da so državljani Republike Slovenije;
• da imajo stalno prebivališče na območju občine 

Trebnje, da niso v delovnem razmerju;
• da ne opravljajo samostojne registrirane dejavno-

sti;
• niso družbeniki gospodarskih družb, ustanovitelji 

ali soustanovitelji zavoda;
• niso vpisani v uradno evidenco brezposelnih oseb;
• ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji;
• da imajo status dijaka oziroma status študenta;
• da so v zadnjih dveh (2) letih dosegli vidne rezul-

tate na izvenšolskem področju, o čemer predložijo 
ustrezna dokazila.

5. Merila za dodelitev štipendije

a) Merila za kandidate, ki se prijavljajo za štipendije za 
nadarjene dijake in študente, so:

• učni uspeh oziroma povprečna ocena kandidata 
dosežena v preteklem šolskem oziroma študijskem 
letu;

• letnik izobraževanja;
• deficitarnost poklica, za katerega se vlagatelj izo-

bražuje. Upošteva se s strani pristojnega organa 
javno objavljen seznam deficitarnih poklicev. V pri-
meru, da deficitarnost smeri študija oziroma sred-
nješolskega izobraževanja ni javno objavljena, se 
ne upošteva kot merilo pri dodeljevanju štipendij;

• ob enakem številu doseženih točk ima prednost 
kandidat z nižjim dohodkom na družinskega člana 
v preteklem letu.

b) Merila za kandidate, ki se prijavljajo za štipendije za 
dijake in študente, ki delujejo na izvenšolskih področjih:

• dosežki na izvenšolskih področjih delovanja, ki jih 
opredeljuje Pravilnik;

• učni uspeh oziroma povprečna ocena kandidata, 
dosežena v preteklem šolskem oziroma študijskem 
letu;
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• ob enakem številu doseženih točk ima prednost 
kandidat z nižjim dohodkomna družinskega člana 
v preteklem letu.

6. Okvirna vrednost in število štipendij

Za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023 bo predvido-
ma dodeljenih skupno dvajset
(20) štipendij, in sicer: devet (9) za nadarjene dijake in 
devet (9) za nadarjene študente ter ena (1) štipendija za 
dijaka in ena (1) za študenta, ki delujeta na izvenšolskih
področjih. Višina štipendije dijaka znaša 130,00 EUR me-
sečno, študenta pa 165,00 EUR mesečno.
Sredstva so zagotovljena v letu 2022 z Odlokom v višini 
7.200,00 EUR ter na podlagi 5. člena Odloka kot predobre-
menitev proračuna za leto 2023 v višini 28.200,00 EUR.
Sredstva za obveznosti iz javnega razpisa štipendij so za-
gotovljena pod proračunsko
postavko 19034 – Štipendije za nadarjene, konto 41179901 
– Druge štipendije.

7. Zahtevana dokumentacija

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na prijavnem 
obrazcu, ki je sestavni del javnega razpisa, h kateremu je 
potrebno priložiti naslednja dokazila:

• dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja skupaj 
z navedbo izobraževalnega programa;

• dokazilo o doseženem učnem uspehu v predhod-
nem šolskem letu oziroma dokazilo o opravljenih 
izpitih in povprečni oceni predhodnega študijskega 
leta;

• dokazila o posebnih dosežkih, ki jih je kandidat do-
segel v zadnjih dveh (2) letih (le za kandidate, ki se 
prijavljajo za štipendije za dijake in študente, ki de-
lujejo na izvenšolskih področjih);

• fotokopija osebnega dokumenta.

Študenti, ki se izobražujejo v tujini, morajo prijavi priložiti še:
• dokazilo o trajanju dodiplomskega oziroma podi-

plomskega študijskega programa v tujini;
• dokazilo, da študij poteka v okviru javno veljavnega 

(akreditiranega) študijskega programa na akreditira-
ni tuji izobraževalni ustanovi.

Prijavni obrazci in razpisna dokumentacija so od dneva 
objave tega javnega razpisa na spletni strani Občine Treb-
nje (www.trebnje.si) do izteka prijavnega roka dosegljivi v 
sprejemni pisarni Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje in 
na spletni strani Občine Trebnje.

8. Rok za prijavo
Rok za prijavo je 7. 10. 2022.

9. Oddaja vloge in odločanje
Vlogo z vsemi potrebnimi dokazili je potrebno oddati 
najkasneje do 7. 10. 2022, in sicer oddati osebno v spre-
jemni pisarni Občine Trebnje ali poslati na elektronski 
naslov: obcina.trebnje@trebnje.si, pri čemer veljavnost 
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom ali zadnji 
dan tega roka poslati po pošti kot priporočeno pošiljko 
na naslov:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.

Popolne, ustrezno dokumentirane in v razpisnem roku 
prispele vloge bo obravnavala komisija za štipendiranje. 
Na osnovi prispelih vlog in zbrane dokumentacije ter 
na osnovi navedenih kriterijev bo pripravila poročilo ter 
predlog o dodelitvi štipendij Občine Trebnje.

Obravnavane bodo le pravočasne prijave.

Vloga se šteje za popolno, če je oddana na zahtevanem 
obrazcu in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke. V 
primeru nepopolnih vlog bodo kandidati pozvani, da v do-
ločenem roku vloge dopolnijo.

Prepozno prispele vloge na javni razpis in nepopolne pri-
jave, ki jih kandidati ne bodo dopolnili v skladu z zahtevo 
za dopolnitev, bodo zavržene.

10. Izid razpisa

Občinski upravni organ bo po zasedanju strokovne 
komisije za štipendiranje, na njenpredlog o dodelitvi 
štipendij izdal ustrezno odločbo o dodelitvi oziroma 
nedodelitvi štipendije. Odločba o dodelitvi oziroma ne-
dodelitvi štipendije bo posredovana vsakemu kandida-
tu, ki se je prijavil na javni razpis, najkasneje v 60 dneh 
po zaključku javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe 
o dodelitvi štipendije bo s štipendistom sklenjena po-
godba o štipendiranju, v kateri bodo opredeljene med-
sebojne pravice in obveznosti med Občino Trebnje kot 
štipenditorjem in izbranim štipendistom v skladu z do-
ločili Pravilnika.

11. Dodatne informacije in pojasnila
Dodatne informacije lahko kandidati dobijo na Oddelku 
za družbene in gospodarske dejavnosti, Goliev trg 5, 8210 
Trebnje, soba 26, v poslovnem času Občine Trebnje;
kontaktna oseba Aleksandra Stritar, tel.: 07/34 81 126, 
e-mail: aleksandra.stritar@trebnje.si.

Številka: 110-10/2022-2
Datum: 29. 8. 2022

Alojzij Kastelic l. r.
ŽUPAN
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Obvestilo o ponovnem osebnem vročanju odločb o odmeri 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Trebnje 
za leto 2022
RS, MF, FURS, Finančni urad Novo mesto, je izvedel ponovno osebno vročanje odločb o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča v občini Trebnje za leto 2022.
V zvezi z navedenim prilagamo obvestilo o datumih zapadlosti obrokov odločb.
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Lokalna akcijska skupina Suhe krajine, Temenice in Krke –  
LAS STIK 
Z veseljem vas obveščamo, da bo 23. 9. 2022 v sklopu sodelovanja »Kolesarska veriga na podeželju« v dvorani STIK v organizaciji 
LAS STIK in partnerja v projektu na območju LAS STIK Občine Trebnje organizirana predstavitev koncepta certificiranja »Kolesarjem 
prijazni ponudnik«.
Na predstavitvi bo zunanji izvajalec, g. Andrej Zalokar, Studio Oreh, ponudnikom z območja LAS STIK predstavil Koncepte certificiranja 
»Kolesarjem prijazni ponudnik« v Evropi in Sloveniji ter primerno opremo, pogoje in način prijave v sistem certificiranja. 
Namen predstavitve je vzpostavitev kolesarjem prijazne ponudbe v nastanitvenih objektih, gostiščih, kolesarskih servisih in vseh 
ostalih poslovnih subjektih, ki jih kolesarji lahko koristijo v času svojega obiska na območju LAS STIK, torej v občinah Trebnje, Dolenj-
ske Toplice, Žužemberk in Ivančna Gorica.
»Kolesarska veriga na podeželju« je projekt sodelovanja 11 slovenskih Lokalnih akcijskih skupin, vodilni partner projekta je LAS 
Gorenjska košarica. Projekt je bil uspešno prijavljen na 5. javni razpis za podukrep 19.3. Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja 
lokalne akcijske skupine Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Spremljajte nas na www.las-stik.si. 

Sanela Halilović, koordinatorka
CIK Trebnje, Vodilni partner LAS STIK

Foto: Alenka Stražišar Lamovšek

dogodki

Galerijska paleta
September je čas za oglede razstav. V Trebnjem si do 9. oktobra 
2022 lahko ogledate razstavo Jožeta Volariča, pedagoga in kipar-
ja, ki je ustvarjal fantastične železne kipe s podobami iz vsakda-
njega življenja, hkrati pa opazovalce motiviral in navdihoval s he-
roji iz slovenske zgodovine. Več o razstavi in avtorju lahko izveste 
v četrtek, 15. septembra 2022, ob 18. uri na vodstvu po razstavi. 
Akvarelist Robert Hlavaty bo z morskimi, jesenskimi in zimskimi 
prizori v galerijo prinesel živahnost ter lahkotnost prosojnih slo-
jev akvarela. Avtor je poznan kot akvarelist in tudi karikaturist 
ter kot oče znanega dolenjskega arhitekta Zdenka Hlavatyja. Ro-
bert Hlavaty je bil rojen v Trstu, deloval kot zobozdravnik in postal 
nepogrešljiv del slovenske umetnosti 20. stoletja. Zato se mu z 
razstavo ob 125. letnici rojstva in 40. obletnici smrti poklanjamo 
tudi v naši galeriji. Njegova dela iz javnih in zasebnih zbirk bodo v 
galeriji na ogled od 20. oktobra 2022 dalje.

Andrejka Vabič Nose

Jesensko rajanje s »smejčki«
Septembrsko Otroško rajanje – projekt trebanjske območne 
izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD), ki je 
namenjen najmlajšim – se je tokrat odvijalo v Kulturnem domu 
Trebnje, kjer je Gledališče Smejček poskrbelo za poučno otroško 
predstavo, nato pa še za čisto pravo plesno zabavo.

Obiskovalci trebanjskega kulturnega doma so si ogledali anima-
cijsko predstavo Radi gremo v šolo. Ana, ki ima zelo rada šolo, 
bo šla že v drugi razred in celo poletje je komaj čakala, da se šola 
začne. Tam bo znova srečala prijatelje, se učila novih stvari in z 
veseljem spoznavala svet okoli sebe. Na poti v šolo pa ji pot pre-
križa nekdo, ki bi moral iti prvič v šolo, pa se je namesto tega raje 
odločil, da bo prvi šolski dan nagajal vsem mimoidočim … 

Konec dober, vse dobro – predstavo so zaključili s šolsko zaba-
vo oz. glasbeno-plesno animacijo, v kateri so uživali najmlajši. 
Projekt Otroškega rajanja je pripravila trebanjska izpostava JSKD 

v sodelovanju s Knjižnico Pavla Golie Trebnje, omogočila pa ga 
Občina Trebnje.

Joži Sinur, JSKD OI Trebnje
Foto: JSKD OI Trebnje
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MOTORISTI 
Motoristična sezona je zaradi ugodnih vremenskih razmer že v 
teku, na ceste je privabila ljubitelje jeklenih konjičkov. Radi bi vas 
opozorili na nekatera tveganja, ki so povezana z vožnjo motor-
nih koles in so lahko ključnega pomena za varno vožnjo. Preden 
se odpravite na vožnjo z motornim kolesom, si obvezno oblecite 
primerno zaščitno oblačilo s ščitniki, na glavo si nadenite žaščitno 
čelado ter prižgite luči, zaradi česar boste bolj vidni, saj je motor-
no kolo ozko in vas lahko drugi udeleženci hitro spregledajo. Hi-
trost vožnje motornega kolesa prilagodite svojim sposobnostim, 
lastnostim in stanju vozišča ter preglednosti. Svojih sposobnosti 
glede obvladovanja motornega kolesa ob velikih hitrostih ne do-
kazujte na cestah, ker s tem ogrožate svoje in druga življenja, saj 
kot vozniki motornih koles spadate v najbolj ogrožene udeležen-
ce v cestnem prometu, kar dokazuje povečano število prometnih 
nesreč z udeležbo voznikov motornih koles. 

KOLESARJI
Zaradi lepega vremena je na cestah tudi veliko število ljubiteljev 
kolesarjenja. Zaradi tega bi vas radi spomnili na varno udeležbo 
v cestnem prometu, saj le z upoštevanjem le-teh boste v večjem 
delu preprečili morebitne nesreče. Ko ste v cestnem prometu 
udeleženi kot kolesar, uporabljajte za vožnjo kolesarski pas, kole-
sarsko stezo ali pot, kjer je to omogočeno, manj prometne poti, 
drugače pa se s kolesom smete voziti ob desnem robu smernega 
vozišča v smeri vožnje. Pri vožnji uporabljajte zaščitno čelado, ki 
vas bo varovala v primeru padca ali nesreče, v kolikor pa se vozite 

v večernem ali nočnem času, pa je obvezna uporaba predpisanih 
luči in odsevnikov. Uporaba varnostne čelade je obvezna do 18. 
leta. 
Vozniki naj bodo bolj pozorni na kolesarje ter voznike motornih 
koles, ki jih je v cestnem prometu težje opaziti, zlasti v slabih vre-
menskih razmerah in večerih, sploh če niso pravilno označeni. 

VAROVANJE PREMOŽENJA
Prihajajo meseci, v katerih bodo nekateri odšli na dopuste in s 
tem za dalj časa pustili svoje premoženje brez nadzora, kar lah-
ko storilci kaznivih dejan pridoma izkoristijo za izvrševanje ra-
zličnih kaznivih dejanj. Preden odidete na dopust, poskrbite za 
primerno zavarovanje vašega premoženja. Ob odhodu od doma 
ne spuščajte žaluzij do konca, ker s tem dajate videz prazne sta-
novanjske hiše, zaprite vsa okna, s sosedi se dogovorite, da vam 
iz poštnega nabiralnika pobira pošto, (saj poln nabiralnik pomeni, 
da nekoga že dalj časa ni bilo doma) zlatnino in denar spravite na 
varno mesto. S sorodniki ali sosedi se dogovorite, da v času vaše 
odsotnosti popazijo na vaše premoženje.

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

Vodja policijskega okoliša 
Dejan KAVŠEK

Policijska postaja Trebnje

Sprejem gasilcev pri predsedniku RS
Predsednik RS Borut Pahor je priredil sprejem v znak hvaležnosti gasilcem, predstavnikom vodstva intervencij in ostalim predstavni-
kom služb, ki so v tem letu sodelovali pri gašenju največjih požarov v zgodovini naše države.
Dogodek s kulturnim programom ter podelitvijo jabolka navdiha je potekal v sredo, 7. septembra 2022, v dvorani Grandis Kongre-
snega centra Brdo. 
Gasilska regija Dolenjska je dobila za ta dogodek 18 mest in med njimi jih je Gasilska zveza Trebnje dobila 8, ki so jih zapolnili udele-
ženci intervencij s poveljnikom GZT. 
Gasilci in gasilke iz naše Zveze so na intervencijah na Krasu sodelovali v treh odpravah, nato pa še na štirih izmenah dežurstva. Skupaj 
je na Krasu iz naše Zveze sodelovalo 283 gasilcev in gasilk.

GZ Trebnje; Mojca Femec

POLICIJSKA 
POSTAJA
TREBNJE

policija / novice
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Prvošolci OŠ Veliki Gaber

novice

Prvi šolski dan v Podružnični šoli Dobrnič
V četrtek, 1. septembra 2022, je šolski prag Podružnične šole Dobrnič prvič prestopilo 
15 radovednih prvošolcev. Starejši učenci so zanje pripravili kulturni program. Nastopili 
so pevci otroškega pevskega zbora, mažorete in deklamatorke. Igralci dramskega krožka 
so z igrico Bobek in barčica vse prisotne spomnili, kako pomembno je sodelovati in si 
med sabo pomagati. 
Veliko koristnih nasvetov, ki jim bodo v pomoč v času šolanja, so najmlajšim učencem na 
šoli zaupale tudi moderatorke. Vse navzoče prvošolce in njihove starše, učence ter uči-
teljice so ob začetku novega šolskega leta spodbudno nagovorili župan Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic, ravnatelj Rado Kostevc in vodja podružnice Mateja Škufca Langus. Eden 
od trajnih spominov na prvi šolski dan bo prav gotovo tudi knjiga slovenskih ljudskih 
pesmic, ki jo prvošolcem podarja Občina Trebnje.
Vsem učencem želimo pogumno, zvedavo, ustvarjalno, uspešno in igrivo šolsko leto.

Klavdija Livk

Prvi šolski dan
V občini Trebnje je letos prvič prestopilo šolski prag 172 učencev oziroma 6 manj kakor v preteklem letu (178).
V OŠ Trebnje je vstopilo 105, v Podružničnih šolah; Dobrnič 15, Šentlovrenc 9 in Dolenja Nemška vas 15, ter v OŠ Veliki Gaber 28 
učencev.
Župan Alojzij Kastelic je prvi šolski dan obiskal vse prvošolce. Tradicionalno s knjižnim darilom Občine obdari vsakega prvošolca. Letos 
je v knjigo z naslovom Slovenske ljudske Sonček čez hribček gre avtorice in ilustratorke Maje Kastelic župan zapisal lepo posvetilo:
»Dragi mladi prijatelji. Dobrodošli v hramu učenosti. V šoli vam bodo pomagali iskati in negovati talente, s katerimi boste lahko 
spreminjali svet na bolje. 
Želim vam veliko prijateljev, radosti in igrivosti ob nabiranju znanja. Sledite srcu in uživajte v ustvarjalnem življenju.«
Vsem učencem tudi mi želimo uspešen začetek novega šolskega leta.  
Naj bo to šolsko leto uspešno, polno dobrih rezultatov in nepozabnih šolskih dogodivščin. Naj vas na pragu šole letos pozdravi RA-
DOVEDNOST, naj vas prijazni učitelji poškropijo z NASMEHOM in sošolci pričakajo z velikimi objemi.

Mojca Smolič

Nekaj utrinkov iz prvega vstopa v šolo tudi v sliki in besedi.
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novice

Prvi šolski dan prvošolcev  
PŠ Dolenja Nemška vas
V PŠ Dolenja Nemška vas je letos vpisanih 15 prvošolcev. Na prvi 
šolski dan smo se zaradi obnove naše podružnice tokrat izjemo-
ma pridružili prvošolcem OŠ Trebnje. Skupaj s starši smo se zbrali 
v športni dvorani, kjer smo prisluhnili kulturnemu programu, ki 
ga je popestril Maček Muri. Nato smo se z učenci preselili v pre-
davalnico, kjer smo se spoznali in se posladkali s sladoledom. 1. 
šolski dan je bil pester in zanimiv.

Učiteljici Iva in Mojca

Prvi šolski dan v Šentlovrencu
1. september je vedno poseben dan za učiteljice, še posebej za tiste, 
ki učimo v prvem razredu in tudi za prvošolce. Vse zanima, kako se 
bomo razumeli. V prvi razred je vstopilo 9 novih učencev. Spoznali 
so učiteljici, razredničarko Martino Nemec in učiteljico Petro Kaste-
lic. Prvošolce in njihove starše smo povabili v kulturni dom, kjer sta 
vse zbrane ob začetku šolskega leta nagovorila ravnatelj OŠ Trebnje 
Rado Kostrevc ter župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic. Ob tej pri-
ložnosti je župan vsem prvošolcem podelil v spomin knjigo Sloven-
ske ljudske Sonček čez hribček gre, ki je darilo Občine Trebnje.
Vsi učenci naše šole, prvošolci in njihovi starši so si ogledali otroško 
gledališko predstavo Čebelici Tinka in Tonka Zavoda Enostavno pri-
jatelji, katere ogled je omogočila Krajevna skupnost Šentlovrenc, za 
kar se ji iskreno zahvaljujemo. Učenci celotne podružnične šole so v 
predstavi neizmerno uživali. Po predstavi smo prvošolce popelji na 
sprehod po šoli. Spoznali so svojo učilnico ter druge prostore, ki jih 
bodo uporabljali.
Na koncu smo se s starši še fotografirali, prvošolci pa so se posladka-
li s sladoledom. Iskreno se zahvaljujemo tudi Branetu Prazniku za 
fotografiranje naših prvošolcev.

Petra Kastelic in Martina Nemec

Prvošolčki tudi v Trebnjem 
pogumno skočili v novo 
življenjsko obdobje 
Ko zapoje zvonček v uri, prebudi se maček Muri … In ko je 1. sep-
tembra zapel šolski zvonec, so se v telovadnico zgrnili nadebud-
ni prvošolci in radovedni starši. Pozdravila sta jih ravnatelj Rado 
Kostrevc in župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic. Prvošolce sta 
zatem nagovorila že »izkušena šolska mačka«, šestošolca Ana Ša-
lehar in Žiga Kravcar, ter napovedala predstavo o mačku Muriju. 
Nato so učiteljice 1. razredov učence odpeljale v čisto prave ra-
zrede. In medtem ko se je šola za otroke že začela, je pomočnica 
ravnatelja Ana Kastigar starše seznanila z najpomembnejšimi in-
formacijami, psihologinja Sergeja Rožmarič pa je podala usmeri-
tve, kako ostati svojemu šolarju najboljši starš. Otroci so se kmalu 
polni novih vtisov o veliki modri šoli vrnili nazaj. To je bil njihov 
prvi šolski dan, ki se bo zagotovo zapisal v srca učencev, ki si bodo 
sedaj vsak dan s ponosom nadeli rumene rutice in pogumno sedli 
v šolske klopi. 

Miloja Bukovec 
Foto: Jernej Gabrijel 
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ŠOLA KLASIČNEGA 
BALETA V TREBNJEM 

VABILO ZA VPIS
2022/2023

→ BALET ZA OTROKE od 4. leta naprej
→ BALET ZA MLADOSTNIKE
→ BALET ZA ODRASLE

renault.si

 NOVI
RENAULT  
 MEGANE E-TECH
100% electric

Poraba energije: 15,5–16,1 kWh/100 km, emisije CO2: 0 g/km, doseg do 470 km po standardu WLTP, 
pri različici evolution ER. Slika je simbolična. Renault Nissan Slovenija d. o. o.

AVTO CENTER VOVK D.O.O.
Podjetniška ulica 7, 8210 Trebnje
041 480 665 | www.acvovk.si
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Ekskurzija Konjerejskega 
društva Trebnje v zasavske 
konce
Člani Konjerejskega društva Trebnje smo se v soboto, 27. 8. 2022, 
odpravili na ekskurzijo. Najprej smo se ustavili pri konjenikih v 
Dragi pri Šentrupertu, kjer smo pozajtrkovali. Sprejeli so nas ja-
hači njihovega društva s predsednikom Dejanom Kurentom. V 
Radečah, kjer smo se vkrcali na splav, so nas pričakali flosarji. 
Na dveinpolurni vožnji so nam predstavili zgodovino, tradicijo in 
poskrbeli za krst mladega flosarja. Pot smo nadaljevali na breg 
Jelovo nad Radečami, kjer gospa Marinka Zorec in gospod Jože 
Vitasovič skrbita za preko 750 raznoraznih palčkov. Na Vačah smo 
se srečali s konjarji Konjeniškega društva Jesenje-Geoss. Ogleda-
li smo si spomenik, ki predstavlja geometrično središče Slove-
nije − GEOSS. Predsednik društva Jože Kovič in konjenik Franci 
sta nas prijazno sprejela ter nas postregla z osvežilno pijačo. Pot 
smo nadaljevali v Rudnik Sitarjevec v Litiji. Vodička nas je peljala 
skozi rudnik, predstavila minerale, kamnine in Perkmandeljca. Ob 
ogledu kratkega filma so nas postregli s toplim čajem, ki pa se je 
prilegel, saj je v jami le 10 stopinj. Pot smo zaključili s kosilom v 
Turistični kmetiji Fajdiga. 

Koncert mladih lokalnih 
glasbenikov
V petek, 2. 9., zvečer je v Parku likovnih samorastnikov potekal 
koncert Urške & Trine in Plateau-ja, popestrili pa so ga še mladi 
jazz glasbeniki s KGBL-ja. Nastopajoči so navdušili z avtorsko gla-
sbo ter priredbami slovenskih in tujih izvajalcev in tako poskrbeli 
za čudovit večer. 

Dogodka se je udeležilo približno sto poslušalcev. Organizacijska 
ekipa Kluba študentov občine Trebnje se zahvaljuje vsem obisko-
valcem in obljublja, da bo kaj podobnega ponovila.

Filip Markovič

Žefranov pohod
Tradicionalni Žefranov pohod, ki ga orga-
nizira pohodniška sekcija Športnega druš-
tva Veliki Gaber, je bil letos 14. avgusta. Žal 
istočasno, kot je bilo tudi praznovanje Ma-
rijinega vnebovzetja na Zaplazu oziroma 
na Čatežu, zato je bilo udeležencev manj 
kot običajno. Bilo jih je »samo« nekaj ma-
lega manj kot 100.

Sam pohod je bil organiziran tako kot ved-
no doslej, in sicer vestno in zabavno, tako 
kot se za 14. pohod na Dolenjski razgled-
nik spodobi. Pohodniki so se namreč na 
zaključku lahko pozabavali še na gasilski 
veselici, ki jo vsako leto ob tem času orga-
nizira domače PGD na Primskovem.

Brane Praznik

novice

Tone Kotar, predsednik Konjerejskega društva Trebnje
Foto: Brigita Kotar
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Predsednik KS Štefan, Dean Verbič

KS se predstavijo

KS Štefan pri 
Trebnjem 
Štefan pri Trebnjem je prijetno naselje na 
koncu Trebnjega proti Ljubljani. Večina hiš 
se nahaja med železniško progo Ljublja-
na−Novo mesto in cesto Trebnje–Velika 
Loka, posamezne pa so tudi nad cesto, 
kar krajanom posledično prinaša dobro 
cestno in železniško povezavo. V 10 nase-
ljih: Belšinja vas, Benečija, Breza, Gorenja 
Nemška vas, Grič pri Trebnjem, Kamni Po-
tok, Pluska, Rožni Vrh, Štefan pri Trebnjem 
in Zidani Most živi okoli 700 prebivalcev, 
od tega največ v samem Štefanu. Dnevno 
večina aktivnega prebivalstva migrira na 
delovna mesta v Trebnje, Novo mesto in 
proti Ljubljani.
Na obrobju vasi, na bližnjem griču stoji 
cerkev svetega Štefana, ki so jo prvič ome-
njali že leta 1526. Ima srednjeveški značaj, 
ki so ga ohranili v arhitekturi prezbiterija, 
na zunanjem delu pa so ostanki baročne 
arhitekturne poslikave. Za vogelnike ladje 
so bili porabljeni rimski kamni. Glavni ol-
tar je iz leta 1868 in je delo Alojza Koširja. 
V bližini so bili odkriti tudi ostanki zidov 
naselbine iz rimskega časa, najverjetneje 
Praetoriuma Latobicoruma.

KS Štefan že drugi mandat vodi g. Dean 
Verbič. 
Dean je star 51 let, po poklicu inženir elek-
troenergetike, oče treh otrok, zaposlen na 
Elektro Ljubljana, kjer opravlja delo inže-
nirja za merjenje električne energije.

Vaši prvi koraki in delo v KS Štefan?
V prvem mandatu sem bil v KS svetnik, 
zadnja dva mandata pa predsednik sveta. 
Funkcijo sem prevzel od g. Toneta Straha, 

ki mi je v začetku pomagal z nasveti za vo-
denje KS, za kar sem mu izjemno hvaležen.
KS sestavlja sedem svetnikov. Dean Ver-
bič, predsednik, Anton Kek, podpredsed-
nik, člani sveta KS pa so: Nataša Klančar, 
Silva Zupančič, Majda Vencelj Šibanc, Kirm 
Bojan in Janez Strmec. V KS imajo tudi taj-
nico Mojco Pekolj, kateri je g. Dean Verbič 
izjemno hvaležen za vso pomoč in nasvete 
v teh dveh mandatih.

Kaj ste postorili v vašem mandatu?
Od kar vodim KS, smo naredili kar nekaj 
projektov. Uredili smo dva uvoza v Bre-
zo (projekt pridobljen še pod vodstvom 
prejšnjega predsednika, g. Antona Stra-
ha), izgradnjo križišča pri gostilni Mišič in 
pločnika od omenjenega križišča do uvoza 
v Gor. Nemško vas in do železniškega pre-
hoda. Poleg tega smo vzpostavili tudi jav-
no razsvetljavo. Na Kamnem Potoku smo 
obnovili in istočasno tudi razširili dotrajan 
most čez Temenico. Poleg omenjenega 
smo vsako leto preplastili tudi dele cest po 
vaseh. Na vse projekte, ki so zaključeni ali 
so v izvedbi, sem ponosen tako jaz kot cel 
Svet KS.

Kaj imate še v načrtu?
Pridobljeno imamo gradbeno dovoljenje 
za kanalizacijo v Brezi in Kamnem Potoku. 
Pri izgradnji se bo istočasno obnovila tudi 
vodovodna in električna infrastruktura. 
Začetek gradnje predvidevamo proti kon-
cu leta in naslednje leto. Izdelan imamo 
projekt za kolesarsko stezo in pločnik od 
uvoza v Brezo do uvoza na Pluski. Ker je to 
ob regionalni (državni) cesti, je projekt po-
slan na DRI (Direkcija RS za infrastrukturo).

Kateri pa so načrti za letos?
Za letošnje leto imamo še kar nekaj planov 

in upam, da jih realiziramo. Želimo zgraditi 
oporni zid v Brezi po sanaciji plazu, prepla-
stiti ceste po vaseh so nuja, urediti okolico 
kolesarnice, ki je ravno sedaj dobro zažive-
la, in postaviti panoja ob kolesarnici za ob-
vestila in plakate. Po nekajletnem zatišju 
se ponovno premika na projektu viadukt 
iz H1 na cesto proti Kamnem Potoku in Ve-
lik Loki. Viadukt bo zelo razbremenil cesto 
skozi našo KS, ker gre dnevno ogromno 
težkih kamionov do podjetij TPV in TEM 
Čatež.

Kako pa sodelujete s krajani?
S krajani dobro sodelujemo. Ugodimo 
prošnjam in pobudam, kolikor je v naši 
moči. Včasih pride do nesoglasij, ki jih po-
skušamo rešiti v dobro vseh.
Tudi z OU in županom dobro sodelujemo 
in želimo, da tako tudi ostane.
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KS se predstavijo / novice
Kakšno je gospodarstvo v vaši KS?
V KS imamo tudi nekaj podjetij, ki so uspešna tako na domačem 
kot tujem trgu, kot tudi podjetja, ki se ukvarjajo s krovstvom in 
tesarstvom, stavbnim kleparstvom in kamionskimi transporti. 
Imamo tudi dva gostinska lokala in cerkev sv. Štefana, ki je za-
vetnik konj.

Imate morda svoje prostore?
KS Štefan žal nima svojih lastnih prostorov, ampak imamo »do-
govorjen« prostor za izvedbo sestankov. To je bilo do sedaj v go-
stišču Mišič. Če pa se zgodi, da je gostišče zaprto, pa se dobimo 
kar pri katerem članu Sveta KS.

Katera društva živijo v vaši KS?
V KS imamo zelo aktivno Turistično športno kulturno društvo – 
TŠKD, ki ga vodi Miro Šalehar. Vsako leto v sodelovanju z njim 
pripravimo čistilno akcijo, pohod po obronkih krajevne skupno-
sti, srečanje ob dnevu žena in materinskem dnevu s kulturnim 
programom, srečanje starejših krajanov, obdaritev najmlajših 
za Dedka mraza, veličastno pričakamo prihod kurentov iz Ptuja, 
udeležimo se tudi Špeharijade v gostilni Mišič (februar) ter ima-
mo že tradicionalno žegnanje konj pri cerkvi na štefanovo, 26. 
decembra. Za konec leta pa organiziramo silvestrovanje na pro-
stem. 

Imate kakšne želje, sporočilo za krajane?
Želja je, da bi se vaščani še bolj vključevali z idejami in pobuda-
mi za posamezne vasi, kaj bi bilo potrebno storiti, kaj popravi-
ti, dodati. Vsaka ideja je dobrodošla in veseli je bomo. Želja je 
tudi, da bi pridobili sami ali s pomočjo Občine parcelo za izgrad-
njo igrišča za nogomet in košarko, ker se v KS v zadnjih letih z 
gradnjo blokov izredno povečuje število prebivalstva.

Svetu KS Štefan, predsedniku in tudi krajanom želimo, da jim 
uspe realizirati vse zadane naloge in, da bodo smelo stopili v 
ponovno kandidaturo ter svojo krajevno skupnost popeljali do 
želenih ciljev.

Mojca Smolič 

Novo šolsko leto, novi izzivi
V jesenskih mesecih pri nas potekajo vpisi v srednješolske pro-
grame s področja ekonomije, trgovine, gostinstva in predšol-
ske vzgoje. Že tradicionalno prvi torek v mesecu oktobru poteka 
otvoritev UTŽO Trebnje. Tokrat bo le-ta potekala v torek, 4. okto-
bra 2022, ob 9. uri v Kulturnem domu Trebnje.
Tudi za novo šolsko leto smo pripravili zanimive programe za 
vse generacije – tako za otroke, mladino, zaposlene, upokojence 
… Od tečajev tujih jezikov, računalniških tečajev, programov za 
osebno rast, tečajev ročnih spretnosti …
Vas zanima? Pokličite v Svetovalno središče CIK Trebnje na 07 34 
82 108 ali 031 745 575 in z veseljem vam bomo svetovali. Infor-
miranje in svetovanje je za udeležence brezplačno, saj ju sofinan-
cirata Evropski socialni sklad in Republika Slovenija.
Več o programih lahko preberete na naši spletni strani www.cik-
trebnje.si ali nas spremljajte na CIK Facebook strani.

Tanja Vrčkovnik, CIK Trebnje
Foto: FotoEving
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Obvestila komunale 
Spoštovani uporabniki!

V poletnem obdobju je zaradi visokih temperatur povečano izhla-
pevanje vlage. Posledično se tla zbijejo in razpokajo, kar poveča 
nevarnost posedanja. Poveča se možnost pokanja vodovodnih 
cevi, kar pa lahko povzroči ogromno škode. Pri odpravi napak na 
vodovodnem omrežju zaradi pokanja cevi pride do večjih nihanj 
tlaka, zato obstaja možnost, da pride do poškodb in nenadzoro-
vanih izlivov tudi na internih napeljavah uporabnikov. 

Prosimo vas, da ste v tem obdobju še posebej pozorni na brez-
hibnost vaše interne napeljave in da večkrat preverite stanje na 
vašem vodomeru. V kolikor bi prišlo do nenadzorovanega izliva, 
je potrebno napako v najkrajšem možnem času odpraviti, da čim-
prej omejite iztekanje vode in se tako izognete dodatnim stroš-
kom.

OBVESTILO 
o redni rehabilitacijski vadbi koronarnih bolnikov v TREBNJEM
za obdobje september 2022–junij 2023
Vse članice in člane našega društva iz občine Trebnje kakor tudi ostale koronarne bolnike iz tega območja, ki se nam na vadbi želite 
pridružiti, obveščamo, da s ponedeljkom, 19. 9. 2022, nadaljujemo redno rehabilitacijsko vadbo koronarnih bolnikov tudi v Treb-
njem.
Vadba bo potekala v Športni dvorani CIK, Kidričeva 2 Trebnje, in sicer:
• ob ponedeljkih od 17.00 do 18.00 in
• ob sredah od 19.30 do 20.30. 
Dodatne informacije dobite na 041 635 285 (Jože) ali na 040 503 665 (Jerca).
Priporočamo, da se vadbe udeležujete v čim večjem številu ter tudi tako poskrbite za svoje zdravje, boljše počutje in druženje.

 Predsednica Društva koronarnih bolnikov Dolenjske in Bele krajine:
 Martinka Picelj l.r.

Trebanjski strelci vabijo k vpisu  
v svoje vrste
Strelsko društvo Trebnje tudi letos vabi vso zainteresirano mladino in odrasle člane v 
svoje strelske vrste. Vpis v društvo bo potekal ves mesec september 2022, in sicer vsak 
torek in petek od 16.00 do 17.00, kot bodo tudi potekali strelski treningi. Dolgoletna 
tradicija, izkušeni trenerji, vrhunski rezultati in dobro ime društva so garancije za vaše 
kvalitetno udejstvovanje v tej športni panogi. Dodatne informacije dobite na 041/850-
558 ali na elektronskem naslovu franc.cugelj@gmail.com.

Strelski pozdrav!
 Leon Lobe, Strelsko društvo Trebnje

Prestavljen ekološki otok – 
Veliki Gaber
Velikem Gabru je na novo lokacijo prestavljen ekološki otok. 
Po novem se skupaj z zabojnikom za odpadno elektroniko nahaja 
na parkirišču ob regionalni cesti.

Vaša Komunala Trebnje d.o.o.
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Tradicionalna spominska 
svečanost
Na Podšumberku je bila 23. julija tradicionalna spominska sve-
čanost na dan, ko so med topniškim napadom italijanske vojske 
julija 1943 tamkaj padli trije visoki častniki, poveljniki partizanske 
vojske, Predrag Jevtić, Ivan Kavčič – Nande in Milovan Šaranović. 
Vsi so bili kasneje proglašeni za narodne heroje. 
Slavnostni govorec je bil član predsedstva ZB za vrednote NOB 
Slovenije, Milan Gorjanec. Prireditve so se udeležili številni člani 
ZB s širše Dolenjske, spomin pa je s svojo udeležbo počastila tudi 
prva sekretarka na Ambasadi Črne Gore v Sloveniji, ga. Mirelo 
Tuzović. 
V zanimivem kulturnem programu so z recitacijami sodelovali 
učenci OŠ Veliki Gaber, priložnostni trio glasbenih prijateljev v 
sestavi Boštjan Štrus, Franci Rakar in Jernej Kralj pa so za ušesa 
ljubiteljev dobre glasbe zaigrali na električnem klavirju in zapeli 
več priredb partizanskih pesmi. Na prireditvi so podelili še sre-
brna priznanja za delo v dejavnosti ZB za vrednote NOB, in sicer 
Jožetu Ribiču in Antonu Perparju, oba iz Trebnjega, ter učiteljici 
v OŠ Veliki Gaber Justini Zupančič za dolgoletno in vsestransko 
sodelovanje ter pomoč borčevski organizaciji. 

Brane Praznik

Pestra kulturna jesen
Na trebanjski izpostavi Javnega sklada za kulturne dejavnosti 
(JSKD) tudi v jesenskih mesecih snujejo pestro kulturno dogaja-
nje. V Trebnje se oktobra spet vrača gledališče. Najmlajši bodo 
lahko uživali v otroških predstavah, na svoj račun pa bodo prišli 
tudi odrasli ljubitelji odrskih desk.

Projekt tradicionalnih sobotnih delavnic so z novo sezono pre-
oblikovali. Posamezno ustvarjalno tehniko bodo udeleženci 
spoznavali na treh zaporednih srečanjih, podobno kot doslej so 
vabljeni ustvarjalci vseh generacij. Oktobra začenjajo z Nino Mr-
đenović, ki bo bdela nad ustvarjanjem z glino.

Prav tako nadaljujejo z nekaterimi drugimi projekti, med kate-
rimi bo lahko vsak našel nekaj zase. Ljubitelji fotografiranja se 
bodo srečali z Alenko Stražišar Lamovšek, v kulturni dom se vra-
ča projekt Moj kino … Podrobneje lahko posamezne projekte 
spremljate na Facebook strani OI Trebnje JSKD.

Joži Sinur, JSKD OI Trebnje

Žubenski vaški piknik
je letos dočakal polnoletnost, saj je bil že 18. zapored. Piknik, ki 
ga organizirajo v Žubini, je bil zgled kar številnim vasem v oko-
lici, le da je marsikje zmanjkalo vztrajnosti. Med Žubenčani pa 
se vaško druženje ni postaralo, kot bi marsikdo pričakoval. Prej 
bi lahko zapisali, da se je pomladil, za kar je več razlogov. Med 
drugim prevzemajo organizacijske naloge mladi, ki jih je na tem 
vaškem druženju tudi čedalje več, obenem pa so vnesli v druže-
nje družabne oblike, ki jih poznajo predvsem mladi. Od skupne-
ga števila vseh prebivalcev, ki jih je deklarirano 120, se srečanja 
udeleži vsaj tri četrtine vseh. Med drugim so letos med drugim 
nazdravili tudi zmagi slovenskim odbojkarjem ter košarkarjem na 
prvenstvenem tekmovanju.

Brane Praznik
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PGD Trebnje vabi v svoje 
vrste
Starši osnovnošolcev!
Iščete obšolsko dejavnost za svojega otroka, pa ne bi radi pora-
bili nekaj ur na teden za prevoz? Iščete nekaj, kjer se bo otrok 
lahko sprostil, hkrati pa tudi kaj uporabnega naučil? In to še 
povsem brezplačno? Pripeljite ga/jo h gasilcem! V PDG Trebnje 
vedno z veseljem sprejmemo nove člane! Na vajah gasilske mla-
dine se na zabaven način učimo različnih gasilskih tehnik, spo-
znavamo orodje in avtomobile, se pripravljamo na tekmovanja 
in zraven izvemo še kaj uporabnega za vsakdanje življenje. Na 
gasilskih tekmovanjih dosegamo lepe uspehe in pogosto domov 
prinesemo pokal ali medalje, predvsem pa se učimo sodelova-
nja in strpnosti. Tako kot na pravi intervenciji tudi tu ni prostora 
za egoizem, pač pa spodbujamo timski duh.

Prvič se dobimo V PETEK, 16. 9. 2022, ob 17. uri pred gasilskim 
domom Trebnje. Za dodatne informacije smo vam na voljo na 
e-naslovu mk.pgdtrebnje@gmail.com.

Z gasilskim pozdravom »Na pomoč«!

Elizabeta Vovko Ozimek
PGD Trebnje
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Dolgo, vroče poletje …
Poletje se počasi končuje, vročina je popustila, ponekod pa bodo ostale tudi daljnosežne posledice. 
Samo suša, take ni bilo že skoraj dvajset let, bo prenekateremu kmetovalcu vzela kar nekaj pridelka. 
Vsako leto je hujše. Zato se bomo v SLS zavzemali, da se v občini Trebnje zgradijo zadrževalniki vode. 
Voda, ki se bo v njih nabirala skozi ‘mokrejše’ dele leta, se bo v suši uporabljala za zalivanje polj in 
zelenjavnih vrtov. Dobro vemo, da je lokalno pridelana hrana najboljša. Že sedaj pa apeliramo na 
občino, da pričnejo s postopki za čimprejšnjo izgradnjo zadrževalnikov. 

 Na Krasu je gorelo kot še nikoli v zgodovini Slovenije. Vse pohvale in čestike za požrtvovalnost vsem 
gasilcem, ki so se borili z ognjem, da so ubranili domove in življenja tamkajšnjih prebivalcev. Verjamemo, da je bil ta veliki požar 
zadostno opozorilo, do se bo na Vladi RS Slovenije sprejel sklep o čimprejšnji nabavi letal za gašenje obsežnejših požarov kakor 
tudi, da bo dodelila zadostna sredstva za obnovo gasilne opreme, ki se je poškodovala ali uničila pri gašenju. Svetniška skupina SLS 
je bistveno pripomogla, da se je v Šentlovrencu pričel graditi nov, sodobnejši in večji gasilski dom, ki bo nadomestil starega. Naj 
skoraj dokončani dom prebivalcem Šentlovrenca in okoliških vasi dobro služi. 
Tudi letos smo se odpravili na tradicionalni izlet po sloveskih rekah. Tokrat nas je pot vodila vodnim dogodivščinam naproti na be-
lokranjsko lepotico, na mejno reko Kolpo. Ko bi imeli samo četrino vode iz Kolpe v Temenici, bi skoraj poplavljala. Tako pa je zaradi 
dolgotrajne suše žal skoraj povsem izginila. Bodimo obzirni in ob sušnih obdobjih varčujmo z vodo, kjer je le mogoče. 
Zadnjo nedeljo v avgustu smo se izpred 
župnijske cerkve v Trebnjem odpravi-
li na tradicionalni pohod po Baragovi 
poti. Na pohodu so se nam pridružili 
tudi novi predsednik SLS g. Marko Ba-
lažic, podpredsednica in predstavnica 
mlade generacije pri SLS ga. Kaja Galič 
in vodstvo RO Dolenjska. Med poho-
dom je bilo poskrbljeno za toplo mali-
co in kozarček rujnega.

Občinski odbor SLS Trebnje

VOLILNA JESEN
Poletje se poslavlja, šolarji in dijaki so se vrnili v šolske klopi. Želim jim dobro in uspešno leto. Letošnja jesen nam prinaša volitve 
za predsednika države, za državni svet in lokalne volitve. Stranka SDS za predsednika države podpira Anžeta Logarja. Kandidira kot 
neodvisni kandidat z zbiranjem podpisov. S svojo izkušenostjo, zrelostjo in odločnostjo se je dokazal kot zunanji minister v Vladi 
Janeza Janše. V parku imamo trenutno stojnico, kjer zbiramo podpise za trojni referendum in vas vljudno pozivamo k podpisu:
- proti obveznemu plačevanju naročnine RTV,
- proti širjenju števila ministrstev v Vladi,
- proti ukinitvi dolgotrajne oskrbe za starejše.
Podpise bomo zbirali mesec dni. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem aktivnim članom SDS in podpornikom, ki prostovoljno 
pomagajo in delajo za stranko, za Slovenijo.

Franci Kepa, predsednik občinske svetniške skupine SDS

V soboto, 24. julija, smo se skupaj z občinskimi odbori SDS Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno in Trebnje odpravili v Bovec 
na tradicionalno srečanje članov in simpatizerjev SDS. Letošnja pot je potekala čez Idrijo proti Tolminu v Bovec. Na srečanju smo se 
skupaj udeležili tekmovanja v nogometu in zasedli tretje mesto. Največje zasluge za uspeh pa gredo našemu najmlajšemu izredno 
nadarjenemu nogometašu Timoteju Glušiču. Na srečanju smo imeli postavljeno svojo stojnico, kjer smo se skupaj z obiskovalci 
srečanja pogostili z dobrotami iz našega območja. Srečevali in fotografirali smo se s poslanci in poslankami in ostalimi vplivnimi 
simpatizerji SDS-a. Na srečanju je bil tudi naš trebanjski rojak Martin Strel. Ob 15.30 smo se odpravili proti domu čez prelaz Predel, 
iz Italije proti Kranjski Gori v Trebnje. Vse člane in prijatelje vabimo, da se srečanja udeležite tudi v bodoče. Bilo je super.

Jože Avguštinčič

stranke
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KZ Trebnje-Krka z. o. o.  
zapira živilsko prodajalno  
v Šentlovrencu
V prejšnji številki Glasila smo se skupaj s krajani KS Šentlovrenc 
spraševali, če je možna kakšna druga opcija kot zaprtje živilske 
prodajalne − prodajalne, ki je za krajane in okoličane življenjskega 
pomena. Med tem časom so mlini mleli in stvari so se obrnile, a 
žal ne v prid krajanom in okoličanom.

Pa obrnimo čas nazaj.
Kmetijska zadruga Šentlovrenc je bila prva zadruga, ustanovljena 
kmalu po dograditvi zadružnega doma. To je bilo okoli leta 1952. 
Zgradili so ga krajani s prostovoljnim delom. Tako je KZ Šentlo-
vrenc prevzela posle nekdanje kmečke zadruge, ki jo je vodil ta-
kratni župnik Anton Oblak, ki je bil strokovnjak za prašičerejo in 
tudi glavni pobudnik zadružnega kmetijstva na Dolenjskem. Tako 
je v Šentlovrencu leta 1907 na njegovo pobudo nastala zadruž-
na mlekarna, ki so jo leta 1913 dogradili z velikim pitališčem za 
prašiče, ki je bilo vrsto let središče moderne prašičjereje na Do-
lenjskem. Pozneje se je KZ Šentlovrenc združila s KZ Velika Loka in 
kasneje še s Trebnjem. Prva trgovina v tej stavbi je bila franšizna 
trgovina Mercator, ki se je kasneje selila na drugo stran proge, 
tu pa je leta 1968 KZ Trebnje odprla svojo PE. Poleg trgovine v 
sedanjem skladiščnem prostoru je bila tudi zbiralnica mleka oz. 
mlekarna. V stanovanjskih prostorih nad trgovino so v glavnem 
živeli delavci oz. takratni zaposleni v KZ. 

Od leta 1968 je KZ Trebnje-Krka imela svojo poslovno enoto v 
stavbi, kjer je lastništvo deljeno na prodajni (trgovina) in stano-
vanjski (etažni) del, katerega lastnik je fizična oseba.
Ker je stavba v slabem stanju, je inšpekcijski organ naložil izvedbo 
sanacije, za katero Uprava RS za varno hrano ni ugodila prošnji KZ 
Trebnje-Krka z.o.o. po podaljšanju roka za odpravo nepravilnosti, 
kar pomeni, da se trgovina s 30. 9. 2022 uradno zapira. 

Na vprašanje krajanov Šentlovrenca smo poiskali odgovore pri 
vseh odgovornih in preberete si jih lahko v nadaljevanju.

VPRAŠANJE: Krajane KS Šentlovrenc zanima, če je Občina pri-
pravljena odkupiti prostore od KZ in, če DA, jih zanima kdaj oz. 
v kolikem času.

Za ogovor smo povprašali župana ga. Alojzija Kastelic, ki je podal 
sledeče informacije:

Odgovor župana, g. Alojzija Kastelica:
»O odkupu razmišljamo. V tej stavbi je vpisana etažna lastnina. 
Lastnica nekaterih delov stavbe (trgovina) je KZ Trebnje-Krka, la-
stniki nekaterih delov (stanovanja) pa so fizične osebe. Stavba je 
v slabem stanju, zaradi česar je inšpekcijski organ lastniku trgo-
vine KZ Trebnje-Krka naložil izvedbo sanacije. Po grobih ocenah 
bi sanacija samo glede na zahteve inšpekcijskega organa stala 
približno 20.000−30.000 eurov, temeljitejša sanacija pa še krep-
ko več. Sam sem v Šentlovrencu moderiral sestanek zainteresi-
ranih občanov in predstavnikov KZ Trebnje-Krka. Dejstvo je, da 
trgovina že več let posluje z izgubo. KZ Trebnje-Krka, ki ima še 
tri ali štiri take prodajalne, razmišlja v smeri zapiranja le-teh, o 
čemer bo odločal upravni odbor KZ Trebnje-Krka. Predlagal sem, 
da KZ Trebnje-Krka za podeželska območja organizira mobilno 
trgovino in dostavo na dom. Občina bi participirala pri kritju pre-

voznih stroškov za starejše in onemogle, seveda ob predhodni 
obravnavi in sprejemu ustreznega akta na Občinskem svetu. KZ 
Trebnje-Krka bi se na ta način približala kupcem, Občina Trebnje 
pa izboljšala preskrbo ranljivih skupin prebivalstva z osnovnimi 
življenjskimi potrebščinami.
In če odgovorim še na drugo vprašanje, glede odkupa. Občina 
Trebnje je pripravljena odkupiti samo celotno stavbo, vključno s 
stanovanji, in sicer zaradi razširitve šolskega prostora. Če bodo 
stanovalci soglašali s prodajo, bi opravili cenitev stavbe s stra-
ni sodno zapriseženega cenilca, nato bi moral nakup potrditi še 
Občinski svet.«

Ravno tako smo na prošnjo krajanov KS Šentlovrenc poiskali od-
govor pri direktorju KZ Trebnje-Krka z. o. o, g. Stanko Tomšiču.

VPRAŠANJE: Krajane zanima, če je kakšna možnost, da KZ Treb-
nje-Krka z.o.o. na tem območju organizira mobilno trgovino z 
osnovnimi življenjskimi potrebščinami, vsaj za tisti ranljivejši 
del prebivalstva in, če je to izvedljivo, jih zanima kdaj.

ODGOVOR direktorja KZ Trebnje-Krka z.o.o., g. Stanka Tomšiča:
»Iščemo rešitve, kako bi zagotovili sistemsko oskrbo z osnovnimi 
življenjskimi potrebščinami za vse manjše kraje, kjer ni trgovin 
in s tem sistemsko oskrbo za tiste prebivalce, ki do trgovin ne 
morejo. V občini Trebnje in tudi drugih občinah so namreč 
številne vasi, ki imajo do najbližje trgovine bistveno dlje, kot 
bodo imeli krajani Šentlovrenca. Ti imajo cca 3 km do Velike 
Loke in cca 4 km do Velikega Gabra. Dokler ne bo vzpostavljene 
sistemske rešitve, se lahko vsi občani, ki ne morejo sami priti do 
ustrezne trgovine, obrnejo na poslovodjo naše najbližje trgovi-
ne, ki bo zagotovila, da bomo željeno blago dostavili na dom.«

O samem zaprtju trgovine smo se ponovno pogovarjali tudi s 
predsednikom Sveta KS Šentlovrenc, ga. Tomažem Špendal. 
Povedal nam je:

»Novica o zaprtju trgovine v Šentlovrencu je bila in je še vedno 
velik šok in razočaranje za krajane, saj vemo, kaj trgovina sa-
memu kraju prinaša. Razočaranje ob takšni poslovni odločitvi pa 
je še toliko večje, ker podjetje oz. največja zadruga v Sloveniji 
ob pol milijonskem dobičku ne želi vložiti par tisoč evrov v ob-
novo trgovine. Na spremembo odločitve smo večkrat, vendar 
neuspešno, skušali vplivati tako sami krajani, bivši zaposleni, 
kot tudi KS s pobudo in izvedbo sestanka z vodstvom zadru-
ge in županom. V Šentlovrencu se je oblikovala tudi civilna ini-
ciativa proti zaprtju trgovine, ki je zbrala skoraj 400 podpisov 

Alojzij Kastelic, l.r.
ŽUPAN 
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polnoletnih krajanov KS Šentlovrenc. Za-
vedamo se, da s podpisi ne bomo dosegli 
želenega, a bomo vseeno skupaj s podpi-
si predali sporočilo tako vodstvu KZ kot 
tudi županu, da s to odločitvijo izgubljajo 
našo dolgoletno lojalnost, podporo in za-
upanje.«

Svoje mnenje nam je podal tudi občinski 
svetnik, Blaž Ovnik:

»Odločitev za zaprtje trgovine v 
Šentlovrencu je nesprejemljiva, povsem 
v nasprotju z osnovnim poslanstvom 
zadruge. Kraju je odvzeta ena od vitalnih 
elementov za razvoj in kakovostno bi-
vanje. Mnoge naše krajane, predvsem 
starejše (med njimi tudi ustanovitelje da-
našnje zadruge) zaprtje lokalne trgovine 
predstavlja veliko stisko. Zgodovina nas 
uči, da kraj živi in se razvija, mora imeti 
šolo, cerkev, gostilno in trgovino. Šentlo-
vrenc ima mnogo več od tega. Ima srce 
in skupaj soustvarjamo skupnost, v kateri 
je prijetno bivati, kateri smo prepadni in 
medgeneracijsko povezani. Trudili in bo-
rili se bomo za nadaljnji razvoj našega 
kraja, in naredili vse, da v Šentlovrencu 
kmalu vremo trgovino, ki bo lokalnemu 
prebivalstvu zagotavljala oskrbo z osnov-
nimi življenjskimi potrebščinami, ki nas 
bo povezovala in, ki bo naš LOKALNI TR-
GOVEC v pravem pomenu besede.«

Direktor KZ Trebnje Krka, g. Stanko Tom-
šič je poudaril da se lahko starejši občani, 
ki sami ne morejo do trgovine, obrnejo 

na poslovodje najbližjih poslovalnic, kjer 
bodo oddali naročilo. Le-ti pa jim bodo 
zagotovili, da bodo željeno blago dobili 
na dom. To velja za vse primere in ne le 
za Šentlovrenc.

NAŠE VPRAŠANJE direktorju KZ Treb-
nje-Krka z.o.o.: Kaj pa strošek dostave?

»Glede stroška dostave je predvideno da 
bo dostava nad vrednostjo nakupa 40 
EUR brezplačna, pri vrednosti nakupa do 
40 EUR pa se plača kilometrina po veljav-
nem ceniku za uporabo osebnega avto-
mobila, kar trenutno znaša 0,43 EUR/km. 
To pomeni, da bi v primeru manjših na-
kupov, do 40 EUR krajani Šentlovrenca 
za dostavo plačali cca 2,5 EUR. Bomo pa 
skušali iskati rešitve, da bi se v prihodnje, 
ko bomo videli realne potrebe po nepo-
sredni dostavi blaga starejšim osebam, 
tudi strošek kilometrine refundirali iz dru-
gih virov.
Pomembno se mi zdi, da je ta opcija na 
voljo za starejše občane celotnega obmo-
čja, kjer ima poslovalnice KZ Trebnje-Kr-
ka, tudi za tista, ki imajo do najbližje 
trgovine bistveno dlje, kot bodo imeli kra-
jani Šentlovrenca,« je povedal direktor KZ 
Trebnje- Krka, g. Stanko Tomšič.

KONTAKTI TRGOVIN ZA DOSTAVO: 
SAMOPOSTREŽBA VELIKA LOKA
Velika Loka 12 
8212 Velika Loka
tel.: 07 34 88 151 
e-mail: vloka.zivila@kz-trebnje.si

Direktor KZ Trebnje-Krka z.o.o., g. Stanko 
Tomšič

Delovni čas
pon – pet: 7.00–18.00 
sob: 7.00–12.00

SAMOPOSTREŽBA VELIKI GABER
Veliki Gaber 100 
8213 Veliki Gaber
tel.: 07 34 88 145 
e-mail: vgaber.zivila@kz-trebnje.si
Delovni čas
pon–pet: 7.00–19.00 
sob: 7.00–14.00

Mojca Smolič

Zaprtje trgovine 
Šentlovrenc
Na pobudo uprave je Upravni odbor KZ 
Trebnje-Krka z.o.o. v maju obravnaval 
predlog o zaprtju trgovine Šentlovrenc. 
Kljub različnim predlogom žal nismo us-
peli najti ustrezne ekonomsko sprejemlji-
ve rešitve za ohranitev trgovine, zato je 
bil soglasno sprejet sklep, da se trgovina 
Šentlovrenc zapre. Tudi uprava zadruge 
je pred oblikovanjem predloga o zaprtju 
trgovine temeljito preučila vse okoliščine 
povezane z ekonomiko te trgovine tudi v 
kontekstu naše družbene odgovornosti. 
Naš dolgoročni poslovni cilj je namreč ši-
ritev poslovne mreže in ne njeno krčenje. 

Glavni razlog za zaprtje trgovine Šentlo-
vrenc je premajhna prodaja. Povod za za-
prtje trgovine pa je bila odločba Uprave 
Republike Slovenije za varno hrano, vete-

rinarstvo in varstvo rastlin, ki nam je na-
ložila obsežno sanacijo skladiščnih prosto-
rov. Gre za sorazmerno velik vložek, ki bi 
omogočil zgolj začasno izpolnitev pogojev 
za obratovanje trgovine. Za dolgoročno re-
šitev bi bila potrebna celovita obnova tr-
govine, ki pa zaradi premajhne prodaje ne 
bi bila ekonomsko upravičena. Upravo RS 
za varno hrano smo prosili za podaljšanje 
roka za odpravo nepravilnosti z namenom, 
da bi trgovina čim dlje obratovala. Žal naši 
prošnji niso ugodili, zato smo prisiljeni tr-
govino zapreti do 30. 9. 2022.

Živilska trgovina Šentlovrenc je locirana 
cca 3 km od Velike Loke in cca 4 km od Ve-
likega Gabra, kjer tudi imamo živilski trgo-
vini. To pomeni, da imamo na razdalji cca 
7 km 3 manjše trgovine z enakim progra-
mom. Gre za daleč največjo gostoto naših 
tako živilskih kot tudi tehničnih trgovin. 
Ni nepomembno dejstvo, da je trgovina 
Šentlovrenc med njimi najmanjša. To se 

odraža tudi pri prodaji, saj so se v tej trgo-
vini opravljali predvsem dopolnilni nakupi 
(torej predvsem to, kar so kupci »pozabi-
li« kupiti v večjih trgovskih centrih). Zato 
trgovina v Šentlovrencu že daljše obdobje 
posluje na meji oziroma pod pragom ren-
tabilnosti, kot to velja tudi za trgovino na 
Veliki Loki. 
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KZ Trebnje-Krka je stabilen gospodarski 
subjekt, ki mora še naprej zasledovati 
ekonomiko poslovanja. Zaposlujemo oko-
li 240 sodelavcev predvsem iz lokalnega 
okolja. Ocenjujemo, da smo korekten za-
poslovalec, zato imamo trenutno na voljo 
dovolj domačih delavcev, ki delajo dobro 
in predano. Uprava je dolžna sprejema-
ti odgovorne odločitve, da bo Zadruga 
lahko tudi v prihodnje opravljala svoje 
poslanstvo in ostala soliden zaposlova-
lec. Smo odgovorna velika gospodarska 
družba in želimo postati še boljši lokalni 
trgovec, ki bo potrošnikom tudi v bodoče 
zagotavljal kar največ lokalno pridelane 
hrane, repromateriala ter ostalih kvalitet-
nih in cenovno ugodnih izdelkov. Za člane 
Zadruge pa bomo še naprej zagotavljali 
odkup kmetijskih proizvodov pod čim 
boljšimi pogoji.

Ne zdi se nam primerno, da nekateri 
poskušajo našo poslovno odločitev izko-
riščati za lokalno politične aktivnosti ozi-
roma celo za osebne interese, zaradi če-
sar se v javnosti širijo številne neresnice. 
Potrebno je vendarle vedeti, da ima KZ 
Trebnje-Krka številne poslovalnice tudi v 
manjših krajih, kot so na primer Adlešiči, 
Ajdovec, Dole, Gabrovka, Hinje, Velika 
Loka, Veliki Gaber in nenazadnje Šentlo-
vrenc, ki za velike trgovce že dolgo več 
niso zanimivi. Še vedno se po svojih mo-
čeh trudimo ohranjati prodajno mrežo 
malih trgovin v številnih manjših krajih, 
čeprav nam je vsem jasno, da je ekono-
mika v večjih trgovinah načelno bistveno 
boljša kot v manjših. Zadruga je ustanov-
ljena z namenom pospeševanja gospo-

darskih koristi svojih članov, vsekakor pa 
je na trgu enakovredno soočena z vso 
konkurenco na vseh področjih svojega 
dela. Številne zadruge, ki se niso tržno 
obnašale oziroma so podlegle parcialnim 
osebnim interesom in vplivom okolja, 
so že propadle oziroma so se priključile 
tistim zadrugam, ki so se znale ustrezno 
tržno obnašati in se prilagoditi okolišči-
nam in potrebam današnjega časa, ko se 
nakupovalne navade spreminjajo. 

Na osnovi navedenega lahko trdimo, da 
od vseh trgovskih subjektov v regiji naj-
bolj skrbimo tudi za potrebe starejših 
oseb v odročnejših krajih. Tako bo tudi 
v prihodnje. Da se bomo potrebam do-
ločenih potrošnikov še bolj prilagodili, 
ponujamo možnost, da se lahko vsi sta-
rejši občani obrnejo na svojo najbližjo 
poslovalnico, ki jim bo zagotovila dostavo 
naročenega blaga na dom. Dostava je za 

nakupe nad vrednostjo 40 EUR brezplač-
na, sicer pa bomo zaračunali minimalne 
stroške kilometrine. Ta opcija je na voljo 
za starejše občane celotnega območja, 
kjer ima poslovalnice KZ Trebnje-Krka, 
tudi za tiste, ki imajo do najbližje trgovine 
bistveno daljšo pot, kot jo bodo imeli kra-
jani Šentlovrenca.

Kot že rečeno, se tudi Zadruga kot trgov-
sko podjetje sooča z neizprosno konku-
renco na vseh področjih svojega dela. 
Pri soočanju z le-to smo včasih primorani 
sprejeti tudi kakšno odločitev, ki ni prijet-
na ne za upravo, ne za naše upravljalce in 
ne za naše člane oziroma stranke, je pa 
nujna za dolgoročni obstoj Zadruge.

  KZ Trebnje-Krka z.o.o 
  Stanko Tomšič, direktor

Zaključek Vesolja 
bralnih zakladov – 
Rok Trkaj
19. 9. 2022 bo ob 17. uri bo na priredi-
tveni ploščadi pred knjižnico Trebnje 
obiskovalce zabaval Rok Terkaj, slovenski 
reper bolj znan pod umetniškim imenom 
Trkaj. Je pisec besedil, novinar, popotnik, 
dvakratni slovenski zmagovalec v free-
style battlu in univerzitetni diplomira-
ni teolog. Z rapom se ukvarja že od leta 
2001. Njegovo umetniško ime je izpeljan-
ka priimka, saj ga doma, v Savskem nase-
lju, kličejo Trkaj, brez e-ja.
Otroci, ki so med poletjem opravili polet-
no bralno značko Vesolje bralnih zakla-
dov, bodo prejeli zasluženo presenečenje.
Vabljeni, da se nam pridružite. 

Vstop je prost!
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Nove pridobitve
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Konec meseca avgusta je RK Trimo Trebnje pred začetkom sezone 
2022/2023 na tiskovni konferenci predstavil novince, pričakova-
nja in želje za to sezono, vključno z novim generalnim opremlje-
valcem in ostalimi sponzorji ter načrti za razširitev oz. novo grad-
njo prepotrebne športne dvorane.
Trebanjski levi so v novo tekmovalno sezono vstopili zagnano. 
Obetajo si velike borbe za obe lovoriki − Liga NLB in Pokal Slove-
nije. V zadnjih dveh sezonah so ligo NLB končali na drugem mestu 
in v sezoni 2022/23 želijo stopiti korak naprej tako doma kot tudi 
v evropski ligi, kjer so že odigrali prvo tekmo uvodnega kroga v 

Bo RK Trimo Trebnje v naslednjem letu že lahko treniral v novi 
dvorani?

švedskem Kristianstadu. Žal je bil izid tekme neodločen 33 : 33 
Odigrali so tudi že povratno tekmo v domači dvorani, ki pa se tudi 
ni izšla po načrtih, saj so se s končnim rezultatom 31 : 36 veselili 
Švedi, ki so napredovali v naslednji krog kvalifikacij za tekmova-
nje v skupinskem delu EHF Evropske lige.
Svojega nezadovoljstva in razočaranja po tekmi niso skrivali, saj 
so pričakovali, da se bodo uvrstili v drugi krog kvalifikacij. Žal je za 
spremembe prepozno, zato bodo sedaj ves fokus preusmerili na 
državno prvenstvo. 
Klub, ki bo v prihodnjem letu praznoval 40. obletnico delova-
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nja, je na novinarski konferenci predstavil tudi načrt za razširitev 
obstoječe dvorane pri Osnovni šoli Trebnje, za katero je OS Obči-
ne Trebnje v mesecu maju soglasno potrdil idejno zasnovo širi-
tve. Župan g. Alojzij Kastelic je potrdil, da dogovori o zamenjavi 
zemljišča tečejo. Med tem časom je podjetje Alva v sodelovanju s 
projektantsko družbo Gi Gradbeni inženiring Zakrajšek že pričelo 
s pripravo projektne dokumentacije, ki jo je predstavnica podje-
tja ga. Teja Zakrajšek tudi predstavila.
Investitor je želel z idejno zasnovo dozidave športne dvorane pri 
OŠ Trebnje potrditev, da se z dozidavo zadosti potrebam vseh 
uporabnikov in namenu, da se zagotovi prostor za 2000 gleda-
lcev. Pomične tribune bodo omogočale fleksibilnost in raznoli-
ko uporabo dvorane za šolo, vse športe, dejavnosti krajanov in 
rokometnega kluba. Dvorana bo ustrezala kriterijem za različna 
tekmovanja (rokomet, košarka, odbojka, badminton, dvoranski 
nogomet ...) najvišjih rangov z možnostjo TV-prenosov tekem v 
živo. Večnamenska dvorana se bo lahko uporabljala tudi za druge 
vrste prireditev.

Novinarske konference sta se udeležila tudi predstavnika OS 
Občine Trebnje, Miha Sever in Blaž Ovnik, ki sta na koncu dodala:
»Športna dvorana v Trebnjem ima dolgo zgodbo. Vsi se zavedamo, 
da jo nujno potrebujemo in zadnjih 16 let pred vsakimi volitvami 
poslušamo obljube za izgradnjo. Športno dvorano si bi Trebnje 
zaslužilo že leta nazaj. Samostojno, kakovostno in večnamensko 
dvorano. Trenutno stanje je alarmantno. Imamo zastarelo, pre-
obremenjeno šolsko telovadnico brez ustreznega prezračevanja. 
Na drugi strani pa številna športna društva, rekreacije željna, ki 
v matični občini ne morejo izvajati ne kakovostnih treningov ne 
tekem. Imamo pa tudi enega najuspešnejših in najbolje organizi-

ranih rokometnih klubov v Sloveniji, ki v naslednji sezoni ne bo 
mogel igrati v evropski ligi oz. bo domače tekme igral v najeti 
dvorani, kar je seveda nesprejemljivo. Svetniki Občinskega sveta 
Občine Trebnje smo redkokdaj tako soglasni kot pri tej temi. Pred-
stavljena nam je bila idejna zasnova dograditve športne dvorane 
v Trebnjem. To je namreč edina rešitev, ki je finančno in časovno 
izvedljiva v roku dobrega leta. SOGLASNO smo sprejeli investi-
cijo DOGRADITVE ŠPORTNE DVORANE v Trebnjem z naslednjo 
čarovnico: v letošnjem letu se zagotovijo zemljišča in pripravi vsa 
gradbena dokumentacija, v prvi polovici naslednjega leta sledi 
izgradnja. Torej Občinski svet Občine Trebnje je sprejel soglasno 
odločitev in v celoti podprl projekt ter s tem zadolžil občinsko 
upravo za izvedbo. Izredno spoštovanje gre tudi Juretu Viščeku 
(ALVA), ki je v zadnjih letih ogromno pripomogel k napredku, tako 
finančno kot tudi organizacijsko. Dograjena športna dvorana bo 
zagotavljala kakovosten prostor za izvedbo športnih treningov, 
tekem, prireditev, nenazadnje tudi kakovostnejšo izvajanje šol-
skih in obšolskih aktivnosti, da se bodo lažje izvajale rekreativne 
dejavnosti za vse, ki si želijo rekreacije in bodo lažje prišli do pro-
stora. Za nekaj časa bo zagotovila ustrezne pogoje za potrebe hi-
tro razvijajoče skupnosti. Glede na to, da smo v Občinskem svetu 
naredili vse za izvedbo tega težko pričakovanega in nujnega pro-
jekta, ob pričakovanju, da se bodo vse aktivnosti odvijale v skladu 
z zastavljenim časovnim planom, pričakujemo in verjamemo, da 
bomo naslednje leto priča končanju projekta, če bodo seveda vsi 
opravili svoje delo. Mi smo ga,« sta dodala za konec.

Upajmo, da bodo velike želje in že pričeti prvi koraki končno 
obrodili sadove.

Mojca Smolič
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Karateist Matej Gorišek 
odhaja na mladinsko svetovno 
prvenstvo v Turčijo
Od 26. do 30. oktobra bo v turški Konyi potekalo mladinsko sve-
tovno prvenstvo v karateju, ki velja za največje tekmovanje mla-
dinskih selekcij, to so kadeti, mladinci in U21. Matej si je mesto 
v reprezentanci Karate zveze Slovenije, ki bo konec oktobra od-
potovala v Turčijo, zagotovil z izjemnim 2. mestom na prestižnem 
svetovnem pokalu U21 (WKF Youth League), ki je potekalo od 
1. 7. do 3. 7. 2022 v Poreču na Hrvaškem. Na turnirju je nasto-
pilo 1957 tekmovalcev iz 55 držav s celega sveta. V konkurenci 
devetintridesetih karateistov iz devetnajstih držav se je po štirih 
zmagah v izločilnih bojih prebil v finale, kjer je po neodločenem 
rezultatu (0 : 0) klonil po sodniški odločitvi proti Ukrajincu Raho-
zenskemu. Do svetovnega prvenstva ga čaka še dvoje reprezen-
tančnih priprav in dva mednarodna turnirja na Madžarskem in 
Hrvaškem. Zase pravi, da je vrhunsko pripravljen, in upa na prvo 

Trebanjke začnejo ligo  
v Kopru
V XXXII. državnem ekipnem kegljaškem prvenstvu trebanjske ke-
gljačice v 1. krogu v 1.B ligi zahod igrajo na koprski Bonifiki proti 
mladi ekipi Adrie. Domače tekme bodo naša dekleta igrala na no-
vomeškem kegljišču Vodnjak na Germovi ulici. 
Trener ligaške ekipe Novomeščan Dušan Vukšinič bo imel za 
sestavo šestčlanske ekipe na razpolago naslednje igralke: Silvo 
Zupančič, Mileno Veber Jarc, Martino Horvat, Katjo Šribar, Jasmi-
no Mišič, Iris Vencelj, Slavico Hribšek, Renato Korelc, Milko Dular, 
Jelko Oven ter povratnici z materinskega dopusta Niko Hočevar 
(roj. Radelj) in Polono Špec (roj. Gregorčič). Na tekmi lahko v ekipi 
poljudno nastopita dve rezervni igralki, ki vstopita v igro zaradi 
slabe igre ali poškodbe predhodnice. 
Dva tedna pred nastopom trebanjske udarne ekipe na državnem 
ekipnem prvenstvu bosta v konkurenci kadetinj U-18 v tandemu 
dvojic v soboto in nedeljo, 10. in 11. septembra, nastopili 13-letni 
Neža Zoja Božič in Nastja Černe. Kegljišča tekmovanj bodo znana 
v razpisu.

kolajno iz svetovnih prvenstev za Slovenijo po več kot dvajsetih 
letih. 
Matej je letos uspešno zaključil gimnazijo, oktobra pa nadaljuje s 
študijem medicine na Fakulteti za medicino v Ljubljani. 

 Alenka Tomc

Delni jesenski razpored sledi:
1. krog (24. 9. ob 13.00. uri) KOPER: Adria Ankaran – Trebnje, 2. 
krog (1. 10. ob 14.00. uri) NOVO MESTO: Trebnje – Calcit Kamnik 
II, 3. krog (15.10. ob 13.00. uri) KOČEVJE: Kočevje – Trebnje. 
Držimo pesti za naše kegljačice, da se bodo izkazale in dosegle 
želene rezultate.
Srečno, Trebanjke!

Mojca Smolič
Foto: Niko Goleš

28. TEM Mirna u17 & youth 
international 2022
Od petka, 2. 9. 2022, do nedelje, 4. 9. 2022, je na Mirni potekal že 
28. TEM Slovenia youth international, ki se ga je udeležilo več kot 
200 igralcev iz 13 držav. Tekme so se odvijale v športni dvorani 
na Mirni in v Mokronogu. Iz Badmintonskega kluba Mirna so se 
turnirja udeležili Vita Oven, Leila Sambolec, Eva Krištof, Žan Kirm, 
Pika Škrlj, Nina Ornik, Lana Livk, Tim Anzelj, Vid Koščak, Neža Kri-
štof, Zara Šenica, Tevž Ornik in Tim Škrlj. 
Od vseh udeležencev, ki so pokazali dobro igro, je blestel Vid 
Koščak, saj je v kategoriji do 17 let slavil v mešanih dvojicah z 
Anjo Blazina iz Ljubljane in v dvojicah skupaj s Tadejem Jelencem 
iz Medvod. Prejel je dve zlati medalji, s čimer je dokazal, da je v 
vrhunski formi. 
V avgustu 2022 sta se s Tevžem Ornikom udeležila tudi medna-
rodnega turnirja Future Nations Cup v Luxemburgu. Vid Koščak 

in Tadej Jelenc sta v dvojicah osvojila njuno prvo mednarodno 
zmago. 
        

Vanja Jakopin
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šport

Vabljeni na 9. Korenčkov 
kolesarski maraton 2022 

Kolesarsko društvo JB team Novo mesto in Športno društvo Ve-
liki Gaber vas vabita na 9. Korenčkov kolesarski maraton, ki bo 
v nedeljo, 25. 9. 2022. 
Trasa maratona je Veliki Gaber – Radohova vas – Bič – Sela 
pri Šumberku – Log – Gombišče – Stehanja vas – Medvedjek 
- Štefan pri Trebnjem – Velika Loka – Šentlovrenc – Mačji Dol 
– Žubina – Stranje − Breg pri Temenici – Cesta – Veliki Gaber. 
Dolžina trase je 45 kilometrov in je primerna za vse. 
Toplo vabljene tudi družine z otroki, za katere bomo pripravili 
družinski krog v dolžini 5 kilometrov ali pa 10 kilometrov (Veliki 
Gaber – Radohova vas – Bič – Veliki Gaber).
Po zaključku maratona bomo podelili pokale za najstarejšega, 
najmlajšega in najbolj borbenega kolesarja. Na koncu bo tudi 
žrebanje praktičnih nagrad za vse prijavljene kolesarje.
Zbiranje prijav se začne ob 9. uri, start maratona pa ob 10. uri. 
Ob prijavi na maraton prejmete tudi unikatno majico in ob kon-
cu maratona malico (golaž). Prijavnina znaša 15 EUR.
Trasa maratona: https://strava.app.link/VE7HoxGzHsb

Lina uspešno nadaljuje  
teniško pot
Od zadnjega poročanja o Lininih uspehih se le-ti samo vrstijo drug 
za drugim. Tako je letos nastopala na Odprtih prvenstvih OP 8−11 
let, ki ga organizira Tenis Slovenija in dosegla naslednje rezultate:
TK  Z  SPORT, LJUBLJANA (marec): midi tenis deklice: 1. mesto, te-
nis do 10 let deklice: 3.−4. mesto. TERME ČATEŽ (april): tenis do 
10 let deklice: 2. mesto, IGRAJMO TENIS, LJUBLJANA (junij): tenis 
do 10 let deklice: 2. mesto, TK CELJE, CELJE (julij): tenis do 10 let 
deklice: 3.−4. mesto, TENIS FEST, PORTOROŽ (avgust): tenis do 
10 let deklice: 1. mesto, tenis do 11 let deklice: 3.−4. mesto (prvi 
pokal v tej kategoriji, kjer tekmujejo tudi leto starejše deklice).

»Lino sedaj trenira g. Gregor Šenica, s katerim zelo dobro sodelu-
jeta. Gregor je trener z ogromno strokovnega znanja in bogatimi 
izkušnjami, zato ji pripravlja zahtevne treninge, jo nenehno spo-
dbuja in motivira, tako da gre z veseljem na vsak trening in te-
nis resnično obožuje. Še vedno pa ostaja članica Teniškega kluba 
Krka Otočec.,« je povedala njena mama, Anita.

Želimo ji, da uresniči zastavljene cilje. 

Mojca Smolič

Sprejem atletinje Anite Horvat
26. 7. 2022 je v Trebnjem na Glavarjevi ulici potekal sprejem za 
našo odlično atletinjo Anito Horvat. Slednja se je udeležila sve-
tovnega prvenstva v Oregonu v Združenih državah Amerike, kjer 
je nastopila v dveh disciplinah, in sicer na 400 m in na 800 m. Na 
800 m je postavila svoj osebni rekord in tako postala druga najhi-
trejša Evropejka in sedma na svetu. Športna zveza občin Trebnje 
in Mirna, Krajevna skupnost Trebnje, Občina Trebnje, člani atlet-
skega kluba, prijatelji in sosedi so ji pripravili sprejem in jo priča-
kali ob vrnitvi v domači kraj. Sam dogodek so popestrili Občinski 
pihalni orkester in Trebanjske mažorete. 
Anitin presenečen, a obenem vedno nasmejan in prijazen na-
smeh, je povedal vse. Bila je vesela sprejema in vsakega posame-
znika, ki jo je pričakal. 
Anita, ponosni smo nate in ti na tvoji življenjski poti, kamorkoli te 
bo odneslo, želimo obilo športnih in osebnih uspehov. 
Sledi svojim sanjam in osvajaj svet!

Vanja Jakopin
FOTO: Leon Lobe
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In memoriam

In memoriam:  
Matej Kravcar
Bil je pozen avgustovski večer, pravzaprav še zelo svetal, ko nas je 
člane OPO Trebnje predsednik s sporočilom seznanil, da te ni več 
med nami. Takrat se je kljub pozni svetlobi za vse nas, tvoje druš-
tvene prijatelje, dan končal in na našo godbo je padel mrak. Pre-
minil je naš član. Član, prijatelj in izjemen vsestranski glasbenik. 
Ljubezen do morja in potapljanja je kruto prekinila tvoje mlado 
življenje. Tvoja energija je združevala vse nas in druge okoli tebe. 
S svojo preprostostjo si očaral mnoge in s svojim glasbenim ta-
lentom puščal močne sledi. Zvok tvoje trobente nam je sedaj žal 
odvzet, spomin nate in tvojo trobento pa bo ostal za vedno. Tako 
kot je za vedno ostala sama tvoja trobenta. 

V lepote godbeništva te je pripeljal brat Primož, naš dolgoletni 
dirigent, ki je močno vplival na tvoj glasbeni razvoj. Vsi člani god-
be smo spremljali tvoj osebnostni in glasbeni napredek ter bili 
ponosni, da si bil del v naši sredini. Skupaj s tabo smo se veselili 
tvojih premnogih glasbenih uspehov, še sam pa ne veš, da si bil 
močan zgled in vzpodbuda našim mlajšim članom in učencem, na 
katere si že prenašal svoje bogato znanje igranja trobente. 

Svet si zapustil v pomladi svojega življenja, od tebe pa smo se 
na trebanjskem pokopališču poslovili s skladbo Cvetje v jeseni, 
kjer je bil solo vedno rezerviran za tvojo trobento. Samo razvoju 
tehnologije se lahko zahvalimo, da obstaja ogromen arhiv tvojih 
nastopov in igranj, prek katerih lahko podoživimo trenutke s tabo 
in kjer ostajaš večen. 

Matej, za tvoj zadnji potop si vsi želimo, v preneseni glasbeni ter-
minologiji, da tvoj dih pač ne bi bil preplitek in fraza predolga … 
Počivaj v miru, prijatelj

Milan Žnidaršič, 
v imenu KUD OPO Trebnje

Mateju v slovo
Utihnila je zlata trobenta fanta, pred katerim se je razprostiralo 
bogastvo glasbe; fanta z velikim srcem in otroško čisto dušo, ki ni 
poznala hudobije in sovraštva. V Mateju so bile zbrane najlepše 
človeške vrline, ki sta mu jih v zrelih letih darovala pokojni oče 
Franci in mama Anica. Biti, živeti in delati s takim zakladom člo-
veško lepega je bil privilegij, užitek. Druženje z Matejem je bilo 
plemenitenje ega in čiščenje duše. Pa še ta njegova skromnost 
… ljubi bog … pa mu ni bilo potrebno ob tej svoji osebnosti in 
talentu biti skromen … pa je bil in bi tudi ostal. Za vse nas je bil 
glasbena zvezda, ki se je iz leta v leto večala in se utirala v orbito 
velikega glasbenega vesolja … zase … zase pa je Matej ostal skro-
men fantič iz Belšinje vasi pri Trebnjem, ki je materi skupaj z bra-
toma Francijem in Primožem pomagal v vinogradu v Lipniku, igral 
v občinskem pihalnem orkestru, se družil s prijatelji iz otroštva in 
se z veliko energije posvečal skrivnosti zvoka trobente in izpopol-
njevanju glasbenega znanja pri najboljših. Kako je dober in uspe-
šen v tej svoji življenjski izbiri, smo vedeli vsi, tako v domovini kot 
vse pogosteje tudi zunaj nje. Postajal je glasbeni virtuoz in ni bilo 
videti meje razkošnega razvoja. Kot najmlajši v družini in še fant, 
ki si je šele pletel družinsko gnezdo, je bil v veliko veselje mami 
Anici in babici, ki sta mnogo prezgodaj izgubili zakonca in jima je 
bil Matej velika, največja vrednost v enačbi življenja. In tako kot 
pri vsaki mnogo prezgodnji smrti, zlasti otrok, je tisti boleči krik 
duše in srca: ”O, Bog, zakaj nisi vzel mene … zakaj je moralo na 
oltar smrti mlado življenje … zakaj?? zakaj??
To so vprašanja, na katere nikoli ne dobimo odgovora, to je skriv-
nost našega bivanja, ki jo je France Prešeren strnil samo v dveh 
verzih: »Odprta noč in dan so groba vrata, al dneva ne pove no-
bena prat’ka …«
Spoštovani, kako naprej, kako brez Mateja, kako preživeti strašno 
bolečino ob zavedanju, da ga ni več med nami. Družina mora sto-
piti skupaj, njena moč in sloga bosta premagali te najtežje trenut-
ke, spomini naj oživijo Mateja in pokojnega očeta Franca za vse 
življenje, zdaj sta skupaj in zdaj sta spet eno. Za ostale je Matej 
v svojem kratkem življenju dal toliko samega sebe, da smo lahko 
ponosni, da je bil del našega življenja, posnetki njegovih nasto-
pov pa bodo za vedno bogata vsebina slovenske glasbene skrinje. 
»Utihnila je zlata trobenta. Zbogom Matej, pustil si nam veliko 
lepega.«

Slavko Podboj

V SPOMIN
(ob smrti Mateja Kravcarja)

Zvonovi zvonite na ves glas,
mlad fant je odšel.

Nebeške trombe donite na ves glas,
mlad fant je prišel.

Mladost, talent, glasba, uspeh.
Zakaj?

Klicaj, vprašaj v vseh nas,
poti ni več nazaj.

Trobi, trobi mlada trobenta!
Slišali vedno bomo tvoj glas.
Trobi, trobi mlada trobenta!

S tabo vedno bo naš glas.
Drago Nahtigal
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Ponedeljek, 
19. september 2022 17.00 Zaključek Vesolja bralnih  

zakladov – Rok Trkaj
Park Likovnih samo-
rastnikov Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Sobota,
24. september 2022

8.00−12.00 Kmečka in rokodelska  
tržnica Mestni park Dobrote Dolenjske

9.00 Tečaji šivanja Rihpovec 3,  
8210 Trebnje Helena Šircelj Art

19.00 Tekma RK Trimo Trebnje :  
RK Urbanscape Loka

Športna dvorana  
OŠ Trebnje RK Trimo Trebnje

Sobota,
1. oktober 2022

8.00−12.00 Kmečka in rokodelska  
tržnica Mestni park Dobrote Dolenjske

Ponedeljek,
3. oktober 2022 17.00

Fotografski laboratorij:
Fotografiranje otrok z
mobilnim telefonom

Park likovnih samo-
rastnikov Trebnje JSKD OI Trebnje in ZKD Trebnje

Torek,
4. oktober 2022 19.30 TIM: Gledališka komedija Kulturni dom Trebnje JSKD OI Trebnje

Sobota,
8. oktober 2022

8.00−12.00 Kmečka in rokodelska  
tržnica Mestni park Dobrote Dolenjske

19.00 Tekma RK Trimo Trebnje :  
RK Riko Ribnica

Športna dvorana OŠ 
Trebnje RK Trimo Trebnje

Torek, 
11. oktober 2022 17.00 Delavnica ustvarjanja z glino

Galerija likovnih 
samorastnikov 
Trebnje

JSKD OI Trebnje, CIK Trebnje

Četrtek,
13. oktober 2022 17.00 Otroški abonma Levček Kulturni dom Trebnje ZKD Trebnje in JSKD OI Trebnje

Sobota,
15. oktober 2022

8.00−12.00 Kmečka in rokodelska  
tržnica Mestni park Dobrote Dolenjske

Ko ozremo se naokrog,
povsod vidimo
delo tvojih pridnih rok.
Hvala ti za vse.

ZAHVALA
V 87. letu starosti nas je tiho zapustil naš dragi mož, oče, brat, stric, tast, ata 

in pradedek

ANTON VIDRIH
Rdeči Kal, Dobrnič

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo VSEM sorodnikom, vaščanom in 
prijateljem za izrečena sožalja, sveče in darovane svete maše. 
HVALA tudi patronažni sestri Majdi Gačnik, gasilcem PGD Vrhe in Društvu 
upokojencev Trimo Trebnje.
Zahvaljujemo se tudi Simonovim sodelavcem iz Adria Mobil in Martininim 
sodelavcem iz tovarne Krka Novo mesto. Posebna zahvala gre tudi gospodu 
župniku Milošu Koširju, pogrebni službi Novak in vsem, ki ste ga pospremili 
na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame

MARIJE KORELEC
po domače Trdinove Minke

Iz Knežje vasi 4, Dobrnič

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem 
za tolažilne besede, izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. 
Zahvaljujemo se župniku g. Milošu Koširju za lepo opravljen obred, pevcem, 
trobentaču za zapete in zaigrane pesmi ter pogrebni službi Novak iz Rebri 
za organizacijo pogreba. Hvala govornici Renati za izražene besede slovesa. 
Še enkrat hvala vsem, ki ste se ji poklonili, z nami sočustvovali in jo v tako 
velikem številu pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem 
spominu. Vsa toplina njenega srca bo ostala vedno z nami.

Žalujoči: hči Marinka z Jožetom, vnuki Tomaž z družino in snaha Vida.

zahvale / dogodki
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Sponzor nove križanke je »Ščepec Vanje,« Vanja 
Štrumbelj s. p., Velika Loka 10a, 8212 Velika Loka.
Ščepec Vanje je majčkeno novo podjetje na Dolenjskem, ki se 
ukvarja s peko brezglutenskega peciva in slaščic. Čeprav na za-
četku, je Vanjina ponudba zelo pestra. Ponuja slaščice v lončkih, 
biskvitke na palčkah (cakepopsi), priložnostne enostavne torte, 
kruh in slane prigrizke ter maslene brizgane piškote. Rdeča nit 
Ščepec Vanje je seveda brez glutena, Vanja pa si prizadeva, da bi 
v sladice vnašala čim manj sladkorja in umetnih dodatkov. Upo-
rablja surovine lokalnih proizvajalcev in iz njih naredi resnično 
domače in kvalitetne izdelke. Možnost dogovora je tudi za do-
datne omejitve (brez jajc, laktoze/mleka, oreškov, ...). Najdete jo 
na socialnih omrežjih Facebook (Ščepec Vanje) in Instagram (@
scepecvanje), dosegljiva pa je tudi na telefon 070 660 482 ali na 
e-mail strumbelj.vanja@gmail.com.

Za vas so pripravili nagrade v vrednosti:
1. nagrada: izdelke v vrednosti 30,00 EUR
2. nagrada: izdelke v vrednosti 25,00 EUR
3. nagrada: izdelke v vrednosti 15,00 EUR

Geslo križanke in svoj naslov pošljite izključno na dopisnicah na 
Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali na elektronski na-
slov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com, in sicer najkasneje do 
ponedeljka, 4. 10. 2022. Gesel po tem datumu in gesel brez na-
slova ne bomo upoštevali.
Pravilno geslo junijske križanke se glasi Z NAMI STE VARNI.
prejeli smo 81 pravilnih odgovorov. Na seji 5. 9. 2022 smo izžre-
bali 3 nagrajence:

1. nagrada: Miro Brudar, Gradišče 128, 8210 Trebnje
2. nagrada: Pevec Justina, Rimska c. 19 c, 8210 Trebnje
3. nagrada: Majda Slak, Zagorica pri Velikem Gabru 38, 8213 Ve-
liki Gaber 

Nagrajenci po nagrade lahko pridejo v Lekarno Drive in, 
Obrtniška ulica 14, Trebnje 

križanka



 

 
 

 

Ura: Lokacija: Dogodek: 

10.00  

OTVORITEV PARK(IRNEGA) TEDNA  
- mo v park 

vljudno vabljeni k obisku; 

9.00 Lisec–Trebnje 

in OKOLICI 
- v » « ; 
- ; prijave obvezne na 041 610 450 (Stane) ali 040 468 731 

(Anica) do 16. 9. 2022;  
- te v Trebnje, prejmete malico (obara) v Gostilni Megli ; 

 
10.00-
12.00 

gozdna in 
sprehajalna pot 

Velika Loka 

Voden pohod in vadba  
- ; 
- oste na dogodek peš ali s kolesom, prejmete 

;  

9.30-11.30 PARK pred 
 

Igra in delavnica za otroke: VSI  
- vse udeležence; 

9.30-11.30 PARK pred 
 

Delavnica za otroke: VELIKO HODIM IN ZDRAVO JEM 
- v izvedbi Centra za krepitev zdravja ZD Trebnje za vse udeležence; 

9.30-11.30 PARK pred 
 

Predstavitve z vozilom ID.5 
- v izvedbi promotorja Avto Slak d.o.o., ki bo izvajal testne vožnje in prevoze po 

Trebnjem; 

8.00–12.00 p
 

PARK VARNE IN TRAJNOSTNE MOBILNOSTI 
- ; 

9.30-11.30 PARK pred 
 

 
- vse udeležence; 

9.30-11.30 PARK pred 
 

Delavnica za otroke: VELIKO HODIM IN ZDRAVO JEM 
- v izvedbi Centra za krepitev zdravja ZD Trebnje za vse udeležence; 

9.30-11.30 PARK pred 
 

Predstavitve z vozilom ID.5 
- v izvedbi promotorja Avto Slak d.o.o., ki bo izvajal testne vožnje in prevoze po 

Trebnjem; 
19.00-
20.00 

PARK pred 
 

KONCERT SKUPINE DRUGI VAGON 
-  promocijo alternativne rabe prostora za vse udeležence; 

8.00–12.00 p
 

PARK VARNE IN TRAJNOSTNE MOBILNOSTI  
- ; 

9.00–11.00 Mestni park Trebnje Delavnica »OSTANIMO MOBILNI«  
- v izvedbi Centra za krepitev zdravja ; 

9.30-11.30 PARK pred 
 

 
- vse udeležence; 

9.30-12.30 PARK pred 
 

IN POSAVJA  
-  za vse 

udeležence; 

9.30-11.30 PARK pred 
 

Predstavitve z vozilom ID.5 
- v izvedbi promotorja Avto Slak d.o.o., ki bo izvajal testne vožnje in prevoze po 

Trebnjem; 

9.30-12.30 
parkirišče pred 

Policijsko postajo 
Trebnje 

Predstavitev POLICIJE in ZD TREBNJE 
- v izvedbi Policijske postaje Trebnje in Zdravstvenega doma Trebnje za 

osnovnošolce in ostale udeležence; 
- predstavitev poklica policist, vozil, opreme … 
- predstavitev dela zdravstvenih delavcev, reševalnih vozil, demonstracija 

oživljanja, … 

9.30-12.30 
postaja za izposojo 
koles pri občinski 

stavbi 

Predstavitev SISTEMA ZA IZPOSOJO NAVADNIH IN ELEKTRIČNIH KOLES 
»GONM« 

- v izvedbi TIC Trebnje za vse udeležence; 
 

9.00-12.00 dvorana STIK,  
Goliev trg 1 

Predstavitev koncepta certificiranja  KOLESARJEM PRIJAZNI PONUDNIK, v 
okviru projekta Kolesarska veriga na podeželju   

- v izvedbi LAS STIK in Studio Oreh za vse gostinske in druge ponudnike; 
 

 
9.00 

 
pred KS Veliki 

Gaber 

9. KORENČKOV KOLESARSKI MARATON 2022 
- v izvedbi Kolesarskega društva JB team Novo mesto in Športnega društva Veliki 

Gaber; 
- zbiranje prijav ob 9. uri in start maratona ob 10. uri (prijavnina 15 EUR); 
- ob prijavi na maraton prejmete še unikatno majico in ob koncu maratona 

malico. 
 

V primeru dežja, aktivnosti na prostem odpadejo! Obiskovalce prosimo za upoštevanje navodil in odgovorno 
ravnanje.  
 
LOKALNI KOORDINATOR ETM 2022 
Mateja Zupančič, mateja.zupancic@trebnje.si, 041/272027  
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8.00–12.00 p
 

PARK VARNE IN TRAJNOSTNE MOBILNOSTI 
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9.30-11.30 PARK pred 
 

 
- vse udeležence; 

9.30-11.30 PARK pred 
 

Delavnica za otroke: VELIKO HODIM IN ZDRAVO JEM 
- v izvedbi Centra za krepitev zdravja ZD Trebnje za vse udeležence; 

9.30-11.30 PARK pred 
 

Predstavitve z vozilom ID.5 
- v izvedbi promotorja Avto Slak d.o.o., ki bo izvajal testne vožnje in prevoze po 

Trebnjem; 
19.00-
20.00 

PARK pred 
 

KONCERT SKUPINE DRUGI VAGON 
-  promocijo alternativne rabe prostora za vse udeležence; 

8.00–12.00 p
 

PARK VARNE IN TRAJNOSTNE MOBILNOSTI  
- ; 

9.00–11.00 Mestni park Trebnje Delavnica »OSTANIMO MOBILNI«  
- v izvedbi Centra za krepitev zdravja ; 

9.30-11.30 PARK pred 
 

 
- vse udeležence; 

9.30-12.30 PARK pred 
 

IN POSAVJA  
-  za vse 

udeležence; 

9.30-11.30 PARK pred 
 

Predstavitve z vozilom ID.5 
- v izvedbi promotorja Avto Slak d.o.o., ki bo izvajal testne vožnje in prevoze po 

Trebnjem; 


