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občinske novice
Spoštovane učiteljice, učitelji, ravnatelji, vzgojitelji!

Alojzij Kastelic, l.r.

Dragi prijatelji, vsi smo se vsaj enkrat v življenju srečali z vzgojitelji in učitelji. Menim,
da je delo vseh učiteljev in vzgojiteljev temelj prihodnjega razvoja občine Trebnje.
Nedavno sem prebral knjigo izjemnega
znanstvenika Stephena Hawkinga z naslovom Kratki odgovori na temeljna vprašanja. V nadaljevanju vam v branje ponujam
izvlečke iz te izjemne knjige in vas hkrati
vabim k branju tako uvodnika kot tudi navedene knjige. Preberite pa si tudi o avtorju Stephenu Hawkingu, ki velja za eno od
najbolj navdihujočih osebnosti vseh časov.
»Kot dečka me je izjemno zanimalo, kako
kaj deluje. V tistih časih je bilo enostavneje
kaj razstaviti in spoznati notranjo mehaniko. Ni mi vedno uspelo, da bi to, kar sem
razstavil, spet sestavil, menim pa, da sem
se naučil več, kot se lahko nauči današnja
mladina, če skuša enako storiti s pametnim telefonom.
Za iskrico pogosto poskrbijo učitelji. Naj
pojasnim. Osebno nisem bil idealen učenec, učil sem se počasi in sem grdo pisal.
Pri štirinajstih letih pa mi je učitelj Dikran
Tahta pokazal, kako lahko koristno vprežem svojo energijo, in me je spodbujal,
da ustvarjalno razmišljam o matematiki.
Odprl mi je oči, da sem matematiko dojel
kot načrt za vesolje. V osebnem razvoju

vsakega izjemnega posameznika je prisoten
izjemen učitelj. Ko vsakdo od nas pomisli na
to, kaj v življenju zmore, je precej verjetno,
da to zmore zaradi učitelja.
Osnova prihodnosti izobraževanja mora biti
v šolah in pri učiteljih, ki so sposobni navdušiti mladino. Vendar šola omogoča le
osnovno orodje, znotraj katerega učenje na
pamet, enačbe in izpiti lahko mlade odvrnejo od znanosti. Večina ljudi se odziva na kvaliteto in ne na kvantiteto razumevanja, in ne
potrebujejo zapletenih enačb.
Kaj se obeta mladim? Z gotovostjo lahko zatrdim, da bo njihova prihodnost bolj odvisna
od znanosti in tehnologije, kot je veljalo za
pretekle rodove. Med izzivi sedanjosti in prihodnosti so globalno segrevanje, prostor in
surovine za vse večje svetovno prebivalstvo,
hitro iztrebljanje drugih vrst, nujnost razvoja
obnovljivih virov energije, propadanje morij, izsekavanje gozdov in epidemične bolezni, če jih naštejem le nekaj.«
Takole je razmišljal slavni znanstvenik, ki je
žal že pokojni. Kaj pa vi, dragi učenci in učitelji? Kakšen je vaš odnos, vas navdušujejo
učitelji ali učenci? Glede na otežene razmere zaradi pandemije verjamem, da je vsem
vam težko. Prosim vas, da svoje zgodbe o
šoli, učiteljih in učenju na daljavo delite z
nami. Tudi tisti, ki ste že davno zapustili šolske klopi, se spomnite vašega navdihujočega
učitelja in kaj je ta pomenil za vaše dosežke
v življenju. Pošljite vaše zgodbe na tic@trebnje.si ali na naslov Občine Goliev trg 5, 8210
Trebnje. To je izziv meseca in vse navdihujoče zgodbe bomo z vašim dovoljenjem delili
na našem Facebook profilu.
Alojzij Kastelic,
župan

Hvala vam, spoštovane gasilke in spoštovani gasilci!
13. 1. 2021 je bila Civilna zaščita Občine
Trebnje obveščena o strahovitem požaru,
ki se je razširil v objektu podjetja TREVES
na Biču. Požar je zajel celoten objekt velikosti okoli 75 x 40 metrov. Del proizvodnje
in pisarniških prostorov je pogorelo. Ogrožen je bil tudi plinohram in bližnje hiše.
Na tem mestu se želim iz srca in iskreno
zahvaliti požrtvovalnim gasilkam in gasilcem Gasilske zveze Trebnje. Na intervenciji je sodelovalo kar 134 gasilcev iz 17
društev GZ Trebnje, sodelovali so gasilci iz
vseh občin – Trebnje, Mirna, Šentrupert
in Mokronog-Trebelno. Posebno zahvalo
in pohvalo namenjam tudi poveljniku GZ
Trebnje g. Janezu Uhanu, vodji intervencije, in g. Boštjanu Roglju za uspešno vodenje intervencije ter pomočniku vodje
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intervencije g. Blažu Vozlu za uspešno komuniciranje z mediji in javnostjo.
Čeprav je nastala gmotna škoda velika, pa
kljub temu ni prišlo do najhujšega – smrtnih
žrtev, saj so gasilci kljub nizkim jutranjim
temperaturam, ki so gašenje ovirale,
uspešno omejili požar ter pravočasno
obvarovali plinohram in evakuirali prebivalce iz desetih stanovanjskih objektov.
Vedno znova sem ponosen, da v naših občinah delujejo tako izjemna gasilska društva
pod okriljem Gasilske zveze Trebnje in vedno znova ganjen, koliko volje, človekoljubja
in nesebičnosti premorejo ti naši ljudje –
prostovoljni gasilci!
Hvala vam spet in vedno znova, hvala, da
ste!
Alojzij Kastelic, župan
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Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje,
Goliev trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje,
Goliev trg 5, 8210 Trebnje
Odgovorna urednica: Mojca Smolič
Uredniški svet: Mitja Hren, Vanja Jakopin, Mateja Grebenc Kepa, Darinka Krevs, Petra Pust
Smolič, Milan Žnidaršič, Franc Brane Praznik,
Mojca Smolič, Andreja Perc
Lektorica: Silva Kastelic
Grafična podoba: Simona Pate Popelar
Tisk in prelom: Tiskarna Januš d.o.o, Ljubljana
Naklada: 4.850 izvodov, ki se razdelijo brezplačno vsem gospodinjstvom in podjetjem v
občini Trebnje.
Uredništvo si pridržuje pravico do objave,
neobjave, delne objave ali krajšanja nenaročenih prispevkov v skladu s prostorskimi
možnostmi in uredniško politiko. Prosimo,
da posamezni prispevki ne obsegajo več kot
1000 znakov s presledki in fotografijo v formatu JPG ali podobno. Fotografij neprimerne
kakovosti za tisk ne bomo objavili, prav tako
ne bomo objavili fotografij, pripetih v programu Word zaradi slabe resolucije. Prispevki
političnih strank in neodvisnih list ne smejo
presegati 750 znakov s presledki. Prispevkov,
ki ne bodo podpisani s polnimi imeni avtorjev, ne bomo objavili. Prosimo, da ob prispevku vedno navedete tudi avtorja fotografije.
Uredništvo si pridržuje pravico, da neprimerne in žaljive vsebine ne objavi.
V Glasilu občanov se brezplačno objavi osmrtnica ali zahvala ob smrti pokojnih občank ali
občanov občine Trebnje v obsegu 800 znakov
s presledki. Spominskih objav ob obletnicah
smrti se ne objavlja. Poslanih slik za objavo
ne vračamo. V Glasilu občanov se proti plačilu
v skladu s sprejetim cenikom objavljajo tudi
oglasi, ki so pripravljeni za tisk, torej oblikovani
in v primernih formatih: PDF v kakovosti za tisk
in CMYK-formatu. Če kakovost ni ustrezna, se
objavo oglasa zavrne. Naročnik oglasa je dolžan spoštovati avtorske pravice glede uporabe 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 dopisnicah in elektronski naslov.
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je ponedeljek, 1. 3. 2021, predviden izid je
v sredo, 10. 3. 2021.
Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po
tem datumu, bodo uvrščeni v naslednjo številko, če bodo še aktualni.

izjava za javnost

TREVES d.o.o.
– PONOVNA
VZPOSTAVITEV
DOBAV
Izjava za javnost,
požar v januarju
in posledice v
podjetju
Podjetje Treves d.o.o. je na Biču na območju občine Trebnje leta 2005 ustanovilo francosko globalno podjetje Treves S.
A., ki je v večinski družinski lasti in uspešno deluje od leta 1836. Kot ključni partner sodelujejo v avtomobilski industriji
po vsem svetu, in sicer je družba specializirana za razvoj, izdelavo in dobavo
avtomobilskih sestavnih delov s področja
zvočne in termične izolacije.
Visoki svetovni standardi v industriji narekujejo podjetju z Biča, da si prizadeva
za stalen razvoj in rast zaposlenih, za izboljšanje standardov na vseh področjih
dela ter za finančno uspešnost. Cilj podjetja je delovanje za zadovoljstvo vseh
zaposlenih, poslovnih partnerjev in okolice.

Tudi v izrednih situacijah, kot je npr. januarski požar v podjetju, se v Trevesu d.o.o.
izkažejo za izjemno povezano, enotno in
složno ekipo. Že leto 2020 je bilo polno
preizkušenj, zdaj jim tudi začetek leta
2021 ne prizanaša. Znova so dokazali, da
zmorejo premagati vse, tudi nepredvidljiv in zelo zahteven požar 13. januarja
letos.
Požar se je razplamtel okoli 3. ure ponoči
in do zaključka gašenja je trajalo več ur,
požarna straža pa je bila aktivna še tri dni
po nastanku požara. Vsa zahvala vsem
gasilcem, policistom, zaposlenim in njihovim družinam, ki so bili vsem v oporo
in še danes dihajo s podjetjem kot eno.
Vzrok za požar še ni natančno poznan,
natančen vzrok bodo podali preiskovalci,
ko bodo končali s preiskavo.
Škoda, ki je nastala zaradi požara, je
večmilionska in jo zaznavajo na objektih, strojih, v prostorih in pri materialu.
Podjetje ima sklenjeno zavarovanje pri
ugledni mednarodni zavarovalnici.
Večino orodij za osnovno proizvodnjo so
preselili v Španijo, kjer poteka izdelava
osnovnih proizvodov, ki se dostavijo na
Bič, kjer nato proizvode dokončajo in dostavijo naprej do kupcev. Delo poteka v
delu podjetja, ki ga požar ni prizadel.
V podjetju cenijo visoko zaupanje kupcev, saj se naročila in dobave odvijajo po

načrtovanih projektih, s čimer so zelo zadovoljni tudi lastniki, ki so podjetje obiskali nekaj dni po požaru. Vsi v podjetju
od tega tedna naprej prihajajo na delo in
prispevajo k čim prejšnji sanaciji in vzpostavitvi nemotenih dobav kupcem.
Direktor Andrej Baškovič: »Sredi januarja
nas je doletela huda tragedija. V požaru
smo izgubili skoraj vse proizvodne linije in praktično vse zaloge surovin. Tudi
orodja so bila v veliki meri uničena ali
poškodovana. Na srečo, in to je najbolj
pomembno, se nihče ni poškodoval, niti
med požarom in kasneje med prvo sanacijo.
Zelo hitro, že prvi dan po požaru, smo
že imeli načrt kako čim hitreje zagotoviti
ponovne dobave naših izdelkov. Izjemno
sem ponosen na svoje sodelavce, ki so
delovali brez oklevanja, hitro in učinkovito. Delamo podnevi in ponoči, sobot in
nedelj trenutno ne poznamo.
Dobra dva tedna po silovitem požaru
smo pričeli s prvimi dobavami, danes zagotavljamo dobave vsem našim kupcem.
Že načrtujemo, na kakšen način bomo
čim prej pričeli s ponovno vzpostavitvijo
osnovne proizvodnje.«
Bič, 3. februar 2021
https://www.treves.si/
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Epidemiološke
razmere v
Trebnjem
Ob dnevnem spremljanju okužb in
obravnav bolnikov z zapleti po okužbi s
covid-19 ugotavljamo, da se stanje ne
izboljšuje. V zadnjem tednu januarja smo
bili priča ponovni rasti števila okuženih.
Dnevno se srečujemo s potrebo po hospitalizaciji najtežje obolelih. Žal tudi smrti okuženih s covid- 19 v Trebnjem niso
redke.
Trenutna situacija v domu za ostarele je
ugodna in obvladljiva. Hitro pa se povečuje število okuženih v zaporih Dob, kar
je lahko »tempirana bomba«, saj so tam
zaposleni večinoma domačini.
V primeru, da se pri posamezniku pojavijo
simptomi okužbe s covid-19, naj se obrne
na svojega osebnega zdravnika. Osebni
zdravnik ga bo napotil na PCR testiranje
in mu dal ustrezna navodila. Vsi, ki ste bili
v tveganem stiku z okuženo osebo, pa se
lahko udeležite brezplačnega množičnega
testiranja, ki se izvaja po sistemu »drive-in« na parkirišču pred zdravstvenim
domom. Za testiranje se predhodno naročite na telefon 040 672 254, in sicer vsak
dan med 6.45 in 14.00. Tako okuženi kot
tisti s tveganim stikom se morajo nujno
in takoj izolirali (ostati doma). Karanteno
najavijo na spletni strani NIJZ.
V januarju smo pričeli tudi s cepljenjem
občanov. Nove zainteresirane bomo pričeli cepiti predvidoma v drugem tednu
februarja. Obseg cepljenja bo odvisen
od količine cepiva, ki ga bomo prejeli. Vsi
zainteresirani, ki se še niste prijavili za
cepljenje, se lahko prijavite preko naše
spletne strani (DoZdravnika) oziroma preko telefona in e-naslova pri svojem izbranem zdravniku. O terminu cepljenja boste
obveščeni preko SMS. Opozorili bi vas radi
še na dejstvo, da se morate tisti občani, ki
ste izrazili svoj interes za cepljenje preko
eUprave, naročiti še v zdravstveni dom.
Informacije o prijavah preko eUprave
zdravstveni dom žal nima, zato ne more
prijavljenih uvrstiti na svoje čakalne sezname. Cepili bomo po prednostnih kriterijih, ki jih določa nacionalna strategija
cepljenja:
• stari 80 let in več,
• stari 70 let in več,
• stari 60 let in več,
• kronični bolniki,
• zaposleni v kritični infrastrukturi (policija, gasilci, zaposleni v vzgoji in izobraževanju, v transportu, oskrbi z nuj-
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nimi dobrinami, … ),
• ostali prebivalci.
Za svojo zaščito in zaščito bližnjih lahko
največ naredimo sami. Stalno ohranjajmo
razdaljo najmanj 2 metra, ne družimo se v
skupinah, predvsem ne v zaprtih prostorih, nosimo kvalitetne maske, umivamo

in/ali razkužujemo roke, redno zračimo
zaprte prostore. Samo če bomo skrbeli
drug za drugega, lahko omilimo širjenje
virusa ter vrnemo življenje v normalo.
mag. Vera Rozman,
direktorica ZD Trebnje
foto: Mojca Smolič

izjava za javnost
V DSO Trebnje
se življenje počasi
vrača v stare tirnice
Pred koncem redakcije smo se obrnili na
v. d. direktorico Doma starejših občanov,
ga. Matejo Povhe, da nam pove, kakšno
je sedanje stanje v domu.
»Za DSO Trebnje, ki zaposluje 130 delavcev in kjer skrbimo za 217 stanovalcev,
od tega 181 v Trebnjem in 36 v šmarješki
enoti, se je 15. januarja zaključilo težko
trimesečno obdobje okužb s koronavirusom. Vse svoje aktivnosti smo prilagodili
izvajanju ukrepov za zajezitev epidemije in
se ob izbruhu prioritetno ukvarjali z zajezitvijo širjenja virusa in omilitvami posledic
okužb.«
Kdaj so se pokazale prve okužbe in kakšne so bile številke?
Od oktobra dalje, ko smo imeli prve primere okužb v zavodu, so bile okužbe s
koronavirusom potrjene pri skupno 164
stanovalcih. Od tega v oktobru 5 okužb, v
novembru 112, v decembru 42 in januarju
5 okužb. Bolnišnično oskrbo je potrebovalo 22 obolelih stanovalcev. Skupaj pa je
umrlo 17 stanovalcev s covidom.
Kako pa je bilo v mesecu decembru?
Konec decembra med stanovalci na sedežu doma v Trebnjem ni bilo več okužb. Stanje pa se je poslabšalo v naši Enoti Šmarjeta, kjer smo takrat zabeležili prve okužbe
in okužene stanovalce takoj premestili iz
šmarješke enote v rdečo cono na sedež
zavoda v Trebnje.
In kako ste pričeli letošnje leto?
S 15. januarjem so se zaključile še zadnje
izolacije teh stanovalcev. Od takrat dalje
nimamo aktivnih primerov okužb in smo
rdečo cono zaprli.
Imate sedaj kaj prostih kapacitet?
Trenutno nismo polno zasedeni, saj smo
morali zagotavljati prostor za organizacijo
rdečih con. Po zaprtju le-te pa sedaj zapolnjujemo nezasedena mesta s sprejemi novih stanovalcev.
Koliko je trenutno prostih mest?
V Trebnjem je po stanju na dan 1. 2. 2021
prostih 18 mest in v Enoti Šmarjeta 7 mest.
Kako pa je s cepljenjem stanovalcev in
zaposlenih?
Konec decembra 2020 smo tudi v našem
domu pričeli s cepljenjem stanovalcev in

zaposlenih. Z dvema odmerkoma cepiva
proti covidu-19 je bilo cepljenih 36 stanovalcev, kar je večina tistih, ki okužbe znotraj treh mesecev še niso preboleli, ter 20
zaposlenih, kar predstavlja 29 odstotkov
tistih, ki okužbe še niso preboleli.
Ključno je, da se v domu zaradi cepljenja
in prekuženosti epidemija umirja in se življenje postopoma vrača v stare tirnice.

Ob tej priložnosti moram pohvaliti tako
v. d. direktorico, ga. Matejo Povhe, kakor
tudi celoten kolektiv zaposlenih, saj je to
ekipa, ki verjame v spremembe, ekipa,
ki opravlja čudovito delo, in so odprti za
spremembe ter želijo ustvariti take pogoje bivanja, v katerih bi navsezadnje želeli
živeti tudi sami.
Mojca Smolič

Trebnje
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Selitev dejavnosti
pulmologije

V začetku januarja je prenehala delovati pulmološka ambulanta v Zdravstvenem domu Trebnje (preselila se je
na lokacijo Seidlova 46, Novo mesto,
ostali kontakti ostajajo nespremenjeni).
Zdravstveni dom je naredil vse, da do
tega ne bi prišlo.
V Zdravstvenem domu Trebnje se srečujemo z ogromno prostorsko stisko,
saj v zadnjih letih beležimo veliko povečanje dejavnosti (tako vzpostavitev
novih dejavnosti kot širitev obstoječih).
Nekatere dejavnosti obratujejo na meji
prostorsko sprejemljivega (npr. laboratorij). Zaradi tega smo izvedli širitve in
optimizirali izrabo prostorov, vendar
to žal ni bilo dovolj. Zato smo pričeli
tudi pogovore z najemniki o možnostih izpraznitve prostorov. Z vsemi smo
vzpostavili ustrezen dialog. Z zobno
ambulanto in psihiatrom smo se uspeli
dogovoriti v obojestransko zadovoljstvo (zobozdravstvena ambulanta se je
preselila na drugo lokacijo v Trebnjem,
psihiater pa se je začasno preselil v
manjše prostore znotraj zdravstvenega
doma). Pri pulmologiji pa so se zadeve
žal zapletale.
Že v letu 2018 smo prosili najemnico,
da bi v najete prostore preselili še psihiatra, saj smo ocenili, da prostorske
danosti to omogočajo. Prošnja je bila
zavrnjena. Potem smo najemnici ponudili manjše prostore znotraj zdravstvenega doma, vendar smo bili zavrnjeni z
obrazložitvijo, da se ne bo selila in da
se raje upokoji. Decembra 2019 smo
najemnici poslali pismo, s katerim smo
jo poprosili, naj nam posreduje informacijo, do kdaj še namerava gostovati
v naših prostorih (dopisu smo dodali
dikcijo, da če odgovora ne bomo pre-

jeli, pričakujemo, da bo prostore vrnila
v roku enega leta). Pulmologinja nas je
pisno obvestila, do kdaj še ima veljavno zdravniško licenco in do kdaj še ima
pogodbo z ZZZS. Od takrat dalje se o
datumu izpraznitve nismo pogovarjali.
Najemnica nas je v jeseni 2020 ustno
obvestila, da bo izpraznila prostore do
januarja 2021.
Župan Občine Trebnje je pulmologinji
ponudil nadomestne prostore na drugi
lokaciji v Trebnjem in vso pomoč pri selitvi, vendar je tudi to ponudbo zavrnila.
Torej Zdravstveni dom Trebnje in lokalna skupnost na čelu z županom Občine
Trebnje sta naredila vse, kar je v njuni
moči, da bi dejavnost pulmologije ostala v našem kraju. Zdravstveni dom Treb-

nje je bil pripravljen prevzeti dejavnost
pod svoje okrilje, saj se je že dogovarjal
za zaposlitev pulmologinje v primeru
prenehanja dejavnosti obstoječe koncesionarke (upokojitev). S tem bi dolgoročno ohranili in razvijali to specialistično zdravstveno dejavnost v Trebnjem.
Ker je bila dejavnost (ob soglasju ministrstva za zdravje) prenesena drugam,
so se s tem praktično zaprle vse možnosti, da se v prihodnosti vrne v Trebnje.
Poteza Hudoklinove bo imela dolgoročne posledice na razvoj specialistične dejavnosti pulmologije na področju Trebnjega, kar pa v Zdravstvenem
domu Trebnje močno obžalujemo.
Direktorica:
mag. Vera Rozman, univ.dipl.ekon.

Nova organizacija izvajanja hitrih antigenskih testov
S 1. februarjem 2021 uvajamo novo organizacijo izvajanja hitrih
antigenskih testov.
1. Vsak delovnik bomo izvajali brezplačne hitre antigenske teste za občane. Potrebno se je naročiti na telefonsko številko
040 672 254. Ministrstvo za zdravje je izrecno prepovedalo,
da bi delodajalci naročali svoje delavce na brezplačno antigensko testiranje splošne populacije.
2. Za podjetja uvajamo mobilno enoto, ki bo izvajala hitre antigenske teste na lokaciji podjetij. Cena storitve brez materiala je 15 evrov. Podjetja lahko izkoristijo subvencijo države
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3.

za nakup testov na podlagi Zakona o interventnih ukrepih
za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19. Pred nakupom se je potrebno obvezno posvetovati
z našim laboratorijem, ker bomo uporabljali samo kvalitetne
teste. Naročanje je možno preko telefona 040 672 254 ali
maila ambulanta.dmdps@zd-tr.si.
Hitre antigenske teste za šole in vrtce bomo izvajali po posebnem programu.
Zdenko Šalda, dr. med.
spec. med. dela, prometa in športa

intervju
50 let Kegljaškega
kluba Trebnje
Prvi keglji so pričeli pokati že jeseni leta
1970 na dvosteznem avtomatskem kegljišču z asfaltno podlago, in sicer na podstrešju gospodarskega poslopja pri gostili
Opara v Trebnjem. Ta velika pridobitev za
samo mesto in širše je bila nekaj časa le
rekreativna.
15. januarja 1971 se je na pobudo Jožeta
Krevsa in kegljaških zanesenjakov na ustanovnem občnem zboru formiral Kegljaški
klub Trebnje. Ker je do tedaj v Trebnjem
deloval le odbojkarski klub, so bili kegljači
prava popestritev. Na ustanovnem zboru
je bilo prisotnih kar 25 članov, takratni
vodja pa je bil gospod Pavel Žagar.
V vseh letih pa so klub vodili: Pavel Žagar,
Ciril Bukovec, Ivan Vovk, Jože Vencelj, Miran Jurak, Majda Ivanov, Dušan Jarc in Jelka Oven.
Od same ustanovitve pa do danes je klubu
ostal zvest sedanji trener Niko Goleš.
Gospod Niko, vi ste zvesti klubu od same
ustanovitve dalje. Kako so potekali treningi takrat?
Za najstarejšo kegljaško disciplino v tako
imenovanih borbenih igrah je tekmovalo v
vsaki ekipi 10 igralcev. Igralo se je na čiščenje. Od začetka je vsak igralec imel po šest
lučajev, kasneje so se pravila spremenila na
tri lučaje. Tako je na posamezni stezi igrala
ena ekipa. Po treh odigranih setih so ekipe
zamenjale steze. Dekleta so posamezno
igrala na 100 lučajev mešano oz. 2 x 50 lučajev (25 v polno + 25 na čiščenje), moški
na 200 (oz. 4 x 50 lučajev (25 v polno + 25
na čiščenje) lučajev mešano. Pri ženskah je
nastop odigran v 40 minutah, pri moških v
1 uri in 20 minut. Vseskozi je za komandno mizo sedel sodnik, ki je ročno zapisoval
rezultate, ker takrat še ni bilo avtomatskih
zapisovalcev.
Kje ste trenirali?
Prvih deset let delovanja so se treningi odvijali na kegljišču Opara v Trebnjem, in sicer ob torkih in četrtkih od 14. do 22. ure,
sobote in nedelje pa so bile rezervirane za
tekmovanja. Velikokrat smo šli na treninge na tristezno kegljišče Novljan v Mirno
Peč. Sprva z vlakom, kasneje pa z osebnimi
avtomobili vse do leta 1981.
Kakšen preobrat je sledil po letu 1981?
Zaradi tekmovanj moške ekipe (6 x 200
lučajev mešano) je bila tekma na štiristeznem kegljišču odigrana v štirih urah. Na
dvosteznem kegljišču pa je trajala osem

Ekipa KK Trebnje
ur. Takrat so ženske kegljale ekipno tekmo
(4 x 100 lučajev mešano) na do steznem
kegljišču štiri ure, na štiristeznem pa dobri dve uri. S tem dejstvom so dvostezna
kegljišča praktično postala neuporabna oz.
so bila le še za rekreacijska tekmovanja oz.
igranje borbenih iger, v katerih je lahko v
ekipi nastopilo deset tekmovalcev.
Vaša domovanja?
Od ustanovitve pa do 1981 leta smo trenirali in tekmovali na matičnem kegljišču
Opara v Trebnjem. Sledilo je brezdomsko
poslanstvo na štiristeznem modernem privatnem kegljišču Čož v Ivančni Gorici. Po
zaprtju tega v avgustu leta 1992 in prenehanju delovanja moške ekipe se je ženska
ekipa odločila za nadaljevanje aktivnosti
v Krškem. Takratni direktor Peter Markovič nam je na štiristeznem objektu hotela
Sremič nudil vso podporo. Z dogovorom s
tovarno zdravil Krka in županom Francem
Koncilijo je bilo leta 1996 ponovno obnovljeno štiristezno kegljišče Pri Vodnjaku v
Novem mestu, na katerem so »bivale« do
leta 2014. Mestna občina Novo mesto je
leta 2016 v športnem parku Portoval poleg teniških igrišč na desnem bregu Krke
zgradila novo stavbo in postavila štiristezno
kegljišče v prvem nadstropju. Ker nismo
dobili rezervacije na objektu, smo domovanje preselili na štiristezno kegljišče Invalid v
Ljubljani. Po dveh letih bivanja v prijetnem
okolju v spremstvu naših podpornih članov

in domačinov smo dosegali vrhunske rezultate. Leta 2018 smo od domačinov dobili
želeni termin na Portovalu, na katerem treniramo in tekmujemo še danes.
Ali sta bili igranje in sama igra enaki kot
danes?
Od začetka sezone oz. natančneje s 1.
julijem 2002 ženske in moški igrajo posamezno v enotni disciplini 1 x 120 lučajev
mešano na vsaki od štirih stez en set. V
borbenih igrah pa ekipo sestavlja šest tek-

Niko Goleš prejema medaljo
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movalcev in igralec ima na voljo tri lučaje
na čiščenje. Igra se na 12 setov brez kakršne koli podpore trenerja.
Danes je med igro dovoljeno trenerju sedeti za igralcem in mu dajati navodila. Celih 12 minut, kolikor ima igralec na razpolago časa za igro oz. vse do najave sodnika,
ko objavi menjavo tekmovalcev na stezah,
tega mesta trener ne sme zapustiti. V kolikor ga zapusti pred koncem seta, dobi rumeni karton.
Je bilo samo igranje enako kot današnje?
Sploh ne. Moderno športno kegljanje se
igra po strogih pravilih Mednarodnega
športnega pravilnika NINEPIN BOWLING
CLASSIC v WNB (NBC).
Kdaj so v klub vstopila dekleta?
V klub so dekleta prihajala postopoma. Že
od začetka so na regijskem nivoju nekatere zablestele na tekmah. Šele po šestih
letih od ustanovitve pa so dekleta prvič
odigrale klubsko prvenstvo.
Kdaj ste se začeli vzpenjati v sam vrh kegljanja?
Po letu 1981 je ekipa imela na voljo moderno kegljišče v Ivančni Gorici, kar so s
pridom izkoristile s treningi in tekmovanji.
Vse do osamosvojitve so kegljačice tekmovale posamezno in v dvojicah na regijski
ravni, na turnirjih in državnih prvenstvih.
V letu 1992 so začele igrati v slovenskih
ligah, kar počnejo še danes.
V vseh ligah so bili tako vzponi kot padci.
Res je bilo vsega. Več je bilo vzponov kot
padcev. Eden od največjih padcev je vsekakor razočaranje nekaterih članov moške
ekipe, ki so po zaprtju kegljišča v Ivančni
Gorici leta 1992 obupali in z dejstvom da
bi se vozili na treninge in tekme v Krško,
enostavno vrgli puško v koruzo in prenehali z delovanjem v klubu.
Katera generacija je bila najbolj uspešna?
Vse generacije so imele posameznike z
vidnimi uspehi. Izjemen uspeh pa je v letu
2015 med mlado generacijo dosegla nadarjena Nika Radelj.
Večji rezultati doma in v tujini?
Na državnem prvenstvu v borbenih igrah
je trebanjska ekipa v letu 2005 osvojila
naslov državnih prvakinj. Med posameznicam je največji uspeh dosegla Nika Radelj 13. maja 2015 na Svetovnem kadetskem prvenstvu (U-18) v nemškem mestu
Spechersdorf, na katerem je postala svetovna podprvakinja. Na istem prvenstvu
je osvojila 4. mesto v kombinaciji. Nika je
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nastopila na Svetovnem mladinskem prvenstvu (U-23) v Novigradu na Hrvaškem
in z reprezentanco Slovenije osvojila 5.
mesto kot najboljša posameznica v ekipi s
582 podrtimi keglji.
Leta 2014 pa je Nika Radelj na mladinskem
prvenstvu Slovenije postala državna prvakinja posamezno in v kombinaciji. Srebrno
medaljo v sprintu pa je med članicami na
državnem prvenstvu prikegljala Katja Šribar. Vsekakor je največji uspeh nastop ženske ekipe na državnem ekipnem prvenstvu
v elitni 1. A ligi. Če pa gledam klub kot celoto, pa vsaka izmed članic vedno prispeva
svoj podrti kegelj v naš mozaik, da je lepši.
Profesionalni trener vedno začenja pri
koreninah. Kako vam gre od rok?
Pod okriljem predsednice kluba Majde
Ivanov in s tehničnim vodstvom kluba
smo 2002 organizirali prvo trebanjsko šolo
kegljanja na novomeškem Vodnjaku. Na
21-urnem izobraževanju, ki sta ga vodila
Niko Goleš in Milena Veber, je nastopilo
15 deklic OŠ Trebnje, ki so po končani šoli
prejele zlate kegljaške medalje.
V novejšem času nam ne uspe organizirati vadbe za najmlajše zaradi oddaljenosti
kegljišča in nepričakovane pandemije koronavirusa. Kljub več desetletnim praznim
obljubam vseh občinskih predsednikov in
županov za pridobitev kegljaškega objekta
živimo v upanju, da se bo to čim prej tudi
zgodilo in takrat bomo najsrečnejši.
Kako gledate na jutri?
Kot oseba sem večni optimist. Prej kot
kegljač, zdaj kot trener in tehnični vodja
kluba. Še vedno upam, da bomo nekega

dne doživeli trenutek, ko se bomo v slovenskem prostoru predstavili kot klub, ki si
je moderno kegljišče res zaslužil in šele takrat lahko pričakujemo razcvet športnega
kegljanja za vse starostne generacije.
Vaši glavni sponzorji v polstoletni zgodovini?
Naš največji sponzor kluba je naša Občina,
ki nam pomaga z vsakoletnim sofinanciranjem izvedbe programa. Tudi podjetje
Mercator, ki je bil naš sponzor, nam je pomagal pri izvedbi programov.
Kakšna dobra anekdota iz vaše bogate
športne kegljaške zgodovine?
Bilo jih je veliko. Morda dogodek iz tekmovanja moške ekipe. V Krškem je bila 16.
septembra 1972 leta na sporedu prvenstvena tekma. Da bi rešil klub na tekmi,
sem z dovoljenjem sodnika Marjana Ponikvarja šel dan prej odigrat svojih 200 lučajev. Ob bučnem navijanju krških kegljačev
sem jih počastil s prigrizkom in pijačo. Naslednji dan so prišli zaskrbljeni člani naše
ekipe na tekmo in so izvedeli, da sem metal že včeraj, saj sem se na to soboto ravno
ženil. Zelo dobro so odigrali to tekmo, na
koncu pa jih je čakala pogostitev, kot se za
tako priložnost spodobi.

Med najvztrajnejše v
kegljaškem klubu pa sodi tudi
MILENA VEBER.
Kako se spominjate svojih začetkov?
Moja športna pot se je začela pod budnim
očesom učitelja telovadbe v Osnovni šoli

intervju
Trebnje. Od košarke, rokometa, skoka v
daljavo do meta krogle. V srednji ekonomski šoli pa sem bila čisto nasprotje športa.
Po opravljeni diplomi sem pričela delati v
tovarni Donit na Veliki Loki in po porodniškem dopustu sem se aktivno vključila
v delavske športne igre. Kot vodja sem
leta 1977 ekipo spremljala na kegljišče v
Trebnjem. Po končanem tekmovanju pa
me je g. Tomaž Hudoklin postavil na stezo,
mi povedal par zakonitosti kegljanja in takoj »prvi met devetka«. Seveda mi ni bilo
treba dvakrat povedati, da je v Trebnjem
kegljaški klub in da potrebujejo članice.
Znašla sem se na njihovem treningu in
sprejeli so me odprtih rok.
Koliko let je že od tega?
Minilo je skoraj 43 let in nikoli mi ni bilo
žal. Rezultati niso bili slabi. Večkrat sem
osvojila naslov dolenjske prvakinje, nastopala na republiškem prvenstvu, bila tudi
članica reprezentance in zastopala Slovenijo na državnem prvenstvu Jugoslavije.
Kaj vam največ pomeni?
Največ mi pomeni ekipno tekmovanje. Vsa
ta leta smo trener in vodja ekipe Niko Goleš in Dalmacija Milan z roko v roki vodili

Milena Veber v akciji
eno ali dve ekipi skozi treninge in državne
lige. Pridobili smo naziva inštruktor kegljanja in trener kegljanja. Skupaj z dekleti
smo dosegali zavidljive rezultate glede na
pogoje, ki smo jih imeli.
In kakšne so vaše želje?
Kegljanje je šport, ki je primeren tako za
mlajše kot starejše. Moja največja želja in
tudi želja klubskih kolegic je, da bi dočakali
odprtje kegljišča v Trebnjem in, da nam bo
uspelo vzgojiti še novo, mlado generacijo,
ki bi nadaljevala naše delo.
S ponosom oba povesta, da brez vztrajnosti in ljubezni do tega športa ne bi posegali

po vrhunskih rezultati. Le-te pa že dolgo nizajo skupaj: Jelka Oven, Rozi Flisar,
Silva Zupančič, Mojca Šalehar, Iris Vencelj, Nika Radelj, Jasmina Mišič, Polona
Gregorčič in Stanka Zaletelj.
Upajmo, da se bo tudi zanje v mestu našel
prostor za novo kegljišče, kjer bodo lahko
izvajali treninge in nizali rezultate.
V koliko bodo razmere dovoljevale, želijo
svoj častitljiv jubilej obeležiti v mesecu juniju s slavnostno sejo.
Čestitke vsem in vsakemu posebej.
Mojca Smolič

Nastop v državni ligi za ženske, jeseni 1992 v Krškem
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Dacia. Zanesljiv partner GRZS.

Naročnik oglasa: Avtocenter Vovk d.o.o.

PODJETNIŠKA ULICA 7, SI-8210 TREBNJE, TEL: 07 348 17 20, WWW.AVTO-VOVK.COM

AVTO CENTER VOVK,

Dacia priporoča

dacia.si

*EKO SKLAD na svoji spletni stran: https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin/osebna-vozila-na-plin-kredit po vnosu v rubriko: hitri informativni izračun kredita nudi naslednje kreditne pogoje za nakup vozila. Informativna mesečna anuiteta za model Novi Sandero Stepway Essential 1.0 100 ECO-G 100 v skupni vrednosti 12.290 € z DDV, s pologom v višini 3.440 € in financirano vrednostjo 8.850 € za obdobje 120 mesecev, znaša ob najemu kredita prek EKO SKLADA 78,69 €. Obrestna mera za najem kredita znaša 1,30 % letno. Vse informacije so zgolj informativne in temeljijo na informativnem in izračunu kredita na spletni strani EKO SKLADA. Več o kreditih EKO SKLADA za osebna vozila na plin, si lahko preberete na uradni spletni strani https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin/osebna-vozila-na-plin-kredit. Renault Nissan Slovenija ne odgovarja za informacije objavljene
na spletnih straneh EKO SKLADA kot tudi ne za točnost in zanesljivost in celovitost teh informacij in informativnega izračuna kredita, ki je na voljo na spletnih straneh EKO SKLADA. Pridržujemo si pravico do napak. Poraba pri mešanem ciklu: 5,6−7,4 l/100 km.
EmisijeCO2:127−131g/km.Emisijskastopnja:EURO6DFull.EmisijaNOx:0,0248g/km.Ogljikovdioksid(CO2)jenajpomembnejšitoplogredniplin,kipovzročaglobalnosegrevanje.Emisijeonesnaževalzunanjegazrakaizprometapomembnoprispevajokposlabšanju
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

z
kreditom*
+ paket zimskih pnevmatik

79 € /MESEC

ŽE ZA

Z VGRAJENIM POGONOM NA PLIN

SANDERO STEPWAY ECO-G

NOVI DACIA

občinske novice
Kolesarska veriga
na podeželju
Občina Trebnje se je lanskega februarja v
sodelovanju z LAS Suhe krajine, Temenice
in Krke prijavila na 5. javni razpis za projekte sodelovanja LAS Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Izjemno pomemben in odmeven projekt Kolesarska
veriga na podeželju je del širšega projekta sodelovanja lokalnih akcijskih skupin,
v katerem je pristopilo 12 LAS in 29 občin
iz celotne Slovenije pod vodstvom LAS
Gorenjska košarica.
V oktobru 2020 smo skupaj z LAS STIK
prejeli odločbo o odobritvi sofinanciranja
projekta v višini 100.000,00 EUR, od česar
sofinancerska sredstva v višini 82.886,85
EUR padejo na Občino Trebnje, sofinancerska sredstva višini 17.113,15 EUR pa na
LAS STIK.
V okviru projekta bodo na območju LAS
STIK v občini Trebnje postavljene 4 posta-

je za izposojo koles, ki bodo opremljene
s po tremi navadnimi kolesi in dvema
električnima. Predvidene lokacije postavitve postaj so pri stavbi Občine Trebnje, v
Štefanu (križišče pri Gostilni Mišič), na Cvibljah ob nogometnem igrišču in v Dolenji
Nemški vasi ob podružnični šoli.
Projekt je namenjen uvedbi in nadgradnji
kolektivnega sistema množične mobilnosti
na območju 12 lokalnih akcijskih skupin. Z
digitalizacijo map, skupno aplikacijo ter
aktivnostmi za integracijo z že obstoječimi kolesarskimi sistemi v Sloveniji bo
trajnostna električna mobilnost dostopna
tudi do sedaj spregledanim uporabnikom
in tudi na do sedaj spregledanih območjih.
Kot navaja vodilni partner LAS Gorenjska
košarica, se bo s certificiranjem kolesarjem prijaznih ponudnikov, z izobraževanjem o uporabi električnih koles ter pre-

nosom dobrih praks med območji LAS
zavedanje in ponudba za kolesarje tudi na
območjih vseh sodelujočih LAS dvignila na
višjo raven. Ob povečanju dostopnosti do
naravnih in kulturnih znamenitosti in ob
novem doživljanju le-teh se bo zmanjšal
vpliv na okolje, povečala učinkovita rabe
energije, obnovljivih virov in znižale emisije CO2. Pripravljena bo tudi študija pozitivnih učinkov operacije in povezava vseh
v skupno spletno in mobilno točko.
O nadaljnjih aktivnostih projekta vas
bomo obveščali v Glasilu in tudi preko
spletne strani in Facebook profila Občine
Trebnje.

Športni park
Trebnje

ljanje predali vse objekte splošnega pomena.
Športni park zaradi lokacije in vsebinske
pestrosti spada med najpomembnejše športno-rekreacijske objekte v občini
Trebnje, saj na njem trenira vrsta trebanjskih in drugih športnih klubov in društev
(npr. Nogometni klub Trebnje, Atletski klub
Krka Novo mesto, Rokometni klub Trimo
Trebnje, Trebanjske mažorete, Šola košarke Matjaža Smodiša, Karate klub Trebnje,
Klub borilnih veščin »Fearless fighters«,
Športno društvo Trimko, Šolsko športno
društvo občine Trebnje …). Objekt uporabljajo rekreativne skupine in posamezniki,
prav tako pa ima v Športnem parku Trebnje športno vzgojo Osnovna šola Trebnje.

Športni park Trebnje je pomemben tudi z
vidika tekmovanj in prireditev, saj se bodo
lahko v urejenem športnem parku odvijale
tudi razne športne in družabne prireditve
v organizaciji različnih uporabnikov.
Športna infrastruktura daje možnosti za
krepitev zdravja občanov oziroma omogoča zdrav način življenja in aktivno preživljanje prostega časa, zato upamo, da se
širjenje bolezni COVID-19 v prihajajočih
mesecih ustavi ter se odpravijo oziroma
omilijo ukrepi, kar nam bo omogočilo ponovno brezskrbno uporabo športnega parka in vseh njegovih pridobitev.

Športno igrišče OŠ Trebnje je pred celovito obnovo obsegalo manjše nogometno
igrišče z umetno travo, asfaltno košarkarsko igrišče ter atletsko stezo, posuto z lešem. V letih 2014–2020 smo za ureditev
le-tega namenili skupno okoli 800.000
EUR proračunskih sredstev, saj smo ga
praktično v celoti preuredili oziroma obnovili. Bistvena dela so obsegala obnovo
nogometnega igrišča z umetno travo z
opremo, novo podlago in umetno maso,
obnovo atletske steze s skokom v daljino
v tartanski izvedbi, ureditev košarkarskega igrišča v tartanski izvedbi, ki služi tudi
kot vadbišče za mažorete, ureditev igrišča
za odbojko na mivki in rokometa na mivki z razsvetljavo, ureditev igrišča za tenis,
umestitev opreme za skok v višino, drsališča z umetno maso, ki omogoča drsanje
skozi celo leto, novogradnjo tribun s hortikulturno ureditvijo in ureditev pohodne
poti mimo igrišča, izvedbo tlakovanja in
ostale ureditve (urbana oprema, kot so
koši za smeti, klopi in stojala za kolesa,
osvetlitev, zunanji tuši). Sam športni park
je sedaj investicijsko zaključen, sledi ureditev prostora pri stavbi CIK oz. parkirišč.
Upravljanje Športnega parka Trebnje je z
novim letom za čas enega leta kot pilotni projekt prevzela Komunala Trebnje. Po
enem letu bomo analizirali upravljanje
in če se bo to pokazalo kot učinkovito in
uspešno, bomo Komunali kasneje v uprav-

Mateja Zupančič
Občinska uprava Občine Trebnje

Janez Pirc, mag. jav. upr.
direktor Občinske uprave Občine Trebnje
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Najbolj všečna je bila
Nebeška klopica
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD), Območna izpostava Trebnje je decembra lani zasnoval nov projekt Fotografski laboratorij, v okviru katerega so najprej pripravili
Uvodni tečaj fotografiranja, nato pa še fotografski natečaj
Lepota vsakdana.
Natečaj je bil namenjen vsem ljubiteljskim fotografom na območju Temeniške in Mirnske doline, z izbrano tematiko pa so
želeli ljubitelje fotografiranja spodbuditi k iskanju fotoutrinkov, ki nam polepšajo vsakdan. Na natečaj je pripelo 13 fotografij, najbolj všečno pa so izbirali na Facebook strani JSKD OI
Trebnje. Glasovanje so zaključili 20. januarja, najbolj všečna
fotografija je postala fotografija Janija Vimpolška Nebeška
klopica, ki je do takrat prejela 562 všečkov. Zmagovalec je
prejel darilni bon za družinsko fotografiranje, ki ga podarja
LenKa Photography.
Dela, ki so sodelovala na natečaju, in rezultate natečaja si
lahko še vedno ogledate na Facebook strani in na YouTube
kanalu JSKD OI Trebnje.
Joži Sinur, foto: Jani Vimpolšek

OŠ Veliki Gaber v
mednarodnem projektu
Erasmus+
OŠ Veliki Gaber se je v šolskem letu 2020/21 vključila v dveletni mednarodni projekt Erasmus+, ki ga financira EU. Ko
bodo razmere dopuščale, so predvideni tudi mednarodni
obiski. Države, s katerimi skupaj delijo aktivnosti in izkušnje,
so Litva, Italija, Turčija in Španija. Naslov projekta je BLUE

Praznična orientacija
Epidemija ni zaustavila trebanjskih tabornikov. Kljub negotovim časom in slabemu vremenu smo pripravili dogodek, s
katerim smo povabili širšo javnost na pohajanje v naravi in s
tem spodbudili k zdravemu načinu življenja.
Ob koncu leta smo taborniki Rodu sivih jelš iz Trebnjega
pripravili praznično orientacijo. V Trebnjem in na njegovih
obronkih smo postavili 14 kontrolnih točk. Postavljeni sta bili
dve poti, in sicer Škratov krog, ki je bil dolg približno 5,5 km,
in Pot dobrega moža v dolžini približno 10 km. Na posamezni kontrolni točki so pohodniki s pomočjo spletne aplikacije odčitali kodo in odgovorili na vsaj eno vprašanje. Z njimi
smo preverjali poznavanje orientacije, zgodovine Trebnjega
in znanih Trebanjcev. Orientacije, ki so se jo lahko ekipe udeležile v času od božiča do novega leta, se je udeležilo devet
ekip. Najhitrejši in najuspešnejši pri odgovorih so bili člani
ekip PiToni in Prapreški hodci, ki so si prislužili taborniško nagrado.
Taborniški pozdrav
Natalija M. Borin, Mojca Mežik, Maja Godec
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SHIRTS, GREEN SHORTS. Tema je ekološka, s poudarkom na klimatskih spremembah, onesnaževanju, varovanju narave in sobivanju z
njo ter raziskovanju posledic onesnaževanja. Januarja so imeli Erasmusov virtualni dan odprtih vrat, kjer so na enem mestu na voljo za
ogled njihove dosedanje aktivnosti v slovenščini in angleščini.
Stran v slovenščini:
https://sway.office.com/i4R13uuScVSP2H7r?ref=Link
Stran v angleščini:
https://sway.office.com/xEbViUz5kYyPMrjZ?ref=Link
Andreja Jaklič, šolska koordinatorica projekta

novice

“Prijatlji” letos
nekoliko drugače
Ob slovenskem kulturnem prazniku vsako
leto v Temeniški in Mirnski dolini gostijo tradicionalno prireditev Prijatlji, ki jo
pripravlja trebanjska izpostava Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD).
A zaradi epidemije je letos medobčinska
proslava občin Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje potekala drugače, kot smo bili vajeni do sedaj.
Po krožnem pravilu so letošnjo slovesnost
gostili v Šentrupertu, v domove pa so jo
ponesli s pomočjo sodobne tehnologi-

je, ki v zadnjem letu kroji naš vsakdan. V
imenu županov občin Temeniške in Mirnske doline je tako na prireditvi pozdravil
župan Občine Šentrupert Andrej Martin
Kostelec, slavnostna govornica pa je bila
dr. Vera Smole, predavateljica dialektologije in zgodovine slovenskega jezika na
Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki je razmišljala o
znanosti in kulturi.
Program prireditve so obogatili Glasbena
šola Trebnje, MePZ Leo Fortis Trebnje,
Vokalna skupina Lilith, Gledališka skupina
P.L.I.N. in Kristina Gregorčič z interpretacijo besedil iz literarnega zbornika Besede
povezujejo 2018–2020, o kulturi so raz-

mišljali Luka Bregar, Barica Kraljevski, Jože
Zupan in Polonca Bartolj, v okviru projekta Fotografski laboratorij pa so predstavili
fotografije z natečaja Lepota vsakdana in
Uvodnega tečaja fotografiranja.
Prireditev, katere glavni namen je bil pokazati, da kultura kljub zaostrenim razmeram še vedno živi med nami, je povezovala Petra Krnc Laznik. Gledalci so si jo
ob slovenskem kulturnem prazniku lahko
ogledali na Televizij Vaš kanal, še vedno pa
je na voljo tudi na YouTube kanalu in Facebook strani JSKD OI Trebnje.
Joži Sinur,
foto: Alenka Stražišar Lamovšek

tečajih projekta Pridobivanje temeljnih in
poklicnih kompetenc ter na delavnicah
našega Večgeneracijskega centra Marela.

Več informacij: info@ciktrebnje.si, 07 34
82 100 ali ciktrebnje.si.
Tanja Vrčkovnik

Digitalno je lahko
tudi zabavno
»Ne živi v preteklosti, ne sanjaj o prihodnosti, osredotoči se na sedanji trenutek.«
(Buda)
Med pomembne sedanje trenutke, na
katere se je potrebno osredotočiti, spada
tudi razvoj digitalnih kompetenc. Razvijane digitalnih kompetenc ni cilj, ampak
sredstvo za vseživljenjsko izobraževanje
ter udejstvovanje v vsakdanjem (osebnem
in delovnem) okolju 21. stoletja. Predvsem s pojavom epidemije COVID-19 se je
pokazala potreba po obvladovanju računalniških znanj za vse generacije. Na CIK
Trebnje smo se na to kar hitro odzvali. Za
izobraževanja na daljavo smo usposobili
tudi naše slušatelje, tako člane UTŽO Trebnje zaposlene in brezposelne, ki obiskujejo tečaje tujih jezikov, osnovno šolo za
odrasle, srednješolske programe …
Vse, ki si želite nadgraditi svoja znanja, vabimo, da se nam pridružite na brezplačnih
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Miha Zupančič
Miha je rojen Trebanjec, čeprav zaradi študija že nekaj časa dela in živi v Ljubljani, se
vedno rad vrača domov. V Novem mestu
je obiskoval srednjo zdravstveno šolo in
študij nadaljeval na Zdravstveni fakulteti
v Ljubljani. Ker pa so se aktivnosti, s katerimi se je ukvarjal v prostem času, začele
vedno bolj prepletati z njegovo poslovno
potjo, se je odločil, da opravi še dodatno
izobraževanje, smer poslovni sekretar.
Kje vse ste dejavni?
V lokalnem okolju sem aktiven v Trebanjskem mladinskem svetu, ki preko Komisije
za mladinska vprašanja, katere predsednik
sem, služi kot stik mladih z odločevalci. Na
komisiji smo na primer predlagali in dosegli povečanje števila štipendij ali priskrbeli sredstva, ki so jih lahko dobili mladi,
ki so prenavljali svoje bivanjske prostore.
Sem tudi predsednik Mladinskega sveta
Slovenije, ki je formalni predstavnik in zagovornik mladih cele Slovenije. Poleg tega
sem član različnih organov, ki svetujejo
vladi pri tematikah, ki se dotikajo mladih
in tudi član Sveta Republike Slovenije za
študentska vprašanja in Sveta RS za visoko
šolstvo. S ponosom pa povem, da sem tudi
član domačega Prostovoljnega gasilskega
društva Trebnje in, če mi le čas dopušča,
se redno udeležujem intervencij.
Kako ste zašli v KŠOT in kakšna je bila
vaša funkcija?
Na začetku srednje šole sem obiskoval
projekte društva in se kaj kmalu pridružil
organizacijski ekipi festivala ŠVIC. Nato me
je organizacija projektov in sodelovanje v
društvu tako prevzelo, da sem se odločil
kandidirati za predsednika. V času mandata smo organizirali številne dogodke:
od koncertov do različnih izobraževalnih
delavnic. Naša največja projekta pa sta
vsekakor bila vseslovenski Festival ŠVIC in
festival Trebnjeraj.
Kako je s študenti v naši občini. S čim se
spopadajo?
Študentje v naši občini imajo podobne
težave kot drugod po Sloveniji. Kdor ni
imel tega privilegija, da je dobil sobo v
študentskem domu, se sooča z visokimi
najemninami v Ljubljani ali pa se vsakodnevno vozi v Ljubljano ali Novo mesto.
Sicer je študij v Sloveniji brezplačen, vendar študij za sabo še vedno prinese veliko
stroškov, ki jih nekatere družine enostavno niso sposobne kriti, čeprav nekateri
študentje ne želijo biti finančno odvisni
od svojih staršev. Mednarodna raziskava
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Evroštudent VI je pokazala, da za 44 % študentov primarni vir prihodkov predstavlja
lastni zaslužek, 42 % študentom primarno pomaga družina, le 10 % pa je takih,
ki se zanašajo na štipendije. Tako morajo
študentje, da pokrijejo stroške študija in
življenja, opravljati še delo preko študentskega servisa.
Do pred kratkim ste bili tudi predsednik
Študentskih klubov Slovenije. Kakšno je
njihovo delovanje in delo?
Študentski klubi so pogosto osrednji akter
združevanja mladih v lokalnih skupnostih.
Z organizacijo različnih dogodkov lahko
mladi naredijo nekaj za lokalno skupnost,
hkrati pa tudi osebnostno rastejo in se
naučijo številnih spretnosti, ki jim koristijo
na prehodu v odraslost. Zvezo ŠKIS sestavlja 58 študentskih klubov iz vse Slovenije.
Primarni nalogi sta izobraževanje in pomoč vodstvom študentskih klubov. Organiziramo delavnice o tem, na kakšen način
se organizirajo občni zbori v času epidemije, kako se prilagajati na spremembe
zakonodaje itd. Naš najbolj poznan dogodek pa je zagotovo Škisova tržnica, ki jo je
pred epidemijo obiskalo celo do 25.000
ljudi. Kot predsednik Zveze ŠKIS sem bil
tudi član predsedstva Študentske organizacije Slovenije, ki na nacionalnem nivoju
skrbi za zagovorništvo študentov.

Sedaj ste predsednik Mladinskega sveta
Slovenije. Kakšno je vaše delo in katere
so prioritete?
Mladinski svet Slovenije pokriva številna
področja, ki se dotikajo mladih. Za letos
smo si z ekipo kot prioritete določili duševno zdravje, digitalno mladinsko delo,
pomoč mladim in mladinskim organizacijam pri soočanju s posledicami covida,
sodelovanje pri predsedovanju Slovenije
Svetu EU ter organiziranje Evropske mladinske konference.
Kdo vse pa sodi v to ekipo?
Mojo ekipo sestavlja še pet podpredsednikov, ki skrbijo vsak za svoje področje. Ta
so: mladinsko delo in neformalno izobraževanje, mladinske politike na nacionalni
ravni, mladinske politike na lokalni ravni,
trajnostni razvoj in mednarodno sodelovanje. Skupaj si prizadevamo zagovarjati
mlade in izboljšati njihov položaj.
Kako se študentje spopadajo z epidemijo? Ste se vključili v samo situacijo tako
študijsko kot humanitarno?
MSS je na Vlado RS naslovil številne predloge, kako bi lahko država v protikoronskih
paketih pomagala tudi mladim. Nekatere
je vlada upoštevala, pri nekaterih je naredila kompromis, številne pa na žalost popolnoma spregledala.

intervju
In kakšno je trenutno stanje?
Mladi so imeli že pred korona krizo številne težave, ki pa so se v tem času samo še
poslabšale. Številni so imeli samo začasne
zaposlitve in ti so v tem času prvi ostali
brez dela. Tudi statistika kaže, da je največ
brezposelnosti pri mladih. Mladi tudi težko
pridejo do stanovanj. Na trgu je sicer na
voljo več stanovanj, a so mladim žal nedosegljiva, saj so cene previsoke. Še tam, kjer
so prazna stanovanja na voljo, pa jih raje
oddajo turistom kot pa mladim družinam.
V času epidemije pa se je veliko študentov
zaradi financ moralo izseliti iz študentskih
domov in so se vrnili k staršem ali starim
staršem, ki pa so, kot vemo, rizična skupina. Veliko študentom je študentski dom
predstavljal edino varno zavetje, ki so ga
morali zapustiti. Tako so mladi ostali brez
rednih prihodkov, brez lastnih domovanj,
kar pa povzroča velike duševne stiske.
Se bo to odražalo tudi pri samem znanju,
saj je fizični študij čisto drugačen?
Študij sicer še naprej poteka po
prilagojenem programu, vendar menim,
da bo letošnje leto pustilo posledice na
celotni šolajoči se populaciji, saj je leta namreč večinoma povsem odvisna
od socialno ekonomskega stanja svoje
družine. Tisti učenci in študentje, ki imajo
doma boljše pogoje, so se lažje prilagodili
na situacijo. Pri mnogih pa se pojavljajo
težave z računalniško opremo, internetno
povezavo itd. Da ne govorimo o motnjah
in izgubi koncentracije po nekajurnih
spletnih konferencah. Ravno tako se študijske vaje in različne prakse v trenutni si-

tuaciji ne izvajajo, kar pa se bo dolgoročno
zelo poznalo na današnji generaciji na kakovosti pridobljenega znanja.
Kaj menite o prihodnosti mladih?
Mladi so po navadi poraženci vsake krize.
Da to spremenimo, potrebujemo glasno
zagovorništvo mladih in medsebojno povezovanje. Želim si, da bi vsaj mladi lahko
presegli delitve pri političnih vprašanjih in
bili kljub različnim stališčem sposobni konstruktivno izmenjati mnenja ter na koncu
zavzeti mnenje, ki prinaša koristi za vse
mlade.
Kaj bi po vašem mnenju vladajoči lahko
popravili v dobrobit mladim?
Predvsem bi lahko bolj poslušali predloge,
ki jih podamo mladinske organizacije. Če
želimo, da roža raste, moramo zanjo skrbeti. Enako velja za mlade. Če želimo, da
se mladi razvijejo v odgovorne državljane,
jih je treba pri tem opogumiti in spodbujati, naj prevzamejo individualno odgovornost za izboljšanje načinov, za opravljanje
svojega dela, s čimer bodo prispevali k
doseganju organizacijskih ciljev. Če bodo
mladi dobili občutek, da jih je država v
času krize pustila na cedilu in ni poskrbela
za njih, potem tudi oni ne bodo poskrbeli
za državo, ko jih bo le-ta potrebovala.
Kaj sporočate študentom naše občine?
Mladim sporočam, naj bodo aktivni, naj
se pridružijo kakšnemu društvu ali pa
naj bodo kako drugače aktivni člani naše
družbe. Predvsem pa naj ne obupajo pri
doseganju skupnih ciljev, saj je veliko stva-

ri dosegljivih z ustreznim dialogom. Moč
mladih lahko povzroči velike spremembe
v naši družbi, vendar se je za to potrebno
povezati in organizirati.
Star pregovor pravi: “Na mladih svet stoji.”
Tako je bilo v preteklosti in tako bo tudi v
prihodnosti.
Mladi so najranljivejši in najšibkejši člen
družbe, ki mu je potrebno nameniti še
posebno pozornost, saj so prihodnost te
družbe. Današnja mladina ima veliko sposobnosti, ki jim jih lahko pomagamo odkriti in razvijati. Potrebujejo le priložnost oz.
izziv, podporo in zaupanje v njih za prebujenje njihove zagnanosti. Jim je družba
sposobna to dati?
Mojca Smolič
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Naročnik oglasa: Avto Slak d.o.o., Obrtniška ulica 51, 8210 Trebnje

kultura
Branje pa le ni prepovedano
Kljub težkim razmeram, ki so zajele vsa področja našega delovanja v prejšnjem letu in
neusmiljeno vztrajajo tudi letos, se v »podjetju« Knjižnica Pavla Golie Trebnje lahko pohvalimo z dobrimi poslovnimi rezultati. Izposoja gradiva je le za kanček nižja od lanskega
leta, za kar gre zahvala tudi vam, dragi uporabniki knjižnice. Veseli nas, da epidemija ni
zaprla poti do knjižnice, ampak le odprla nove.
Skladno s trendom se je močno povečal obisk spletnih vsebin (izposoja e-knjig na portalu Biblos, poslušanje knjižnih vsebin preko mobilne aplikacije audiobook, dostop do
različnih podatkovnih baz …) Zato smo skupaj s splošnimi knjižnicami Dolenjske, Bele
krajine in Posavja odprli FB-profil, kjer objavljamo različne vsebine, ki jih knjižnice ponujamo v času omejenega obratovalnega časa. Še vedno vas vabimo k spletnemu vpisu
in opravljanju bralne značke za otroke Jurčkov pravljični svet in Bralnih potepanj za odrasle. Izpolnjene zloženke oddajte v knjižnici do konca marca.
Irena Palčar
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Galerijska paleta
Prostor začasne razstave naše galerije bodo
od 25. februarja 2021 dalje prvič krasila dela
iranske umetnice. Samaneh Atef Derakhshan se na samostojni razstavi predstavlja
kot nagrajenka 52. Mednarodnega tabora,
na ogled pa bo le nekaj del njenega obstoječega in obsežnega, vsak dan naraščajočega
opusa. »Umetnica, ki je za osrednja likovna
sredstva izbrala različna risala od svinčnika,
tuša do barvic in flomastra, je svoj likovni

izraz povezala z nekaterimi formalnimi elementi perzijske oziroma iranske umetnosti
…«, je leta 2019 ddr. Damir Globočnik v imenu žirije 52. Tabora zapisal o delu Samaneh
Atef.
V kolikor bodo galerije zaprte zaradi ukrepov
povezanih z epidemijo COVID-19 in izvajanje organiziranih dogodkov v prostorih galerije ne bo možno, vabljeni k ogledu filma s
predstavitvijo razstave na Facebooku profilu
Galerije likovnih samorastnikov Trebnje.
Andrejka Vabič Nose
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policija

NASILJE V ČASU EPIDEMIJE

zorovanje, jemanje dohodkov, grožnje z orožjem, pretepanje,
brcanje, lasanje … POTEM DOŽIVLJATE NASILJE.

V javnosti je vse več informacij, da se v času epidemije covid-19
povečuje pojavnost nasilja. Na Centru za socialno delo Dolenjska in Bela krajina − Enota Trebnje navedenega še ne zaznavamo. Razlog za to je lahko tudi to, da je manj možnosti, da si
žrtve nasilja poiščejo pomoč, saj družine preživijo več časa skupaj. Žrtve nasilja si lahko tudi v času ukrepov zaradi epidemije
poiščejo pomoč. Ni potrebno trpeti in čakati, da mine epidemija. V kolikor doživljate zmerjanje, vpitje, preprečevanje stikov z
drugimi ljudmi, ljubosumje, siljenje k spolnim odnosom, nad-

Obrnite se na:
Policijo: 113
CSD DBK Enota Trebnje: 073481 570
Svetovalnico za žrtve nasilja Novo mesto: 031 696 389
Krizni center za ženske in otroke 031 233 211
Društvo SOS telefon: 08011 55
Društvo za nenasilno komunikacijo: 031 770 120.
Strokovna delavka CSD DBK-Enota Trebnje, Helena Krošl

POLICIJSKA
POSTAJA
TREBNJE

POLICIJASVETUJE
PREPREČEVANJE TATVIN IN VLOMOV V VOZILA IN OBJEKTE
Policisti Policijske postaje Trebnje so v preteklih letih, predvsem v spomladanskem času, beležili večje število tatvin in
vlomov v osebna vozila in tatvin iz odklenjenih objektov, predvsem na območju vinorodnih okolišev in mestih, kjer se
opravljajo gospodarska dela.
S Policijske postaje Trebnje svetujejo občanom, naj v avtomobilih ne puščajo predmetov, če pa že jih, naj to ne bo na
sedežih in armaturnih ploščah, saj na ta način storilce privabijo. Prav tako velja opozoriti voznike, naj ne pozabijo pred
odhodom, pa čeprav so odsotni le za trenutek, zakleniti vseh vrat avtomobila in zapreti oken. Vozniki in lastniki vozil naj
tudi sami poskrbijo za varnost in namestijo alarmne naprave, ki bodo v primerih sprožitve alarma storilce odvrnile od
nameravanega dejanja.
Enaka previdnost velja za lastnike vikendov in zidanic. Policisti jim svetujejo, naj v času odsotnosti zaklepajo vikende, pa
čeprav so le nekaj metrov oddaljeni, da ne puščajo vrednejših predmetov, oblačil, v katerih imajo dokumente in denar,
pred vikendi, da pred odhodom domov zaklenejo vrata in pregledajo, če so vsa okna zaprta in da v vikendih ne puščajo
vrednejših predmetov. Policisti naprošajo občane, ki bi opazili sumljive osebe v bližini zidanic, vikendov in bližini parkiranih avtomobilov, da o tem obvestijo operativno-komunikacijski center na tel.: 113 ali na anonimno številko 080 1200.
Vodja policijskega okoliša
Dejan KAVŠEK
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šport
Prva slovenska
badmintonska liga
30. 1. 2021 je v Fitnes centru BIT v Ljubljani potekala prva slovenska
badmintonska liga, ki je bila odigrana v več krogih. Zaradi korona
krize naši tekmovalci več mesecev niso trenirali in so pred samo
ligo opravili le pet treningov, in sicer v BIT centru v Ljubljani. Kljub
pomanjkanju primernega prostora za športne priprave so še vedno
zasedli vrhunsko tretje mesto in osvojili bronasto kolajno. Badmintonski klub Mirna so zastopali Nik Zupančič, Anej Cizelj, Urban Turk,
Aljoša Turk, Sebastijan Miklič, Žan Laznik, Urban Herman, Nika Arih,
Jerca Bajuk in Nastja Stovanje. V polfinalu so morali premoč priznati ekipi Medvode mladi z 1 : 3, v tekmi za tretje mesto pa so bili
boljši od Olimpije Ljubljana s 3 : 0.
Vsi igralci upajo, da se bodo lahko za državno člansko prvenstvo
pripravljali v domači dvorani.
					
Vanja Jakopin

RK Trimo Trebnje
odločno v drugi del
sezone
V januarju, ko je v Egiptu potekalo svetovno prvenstvo v moški konkurenci, smo
lahko na malih zaslonih spremljali tudi
obraze našega kluba: Uroša Zormana,
Darka Cingesarja, Tima Butkovca ter Rudija Slobodnika. Kljub odsotnosti omenjenih
pa delo na klubski ravni ni izostalo. Ekipo
je v tem času odlično vodil Zormanov pomočnik Marko Mežnaršič, ki je fante ob
intenzivnih treningih pripravljal na spomladanski del sezone, kjer se bo trebanjskim ljubiteljem rokometa pridružil tudi
novinec, 26-letni Srb Mihajlo Radojković.
Poleg napornega dela v dvorani pa smo
čas izkoristili tudi za veselje in lepe želje,

ki smo jih namenili podpredsedniku kluba
in dolgoletnemu sponzorju Juretu Viščku,
ki se je srečal z Abrahamom. Kljub težkim
časom zaradi epidemije novega koronavirusa so naše misli usmerjene predvsem v
uspešno odigran drugi del prvenstva v ligi

NLB in evropskih tekem. Velika želja vseh
nas pa je, da bi dvorane odprli tudi za naše
mlade rokometaše, ki so že dolge tri mesce brez treningov v športni dvorani.
RK Trimo Trebnje

Trebanjski levi na Hardeku
do zmage
Trebanjski levi so drugi del sezone 2020/2021 pričeli s pomembno zmago na Hardeku in domačine iz Ormoža premagali z 31 : 36
(13 : 17). Z novima dvema točkama se ponovno nahajajo tik pod
vrhom prvoligaške lestvice, čaka pa jih še evropski obračun z
Rhein-Neckar Lӧwnom.
V tekmo so krenili silovito in že takoj pokazali, da na Hardeku
razmišljajo le o zmagi. Tempo igre so povsem mirno diktirali vseh
60 minut, skupaj s pomembnimi obrambami Aleksandra Tomića. V 10. minuti je bil domači trener Prapotnik po golu Saraka za
2 : 6 primoran vzeti prvo minuto odmora. S slednjo so se gostitelji
približali že na 7 : 7, a Trebanjci so še naprej ohranjali prednost
in na odmor odšli z vodstvom štirih zadetkov (13 : 17). Drugi del
so gostje odprli še bolj motivirano. Prednost so večinoma držali
med tremi in štirimi zadetki, skoncentriranost pa na maksimalnem nivoju držali prav vseh šestdeset minut. V zadnjih petnajstih
minutah drugega polčasa se je prednost še povečala in srečanje
so dobili z 31 : 36.

Z devetimi goli je bil krilni rokometaš Gal Cirar najboljši strelec
tekme, s sedmimi goli pa se je izkazal tudi debitant Mihajlo Radojković.
RK Trimo Trebnje

Trebnje
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Naročnik oglasa: Vulkanizerstvo Boštjan Vovk s.p.

stranke / zahvale

Dodatna sredstva moramo pametno porabiti
S povišanjem povprečnine za leti 2021 in 2022 bo Občina Trebnje v naslednjih dveh letih dobila več kot milijon evrov dodatnega denarja. Potrebe na različnih področjih v občini so velike,
zato je zelo pomembno, da ta sredstva pametno porabimo.
V Občinskem odboru NSi Trebnje smo prepričani, da imajo ob
sprejetju občinskega proračuna prednost naslednji projekti:
izgradnja prizidka pri podružnični šoli v Dolenji Nemški vasi,
izgradnja pločnika od Medvedjeka do Malega Gabra, razširitev
in ureditev križišča pri Osnovni šoli Veliki Gaber ter izgradnja
športnega igrišča v Dobrniču.
V OO NSi si bomo prizadevali tudi za širitev vrtca v Velikem
Gabru in za ureditev dnevnega varstva starejših občanov.
Občinski odbor NSi Trebnje

Teorije zarote o cepljenju, čipiranju s
cepivom in podobne z znanostjo skregane teorije se širijo že od samega
pojava virusa SARS-Cov-2 in bolezni covid-19. Lahko bi rekli, da
je širjenje lažnih novic prav tako invazivna epidemija kot sama
epidemija novega koronavirusa. Javni medijski prostor dopušča širjenje vsakršnega razmišljanja, četudi obče nesprejemljivega, kar pa rezultira v veliki zmedi med ljudmi, ki so bombardirani z vseh strani in zato imajo nekateri tudi resne pomisleke
glede cepiv in cepljenja samega. Zavedajmo se resnosti tega
virusa, njegova trdoživost ga je razširila po vsem svetu, z razsajanjem pa se rojevajo tudi novi sevi. Naj skeptikom z lažnimi
novicami ne uspe nadaljnje širjenje dezinformacij in komunikacije proti cepljenju.
OO SLS Trebnje

“ŽIVE
NAJ
VSI NARODI ...”
Prešernova Zdravljica se februarja, ko praznujemo slovenski
kulturni praznik, še pogosteje sliši.
Minister za notranje zadeve iz naše stranke, g. Aleš Hojs, je bil
v sredo, 20. januarja, na delovnem obisku na Občini Trebnje.
Ena izmed tem pogovora je bila premestitev policijske postaje iz centra na obrobje Trebnjega, saj bi tako zdravstveni dom
pridobil dodatni prostor za širitev. Minister se je s tem okvirno
strinjal. Dotaknil se je splošne varnostne situacije v občini in
romske problematike.
Star slovenski pregovor za 14. februar pravi: “Sveti Valentin
ima ključ od korenin”, kar pomeni začetek reza vinske trte in
sadnega drevja, mlajše generacije pa 14. 2. praznujejo dan zaljubljencev.
Poslanec Franci Kepa
Bil je hladen zimski dan,
z žalostjo zaznamovan.
Za vedno utihnil je tvoj glas
in spokojno si odšel od nas.
Na grobu lučka ti gori,
nas pa v srcih močno boli.

							
		

ZAHVALA

V 79. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče, dedek, brat, stric in tast

V Občinskem svetu Občine Trebnje je dosedanjega svetnika
Nina Zajca, ki še naprej ostaja predsednik SD Trebnje, nadomestil Vinko Ribič.
Vsi skupaj upamo, da bodo ukrepi, ki jih izvajamo za obvladovanje epidemije, uspešni v tolikšni meri, da se odprejo šole
in da se javno življenje vrne v vsaj približno normalne tirnice.
Pomembno je, da Vlada RS obravnava nas državljane kot enakopravne partnerje, ker bo to prineslo rezultate, ne pa ustrahovanja.
Občina Trebnje je pripravila predlog nove urbanistične zasnove Trebnjega. Upamo, da ste si predlog ogledali in podali morebitne pripombe in predloge. V kolikor tega niste uspeli storiti, se lahko obrnete na našega svetnika ali pa vaše predloge
posredujete Občinski upravi Občine Trebnje.
SD Trebnje

ZAHVALA
V 88. letu starosti nas je zapustila draga mami, mama, sestra, Pepi

JOŽICA RAJKOVIČ
iz Trebnjega

DRAGOTIN PERPAR
Iz Šmavra

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem
za izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje in svete maše.
Zahvala tudi vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani.
Žalujiči: vsi njegovi.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob izgubi drage osebe izrekli sožalje,
podarili sveče in namenili prijazno besedo.
Hvala DSO Trebnje za njihovo dolgoletno skrb, hvala župniku za lepo
opravljen obred, kvartetu Strmole za prebran govor in zapete pesmi ter Komunalni službi Trebnje za opravljene pogrebne storitve.
Hvala vsem, ki jo boste ohranili v lepem spominu.

Trebnje
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zahvale
Ustavil se je tvoj korak,
se orosilo naše je oko,
zastali dih oznanil je,
da od nas si vzel slovo.

ZAHVALA
V 73. letu nas je mnogo prezgodaj zapustil dragi mož, oče in dedek

ZAHVALA

V 89. letu nas je zapustil

ALOJZ ZUPANČIČ
iz Štefana pri Trebnjem 23,
upokojeni stavbni klepar

ANTON KANC

Sravinov Tone iz Pristavice

Ob nepričakovani izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in
sosedom za izrečene besede sožalja ter vso pomoč in podporo. Hvala vsem
za darovano cvetje in sveče. Zahvaljujemo se ZD Trebnje, pevcem kvarteta
Strmole ter župniku in pogrebni službi za izvedbo poslednjega slovesa.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi. Odšel je, a v srcih bo vedno z nami.

Ob izgubi našega atka se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na
njegovi zadnji poti, darovali sveče, svete maše in izrekli sožalje.
Hvala gospodu župniku, gasilcem in pevcem za lep obred.
Bog naj vam poplača.

Žalujoči: vsi njegovi

Njegovi domači.
Kje so moje rožice,
pisane in bele,
moj'ga srca ljubice,
žlahtno so cvetele.

ZAHVALA

ZAHVALA

V 59. letu starosti nas je zapustil dragi mož oče in tast

V 78. letu starosti nas je zapustila naša mama

METODA REBOL

MIROSLAV BRZIN

iz Benečije 2, Trebnje

Iz Dolenjih Ponikev 14, Trebnje
Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta in tasta se iskreno zahvaljujemo
vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče in svete maše. Hvala župniku za opravljeni obred, pevcem družine Strmole, g. Robiju Brunskule za besede slovesa, nekdanjim sodelavcem SŽ,
DSO Trebnje in pogrebni službi Novak. Zahvaljujemo se tudi osebju SB Novo
mesto in dr. Mariji Čeh za predanost ob poteku zdravljenja ter Hema. Odd. KC
Ljubljana in osebni zdravnici dr. Mariji Petek Šter.
Žalujoči: vsi njegovi.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam izrekli sožalje, podarili cvetje in sveče, darovali za maše in denarni prispevek.
Hvala župniku za lepo opravljen obred, gospe Mimi Koželj za poslovilne besede, sosedom in vsem ostalim.
Posebna zahvala patronažni službi ZD Trebnje, še posebej Mateji in Branki, ki
sta toliko let skrbeli za njene rane in jo spodbujali s prijaznim nasmehom in
optimizmom.
Hvala.
Žalujoči: vsi njeni, Benečija, Koper, Tran
»Kogar imaš rad, nikoli ne umre,
Le daleč, daleč je …«

Sklenjen je krog življenja,
a ljubeč spomin živi naprej.
V grobu preranem naj v miru počiva,
do snidenja spet nekoč, nekje.

ZAHVALA
ZAHVALA

Nenadoma nas je za vedno zapustil dragi mož, oče, brat in stric

TEREZIJA GRMOVŠEK

STANE ROGELJ

iz Velikega Vidma 3, Velika Loka

Studenec, Trebnje
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Sporočamo žalostno vest, da nas je v 77. letu starosti zapustila naša draga
mama, babica, prababica in tašča

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste z nami delili žalostne trenutke slovesa in
nam bili v oporo ter pomoč. Hvala vsem, ki ste mu poklonili cvetje, sveče in
svete maše, molili zanj ter izrekli ali zapisali mnoge besede sočutja.
Hvala vsem, ki ste ga spoštovali, imeli radi in ga boste ohranili v lepem spominu.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem
za izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje in svete maše.
Še enkrat hvala vsem, ki ste nam kakor koli pomagali in jo pospremili k njenemu večnemu počitku. Hvala tudi vsem, ki ste bili v mislih z nami.
Pogrešali jo bomo.

Vsi njegovi

Vsi njeni

Trebnje

križanka

Za vas so pripravili nagrade:
1. nagrada: blago v vrednosti 30 EUR
2. nagrada: blago v vrednosti 20 EUR
3. nagrada: blago v vrednosti 10 EUR
Geslo križanke in svoj naslov pošljite izključno na dopisnicah
Sponzor nove križanke je podjetje
na Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali na elektronski
naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com najkasneje do poneTika Trebnje, Stari trg 31, 8210 Trebnje.
deljka, 1. 3. 2021. Gesel po tem datumu in gesel brez naslova ne
V Vrtnem centru TIKA Trebnje imajo bogato izbiro semenskih
bomo upoštevali.
vrečk, gnojil, zemlje za setev in presajanje, setvenih platojev in
ostalo. Poleg tega pa dobite tudi lončne rože, cvetoče in zimzelePravilno geslo nagradne križanke iz decembrske številke Glasila
ne, ter rezano cvetje.
se glasi KROF. Prejeli smo 109 rešitev, od tega 14 nepravilnih. Na
Obiščite jih tudi za prihajajoče praznike: valentinovo, praznik vseh seji 2. 2. 2021 smo izžrebali 3 nagrajence:
žena in mamic, saj boste v bogatem izboru cvetja gotovo našli kaj
za vaše ljubljene. Naj cvetje govori namesto vas, saj z njim pove- 1. nagrajenka: Martina Erjavec, Lisec 141, 8211 Dobrnič
mo, da nekoga ljubimo, cenimo, spoštujemo in imamo radi.
2. nagrajenec: Janez Zore, Glavarjeva ulica 17, 8210 Trebnje
Njihova prodajalna je odprta od ponedeljka do petka, od 8. do 3. nagrajenec: Jože Pakiž, Levstikova 27, 8210 Trebnje
17. ure, v soboto od 8. do 13. ure. Lahko pa jih tudi pokličete na
telefon 07 34 34 701.
Nagrajenci nagrade lahko dvignejo v PEKARNI TREBNJE na Rimski
cesti 6 v Trebnjem.
TIKA Z VAMI IN ZA VAS!

Trebnje
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