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Obveščamo vas, da bodo v mesecu 
februarju na spletni strani Občine 
Trebnje www.trebnje.si pod rubri-
ko »Javni razpisi« objavljeni razpisi 
s področja 

• SOCIALNEGA VARSTVA 
• ŠPORTA
• KULTURE 
• MLADINSKE DEJAVNOSTI

Razpisna dokumentacija je na vo-
ljo na spletni strani in v sprejemni 
pisarni Občine Trebnje. Za več in-
formacij lahko pokličete: 07 34 81 
133.

Majda Šalehar
OU, Oddelek za družbene
in gospodarske dejavnosti
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glasilo občanov občine
Trebnje

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

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

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo števil-
ko je ponedeljek, 7. 3. 2022, do 15. ure, pred-
viden izid je v sredo, 16. 3. 2022.
Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po 
tem datumu, bodo uvrščeni v naslednjo števil-
ko, če bodo še aktualni.

občinske novice

Spoštovane 
občanke in 
spoštovani občani, 
cenjeni bralci 
Glasila občanov!
Koronavirus nas je vse kar precej namu-
čil, prikradel se je v naše domove, v služ-
be, šole in vrtce. Toda vse kaže, da se bo 
le poslovil in bomo to pomlad in poletje 
bolj normalno zaživeli. Dovolite, da se vam 
vsem zahvalim za potrpežljivost in pomoč 
v času epidemije. Seveda pa se bomo mo-
rali navaditi živeti s tem virusom, vendar 
ne bo nič hujši kot gripa. Najbrž nas naj-
novejše napovedi strokovnjakov navdajajo 
z optimizmom in se že veselimo ponovnih 
bolj sproščenih druženj.
Lepa novica, ki nas je vzpodbudila na za-
četku leta, je, da je naš občan zadel na lotu 
lep znesek in tudi Občina je dobila 15 % 
davek cca 250.000,00 evrov. Naslednja do-
bra novica je, da smo na lestvici razvitosti, 
ki jo konec leta objavlja MF RS, napredo-
vali na 11. mestu med 211 občinami. Hva-
la vsem vam, ki ste kakorkoli prispevali k 
izjemnemu napredku. Občina Trebnje izje-
mno napreduje in prepričan sem, da bomo 
tudi v prihodnje še napredovali. Naslednja 
dobra novica je, da smo kupili zemljo cca 
30.000 m2 na izjemni lokaciji za drugo 

osnovno šolo v Trebnjem, in sicer v Štefanu 
pod Rožnim Vrhom. Naslednja dobra novica 
je, da gradimo prizidek POŠ Dolenja Nemška 
vas in dela bodo najverjetneje zaključena ob 
koncu leta. Gradimo krožišče pod gradom in 
rekonstruiramo cesto v Velikem Gabru. Ener-
getsko saniramo Center za izobraževanje in 
kulturo. Pričakujemo, da se v prihodnjih me-
secih začne sanacija ceste Velika Loka−Čatež. 
Take dobre rezultate pa smo zlasti v teh dveh 
težkih koronskih letih lahko dosegli, ker smo 
imeli v aktualni vladi veliko podporo, tako 
finančno kot projektno. Ta vlada je izpoga-
jala največ evropskih sredstev za prihodnji 
razvoj Slovenije. S svojim delom je pokazala, 
da se denar ne bo izgubljal za neopredeljene 
“mehke vsebine” ali kvazi študije, ampak ga 
bo občutil vsak državljan, ki je hkrati tudi ob-
čan. Slovenija dosega izjemne gospodarske 
uspehe. Tako je v januarju v državni blagajni 
100 milijonov evrov presežka. Brezposelnost 
je na najnižji ravni in na zavodu za zaposlo-
vanje so samo tisti, ki niso zdravi ali ne želi-
jo delati. Slovenija bo tako izšla iz te krize še 
močnejša, okrepljena in odporna. Ne verja-
mite medijskim spinom in lažem, ki jih neka-
teri trosijo dan na dan.

Prepričan sem, da bomo Slovenke in Sloven-
ci znali oceniti ter nagraditi dobro opravljeno 
delo!

Vaš župan Alojzij Kastelic

Poročilo z 25. dopisne 
seje Občinskega sveta 
Občine Trebnje
Občinski svet Občine Trebnje (v nadaljevanju: 
Občinski svet) je na 25. dopisni seji z začetkom 12. 
januarja 2022 pooblastil župana Občine Trebnje 
Alojzija Kastelica za potrditev:
• investicijske dokumentacije za projekt »Vodo-

vod Ječkovec–Zvale–Skrovnica” in 
• investicijske dokumentacije za projekt »Do-

lenje in Gorenje Ponikve: Kanalizacija, rekon-
strukcija vodovoda in pločnik med naselje-
ma«.

Župan na prvi naslednji seji s potrjeno investicij-
sko dokumentacijo seznani Občinski svet.
Seja je bila zaključena 14. januarja 2022.
Vse informacije o sklicu in vsebini sej Občinskega 
sveta Občine Trebnje so na voljo na spletni strani 
Občine Trebnje (www.trebnje.si), na kateri si lah-
ko preberete gradiva in potrjene zapisnike prete-
klih sej.

Andreja Perc, 
Oddelek za splošne zadeve, 

OU Občine Trebnje
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Pričetek 
rekonstrukcije 
in dozidave 
podružnične 
osnovne šole v 
Dolenji Nemški vasi
Občina Trebnje je v sodelovanju z izbra-
nim izvajalcem del, podjetjem GPI TEHNI-
KA gradbeništvo, projektiva in inženiring 
d.o.o., v začetku januarja pričela z izvedbo 
rekonstrukcije in dozidave Podružnične 
osnovne šole Dolenja Nemška vas. 

Namen investicije je rešiti prostorsko sti-
sko na matični šoli OŠ Trebnje, saj je število 
vpisanih otrok bistveno večje od dejanskih 
prostorskih zmožnosti. Analiza šolskega 
prostora v Občini Trebnje z demografsko 
študijo za obdobje 20 let izkazuje, da se bo 
v naslednjem obdobju prostorska stiska v 
šolah še zaostrila. Po oceni gibanja prebi-
valcev lahko sklepamo, da se bo število 
šoloobveznih otrok na območju šolskega 
okoliša OŠ Trebnje povečalo, pri čemer bi 
potrebovali med 6 in 8 novih (dodatnih) 
oddelkov v naslednjih desetih letih, od 
tega 4 do 5 že v naslednjih treh letih.

Rekonstrukcija in dozidava POŠ Dolenja 
Nemška vas kot najbližje podružnične šole 
matični OŠ Trebnje in združitev obeh šol-
skih okolišev se je pri preverjanju možno-
sti za zagotavljanje širitve kapacitet izka-
zala kot najustreznejša varianta. V okviru 
investicije je predvidena rekonstrukcija 
obstoječega dela šole in novogradnja pri-
zidka. Predvidena je ohranitev 5 obstoje-
čih matičnih učilnic in 2 kabinetov z ma-
njšimi preureditvami, obstoječi prostori 
na stiku s prizidkom bodo rekonstruira-
ni, povečan bo obstoječi nadstrešek na 
južni strani pred vhodom v telovadnico. 
Predvidena je dozidava 7 matičnih učil-
nic in 3 kabinetov k matičnim učilnicam, 
2 specialnih učilnic s pripadajočima kabi-
netoma, garderobe prvega triletja, novih 
sanitarij ter večnamenskega prostora za 
kulturne prireditve. 

Zunanja ureditev bo obsegala praktično 
celotno območje gradbene parcele. Do-
datno bo urejeno košarkarsko igrišče, ki 
bo locirano severno od nogometnega 
igrišča. Severno od košarkarskega igrišča 
bosta umeščena tekalna steza in skok v 
daljino ter igrišče z igrali. Zunanje igrišče 
se bo navezovalo na učilnice na prostem, 
ki bodo del matičnih učilnic v pritličju. 

Z dodatnimi oddelki na POŠ Dolenja Nemš-
ka vas bo zadoščeno trenutni potrebi po 
večjih kapacitetah in razbremenitvi ma-
tične OŠ Trebnje. Hkrati bo nov prizidek z 
izkoriščenjem objekta v vseh časovnih ter-
minih deloval kot večnamenski objekt – v 
času pouka bodo v njem potekale šolske 
in obšolske dejavnosti, v preostalem času 
pa bo lahko namenjen kulturnim dejavno-
stim, ki se odvijajo v lokalnem okolju.

Gradbena dela bodo trajala predvidoma 
do 30. novembra 2022. Pogodbena vred-
nost del znaša 4.788.323,99 EUR z DDV. 
Investicijo rekonstrukcije in dozidave Po-
družnične osnovne šole Dolenja Nemška 
vas sofinancira Republika Slovenija, Mini-

strstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
in sicer v višini 1.404.915,01 eur.

V času izvedbe del bodo dejavnosti v POŠ 
Dolenja Nemška vas potekale nemoteno 
– zagotovljen bo neoviran dostop in var-
no gibanje ter opravljanje dejavnosti za-
poslenim, otrokom in obiskovalcem šole. 
Dostopi bodo vidno označeni, prav tako 
bo območje gradbišča urejeno v skladu z 
varnostnim načrtom tako, da bo onemo-
gočen dostop nepooblaščenim osebam. 

mag. Janko Zakrajšek
vodja oddelka za okolje, prostor  

in infrastrukturo
OU Občine Trebnje 
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OBVESTILO o pričetku izvedbe 
investicije ENERGETSKA 
PRENOVA STAVBE  
CIK TREBNJE
Občina Trebnje je v sodelovanju z upravljavcem CIK Trebnje z 10. 
januarjem 2022 pričela z izvedbo investicije Energetska prenova 
stavbe CIK Trebnje. Izvedbena dela bodo trajala predvidoma do 
30. avgusta 2022.
Izbrani izvajalec del je GPI Tehnika d.o.o., vrednost del pa znaša 
702.293,54 EUR z DDV. Sofinanciranje investicije iz Kohezijskega 
sklada znaša 243.850,47 EUR.
V času izvedbe investicijsko-vzdrževalnih del bodo dejavnosti na 
Centru za izobraževanje in kulturo, v Knjižnici Pavla Golie, Šport-
nem parku in Parku likovnih samorastnikov potekale nemoteno, 
vendar pa bo zaradi izvedbe del prihajalo do občasnih spreme-
njenih režimov za vstop v stavbo in parkiranja okoli stavbe. 
Za potrebe gradbišča bo ograjena neposredna okolica zgradbe 
in občasno deli parkirišča. Prilagojeni dostopi do zgradbe bodo 
označeni in zavarovani. 
Vse uporabnike vljudno prosimo, da upoštevate varnostno ure-
ditev okolice zgradbe in tudi sami poskrbite za svojo varnost. 
Z izvedbo investicije bomo izboljšali energetsko učinkovitost 
stavbe, zmanjšali škodljive vplive na okolje, zagotovili ugodnej-
še pogoje za zaposlene in uporabnike ter nenazadnje polepšali 
zunanjo podobo stavbe in s tem kraja.
Energetska prenova stavbe CIK Trebnje je sofinancirana s strani 
Republike Slovenije, Ministrstva za infrastrukturo in Evropskega 
kohezijskega sklada v okviru »Operativnega programa Evropske 
kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 
»Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, 
prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, 
pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnov-
ljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in 
stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinko-
vitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Karierni center za mlade 
Trebnje
Obveščamo vas, da se v letošnjem letu tudi v Trebnjem vzpostavlja 
Karierni center za mlade Trebnje (KCM Trebnje), ki bo deloval na CIK 
Trebnje. Tu bo potekalo individualno svetovanje za mlade, v sklopu 
katerega bodo mladostniki s pomočjo različnih orodij in svetovalca 
spoznali svojo osebnost, kompetence, interese, cilje in vrednote, 
značilnosti različnih poklicev, delovne naloge in osebnostne lastno-
sti, ki so potrebne za opravljanje določenih poklicev. 
V okviru omenjenega projekta se v sodelovanju z okoliškimi OŠ izva-
jajo tudi različne delavnice karierne orientacije. Do sedaj smo na 
različnih šolah izvedli delavnico po metodi LEGO® SERIOUS PLAY® 
(LSP) ter delavnico Gledališče poklicev, ki poteka v sodelovanju z 
dramskim igralcem Nikom Škrlecem. 
V prihajajočih mesecih načrtujemo tudi delavnice za starše z name-
nom opolnomočenja za ustrezno karierno usmerjanje svojih otrok. 
Več informacij: ciktrebnje.si | 07 34 82 108 | bojana.mismas@cik-
trebnje.si. 
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

Bojana Mišmaš

Več informacij: 
Mateja Zupančič, mateja.zupancic@trebnje.si, 041/272027

Oddelek za splošne zadeve 
Občinska uprava Občine Trebnje

novice
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Gradnja kolesarskih 
poti v Trebnjem
Občina Trebnje je v mesecu januarju 2022 
pričela z gradnjo 1. faze kolesarske pove-
zave Trebnje–Mirna–Mokronog, in sicer 
na območju občine Trebnje. Namen inve-
sticije je prispevati k izboljšanju trajnostne 
mobilnosti, prometne varnosti, kakovosti 
zraka, pogojev za kolesarje ter posredno 
tudi turistične atraktivnosti občine z iz-
gradnjo kolesarskih povezav. Gradnja in 
vzpostavitev prve faze bosta potekali od 
središča Trebnjega preko Dolenje Nemške 
vasi do Rodin, kjer se bo v kasnejših letih, 
vsaj tako upamo, združila s kolesarsko po-
vezavo na območju občine Mirna in potem 
naprej do Mokronoga. Vrednost pogodbe-
nih del znaša 442.111,69 EUR z DDV. In-
vesticija je upravičena do sofinanciranja 
s strani Evropskega sklada za regionalni 
razvoj in Ministrstva za infrastrukturo. Po-
godbeni rok dokončanja del je 15. 6. 2022.

Želja Občine Trebnje je bila, da se čim večji 
del kolesarske povezave zgradi ločeno od 
površin ostalih prometnih udeležencev 
kot samostojno pot, saj so le tako kolesar-
ji popolnoma varni, vendar smo tako pri 
projektiranju kot tudi kasneje pri pridobi-
vanju potrebnih zemljišč naleteli na števil-

ne težave. Na območju od centra mesta 
bi se kolesarska pot morala začeti pri že-
lezniški postaji v Trebnjem in nadaljevati 
kot samostojna pot ob železnici do trgov-
skega centra Lidl, kjer je Občina kolesarske 
steze že zgradila. A žal Slovenske železnice 
niso izdale pozitivnega mnenja za gradnjo 
v progovnem pasu. Tako nam ni preostalo 
drugega, kot da pot do krožišča pri Lidlu 
speljemo po že tako utesnjenih in promet-
no obremenjenih cestah: Goliev trg, Gub-
čeva cesta in Stari trg. Kolesarska steza bo 
na tem odseku potekala po obstoječi ce-
sti z zarisanimi talnimi označbami. Zaradi 
bližnjih objektov in preozke širine gradnja 
samostojne kolesarske steze na odseku 
Goliev trg – krožišče Lidl žal ni bila možna. 

Drug pomemben odsek, ki ga prav tako 
ne bomo gradili, pa je odsek od Dolenje 
Nemške vasi (Industrijska cona) do naselja 
Rodine. Na tem delu je bila predvidena sa-
mostojna pot po obstoječi poljski poti, ki 
bi jo razširili. Ta del bi predstavljal največjo 
dodano vrednost, saj bi pot potekala daleč 
od ostalih prometnih površin, mimo njiv, 
travnikov, sadovnjakov in s tem bi bil ta 

odsek najbolj prometno varen. A tu se je 
zataknilo pri pridobivanju zemljišč. Težko 
je razumeti, da so ravno domačini najbolj 
nasprotovali gradnji kolesarske poti in niso 
podali soglasja za poseg. Iz tega razloga 
bo kolesarska pot od križišča pri vhodu v 
Industrijsko cono na Prijateljevi cesti pre-
usmerjena do podružnične šole v Dolenji 
Nemški vasi in bo potekala po obstoječem 
vozišču, kjer bo talna signalizacija ozna-
čevala površine za kolesarje. S tem bo ta 
odsek za kolesarske udeležence v prometu 
mnogo manj varen, kot bi bil sicer.

Po razvitosti kolesarske infrastrukture se 
vedno radi zgledujemo po severnih drža-
vah, kot sta npr. Nizozemska in Danska, 
vendar smo žal še zelo daleč od tega, da bi 
jim lahko sledili. Kljub vsemu pa upam, da 
je to prvi korak v pravo smer, saj je širitev 
kolesarske mreže dolgotrajen proces.

mag. Janko Zakrajšek
vodja oddelka za okolje, prostor  

in infrastrukturo
OU Občine Trebnje 

Zahvala 
za pomoč 
ob požaru

V noči iz srede na četrtek, 27. januarja 
2022, nas je na noge dvignil telefonski 
klic, da pri nas gori. Pogled na ogenj, 
ki hitro uničuje vse pred seboj, nas 
je močno prizadel. Požar je uničil del 
ostrešja gospodarskega poslopja in ne-
katere kmetijske stroje.
Iskrena zahvala gasilcem za hitro in po-
žrtvovalno intervencijo! Vsaka sekunda 
šteje in le gasilcem se lahko zahvalimo, 
da je bil ogenj hitro pogašen in s tem 
zmanjšana škoda. 
Iskrena zahvala tudi vsem sosedom in 
prijateljem, ki so nam priskočili na po-
moč!

Družina Štepec
iz Zagorice pri Velikem Gabru

novice
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Dr. Zdenko Šalda Covid ekipa v Rem-ovem kontejnerju

Premagovanje krize 
v ZD Trebnje
Zadnje mesece se je o delovanju v Zdrav-
stven domu Trebnje ogromno govorilo. 
Kot po tekočem traku so zdravniki za-
puščali delovna mesta, na koncu pa sta 
skoraj sočasno odšli tudi zdravnica prof. 
dr. Marija Petek Šter, ki je bila hkrati tudi 
pomočnica direktorja – strokovna vodja in 
tudi direktorica tamkajšnjega doma, mag. 
Vera Rozman.
Za odgovore smo zaprosili dr. med., spec. 
mdpš Zdenka Šalda, ki je trenutno prevzel 
delo strokovnega vodja. Dr. Šalda je v ZD 
Trebnje zaposlen že 30 let in je šel skozi 
vse faze delovanja zavoda. Od tistih vrhun-
skih do tistih, ki so gledale v brezno. Ob 
našem vprašanju, zakaj se je odločil prev-
zeti odgovornost strokovnega vodenja, je 
povedal, da enostavno ni mogel pustiti na 
cedilu ljudi, s katerimi živi in dela zadnjih 
trideset let. 

Kaj je trenutno tisto, kar podira sistem 
nemotenega dela?
Trenutno nas najbolj pesti veliko pomanj-
kanje zdravnikov v splošnih ambulantah. 
Poleg odhoda dr. Petkove sta dve zdravnici 
na porodniškem dopustu, ena pa na dol-
gotrajni bolniški odsotnosti. Dogaja se, da 
namesto treh ambulant v izmeni obratuje 
samo ena, ki je hkrati zadolžena še za nu-
denje nujne medicinske pomoči in pokri-
vanje terena.

Nič obetavne situacije. Se razmere umir-
jajo?
Situacija se spreminja iz dneva v dan. 
Včasih nenadoma izpade še kakšna 
ambulanta. Je pa stanje manj alarmantno, 
kot se zdi na prvi pogled. Celoten kolek-
tiv se trudi, da bi delo potekalo, kolikor je 
mogoče normalno. Za vsak dan sproti na-
redimo načrt, kdo bo nadomeščal odsot-
ne zdravnike in kdo bo sprejemal klice v 
nedelujoče ambulante. Razmere se umir-
jajo v tem smislu, da smo se prilagodili na 
izredno stanje, ki traja že kar nekaj časa. 

Kaj priporočate pacientom?
Vsak dan dobivamo na tisoče telefonskih 
klicev. Da bi komunikacija potekala čimbolj 
tekoče, občane naprošam, da nas ne kliče-
jo po telefonu, ampak pošiljajo sporočila 
po elektronski pošti. Informacija bo tako 
veliko bolj zanesljivo prišla do zdravnika. 

Menite, da se bodo storitve izboljšale?
To je naša velika želja, zato potrebujemo 
povratno informacijo. Na naši spletni stra-

ni je mogoče vlagati pritožbe, pohvale in 
predloge. Zelo bomo hvaležni za vsako 
pritožbo ali konkreten predlog. Vse pritož-
be in predloge bomo temeljito preučili in 
uvedli ustrezne ukrepe. Seveda bomo ve-
seli tudi kakšne pohvale. 

Kako pa boste uspeli rešiti kadrovski pri-
manjkljaj?
Na tem segmentu smo trenutno najbolj 
aktivni, saj želimo, da se čimprej reši ka-
drovske težave. 
Res je na trgu splošno pomanjkanje zdrav-
stvenega kadra, tako zdravnikov kot medi-
cinskih sester, a pri nas se že vidi luč na 
koncu tunela.

Torej uporabniki lahko pričakujemo nov, 
svež veter? 
Za mesec april načrtujemo zaposlitev šti-
rih zdravnikov – dveh tujcev in dveh do-
mačinov. Pri premagovanju dolgotrajnega 
in zapletenega administrativnega postop-
ka nam pomaga Ministrstvo za zdravje. 
Celo ministra Poklukarja zanima, kako re-
šujemo težave. O situaciji mu redno nepo-
sredno poročamo. 

V teh nestabilnih časih je skoraj misija ne-
mogoče. Kako vam jih je uspelo pridobiti 
in poskrbeti zanje?
Za dva zdravnika smo kupili stanovanji nad 
policijsko postajo. S tem bomo še povečali 
privlačnost zaposlitve v Trebnjem. Kažejo 
se tudi že sadovi naše štipendijske politi-
ke. Štipendijo lahko v našem zavodu dobi 
prav vsak študent medicine, ki to želi. Ne 
bomo se ustavili pri načrtovanih štirih za-
poslitvah v aprilu. Do konca leta bomo, 
če bo vse po sreči, zaposlili še dva ali tri 
zdravnike. Moramo biti optimisti.

Kako pa se prebijate skozi čas covida?
Dveletni boj s covidom je le še dodatna 
obremenitev. Nekateri zdravstveni domo-
vi so zaradi velikega števila okužb med 

zaposlenimi začeli sprejemati samo nujne 
primere. Nam je kljub splošnemu pomanj-
kanju zdravnikov uspelo ohraniti odprta 
vrata. Okužb med zaposlenimi imamo re-
lativno malo. To pa je zaradi tega, ker smo 
po precepljenosti zdravstvenih delavcev 
med najboljšimi v državi. 

Kaj pa testiranje?
To nam predstavlja izredno veliko obre-
menitev. Zelo smo hvaležni podjetju REM 
d.o.o., ki nam je brezplačno odstopil kon-
tejner in ga prilagodil za vse vremenske 
razmere. Ko je bilo poleti v njem peklen-
sko vroče, so vgradili klimatsko napravo. 
Jeseni pa so za zaščito pred dežjem vgra-
dili še nadstrešek. Hvaležni smo jim za po-
sluh in pomoč.

Ob koncu bi se rad zahvalil vsem sodelav-
kam in sodelavcem za požrtvovalno delo 
in predanost svojemu poklicu. Težki časi, 
ki jih preživljamo, nas še bolj povezujejo. 
Iz krize bomo prišli močnejši in boljši. 

Tisočletja velja, da zdravniki opravljajo 
zelo odgovoren poklic. Že v antiki so bili 
postavljeni temelji zdravniškega poklica. 
Hipokrat je v svoji Hipokratovi prisegi za-
vezal zdravnika k najvišjim strokovnim in 
etičnim standardom, a se je tudi ta malo 
izgubila.
Upajmo, da bo v danih razmerah ponovno 
zrastlo zavedanje o pomenu medicinske 
etike in, da bo Hipokratova prisega po-
novno pridobila na pomenu pri samem 
definiranju zdravniške odgovornosti. Za-
upana pravica, da odločajo o občutljivih 
vprašanjih, ki zadevajo človeško zdravje in 
življenje, jim nalaga naloge, posebne do-
lžnosti in osebno odgovornost, kakor tudi 
nam uporabnikom, da spoštujemo njihovo 
delo.
V slogi je moč.

Mojca Smolič

novice
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»Prijatlje« so letos posvetili 
Stanetu Pečku
Ob slovenskem kulturnem prazniku vsako leto v Temeniški in 
Mirnski dolini gostijo tradicionalno prireditev Prijatlji, ki jo pri-
pravlja trebanjska izpostava Javnega sklada RS za kulturne de-
javnosti (JSKD). Zaradi epidemije je medobčinska proslava občin 
Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje drugič zapo-
red potekala prek spleta, letos pa je bila posvečena januarja pre-
minulemu vsestranskemu kulturniku Stanetu Pečku.

Po krožnem pravilu so tokratno slovesnost gostili na Mirni, v do-
move pa so jo ponesli s pomočjo sodobne tehnologije. V imenu 
županov občin Temeniške in Mirnske doline je na prireditvi po-
zdravil župan Občine Mirna Dušan Skerbiš, slavnostna govorni-
ca pa je bila organizatorka, moderatorka in novinarka Petra Krnc 
Laznik. 

Program prireditve je oplemenitila Glasbena šola Trebnje s po-
snetki tolkalca Jana Čibeja, saksofonista Jana Gričarja in pianista 
Zoltana Petra. Nastali so prav na pobudo Glasbene šole Trebnje 

v prostorih Galerije likovnih samorastnikov Trebnje, ki je lani pra-
znovala 50. obletnico svojega delovanja. Pri slovenski himni se je 
nastopajočim pridružil Matej Kravcar s trobento. Scenarij priredi-
tve z izborom in interpretacijo literarnih del je pripravila Kristina 
Gregorčič, ki je slovesnost tudi povezovala. Gledalci so si jo lahko 
ogledali na Televizij Vaš kanal, še vedno pa je na ogled tudi na 
YouTube kanalu JSKD OI Trebnje.

Joži Sinur, JSKD OI Trebnje

Maroltove značke 
trebanjskemu Nasmehu
Folklorna skupina Nasmeh, ki deluje v okviru Univerze za tre-
tje življenjsko obdobje Trebnje, že 15 let bogati kulturni utrip 
v Trebnjem in širše. Ob jubileju so prejeli Maroltove značke, 
ki jih Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) podeljuje za 
aktivno udejstvovanje na področju ljubiteljske folklorne dejav-
nosti.
Da Folklorna skupina Nasmeh dela dobro in beleži izjemne 
dosežke, je poudarila tudi mentorica skupine Branka Moškon. 
Člane in članice povezujejo ljubezen do folklore, po številnih 
letih skupnega delovanja pa tudi druženje in prijateljstvo. “Še 
posebej smo veseli, da se v teh zaostrenih razmerah, s kateri-
mi se soočamo zadnji dve leti, niste predali, temveč ste uspeli 
ohraniti voljo in energijo, da vztrajate še naprej,” pa je dejala 
vodja trebanjske izpostave JSKD Joži Sinur, ki je skupaj s članico 
Sveta JSKD OI Trebnje in predsednico Zveze kulturnih društev 
Trebnje Mojco Femec jubilejne Maroltove značke tudi pode-
lila.

Joži Sinur, JSKD OI Trebnje

Sodček kulture in razvedrila
Pisalo se je leto 2020, ko smo se na Čatežu zadnjič zbrali na 
Prešernovanju. Letos smo staknili kulturniške glave in name-
sto tradicionalne prireditve ob slovenskem kulturnem prazni-
ku k naši veliki mizi pod lipo pred kulturnim domom postavili 
t. i. mimobežnico – »Sodček kulture in razvedrila«. Vsebina pa: 
leposlovne knjige, različne revije in tudi kakšna družabna igra. 
Torej ko se vreme toliko otopli, da bo prijetno posedeti na son-
čku, vabljeni pred čateški kulturni dom. Pokukajte v sodček!

Mija Benedičič, 
KUD Popotovanje Frana Levstika Čatež

kultura
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Žnurce se izobražujejo
Prav posebno potrdilo so v torek, 18. januarja 2022, na zaključ-
ni slovesnosti na dvorcu Rakičan v Prekmurju prejele tri lokal-
ne vodnice, članice klekljarske skupine Žnurce (sekcija Društva 
Praetorium Latobicorum).
Sodelovale so namreč v projektu z naslovom Cesta gradov. 
Omenjena cesta povezuje kar 37 gradov, dvorcev in tudi 
obrambnih utrdb – 9 v Sloveniji in 28 v Avstriji. Ponekod je 
lastnik država, drugje občine, nekateri gradovi pa so še vedno 
v lasti znanih plemiških družin. Le-te iz z roda v rod vzdržujejo, 
varujejo in seveda omogočajo oglede kulturne dediščine. 
Skupni projekt omogoča predstavitev dvorcev in gradov na 
obeh straneh meje. Naziv prejetega potrdila pove, da so vod-
nice osvojile posebno znanje, ki jim bo pomagalo pri predsta-
vitvah in seveda tudi promociji lokacij, ki tvorijo Cesto gradov. 
Na ta dan so vodnice obiskale tudi grad Ptuj, kjer so opazile 
dva posebna razstavljena predmeta: oltarni prt iz grajske kape-
le (vzorec krizantem) in bula s kleklji in tračno čipko.

Dominika Koritnik Trepel
Foto: Tanja Vesel

Petra Kušar Stojakovič

V Domu starejših občanov Trebnje so pred 
kratkim ponovno preventivno vzpostavili 
rdečo, sivo in belo cono, saj imajo pet pri-
merov okužb s koronavirusom. Vsi okuženi 
stanovalci bolezen prebolevajo brez hujših 
zapletov in se počutijo dobro.
»Skladno z vsemi veljavnimi ukrepi Vlade, 
priporočili Ministrstva za zdravje in usme-
ritvami NIJZ še vedno upoštevamo in izva-
jamo vse dodatne varnostne ukrepe. Prav 
vsi zaposleni; tako tisti, ki so cepljeni, kot 
preboleli se redno testiramo, uporablja-
mo zaščitne maske tipa FFP2, se med se-
boj ne družimo in upoštevamo zadostno 
medosebno razdaljo. Večina stanovalcev 
in tudi zaposlenih je cepljenih s tretjim 
odmerkom, a se zavedamo, da so okuž-
be še vedno možne. Žal nam je v zadnjih 
dneh leta virus ponagajal tudi v dislocirani 
enoti v Šmarjeti, kjer smo beležili okužbo 
s koronavirusom tako med zaposlenimi kot 
stanovalci. Čeprav so vsi imeli le blage bole-
zenske znake, smo vse nemudoma preselili 
v rdečo cono, ki pa smo jo konec januarja 
zaprli. Tako so sedaj razmere povsod pod 
nadzorom,« nam je zaupala direktorica 
doma.

Dnevni center naj bi odprli konec leta

V lanskem juniju ste pričeli z gradnjo 
dnevnega centra. Kako kaže s projektom, 
kdaj načrtujete odpreti vrata prvim upo-
rabnikom? 
»S projektom bo Dom pridobil ustrezne 
prostore, ki bodo omogočili izvajanje sto-
ritve dnevnega varstva za 12 uporabnikov. 

Storitve bodo namenjene posameznikom, 
ki še ne potrebujejo celodnevne, stacionar-
ne oskrbe in si želijo oziroma potrebujejo 
pomoč, nadzor ali organizirano obliko biva-
nja le za določeno število ur dnevno ter se 
dnevno vračajo domov. Čas dnevnega var-
stva bo prilagojen potrebam posameznika. 
Dnevni center bo vrata predvidoma odprl 
konec leta, zainteresirani uporabniki pa 
lahko vloge že oddajo osebno, po telefonu 
ali po elektronski pošti na naslov njihove 
socialne službe,« je za konec dodala direk-
torica Doma, ga. Petra Kušar Stojanovič.
Vsi zainteresirani za dnevno varstvo že da-
nes poskrbite za prosto mesto. 
Vse dodatne informacije so na voljo v so-
cialni službi Doma starejših občanov Treb-
nje na telefonski številki 07/3462-194  
in 07/3462-171 in na elektronski pošti: 
info@dso-trebnje.si

Mojca Smolič

V Domu starejših Trebnje velika skrb za stanovalce

Gradnja dnevnega centra skoraj pri kraju

dogodki
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KS SELA PRI 
ŠUMBERKU
Vas Sela pri Šumberku leži na severo-
zahodnem delu Suhe krajine, 4 km od 
avtoceste Ljubljana−Zagreb, izvoz Bič. 
Osrednji del vasi sestavlja vaški trg, oko-
li katerega so cerkev sv. Janeza Krstnika, 
bistro in Dom krajanov, kjer deluje tudi 
vrtec. V vasi je ob starih hišah še ne-
kaj kamnitih miz in starih kašč, v okolici 
so kraške jame, med njimi je bolj znana 
Marjetna jama. V KS je 11 naselij; Arčel-
ca, Babna Gora, Dolenji Podšumberk, Go-
renji Podšumberk, Log pri Žužemberku, 
Orlaka, Replje, Sela pri Šumberku, Volčja 
Jama, Vrtače, Zavrh. Največ prebivalcev 
je KS štela leta 1948, saj jih je bilo kar 515, 
leta 2020 pa 375. 
Ljudje skrbijo za lep izgled same krajevne 
skupnosti, za ugodno sobivanje in napre-
dek pa skrbi tamkajšnji Svet Krajevne sku-
pnosti na čelu z DAMJANOM GOLOBOM, 
predsednikom KS Sela pri Šumberku.

Lahko na kratko opišete vašo krajevno 
skupnost?
V KS Sela pri Šumberku se lahko pohvali-
mo, da imamo vseh 11 lepo urejenih vasi. 
Osrednja Sela imajo znameniti vaški trg, ki 
ga obkrožata cerkev sv. Janeza Krstnika in 
Dom krajanov, v katerem že več let obra-
tuje dislociran oddelek Vrtca Sončnica, 
OŠ Veliki Gaber. V celoti obnovljena sta 
gasilska domova PGD Sela pri Šumberku 
in PGD Log, ki imata zelo aktivne člane. 
Če pa se povzpnemo na ruševine nekdaj 
mogočnega gradu Šumberk, pa doživimo 
tudi lep pogled na KS, njene okoliške kra-
je in širšo Dolenjsko.

Kako pa je z napredkom v vaši KS?
V KS je že dolgo časa opaziti tako napredek 
kot rast, saj na eni strani v njej uspešno 
deluje več kot deset samostojnih podjetij 

tudi z več zaposlenimi, na drugi strani pa 
se vseskozi gradijo nove družinske hiše. 

Vi niste domačin. Od kod prihajate ?
Res ni to moj rodni kraj, saj prihajam iz Do-
lenje Nemške vasi, a sam kraj in njene ljudi 
sem spoznaval že daljnega leta 2000. Pred 
12 leti pa sva se z ženo, ki ima tu družinske 
korenine, odločila v tej vasi ustvariti dom 
in družino. 

V skupnost ste se dobro vživeli in ji po-
kazali, da vam je mar zanjo in tako so vas 
izvolili za predsednika. Ali ste imeli v pre-
teklosti že izkušnje z lokalno skupnostjo?
Od vedno sem zaposlen v gospodarstvu in 
v sami lokalni skupnosti kot taki nikoli ni-
sem sodeloval in tudi nikoli nisem bil član 
sveta krajevne skupnosti.
Za predsednika krajevne skupnosti sem 
bil izvoljen na lokalnih volitvah konec 
leta 2018. Zaupanje krajanov, ki mi je bilo 
dano, sem vzel z vso odgovornostjo.

Kakšni so bili občutki?
Zame je bil to res velik in povsem nov izziv, 
saj nisem imel nobenih izkušenj z delova-
njem lokalne skupnosti. Zagotovo pa mi je 
pomagalo, da sem kasneje spremljal vse 
seje občinskega sveta, se skozi čas spoznal 
z zaposlenimi na Občini Trebnje, poslovni-
mi partnerji kakor tudi z vsemi krajani, jim 
smelo in jasno predstavljal cilje in name-
ne. Tako se je v lokalni skupnosti razvilo 
medsebojno zaupanje ter sodelovanje, 
kar je predpogoj, da gredo projekti lažje v 
pravo smer. 

Katerih načel se držite?
Vedno stojim za svojimi besedami. Pri-
segam na moč argumenta in ne na argu-
ment moči, na zdrav razum in ne reševa-
nje težav “po domače”. Rad imam dobre 
in odkrite medsebojne odnose s krajani in 
ostalimi deležniki. Pomembno mi je, da se 
dela izvajajo predvsem racionalno, učin-

kovito in enotno po vseh naših vaseh, po 
zastavljenem letnem planu oz. prioritetah.

Se pravi, da lahko črpate znanje iz svoje 
poslovne poti?
Res mi tukaj znanje iz gospodarstva pride 
še kako prav in se po njem ravnam tudi, 
ko rešujemo zadeve v lokalni skupnosti. 
Vsaka investicija, četudi majhne vrednosti, 
je še kako pomembna za vsakega krajana, 
saj z vsako dodano stvarjo izboljšujemo 
življenjske pogoje v skupnosti in tudi v živ-
ljenju vsakega posameznika.

Katere investicije ste realizirali v času, ko 
ste na čelu Sveta KS?
V zadnjih treh letih se je uredilo veliko pro-
jektov. Naj naštejem samo nekaj večjih:
zunanja ter notranja obnova stavbe 
Doma krajanov in Vrtca Sončnica, solarne 
razsvetljave na šolskih BUS postajah, cest-
na infrastruktura: rekonstrukcije, utrditve, 
prometna signalizacija, asfaltiranje …, po-
stavitev informativnih kozolčkov z zemlje-
vidom naše KS, urejena razsvetljava od 
vasi do parkirišča pred pokopališčem, v 
celoti adaptirano obzidje pokopališča ter 
njegove okolice, postavitev svečomata ...
v manj kot sedmih mesecih izgradnja mr-
liške vežice z zunanjo ureditvijo, urejeno 
razsvetljavo na parkirišču ter pridobljenim 
uporabnim dovoljenjem. Objekt pomeni 
veliko pridobitev za naše vasi, saj so bile 
želje in pričakovanja krajanov po vežici že 
pred dobrimi desetimi leti, ko je Občina 
kupila zemljišče za ta namen.

Na kaj ste v vaši KS še posebej ponosni?
Ponosen sem na odlično sodelovanje s 
člani Sveta KS in na splošno z vsemi kra-
jani. Skupaj dokazujemo, da se z dobrimi 
medsebojnimi odnosi, pravim pristo-
pom, sproščenim druženjem in z nekaj 
prostovoljstva, ki je pri nas še kako živo, 
lahko uredi in tudi naredi marsikaj. Na ta 
način skupaj naredimo kaj lepega za naš 

Krajevne skupnosti se predstavijo

G. Damjan Golob
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KS ČATEŽ
Slikovito krajevno skupnost Čatež sestavlja 
11 vasi, v katerih živi nekaj nad 500 pre-
bivalcev. Le-ti se lahko v sedmih čateških 
aktivnih društvih udejstvujejo s svojimi 
prostočasnimi aktivnostmi. Na vaškem 
trgu, kjer je že tradicionalni prostor vsako-
letne Razhodnje oz. pohodnikov Levstiko-
ve poti, se nahaja večnamenska dvorana in 
nedavno zgrajena Urbanova klet Vinograd-
niškega društva Čatež pod Zaplazom. Za 
njim stoji cerkev sv. Mihaela, na Zaplazu pa 
romarska cerkev Marijinega vnebovzetja. 
Streljaj od trga pa se nahaja Center šolskih 
in obšolskih dejavnosti Čebelica. Na Čatežu 
ima sedež vsem znano uspešno podjetje 
TEM Čatež, ki tradicionalno diha s krajem 
in finančno ter moralno podpira razvojne 
projekte KS in tamkajšnjih društev.

Kaj vas je gnalo na čelo lokalne skupno-
sti?
Za kandidaturo sem se odločila, ker imam 
te kraje rada. Rada pa bi, da bi bil čateški 
razvojni korak smelejši, da bi v teh lepih 
krajih zagotovili sodoben standard življe-
nja, ki bi zadovoljil vse generacije, še pose-
bej pa potrebe mladih. Ker ima Čatež tudi 
danosti kulturnega, športnega in verskega 
turizma, razvojni cilji ne smejo mimo po-
treb tega področja. Želim, da bi se tudi 
obiskovalci počutili dobro, predvsem var-

no in, da se bodo radi vračali v naše konce. 
Tako sem na začetku mandata pripravila 
tudi predlog programa aktivnosti, ki jim 
skozi mandat tudi sledimo.

Kaj je v vašem mandatu prvotni cilj?
Eden najpomembnejših ciljev tega 
štiriletnega obdobja predstavljala željena 
in prepotrebna izgradnja pločnika z javno 
razsvetljavo, in sicer od TEM-a do glavne 
ceste skozi vas Čatež do križišča za Raz-
bore. Menim, da smo verjetno edina KS v 
občini, ki nima niti metra pločnika in jav-
ne razsvetljave. Osnovni projekt za čateški 
pločnik je Občina pripravila že leta 2017. 
Zaradi številnih neusklajenosti na terenu 
pa je projekt obstal. Najprej smo ga razde-
lili na dva ločena dela, in sicer na pločnik 
od TEM-a do regionalne ceste ter na ploč-
nik ob regionalni cesti skozi vas Čatež. Oce-
nili smo, da bi z izgradnjo krajšega pločnika 
v Dolenji vasi hitreje začeli realizirati cilj. 
Žal smo se ušteli. Ker nismo uspeli zbrati 
vseh soglasij lastnikov parcel ob bodočem 
pločniku, je to projekt zaenkrat postavilo 
na mrtvo točko. Zahtev za dopolnitev pro-
jekta izgradnje pločnika ob regionalni cesti 
skozi sam Čatež je bilo tako veliko, da je se-
daj pred nami praktično nov projekt. Zanj 
je v tem trenutku opravljena strokovna re-
cenzija pristojne državne institucije. 

Kdo pa je bil glavni financer tega dela?
Projekt Dolenja vas je financiral TEM Ča-

tež, dopolnitev projekta pločnika (in re-
cenzije zanj) skozi vas Čatež pa KS Čatež. 
Dokumentacija je bila nedavno predana 
Občini Trebnje, ki bo morala za realizacijo 
pristopiti k podpisu sofinancerskega spo-
razuma z državo. Krajani si močno želimo 
čimprejšnje realizacije, saj bo le-ta Čatež 
dvignil na višji razvojni nivo, predvsem pa 
bo pešcem zagotovil varno gibanje. 

Kako je z vodovodom v vaši KS?
Voda je najpomembnejši vir življenja. Pred 
40 leti zgrajen čateški vodovodni sistem v 
tem trenutku z vodo oskrbuje poleg naših 
prebivalcev še kar 12 vasi izven naše KS. 
Problematika pojavljanja coli bakterij na 
izviru in občasnega pomanjkanja vode v 
dveh čateških zaselkih je potrebna vsaj 
delne rekonstrukcije vodovodnega siste-
ma. S tem bi zagotovili ustrezno klorira-

Ga. Mija Benedičič

Krajevne skupnosti se predstavijo

kraj, skupnost in nenazadnje za boljše so-
bivanje za celo skupnost. 

V vaši KS je moč čutiti povezanost in tisti 
pravi vaški čut za sobivanje in odgovor-
nost drug do drugega.
Res je. Ponosen in vesel sem, da sem lahko 
del take skupnosti. Skupaj s krajani večkrat 
in radi »stopimo skupaj«. Tako z lahkoto in 
posledično tudi uspešno marsikaj uredi-
mo in organiziramo, kar dokazujejo zdaj že 
večletni dogodki. To so pomladanska čistil-
na akcija, redna košnja širše okolice okoli 
ruševin gradu Šumberk, pa tudi 12-urni 
športni dan, ki se bo letos zgodil že četrtič. 
Poleg vsega naštetega se bodo decembra 
v vasi Sela že tretjič postavile jaslice v na-
ravni velikosti in božična jelka, kar v samo 
skupnost prinese lepo praznično vzdušje 
in nas na prijeten način druži. Vse to je 
plod odgovornosti vsakega posameznika 
in dobrega timskega dela.

Katere večje investicije ocenjujte, da 
bodo v prihodnje potrebne v vaši KS?

Potrebne investicije v bodoče bodo predv-
sem na lokalnih cestah za zagotovitev še 
boljše tehnične karakteristike in prometne 
varnosti, posledično bo cenejše tudi let-
no-zimsko vzdrževanje le teh. 
Lokalna cesta: Bič–Zagradec; odsek Velike 
Dole–Sela pri Šumberku in Orlaka–Valična 
vas
Lokalna cesta: Bič–Žužemberk; odsek Veli-
ke Dole–Babna Gora–Replje
Lokalna cesta: skozi vas Voljča Jama v sme-
ri vinogradniškega okoliša Lisec

Bi za konec še kaj sporočili?
Rad bi se zahvalil vsem šestim članom Sve-
ta KS za odlično sodelovanje, krajanom 
vseh 11 vasi in ostalim znancem za kakrš-
nokoli sodelovanje, g. županu Alojziju Ka-
stelcu, vsem ostalim zaposlenim v Občini 
Trebnje, vsem občinskim svetnikom, up-
ravi OŠ Veliki Gaber, Komunali Trebnje ter 
vsem ostalim poslovnim partnerjem. 
KS Sela pri Šumberku je skupnost, ki se 
po lestvici samega gospodarstva počasi, 
a vztrajno vzpenja. Skupnost, kjer je vsak 

krajan vesel vsakega napredka tako posa-
mezno kot skupno, skupnost, kjer prevla-
duje zdrav duh v zdravem telesu, predv-
sem pa prijetni medsosedski odnosi.
Več o njih si lahko preberete na spletnih 
povezavah: https://www.trebnje.si/88/
ks-sela-pri-sumberku in tudi na https://
www.mojaobcina.si/trebnje/imenik/kra-
jevna-skupnost-sela-sumberk.html

Mojca Smolič
Slike: arhiv D. G.
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Lesjakova hiša

nje v vodohramu na Zaplazu in preprečili 
občasna pomanjkanja vode. KS Čatež je za 
rekonstrukcijo podala pobudo Občini in 
Komunali in z njihove strani pridobila na-
čelno soglasje za tak poseg. Zato smo že v 
začetku lanskega leta organizirali usklaje-
vanja med upravljalcem in lastniki zemljišč 
na trasi in zagotovili soglasja vseh lastni-
kov parcel, kjer bo potekala izgradnja no-
vega voda. Poleg tega smo Komunalo in 
Občino pozvali k aktivnostim za razširitev 
vodovarstvenih pasov v dolini Dušice, kjer 
je zajetje. Upamo in želimo, da Občina 
čimprej pristopi k realizaciji teh pobud.

Kako pa je z varnostjo v cestnem prome-
tu na Čatežu?
Varnost v cestnem prometu je deloma 
pogojena tudi z ustreznim vzdrževanjem 
cest. V skladu z občinskim odlokom je red-
no letno in zimsko vzdrževanje lokalnih 
cest predano Komunali Trebnje. Plačniki 
opravljenih storitev pa so krajevne sku-
pnosti. Poleg tega rednega vzdrževanja 
je Krajevna skupnost Čatež zgradila nekaj 
potrebnih muld, plomb in zagotavljala 
potreben pesek za nekategorizirane poti. 
Dve pomembni prometnici (Dolenja vas−
Račje selo in Dolenja vas−Trnje) v naši 
krajevni skupnosti sta občinski. Skupaj s 
krajani se zavedamo, da sta obe cesti nuj-
no potrebni preplastitve, zato smo veliko 
prošenj za popravila naslovili na Občino, 
ki je v lanskem letu uredila popravilo pr-
vih nekaj sto metrov ceste v Sejenicah in 
upamo, da se bo vsaj tak tempo nadaljeval 
tudi v prihodnje. Ker je KS ocenila, da je 
ureditev križišča pri kapelici v Dolenji vasi 
tako nujna, da bi bilo čakanje na uvrstitev 
v občinski program popravil neracionalno, 
smo problem že v letu 2019 rešili v lastni 
režiji. Tako so v letu 2021 stroški vzdrževa-
nja cest znašali dobrih 22 % proračuna KS. 
Po zagotovilih pa bo država v letošnjem 
letu preplastila regionalno cesto od Velike 
Loke do Čateža.

Tudi v vaši KS je upravljalec mrliške vežice 
in pokopališča Komunala Trebnje.
Tako je, saj smo v skladu z drugim občin-
skim odlokom v letu 2019 v upravljanje 
Komunali Trebnje predali mrliško vežico 
in pokopališče. Zadeva je sicer v prvem 
hipu vznemirila kar nekaj krajanov, ven-
dar je bila le posledica novih predpisov. 
Grobarine, katerih višina je v pristojnosti 
Občine, naj bi pokrivale vsa redna vzdr-
ževalna dela, večje investicije pa mora še 
vedno financirati Krajevna skupnost. Tako 
smo v letu 2020 uspeli odpraviti napako 
na strehi poslovilne vežice, ki je povzroča-
la zamakanje in škodo na objektu. Ocenju-

jemo, da pri urejanju pokopališča in oko-
lice z upravljalcem uspešno sodelujemo.

Od cerkve sv. Mihaela oz. pokopališča 
proti vzhodu smo v nekaj korakih na vaš-
kem trgu in objektih, ki ga obkrožajo. 
Med vaškim trgom in župniščem so po 
bregu kot domine druga ob drugi nalo-
ženi objekti, ki imajo zanimivo in pestro 
zgodovino in so skozi zadnja desetletja 
služili različnim namenom – od kulture, 
proizvodnje do trgovine. Pestra je bila tudi 
lastniška struktura, ki se je skozi obdobja 
prav tako živahno spreminjala. Z leti se je 
delež površin teh prostorov namenjenih 
skupnim družbenim potrebam poveče-
val. V preteklem letu smo uspeli za tovr-
stne potrebe kupiti še zadnje stavbe v teh 
povezanih objektih. Tudi v tem primeru 
je znaten znesek kupnine zagotovil TEM 
Čatež, dobro polovico pa Občina Trebnje. 
Trenutno potekajo projektantske aktivno-
sti izdelave idejnega projekta, kar pred-
stavlja prvi korak k uresničitvi še enega 
velikega cilja − da bi Čatež dobil športno 
dvorano, za začetek najmanj enooddelčni 
vrtec in sodobnejšo kulturno dvorano. 
V obstoječih prostorih Športno rekreativ-
nega društva (pod obstoječim Kulturnim 
domom) je KS v letu 2020 uredila sanitari-
je, tako da so zagotovljeni normalni pogoji 
za uporabo prostorov in delovanje društva 
in dogodkov, ki jih organizirajo. 

Kako daleč pa ste s projektom Lesjakove 
hiše?
Nasproti Gasilskega doma stoji nekdanja 
domačija Lesjak. Hiša, nekoč gostilna Le-
sjak, je bila kupljena v letu 2017, lastnik je 
Občina, upravljalec pa KS. K zahtevnemu 
projektu prenove smo praktično že pristo-
pili. Tudi v tem primeru je najprej potreb-
no pripraviti ustrezne projekte, gradbeno 
dokumentacijo in seveda nenazadnje tudi 
najpomembnejše – poiskati potrebna fi-

nančna sredstva. Upajmo, da nam tudi to 
uspe.
Sosednji objekt, nekdanje gospodarsko 
poslopje Lesjak, je KS Čatež kupila v letu 
2020 z namenom, da v njem prvenstve-
no uredi skladiščne prostore za opremo 
v lasti krajevne skupnosti in društev. Prvi 
večji korak k uresničitvi tega cilja smo na-
redili v lanskem letu z izgradnjo škarpe in 
ureditvijo bodočega uvoza v objekt. V le-
tošnjem letu imamo namen cilj realizirati. 
Oba, nekoč Lesjakova objekta, naj bi tudi 
v bodoče na prvi pogled dajala videz ce-
lote, odražala nekdanje čase, hkrati pa s 
svojo novo vsebino služila sodobnim po-
trebam. Glede na to, da se večje čateške 
prireditve (tudi Razhodnja ob Levstikovem 
pohodu) odvijajo prav na vaškem trgu na-
sproti Lesjakove domačije, je bil nakup teh 
objektov tudi s tega vidika opravičen in 
racionalen. 

Kaj pa je novega na Vaškem trgu?
Največji čateški zunanji prireditveni pro-
stor – t. i. vaški trg, je vrsto let ob večjih 
dogodkih trpel zaradi neustreznih elektro 
instalacij in zato preveč improvizacije. Z 
realizirano celovito rekonstrukcijo teh 
elektro instalacij in zamenjavo reflektorjev 
s sodobnimi komaj čakamo čase, ko bo na 
Čatežu zopet živahno in veselo.

Smeti. Večna dilema po celotni občini. 
Kako se tega lotevate pri vas?
Živeti v urejenem in čistem okolju je 
zagotovo pomemben element dobrega 
počutja človeka. Prvi dve leti tega man-
data smo se v KS kar veliko ukvarjali z 
urejanjem in selitvijo skupnih zbiralnic 
smeti. Stanje je bilo na nekaterih tovrst-
nih točkah več kot porazno. Ob kar nekaj 
porabljene energije smo dosegli relativ-
no dober nivo. Večino kontejnerjev smo 
preseli, praktično vse pa smo opremili z 
betonskimi podstavki. Od tu naprej pa je 

Krajevne skupnosti se predstavijo
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Tomaž Hartman prejemnik Velike nagrade žirije na 53. Mednarodnem 
taboru likovnih samorastnikov Trebnje (foto: A. S. Lamovšek)

Galerijska paleta
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje vas vabi k ogledu prve 
razstave v letu 2022, na kateri bodo predstavljena dela Tomaža 
Hartmana, nagrajenca 53. Mednarodnega tabora likovnih samo-
rastnikov Trebnje iz leta 2020. Avtor koščke za asemblaže najde 
v gozdu, v starih hišah, na pašnikih in tudi na obali. Delčke lesa, 
kovine, kosti, keramike, stekla in kovine sestavlja v celote, v ka-
terih razmišlja o svojem življenju, potovanjih in odnosu človeka 
do narave. 
Po razstavi, ki bo na ogled od 24. 2. do 18. 5. 2022, bo 10. 3. 2022 
vodila kustodinja Andrejka Vabič Nose. 
Nova dela naše stalne zbirke so na ogled v prostoru Nove pridobi-
tve, v zbirko pa so jih podarili udeleženci tabora in drugi donatorji 
leta 2020. Pisana in raznolika, razumljiva in nekoliko skrivnostna 
dela vabijo k ogledu.

Andrejka Vabič Nose 

Dr. Aleksandra Pivec 
na obisku v Občini Trebnje

 
Predsednica stranke Naša Dežela, dr. Aleksandra Pivec, je 
pred kratkim obiskala Občino Trebnje. Z županom g. Alojzijem 
Kastelicem sta izmenjala mnenja o razvojnih potencialih obči-
ne in regije ter o trenutnem stanju v državi. Prepričana sta, 
da morajo lokalne skupnosti s podporo države razvijati svoje 
razvojne potenciale in tako skupaj skrbeti za uravnotežen ra-
zvoj celotne Slovenije in decentralizacijo. Sogovornika sta se 
strinjala, da velika polarizacija v političnem prostoru ni dobra 
in da je v prihodnje potrebno narediti vse, da bi se Slovenci 
bolje razumeli in da ne bi več bili tako razdeljeni.
Stranka Naša dežela dr. Aleksandre Pivec je v občini Trebnje 
ustanovila tudi občinski Odbor stranke Naša dežela. Predsed-
nik odbora je postal g. Andrej Ule. Stranka Naša dežela zasto-
pa sredino političnega prostora in želi v prihodnje zmanjša-
ti razklanost v slovenski družbi in s sodelovanjem skrbeti za 
uravnotežen razvoj vseh slovenskih dežel.
#Zaljudi #nasadezela #aleksandrapivec
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usoda izgleda prepuščena v največji meri 
uporabnikom …

Vaš kraj je v prazničnem času sijal v lepi 
podobi.
Za lepši videz kraja v novoletnem času že 
vrsto let skrbimo z lepo praznično razsvet-
ljavo. Tako smo bili letos deležni številnih 
pohval od blizu in daleč. To nam daje do-
datno energijo in voljo za vnaprej ter nas 
potrjuje v tem, da je košček človekove 
sreče in dobre volje tudi v drobnih malen-
kostih.
Poleg vseh aktivnosti nismo pozabili na 
požarno varnost, obdarovanje otrok in 
sofinanciranje stroškov srečanja starejših 
krajanov. V letošnjem letu bomo realizi-
rali naštete začete projekte in upajmo, da 
nam uspe pripraviti idejne zasnove bodo-
če prostorske ureditve vasi Čatež, Dolenja 
in Gorenja vas.
Predsednica KS Čatež, ga. Mija Benedičič, 
je danes upokojena, tako ji malo več časa 
ostaja za svojo družino, moža, hčerki in 
vnučke. Po poklicu je diplomirana ekono-
mistka. Svojo delovno kariero je pričela v 
Komunali Trebnje na področju planiranja 
in analiz, nadaljevala v Tesnilih Velika loka, 
zadnjih 30 let pa je bila predana domače-

mu podjetju TEM kot direktorica ekonom-
sko računovodskega sektorja. Življenje v 
lokalni skupnosti ji je zelo pomembno, 
zato ga želi dvigniti na višjo in bolj kvali-
tetno raven.
Za predsednico KS bo ponovno kandidirala 
predvsem zaradi želje po dokončanju šte-
vilnih začrtanih projektov. Meni, da če že-
liš narediti večje spremembe v lokalni sku-
pnosti, je en mandat enostavno premalo. 
Tako z občinsko upravo kot samim svetom 
KS, ki sooblikuje uspešnost vodenja lokal-

ne skupnosti, so si zastavili več zahtevnih 
projektov, na katere je ponosna in jih želi 
dokončati. 
Gospe Miji in celotnemu svetu KS Čatež 
želimo, da jim uspe realizirati začrtane 
cilje, saj je razvoj in urejenost same sku-
pnosti, predvsem pa kraja Čatež kot osred-
njega romanskega središča Dolenjske, po-
membna tako za življenje krajanov kot za 
obiskovalce.

Mojca Smolič
Foto: M.S. in M.B.

novice / kultura
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Preprečevanje vlomov in tatvin 
iz vozil in objektov

Policisti Policijske postaje Trebnje smo v zadnjem času obravnavali večje število tatvin in vlomov v osebna vozila in tatvin 
iz odklenjenih objektov ter vlomov v stanovanjske hiše. Zato policisti Policijske postaje Trebnje občanom svetujemo:

• Upoštevajte samozaščitne ukrepe. 
• Torbic, kovčkov in drugih predmetov ne puščajte na policah, sedežih ali na drugih vidnih mestih. Ti predmeti so 

vaba za tatove; varneje bodo shranjeni v prtljažniku. Zlatnina, denar, kreditne kartice, čeki in dokumenti ne sodijo 
v predale vozila. 

• Predmeti v vrečki ali torbici, ki sicer niso dragoceni, so lahko vaba za storilce, saj ti ne vedo, kaj je v vrečki ali torbici. 
Povzročena materialna škoda bo v tem primeru večja, kot je vrednost odnesenih predmetov. 

• Prtljago naložite v vozilo tik pred potovanjem. Ne puščajte prtljage na strehi avtomobila. 
• Ko zapuščate vozilo, zaprite vsa okna in vrata ter obvezno zaklenite vozilo, prtljažnik in pokrov posode za gorivo. 
• V kolikor imate, vključite alarmno napravo. 
• Nikoli ne puščajte ključa v kontaktni ključavnici, tudi če zapustite vozilo le za hip.

Enaka previdnost velja za varnost stanovanjskih objektov, vikendov ter zidanic. Policisti svetujemo, da:
• večjih vsot gotovine in dragocenosti ne hranite doma; 
• ne odpirajte vrat neznancem; 
• zapirajte in zaklepajte vhodna vrata; 
• imate pred vhodnimi vrati ustrezno razsvetljavo. Zelo priporočljiva je senzorska luč; 
• vrata opremite s ključavnico z varovalom ali varnostno verigo in kukalom; 
• namestite domofon ali videofon.

Kaj storiti, če ste oškodovani z vlomom ali tatvino?
Nemudoma pokličite policijo. Do njenega prihoda ničesar ne premikajte in ne pospravljajte, da ne boste uničili koristnih 
sledi, ki bi lahko pomagali pri odkritju storilca. Pri izsleditvi storilca nam lahko veliko pomagate, če si dobro zapomnite ali 
takoj zapišete predvsem naslednje:

• V primeru zalotitve osebni opis sumljivih oseb (spol, starost, velikost, obleka, posebne značilnosti obraza, hoje, 
govora in drugo); 

• registrsko številko, barvo, znamko in tip vozila; 
• ne dotikajte se ničesar, saj lahko uničite sledi storilca; 
• natančno opišite ukradene predmete; 
• povejte tudi, če ste pri tatvini storilca zalotili.

Policisti pri vlomih v vozila opažamo tudi, da npr. občan na banki dvigne večjo količino denarja. Po dvigu denar pospra-
vi v osebni avtomobil v predal. Nato pa vozilo parkira, npr. v gozdu in odide na sprehod. Po vrnitvi do vozila ugotovi, 
da je bil denar odtujen. Občane ponovno opozarjamo glede samozaščitnih ukrepov z namenom preprečevanja vlomov 
in tatvin.

Vaš vodja policijskega okoliša
Dejan KAVŠEK

POLICIJSKA 
POSTAJA
TREBNJE

policija
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Gasilci opozarjamo
Prehajamo v čas poznega zimskega obdobja, ko se bo začelo obrezovanje trt in sadnega drevja, ob tem pa kurjenja vejevja, kar je 
eden najpogostejših vzrokov za nastanek požara v naravi. Že nedolžna iskra lahko v naravi hitro zaneti požar velikih razsežnosti. Če 
kurimo v naravi, mora biti kurišče urejeno, zavarovano in nadzorovano ves čas kurjenja. Urejeno kurišče je obdano z negorljivim ma-
terialom (npr. s kamni), okolica pa mora biti očiščena vseh gorljivih snovi. Poskrbimo, da je v bližini kurišča voda ali drugo priročno 
orodje za gašenje (npr. lopata, zemlja ipd.).
Ob vetrovnem vremenu se nevarnost za nastanek požara močno poveča, zato se takrat kurjenja ne lotevamo. Ko je razglašena velika 
požarna ogroženost naravnega okolja, je v naravni prepovedano kuriti ali prižigati kresove ter izven pozidanih površin uporabljati 
predmete in naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar.
S spomladanskimi opravili začnimo pazljivo in skrbno!

Matej Mlakar, PGD Trebnje

obvestilo / oglas
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Trebanjska podjetja v 
Angliji postavila kozolec
V angleškem Oxfordu, nedaleč od Londona, je bil ob 
osamosvojitvi Slovenije postavljen eden od le dveh 
kozolcev v Angliji. Drugi kozolec je bil leta 1991 ob 
osamosvojitvi podarjen princu Charlesu. Prebivalci in 
predvsem tam živeči Slovenci, člani Britansko-sloven-
skega društva, so kozolec v Oxfordu vzeli za svojega, 
saj so ob njem vsako leto zgodaj poleti prirejali pikni-
ke, ki so, tako kot kozolec, postali močna nit povezova-
nja med ljudmi. Na njihovo veliko žalost pa je kozolec 
skozi čas propadel do te mere, da njegova obnova ni 
bila več mogoča. 
Predstavnica Britansko-slovenskega društva Evelina 
Ferrar je pred približno štirimi leti preko nekdanje 
direktorice Dežele kozolcev v Šentrupertu Branke Br-
car stopila v kontakt z našim lokalnim podjetjem Bajc 
d.o.o., ki je bilo vključeno tudi v projekt postavitve 
Dežele kozolcev. Med tem kot so v Angliji v vmesnem 
času poskrbeli za izbiro in pripravo nove lokacije, pa 
so trebanjski mojstri Damjan Bajc, Frančišek Zarabec, 
Anton Bajc in ostali zaposleni zavihali rokave in stesa-
li vse elemente za osem metrov dolg ter tri in pol me-
tre visok kozolec. Idejne usmeritve glede izbire tipa 
kozolca – gre namreč za pomanjšano verzijo Lahovega 
kozolca iz Migolice pri Mirni, ki je na ogled tudi v De-
želi kozolcev, načrt zanj pa je izdelal Damjan Bajc – in 
priporočila glede izdelave je v projektu podajal znani 
konservator Dušan Štepec, trenutni vodja novomeške 
enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Sloveni-
je. Za ustrezno kritino je  poskrbelo drugo trebanjsko 
podjetje - EIKON d.o.o. oziroma Franci Urbič. Ekipa 
podjetja Bajc d.o.o. je kozolec oziroma vse potrebne 
elemente za njegovo sestavo zapakirala in naložila na 
tovornjak, prevoz in carinski postopek pa je izvedlo 
podjetje Trimo d.o.o.
Ekipa montažerjev, ki so jo sestavljali Damjan Bajc, 
Franci Urbič, Gregor Pungartnik in Luka Bajc, so v 
Anglijo odpotovali z avionom in tam v čudovitem 
parku Gillotts Filed v pičlih dveh dneh (31. 1. in 1. 2. 
2022) sestavili kozolec, za katerega so bili vsi leseni 
elementi do potankosti izdelani doma, v Trebnjem. 
Kozolec v Angliji sedaj krasi tudi okrasni petelin, ki 
ga je doniral Franci Urbič.  Trebanjska ekipa je s svo-
jo strokovnostjo, ročno spretnostjo in učinkovitostjo 
navdušila tamkajšnje prebivalce, v prihodnjih mese-
cih si bo kozolec ogledala tudi županja Henleya na 
Temzi, na ogled pa bodo povabili tudi predstavnike in 
župana pobratene Občine Bled.
Ekipa, ki je v dveh dneh postavila kozolec v Henleyu (z 
leve prosti desni): Gregor Pungartnik, Luka Bajc, Da-
mjan Bajc in Franci Urbič
 
Občina Trebnje se vsem sodelujočim iskreno zahva-
ljuje za vrhunsko zastopanje naše občine v tujini. 
Domača podjetja, ki so za uspešno izvedbo projekta 
stopila skupaj, so zopet dokazala, da je v slogi moč.

Mateja Zupančič 
Oddelek za splošne zadeve 

Občinska uprava Občine Trebnje

zanimivosti

179 Glasilo februar 2022.indd   15 13. 02. 2022   21:48:12



16
Trebnje

Badmintonsko tekmovanje  
v kategoriji do 13 in do 19 let
V soboto, 29. januarja, je potekalo prvo badmintonsko tekmovanje v letoš-
njem letu v kategoriji U13 in U19 v Ljubljani. Kljub številnim karantenam se 
je Badmintonski klub Mirna odpravil na tekmovanje s štirimi igralci. 

V kategoriji do 13 let v B skupini je med fanti nastopal Žan Kirm, med dekle-
ti pa Pika Škrlj in Nina Ornik. Žan Kirm se je z dobro igro prebil v finale, kjer 
je moral priznati premoč nasportniku in se zadovoljiti s srebrno medaljo. 
Pika in Nina sta obe zabeležili nekaj zmag.

V kategoriji do 19 let je med dekleti tekmovala le Manca Zupančič. Iz tek-
me v tekmo je nadgrajevala svojo igro in se na koncu uspela uvrstiti med 
4 najboljše. 

Čestitke vsem tekmovalcem in uspešno sezono. 
Vanja Jakopin

Mlade leve ovira 
COVID-19 
Z mesecem januarjem so drugi del sezone pričeli 
tudi Mladi trebanjski levi. Ti so se decembra vrnili iz 
mednarodnega turnirja v Beogradu, že dokaj hitro pa 
nadaljevali prvenstvo. Zaradi trenutne situacije s CO-
VID-19 jim nekaj preglavic povzročajo prestavitve in 
odpovedi tekem, vendar trenerji vseh mlajših selekcij 
ohranjajo ritem trenažnega procesa in pridno delajo s 
prihodnostjo trebanjskega rokometnega kluba.

Dominik Pekeč

Uroš Zorman,  
novi selektor Slovenije
RK Trimo Trebnje z velikim ponosom sporoča pomembno novico. Glavni 
trener članske ekipe Uroš Zorman ob vodenju Trebanjski levov prevzema 
še slovensko moško člansko reprezentanco in se po vidnem igralskem pe-
čatu tako prvič podaja v selektorske vode. Uroš, čestitke ob prevzemu!
Uroš Zorman ima za seboj bogato igralsko kariero. Pričel je na Slovanu, 
nato zaigral za Prule, Celje Pivovarno Laško, Ademar Leon, Ciudad Real ter 
nazadnje za poljske Kielce. Štirikrat je bil evropski klubski prvak, z repre-
zentanco osvojil srebro na domačem EP 2004, igralsko pot pa končal junija 
2018. Za reprezentanco je odigral 225 tekem in prispeval 523 zadetkov. 
Gre za enega največjih legend slovenskega ter svetovnega rokometa, ki ob 
vodenju Trebanjskih levov po novem prevzema tudi slovensko člansko iz-
brano vrsto.
“Vodenje članske reprezentance je izjemna čast ter hkrati tudi velika obve-
za in odgovornost, ki se ju dobro zavedam. Vedno sem bil z velikim veseljem 
del reprezentančne zgodbe. Trenutno smo v težkem položaju, vendar bomo 
maksimalno storili vse, da Slovenijo vrnemo tja, kamor spada,” je ob prev-
zemu dejal Uroš Zorman.

OSNOVNI PODATKI:
IME IN PRIIMEK: Uroš Zorman
DATUM ROJSTVA: 9. 1. 1980
DOSEDANJI KLUBI: IGRALEC: RD Slovan Ljubljana (-2000), RD Prule 67 

Trenerja kadetske in mladinske selekcije - Tim Butkovec in 
Bratislav Stojmenović

(2000–2003), CB Ademar Leon (2003–2004), RK Celje 
Pivovarna Laško (2004–2006), BM Ciudad Real (2006–
2009), RK Celje Pivovarna Laško (2009–2011), PGE Vive 
Kielce (2011–2018); TRENER: PGE Vive Kielce (2018–
2020), Slovenija (2018–2021; 2022-), RK Trimo Trebnje 
(2020-).

šport
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Aleksander Kuzmanovič 
uspešen proti Avstriji
V začetku meseca januarja se je v Ormožu na Hardeku 
zbrala slovenska kadetska izbrana vrsta, ki je odigrala 
pripravljalno srečanje s sovrstniki iz Avstrije. Dres s 
slovenskim grbom je nosil tudi perspektivni trebanjski 
krožni napadalec Aleksander Kuzmanovič, ki v letošnji 
sezoni brani barve mladinske ekipe RK Trimo Trebnje in 
predstavlja enega izmed ključnih igralcev trenerskega 
dvojca Bratislav Stojmenović-Tim Butkovec. Kuzmano-
vič je na parketu dobil kar nekaj priložnosti za igro in s 
soigralci slavil (31:29).

Matjaž Gazvoda iz 
Madžarske s šestimi 
zadetki
Teden dni kasneje po Kuzmanovičevi zmagi nad Avstri-
jci se je mini priprav z mlajšo kadetsko izbrano vrsto 
na Madžarskem udeležil tudi trebanjski lev Matjaž Ga-
zvoda. Ob debitantskem nastopu za reprezentanco let-
nika 2006/2007 je Gazvoda ob dveh porazih (24:30 in 
28:32) skupno dosegel šest zadetkov. 

Dominik Pekeč

Mlada teniška zvezdica 
vztrajno zmaguje 
Lina Sarhatlić je dosegla vrhunske rezultate v zimski 
sezoni tenisa na tekmovanjih pod okriljem Tenis Slo-
venije. 
TK Branik Maribor je v novembru 2021 organiziral OP 
za otroke stare od 8 do 11 let. V kategoriji midi tenis je 
Lina osvojila 1. mesto. Istega dne je sploh prvič nasto-
pila tudi v kategoriji tenis 10 deklice, kjer je bila prav 
tako boljša od vseh svojih nasprotnic ter tako osvojila 
1. mesto. Naslednja dva turnirja OP sta potekala v TK 
Maja Matevžič v Ljubljani. Obakrat je nastopila v kate-
goriji tenis 10 deklice. V decembru 2021 se je v finalu 
pomerila z nasprotnico iz Krškega in jo na koncu tudi 
premagala ter se tako veselila pokala za 1. mesto. Ja-
nuarja letos pa se je v finalu pomerila z igralko iz Lju-
bljane, kjer je v napetem dvoboju ravno tako zabeležila 
zmago ter ponovno osvojila 1. mesto. Kljub temu, da je 
bila zaradi trenutnih epidemioloških razmer okrnjena 
konkurenca, je Lina na tekmah prikazala odlično igro, 
predvsem pa izjemno zbranost v ključnih trenutkih. 
Lina svoje sposobnosti kaže v vsakem nizu posebej. 
Vedno se trudi, da tekmeci na drugi strani mreže odv-
zame udarec in vse niti igre vzame v svoje roke.

Toliko dobrih dosežkov mlade tekmovalke so le dokaz 
trdega dela ter predanosti samemu športu. Ne dvo-
mim, da njene najboljše predstave šele prihajajo. Če-
stitke in srečno Lina!

Mojca Smolič

šport

179 Glasilo februar 2022.indd   17 13. 02. 2022   21:48:15



Ze
os

 d
.o

.o
., 

Šl
an

dr
ov

a 
4,

 L
ju

bl
ja

na

179 Glasilo februar 2022.indd   18 13. 02. 2022   21:48:15



19
Trebnje

DAVČNE RAZBREMENITVE
PRINAŠAJO VIŠJE PLAČE ZA VSE

IN VEČ MOTIVACIJE
ZA DELAVCE

Slovenija je država blaginje, ki jo ustvarjajo delavci, ki s svojim 
delom prispevajo v državni proračun. V NSi si že dolgo priza-
devamo za spremembo zakona o dohodnini. Samo še eno gla-
sovanje nas loči od sprejema tega zakona, ki prinaša mnogo 
pravih rešitev, da bomo lahko vsi živeli bolje. Prav vsak, ki dela, 
bo dobil višjo plačo. 

Davčna razbremenitev plač pa pomeni tudi, da bo razmerje 
med plačami in minimalno plačo višje, zato bodo ljudje bolj 
motivirani za delo. Zaradi dviga splošne dohodninske olajšave 
bodo višje plače prejeli vsi zaposleni. 

Zakon o dohodnini prinaša tudi novo olajšavo v višini 1500 
evrov za vse, ki prostovoljno ter nepoklicno opravljajo naloge 
zaščite, reševanja in pomoči že vsaj 10 let. 

Jasno sporočilo vseh državljank in državljanov je, da politične 
stranke svojih ozkih interesov ne smejo postavljati pred do-
brobit ljudi, tako tistih z najnižjimi plačami kot vseh drugih.
Več na www.nsi.si.

Blaž Pavlin, poslanec NSi
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Pred kratkim smo praznovali slo-
venski kulturni praznik. Naši olim-
pijci so nas razveselili z novimi 
osvojenimi medaljami. Čestitamo! 

Ob takih trenutkih nas družno preveva ponos in visoko dviga-
mo slovenske zastave.
Vlada je sprejela za olimpijske medalje višje nagrade, ki si jih 
dekleta in fantje res zaslužijo.
Poleg tega tudi za pomoč ljudem zaradi visokih cen energen-
tov enkratni solidarnostni dodatek, ranljivim skupinam v višini 
150 eur, oprostitev plačila omrežnine, nižji zneski trošarin za 
električno energijo in energente. Sprejeta je bila višja urna po-
stavka za študentsko delo na 6,17 eur bruto. 
Tudi v naši občini se v času mojega mandata poslanca kaže na-
predek, zelo se pozna dvig povprečnine, zaradi katere se lahko 
odvija več lokalnih projektov. Začela se je gradnja vpadnice v 
Trebnje; tudi sam sem bil velikokrat na Direkciji in tudi na Obči-
ni, ko so prišli lastniki zaradi odkupa zemljišč. Veliko vlogo je pri 
tem odigrala tudi Občina in pospešeno odkupovala zemljišča 
na mestu gradnje. Preko kulturnega ministrstva smo pridobili 
200.000,00 evrov za obnovo bivšega gostišča Grmade. V naši 
stranki smo veseli začetka dozidave šole v Nemški vasi, za sofi-
nanciranje le-te se je v višini 1.400.000,00 eur črpalo državnih 
sredstev.
Žal je Občina izpadla od sofinanciranja evropskih sredstev za 
projekt doma za ostarele−nadzidava doma, izboljšanje pogo-
jev in kvalitete bivanja v njem. Na razpis je prišlo 50 projektov 
iz cele Slovenije, izbranih je bilo 18 projektov, na razpolago pa 
93 milijonov evrov. Uspeli pa so iz JV Slovenije na razpisu DSO 
iz Novega mesta, Metlike in Črnomlja.
Ta projekt v Trebnjem smo pripravljali v Domu cca deset let. 
Nekaj časa sem bil tudi predsednik sveta, član sveta pa dva 
mandata. Na Svetu Doma, ki ga je to obdobje najdlje vodila 
ga. Ivanova, smo iskali rešitve v projektu z usklajevanjem z ar-
hitektom. 
Predsednik vlade je na sestanku v poslanski skupini dejal, da 
se bo vlada potrudila dobiti sredstva še za preostalih 32 neiz-
branih projektov, med njimi tudi našega. Skoraj zagotovo pa ne 
bodo sofinancirani v tako visokem odstotku kot prvo izbrani. 
Projekt naj bi bil dokončan do 31. 6. 2023, torej v dobrem letu. 
Upajmo, da bo zadeva uspela. 
Upajmo, da bomo uspeli s sofinanciranjem projekta kanaliza-
cije v Trebnjem …

Franci Kepa, predsednik svetniške skupine OO SDS ter posla-
nec državnega zbora RS
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SLS je na letošnjih volitvah odločena k vrnitvi v parlament, zato 
se je s tem ciljem povezala in aktivno vodi vedno bolj politič-
no prisotno gibanje Povežimo Slovenijo. Zdaj je že jasno, da 
je v to gibanje vključenih 5 strank, poleg SLS tudi Konkretno, 
Zeleni Slovenije, NLS in Novi socialdemokrati, s katerimi je že 
podpisana pogodba o skupnem nastopu na državnozborskih 
volitvah. S tem se na politični sredini pojavlja novo gibanje, ki 
bo s svojimi kandidati programska izhodišča vrtelo okrog treh 
načel; kaj je dobro za gospodarstvo, za ljudi in za naravo. Pred-
sedniki sodelujočih strank, g. Andrej Čuš, g. Franc Kangler, g. 
Andrej Magajna, g. Zdravko Počivalšek, in g. Marjan Podobnik 
so prepričani v odmeven rezultat na volitvah. 

Na Kukenberku pri Šentlovrencu je 10. januarja letos prazno-
vala 90. rojstni dan članica DU Velika Loka Jožica Klemenčič. 
Z možem Stanetom sta imela v zakonu sina in hčer. Po upoko-
jitvi sta zgradila nov dom na Kukenberku, kjer še vedno živi z 
vnukom in njegovo družino. Žal je mož Stane pred 15 leti umrl. 
Za rojstni dan so jo obiskali predstavniki vodstva Društva upo-
kojencev Velika Loka in ji z voščilom zaželeli vse najboljše in 
dobro zdravje ter ji izročili skromno, priložnostno darilo.
Vedra in čila je obiskovalce z veseljem sprejela, se z njimi po-
govorila in radoživo obujala spomine. Vnuk z ženo in dvema 
sinovoma zelo skrbi za njeno udobje in prijetno počutje. Obča-
sno jo razveseljujejo tudi štirje pravnuki. Kljub svojim letom je 
še dokaj samostojna, razumevajoča in trdega zdravja.
       
 DU Velika Loka

Jožica Klemenčič − 90 let 

V KS Dobrnič je praznovala častitljivih 90 let gospa Marija Le-
gan, po domače Dimova mama iz Korit. 

Rodila se je 24. 1. 1932 v vasi Gabrovka pri Zagradcu. Po do-
mače se jim je reklo Pri Koroščevih. Na svet je prišla kot tretji 
od devetih otrok mami Alojziji in očetu Rudolfu Smrekarju, žal 
pa so trije umrli že v otroštvu. Od bratov in sester ima živo še 
mlajšo sestro Slavko v Ljubljani. Iz svoje mladosti nam je pove-
dala zgodbo, kako je pred božičem nosila kipec Marije po vasi 
od hiše do hiše, zaradi česar je bila devet dni zaprta v Grosu-
pljem, saj je po vojni veljal komunistični režim.

Poročila se je na svoj rojstni dan, 24. 1. 1960, in se primožila 
k možu Jožetu v Korita, po domače k Dimovim. V zakonu se 
jima je rodilo pet otrok Majda, Rajko, Darja, Jože, in Sonja. Od 
pokojnega moža Jožeta se je poslovila pred desetimi leti. Ko 
je prišla v Korita na kmetijo k Dimovim, so bila vsa poslopja 
pokrita s slamo, tako da sta z možem veliko delala po taborih 
na večjih kmetijah, da so imeli za preživetje, saj v službo nista 
hodila. Danes imajo na kmetiji še govedo, ki jo krmita sinova, 
sama pa redi prašiče in kokoši. V vasi je poročena tudi hčer-
ka Majda, ki ji pride vsako jutro povit noge, za kar ji je zelo 
hvaležna. Marija ima osem vnukov in štiri pravnuke, ki jo radi 
obiščejo.

Gospe Marji želimo skupaj z njenimi domačimi vse najboljše, 
obilo zdravja in osebnega zadovoljstva ter da bo še naprej s so-
vaščani delila zgodbe, ki jih je doživela. Hvala vam za sprejem 
in še na mnoga leta. 

Brigita Murn

Osebni praznik gospe Marije Legan

dogodkistranke / jubileji
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» Pred mano pogrinjaš mizo
vpričo mojih nasprotnikov;
z oljem mi maziliš glavo,
moja čaša je prepolna.
 Le dobrota in milina me bosta spremljali
vse dni mojega življenja;
prebival bom v hiši GOSPODOVI
vse dni življenja.«

ZAHVALA
V 92. letu nas je zapustila draga mama, sestra, babica in prababica

MARIJA PROGAR
iz Dola pri Trebnjem.

Ob boleči izgubi izrekamo iskreno zahvalo vsem sorodnikom, sosedom, pri-
jateljem in znancem za izrečene besede tolažbe ter velikodušno darovane pri-
spevke za svete maše. Hvala zdravstvenemu osebju ZD Trebnje za vso skrb in 
nego v času njene bolezni. Posebna zahvala g. župniku Jožetu P. za prelepo 
duhovno popotnico in pevcem za ubrano petje.
Hvala vsem, ki ste bili del njenega življenja, jo imeli radi in jo boste ohranili 
v lepem spominu. 

Mama, za vedno boš ostala v naših srcih!

Srce nam žalost je ranila,
ker te več med nami ni.
Čeprav te zemlja je pokrila,
duh tvoj z nami še živi.

ZAHVALA

V 67. letu starosti se je od nas poslovil naš dragi brat, stric in prijatelj

MIHAEL KOCIJANČIČ
iz Dolenjega Podšumberka 1

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, cvetje, sveče in darovane 
svete maše. Hvala dr. Maši Vovk in patronažni sestri Mateji Zajc, gospodu žu-
pniku Florijanu za lepo opravljen obred, pevcem za petje pesmi, gasilcem in 
pogrebni službi Robi Novak.

Miha, pogrešamo te!
Vsi njegovi

»Nasvidenje in srečno, dragi moj,
V mojem srcu si ostal z menoj.«

ZAHVALA

KLINC IVAN-IVO
Slakova ulica 3, Trebnje

Iskrena zahvala vsem, ki ste bili v dnevih neizmerne bolečine in žalosti osebno 
ali v mislih z menoj, ki ste se prišli poslovit od mojega dragega moža ali sode-
lovali pri pripravah in poteku pogrebne svečanosti. Najlepša hvala za besede 
sožalja in tolažbe, za cvetje, sveče svete maše ter za molitve zanj in zame.
Moja posebna hvaležnost pa je namenjena družini Umek, Kos in Grm za nji-
hovo vsestransko pomoč, tolažbo in neizmerno skrb zame v teh težkih dneh. 
Dobri Bog, lepo prosim, poplačaj njihovo dobroto.

Žena Slavka.

POSLOVIL SE JE 
STANE PEČEK

V 85. letu starosti je konec meseca januarja 
umrl Stane Peček. Glasbenik, gledališč-
nik, pisatelj, lutkovnik − kulturnik, ki mu 
ni bilo para. Bil je snovalec in ustvarjalec 
številnih dogodkov na različnih področjih 
ljubiteljske kulture v slovenskem prostoru 
in tudi širše. Rodil se je v Rovtah pri Lo-
gatcu 29. oktobra 1937. Njegova družina 
se je leta 1939 preselila v Rakek, nato v 
Dobrepolje. Leta 1944 je bila razseljena in Stane je bil za leto dni nastanjen v 
ljubljanski sirotišnici. Od tu je šel nazaj v Dobrepolje, leta 1946 pa so prišli v 
Mokronog.
Po nižji gimnaziji se je leta 1953 vpisal v Vojaško glasbeno šolo in služboval 
v vojaškem orkestru v makedonski Strumici. Vrnil se je v Slovenijo, kjer se je 
zaposlil kot sekretar na Občinskem komiteju zveze mladine Slovenije v Treb-
njem. Kasneje je poučeval harmoniko, klavir in glasbeno teorijo v glasbeni 
šoli v Novem mestu ter Trebnjem, nato pa opravljal še delo učitelja glasbe na 
mirnski OŠ. Že v takratnih časih je rad povezoval in pisal prijateljske zgodbe 
med domačimi kot tujimi zbori. Nikoli pozabljeno gostovanje in večno splete-
ne vezi med pevci OŠ Veliki Gaber in pevci OŠ iz Olomouca so še vedno žive. 
Hvala, Stane!
Leta 1974 je bil imenovan za tajnika Občinske kulturne skupnosti Trebnje in 
v tej funkciji (strokovni delavec na področju kulture) je deloval do upokojitve 
leta 1992. 
A tudi po upokojitvi je ostal dejaven v ljubiteljski kulturi. Deloval je kot zbo-
rovodja mnogim zborom, bil avtor spevoiger, snovalec Slovenskega kljukca in 
natečaja za najboljšo laž. Bil je tudi ustvarjalec Mokronoških kresnih noči, ki 
so bile znane daleč okoli, avtor in režiser gledaliških dogodkov za mladino in 
odrasle, idejni ustanovitelj mednarodnega festivala ustnih harmonik »Ah, te 
orglice« ter scenarist kulturnih dogodkov; Tabor slovenskih pevskih zborov in 
glavni scenarist zaključne prireditve Popotovanja od Litije do Čateža, ki ji je 
nadel ime Razhodnja.
Za svoje raznoliko delo je prejel številna odlikovanja in priznanja. Tako je leta 
1988 prejel Odličje Svobode s srebrnim listom Zveze kulturnih organizacij 
Slovenije za dejavno spodbujanje kulturnega življenja, 1996 je prejel Golievo 
priznanje Zveze kulturnih organizacij Občine Trebnje za življenjsko delo na 
področju kulture, leta 2000 je prejel Plaketo tabora slovenskih pevskih zborov 
za več kot dvajsetletno vodenje programske komisije in pisanje scenarijev za 
zaključno prireditev, naslednje leto 2001 je prejel Častni znak svobode Repu-
blike Slovenije za široko aktivnost na najrazličnejših področjih kulture na Do-
lenjskem in drugod, leta 2002 Srebrno plaketo Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti za dolgoletno in uspešno delo na področju ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti, leta 2003 pa je prejel Zlato plaketo ZZB NOB Slovenije za ohranja-
nje spoštljivega spomina na narodno osvobodilni boj in gojitev partizanske 
pesmi. Od leta 2012 je tudi list Rastoče knjige Temeniške in Mirnske doline. 
Občina Mokronog-Trebelno mu je leta 2015 podelila naziv častnega občana 
za posebne zasluge in izjemne dosežke na področju ljubiteljske kulture. Na 
jubilejnem 50. Taboru leta 2019 pa je prejel Gallusov kipec Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti, za njegov pomemben prispevek pri razvoju pevskega 
tabora v Šentvidu pri Stični.
Stane Peček je bil s svojo raznoliko ustvarjalnostjo nepremagljiv. Celotnemu 
slovenskemu prostoru je pustil neizbrisljiv pečat in bogato kulturno dediščino.

Hvala, Stane, in naj vam bo lepo za mavrico.
Mojca Smolič

Foto; vir internet

in memoriam / zahvale
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Sponzor križanke je podjetje »DRINX« – prva 
trgovina z vini, žganimi pijačami in gurmejem 
na Dolenjskem. Nahaja se v Obrtniški ulici 19, 
Trebnje.
Ponujamo bogat izbor lokalnih, slovenskih in tujih vin po 
konkurenčnih cenah. Naš asortiment vsebuje tudi izbrane 
viskije, gine, rume in ostale žganice ter širok izbor paštetk, 
mesnin in morskih dobrot.
Vabljeni v trgovino Drinx Trebnje, kjer na več kot 350 m2 
prodajnega prostora najdete dobrote zase, za svoje bližnje 
ali pa izberete čudovito personalizirano darilo.

DRINX prodajalna je odprta:
PON.−PET.: od 10.00 do 17.00  
SOB.: od 10.00 do 13.00 

Dosegljivi so na telefon: 07 346 1000. 
Vse produkte pa najdete tudi na spletni strani www.drinx.si.

Za vas so pripravili nagrade:
1. nagrada: v protivrednosti 40 EUR 
2. nagrada: v protivrednosti 20 EUR 
3. nagrada: v protivrednosti 15 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 najkasneje do pone-
deljka, 7. 3. 2022. Gesel po tem datumu in gesel brez naslova ne 
bomo upoštevali.

Pravilno geslo križanke iz decembrske številke Glasila se glasi
CIK - CAK. Prejeli smo 96 rešitev, od tega 8 nepravilnih. 
Na seji 7. 2. 2022 smo izžrebali 3 nagrajence:

1. nagrajenka: Magda Hlebec, Grm 24, 8210 Trebnje
2. nagrajenka: Albina Gregorčič, Mali Gaber 15, 8213 Veliki Gaber
3.nagrajenka: Ana Gorišek, Mali Videm 11, 8212 Velika Loka

Nagrajenci lahko dvignejo nagrade v podjetju A-Anubis d.o.o., 
Mali Gaber. 
Za dvig nagrade jih pokličite na telefon: (07) 304 65 05.

križanka

179 Glasilo februar 2022.indd   23 13. 02. 2022   21:48:19



179 Glasilo februar 2022.indd   24 13. 02. 2022   21:48:19


