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

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

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo števil-
ko je ponedeljek, 5. 7. 2021, predviden izid je 
v sredo, 14. 7. 2021.
Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po 
tem datumu, bodo uvrščeni v naslednjo števil-
ko, če bodo še aktualni.

občinske novice

Alojzij Kastelic, l.r.
ŽUPAN 

Spoštovane 
državljanke 
in spoštovani 
državljani!
Naj vam ob tridesetletnici samostojne 
države Slovenije čestitam ter zaželim 
vam in  naši domovini vse najboljše. Tako 
dobro − s toliko pravicami in svobode − 
nismo še nikoli živeli. V Jugoslaviji si za en 
sam vic o partiji lahko bil precej časa za-
prt, inflacija se je merila v tisoč odstotkih, 
gorivo smo kupovali na bone. Kave, praš-
ka in drugih potrebščin enostavno nisi 
mogel kupiti. Res pa je, da smo bili pred 
tridesetimi leti bil bolj mladi in zdravi.

Živimo v skupnostih. Najprej sta to naša 
družina in kraj, kjer živimo, potem so tu 
občina in država ter nazadnje EU. Vsaka 
skupnost od nas terja sodelovanje in že-
lim si več sodelovanja ter dialoga o vseh 
odprtih vprašanjih. Vsi, ki smo bili izvo-
ljeni, smo zavezani k sodelovanju in smo 
dolžni poslušati drugačne razmisleke od 
naših, poslušati drugačne ideje in rešitve 
od tistih, ki smo jih navajeni. Odgovar-
jati moramo na vsa ključna vprašanja, ki 
nam jih postavljate državljani in odgovor-
no iskati najboljše rešitve: take, ki so do-
bre za skupnost in posameznika.

V Občini Trebnje smo tudi v preteklem 
letu dobro sodelovali in smo dosegli za-
vidljive rezultate na vseh področjih. Ker 
bomo 25. junija praznovali ne le držav-
ni, ampak tudi občinski praznik, vam če-
stitam tudi ob občinskem in krajevnem 
prazniku. Ob praznovanju podelimo za-
služnim posameznikom, društvom in po-
djetjem, ki so leta in desetletja predano 
delali za dobrobit skupnosti, plakete in 
priznanja. Tako bo tudi letos.
 
Plaketo  Občine  Trebnje  prejmejo:  Vla-
sta Starc za življenjsko delo pri razvoju 
predšolskega varstva v občini Treb-
nje,  Anica Miklič za življenjsko delo na 
področju socialnega varstva,  Patronažna 
služba Zdravstvenega doma Trebnje za 
nesebično opravljanje patronažne služ-
be v izrednih razmerah v času epidemije, 
Stane Gorc za življenjsko delo na področ-
ju gasilstva in prostovoljstva in Kegljaški 
klub Trebnje za 50 let uspešnega dela na 
področju športa.
   
Priznanje Občine Trebnje prejmejo: prof. 
dr. Marija Petek Šter za izjemen pris-
pevek k razvoju primarnega zdravstva 

v občini Trebnje,  Nada Zorec  za delo v 
Društvu podeželskih žena Tavžentroža in za 
prispevek k prepoznavnosti občine Trebnje 
v širšem prostoru, Društvo upokojencev 
Trebnje za izjemno delo v programu Sta-
rejši za starejše,  Podjetje Alva d.o.o. za 
družbeno odgovorno podporo športnim 
in humanitarnim organizacijam, Rdeči križ 
Slovenije, OZ Trebnje za dolgoleten trud za 
pomoč ljudem v stiski,  Občinski štab civil-
ne zaščite Občine Trebnje za uspešno de-
lovanje v času epidemije,  Galerija likovnih 
samorastnikov Trebnje  za 50 let uspešnega 
delovanja, Knjižnica Pavla Golie Trebnje za 
90 let uspešnega razvoja knjižničarstva 
in ilustratorka Marta Bartolj za odmevno 
umetniško ustvarjanje.

Vsem dobitnikom iskreno čestitam in kot 
župan izražam globoko spoštovanje za vaš 
prispevek k bolj uspešni, boljši in lepši obči-
ni Trebnje. Te plakete in priznanja so znak, 
da še znamo prepoznati prizadevanja in 
napore posameznikov in organizacij. Velika 
zahvala vsem prostovoljcem, vsem vam, ki 
ste kakorkoli pripomogli k razvoju naše sku-
pnosti.
 
 Na koncu mi ostane samo še povabilo na 
vse dogodke ob praznovanju občinskega 
praznika in Baragovega spominskega dne 
ter vam želim lepo praznovanje. Ker pa vam 
te vrstice pišem na dan Primoža Trubarja, 
vam kličem z njegovimi besedami ,,Stati inu 
obstati,, . Naj pokončen slovenski rod na tej 
zemlji  živi še stoletja!

Srečno! 

Vaš župan Alojzij Kastelic



Poročilo s 23. in 24. 
dopisne seje Občinskega sveta

Občine Trebnje
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Občinski svet Občine Trebnje (v nadaljevanju Občinski svet) je 
na 23. dopisni seji Darka Pekolja iz Račjega sela imenoval za 
nadomestnega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja. 
Sprejel je predlagane sklepe Komisije za podelitev priznanj, in 
sicer da:

• se v letu 2021 ne podeli naziva ČASTNI OBČAN Občine 
Trebnje, ki se podeljuje izjemoma, 

• se v letu 2021 izjemoma podeli pet PLAKET Občine 
Trebnje, in sicer Anici Miklič iz Šentruperta, Patronaž-
ni službi Zdravstvenega doma Trebnje, Stanetu Gorcu 
iz Breze, Kegljaškemu klubu Trebnje in Vlasti Starc iz 
Sevnice. 

• se v letu 2021 izjemoma podeli devet PRIZNANJ Obči-
ne Trebnje, in sicer: prof. dr. Mariji Petek Šter, strokovni 
direktorici Zdravstvenega doma Trebnje, Nadi Zorec iz 
Zagorice, Društvu upokojencev Trebnje, podjetju Alva, 
d.o.o., Rdečemu križu Slovenije, Območnemu združe-
nju Trebnje, Občinskemu štabu Civilne zaščite Občine 
Trebnje, Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje, Knjiž-
nici Pavla Golie Trebnje in Marti Bartolj iz Grma.

V nadaljevanju je Občinski svet v prvi obravnavi sprejel Odlok 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo za območje občine Trebnje, Odlok o pro-
gramu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja 
»Industrijska cona Trebnje« in Odlok o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč za območje opremljanja »ZN Cviblje«. 

Prav tako se je Vrtcu Sončnica Veliki Gaber podaljšalo delova-
nje enega začasnega oddelka, ki deluje v prostorih Osnovne 
šole Veliki Gaber za obdobje od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022. 
Po odločitvi Občinskega sveta se en oddelek otrok prve sta-
rostne skupine, ki so podali vlogo za sprejem v Vrtec Sončni-
ca Veliki Gaber in katerih starši so podali predhodno soglasje 
za namestitev v Vrtec Mavrica Trebnje, Enoto Lovrenc, s 1. 9. 
2021 pripoji Vrtcu Mavrica Trebnje. Hkrati se v Vrtcu Mavrica 
Trebnje zaposlita dve strokovni delavki, vzgojiteljica predšol-
skih otrok in vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgo-
jiteljice. Občinski svet je sprejel še Sklep o določitvi cen pro-
gramov v javnih vrtcih občine Trebnje, veljavnih od 1. 6. 2021.

Za zagotovitev sredstev za nakup zemljišča dela parcele 824 
k.o. Trebnje, del katere (območje v izmeri 1689 m2) je zajet v 
območje urejanja v sklopu OPPN za trgovsko-industrijsko cono 
Trebnje (1. faza), je Občinski svet sprejel sklep o prerazpore-
ditvi pravic porabe med področji porabe 20 Socialno varstvo 
in 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejav-
nost ter o uskladitvi projektov iz načrta razvojnih programov 
(OB130-20-005 Ureditev prostorov-varstvo starejših občanov 
in OB130-09-0062 Ureditev neur. statusa grajen. javn. dobro 
cest).

Prav tako je Občinski svet oprostil Dom starejših občanov 
Trebnje plačila komunalnega prispevka zaradi nadzidave 
mansarde ter Občino Trebnje plačila komunalnega prispevka 
za gradnjo novega objekta Kulturnega doma Trebnje. 

Občinski svet se je v nadaljevanju seznanil z naslednjimi do-
kumenti:
• novelacijo investicijske dokumentacije: Investicijski pro-

gram IP za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v 
porečju Krke – Občina Trebnje,

• predinvesticijsko zasnovo PIZ za projekt: Regionalna ko-
lesarska povezava Trebnje − Mirna Peč – Novo mesto ter

• potrjeno novelacijo DIIP Oživitev življenja ob in v reki 
Temenici (akronim Rusalka), ki vsebuje investicijo v PZA 
Trebnje,

• s potrjenim DIIP Karierni centri za mlade Trebnje (KCM 
Trebnje), ki vsebuje investicijo v dvigalo CIK Trebnje,

• s potrjenim dokumentom identifikacije investicijskega 
projekta (DIIP) Digitalizacija odpornih mest za aktivne 
skupnosti DOM4AS in potrjenim investicijskim progra-
mom (IP) Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupno-
sti DOM4AS.

Seja je bila zaključena 19. maja 2021.

Na 24. dopisni seji je Občinski svet sprejel sklep, da Občina 
Trebnje sklene pogodbo o uskladitvi zemljiškoknjižnega sta-
nja z dejanskim stanjem in o brezplačnem prenosu lastnin-
ske pravice na parceli 462/6 k.o. 1422 Trebnje (Dom starej-
ših občanov Trebnje) v korist Republike Slovenije. Prav tako 
je sprejel Sklep o določitvi stavbe na naslovu Goliev trg 1 za 
javno infrastrukturo na področju kulture ter Sklep o določitvi 
stavbe na naslovu Kidričeva ulica 2 za javno infrastrukturo na 
področju kulture.
V nadaljevanju je Občinski svet pooblastil župana Občine 
Trebnje Alojzija Kastelica za potrditev investicijske dokumen-
tacije za investicijo zamenjave stavbnega pohištva v Galeriji 
likovnih samorastnikov Trebnje ter za projekt Medgeneracij-
ska točka Temenica. 

Seja je bila zaključena 21. maja 2021.

Vse informacije o sklicu in vsebini sej Občinskega sveta Obči-
ne Trebnje so na voljo na spletni strani Občine Trebnje (www.
trebnje.si), na kateri si lahko preberete gradiva in potrjene 
zapisnike preteklih sej.

Andreja Perc
Oddelek za splošne zadeve

OU Občine Trebnje
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Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v februarju 2021 
objavilo razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem 
šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021−2024, 
v okviru katerega je bilo na voljo 43 milijonov evrov. Predmet jav-
nega razpisa je bilo sofinanciranje investicij v rekonstrukcije in 
novogradnje objektov vrtcev in osnovnega šolstva z namenom 
zagotavljanja statične in potresne varnosti objektov in z name-
nom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov.

Na javni razpis je prispelo 160 vlog 126 občin, od tega 67 vlog 
za naložbe v vrtce in 93 vlog za naložbe v osnovno šolstvo, sku-
pna vrednost vseh na razpis prijavljenih investicij pa po navedbah 
ministrstva znaša dobrih 91,6 milijona evrov, kar kaže na velike 
potrebe slovenskih občin po investicijah v vzgojno-izobraževalno 
infrastrukturo.

Občina Trebnje je z namenom reševanja prostorske stiske v OŠ 
Trebnje na razpisu kandidirala z investicijo v dozidavo Podružnič-
ne šole v Dolenji Nemški vasi in 10. maja prejela sklep ministrstva 
o izboru. Za investicijo je Občini tako odobrenih 1.404.915,01 
EUR sofinanciranja, kar bo zagotovo zmanjšalo obremenitev pro-
računa in olajšalo izvedbo nujne investicije. Po napovedih mini-
strstva se bo podpis pogodbe o sofinanciranju izvedel v jesenskih 
mesecih.

Mateja Zupančič
Oddelek za splošne zadeve

Občinska uprava Občine Trebnje

Sredstva Kohezijskega sklada 
za energetsko prenovo stavbe 
CIK Trebnje 
S projektom energetske prenove stavbe CIK Trebnje je Občina 
Trebnje kandidirala na javnem razpisu za sofinanciranje energet-
ske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 
in 7. maja prejela sklep o dodelitvi do 243.850,47 EUR nepovrat-
nih sredstev. Podpis pogodbe o sofinanciranju z Ministrstvom za 
infrastrukturo pričakujemo v kratkem.

Osnovni namen investicijskega projekta je izvedba ukrepov ce-
lovite energetske prenove stavbe CIK Trebnje, ki se nanaša na 
povečanje energetske učinkovitosti, zmanjšanje stroškov rabe 
energije in funkcionalno izboljšanje stavbe ter zmanjševanje 
obremenjevanja okolja z emisijami toplogrednih plinov.

Izvedena bo prenova ovoja stavbe, toplotna izolacija fasade, me-
njava dela stavbnega pohištva, toplotna izolacija podstrešja in za-
menjava dela kritine, zamenjava razsvetljave, vgraditev opreme 
za izvedbo t. i. energetskega monitoringa ter ukrepi izobraževa-
nja, osveščanja in informiranja o URE za uporabnike stavbe CIK.

Mateja Zupančič
Oddelek za splošne zadeve

Občinska uprava Občine Trebnje

Pogled na novo šolo iz JV strani skladno s projektno dokumentacijo PZI, Misel d.o.o.

Občini Trebnje odobreno sofinanciranje 
investicije v dozidavo podružnične šole 
Dolenja Nemška vas

občinske novice
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Nova znanja za nove 
priložnosti
Partnerji LAS STIK smo v iztekajočem se programskem obdobju 
uspešno zaključili štiri od petih projektov, s katerimi osvešča-
mo, spodbujamo izobraževanje, zaposlovanje in medgeneracij-
sko povezovanje. 
Občani Trebnjega ste se tako lahko udeležili izobraževanj v sklo-
pu projekta Finančna gospodinja, mladi podjetniki pa mentor-
skih svetovanj in srečanj v sklopu projekta Inovativnejše veščine 
trženja za mlada podjetja. Posebej ponosni smo na projekt BA-
ČI, ki je povezal klekljanje in Friderika Barago, prinesel unikatno 
sladico Baragovo rezino, zbornik črtic Zgodbe o dobrih ljudeh in 
razstavo Baragovo življenje, vpeto v čipko, ki si jo je ogledalo več 
kot tisoč ljudi. 
Na CIK Trebnje smo uspešno izvedli tudi projekt IMS (Inovativ-
ni model mentorstva za ranljive ciljne skupine). Z njim smo že-
leli dvigniti zavest delodajalcev o pomembnosti izobraževanja in 
vključevanja romskih žensk na trg dela. Hkrati je deset Rominj 
zaključilo usposabljanje za pridobitev NPK pomočnik/pomočnica 
kuharja, šest pa jih je opravilo tudi državni izpit in se usposobilo 
za pomočnico kuharja.
V programskem obdobju CLLD 2014–2020 smo sicer v LAS STIK 
v dobrih petih letih razvili 21 novih produktov, ustvarili sedem 

Ministrstvo za kulturo Občini 
dodelilo sredstva za obnovo 
Grmade
Kot smo vas že obvestili v eni izmed prejšnjih številk Glasila, je 
Občina februarja 2021 s predlogom temeljite obnove hiše Grma-
da kandidirala na javni razpis za izbor kulturnih projektov na po-
dročju nepremične kulturne dediščine. 

Hišo, ki je prazna in brez vsebin že več kot dvajset let in jo je zato 
že pošteno načel zob časa, bomo obnovili s pomočjo Ministrstva 
za kulturo, saj smo pred nedavnim prejeli sklep o sofinanciranju v 
višini 200.000,00 EUR. Grmada je v zadnjih letih oživela le v sklo-
pu prireditev Iz trebanjskega koša in Tedna cvička, z odobrenimi 
sredstvi pa ji bomo lahko vdahnili novo življenje. 

Z uresničitvijo projekta, katerega izvedba se predvideva v letu 
2022, se bo prispevalo tudi k obsegu turistične ponudbe občine, 
saj je v obnovljeni stavbi predvidena ureditev multimedijskega 
interpretacijskega centra o bogati arheološki dediščini Trebnje-
ga v času Rimljanov s poudarkom na predstavitvi načina življenja 
njegovih prebivalcev, rimskih veteranov (benefeciarijev obdo-
navskih legij), poleg interpretacijskega centra pa so predvideni 
še prostori za razstavno, društveno in/ali rokodelsko dejavnost, 
turistično-informacijska infrastruktura … 

Mateja Zupančič
Oddelek za splošne zadeve 

Občinska uprava Občine Trebnje
Vir foto: Arhiv Občine Trebnje

Projekt BAČI_Baragova rezina_foto Alenka Stražišar Lamovšek

novih delovnih mest, izvedli 176 delavnic, usposabljanj in izobra-
ževanj z več kot tisoč različnimi udeleženci, kar je potrditev, da so 
bili projekti v okolju zaželeni, in hkrati zagotovilo, da bodo njihovi 
učinki v okolju še nekaj časa prepoznavni.

Liljana Omerzu, LAS STIK

občinske novice
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1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Sofinanciranje programov turističnih društev v občini Trebnje za 
leto 2021 z naslednjimi vsebinami: 

• izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega 
in širšega pomena,

• spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri ak-
tivnostih pospeševanja turizma,

• akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dedišči-
ne ter urejanju okolja,

• organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih pri-
reditev lokalnega in širšega pomena,

• aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka.

2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU:
Za sofinanciranje programov morajo prijavitelji izpolnjevati 
naslednje pogoje:

• da so registrirana po Zakonu o društvih (Uradni list RS, št. 
64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg), 

• da imajo sedež v občini Trebnje,
• da imajo urejeno evidenco o članstvu,
• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in 

organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti 
na področju turizma,

• da izvajajo redno turistično dejavnost,
• da izpolnjujejo druge pogoje iz tega javnega razpisa.

3. MERILA ZA DODELJEVANJE SREDSTEV:
Prijaviteljem se izvedene in v točki 1 predeljene aktivnosti 
točkujejo. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih 
proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih 
programov. 
a) Program dela za razpisano leto:

• izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega 
in širšega pomena

 do 15 točk
• spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri ak-

tivnostih pospeševanja turizma  
 do 15 točk

• akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dedišči-
ne ter urejanju okolja

 do 10 točk
• organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih pri-

reditev lokalnega in širšega pomena
 do 20 točk

• aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka
 do 10 točk

• b) Število članov turističnega društva:
do petdeset članov     
 do 10 točk

nad petdeset članov     
 do 15 točk

• c) Drugo – izobraževanje članov društva
      do 5 točk
Prijavitelj, ki je pridobil sredstva za prijavljene programe iz drugih 
proračunskih virov, ne more uveljavljati te pravice preko tega raz-
pisa.

4. FINANČNA SREDSTVA:
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov turističnih 
društev v občini Trebnje za leto 2021 znaša 11.500 EUR. 
Prijavitelji so seznanjeni in soglašajo z možnostjo uvedbe ukrepa 
proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe dodeljenih sredstev 
do višine 5 %, in sicer skladno z Odlokom o proračunu Občine Tre-
bnje za leto 2021. 

5. DODATNE INFORMACIJE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA: 
Javni razpis se objavi v občinskem glasilu in na spletni strani 
Občine Trebnje www.trebnje.si/. Turistična društva morajo 
vlogo na razpis posredovati na obrazcu »Vloga za sofinanciranje 
programov turističnih društev v občini Trebnje za leto 2021«. 
Obrazec in dodatne informacije o javnem razpisu zainteresirani 
dobijo v sprejemni pisarni Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 
Trebnje na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si/, na Odd-
elku za družbene in gospodarske dejavnosti, tel: 07 3481138 ali 
e-naslovu: silva.kek@trebnje.si. 

6. ROK ZA VLOŽITEV VLOG IN NAČIN ODDAJE: 
Javni razpis je odprt do 30. 7. 2021. Obravnavane bodo vloge, 
ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih 
skupaj s prilogami iz razpisa na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 
5, 8210 Trebnje s pripisom: »NE ODPIRAJ: Javni razpis – progra-
mi turističnih društev 2021«. Na hrbtni strani ovitka mora biti 
naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloge, ki ne bodo ustrezale 
pogojem iz tega razpisa, bodo zavržene. 

7. IZID JAVNEGA RAZPISA: 
Občinska strokovna služba bo na podlagi določil pravilnika in 
javnega razpisa pripravila predlog izbora programov turističnih de-
javnosti in delitev razpoložljivih proračunskih sredstev in ju posre-
dovala županu v odločitev. 
Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni s sklepom žu-
pana. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih 
bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. 

Številka: 322-2/2021
Datum: 7. 6. 2021
Alojzij Kastelic, l.r.

ŽUPAN

Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v občini Trebnje (Uradni list RS, št. 73/03) in Odloka o 
proračunu Občine Trebnje za leto 2021 (Uradni list RS, št. 36/21) objavlja župan Občine Trebnje

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov

turističnih društev v občini Trebnje za leto 2021

javni razpis
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Na podlagi 9. člena Pravilnika o sofinanciranju vzdrževanja turis-
tičnih poti v občini Trebnje (Uradni list RS, št. 31/01) in Odloka o 
proračunu Občine Trebnje za leto 2021 (Uradni list RS, št. 36/21) 

župan Občine Trebnje objavlja 

JAVNI POZIV 
o sofinanciranju vzdrževanja turističnih poti v 

občini Trebnje za leto 2021

1. PREDMET JAVNEGA POZIVA: 
Predmet javnega poziva je sofinanciranje stroškov vzdrževanja 
turističnih poti v občini Trebnje z namenom, da se pohodnikom 
omogoči varen prehod po njih, da se okolje ob poteh zaščiti 
pred škodljivimi vplivi pohodnikov in da je trasa poti označena.
Med vzdrževalna dela sodijo: vzdrževanje vegetacije, čiščenje 
poti, odstranjevanje nevarnih ovir za pohodnike, nameščanje 
novih ali zamenjava starih označb ter spreminjanje trase že 
postavljene turistične poti.

2. UPRAVIČENCI: 
Na javni poziv lahko oddajo prijave upravljavci pohodnih, kole-
sarskih in učnih poti, ki so vpisani v evidenco turističnih poti pri 
Občinski upravi Občine Trebnje. 

3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM POZIVU:
Na javni poziv se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

• imajo sedež v občini Trebnje;
• imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zago-

tovljene druge vire financiranja;
• so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obve-

znosti do Občine Trebnje;
• niso pridobili sredstev za sofinanciranje vzdrževanja turi-

stičnih poti na osnovi drugih razpisov Občine Trebnje ali 
drugih javnih virov.

4. UPRAVIČENI STROŠKI:
Upravičeni stroški po javnem pozivu so materialni stroški 
vzdrževanja turističnih poti, povezani s pripravo na vzdrževanje 
ter stroški izvedbe vzdrževanja teh poti. 

5. MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR:
Na podlagi javnega poziva zbrane prijave bodo ocenjene po 
kriterijih.
Kriteriji in število možnih točk:

1. dolžina pohodnih poti v občini     
  (0 do 20 točk)

2. redna vzdrževalna dela     
  (0 do 20 točk)

3. poti, ki so vezane na posamezne kulturne dogodke in 
prireditve 

  (0 do 20 točk)
4. poti, ki povezujejo večje število znamenitosti v občini in 

izven nje
  (0 do 20 točk)

5. poti, ki so vezane na spominska dneva Občine Trebnje  
  (0 do 20 točk)

Vrednotenje vsake popolne prijave bo izvedeno na podlagi 
navedenih meril za dodelitev finančnih sredstev.

6. FINANČNA SREDSTVA: 
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje vzdrževanja turis-
tičnih poti v občini Trebnje za leto 2021 znaša 2.500 EUR.
Prijavitelji so seznanjeni in soglašajo z možnostjo uvedbe ukrepa 
proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe dodeljenih sredstev 
do višine 5 %, in sicer skladno z Odlokom o proračunu Občine 
Trebnje za leto 2021. 

7. ROK IZVEDBE: 
Vzdrževalna dela morajo biti opravljena v koledarskem letu 
2021, dokazila o nastalih stroških pa dostavljena na Občino Tre-
bnje do 19. 11. 2021. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena 
v letu 2020 v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih 
sredstev.

8.  VSEBINA PRIJAVE:
Prijava na javni poziv mora biti izdelana tako, da bo iz nje razvid-

no izpolnjevanje pogojev in kriterijev tega javnega poziva z 
natančno finančno konstrukcijo. 

Prijava mora vsebovati:
• kratko predstavitev upravljavca turistične poti,
• poročilo o vzdrževanju turistične poti v preteklem letu,
• predvideno vzdrževanje v tekočem letu,
• število oseb, ki bodo sodelovale pri vzdrževanju,
• finančno konstrukcijo vzdrževanja v tekočem letu, ki je 

skladna z vsebinsko konstrukcijo. 

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
Prijavo je potrebno oddati na obrazcu: »Prijava na javni poziv 
– sofinanciranje vzdrževanja turističnih poti v občini Trebnje za 
leto 2021«, ki ga dobite v sprejemni pisarni Občine Trebnje in na 
spletnem naslovu www.trebnje.si. 

9. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE:
Javni poziv je odprt do 30. 7. 2021. Prijavo dostavite ali oddajte 
po pošti na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje 
z oznako »NE ODPIRAJ: Javni poziv – sofinanciranje vzdrževanja 
turističnih poti 2021«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden 
naziv in naslov pošiljatelja. 

10.    IZID JAVNEGA POZIVA:
Župan bo najkasneje v 15 dneh po odpiranju prijav obvestil pri-
javitelje o predvideni višini sofinanciranja vzdrževanja turističnih 
poti oz. o zavrnitvi. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogod-
be, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obvezno-
sti.

11.  KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DOBIJO  
 DODATNE INFORMACIJE:

Javni poziv je objavljen v občinskem glasilu in na spletni strani 
Občine Trebnje www.trebnje.si. Dodatne informacije o javnem 
pozivu lahko zainteresirani dobijo v prostorih Občine Trebnje, 
Goliev trg 5, 8210 Trebnje, na Oddelku za družbene in gospodar-
ske dejavnosti, tel: 07 3481138 ali e-naslovu: silva.kek@trebnje.
si. 

Številka: 323- 3/2021
Datum: 7. 6. 2021
Alojzij Kastelic, l.r.

ŽUPAN



Rodil se je Ivanki in Lojzetu Peterletu v Čužnji vasi pri Trebel-
nem kot prvi izmed štirih otrok. Osnovno šolo je obiskoval na 
Blečjem Vrhu in Mokronogu. Šolanje je nadaljeval na Gimnaziji 
Novo mesto in se kasneje vpisal na študij zgodovine in geogra-
fije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Pozneje se je vpisal še na 
študij ekonomije na Ekonomski fakulteti, kjer je diplomiral na 
prvi stopnji poslovne smeri. Leta 1975 je bil nagrajen s Prešer-
novo nagrado za svoje diplomsko delo iz geografije. Kot priden 
študent se je rad ukvarjal tudi s športom, šahom, opravil pa je 
tudi izpit za pilota. Bil je prvi predsednik osamosvojitvene Vlade 
Republike Slovenije, zunanji minister in evropski poslanec.

LOJZE PETERLE
V sklopu koalicije DEMOS je na prvih povojnih volitvah leta 1990 
njegova stranka Krščanskih demokratov prejela največ glasov. 
Rezultati so mu bili pokazatelj za prevzem vodstva slovenske 
vlade, ki je slovenski narod popeljala do plebiscita 23. 12. 1990 
in državne samostojnosti, ki je bila razglašena 26. junija 1991 
− uspešno ubranjena po desetdnevni vojni proti Jugoslovanski 
ljudski armadi.
 
16. maja 1990 je prisegla prva demokratično izvoljena Vlada 
Republike Slovenije, katere predsednik ste bili. Istega dne se 
je pričela izvajati razorožitev Teritorialne obrambe RS, s kate-
ro je oblast v Beogradu hotela preprečiti našo osamosvojitev. 
Kakšni so spomini na tiste dni, ko je bila na čelu vaša vlada?
Na tisti čas posebne politične in zgodovinske gostote imam 
lepe spomine. Zmage DEMOS-a s programom samostojne in 
demokratične države smo se aprila 1990 močno razveselili. S 
prevzemom zakonodajne in izvršilne oblasti so bili prvič izpol-
njeni politični pred/pogoji za izvedbo osamosvojitve. Vlada je 
prevzela pri tem ključno politično odgovornost. 
Če je kdo 16. maja, na dan izvolitve vlade, sanjal, se je ob razo-
roževanju teritorialne obrambe gotovo zbudil in se zavedel, da 
pot do lastne drżavnosti ne bo lahka. Z obrambnimi pripravami 
smo začeli naslednji dan. Tako smo lahko en teden pred plebi-
scitom decembra 1990 pokazali prvi postroj slovenske vojske, 
zato smo bili ob napadu JLA na Slovenijo ob proglasitvi države 
pripravljeni in zato smo zmagali. Igra je bila zelo resna, tudi 
tvegana, vendar prav vodena in uspešna. Poleg obrambe se je 
bilo treba pripraviti tudi gospodarsko, poskrbeti za oskrbo, de-
nar, delati za mednarodno priznanje itd. Ponosen sem, da sem 
zbral spomladi 1990 ekipo, ki je bila kos zgodovinski nalogi in 
uresničila najvišji politični cilj slovenskega naroda.

Z bitko pri Medvedjeku oz. na tedanji hitri cesti iz Novega me-
sta proti Ljubljani je 28. junija 1991 izbruhnil spopad med ju-
goslovansko vojsko in Teritorialno obrambo RS in z njim je bil 
preprečen prihod jugoslovanskih oklepnikov v Ljubljano.
Ob napadu JLA na Slovenijo je Dolenjska doživela poseben ogn-
jeni krst, najprej na Medvedjeku, potem še v Krakovskem goz-
du. Ko padajo smrt sejajoče kasetne bombe, ni šale. Blokada 
tankovske kolone pri Medvedjeku je bila za našo obrambo ve-
likega vojaškega pomena. Fantje in možje, iskrena hvala za vašo 
korajžo v borbi za čast in svobodo samostojne slovenske države.

Kako kot osamosvojitelj in prvi predsednik slovenske vlade 
gledate na Slovenijo, njen razvoj in gospodarstvo danes?
Vlado sem prevzel v času, ko je padalo gospodarstvo z minus 
8 %, stotine podjetij je bilo pred stečajem, Srbija je blokirala 
slovensko blago, k temu je bilo helicon umetne zaposlenosti. 

Z novimi okvirnimi pogoji gospodarjenja smo pomagali gospo-
darstvu, da je že leta 1993 doseglo več kot 3 % rast, ki je trajala 
več kot deset let. 
Slovenija se je uvrstila na politični zemljevid sveta, vstopili smo v 
OZN, v EZ, v NATO itd. Postali smo subjekt s svojo voljo in odgov-
ornostjo. Veliko smo dosegli, še več pa bi, če bi se prej poslovi-
li stari vzorci obnašanja in strukture moči, ki so nastale v ned-
emokratičnem času. Trdim, da naša demokratična tranzicija še 
ni dokončana.
Ponosen sem na podjetja, ki so uspela v svetovnem merilu in 
vodijo na svojem področju globalizacije. 

Kaj menite, kakšna prihodnost se nam obeta?
Želim si prihodnosti v skladu z načeli naše ustave in v skladu z 
vrednotami osamosvojitve, ki je bila izvedena v dobro vseh. Če bi 
volili tiste, ki bi radi spet prerazdeljevali ustvarjeno, bi ponavljali 
vajo, ki se ni izšla. Revolucija prerazadeljuje moč in lastnino, ne 
ustvarja pa skupnosti, ker temelji na konceptu sovražnika. Čim 
bolj bomo ustvarjali sožitno skupnost, ki jo bodo povezovali novi 
skupni cilji, tem lepše bo živeti v Sloveniji. Delitve nam jemljejo 
energije. Da se da kaj doseči skupaj, smo pokazali pred tridese-
timi leti. Sloveniji želim duha, s kakršnim smo se osamosvajali.
Glede prihodnosti Slovenije sem kljub sedanji napetosti optimist. 
Prepričan sem, da bodo novi rodovi ponotranjili osamosvojitev 
in se domoljubno ter demokratično lotili novih velikih projektov 
v skupno dobro. 

Predsedovanje. Je to za nas dobra priložnost?
Slovenija je leta 2008 predsedovala EZ kot prva med novimi drža-
vami članicami in dobila za to visoko oceno. Zakaj je ne bi tudi 
tokrat? Čas krize je prilika za nove ideje. 
Lepo lahko izkoristimo priložnost s konferenco o prihodnosti Ev-
rope, katere glavni del se bo dogajal med našim predsedovan-
jem. Podpiram zamisel vlade, da se posveti razpravi o razlikah 
med Zahodno in Srednjo Evropo glede ključnih vrednot in načel. 
Gotovo lahko prispevamo tudi k bolj strateškemu razumevanju 
širitvene perspektive držav Zahodnega Balkana. 

Je trenutna vlada dovolj dobra za korak naprej?
Ta vlada je zapolnila prostor, ko je prejšnja vlada sama odstopila. 
Nasledila je zelo zahtevno situacijo, ne samo na zdravstvenem 

G. Lojze Peterle pred parlamentom
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področju. Če ne bi ta vlada ravnala prav, danes ne bi bili v vrhu 
drżav z najboljšimi gospodarskimi perspektivami. Premaknile so 
se zadeve v gradbeništvu, v sociali in Slovenija je spet krenila na-
prej. Imamo jasen načrt za predsedovanje EZ. 

Kaj bi dejali o trenutni politični komunikaciji?
Ne maram komunikacije s stisnjemi zobmi. Tako polarizirani še 
nismo bili. Doživeli smo pozive k nasilju, celo nasilje samo. V 
tem ne uživam. Pred tridesetimi leti smo menjali režim in drża-
vo, a smo se lažje pogovarjali in se za kakšne zadeve s takratno 
opozicijo tudi dogovorili. Pogrešam višjo politično kulturo. Skrbi 
me kakovost naše medsebojnosti. Različnost lahko bogati, razdel-
jenost pa ne. Če ni medsebojnega spoštovanja, tudi ne more biti 
sproščenega sožitja, sodelovanja − kaj šele veselega praznovanja. 

Kljub svoji upokojitvi ste še vedno aktivni. Kaj vas bogati in 
sprošča?
Uradno sem upokojen, dela imam pa, kolikor hočem in se ne 
počutim upokojenca. 
Zdi se mi, da sem šele sedaj politično res dozorel. Pomagam tis-
tim, ki jih moje znanje zanima. 

Ste še vedno vnet fotograf in čebelar?
Zadnje čase ne čebelarim, fotografiram pa precej. 

Dolenjska, zibelka vaše mladosti. Se radi vračate?
Kako bi brez Dolenjske!? Hodim meditirat na parcelo, na kateri 
sem se rodil in ugotavljam, da nisem od tam nikoli zares odšel. Do-
lenjska me je zaznamovala, mi dala vse bistveno za življenje, tudi 
veliko glasov, da sem lahko prevzel odgovorno nalogo. Hvaležen 
sem ji za to in iz tega bom živel, dokler bo taka volja neba. 

Gospod Lojze Peterle je veliko pripomogel k razpoznavnosti Slove-
nije, vzpostavljanju diplomatskih odnosov v svetu in tudi Evropski 
skupnosti.
Njegov doprinos je zelo velik tudi za Slovence izven meja Repu-
blike Slovenije. Kot zunanji minister Republike Slovenije je bil 
pobudnik ustanovitve mešane italijansko-slovenske kulturno-zgo-
dovinske komisije. V Državnem zboru Republike Slovenije je veli-
kokrat vodil Komisijo za evropske zadeve.  Bil je glavni ustanovitelj 
sedanje stranke Nove Slovenije – Krščanski demokrati. Ob vstopu 
Slovenije v Evropsko unijo je bil na evropskih volitvah leta 2004 
izvoljen v Evropski parlament. Kasneje je bil tja potrjen še dvakrat, 
vse do leta 2019, ko ni več kandidiral. Bil je tudi podpredsednik 
Evropske ljudske stranke, ki ima v Evropskem parlamentu največjo 
poslansko skupino. Zaradi političnih zaslug na mednarodni ravni 
je Lojze Peterle prejel številna domača in mednarodna priznanja.
Tako je prejel najvišje državno odlikovanje v Republiki Sloveniji, 
častni znak svobode Republike Slovenije. Od leta 2008 je častni 
občan Občine Trebnje, od leta 2018 pa tudi častni občan Občine 
Mokronog-Trebelno. Ostaja zvest domačemu, rojstnemu okolju, 
ljudem in vsem dogajanjem, ki jih z veseljem podpira in se jih ude-
ležuje. Svoje redno delovno okolje je zamenjal za upokojenskega, 
a žal mu še vedno primanjkuje časa. 
Na najino snidenje se je pripeljal kar s kolesom, rekoč, da mu je 
najlažje, najhitreje, istočasno pa poskrbi še za svojo fizično aktiv-
nost. S svojo srčno kulturo, spoštovanjem, s katerim pristopa do 
vseh ljudi, pa riše nasmehe in zadovoljstva na obraze ljudi.

Želimo, da mu zdravje dobro služi še na mnoga leta!
Mojca Smolič G. Lojze Peterle

G. Lojze Peterle se je pripeljal s kolesom

Ob koncu plenarnega zasednaja zaigral na orglice himno Oda radosti

Prejem plakete – Častni občan Občine Trebnje, leta 2008
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V DSO Trebnje gostili ministra 
za delo, družino, socialne  
zadeve in enake možnosti 
V četrtek, 3. junija 2021, je Dom starejših občanov Trebnje obiskal 
minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, g. 
Janez Cigler Kralj. 

Ogledal si je potek gradnje dnevnega centra in skupaj z županom 
Alojzijem Kastelicem podpisal pogodbeni sporazum o ureditvi ze-
mljiško-knjižnega stanja doma. V družbi župana Alojzija Kastelica, 
poslanca Blaža Pavlina in direktorice DSO Trebnje Petre Kušar Sto-
jakovič je zasadil tudi drevo spomina. 

Dnevni center, o katerem smo že pisali v prejšnji številki, bo po-
stavljen poleg glavne stavbe Doma starejših občanov Trebnje. Sto-
ritve in aktivnosti dnevnega varstva bodo  namenjene  osebam, 
starejšim od  65 let. V namensko ustrezno zgrajenih prostorih 
bo dnevno varstvo lahko koristilo 12 uporabnikov. Storitve bodo 
namenjene posameznikom, ki še ne potrebujejo celodnevne, sta-
cionarne oskrbe in si želijo oziroma potrebujejo pomoč, nadzor 
ali organizirano obliko bivanja le za določeno število ur dnevno. 
Predvideno odprtje centra za uporabnike je konec leta 2022.

Ob tej  priložnosti sta minister g. Janez Cigler Kralj in župan Obči-
ne Trebnje Alojzij Kastelic s podpisom pogodbe dokončno ure-
dila dolgoletno neurejeno zemljiško-knjižno stanje nepremičnine 
stavbe DSO Trebnje. Tako ima DSO Trebnje sedaj možnost prijave 
na javni razpis za sredstva iz Evropskega sklada RIECT EU. »Gre za 
sklad, ki bo mreži državnih domov za starejše pomagal pri dvigu 
standarda za namestitev. To pomeni, da bomo 4-5 posteljne sobe 
prevedli v eno in dve posteljne sobe. Investicija v Domu starejših 
Trebnje za nadzidavo in preureditev je ocenjena na dobrih 5 mili-
jonov evrov in s temi sredstvi ne smemo dodajati novih kapacitet, 
ampak razbremenjujemo dosedanje, stare, « je povedal minister 
g. Janez Cigler Kralj.

Župan Alojzij Kastelic pa je dodal: »Občina je svoj delež, ki ga je 
imela, predala državi, s čimer omogoča nadaljnjo širitev oz. nadzi-
davo v samem domu kakor tudi standarda.« Župan pa je istočasno 
izkoristil priložnost in ministra javno pozval tudi k širitvi, posodo-
bitvi in prilagoditvi novim standardom VDC, ki je že kar nekaj časa 
premajhen glede na kapaciteto pomoči potrebnih otrok v naši 
občini.

Upajmo, da bo vodstvo DSO Trebnje uspešno pri pripravi in izbiri 
vloge, saj je nadgradnja nujna. »Dom je bil zgrajen še po starih 
standardih in normativih, ki so v večini že spremenjeni. Prijemi so 
novejši, boljši, predvsem kvalitetnejši. Sobe so manjše, bolj pro-
storne, kar pa zagotavlja večjo intimnost,« je povedala nova di-
rektorica DSO Petra Kušar Stojakovič, ki si je zadala veliko nalogo.
Vsi skupaj so se po prijetnem kulturnem programu sprehodili po 
Domu in odšli tudi do obnovljenega KOTIČKA POD KROŠNJAMI, 
kjer posedajo stanovalci in tudi njihovi svojci. Mogočne krošnje, 
zelena barva, vonj zasajenih zelišč in dišavnic, svež zrak − vse to je 
pogoj za zdravo energijo in prijetno počutje.

Želimo, da bo gradnja tekla brez zapletov in da bo Dom res postal 
hiša, ki nadomešča ali dopolnjuje funkcijo doma ali lastne družine, 
predvsem pa hiša varnega in prijetnega počutja na jesen življenja.

Mojca Smolič
10

Trebnje

novice



Aktivnosti VNRS 
Vejar v času 
epidemije
Večnamenski romski center Vejar tudi v 
času epidemije v skladu z upoštevanjem 
vseh varnostnih in higienskih navodil ter 
priporočil, ki veljajo za zajezitev covid-19, 
izvaja delavnice in aktivnosti. Poleg in-
formiranja o pomembnosti upoštevanja 
protikoronskih ukrepov z namenom pre-
prečevanja širjenja okužb smo v zadnjem 
obdobju izvedli več delavnic in aktivnosti 
v povezavi z opismenjevanjem, spoznava-
njem računalnikov in nevarnosti, ki jih pri-
naša sodobna tehnologija. 
Predstavniki policije in šole so opozorili 
na nepravilno uporabo sodobne tehno-
logije (socialnih omrežij med mladimi). 
Udeležence delavnic so opozorili na po-
membnost spremljanja in objavljanja na 
družabnih omrežjih; da so pozorni na to, 
s kom se pogovarjajo in navezujejo stike. 
Spoznali smo tudi, kaj so osebni podatki, 
pri objavi katerih morajo biti pazljivi. Nau-
čili smo se tudi, za kaj je računalnik lahko 
koristen. Udeleženci so spoznali osnove 
uporabe računalnika, nad čemer so bili 
zelo navdušeni. 

Tina Zaplatar, 
CSD Dolenjska in Bela krajina, 

Enota Trebnje
FOTO: Arhiv CSD DBK, Enota Trrebnje
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Jubilejno srečanje 
literatov
Literati in literatke, ki delujejo na območju 
občin Trebnje, Mirna, Mokronog-Trebelno 
in Šentrupert, so se srečali na jubilejnem 
srečanju Besede povezujejo. Gre za ob-
močno srečanje literatov Mirnske in Te-
meniške doline, ki ga pripravlja trebanjska 
območna izpostava Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti (JSKD).

Na petem tovrstnem natečaju so sodelo-
vali: Anton Gole (Trebnje), Tilka Gorenc 
(Šentrupert), Ivanka Jevnikar (Mokronog), 
Vida Kačičnik (Mokronog), Magda Kastelic 
Hočevar (Žužemberk), Ivan Korponai (Veli-
ki Gaber), Marija Kos (Mokronog), Duška 
Lah Peček (Mokronog), Gordana Lalić (Do-
brnič), Stane Peček (Mokronog) in Danije-
la Zupan (Šentrupert).

Letos je pet literatov sodelovalo s prozni-
mi deli, šest pa s poezijo. Prispela dela je 

pregledala strokovna spremljevalka pesni-
ca in pisateljica Stanka Hrastelj. S tistimi, ki 
so se udeležili literarne delavnice, ki se je 
sredi maja odvijala na trebanjskem CIK-u, 

se je mentorica pogovorila še o prijavlje-
nih delih.

Joži Sinur, foto: JSKD OI Trebnje

novice
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Nadškof Alojzij Šuštar  
in osamosvojitev Slovenije
»Osamosvojitev Republike Slovenije je bila najimenitnejše deja-
nje, ki smo ga Slovenke in Slovenci storili drug za drugega. Z odlo-
čitvijo, da si prihodnost ustvarimo kot suverena in demokratična 
država, smo svetu in sebi dokazali, da smo kot narod dosegli po-
trebno zrelost in pokazali potrebno enotnost za tako pomemben 
korak. Ko stojimo na pragu tridesete obletnice teh dogodkov, je 
naša državljanska dolžnost, da se poklonimo spominu na tiste, 
ki jih ni več in brez katerih Slovenija danes ne bi bila suverena 
država, enakopravna med enakopravnimi državami mednarodne 
skupnosti. Ena od teh izjemnih osebnosti je bil nadškof dr. Alojzij 
Šuštar.« To je nedavno ob izidu knjige ob 100-letnici rojstva Aloj-
zija Šuštarja zapisal predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, 
s čimer pritrjuje splošnemu prepričanju o pomembni vlogi, ki jo 
je nadškof Šuštar odigral v času demokratizacije in osamosvaja-
nja Slovenije.
 
Alojzij Šuštar je bil zavezan slovenstvu in hkrati velik intelektua-
lec, usmerjen v Evropo. Ukoreninjenost v slovenstvo je prejel že 
v svoji družini na Grmadi pri Trebnjem, kjer je bil rojen, in jo nato 
nadgradil in okrepil na Škofijski klasični gimnaziji v Šentvidu nad 
Ljubljano. Po prvem letniku bogoslovja ga je Gregorij Rožman 
leta 1941 poslal na študij na elitno papeško univerzo Gregoriano 
v Rim in takrat si gotovo ni predstavljal, da bo nadaljnjih dolgih 
36 let preživel v tujini. Najprej v Rimu in nato si je v Švici pri-
dobil izvrstno izobrazbo in postopoma postal ugleden teolog in 
iskan ter cenjen predavatelj. Leta 1970 je postal prvi tajnik Sveta 
evropskih škofovskih konferenc in je komuniciral tako rekoč s ce-
lotnim evropskim episkopatom in si pridobil številna prijateljstva 
in poznanstva. Te vezi je dodatno utrdil 1983–1993, ko je bil pod-
predsednik tega Sveta. 

Leta 1977 se je vrnil v domovino in bil leta 1980 imenovan za lju-
bljanskega nadškofa in metropolita in hkrati postal vodilna oseb-
nost Cerkve na Slovenskem. Večino svojega življenja je preživel 
v pluralni in demokratični državi Švici, kjer se je navzel tamkajš-
njih vrednot. V Sloveniji je takoj po prevzemu vodenja ljubljanske 
nadškofije pospešil stike z oblastmi, saj si je želel urediti pravni 
okvir, v katerem bi lahko Cerkev svobodno delovala in izvajala 
svoje poslanstvo. Težko se je vživel v razmere, ki so vladale v Slo-
veniji, kjer dana beseda tudi na najvišjih nivojih civilnih oblasti 
ni nič veljala in so se vsi izgovarjali, da niso pristojni za urejanje 
določenih stvari. Kljub razočaranju in izmikanju oblasti je v svoji 
mirni in uglajeni maniri vztrajal in dosegel marsikatero majhno, 
a pomembno zmago. Tako je po dolgih prošnjah dosegel, da je 

leta 1986 prvič po valovih Radia Ljubljana javno voščil ob božič-
nih praznikih, čez dve leti pa je voščilo lahko prebral tudi na TV 
Ljubljana. Partija ga je zaradi takih dejanj smatrala kot nevarnega 
notranjega sovražnika, ki zagovarja buržoazne zahodne demokra-
tične vrednote in ga je zato stalno nadzorovala. 

Nadškof se nikoli ni spuščal v dnevno politiko, je pa kot zaveden 
Slovenec in zaprisežen demokrat odločno podprl proces demo-
kratizacije v Sloveniji, zlasti vsa prizadevanja za ohranitev sloven-
skega jezika, identitete slovenske kulture in svobode veroizpove-
di. 

Kot predsednik Slovenske škofovske konference je pozdravil prve 
večstrankarske volitve v Sloveniji, a hkrati svaril pred evforijo in 
je ves čas opozarjal, da bo do resničnih sprememb v družbi in 
glavah ljudi prišlo postopoma in bo zato potrebno veliko potrpe-
žljivosti in dobre volje. 
Ob napovedanem referendumu o samostojnosti Slovenije 23. de-
cembra 1990 je Šuštar kot predsednik SŠK v izjavi ob plebiscitu 
11. 12. 1990 zapisal: »Odločitev za samostojno Slovenijo, ki jo 
bomo s svojo udeležbo na plebiscitu in z glasovanjem potrdili, je 
izredno pomembno dejanje za prihodnost slovenskega naroda. 
Čeprav se zavedamo, da naša pot v prihodnost ne bo lahka in bo 
zahtevala velika prizadevanja za duhovno, družbeno in gospodar-
sko prenovo, odločno zavračamo vsako širjenje malodušja, strahu 
ali obupanosti. Pošteno in iskreno delo vseh prebivalcev Slovenije, 
zaupanje v lastne moči in Božjo pomoč je edina prava pot v pri-
hodnost.« 

Skupaj s slovenskimi škofi je nadškof Šuštar pozdravil razglasitev 
neodvisne, samostojne in suverene Republike Slovenije. V posebni 
izjavi SŠK so slovenski škofje s Šuštarjem na čelu med drugim zapi-

Pučnik in Peterle, predsednik in podpredsednik Demosa na veliko so-
boto, 14. 4. 1990, Zadravec. 1

Blagoslov lipe ob slovesni razglasitvi samostojne in neodvisne države Re-
publike Slovenije, 26. junij 1991. 2 različica

Alojzij Šuštar
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sali, da so voljo po življenju v svobodi in do-
stojanstvu Slovenci prepričljivo izrazili na 
plebiscitu decembra 1990, zato je razgla-
sitev tudi moralno upravičena. »Naš narod 
se ne osamosvaja zato, da bi prekinil soži-
tje in sodelovanje z drugimi narodi, temveč 
zato, da bi bilo to sožitje enakopravno in 
pravično, s tem pa tudi trajno. Z drugimi 
narodi, predvsem s tistimi, s katerimi nas 
vežejo tesnejše zgodovinske vezi, želimo 
živeti in sodelovati v miru, medsebojnem 
razumevanju in spoštovanju. Katoliška 
cerkev je solidarna z narodom, ki stopa na 
samostojno pot. Pozivamo vse ljudi dobre 
volje, da se med seboj spoštujejo in delajo 
za skupen blagor.« 

Na slavnostni prireditvi pred parlamentom 
na dan razglasitve slovenske samostojnosti 
je nadškof Šuštar slovesno blagoslovil lipo 
kot simbol slovenstva. Na prireditvi pa se 
je pripetil incident, ko je bil ob blagoslovu 
nadškofu izključen mikrofon, kar je bil ja-
sen znak in opozorilo, kdo ima še vedno 
realno oblast v državi. 

Po razglasitvi samostojne države je JLA 
napadla mlado državo, nadškof Šuštar pa 
je takrat uporabil vse svoje mednarodne 
zveze, da je svetovno javnost opozoril na 
nedopustno agresijo JLA in prosil za pomoč 
novi državi. 

27. junija 1991 je poslal telegram papežu 
Janezu Pavlu II. s prošnjo »za očetovsko 
besedo poguma in moči ob napadu JLA 
na Slovenijo. Zelo bi bili hvaležni za Vaše 
očetovsko povabilo k pravičnosti in miru 
ter prenehanju prelivanja krvi,« je zapisal 
nadškof v telegramu svetemu očetu. Isti 
dan je pisal članu švicarske vlade, svojemu 
osebnemu prijatelju Kurtu Furglerju, da 
se je položaj izredno zaostril in naj nujno 
pomaga. Furgler je takoj apeliral na pred-
sednika vlade Flavia Cottija, da bi švicarska 
vlada sprejela »vse potrebno za končanje 
nasilja v Sloveniji«. V Bruslju in Luksembur-
gu je o zadevi informiral Pascala Lamyja, 
šefa kabineta predsednika Evropske komi-
sije Jacquesa Delorsa. V tistem času je o do-
gajanju v Sloveniji obvestil vse predsednike 
evropskih in ameriških škofovskih konfe-
renc ter številne prijatelje med evropskimi 
politiki s prošnjo, naj posredujejo pri svojih 
vladah za končanje vojaških spopadov in za 
hitro priznanje Slovenije kot samostojne, 
neodvisne in suverene države. Ti pozivi so 
obrodili sad in pomembno prispevali, da je 
mednarodna javnost pritisnila na Beograd 
in so se zadeve umirile. 

Ena največjih poznavalk osamosvojitvene-

Glasovanje na plebiscitu, 23. december 1990.

ga obdobja Rosvita Pesek pravi: »Morda se 
v trojici, ki jo iz tistega obdobja najpogos-
teje navajamo – Milan Kučan, France Bu-
čar, Lojze Peterle –, četrti, Alojzij Šuštar, po 
krivici spregleda ... Pozivi Alojzija Šuštarja 
pred plebiscitom so bili zelo pomembni ka-
kor tudi pozivi za molitev in mir v času osa-
mosvojitvene vojne. In njegovo »lobiranje« 
za mednarodno priznanje Slovenije po kon-
cu spopadov.« Ne pozabimo, da je Vatikan 
Slovenijo kot neodvisno državo priznal 13. 
januarja 1992, čemur je sledil plaz priznaj 
po Evropi in svetu. 

Danes, ko smo Slovenci ponovno močno 
sprti in se je razbesnel ekskluzivizem, med-
sebojno blatenje in sovraštvo, je prav, da 
v ospredje postavimo še eno Šuštarjevo 
vrlino: uglajeno, mirno in kulturno oliko 
in zavezanost k medsebojnemu dialogu in 
pluralnosti. Čeprav je bil nemalokrat dele-
žen nizkotnih medijskih pregonov, je vedno 
obdržal kulturen nivo, mirnost in dostojan-
stvenost in se ni pustil speljati v vode vul-
garnega besednega obračunavanja. Verjel 
je v pot dialoga, ki je bila zanj edina mož-
na, pa čeprav težka in dolgotrajna. Vedno 
si je tudi prizadeval, da bi v vsakem člove-
ku, tudi nasprotniku, videl nekaj dobrega: 
»Osebno sem prepričan, da so ljudje veliko 
boljši, kakor pa jih mi presojamo. V vsakem 
človeku je vedno nekaj dobrega; noben člo-
vek ni popolnoma slab.« 

V zgodovini Slovencev se tudi ne bo mo-
glo spregledati Šuštarjeve velike vloge pri 
procesu sprave, saj je bil eden tistih, ki je 
najbolj poudarjal pomembnost tega pro-
cesa za normalen razvoj naroda in je bil 
eden redkih, ki si je tega res iskreno želel, 
za kar je bil pripravljen narediti korak več, 

Ob razglasitvi rezultatov referenduma v parlamentu 26. december 1990.

da bi se približal drugi strani. Do sedaj je 
le malokateri intelektualec na Slovenskem 
zmogel toliko empatije in intelektualne po-
štenosti, da je sestopil iz varnega objema 
svetovnonazorskega tabora, ki mu pripada, 
in se tako iskreno podal na tvegano in bo-
lečo pot sprave. 

mag. Blaž Otrin

Alojzij Šuštar
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zgodbe

Zgodbe slovenske 
osamosvojitvene 
vojne
Tomaž Bukovec je v vojni za Slovenijo sode-
loval kot novinar in tudi kot aktivni udele-
ženec. Svoja videnja in doživetja je zapisal 
in v objektiv ujel takratne trenutke.  V ko-
lono so ga spustili prvič pod Hmeljnikom s 
tem, da je poročnik strogo naročil vojaku, ki 
ga je moral spremljati, da mora streljati, če 
bo slučajno fotografiral. Drugič  pa je pred 
Trebnjem videl kapetana, ki jih je spremljal 
po civilnih cestah. Nekaj njegovih zapisov si 
lahko preberete v tej številki.

Iz beleške Nedeljskega dnevnika
Dnevnik, 29. junij 1991: 
Včeraj popoldne se je na Medvedjeku, 10 
kilometrov iz Trebnjega proti Ljubljani vnel 
boj med JA in teritorialci. 
Kolona 12 transporterjev in šestih tovor-
njakov je že v četrtek prispela po glavni 
magistralni cesti iz smeri Karlovca do Med-
vedjeka, kjer so jo zaustavili z blokado tovor-
njakov in razstrelivom na mostu. Blokado so 
varovali teritorialci.
Po več brezuspešnih pogajanjih, v katerih 
je TO zahtevala predajo, je včeraj dopoldne 
nekaj  minut pred deseto prišlo do strelja-
nja. Po dobri uri boja so priletela letala, ki 
so napadla TO. Kljub temu, da so teritorialci 
izvedli taktični premik po gozdu v smeri pro-
ti Ljubljani, so jih letala ves čas zasledovala 
in nanje v več naletih streljala z mitraljezi in 
raketami zrak – zemlja. Zadnji zračni napad 
je bil okrog 15. ure. Ranjenih je bilo  šest vo-
jakov TO, eden težje (kasneje je umrl), ki so 
na zdravljenju v novomeški bolnišnici. Ne-
uradno sta ranjena še najmanj dva, mrtvih 
pa je najmanj šest civilistov. Med mrtvimi 
je domačin, najmanj pet pa je voznikov to-
vornjakov, ki so bili v blokadi. Včeraj  pozno 
popoldne so razmesarjeni še vedno ležali 
poleg tovornjakov.

Spomini Janeza Škerjanca, strelca z arm-
brustom: Nedeljski dnevnik, 23. maja 1999
Prvega dne smo zasedli položaje, potem pa 
so nas večkrat premikali. Na povelje smo 
ustrelili in gledali, kam letijo rakete. Pa so, 
hudiča, vse padle pred oklepniki na tla in 
takrat smo  potegnili. Če bi čakali še pol mi-
nute, bi bili gotovo vsi mrtvi, tako pa je bil 
ranjen le Vinko, kajti BOV so takoj užgali po 
našem položaju. Umaknili smo se nekaj de-
set metrov nazaj, za zid, in tam so bile kopri-
ve. Mene so vedno pekle, takrat pa ne. Ko 
so začele okoli nas leteti 20 mm granate iz 
protiletalskih topov, se je začela vojna. Umik 
nazaj smo izvedli po vojaških pravilih, eden  

po eden, brez panike. Saj se začneš počasi 
spominjati vsega, kar znaš, prvič pa je vedno 
prvič. 

Albin Gutman, poveljnik dolenjske pokra-
jine, pogovor zapisan  sredi devetdesetih 
let: (celovit oris celotnega dogajanja, op. 
TB, neavtoriziran)
»Vedeti moramo, da se je Medvedjek 
praktično začel zgodaj zjutraj v Poganjcih. 
Takrat je veljal ukaz, ki je določal, da to ko-
lono z blokado nenasilno ustavimo. Razvoj 
dogodkov je bil drugačen in je bilo potreb-
no narediti organizacijske spremembe in te 
je bilo mogoče  opraviti šele v določenem 
času. Medvedjek smo izbrali iz večih razlo-
gov. Na ta način smo se izognili vsem nepo-
srednim vplivom iz garniziona Novo mesto 
in iz Mokronoga, enote JLA iz Ljubljane do 
zasede ne bi mogle priti. Kolona se je premi-
kala v prometu, šlo je počasi, mi smo imeli 
enoto, ki je bila na usposabljanju precej 
časa, vendar, je bila situacija potem taka, da 
je kolona na Medvedjek prišla pomešana s 
civilisti, na drugi strani pa je bila tudi kolona 
polna civilistov in uporaba orožja v takih po-
gojih je bila precej nesmiselna. Poleg tega je 
takrat šlo za to, da ni nobene  potrebe, da 
bi s fizično silo popolnoma zmasakrirali to 
kolono, ampak za to, da dosežemo vojaško 
zmago brez nepotrebnih žrtev. V nočnem 
času je napad na tako kolono zelo težak, 
še posebej, ker nismo imeli nočnih meril-
nih naprav, poleg tega pa smo poizkušali s 
pregovori zadeve rešiti tako, da se kolona 
preda. Ti pogovori niso uspeli in enoto smo  
zato napadli. Po napadu je bilo jasno, da bo 
posredovalo letalstvo in enote niso imele 
ukaza za vztrajanje na teh položajih, kar bi 
bilo tudi popolnoma nesmiselno in nepo-
trebno, bilo pa bi veliko žrtev. Mi zaradi le-
talskega napada nismo imeli niti ene žrtve, 
čeprav takrat na Dolenjskem nismo imeli 
protiletalskih sredstev.
Na Medvedjeku sem bil tudi osebno in sem 
se pogovarjal tudi s poveljnikom vojaške 
kolone Prodanovičem in jasno je bilo, da 
bo skušal z enoto pobegniti. Od tistega tre-
nutka naprej smo pripravljali načrt, ki je bil 
dokaj dober. Želeli smo jih zvabiti v Krakov-
ski gozd. Zgodba, kako smo spravili kolono 
v Krakovski gozd, pa je daljša. Prodanovič 
je bil na Medvedjeku praktično najbolj va-
ren. Če smo hoteli  karkoli narediti, ga je 
bilo potrebno premakniti. Nekatere ukrepe 
smo morali v varnostnem smislu voditi tako,  
da zanje ni vedel skoraj nihče. Nekatere 
ovire smo postavili tako, da so nakazovale, 
da ga hočemo spraviti čez Gorjance nazaj 
v Karlovac. Glavno oviro pa smo postavili 
v Krakovski hosti. Vse je delovalo, kot smo 
ocenili, izmaknili smo tudi nekatere enote 

iz Medvedjeka,  da se je počutil varno in ga 
spremljali. Takoj ko je krenil, smo za njim 
poslali enoto, da ga je blokirala zadaj. V Kra-
kovskem  gozdu pa ni imela kolona nobene 
možnosti.

Spomini novinarja  Tomaža Bukovca Ne-
deljskega  na Medvedjeku:
»Počasi sem stopal med drobci stekla in nad 
tovornjaki je bilo nenavadno tiho. Veter je 
utihnil, bobnenje bomb je pregnalo ptice. 
Dvignil sem fotoaparat in pogledal skozi 
objektiv ter lovil najboljši motiv. Razbita 
šipa in ob robu fotografija Josipa Broza Tita. 
Že sem želel pritisniti na sprožilec, ko me je 
nekaj zmotilo. Na tleh, morda le meter od 
tovornjaka, je nekaj ležalo. Nekaj? Tako sem 
pomislil najprej. Vendar je bil je - človek, 
bilo je truplo ... In ob njem še eden, naprej 
naslednji ... Ta je imel razmesarjen obraz, 
drugemu je manjkala noga, tretji je bil le 
bled in je bilo videti, kot da spi.
 Stal sem in gledal smrt. Ležali so tam, po-
zabljeni (odpeljali so jih zvečer, ko je ne-
varnost letalskih napadov minila) in mrtvi. 
Dvignil sem fotoaparat, spet pogledal skozi 
objektiv in ... nisem pritisnil na sprožilec. 
Dokument in prizor prvega pokola civilov v 
vojni za Slovenijo se ni zarisal na moj film. 
Napaka mladega novinarja, ki ni želel motiti 
mrtvih? Morda. Le gledal sem.

ZGODBE SLOVENSKE OSAMOSVOJITVENE 
VOJNE  (bolničarji na Medvedjeku)
LIPA za zetovo vrnitev 
„Ves teden nisem imela nobenih stikov z 
možem, ki je bil v vrstah Teritorialne obram-
be. Ljudje so se pripravljali na praznovanje 
dneva razglasitve osamosvojitve Slovenije, v 
meni in moji mami pa se je naselil poseben 
strah pred vojno, še posebej zato, ker nisem 
vedela, kje je mož. Mama je potem v gozdu 
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izkopala dve lipi in najlepšo posadila tik ob izviru pod našo hišo. ,Po-
magala verjetno ne bo, škoditi pa tudi ne more,’ je rekla. Lipa se je 
prijela in Slovenija se je osamosvojila ...“ pripoveduje Jožica Škoda iz 
Žužemberka. Lipa je danes veliko drevo, Krka teče svojo pot naprej, 
pri Korenovih, kot se reče po domače, pa vriskajo otroci in se zaba-
vajo gosti v kmečkem turizmu. Lipa ravno te dni zelo lepo diši ... Od 
tistih usodnih dni slovenske osamosvojitvene vojne je minilo dva-
najst let in mlajši danes vedo le to, da se je takrat nekaj dogajalo. 
Darinka Petrič je bila takrat stara 24 let in je delala kot medicinska 
sestra v splošni ambulanti Zdravstvenega doma Novo mesto. Takoj 
po začetku vojne so vse zaposlene poklicali v službo. Že prvi dan so 
dobili prvi klic iz štaba Teritorialne obrambe, potem pa so jih klicali 
pred vsako akcijo ali situacijo, v kateri so pričakovali ranjence oziro-
ma so potrebovali medicinsko oskrbo. Teritorialna obramba namreč 
ni imela posebne medicinske podpore, ampak le nekaj bolničarjev 
in bataljonskih (in v višjih enotah) zdravnikov. Reševalci so postali 
pripadniki vojaških enot, sicer neuradni. Reševalci na bojišču. Prvi 
strel je padel na Dolenjskem, prva vojaka pa sta bila ranjena v Po-
ganjcih pri Novem mestu. Prva reševalna skupina je že 27. junija (v 
četrtek zjutraj) odhitela po ranjena vojaka (dežurni zdravnik Radivoj 
Milić in voznik reševalec Janez Dolenšek). Petek je bil na Dolenjskem 
najbolj krvav, zato sta na Medvedjek odhiteli dve skupini reševalcev. 
V prvi so bili zdravnik dr. Jernej Kranjc, sestra Slavka Zore in voznik 
reševalec Alojz Dragan (ti so bili v trenutku letalskega napada celo 
v koloni vojaških vozil, kjer so dajali prvo pomoč ranjenemu vojaku 
JLA), v drugi pa dr. Antun Kvasić, sestra Darinka Petrič in voznik re-
ševalec Jože Ivanuš. „Našo ekipo so poklicali potem, ko so se začeli 
prvi spopadi in ko so armadna letala že raketirala položaje Terito-
rialne obrambe in kolono vozil na magistralni cesti (zdravnik njihove 
postaje Miro Balažič in tehnik Borut Zircelbach sta bila mobilizirana 
in bila na Medvedjeku kot teritorialca). Naša ekipa je šla najprej do 
tovornjakarjev na drugi strani Medvedjeka, vendar smo lahko ugo-
tavljali le smrt. Bilo je grozljivo. Ljudje so ležali pod tovornjaki in ob 
njih in bili razmesarjeni ...,“ se spominja Darinka Petrič. Potem so jih 
poklicali na vrh Medvedjeka, kjer je bil ranjen teritorialec. „Takrat pa 
je prišlo do drugega napada. Dr. Kvasič (takrat je imel ravno sina na 
služenju vojaškega roka) je rekel, da se moramo skriti k vozilu, ker 
nas bo ta s svojim znakom varoval, in z voznikom Jožetom Ivanušem 
sva ga komaj odvlekla v zaklon. Našla sem največjo bukev, obilni 
Ivanuš pa ni našel nobene primerne za svoj obseg. Potem je skočil 
do mene in me objel ter skril kot otroka. Tega mu ne bom nikoli po-
zabila. Priletelo je letalo in začelo streljati. Bilo je grozljivo. Tuljenje 
letalskih motorjev je bilo oglušujoče, ves čas je streljal z mitraljezom 
in rafal je šel točno po sredini reševalnega vozila,“ se spominja Pe-
tričeva. Neuradni veterani Novomeška reševalna enota je bila torej 
del vojske, ekipe so ves čas dežurale in bile pripravljene na terenih v 
Češči vasi pri skladiščih JLA, kjer so vsako noč streljali, v Krakovskem 
gozdu in Mokronogu ter še marsikje drugje. „Potem smo, reveži, 
mislili, da bomo dobili vsaj kakšno priznanje, pa iz tega ni bilo nič, 
zato nas to še danes boli. Priznanega nimamo niti statusa veteranov,“ 
grenko pripoveduje Darinka in omenja številna imena sodelavcev v 
reševalnih ekipah. Po vojni so naredili sezname in jih poslali na Teri-
torialno obrambo in Zvezo veteranov vojne za Slovenijo za priznanje 
statusa veterarana, vendar iz tega ni bilo nič, bojda zato, ker v akcijah 
niso bili registrirani kot pripadniki Teritorialne obrambe ali policije, 
ampak „le“ reševalci v redni službi. Medicinskega tehnika Roberta 
Sotlarja so ob prvih spopadih poklicali z dopusta. „Z voznikom Jože-
tom Ivanušem sva bila v Češči vasi pri Novem mestu in potem naju 
je poveljujoči častnik poslal naprej, ker naj bi bili tam ranjeni vojaki, 
vendar brez zaščite in predhodnega preverjanja varnosti. Počasi sva 
peljala, opozarjala na prihod s sireno in po megafonu, nenadoma pa 
je zaropotalo po vratih. Skočila sva iz reševalnega vozila in se skrila 

ter komaj odnesla celo kožo, vozilo pa je bilo prerešetano,“ se spomi-
nja Robert Sotlar, ki je bil tudi v ekipi v Mokronogu, ki je reševala ra-
njenega Branimirja Furlana, in ki je bil v pripravljenosti v Krakovskem 
gozdu in drugje. Vojska je bila tako rekoč brez resne sanitetne službe, 
zato je bilo vse breme na redni zdravstveni službi. Ta je s svojimi eki-
pami opravljala delo, ki bi ga v „odraslih“ vojskah opravljale vojaške 
sanitetne službe, vendar je dobil priznanje Teritorialne obrambe le 
Zdravstveni dom Novo mesto.

Reševalci na fronti 
Ena ekipa je odšla na vrh Medvedjeka in se tam znašla ravno ob na-
padu sovražnikovih letal. Medicinska sestra Darinka Petrič pripove-
duje: »Dr. Kvasić (tedaj je imel ravno sina na služenju vojaškega roka) 
je rekel, da se moramo skriti k vozilu, ker nas bo ta s svojim znakom 
varoval, in s šoferjem Jožetom Ivanušem sva ga komaj odvlekla v za-
klon. Priletelo je letalo in začelo streljati. Bilo je grozljivo. Tuljenje 
letalskih motorjev je bilo oglušujoče, ves čas je streljal z mitraljezom, 
rafal pa je šel točno po sredini reševalnega vozila.«
Ekipa dr. Kranjca pa je bila v dolini pri vojakih armade, ko so napadla 
letala. »Nenadoma so se zaprle kupole oklepnikov in prihrumela so 
letala. Skočili smo na mejo in mitraljezi so parali nebo. Potem je 
vse spet obmolknilo,« pripoveduje dr. Kranjc in opisuje še številne 
dejavnosti zdravstvene postaje. »Sodelovanje civilne medicinske 
službe se je v tej vojni dobro obneslo. Poznali smo teren, zdravniki 
interne medicine pa smo izurjeni tudi za hitre posege in znamo, če 
je potrebno, tudi improvizirati. Osnovno zdravstvo je bilo v prvih 
linijah in praktično smo postali bojni zdravniki. Verjetno pa je bila ta 
vojna edina v zgodovini, v kateri sta obe strani imeli iste zdravnike in 
so ranjenci ležali v istih bolnišnicah. In tudi to je pripomoglo k hitrej-
ši umiritvi in h končanju vojne,« je prepričan dr. Kranjc.
Naj končamo ta zapis o vojnem zločinu, do katerega je manjkal le 
gib kazalca na petelinu. Kolona oklepnikov je 27. junija 1991 zače-
la prodirati iz Karlovca proti Ljubljani. Pri Novem mestu je prišlo v 
jutranjih urah do streljanja, v katerem sta bila ranjena vojak Teri-
torialne obrambe in vojak armade. Kolona je nadaljevala pot proti 
Medvedjeku in se ustavila nekaj kilometrov pred Trebnjem. »S kole-
som sem se odpeljal do oklepnikov. Prišel sem povsem blizu, ko me 
je ustavil vojak s puško in mi ukazal, naj se obrnem, vendar sem imel 
dovolj časa, da sem poleg kapetana, ki je vodil kolono, videl dva civi-
lista. Eden izmed njiju, možak s košatimi brki, se je ozrl in me pogle-
dal. Prepoznal sem ga. ’Cigo’, kapetan Mikić iz novomeške vojašnice. 
Kolona je kasneje krenila naprej, jaz pa sem zamenjal kolo z avtom 
in se po stranskih cestah podal za njo. Na Pluski sem ustavil avtomo-
bil in skočil iz njega, da bi jih fotografiral, ko sem se nenadoma zna-
šel pred dvema civilistoma, ki sta jim mahala. Spet sva se za hip spo-
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54. Mednarodni tabor likovnih 
samorastnikov Trebnje  
bo potekal od 12. do  
19. junija 2021.
Na taboru bo sodelovalo 5 umetnikov, in sicer:

• Miroslav Bone iz Slovenije,
• Alexandra Detinska iz Češke republike,
• Sandrine Lepelletier iz Francije,
• Brano Mandić iz Črne gore/oziroma ZDA,
• Svetlana Miladić iz Srbije.

Udeleženci tabora bodo ustvarjali v Galeriji likovnih samorast-
nikov Trebnje (Goliev trg 1) od nedelje, 13. junija, do petka, 18. 
junija 2021, od 8.30 do 13. ure in od 15. do 18. ure, razen v sre-
do, 16. junija 2021.

Dogajanje v času Tabora:
14. junij 2021 ob 19. uri: filmski portret umetnikov na Facebook 
strani in Youtube kanalu GLST (Miroslav Bone, Alexandra Dětin-
ská in Sandrine Lepelletier).
15. junij 2021 ob 19. uri: filmski portret umetnikov na Facebook 
strani in Youtube kanalu GLST (Brano Mandić in Svetlana Mila-
dić).
17. junij 2021 ob 19. uri: pričetek glasovanja za nagrado prijate-
ljev Galerije likovnih samorastnikov Trebnje na spletni strani in v 
prostorih galerije.
19. junij 2021 ob 9.30: zaključek tabora, podelitev nagrade žiri-
je izbranemu avtorju, razglasitev prejemnika nagrade prijateljev 
Galerije likovnih samorastnikov Trebnje in razstava podarjenih 
del.
19. junij 2021 ob 11. uri: širitev Rastoče knjige Temeniške in 
Mirnske doline v avli CIK Trebnje.

Veseli bomo vašega obiska in pozornosti!
V času tabora je obisk galerije in dogodkov v okviru spremljeval-
nega programa brezplačen. Vabljeni!
Tabor so omogočili: CIK Trebnje – Galerija likovnih samorastni-
kov Trebnje, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Občina Mirna, 
Občina Mokronog - Trebelno, Občina Šentrupert, Občina Trebnje 
in Zveza kulturnih društev Trebnje.

gledala, in to je bilo dovolj, da se je spomnil 
srečanja izpred kakšne ure. Spet Cigo. Izvle-
kel je pištolo, skočil do mene in mi prislonil 
cev na čelo. Vedel je, da sem odkril njegovo 
vlogo obveščevalca, ki je spremljal kolono 
in jo usmerjal. ,Kapetan, nemojte. Zar čete 
ubiti svog vojnika, kojemu ste komandova-
li osamdesete godine na Blokama,’ sem se 
skušal izviti, pa ni pomagalo. ,Pa znate mog 
tatu,’ sem spet poskušal, in ko sem mu po-
vedal njegovo ime, je pritisk pištole popu-
stil. ‚Beži, mali, dok se nisam predomislio …’ 
je zagrgral, kajti vedel je, da pomenim zanj 
smrtno grožnjo, če ga bom naznanil. Čez 
nekaj ur so vojaki Teritorialne obrambe oba 
prijeli in ju odpeljal na Dob, o čemer obstaja 
dokumentacija,« nam je pripovedoval ude-
leženec tega dogodka (Tomaž Bukovec).
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13. praznik 
OBČINE TREBNJE

SLAVNOSTNA SEJA 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE

ponedeljek, 21. junij 2021, ob 19. uri 
na ploščadi pred Knjižnico Pavla 

Golie Trebnje

SLAVNOSTNI GOVORNIK:
Lojze PETERLE, prvi predsednik slovenske 
vlade in častni občan Občine Trebnje

PODELITEV PRIZNANJ OBČINE TREBNJE:
Plaketa Občine Trebnje 
• Patronažna služba Zdravstvenega doma 

Trebnje
• Vlasta STARC
• Kegljaški klub Trebnje
• Stane GOREC
• Anica MIKLIČ

Priznanje Občine Trebnje 
• prof. dr. Marija PETEK ŠTER
• Društvo upokojencev Trebnje
• Alva d.o.o.
• Knjižnica Pavla Golie Trebnje
• Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
• Rdeči križ Slovenije, Območno združenje 

Trebnje
• Marta BARTOLJ
• Občinski Štab civilne zaščite Občine 

Trebnje
• Nada ZOREC

V programu slavnostne seje bodo sodelovali: 
Občinski pihalni orkester Trebnje s Trebanjski-
mi mažoretami, sopranistka Iris Bečaj in pianist 
Zoltan Peter, Komorni ansambel učiteljev Gla-
sbene šole Trebnje s skladateljem Tomažem 
Habetom ter povezovalka programa Petra Krnc 
Laznik.

Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Trebnje bo 
posvečena 30. obletnici samostojnosti Slovenije.

V okviru slovesnosti bosta podeljeni tudi priznanji 
Uprave RS za zaščito in reševanje, in sicer bronasta 
znaka Civilne zaščite.

V primeru slabega vremena bo slovesnost v 
Kulturnem domu Trebnje.

Osrednjo občinsko slovesnost bo mogoče spremljati 
tudi v živo prek Facebook strani “Občina Trebnje”.

Prireditev se bo odvijala v skladu s priporočili 
in ukrepi za zajezitev širjenja okužbe proti COVID-19. 

Vljudno vas prosimo, da svojo prisotnost na 
prireditvi potrdite do četrtka, 17. junija 2021, do 12. 
ure na:
• telefonski številki  

07 348 12 50 in 07 348 12 51
• e-naslov oi.trebnje@jskd.si
• ali mobilni telefon 031 472 919

Zaželeno je spoštovanje kodeksa oblačenja na 
tovrstnih slovesnostih.

S spoštovanjem, Alojzij Kastelic, župan



V OŠ Trebnje
se bo dogajalo:

• 15. 6. 2021 ob 10.30 v športni dvorani OŠ Trebnje: slovesna podelitev zaključnih spričeval devetošolcem 
(šolska prireditev, zaprta za javnost)

• 24. 6. 2021 ob 9.10 (prva ponovitev) in ob 10.30 (druga ponovitev) v športni dvorani OŠ Trebnje proslava 
(zaprta za javnost) v počastitev dneva državnosti in

• predstavitev knjige Trideset korakov po lepotah Slovenije za trideset let njene samostojnosti.

petek, 2. julij 2021

19.00 SLAVNOSTNA MAŠA
 v župnijski cerkvi v Trebnjem

 Somaševanje bo vodil rektor Blagoslovnega semenišča v Ljubljani g. Peter Kokotec.

21.15 SLAVNOSTNA AKADEMIJA
 v Kulturnem domu Trebnje

 Oblikovali jo bodo župan g. Alojzij Kastelic, ilustrator in slikar Damijan Stepančič in sestrski citrarski duet 
Neli in Karmen Zidar Kos.

sobota, 3. julij 2021
7.00 POHOD PO BARAGOVI POTI

 izpred župnijske cerkve v Trebnjem
 KULTURNI PROGRAM:

 Občinski pihalni orkester Trebnje

V kolikor bomo morali zaradi zdravstvenih ukrepov spremeniti program, boste o tem pravočasno 
obveščeni na spletni strani Občine Trebnje.

Kulturno društvo Trebnje

OZVVS Trebnje

vabi dne 19. junija 2021 ob 11. uri
na slavnostno prireditev ob 30. obletnici samostojne države Slovenije.

Slavnostni govornik bo dr. Mihael Japelj,
glavni pokrovitelj prireditve župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic.

 

Obeležili bomo 30. obletnico samostojne Slovenije. V kulturnem delu bo ta mejnik zgovorno obeležila 

glasba Lojzeta Slaka ter poezija Toneta Pavčka, ki jo bosta interpetirala Saša Pavček ter Boris Ostan.

BARAGOV DAN
SPOMINSKI DAN OBČINE TREBNJE

30 LET SAMOSTOJNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN PRAZNIK OBČINE TREBNJEKS TREBNJE



Ker trenutni epidemiološki ukrepi ne dopuščajo izvedbe tradicionalne prireditve Iz tre-
banjskega koša, se za vse občanke in občane ter obiskovalce organizira Poletne večere 
v mestu. Vse obiskovalce prosimo, da upoštevajo vsakokratne trenutno veljavne ukrepe 
za zajezitev širjenja COVID-19.

30 LET SAMOSTOJNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN PRAZNIK OBČINE TREBNJEKS TREBNJE



Teden
cvička

• Srečanje vinogradniških pevskih skupin Dolenjske  
Kulturni dom Trebnje  

petek, 18. junij, ob 18.30 

• Zaključna prireditev v okviru 49. Tedna cvička  
zaprtega tipa za vinogradnike Dolenjske pod imenom 
“Srečanje dolenjskih vinogradnikov” v LD Veliki Gaber 

sobota, 10. julij 2021

Prireditev
ob dnevu državnosti

četrtek,
24. junij 2021,

ob 11.45
Osnovna šola Veliki Gaber

Program pripravljajo učenci in učenke OŠ Veliki Gaber.

SLOVENIJA,
NAŠA DOMOVINA

V petem razredu je med letom beseda 
pogosto tekla o naši domovini, nam ljubi 
Sloveniji. Raziskovali smo njene pokrajine 
in se čudili nad tem, koliko lepot premore 
naša mala, a zelo raznolika zelena deže-
la. Se mar zavedamo, koliko naravnega in 
kulturnega bogastva so nam zapustili naši 
predniki? Vemo, kaj vse so prestali za našo 
Slovenijo? Bodimo hvaležni in ponosni. Bo-
dimo pripadni. Predvsem pa ne pozabimo 
pristne ljubezni do domovine prenašati 
tudi na mlajše generacije. Pokažimo jim, 
da se lepota skriva tu, kjer smo doma. Vse 
najboljše iz srca, naša draga Slovenija!

Svoje misli je strnil v pesem petošolec Lovro 
Kek:

SLOVENIJA

Si ena in edina,
moja domovina.
Moja, tvoja, naša.

Najlepša enotna zelena kraljica,
Evrope vladarica.

Mnogo si prestala skozi zgodovino,
kako se je za nas pretakalo krvavo vino.

Vse to je za nas,
častimo te na ves glas!

Ostani taka, kot si.
Ostani moja.

Vse najboljše, Slovenija!

Lovro Kek, 5.r
OŠ Veliki Gaber

Lidija Ožek,
učiteljica 5. razreda OŠ Veliki Gaber

30 LET SAMOSTOJNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN PRAZNIK OBČINE TREBNJEKS TREBNJE
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MIRAN JURAK
Miran prihaja s Kozjanskega iz bližine Podčetrtka. Po končani 
srednji trgovski šoli v Celju je pričel službovati v Ljubljani, v ta-
kratnem trgovskem podjetju Elektrotehna, kasneje pa v Donitu iz 
Medvod. Prav ta služba pa je bila odločilna, da je po odsluženem 
vojaškem roku prišel na Dolenjsko. 

Kako je bilo?
Tista leta se je v Veliki Loki zgradil obrat, kasneje TOZD Donita iz 
Medvod. Ker sem prodajal tesnilni teflon in sodeloval s tovarno 
Tesnil na Veliki Loki, kamor je prešel omenjeni program teflona, 
sem tudi sam prišel službovat na Veliko Loko. Tako sva se leta 
1978 z ženo Stanko preselila v Trebnje. Že takrat sem poleg delov-
nega mesta opravljal tudi aktivnosti predsednika tedanje Mladin-
ske organizacije občine Trebnje. Kasneje pa sem v podjetju delo-
val kot predsednik sindikata Tesnil, kjer smo bili posebno aktivni 
na takratnih sindikalnih igrah občine Trebnje, v sami tovarni  pa 
na družbenem standardu, predvsem pri letovanju zaposlenih, kar 
sem vodil skoraj celih 10 let.

Vam je organizacija že malo v krvi?
Res je, saj sem kot organizator dogodkov pričel že v 80. letih, 
takrat na Dolenjskem kar dobro znanih prvomajskih srečanj de-
lavcev na Debencu, katere prireditve sem organiziral  skoraj dve 
desetletji. Ravno v tem času sem po 10  letih zapustil Tesnila in bil 
4 leta zaposlen kot sekretar na Sindikalnem svetu Občine Treb-
nje. Ob opravljeni srednji ekonomski šoli in v nadaljevanju nedo-
končanem študiju na Visoki ekonomski komercialni šoli Maribor 
sem vsa svoja delovna leta opravljal delo v komerciali. Bil sem 
vodja prodajnega centra v Mercatorju Mirna, vodja blagovnice 
Standard Konfekcija Zagreb in slabo leto v. d. direktor za Sloveni-
jo. Zadnjih 20 let pa sem delal kot vodja ključnih kupcev v prodaji 
perutnine Pivka d.d, kasneje združene z Delamarisom Izola. Tako 
sem bil skoraj 40 let v gospodarstvu, kjer sem se marsikaj naučil, 
predvsem pa sem delo v komerciali opravljal s srcem. 

Kako pa je bilo z vašimi prostočasnimi dejavnostmi? 
Moj konjiček je bilo ob službi delo v društvih, kar mi je predstav-
ljajo veselje. Predvsem v Kegljaškem klubu Trebnje, kjer sem bil 
tri mandate sekretar Športne zveze občine Trebnje, kasneje ŠZ 
občin Trebnje in Mirna. Menim, da je bil pri tej aktivnosti še naj-
bolj opažen dogodek Športnik leta, ki smo ga s takratnimi člani 
predsedstva ŠZ nekako preselili iz zaprtega dogodka v javno prire-
ditev, ki je dobila v občini med športniki in tudi med občani občin 
Trebnje in Mirna veliko pohalo, predvsem pa obiskanost.

Kaj pa vaše zasebno življenje?
Že v devetdesetih letih je kot pri veliki večini bilo kar skoraj mo-
derno imeti vinograd in svojo zidanico. Prav to je bil razlog za 
moje kasnejše aktivno delo v Vinogradniškem društvu Trebnje in 
tudi kasneje v Čateško vinogradniškem društvu. Zagotovo pa je 
zidanica prostor, kjer se mnogokrat dobimo v širšem družinskem 
krogu in tudi mnogokrat s prijatelji, sosedi in znanci. Kraj, kjer 
strnemo dobre misli in želje; kraj je se tkejo prijateljstva in tudi 
veliko dobrih projektov.

Tukaj ste še posebno aktivni.
Lahko bi dejal, da je res, saj Zvezo društev vinogradnikov Dolenj-
ske vodim že drugi mandat. Naša zveza je v zadnjih letih med 
najaktivnejšimi članicami Zveze društev vinogradnikov in vinarjev 
Slovenije, v kateri lahko sodelujemo s predlogi, pripombami, svo-

jimi stališči, srednji in manjši vinogradniki za področja, ki urejajo 
zakone, uredbe in druge predpise za vinogradniško vinarski sek-
tor v Republiki Sloveniji.

Kaj pa projekt Teden cvička?
Naš projekt Teden cvička, ki ga ZDVD prireja že celih 49 let, je pro-
jekt ZDVD, na katerega sem še posebno ponosen. Letos ga bomo 
imeli že petič v občini Trebnje, sicer v zmanjšanem obsegu, a ven-
darle, imeli ga bomo. Ob tej priliki se zahvaljujem Občini Trebnje, 
še posebej pa županu Alojzu Kastelicu za neizmerno podporo in 
posluh za izvedbo projekta. Na mojo prošnjo v letu 2016 je bil 
44. Teden cvička izpeljan leta 2017 v Trebnjem. Teden cvička je iz 
nekdanje Cvičkarije, na katerih so se šteli le popiti litri cvička, da-
nes postal eden največjih vinarsko-turističnih dogodkov, ne le v 
regiji, ampak tudi širše. Dodajajo se vsebine kulinarike, kulturnih 
dogodkov, predvsem pa kultura pitja. Ne smemo pozabiti, da so 
vinogradniška društva naredila velik preobrat, saj so izobraževa-
nja v preteklosti dala izkušnje in znanje, tako da danes ni več sla-
bih vin; so le najboljša in dobra. A ne smemo pozabiti cilja Tednov 
cvička tudi z vidika druženja, druženja vinogradnikov in vinarjev, 
pravzaprav druženja vseh, ki smo vesele narave, uživamo ob do-
bri kapljici in se veselimo nadaljnjih pozitivnih ciljev na področju 
vinogradništva in vinarske kulture. 

intervju
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Kako pa gledate na to, da se vinogradniš-
ke površine zmanjšujejo?
Danes, ko opažamo da se nam vinograd-
niške površine zmanjšujejo, vinogradi za-
raščajo in sekajo, vinogradniki pa postaja-
mo čedalje starejši, je še tako pomembno, 
da to naše znanje, voljo in vzgled prenese-
mo na naše otroke in vnuke. Le tako bomo 
ohranili naše prelepe griče in pokrajino, ali 
kot radi rečemo Dolenjci, da je vinograd, 
zidanica in dobra kapljica način našega 
življenja, brez katerega bi bilo pusto in 
prazno. Cviček je posebno vino, zato mo-
ramo njegovo zgodbo ohranjati in negova-
ti še naprej, nam je za konec zaupal Miran.
Na to bi lahko dodali le še misel: »Dole-
njc pa mora znati svoj vinograd obdelo-
vati. Če tega ne bi znal, bi cviček zaman 
drugje iskal!«

Mojca Smolič

Obveščamo vas, da bo v petek, 18. 6. 2021, potekalo zbiranje NEVARNIH ODPADKOV, in 
sicer po naslednjem razporedu:

OBČINA ŠENTRUPERT Pri gasilskem domu Šentrupert od 7.00 do 07.30

OBČINA MOKRO-
NOG-TREBELNO Pri pokopališču Mokronog od 7.45 do 08.15

OBČINA MOKRO-
NOG-TREBELNO Pri pokopališču Trebelno od 8.30 do 08.45

KS DOLENJA NEMŠKA 
VAS Pri gasilskem domu Ponikve od 9.00 do 09.15

KS SVETINJE Pri okrepčevalnici Rogelj (Rdeči 
Kal) od 9.30 do 09.45

KS DOBRNIČ Pri Kmetijski zadrugi PE Dobrnič od 10.00 do 10.15

KS KNEŽJA VAS Pri prevozništvu Trunkelj od 10.30 do 10.45

KS SELA ŠUMBERK Pri okrepčevalnici Ozimek od 11.00 do 11.15

KS VELIKI GABER Pri gostilni Hlade od 12.00 do 12.15

KS ŠENTLOVRENC Pri gasilskem domu Šentlovrenc od 12.30 do 12.45

KS VELIKA LOKA Pri Kmetijski zadrugi Velika Loka od 13.00 do 13.15

KS ČATEŽ Pri gasilskem domu Čatež od 13.30 do 13.45

KS RAČJE SELO Pri gasilskem domu Račje selo od 14.00 do 14.15

KS ŠTEFAN Pri gostilni Mišič od 14.30 do 14.45

KS TREBNJE Pri Kmetijski zadrugi Trebnje od 15.00 do 15.30

OBČINA MIRNA Pri prodajnem centru Mercator od 15.45 do 16.15

Prevoz in prevzem nevarnih odpadkov bo za nas izvajal podizvajalec. Vozilo podizva-
jalca bo označeno z našim logotipom.

Vaša Komunala Trebnje d.o.o.

OBVESTILO
Cepljenje proti covid-19 

Za vse informacije glede zadržkov za 
cepljenje in o morebitnih nezaželenih 
učinkih cepljenja se obrnite na vašega 
osebnega zdravnika. Osebni zdravnik ali 
klinični specialist edina lahko spreme-
nita vrsto prejetega cepiva in zato izda-
ta pisno potrdilo. Izdano pisno potrdilo 
prinesite s seboj na cepilno mesto.

Na cepljenje se lahko naročite preko 
portala https://zvem.ezdrav.si/ceplje-
nje. Po uspešni uvrstitvi v čakalno vr-
sto vam bomo nato dodelili točen ter-
min cepljenja. Obveščeni boste preko 
SMS sporočila. Cepljenje v ZD Trebnje 
poteka na lokaciji Goliev trg 3, vhod v 
ambulanto za cepljenje je vhod NMP. 
V primeru dodatnih vprašanj ali od-
povedi termina pošljite elektronsko 
sporočilo z vsebino: ime, priimek, da-
tum rojstva ter razlog odpovedi, na 
elektronski naslov:
cepljenje@zd-tr.si.

Več o priporočilih za cepljenje si lahko 
preberete na spletni strani Zdravstve-
nega doma Trebnje.

ZD TREBNJE

intervju / obvestila
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Mladi vinogradniki Vrtca Mavrica Trebnje
Že 7. leto imamo v Vrtcu Mavrica Trebnje vinograd. Mlade generacije otrok učimo o 
pomenu trte na Slovenskem, otroci z navdušenjem pomagajo pri opravilih v vinogradu. 
V jeseni smo imeli trgatev, spomladi smo rezali trte, pobirali rezino in iz njih naredili 
butarice, sedaj pa z navdušenjem spremljamo, kako se iz dneva v dan spreminja trta, ra-
stejo listi in že gledamo, kako se kaže grozdje. V skupini Oblački smo spoznavali tradicijo 
v Sloveniji in se naučili slovensko narodno pesem En hribček bom kupil in jo v vinogradu 
ob spremljavi harmonike tudi zapeli.

Mladen Šiška in Simona Umek

Mednarodno sodelovanje za 
kakovostnejše življenje v lokalnem okolju
CIK Trebnje se že več kot 20 let povezuje z različnimi domačimi in tujimi organizacijami, 
s katerimi razvijamo nove rešitve na področju vseživljenjskega učenja, ki spodbujajo ra-
zvoj lokalnega okolja. Eno ključnih povezovanj se odvija v okviru programa Erasmus+. 
Zadnji projekt, ki smo ga v okviru programa vodili in uspešno zaključili, je bil projekt 
DigistorID. Metoda digitalnega pripovedovanja zgodb, ki smo jo v tem projektu pose-
bej prilagodili za osebe z motnjami v duševnem razvoju, predpostavlja na »udeleženca 
osredotočen pristop«, upošteva, da je vsak posameznik drugačen in ima različne po-
trebe, sposobnosti, interese, želje in življenjske izkušnje. Za učitelje in drugo podporno 
osebje kot tudi za pripovedovalce zgodb smo ustvarili priročnika, ki sta dosegljiva na 
spletni strani projekta digistor.eu. Tam so na ogled tudi digitalne zgodbe vseh udele-
žencev mednarodnih delavnic, iz Slovenije 6 uporabnikov Varstveno-delovnega centra 
Novo mesto, enota Trebnje.

Tanja Vrčkovnik

novice

*Mesečni obrok velja za model Renault CLIO LIMITED SCe 65 in začetno ceno 12.450 €, ki že vsebuje redni popust v višini 500 € ter dodatni popust v višini 200 €, ki velja ob nakupu z Renault Fleksi financiranjem. Velja preko Renault financiranja. 
Pridržujemo si pravico do napak. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Poraba pri mešanem ciklu: 5,1–7,8 l/100 km. Emisije 
CO2: 116–142 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,017–0,0338. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
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RENAULT CLIO LIMITED
 bogato opremljen 

129 €
z Renault fleksi financiranjem*

možnost menjave vozila po 4 letih

že za
/mesec

Renault priporoča www.renault.si

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

   www.avto-vovk.si
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VANDALIZEM, 
PREPREČIMO GA SKUPAJ!

POSLEDICE VANDALIZMA V NAŠI SREDINI OBČUTIMO VSI,
ko zjutraj odhajamo v trgovino, službo in po drugih opravkih, opazimo popisane 
stavbe, uničene cvetlične lončke, razmetane smeti in poškodovane koše, polo-
mljena drevesa, klopi. Prijetno okolje našega kraja je uničeno. 
Okoli poldneva želimo skupaj s svojimi otroki izkoristiti lep dan. Odpravimo se na 
igrišče, ki pa je uničeno. Polomljena igrala, razbite steklenice, odvržene injekcijske 
igle uživalcev mamil. Zaskrbi nas varnost naših otrok. 
V večernem času se vračamo domov. Med potjo ves čas opazujemo razbite ulične 
svetilke. Ne kazijo samo podobe našega kraja, temveč ogrožajo tudi našo varnost. 
Moramo se zavedati, da naše varnosti in dobrega počutja v kraju našega bivanja 
ne ogroža samo kriminal, temveč tudi vandalizem. 

ŠKODO PLAČUJEMO SAMI!
KAJ STORITI?

• Poizkusimo odpraviti vzroke, ki pripeljejo do VANDALIZMA.
• Svojim otrokom posvetimo več pozornosti in poskrbimo, da bodo svojo od-

večno energijo sprostili drugače.
• Otrokom razložimo, da je urejeno okolje namenjeno tudi njim in naj bodo 

nanj ponosni. 
• BODIMO JIM ZGLED!

ČE STE PRIČE VANDALSKEMU POČETJU,
• obvestite policijo na telefonsko številko 113 ali PP Trebnje na tel. štev. 07 

34-62-700. 
• O odklonskih pojavih oseb, ki jih poznate, in o vseh pojavnih oblikah vanda-

lizma obvestite policista – vodjo policijskega okoliša.
Bodite vzor vašim staršem, sosedom in drugim sodržavljanom. Zavedajte se 
posledic vandalskih dejanj in nam pomagajte pri preprečevanju ter pri odkriva-
nju storilcev. Čisto in lepo urejeno okolje, prijazni in gostoljubni ljudje so nepo-
grešljivi in tega se je potrebno nadvse zavedati.
 

ZAKAJ TAKŠNA RAVNANJA?
Takšno stanje je včasih posledica prikritih napetosti v družbi oziroma odsev sploš-
nega družbenega stanja in težav;
mnogi se sami ali združeni v skupine napadalno vedejo do svoje okolice, najpo-
gosteje v skladu s pravili tolp zaradi osebne neuspešnosti, značajskih napak ali 
slabe vzgoje.

VANDALIZEM, besedo je 1794 leta prvi uporabil bloijski škof Henrij GREGOIRE 
za slepo pustošenje in uničevanje, kar naj bi bilo značilno za Vandale.
VANDALI, vzhodnogermansko ljudstvo, ki se je v 1. st. pr. n. š. iz Severne Ju-
tlandije in Zelandije čez spodnji tok Odre in Vislo preselilo v Šlezijo (pokrajina v 
Nemčiji) in nato okoli leta 455 opustošilo in izropalo Rim. 

VANDALI 21. STOLETJA 
so predvsem skupine ali posamezniki, ki brez vzroka in potrebe uničujejo stvari 
v okolju, v katerem živijo. S svojim početjem negativno izstopajo v okolju in se 
dokazujejo v skupini, ki ji pripadajo in s tem prikrivajo svojo slabo vzgojo, ne-
uspešnost v življenju in nedoraslost sprejemanju pravil, ki jih upošteva okolje, 
v katerem živijo.

POSLEDICA
Uničeni nasadi, klopi v parkih, otroška igrala na igriščih, uničene telefonske govo-
rilnice, svetilke javne razsvetljave, razbita stekla, prevrnjeni smetnjaki in razme-
tani koši za smeti, uničeni prometni znaki. Zaradi izzivanja k pretepu prestrašeni 
otroci in mladostniki in zaradi negativnega vzbujanja pozornosti vznemirjeni lju-
dje in občani. Otroci se lahko poškodujejo z razbito steklovino ali uporabljeno 
injekcijsko iglo, ki jo je prejšnji večer odvrgla skupina mladostnikov, ki se redno 
zbira na igriščih ob vrtcih.

Dejan KAVŠEK, VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA

POLICIJSKA 
POSTAJA
TREBNJE

policija svetuje
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Šentrupert 99 

e-naslov: prevozi.prijatelj@siol.net

tel.: 041/051  627 132

031 377 287

Vsak petek in po dogovoru tudi v soboto se bomo zgodaj zjutraj z avtobusom 
odpravili proti morju, imeli cel dan časa za aktivnosti na plaži, pozno popoldne 
pa se bomo vračali proti domu. Za odhod avtobusa je potrebno, da se prijavi vsaj 
25 potnikov. Pohitite s prijavo. Pokličite na zgoraj zapisane telefonske številke.  

 

 
 

KOPANJE V IZOLI ALI V 
SIMONOVEM ZALIVU 

Vsi ljudje lahko v času poletnih počitnic koristite možnost avtobusnega 
prevoza. Vsak delovni  dan bo avtobus peljal na relaciji Bistrica – 
Prelesje – Šentrupert – Mirna – Trebnje – Mirna Peč – Novo 
mesto. Odhod bo ob 6.25 iz Bistrice. (6.30 – Šentrupert). Avtobus 
se bo vračal iz Novega mesta ob 12.30.

ODHODI VSAK 
PETEK  in PO 

DOGOVORU TUDI V 
SOBOTO V  JULIJU 

IN AVGUSTU 

PRVI ODHOD 

25. 6. 2021

OBVESTILO 
VSEM 

OBČANOM 

Odhodi: 

6.00: Mokronog (avtobusna postaja) 

6.10: Šentrupert (avtobusna postaja) 

6.20: Mirna (avtobusna postaja) 

6.30: Trebnje (avtobusna postaja) 

CENA 15 €, OTROCI DO 15 LET PA 10 €  

VKLJUČUJE AVTOBUSNI PREVOZ.

Šentrupert 99 

e-naslov: prevozi.prijatelj@siol.net

tel.: 041/051  627 132

031 377 287
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prevoza. Vsak delovni  dan bo avtobus peljal na relaciji Bistrica – 
Prelesje – Šentrupert – Mirna – Trebnje – Mirna Peč – Novo 
mesto. Odhod bo ob 6.25 iz Bistrice. (6.30 – Šentrupert). Avtobus 
se bo vračal iz Novega mesta ob 12.30.

ODHODI VSAK 
PETEK  in PO 

DOGOVORU TUDI V 
SOBOTO V  JULIJU 

IN AVGUSTU 

PRVI ODHOD 

25. 6. 2021

OBVESTILO 
VSEM 

OBČANOM 

Odhodi: 

6.00: Mokronog (avtobusna postaja) 

6.10: Šentrupert (avtobusna postaja) 

6.20: Mirna (avtobusna postaja) 

6.30: Trebnje (avtobusna postaja) 

CENA 15 €, OTROCI DO 15 LET PA 10 €  

VKLJUČUJE AVTOBUSNI PREVOZ.
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Utrinek otvoritve 53. tabora leta 2020 (A. S. Lamovšek) 

Galerijska paleta
V soboto, 12. junija 2021, smo ob 19. uri slovesno odprli Med-
narodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje, letos že 54. zapo-
vrstjo.
V izjemnem okolju Galerije likovnih samorastnikov Trebnje le-
tos ustvarja pet umetnikov: Miroslav Bone iz Slovenije, Alexan-
dra Detinska iz Češke republike, Sandrine Lepelletier iz Francije, 
Brano Mandić iz Črne gore in Svetlana Miladić iz Srbije. Veseli 
nas, da tokrat na taboru sodelujejo kar 3 novi umetniki, Sandrine 
Lepelletier in Alexandra Detinska pa sta na njem sodelovali že v 
preteklosti. Sandrine je Trebnje spoznavala leta 2019, Alexandra 
pa se je taboru preko spleta pridružila leta 2020.
V soboto, 19. junija 2021, bomo ob 10. uri tabor uradno zaključili 
s podelitvijo nagrade izbranemu avtorju po izboru strokovnega 
sveta galerije ter podelitvijo nagrade prijateljev GLST, za katero 
lahko oddate svoj glas na spletni strani galerije ali osebno v ga-
leriji od četrtka, 17. 6. 2021, od 19. ure pa vse do petka, 18. 6. 
2021, do 19. ure. Vabljeni! 
Tanja Vrčkovnik

Obnovljen Jurčkov gozd 
Čudovit Jurčkov gozd, navdih za otroke, poln zabave in kreativnosti, je bil v zadnjem času 
v slabšem stanju, na kar so opozarjali tudi občani, ki so ta gozd uporabljali. Krajevna sku-
pnost Trebnje se zaveda, da je varnost otrok na prvem mestu, zato je zagotovila sredstva 
in pričela z obnovo lesenih igral. Želijo si predvsem pričarati nasmeh na otroške obraze, 
zato so z obnovo pohiteli, tako da so dela že v zaključni fazi. Vsa igrala so urejena tako, da 
so varna za uporabo, postavljeni pa sta tudi dve novi gugalnici. V bližnji prihodnosti bo 
nadgradila lepe trenutke še otroška atrakcija, ki je v naši okolici še ni bilo. Krajevna sku-
pnost načrtuje namreč tudi postavitev objekta, v katerem bodo sanitarije, našlo pa se bi 
tudi zatočišče pred dežjem. 

Vabljeni vsi na igrive trenutke v senco krošenj dreves Jurčkovega gozda. 
Vanja Jakopin

Kultura in vrednote  
si podajajo roke na poti  
k odličnosti
Na OŠ Veliki Gaber imamo učenci razredne stopnje v tednu lju-
biteljske kulture že tradicionalno kulturni dan posvečen Rastoči 
knjigi. Letos smo ga imeli v četrtek, 27. maja. Razmišljali smo, 
kaj in kdo vse vpliva na naše počutje v šoli, ter spoznavali, kako 
lahko naše primerno vedenje doprinese, da se prav vsi počutimo 
dobro. Kulturni dan se je odvijal v sedmih delavnicah, po katerih 
so učenci krožili. Na delavnicah smo razmišljali in se učili, kako 
se igramo skupaj (notri in zunaj), kako se umirimo, kako si po-
magamo, kako pozdravljamo in kako se poslušamo, spoznali pa 
smo tudi bonton v šoli. Pri vsem tem nas je vodila naša vizija šole 
UMIRJENO in samoSTOJNO NAPREJ. 
Po koncu delavnic smo se zbrali pri Rastoči deklici in evalvirali 
delo. Sledil je krajši kulturni program. Spomnili smo se besed 
očeta projekta Rastoče knjige, dr. Janeza Gabrijelčiča, ki pravi, da 
naj ne mine dan, da ne bi naredil česa dobrega zase, za družino, 
za ožjo in širšo skupnost.
Odkrili smo našo novo pridobitev − plakat oziroma tablo Rastoče 
knjige – Rastemo v odličnost, ki bo predstavljala našo pot in na 

katerem je vizija ravnatelja in naših rastočnikov. Plakat bomo do-
polnjevali z vizijami novih rastočnikov. 
Po viziji rastočnikov, ki jo je ubesedil dr. Janez Gabrijelčič, se je 
ravnal tudi gospod Jože Dolinšek. Z brezplačnim oblikovanjem, 
izdelavo in dostavo plakata je postal podpornik Rastoče knjige 
OŠ Veliki Gaber. Gospodu Jožetu Dolinšku iz podjetja Izdajanje 
časopisov Jože Dolinšek s. p. iz Dola pri Litiji se za spodbudno 
dejanje na poti v odličnost najlepše zahvaljujemo. 

 Justina Zupančič

dogodki
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Skupinska slika vseh prejemnikov športnih priznanj 2020 s podeljevalci priznanj

Nosilke Slovenske bakle (Ana Hostnik, Lara 
Lobe in Katarina Rogelj) iz Nogometnega kluba 
Trebnje in ŽNK Olimpija

Otvoritev Športnega parka v Trebnjem

Športnik leta občin 
Trebnje in Mirna  
za leto 2020  
in Slovenska bakla
V soboto, 29. maja 2021, je v Športnem 
parku Trebnje potekala medobčinska 
športna prireditev občin Trebnje in Mirna 
s športnim dogodkom Športnik leta 2020 
skupaj s otvoritvijo Športnega parka Treb-
nje in nošenjem Slovenske bakle. Najprej 
je prek 100 tekačev poneslo Slovensko 
(olimpijsko) baklo čez občino Mirna in 
Trebnje, vse do glavnega prireditvenega 
prostora v Športnem parku Trebnje, kjer 
sta nato župan Občine Trebnje Alojzij Ka-
stelic in predsednik Krajevne skupnosti 
Trebnje Dejan Smuk simbolično opravila 
otvoritev Športnega parka Trebnje. Po 
otvoritvi je sledila podelitev športnih pri-
znanj najboljšim športnikom in športni-
cam ter športnim delavcev za leto 2020.
Med prireditvijo so za dobro voljo poskr-
beli glasbeniki iz Glasbene šole Trebnje in 
pevka Barbara Leben z glasbeno spremlja-
vo. Gost prireditve je bil predstavnik Olim-
pijske komiteja Slovenije in obenem pred-
sednik Športne zveze Novo mesto mag. 
Metod Jerman. Na športni prireditvi so bili 
med podeljevalci športnih priznanj župan 
Občine Trebnje Alojzij Kastelic in podžu-
pan Jože Avguštinčič, župan Občine Mirna 
Dušan Skerbiš in podžupan Zoran Remic, 
predsednik Športne zveze občin Trebnje in 
Mirna Dejan Smuk ter člani Strokovnega 
sveta za izbor Športnika leta Janez Prose-
nik iz AMD Trebnje, Silva Zupančič iz Ke-
gljaškega kluba Trebnje, David Jerič iz SK 
Zabrdje, Roman Šavrič iz RK Trimo Trebnje 
in sekretar Športne zveze občin Trebnje in 
Mirna Leon Lobe.
Strokovna komisija Športne zveze občin 
Trebnje in Mirna je za športnika leta 2020 
razglasila rokometaša Miho Zarabca iz 
Trebnjega, ki je v preteklem letu na evrop-
skem klubskem rokometnem prvenstvu s 
klubom THW Kiel iz Nemčije osvojil naziv 
državnih in evropskih klubskih prvakov. 
Za športnico leta 2020 je razglasila atleti-
njo Anito Horvat iz Trebnjega, ki je bila v 
preteklem letu na mednarodnem mitingu 
(Diamantna liga) v Monaku druga in v Bru-
slju sedma. Obenem je tudi dvakratna dr-
žavna prvakinja v teku na 400 m in državna 
podprvakinja v teku na 200 m. Najboljša 
športna ekipa 2020 pa prihaja iz članskih 
vrst Rokometnega kluba Trimo Trebnje, ki 
je v preteklem letu osvojila 3. mesto na 
državni ravni in se uvrstila na evropsko te-
kmovanje.

Športni znak 2020 sta letos prejela dr-
žavna prvakinja v članskem badmintonu 
Nika Arih iz Mirne in mednarodno uspešni 
motokrosist Jan Pancar iz Velike Loke pri 
Trebnjem. 
Poleg vseh športnih priznanj je bilo letos 
zopet atraktivno priznanje Športnik leta 
po izboru navijačev, ki ga je tokrat prejela 
uspešna badmintonistka Nika Arih iz Mir-
ne.
Priznanje za mladega športnika leta 2020 
sta prejela mladi motokrosist Žan Oven iz 
Velikega Gabra pri Trebnjem in mlada atle-
tinja Karla Jerič iz Zabrdja pri Mirni. Pri-
znanje za mlado športno ekipo leta 2020 
je prejela ekipa U13 iz Badmintonskega 
kluba Mirna, ki je v svoji kategoriji osvojila 
naslov državnih prvakov
Priznanje športni delavec leta 2020 je pre-
jel strokovni vodja in glavni trener vseh 
strelskih selekcij Franc Cugelj iz Strelskega 
društva Trebnje, ki letos praznuje svoje 
50-letno aktivno udejstvovanje v strel-
skem društvu.
Športno plaketo za dolgoletno delo v špor-
tu sta prejela športna pedagoginja prof. 
Darja Korelec (šolska športna tekmovanja 
in mažoretke) in nekdanji dolgoletni pred-
sednik uspešnega Smučarskega društva 
Zabrdje Jože Novak iz Zabrdja pri Mirni.
Športno plaketo za dolgoletno delo v ro-
kometu in za doprinos vidnejših športnih 
uspehov predvsem z ustanovitvijo roko-
metne akademije in finančno podporo ro-
kometu v Trebnjem in širši okolici je prejel 
podpredsednik kluba in uspešni podjetnik 
Jure Višček iz Trebnjega.
Podeljeno je bilo tudi jubilejno priznanje 
za 60-letno uspešno delovanje, in sicer 
AMD Trebnje, ki ga je prevzel tajnik Tone 
Dim. 

Leon Lobe, sekretar Športne zveze občin 
Trebnje in Mirna

Foto: Samo Kobal

športnik leta



V soboto so na Stadionu Kladivar med 1500 tekmovalci nastopili/
nastopile tudi: 
PIONIRJI PGD Mokronog, mentor Pavel Železnik, in zasedli 27. mesto;
PIONIRKE PGD Štatenberk, mentor Matej Zore, in zasedle 16. mesto;
MLADINKE PGD Trebelno, mentor Aleš Žagar, in zasedle 28. mesto.

V nedeljo je na žalost v dežju potekalo še tekmovanje za člane in 
članice ter na Stadionu Skalna klet za starejše gasilce in gasilke. 
Med 51 ekipami te kategorije je tekmovala tudi ekipa starejših 
gasilcev iz PGD Mokronog z mentorjem Petrom Železnikom in 
vajo kljub dežju zadovoljivo izvedla. 

Vsem tekmovalcem in tekmovalkam ter njihovim mentorjem 
iskrene čestitke!

Za GZ Trebnje, Mojca Femec

Gasilci opravljali tečaj za varno 
delo z motorno žago
Gasilska regija Dolenjska je za 40 kandidatov organizirala tečaj za 
varno delo z motorno žago na Grmu – Centru biotehnike in turiz-
ma Novo mesto. Gasilska zveza Trebnje je imela na voljo 15 mest 
in zainteresirani gasilci iz PGD Mokronog, Ponikve pri Trebnjem, 
Selo pri Mirni, Sveti Rok, Šentlovrenc, Ševnica, Trebelno, Trebnje, 
Velika Loka in Vrhe so zapolnili vsa mesta ter 15. in 16. maja letos 
tečaj uspešno opravili. 

Vaja GZT v orientaciji ter podelitev medalj in pokalov najboljšim 
trem ekipam posamezne kategorije
Na podlagi razpisa Mladinske komisije Gasilske zveze Trebnje 
(MK GZT je od 28 prostovoljnih gasilskih društev (PGD) trebanj-
ske gasilske zveze 17 PGD prijavilo 59 ekip v kategorije: pionirke, 
pionirji, mladinke, mladinci, gasilke pripravnice in gasilci priprav-
niki). Tako je v soboto, 29. maja, potekala Vaja v orientaciji gasil-
ske mladine v PGD Ponikve pri Trebnjem in na terenu KS Dolenja 
Nemška vas. Prva ekipa gasilcev pripravnikov je startala ob 7. 
uri, nato pa vse ostale v razmiku 6 minut, da je bilo omogočeno 
upoštevanje navodil NIJZ. Pred odhodom na tekmovalno progo 
je vsaka ekipa opravila še predpisano gasilsko točko, nato pa so 
se vsi tekmovalci z mentorji ravnali po karti in se ustavljali na po-
sameznih kontrolnih točkah, na katerih so opravljali naloge, vse 
do prihoda na cilj. Po prihodu posamezne ekipe na cilj je bilo tek-
movanje zanjo zaključeno. Njeni člani so z mentorjem takoj odšli 
domov. 
Obračunska komisija je pripravila in objavila na spletni strani GZT 
neuradne rezultate, da so jih ekipe lahko pregledale in v roku 12 
ur, kolikor je pač trajal pritožbeni rok, podale morebitne pritožbe. 
Po izteku pritožbenega roka so postali rezultati uradni in na pod-
lagi le-teh je v nedeljo ob 10. uri pri gasilskem domu v Trebnjem 
potekala podelitev medalj ter pokalov prvim trem ekipam posa-
mezne kategorije. 
V kategoriji pionirk in pionirjev je sodelovalo 25 ekip. Pri pionir-
kah so prva tri mesta osvojile ekipe PGD: Občine, Štatenberk in 
Trebnje, pri pionirjih pa PGD: Občine, Sveti Križ in Štatenberk. 
Sodelovalo je tudi 10 ekip mladink in 14 ekip mladincev. Prva tri 
mesta so zasedle ekipe mladink iz PGD Šentlovrenc, Sveti Križ 
in Štatenberk, pri mladincih pa ekipa PGD Trebelno, Občine in 
Ponikve pri Trebnjem. 
V kategoriji gasilk pripravnic in gasilcev pripravnikov je vaje oprav-
ljalo 8 ekip, od tega dve ekipi gasilk pripravnic iz PGD Trebelno in 
Štatenberk ter 6 ekip gasilcev pripravnikov, od katerih so prva tri 
mesta osvojile ekipe PGD Občine, Mokronog 2 in Velika Strmica. 
Ekipam slednjih dveh kategorij je pripadla tudi čast spusta tek-
movalne zastave, ki je naznanila zaključek pogumnega dejanja in 
v tem trenutku prvega tovrstnega dogodka mladinske komisije v 
Gasilski regiji Dolenjska, in verjetno do tega dne tudi v Gasilski 
zvezi Slovenije. S tem dejanjem so organizatorji in udeleženci vaj 
z mentorji pokazali močno voljo po nadaljevanju aktivnosti pred 
epidemijo covid-19 in za to, da jim ni vseeno za obstoj gasilske 
organizacije. 

Zaključeno Državno gasilsko tekmovanje v Celju 
Lani odpovedano Državno tekmovanje zaradi covid-19 se je 
uspešno izteklo prvo soboto in prvo nedeljo letošnjega junija v 
knežjem mestu Celje. Iz trebanjske gasilske zveze so se tega tek-
movanja udeležile 4 ekipe, ki so na regijskem tekmovanju v letu 
2019 dosegle normo za udeležbo na državnem tekmovanju.
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Starejši gasilci PGD Mokronog

Gasilska mladina na sobotnem tekmovanju

Tečajniki

novice
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NK Trebnje se krepi
NK Trebnje se je okrepilo tudi pri strokovnem kadru. Mesto sekretarja in vodje NŠ je prevzel g. 
Peter Kirstan. Izkušeni nogometni delavec je v nekaj mesecih že dodobra zavihal rokave. S tega 
mesta se je zaradi časovne obremenjenosti po 10 letih dela poslovil g. Leon Lobe, ki pa ostaja v 
klubu in bo še naprej pomagal na vseh nivojih, ko mu bo čas to dopuščal. Hvala, Leon! Dobro-
došel, Peter!
12. in 13. 6. se je v Trebnjem odvil nogometni turnir za mlajše selekcije od U7-U10 (več o tem 
naslednjič). Prvi teden v juliju pa bo aktiven tudi nogometni kamp v Trebnjem.

Vljudno vabljeni!
Dejan Benčina, medijski predstavnik kluba

Skupinska slika nogometašev U13 in U15 NK Trebnje na četrtfinalni tekmi Evropskega  
prvenstva U21

Mladi nogometaši 
NK Trebnje 
na Evropskem 
prvenstvu U21
Na zadnji majski ponedeljek sta se ekipi 
U13 in U15 iz Nogometnega kluba Treb-
nje skupaj s trenerji v Stožicah udeležila 
četrtfinalne tekme Evropskega nogomet-
nega prvenstva U21 med Portugalsko in 
Italijo. Prek 30 nogometašev se je na te-
kmo odpravilo v nogometni opremi, med 
katero ni manjkalo športnih rekvizitov, kot 
so slovenska, klubska in trebanjska zasta-
va. Na tekmi so lahko videli svoje vzornike 
iz obeh držav, ki se kalijo in tekmujejo v 
najboljših evropskih nogometnih klubih in 
tako propagirajo najbolj številčno športno 
panogo na svetu – nogomet. Polni vtisov 
so se varno vrnili v poznih večernih urah, 
kar gre zasluga glavnemu trenerju U15 Be-
kiju Rušitiju. 

Leon Lobe, NK Trebnje
Foto: arhiv NK Trebnje

Mladinski svetovni 
pokal v badmintonu
V maju 2021 je v Ukrajini v mestu Dnipro 
potekal mladinski svetovni pokal v bad-
mintonu. Nik Zupančič je kot član Badmin-
tonskega kluba Mirna zastopal slovensko 
reprezentanco. Tekmoval je v starostni 
kategoriji do 19 let. Na turnirju FZ Forza 
Ukraine Junior 2021 je moške dvojice igral 
z Janom Babnikom, mešane dvojice pa z 
Anjo Jordan. Ob težkih nasprotnikih in na-
pornih tekmah mu je uspelo tako v moških 
kot v mešanih dvojicah osvojiti zavidljivo 
peto mesto. 
Niku želimo veliko športnih uspehov, saj ga 
njegov trud, odrekanje in požrtvovalnost 
vedno znova popeljejo do dobrih rezulta-
tov. 

Vanja Jakopin

šport
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šport / novice

Državno prvenstvo v badmintonu  
do 17 let
8. 5. 2021 je v Medvodah potekalo Državno prvenstvo do 17 let, ki je štelo še za leto 
2020. Badmintonski klub Mirna je kljub temu, da ga je zastopala mlada zasedba, vseeno 
osvojil dve bronasti kolajni. V dekliških dvojicah sta Manca Zupančič in Kristina Kastelic 
osvojili zelo dobro tretje mesto, v moških dvojicah pa sta Vid Koščak in Tim Škrlj ponovila 
isti uspeh in prav tako osvojila bronasto medaljo. Tim Škrlj je v kategoriji moški posa-
mezno s svojimi komaj 14 leti osvojil zavidljivo peto mesto, Manca Zupančič pa je med 
posameznicami osvojila dobro deveto mesto. Tekmovanja sta se poleg zgoraj omenjenih 
udeležila še Neža Krištof in Žan Zupan. 
To je bil še zadnji turnir iz prejšnje sezone v tej starostni kategoriji. Vsem želimo obilo 
uspehov na prihajajočih turnirjih. 
     Vanja Jakopin

Gasilska vaja na Občinah
V četrtek, 13. maja 2021, je PGD Občine v sodelovanju s PGD Trebnje izvedla gasilsko 
vajo, na kateri je sodelovalo prek 25 operativnih gasilcev in gasilk iz obeh društev, ki so 
izvedli gašenje objekta, notranji napad in reševanje morebitne osebe v objektu. V gasil-
ski vaji so sodelovala gasilska vozila GV-1, HTRV, GVC 16/25 in avtolestev, ki je največja 
pridobitev za Gasilsko zvezo Trebnje in širšo okolico vseh štirih občin (Trebnje, Mirna, 
Šentrupert in Mokronog-Trebelno), ki jih omenjena gasilska zveza pokriva. Gasilci in ga-
silke so z vajo zopet dokazali, da so strokovno usposobljeni in vedno pripravljeni poma-
gati sočloveku v stiski, in sicer ne glede na uro in kraj. 
Z gasilskim pozdravom »Na pomoč!«

 Leon Lobe, PGD Občine

Mladi upi Trima 
zaključujejo sezono 
in se veselijo 
doseženih rezultatov 
Potem ko je članska ekipa RK Trimo že skle-
nila sezono in se v zgodovino kluba zapisa-
la z zlatimi črkami, se za končne uvrstitve 
borijo tudi naši mladi rokometaši. S tek-
movanjem so v mesecu aprilu in maju na-
mreč začele vse selekcije, ki bodo sezono 
sklenile sredi junija. Odličen rezultat bodo 
v letošnjem letu zabeležili najmlajši tre-

Petanka v Trebnjem
Športno društvo petanke Trebnje je že v lanskem letu pričelo z ligaškim tekmovanjem za veterane 
nad 60 let na območju Dolenjske in Bele krajine. 
Letos smo se odločili, da razširimo ligo na odprto ligo, kar pomeni, da lahko sestavlja ekipo (3 do 5 
članov) kdorkoli ne glede na spol, starost, morebitno invalidnost. Trenutno je vključenih 9 ekip iz 
Trebnjega, Semiča, Mirne, Čateža, Malega Slatnika in Uršnih sel. Tekme potekajo ob torkih ob 9.00 
oziroma po dogovoru ekip. Igra se dvokrožni sistem. Vsako leto prirejamo tudi družabna tekmova-
nja (turnirje). V kratkem nameravamo organizirati turnir, imenovan po Frideriku Baragi, ter Županov 
turnir, ki postaja že tradicionalen. Treninge imamo ob ponedeljkih in petkih ter po dogovoru tudi 
ostale dni. 
Vabimo vas, da se nam pridružite na nekdanjem dvorišču Komunale na Kolodvorski ulici 1. 

Informacije na tel. 040 633 154. 
Božo Kodrič, predsednik ŠDP Trebnje.

banjski rokometaši, ekipi MDA in MDB pod 
vodstvom trenerja Davida Lipoglavška, ki na 
dosedanjih tekmah še niso okusili grenkobe 
poraza, saj so zmagali na vseh devetih tek-
mah, čeprav se uradno rezulat pri teh dveh 
selekcijah ne beleži. Z dobrimi predstavami 
pa bodo tekmovanje zaključili tudi starejši 
dečki A in B pod vodstvom trenerja Marka 
Radlja. Ekipa kadetov, ki igra izven konku-
rence, zaradi priključitve dveh okrepitev 
med sezono (beri nadarjena Črnogorca) je 
pod vodstvom trenerja Romana Šavriča v 
igri izjemno napredovala, medtem ko bo 
mladinska ekipa sezono sklenila na sredini 
lestvice

Vsi skupaj se že veselimo prihodnje sezone 
in upamo, da nas bodo na tribunah lahko 
spremljali zvesti navijači.

RK Trimo Trebnje
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Badmintonsko državno 
prvenstvo do 13 let
V soboto, 15. 5. 2021, je v BIT centru v Ljubljani potekalo Badmin-
tonsko državno prvenstvo do 13 let. To je bilo še za leto 2020, saj 
se ga zaradi epidemije v lanskem letu ni uspelo odigrati. Tokrat je 
na tekmovanje odšla manjša zasedba treh igralcev, in sicer Lana 
Livk, Tim Anzelj in Mark Povše, ki so domov prinesli šest medalj 
in naslov državnega prvaka. 
Lana Livk je v dvojicah skupaj s Tinkaro Alič iz BK Olimpija Ljublja-
na osvojila naslov državnega prvaka, posamezno pa je osvojila 
tretje mesto in prav tako skupaj s Timom Anzeljem tretje mesto 
v mešanih dvojicah. Tim Anzelj je postal državni podprvak skupaj 
s Čerinom iz Badmintonskega kluba BIT Ljubljana. Posamezno je 
pokazal odlično igro in le za las zgrešil finale. V treh napetih setih 
ga je premagal Peshekhonov iz Lendave. 
Oba naša igralca sta prikazala odlično igro in športno pripravlje-
nost za novo sezono. Mark Povše je bil tokrat prvič na tovrstnem 
tekmovanju in je kljub zahtevnim nasprotnikom prikazal svoje 
znanje. 

Vsem iskrene čestitke in veliko uspehov še naprej. 
Vanja Jakopin

Planinsko društvo Trebnje – 
popravilo pohodnih poti
Kljub omejenemu gibanju se markacisti in člani Planinskega druš-
tva Trebnje nismo prepustili malodušju, temveč smo veliko časa 
namenili ogledom naših markiranih poti. Hodili smo posamezno 
ali pa v skupini treh, največ štirih udeležencev in z upoštevanjem 
vseh priporočil stroke.

Ugotovljenih je bilo kar nekaj pomanjkljivosti; na nekaterih od-
sekih več, na drugih manj. Tako smo sestavili prioritetno listo po-
pravil, ki se že izvajajo. Začeli smo s popravilom stopnic v gozdu 
pod avtocesto in tako izboljšali varnost pohodnikov. Izvedena je 
bila obnova markacij, čiščenje poti in obrezovanje vejevja na re-
lacijah Trebnje−Vrhtrebnje ter Trebnje−Debenec. Za ta dela smo 
porabili 150 ur prostovoljnega dela, ki ga je opravilo 12 markaci-
stov PD Trebnje.
Vse naše aktivnosti si lahko ogledate na naši spletni strani in na 
FB-strani PD Trebnje. 

Silva na državnem prvenstvu enajsta
Na letošnjem državnem kegljaškem prvenstvu v kombinaciji sta Dolenjsko-belokranjsko re-
gijo zastopali Trebanjki Silva Zupančič in Rozi Flisar.
Predtekmovanje je bilo odigrano na šest steznem kegljišču v Kamniku 22. in 23. maja. Po 
prvem dnevu je Rozi podrla 529 kegljev, Siva devet manj. Drugi dan je v polnem sijaju za-
blestela Silva in dosegla 555 kegljev in se z desetim mestom uvrstila v zaključne boje za me-
dalje. Rozi je tokrat z malo šibkejšo igro podrla le 472 kegljev in se poslovila od nadaljnjega 
tekmovanja. 
Na istem kegljišču je v soboto, 29. maja, Silva imela za nasprotnico državno reprezentantko 
iz Celja Anjo Kozmus v igri na izpadanje. V osmini finala kombinacije je izgubila z izidom 1 : 
3 (507 : 566) ter s 1582 podrtimi keglji osvojila 11. mesto. Anja se je dokopala do bronaste 
medalje (1649). Zmaga je odšla v roke Maje Plavček iz Slovenske Bistrice (1666). Naslednje-
ga dne je prav Kozmusova med posameznicami osvojila naslov državne prvakinje.

Mojca Smolič

Vabljeni vsi, ki vas takšno delo zanima, da se nam pridružite, ter 
nam tako popestrite čas, ki ga bomo preživeli skupaj. Vabljeni 
tudi vsi, ki si želite hoje v organizirani skupini pod vodstvom izku-
šenih planinskih vodnikov. 

Lojz Šalehar, načelnik markacijskega odseka

šport
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Državno prvenstvo  
do 15 let v badmintonu 
29. 5. 2021, dan pred 30. obletnico Badmintonskega kluba BK 
Mirna, je potekal še zadnji turnir v kategoriji do 15 let, in sicer dr-
žavno prvenstvo za leto 2020. V Maribor je odšlo 5 tekmovalcev 
in tekmovalk, ki so osvojili kar 7 medalj. Vid Koščak je postal dr-
žavni podprvak v igri mešanih dvojic skupaj z Ivo Košo (Lendava) 
in v moških dvojicah skupaj s Tilnom Jelencem (Medvode), med 
posamezniki pa je osvojil bronasto medaljo. Tim Škrlj je osvojil 5. 
mesto posamezno, 3. mesto pa v mešanih dvojicah z Nežo Kri-
štof in 3. mesto v moških dvojicah s Tevžem Ornikom. Pri dekle-
tih je tri medalje osvojila Neža Krištof, ki je poleg brona s Timom 
osvojila še bron med posameznicami in srebro v dvojicah skupaj 
z Emo Korenin iz BK Konex. Zara Šenica pa je osvojila 5. mesto 
posamezno.
To je bil še zadnji turnir iz prejšnje sezone v tej starostni kategoriji 
in je bil za Badmintonski klub Mirna zelo uspešen. Tekmovalcem 
in trenerjem želimo tovrstnih uspehov tudi v letošnji sezoni. 

Vanja Jakopin

Trebanjske upokojenke 
najboljše v regiji
Na obnovljenem kegljišču Vodnjak na Germovi ulici v Novem me-
stu je v soboto in nedeljo, 29. in 30. maja, potekalo 45. tekmo-
vanje upokojencev, na katerem so kegljačice Trebnjega ubranile 
naslov najboljših v Dolenjsko-belokranjski regiji. Moška vrsta je 
nastopila brez treninga, zato doseženi rezultat ni najbolj realen, 
le Niko Goleš je dosegel 247 kegljev kljub velikemu številu pra-
znih metov.
IZIDI EKIPNO – UPOKOJENKE: 1. DU Trebnje 957 podrtih kegljev, 
2. DU Novo mesto 888, 3. DU Črnomelj 866, 4. DU Mirna 865, 5. 
DU Straža 840, 6. DU Stopiče 799, 7. Mali Slatnik 767, 8. DU Ško-
cjan 744, 9. DU Dolenjske Toplice 707;
UPOKOJENCI: 1. DU Dolenjske Toplice 1076, 2. DU Črnomelj 
1026, 3. DU Straža 1018, 4. DU Kočevje 992, 5. DU Novo mesto 
955, 6. DU Mali Slatnik 945, 7. DU Podgorje – Stopiče 896, 8. DU 
Škocjan 853, 9. DU Trebnje 818, 10. Mirna 803.
POSAMEZNO – UPOKOJENKE: 1. Milka Dular (DU Straža) 282, 2. 
Slavica Hribšek 274, 3. Rozi Flisar (obe DU Trebnje) 250, 4. Mi-
roslava Stegne (DU Črnomelj) 249, 5. Vida Ovniček DU Podgorje 

– Stopiče) 239, 6. Ivanka Erhovnic (DU Novo mesto) 237, 6. Mari-
jana Šalehar 234 … 22. Jelka Oven (obe DU Trebnje) 199 …
UPOKOJENCI: 1. Lado Pavlin 283, 2. Jože Zupančič (oba DU Do-
lenjske Toplice) 277, 3. Anton Mihelič (DU Črnomelj) 274, 4. Sta-
ne Bartolj (DU Straža) 274), 5. Jaka Ivanič (DU Črnomelj) 272, 6. 
Alojz Kebelj (DU Novo mesto) 268 … 17. Niko Goleš 247 … 31. 
Zdravko Bizjak 216... 36. Alojz Vencelj 189 … 39. Janez Korevc (vsi 
DU Trebnje) 166 itd.

Mojca Smolič

Izlet na Golico
V sredo, 19. 5. 2021, smo se člani DU Trebnje podali na enodnevni 
izlet na Golico. Izlet je popestril dež in ogromna količina vode na 
Pristavi pod Golico. Kljub takemu stanju se nas je kar nekaj podalo 
na krajše potepanje po planini, da smo občudovali narcise - klju-
čavnice, ki so pobelile travnike. Ob pogledu proti Karavankam nas 
je presenetil sneg, ki se je spustil do 1200 m nadmorske višine.
Za organizatorja je bila vremenska situacija zelo neprijetna. Trudili 
smo se, da nam bi bilo kljub zimskim razmeram v prostorih koče 
na Pristavi prijetno in toplo. Bilo smo zelo lepo sprejeti in postre-
ženi ter si ob klepetu z dobro voljo izmenjali veliko informacij. Po-
poldne smo se podali proti domu, nekateri veseli, drugi razočarani 
zaradi vremenskih razmer. 
 

 Darinka Krevs, predsednica
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30 LET OSAMOSVOJITVE
Želimo ponosen dan državnosti.

Letos mineva 30 let od pekrskih dogodkov – uverture vojne za Slovenijo. 1991 smo Slovenci pod vodstvom 
TO in policijskih enot branili naše meje in v 11 dneh izbojevali, prvič v zgodovini, samostojno državo Slove-

nijo. Vsako leto konec junija počastimo spomine na uspešno zaustavitev vojaških oklepnikov na Medvedjeku in pomembne borbe 
za osamoosvojitev. Veliko vlogo pri osamosvojitvi je imel tudi naš predsednik Janez Janša.
Vrednote, pridobljene takrat, se izgubljajo in razkol med Slovenci, žal, še vedno ostaja.

Na povabilo regijske SDS koordinacije so bili na obisku ministri Slovenske demokratske stranke: minister za notranje zadeve g. Hojs, 
minister za kulturo g. Simoniti ter minister za kohezijo g. Černač. Pogovori so tekli o koriščenju sredstev za projekte po posameznih 
občinah. Iz odbora SDS Trebnje sta bila prisotna poslanec Kepa in podžupan Avgustinčič ter na povabilo tudi župan Trebnjega.
Čestitke Rokometnemu klubu Trebnje ob velikem uspehu – osvojitvi drugega mesta v državni ligi.

Vsem občankam in občanom čestitamo ob občinskem prazniku. 
 Franci Kepa predsednik svetniške skupine OO SDS Trebnje 

Trebanjski rokometaši sezono 
2020/21 okronali z naslovom 
državnih podprvakov 
Za člansko ekipo RK Trimo Trebnje je kljub omejitvam, ki jih je 
prinesla pandemija novega koronavirusa v sezoni 2020/21, sanj-
ska sezona. Zadnjo soboto v maju so izbranci trenerja Uroša 
Zormana, ki se je izkazal za odličnega trenerja, skupaj z navijači, 
podporniki, sponzorji in upravo kluba proslavili uspeh, ki so si ga 
prigarali s trdim delom skozi celotno sezono. Prvič v zgodovimi 
trebanjskega kluba je članska ekipa v Ligi NLB osvojila naslov dr-
žavnega podprvaka. Slavje v domači dvorani OŠ Trebnje se je ob 
prisotnosti navijačev začelo. Od Trebanjskih levov pa se poslavlja 
kar šest zvenečih imen, ki so skupaj krojili omenjeni uspeh, s tem 
pa mesto Trebnje in Rokometni klub Trimo postavili še višje na 
rokometni zemljevid Slovenije. 
Od soigralcev in ljubiteljev rokometa so se na podelitvi poslovili 
Aleksandar Tomić, Darko Cingesar, Dino Hamidović, Leon Rašo, 
Ozgür Sarak in Dean Šešić, ki bodo svojo rokometno pot nada-
ljevali v evropskih klubih. Ob tem velja izpostaviti, da je imela 
članska ekipa zelo naporen zadnji tekmovalni mesec, saj so odi-

Bil sem najstnik, ko je Slovenija zaživela novo poglavje svoje zgodovine. 

V slovenska srca se je takrat vrnila SAMOZAVEST, slovensko dušo je napolnilo UPANJE. Danes je čas, da udejanjimo naša pričakovanja, 
da se zavemo moči medsebojnega sodelovanja in delamo v dobrobit Slovenije in njenih ljudi.  

Naj bo naš pogled pogumno usmerjen v prihodnost. Naš skupni cilj mora biti Slovenija, v kateri bomo lahko vsi svobodno živeli in 
uresničevali svoje talente. V takšni državi ne sme biti prostora za izključevanje in sovraštvo. 

Potrebujemo več upanja in zaupanja, samozavesti, povezovalnosti, dialoga in sodelovanja za skupno dobro vseh nas. 

Občankam in občanom občine Trebnje čestitam ob Dnevu državnosti, 25. juniju in 30. obletnici samostojnosti Slovenije.

BLAŽ PAVLIN, poslanec NSi in občinski odbor NSi Trebnje

grali še zadnjih 5 ligaških tekem in bili na vseh uspešni. Sicer pa se 
lahko Trebanjci pohvalimo še z izjemnim rokometašem Galom Ci-
rarjem, ki je v letošnji sezoni na 26 tekmah dosegel 119 zadetkov 
in pristal med deseterico najboljših strelcev lige NLB.

RK Trimo Trebnje

šport / stranke
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ZAHVALA
V 92. letu starosti nas je zapustila

naša draga
mama, babica in prababica

ANICA ŽELJKO
Meglenik 8a

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, sveče, cvetje in darovane maše.
Hvala duhovniku g. Slavku Kimovcu, Kvartetu Strmole za zapete žalostinke, 
govorniku Blažu Strmoletu in izvajalcu Tišine.
Zahvaljujemo se tudi ZD Trebnje in patronažni službi ter Komunali Trebnje.

Hvala Antoniji Vidmar in Veri Šalehar za obiskovanje mame na domu in vso 
pomoč.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Obisk Vrtca Sončnica  
v Dolenjskem muzeju  
Novo mesto
V dobi, v kateri je tehnologija primarni vir informacij in lastnina 
predšolskih otrok zelo presega njihove osnovne potrebe, se v Vrt-
cu Sončnica trudimo seznaniti male radovedneže s povsem dru-
gačnim, tj. skromnim, vendar zadovoljujočim načinom življenja, 
ki so ga poznali naši predniki. To smo danes uspešno naredili s 
pomočjo Dolenjskega muzeja. Prijazna vodička nas je popeljala 
skozi prostore muzeja, kjer so pregledno v kronološkem zapore-
dju razstavljeni eksponati, najdeni na območju današnje dolenj-
ske regije. Tokrat smo se sicer bolj podrobno seznanili predvsem 
z razvojem učenja pisave na Slovenskem. Otroci so vodički z zani-
manjem prisluhnili in si veliko informacij tudi zapomnili.

Doroteja Anžlovar

Klemen in Lara po letu in pol 
ponovno na tekmi
Od petka, 4. 6., do nedelje, 6. 6., je v Genovi v Italiji potekalo te-
kmovanje v paraplesu − World Cup Genoa 2021. Barve slovenske 
zastave je zastopal tudi Klemen Dremelj s soplesalko Laro Nedelj-
kovič. V petek sta nastopila v kategoriji Combi Class 2 Standard in 
si v finalu priplesala 4. mesto, v soboto pa sta v kategoriji Combi 
Class 2 Latin obstala v polfinalu in za le en sodniški glas zgreši-
la finale. Zaključila sta na nehvaležnem 7. mestu. Dolgo obdobje 
brez treningov v času COVID-a je pustilo nekaj posledic, a sta kljub 
temu uspešno zaključila in pokazala kvaliteten in konkurenčen na-
stop. Že naslednjo soboto, 12. 6., ju čaka Državno prvenstvo v la-
tinskoameriških plesih v Račah. Želimo jima veliko uspeha.

Breda Košir

zahvale / obvestila
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Sponzor nove križanke je OLJARNA KOLARIČ,
Milan Kolarič s.p., Žice 56, 2223 Jurovski Dol
Oljarna Kolarič je manjše družinsko podjetje, ki se nahaja v severnih 
Slovenskih goricah, med Svetim Jurijem v Slovenskih goricah in Sveto 
Ano v Slovenskih goricah in ima že 25-letno tradicijo.
Slovenskemu potrošniku želijo ponuditi najkakovostnejša olja vseh 
vrst, zato del surovin pridelajo sami, ostale pa odkupijo od okoliških 
kmetov, saj želijo nuditi le kvalitetne, domače izdelke.
Ponašajo se s široko paleto izdelkov. Začeli so z bučnim oljem in pri-
delavo hladno stiskanih olj različnih vrst. Danes pa v njihovem pro-
dajnem asortimanu najdete od različnih, kakovostnih vrst olj, semen 
bučnic obogatenih z dodatki, različne moke, prepoznavnega namaza 
iz bučnih semen oz. bučni pesto in bogata in ugodna ponudba že pri-
pravljenih darilnih paketov. Večina njihovih izdelkov ima več medalj iz 
različnih tekmovanj tako doma kot v tujini. Od leta 1997 pa sodelujejo 
tudi na Dobrotah slovenskih kmetij, kjer so njihova olja vedno visoko 
ocenjena in nagrajena. Svojo prepoznavnost širijo s prodajo na sejmih, 
tržnicah in prodajalnah širom Slovenije, predvsem pa z dobro kvalite-
to. Njihove izdelke lahko kupite med drugim v prodajalnah KZ Trebnje 
– Krka z.o.o., ali v njihovi spletni trgovini http://www.oljarnakolaric.si
Lahko pa jih tudi pokličete ali pišete na: 
narocila@oljarnakolaric.si l GSM: +386 41 834 619

Za vas so pripravili nagrade:
1. nagrada: izdelke v vrednosti 30 €
2. nagrada: izdelke v vrednosti 20 €
3. nagrada: izdelke v vrednosti 15 €

Geslo križanke in svoj naslov pošljite izključno na dopisnicah 
na Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali na elektronski 
naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com najkasneje do pone-
deljka, 7. 5. 2021. Gesel po tem datumu in gesel brez naslova ne 
bomo upoštevali.

Pravilno geslo nagradne križanke iz aprilske številke Glasila se gla-
si DRIVE-IN. Prejeli smo 93 rešitev, od tega 5 nepravilnih. Na seji 
7. 6. 2021 smo izžrebali 3 nagrajence:

1. nagrajenka: ZORA KASTELIC, Slakova ul. 3, 8210 Trebnje
2. nagrajenka: ANTONIJA MURKO, Rimska cesta 19A, 8210 Treb-
nje
3. nagrajenka: DANICA FAJDIGA, Korita 1, 8211 Dobrnič

Nagrajenci nagrade z osebnim dokumentom lahko dvignejo v Le-
karni Drive in na Obrtniški ulici v Trebnjem.

križanka


