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Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje, 
Goliev trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje,  
Goliev trg 5, 8210 Trebnje
Odgovorna urednica: Mojca Smolič
Uredniški svet: Mitja Hren, Vanja Jakopin, 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, 7. 6. 2021, predviden izid je 
v sredo, 16. 6. 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 

OBVESTILO O RAZPISIH
Obveščamo vas, da so na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si 
pod rubriko »Javni razpisi« objavljeni razpisi s področja 

• SOCIALNEGA VARSTVA 
• ŠPORTA
• KULTURE 
• MLADINSKE DEJAVNOSTI

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani in v sprejemni pi-
sarni Občine Trebnje. Za več informacij lahko pokličete: 07 34 81 133.

Majda Šalehar
OBČINSKA UPRAVA

Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti

Pohlep nam je vsem 
v pogubo
Evropska komisija začenja poglobljeno 
preiskavo, da bi preverila predlagani prev-
zem Trima, ki naj bi ga izvedel irski koncern 
Kingspan. Skrbi jih, da bi zmanjšal konku-
renco in povzročil zvišanje cen plošč iz mi-
neralnih vlaken. 

Šele sedaj se vidi, kako je tedanje vodstvo 
izčrpavalo in pod pokroviteljstvom Foruma 
21 lastninilo to podjetje. Poleg tega so se 
nekateri hoteli prodali za drobiž tujcem 
in na koncu so se. Kaj pomenijo provizije 
100.000 € v primerjavi z 100 mio. € vred-
nosti Trima danes? Oropali so male delni-
čarje, prebivalce teh krajev, ki so desetletja 
z odpovedovanjem gradili to tovarno, po-
tem pa je peščica odločevalcev prepustila 
to tujcem za drobiž. Kaj delajo pravosodni 
organi na Dolenjskem? Kot župana so me 
desetletje preganjali zaradi “ladjice” in  
420 €, ki sem jih porabil za pogostitev de-
lavcev, v primeru Trima pa nič. Kako naj 
opeharjeni delavci, ki so desetletja gradili 
to podjetje zaupajo družbenim sistemom? 

Ko danes pogledamo bilance Trima za pre-
tekla leta, lahko ugotovimo, da je Trimo 
nebrušen diamant. Visoka dodana vred-
nost, visoki donosi in dobiček, skratka od-
lično in strateško vodeno podjetje, vendar 
v tuji lasti. Čestitke za vodenje in sodelova-
nje sedanjemu direktorju. G. Črnila je odli-
čen strateg in motivator zaposlenih, kar se 
vidi tudi po prejetih nagradah. 

Zanimanje EU za Trimo pa mu še povečuje 
dolgoročno uspešnost, ne glede na izid pre-
gleda. Boljše reklame si Trebnje in Trimo ne 
bi mogla želeti. Seveda je to dobra napoved 
za ugodno gospodarsko klimo v teh naših 
krajih.

Torej pohlep je vsem v pogubo. Kaj pomenijo 
mil. € gospem in gospodom starim 60+, če 
pa ne morejo brez sramu pogledati v oči so-
krajanom.

Spoštovane občanke in spoštovani občani, 
ostanite zdravi, cepite se in uživajte v tej pre-
lestni pomladi.

župan Alojzij Kastelic
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Spoštovane občanke  
in spoštovani občani!

Danes je že jasno, da bi lahko vsaj nekaj 10 smrti zaradi virusa 
Covid-19 v Sloveniji preprečili, če bi ljudje, ki so imeli možnost 
pristopiti k cepljenju, to možnost tudi izkoristili. Takšnim je bilo 
najbrž tudi žal, ko so pristali v bolnišnici, priključeni na respira-
tor. Niti enega primera smrti pa ne obravnavamo kot posledice 
opustitve cepljenja proti covid-19. 
S cepljenjem proti covid-19 v Sloveniji sledimo naslednjim ci-
ljem:
• zmanjšanje umrljivosti zaradi covid-19,
• zmanjšanje števila hospitalizacij zaradi covid-19,
• zaščita prebivalcev, ki so najbolj izpostavljeni tveganju za 

okužbo s covid-19.
Glede na informacije, da se bo v prihodnjih tednih tudi spreme-
nila strategija cepljenja in bo možno cepljenje celotne popula-
cije, priporočamo, da se občani prijavite za cepljenje pri svojem 
osebnem zdravniku oziroma na telefonski številki ZD Trebnje 
040 378 300.
Čeprav je bilo že veliko napisanega in povedanega o pandemiji 
virusa covid-19, menimo, da je tej temi potrebno ponovno na-
meniti nekaj besed.
Pandemija covid-19 je zelo prizadela življenje in zdravje ljudi ši-
rom sveta. Tudi v naši občini se je z omenjenim virusom okužilo 
kar precej ljudi. Menimo, da ga ni med nami, ki ne bi poznal vsaj 
enega, ki ga je ta bolezen doletela. Marsikdo je bolezen prebolel 
zlahka, kar nekaj obolelih pa je imelo precejšnje težave, neka-
teri pa jih občutijo še danes. Do nedavnega smo se proti okužbi 
borili z zaščitnimi sredstvi (maske, razkužila …), raznimi bolj ali 
manj prijetnimi ukrepi, ki nam jih je predpisovala Vlada Republi-
ke Slovenije. V zadnjem času pa je v ospredju boja proti okužbi z 
virusom cepljenje. 
Cepljenje naj bi pripomoglo, da bomo zopet v polni meri zagnali 
vsa področja življenja.

Po podatkih zdravstvene stroke je cepljenje enostaven, varen 
in najučinkovitejši ukrep za zaščito pred covid-19. Ne ščiti le ce-
pljenih posameznikov, temveč z zmanjševanjem širjenja bolezni 
tudi druge. Ključno namreč je, da zaščitimo svoje zdravje ter tudi 
zdravje naših družinskih članov, prijateljev, sosedov, znancev in 
sodelavcev.
Pomembno je, da se za cepljenje odločamo na osnovi dejstev. 
Na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje boste 
našli zanesljive informacije, znanstveno podprte nasvete glede 
cepljenja, pripravljene na osnovi dela naših in tujih strokovnja-
kov javnega zdravja.
V Zdravstvenem domu poteka cepljenje občanov. Trenutno po-
teka cepljenje oseb, starejših od 50 let. Ne glede na prijavo na 
portalu eUprava tako pozivamo vse občane, ki sodijo v navedene 
skupine in bi se želeli cepiti, niso pa svojega interesa za cepljenje 
sporočili tudi svojemu osebnemu zdravniku, da stopijo v stik s 
svojim izbranim osebnim zdravnikom in se z njim dogovorijo o 
cepljenju. 
Da bi poenostavili celoten postopek cepljenja in da bi posledično 
precepili čim večji del prebivalstva, se je v logistični del procesa 
vključila tudi civilna zaščita. Predstavniki civilne zaščite so vzpo-
stavili telefonske kontakte z občani, starimi od 50 do 70 let in ob-
čane seznanjali z možnostjo cepljenja ter preverili pripravljenost 
občanov za cepljenje in vsem zainteresiranim že ponudili okvirni 
termin cepljenja. 
In če sledimo namenom več evropskih držav, da bodo uvedli tako 
imenovana digitalna zelena potrdila oziroma cepilne potne liste, 
kar pomeni, da bodo brez težav lahko potovali le tisti, ki bodo ce-
pljeni proti virusu covid-19, je potem cepljenje edina logična pot. 
S tem bomo vsi skupaj prispevali k normalizaciji življenja, cepljeni 
občani pa bodo lahko izkoristili vse ostale prednosti, ki ji prinaša 
cepljenje (potovanja, obiski obratov in ustanov, izogib rednemu 
testiranju …).

OŠ CZ Občine Trebnje
Župan Občine Trebnje
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Poročilo z 21. in 22. dopisne seje  
Občinskega sveta Občine Trebnje
Občinski svet Občine Trebnje (v nadaljevanju: Občinski svet) je na 21. dopisni seji podal pozitivno mnenje k imenovanju mag. Gregorja 
Udovča za ravnatelja Osnovne šole Veliki Gaber ter v Svet Vrtca Mavrica imenoval tri predstavnike: Marijo Prosenik, Klaro Curk in 
Franceta Smoliča. 

Sprejel je Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2020 ter po skrajšanem postopku Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje.

V nadaljevanju so bili sprejeti letni programi športa, socialnega varstva, kulture ter mladinske dejavnosti v občini Trebnje za leti 2021 
in 2022. Vsi sprejeti letni programi bodo usklajeni z morebitnimi rebalansi proračunov za leti 2021 in 2022. 

Prav tako je bil sprejet Sklep o sofinanciranju društev, ki delujejo v javnem interesu − šport. Sredstva v višini 143.000,00 EUR, ki so 
namenjena za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa, so se dodelila kluboma, ki delujeta v javnem interesu, in sicer Roko-
metnemu klubu Trimo Trebnje v višini 108.600,00 EUR in Nogometnemu klubu Trebnje v višini 34.400,00 EUR.

Občinski svet je sprejel Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture za objekt »Naš dom« na Čatežu, Sklep o izdaji sogla-
sja k cenam socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu ter določil višino subvencije Občine Trebnje. Na podlagi 38. člena 
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Mavrica Trebnje je podal soglasje k porabi presežka prihodkov nad 
odhodki iz naslova javne službe v višini 10.000,00 EUR, ki ga Vrtec Mavrica Trebnje nameni svoji dejavnosti za obdobje od 1. 1. 2021 
do 30. 4. 2021. Sprejete so bile vse premoženjskopravne zadeve in podeljeno pooblastilo županu Občine Trebnje za potrditev investi-
cijske dokumentacije skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – Občina Trebnje. Na prvi naslednji seji se Občinski svet seznani 
s potrjeno investicijsko dokumentacijo posamezne stopnje ali njeno novelacijo.

Občinski svet se je še seznanil s predlagano olajšavo plačila vrtca za starše, ki rešujejo osnovni stanovanjski problem s kreditom. Seja 
je bila zaključena 14. aprila 2021.

Na 22. dopisni seji se je Občinski svet seznanil in potrdil namero o sklenitvi sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke Republi-
ke Slovenije proti toženi stranki Občini Mokronog- Trebelno in drugim konzorcijskim občinam, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v 
Ljubljani. Seja je bila zaključena 22. aprila 2021.

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

Andreja Perc
Oddelek za splošne zadeve, OU Občine Trebnje

Raziskovalna vrtina Lisec
Občina Trebnje je v lanskem letu podpisala pogodbo z izvajalcem 
MINERVO d.d. za izvedbo podzemne raziskovalne vrtine Lisec. 
Izvajalec del je v obdobju med januarjem in marcem 2021 izve-
del podzemno raziskovalno vrtino št. LIS-1/20 do globine 300 
metrov. Vrtina je bila izvedena z udarno rotacijskim vrtanjem s 
sprotnim cevljenjem. Po izvedbi vrtine so bile izvedene karotaž-
ne meritve, ki so pokazale, da v vrtini ni omembe vredne količi-
ne podzemne vode. Posledično vrtine ne bo možno uporabljati 
za zajem podzemne vode in vodooskrbe naselja Lisec. Vrtina se 
bo po izvedbi vseh meritev zasula. Občina Trebnje je z investicijo 
želela raziskati obstoj zajema podzemnih voda. Ker se je z izve-
deno investicijo izkazalo, da zajem večjih količin podzemnih voda 
na tej lokaciji ni možen, bo potrebno vodooskrbo naselja Lisec 
dolgoročno reševati z izgradnjo vodovodnega sistema iz bližnjih 
obstoječih sistemov.

Matija Bitenc
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

OU Občine Trebnje

občinske novice
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Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), 
Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list 

RS, št. 41/15), dopisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 440-12/2020/16 z dne 18. 1. 2021 o podaljšanju she-
me državne pomoči po skupinski izjemi v kmetijstvu in gozdarstvu ter Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021 (Uradni 

list RS, št. 36/21) Občina Trebnje objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ 

KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI TREBNJE V LETU 2021
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Občina Trebnje razpisuje nepovratna finančna sredstva za sofinanciranje programov na področju kmetijstva 
v občini Trebnje za leto 2021, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, 
skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 702/2014 in 1407/2014.

2. OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Trebnje za leto 2021 v okvirni višini 88.000 EUR. V primeru, 
ko med proračunskim letom občinski svet spremeni višino proračunskih sredstev iz postavk tega razpisa, se 
naročnik in upravičenec pomoči z aneksom dogovorita za spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za 
spremembo dinamike plačil.

Ukrepi (po Pravilniku):
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospo-
darstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetij

Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
20.000 EUR

30.000 EUR
Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 3.000 EUR
Ukrep 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe 
v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis

10.000 EUR

Ukrep 8: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij 2.960 EUR
Ukrep 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja 20.000 EUR

3. UKREPI
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št.702/2014)

Namen ukrepa:
Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:

 ᠀ izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov pro-
izvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;

 ᠀ izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba pre-
sega veljavne standarde Unije;

 ᠀ vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetij-
stva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčeva-
njem z energijo in vodo;

 ᠀ preprečevanje zaraščanja podeželja;
 ᠀ povečanje lokalne pridelave hrane in samooskrbe občine;
 ᠀ zagotavljanje zdrave (tudi ekološke) hrane lokalnemu prebivalstvu;
 ᠀ povezovanje lokalnih pridelovalcev in predelovalcev kmetijskih izdelkov;

javni razpis
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 ᠀ vzpostavljanje kratkih prehranskih verig;
 ᠀ povečanje števila ekoloških in biodinamičnih kmetijskih gospodarstev.

Pomoč se ne dodeli za:
 ᠀ nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
 ᠀ zasaditev letnih rastlin;
 ᠀ dela v zvezi z odvodnjavanjem;
 ᠀ nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
 ᠀ naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od 

začetka njihovega delovanja;
 ᠀ za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije (vloga mora biti oddana pred začetkom 

investicije - spodbujevalni učinek);
 ᠀ investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
 ᠀ investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem 

prestrukturiranja vinogradov;
 ᠀ stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
 ᠀ davke, razne takse in režijske stroške;
 ᠀ obratna sredstva.

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
 ᠀ stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslo-

pij na kmetiji;
 ᠀ stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji, ki služijo primarni 

kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev);
 ᠀ stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, razen traktorjev;
 ᠀ stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
 ᠀ stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;
 ᠀ stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
 ᠀ stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk;
 ᠀ stroški postavitve večletnih nasadov.

Upravičenci do pomoči so:
 ᠀ kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine oziroma 

katerih naložba se izvaja na območju občine.

Pogoji za pridobitev:
 ᠀ predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 

potrebno;
 ᠀ projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinan-

ciranja;
 ᠀ za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na 

okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
 ᠀ ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
 ᠀ fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2021.

Intenzivnost pomoči:
 ᠀ do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.

Najvišji skupni znesek za naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000 EUR.
Predmet sofinanciranja so investicije do predračunske vrednosti 15.000 EUR brez DDV.

javni razpis
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Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.

Podukrep 1. 2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov - za nezahtevne agromelioracije v 
skladu s področno zakonodajo (Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17)).

Upravičeni stroški:
 ᠀ stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
 ᠀ stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
 ᠀ stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
 ᠀ stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino;
 ᠀ stroški urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.

Upravičenci do pomoči:
 ᠀ posamezna kmetijska gospodarstva in/ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno
 ᠀ naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost …);
 ᠀ kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma 

katerih naložba se izvaja na območju občine.
Pogoji za pridobitev:

 ᠀ ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh
 ᠀ stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
 ᠀ predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
 ᠀ kopija katastrskega načrta in program del;
 ᠀ dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;
 ᠀ fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2021.

Intenzivnost pomoči:
 ᠀ do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.

Najvišji skupni znesek pomoči za naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000 EUR.
Predmet sofinanciranja so investicije do predračunske vrednosti 15.000 EUR brez DDV.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, 
ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.

UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

Namen ukrepa:
Namen sofinanciranja dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje z namenom kritja izgub 
zaradi naslednjih dejavnikov: 

 ᠀ naravnih nesreč; 
 ᠀ slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, in 
 ᠀ drugih slabih vremenskih razmer; 
 ᠀ bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah.

 
S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da zavarujejo svoje pridelke in živali pred posledicami škod-
nih dogodkov iz prejšnjega odstavka.

Upravičeni stroški:
 ᠀ sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih 

poslov.

javni razpis
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Upravičenci do pomoči:
 ᠀ kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem na območju občine. Ta 

sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki je vključena v sofinanciranje, kot to določa Uredba o 
sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list 
RS, št. 89/14, 2/15, 3/15, 98/15, 28/16, 81/16, 66/17, 82/18, 13/19 in 3/21). 

Pogoji za pridobitev:
 ᠀ veljavna zavarovalna polica z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja;
 ᠀ fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2021.

Intenzivnost pomoči:
 ᠀ skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne 

kmetijske proizvodnje ne sme preseči 65 % stroškov zavarovalne premije.

UKREP 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov
ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis

Namen ukrepa:
Namen ukrepa je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in 
živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
 ᠀ stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proi-

zvodov ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji, razen dopolnilnih dejavnosti predelave gozdnih 
lesnih sortimentov ter storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo;

 ᠀ stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetij-
ske dejavnosti na kmetiji, razen dopolnilnih dejavnosti predelave gozdnih lesnih sortimentov ter storitve 
s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo;

 ᠀ stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavno-
sti, razen dopolnilnih dejavnosti predelave gozdnih lesnih sortimentov ter storitve s kmetijsko in gozdar-
sko mehanizacijo in opremo;

 ᠀ promocija.

Upravičenci do pomoči:
 ᠀ kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s 

sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.

Pogoji za pridobitev sredstev:
 ᠀ predračune ali račune za nakup strojev ali opreme oz. račune o izvedenih delih;
 ᠀ dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
 ᠀ dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi;
 ᠀ predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je z zakonodajo s področja graditve objektov to 

potrebno; 
 ᠀ projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanci-

ranja;
 ᠀ fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2021.

Intenzivnost pomoči:
 ᠀ do 50 % upravičenih stroškov.

javni razpis
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UKREP 8: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij

Namen ukrepa:
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju dijakov in študentov kmetijskih programov, ki so predvi-
deni za naslednike kmetij. 
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:

 ᠀ izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije;
 ᠀ kopijo zadnjega šolskega spričevala;
 ᠀ potrdilo o vpisu;
 ᠀ fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2021.

Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci 
z manjšimi dohodki na družinskega člana.

Upravičenci do pomoči:
 ᠀ udeleženci izobraževanja kmetijskih programov, ki so predvideni za naslednike kmetij.

Finančna določbe: do 120 EUR/mesec.

UKREP 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja 

Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje neprofitnih aktivnosti in materialnih stroškov društev oz. združenj s področja 
kmetijstva, gozdarstva in podeželja iz območja občine, ki ne predstavljajo državne pomoči ter njihov cilj z usta-
novitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička. Cilj ukrepa je omogočanje izvedbe programov dela navedenih 
društev oziroma združenj. 

Upravičeni stroški:
 ᠀ stroški, povezani s predstavijo oz. promocijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj kmetijstva, gozdar-

stva in podeželja, kot so: stroški udeležbe na splošnih predavanjih, delavnicah, tečajih brez pridobitve cer-
tifikata, krožkih, strokovnih ekskurzijah, seminarjih, udeležbe na posvetih, okrogle mize ipd.; potni stroški, 
stroški izdaje publikacij, najemnine razstavnih prostorov; 

 ᠀ stroški, povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti društev oz. združenj, ki prispevajo k prepo-
znavnosti občine, kot so: priprava gradiv, zloženk, objave v medijih, organizacija samostojnih prireditev ipd.;

 ᠀ stroški, povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in tehnične 
dediščine kmetijstva in podeželja: prikazi tradicionalnih domačih obrti in običajev, prikazi tehnične dedišči-
ne, razstave, tekmovanja ipd.;

 ᠀ materialni stroški, povezani z izvedbo programov društev oz. združenj;
 ᠀ stroški, povezani s sodelovanjem in predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državne-

ga ali mednarodnega pomena na prireditvah drugih društev in organizacij.

Pogoji za pridobitev pomoči: 
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:

 ᠀ finančno in vsebinsko ovrednoten letni program dela društva oz. združenja za leto 2021,
 ᠀ seznam članov. 

Upravičenci do pomoči:
 ᠀ registrirana stanovska društva in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in 

podeželja na območju občine.

javni razpis
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Finančna določbe / intenzivnost pomoči:
 ᠀ do 100 % upravičenih stroškov.

4. VSEBINA VLOGE
Vlagatelji izpolnijo in oddajo vloge na sedežu Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, in sicer obvezno 
na predpisanem obrazcu »Vloga za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v občini Trebnje v letu 
2021«, ki ga dobijo na Občini Trebnje v sprejemni pisarni (soba št. 2) ali na internetni strani http://www.
trebnje.si/. 

Izvajalci ali organizatorji razpisanih ukrepov morajo k vlogi priložiti tudi pisno ponudbo za izvedbo v progra-
mu določenih nalog in predvideti višino potrebnih sredstev ter vso dokumentacijo, s katero dokažejo izpol-
njevanje pogojev za posamezne ukrepe, ki so določeni v tem razpisu.

5. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE

Vloge na javni razpis morajo biti predložene v sprejemno pisarno Občine ali oddane na pošti kot priporo-
čene pošiljke do vključno 31. 5. 2021. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na 
sedež naročnika: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloge, izpolnjene na razpisanih obrazcih, mo-
rajo biti z vsemi zahtevanimi prilogami dostavljene v zaprti kuverti s pripisom »VLOGA NA JR - KMETIJSTVO 
2021, ukrep: »_____ »(navedba ukrepa, kot npr.: Ukrep1, Ukrep 3, Ukrep 6…). Če se vlagatelj prijavlja na 
več razpisnih področij, mora navesti vsa področja. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov 
vlagatelja. Obravnavane bodo vloge, ki bodo pravočasne, pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih ob-
razcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Razpis in obrazci so objavljeni tudi na internetni strani občine Trebnje 
http://www.trebnje.si/. O dodelitvi sredstev upravičencem na predlog strokovne komisije, ki je imenovana 
s strani župana, odloča pooblaščena oseba. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za 
posamezni ukrep. Medsebojne obveznosti med občino in upravičencem se uredijo s pogodbo. Upravičen-
cem se sredstva iz proračuna Občine izplačajo na podlagi e-zahtevka. V primeru, da upravičenec ne bo črpal 
že odobrena sredstva (brez vložitve e-zahtevka z dokazili), ne more pridobiti sredstev na naslednjih dveh (2) 
javnih razpisih za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Treb-
nje, razen v primeru višje sile.

Vlagatelji so seznanjeni z možnostjo uvedbe ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe do višine  
5 % skladno z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2021.

6. DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na tele-
fonski številki 07 348 11 38 ali na e-naslovu: silva.kek@trebnje.si.

7. ROK, DO KATEREGA MORAJO BITI VLOŽENE VLOGE
Vloge morajo biti oddane do 31. 5. 2021 oz. za ukrep 8 najpozneje do 30. 10. 2021.

Številka: 331-1/2021
Datum: 29. 3. 2021

Alojzij Kastelic, l.r.
ŽUPAN

javni razpis
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intervju

Petra Kušar 
Stojakovič,
nova direktorica DSO Trebnje
po izobrazbi univerzitetna diplomirana 
socialna delavka in specialistka s skoraj 
20-letnimi izkušnjami s področja social-
nega varstva. Zadnje delovne izkušnje si 
je nabirala v Varstveno delovnemu centru 
Tončke Hočevar v Ljubljani, nato pa se je 
prijavila na razpisano mesto direktorja v 
DSO Trebnje, kjer je izpolnjevala vse po-
goje za omenjeno delovno mesto in kjer 
že na polno poganja motor DSO z vsem 
svojim znanjem in sposobnostjo.

Kako ste pričeli svojo poklicno pot?
Vso svojo dosedanjo poklicno pot delujem 
z odraslimi ljudmi z motnjo v duševnem in 
telesnem razvoju, z njihovimi starši, svojci 
ter njihovim širšim okoljem. Zaključila sem 
Fakulteto za socialno delo, želja in potre-
ba s področja vodenja pa me je vodila v 
podiplomsko specialistično izobraževanje 
iz Managementa v socialnem delu. Dose-
danja profesionalna usmerjenost in uspo-
sobljenost izhajata iz pridobivanja znanj 
in izkušenj s področij socialnega varstva in 
Gestalt pedagogike. 
Na različnih delovnih mestih sem se kot 
vodja razvijala in kalila v Zvezi Sonček, v 
zvezi društev za cerebralno paralizo in v 
Varstveno delovnem centru Tončke Ho-
čevar. Z 20 let delovnimi izkušnjami sem 
dobila širok vpogled v področje dejavnosti 
socialnega varstva. 

Kaj vas je pritegnilo, da ste se javili na 
razpisano delavno mesto za direktorja 
DSO Trebnje?
Poklicno delovanje v socialnem varstvu 
me bogati in zelo veseli. Svoj poklic doživ-
ljam resnično kot poslanstvo. Delo s sta-
rimi ljudmi me navdihuje in zmeraj sem 
hvaležna za kakšno njihovo modro misel. 
Nov delovni izziv v DSO Trebnje ne bo le 
moja služba, ki jo opravljam, saj mi delo v 
Domu pomeni veliko več. Delovno mesto 
direktorice Doma starejših občanov sem 
pričela 14. marca letos. Imenovana sem 
bila za 5-letno obdobje po predhodnem 
mnenju Občinskega sveta Občine Trebnje 
in na podlagi soglasja ministra za delo, 
družino socialne zadeve in enake možno-
sti.
S svojo predanostjo, pozitivnim pristo-
pom, izkušnjami in lastnim vzgledom bom 
delo gradila na spoštljivem in dobrem so-
delovanju s stanovalci in njihovimi svojci, 
člani organov upravljanja ter s svojimi so-
delavci.

V podobni ustanovi ste že delali. Tudi ta-
krat je bila vaša skrb usmerjena v dobro 
varovancev, a vseeno kakšna je razlika 
med delom v VDC Tončke Hočevar v Lju-
bljani in Domu starejših Trebnje?
Najprej menim, da je potrebno samo delo 
kot ljudi imeti rad, jih čutiti in znati stopi-
ti tudi v njihove čevlje. Za kakovostno in k 
stanovalcem naravnano delovanje pa je v 
obeh primerih potrebno poleg skrbi zanje 
še veliko pozornosti usmeriti v vzajemno 
medsebojno in usklajeno delovanje vseh. 
 
Vaše poslanstvo in vizija dela glede na 
preteklo delo?
Moja vizija in načrti so usmerjeni v kako-
vostno in k stanovalcem ter uporabnikom 
storitve pomoči družini na domu naravna-
no delovanje kot tudi k odprtosti navzven, 
k našim potencialnim uporabnikom. Po-
membni standardi, ki mi predstavljajo 
vodilo delovanja, so gotovo strokovnost, 
prijaznost, domače vzdušje in odprtost. 
Med svoje temeljne naloge, ki jim bomo v 

našem Domu sledili, bodo zraven usmer-
jenosti v kvalitetno izvedeno storitev tudi 
v prihodnje prizadevanja za kakovostno 
organizirano prehrano in varstvo, izvaja-
nje kakovostne zdravstvene nege in reha-
bilitacije in nenehno izboljševanje pogojev 
bivanja za stanovalce. Uvajali bomo nove 
pristope, pozornost pa bomo namenili 
tudi odpiranju Doma navzven z dodatnimi 
ponudbami in programi. V Domu bomo 
veseli sodelovanja z vsemi, ki se želijo v 
dobrobit naših stanovalcev in uporabnikov 
vseh naših storitev srečevati z izzivi kako-
vostnega življenja v skupnosti.

Kakšno je trenutno stanje stanovalcev v 
Domu?
Trenutno stanje stanovalcev Doma je do-
bro in stabilno. Vendar izzivov nam ne 
zmanjka.

Imate še kaj obolelih?
V tem trenutku so vsi stanovalci in zapo-
sleni v našem Domu negativni, česar smo 
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seveda vsi, tako zaposleni kot stanovalci, 
svojci in prijatelji našega doma, zelo veseli.

Ste v pripravljenosti na še kakšne razme-
re, kot so bile zaradi bolezni covid-19? 
V življenju se zgodijo stvari, ki jih ne mo-
remo niti predvidevati niti načrtovati in 
epidemija covid-19 je ena izmed njih. Čas 
epidemije covid-19 je zelo spremenil naša 
življenja. V prvem valu, ko je bila razgla-
šena epidemija, je koronavirus ustavil čas. 
Celotno javno življenje je bilo ustavljeno. 
Težko je bilo sprejeti, da bo morda od te-
daj vse drugače. Nov način življenja zahte-
va hitre odločitve in učinkovite prilagodi-
tve, hkrati pa je čutiti veliko negotovosti, 
nezadovoljstva in izgorelosti. Vendar pa so 
po letu dni vsi ukrepi povezani z epidemi-
jo covid-19 postali naša stalnica. Sprejeli 
smo jih vsi, tako stanovalci, zaposleni kot 
tudi svojci. V našem Domu imamo priprav-
ljenih in izdelanih veliko protokolov, navo-
dil in načrtov kako ravnati v različnih fazah 
covid-19. Vsi zaposleni si zelo odgovorno 
in vsak dan prizadevamo, da virusa oz. 
kakršnekoli okužbe ne bi prenesli na naše 
stanovalce. Naš vsakdanjik so dosledna 
uporaba mask, razkuževanje rok, delovnih 
površin, pripomočkov, merjenje tempera-
ture, socialna distanca ter dodatna previd-
nost ob pojavu kakršnihkoli simptomov. 

Kakšno je stanje sedaj v domu, je še čuti-
ti negotovost? So oskrbovanci  v dobrem 
stanju?
V drugi polovici prejšnjega meseca smo 
se soočali z izzivom potrjene okužbe z vi-
rusom SARS-CoV2 pri dveh stanovalkah v 

Trebnjem. Ponovno smo aktivirali rdečo 
cono. Ena aktivno okužena stanovalka je 
covid-19 že prebolela, druga stanovalka 
pa je bila v bolnišnici. Obe sta se ves čas 
dobro počutili in nista imeli težav.
Pozitivna in vesela novica za vse je bila, ko 
so bili rezultati kontrolnih odvzetih brisov 
tako stanovalcev kot zaposlenih, negativ-
ni. 

Osamljenost stanovalcev je verjetno večji 
ubijalec kot sama bolezen?
Naši stanovalci so že doživeli težke, vojne 
čase, ko ničesar ne razumeš in jim je znana 
tudi osamljenost, ki pa je pri nas ne čutijo.

Kako jim lajšate drugačnost tega časa?
Stanovalcem skušamo krajšati čas z različ-
nimi individualnimi in skupinskimi zaposli-
tvami in prostočasnimi ustvarjalnimi ter 
drugimi aktivnostmi.

Kako ste se soočali s stiskami svojcev in 
stanovalcev ob prepovedi obiskov?
Pomanjkanje osebnih stikov in socialna 
izolacija imata neljube posledice za du-
ševno stanje starejših, saj mnogi le težko 
razumejo, zakaj jih bližnji ne obiskujejo 
več. Ni zanemarljivo tudi dejstvo, da so 
starejše generacije odraščale v zahtevnem 
obdobju in takšno vzdušje lahko v njih pre-
budi stisko.

Je bila epidemija za Dom morda še kak 
pokazatelj?
Res je, saj se je pokazalo, da Dom, ki je bil 
v času izgradnje grajen v skladu s takrat 
veljavnimi tehničnimi normativi, to pome-
ni, da bivalni prostori stanovalcev objekta 
v Trebnjem, razen prostorov, ki jih je Dom 
pridobil z izgradnjo prizidka v letu 2008 
ne ustrezajo novim normativom in jih bo 
potrebno v celotnem osnovnem objektu 

intervju
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prilagoditi novim zahtevam. Že nekaj let 
pa se Dom starejših občanov srečuje z ne-
ustrezno strukturo bivalnih sob, zato nas 
v bližnji prihodnosti čaka tudi nadgradnja 
doma.

Kakšni so vaši večji načrti za Dom starej-
ših Trebnje v prihodnosti?
V začetku meseca aprila smo v našem 
Domu pričeli z gradnjo Dnevnega centra. 
Gradbeno obrtniška dela za izgradnjo 
dnevnega centra bodo zaključena do kon-
ca leta 2021, Dnevni center pa bo svoja 
vrata odprl konec leta 2022.

Ob tem se poraja veliko vprašanj: Kako 
bo izgledal? Kako se bo možno vključiti? 
Kakšni bodo pogoji za vstop v center? Kaj 
vse bo vseboval?

Kakšne bodo kapacitete?
Dnevni center predstavlja eno od sku-
pnostnih oblik oskrbe starejših. Z dnevnim 
centrom bo naš Dom pridobil ustrezne 
prostore, ki bodo omogočali izvajanje sto-
ritve dnevnega varstva za 12 uporabnikov. 
S tem se bo zvišal delež in izboljšala se bo 
kakovost skupnostnih oblik pomoči ter 
možnost izbire med njimi. 

Komu bo namenjen?
Storitve bodo namenjene uporabnikom 
starejšim od 65 let, ki še ne potrebujejo 
celodnevne, stacionarne oskrbe in si želijo 
oziroma potrebujejo pomoč ali organizira-
no obliko bivanja le za določeno število ur 
dnevno ter se dnevno vračajo domov. 
V njem se bodo izvajale različne dejavno-
sti za starejše; od krepitve pri ohranjanju 
aktivnosti, samostojnosti do telesnega in 
duševnega zdravja starejših. Deloval bo 
kot podpora samostojnemu odločanju o 
lastnem načinu življenja, vključno s krepi-
tvijo danih sposobnosti in zmožnosti, ki so 
potrebne za obvladovanje vsakdanjih na-
log, pospeševanje socialnih stikov in ohra-
njanje vključenosti v družbeno dogajanje, 
življenje ter preprečevanje osamitve. 

Kaj boste zagotavljali dnevnim varovan-
cem?
Vsem, ki bodo vključeni v dnevni center, 
bomo zagotavljali osnovno oskrbo; od 
dnevnega bivanja, organizirane prehrane, 
glede na potrebe pa tudi dodatno oskrbo, 
socialno oskrbo in varstvo.
V dnevnem centru bomo pozornost na-
menjali aktivnemu preživljanju vsakdanji-
ka, krepitvi psihofizične kondicije ter raz-
bremenitvi obstoječega sistema varstva 
in oskrbe starejših. Zavzemali se bomo za 
medgeneracijsko povezanost kot pove-

zanost z lokalnim okoljem ter z različnimi 
ustanovami, kot so vrtec, šola, različna 
občinska društva. Želimo, da se na ta način 
krepi tudi medgeneracijsko povezovanje 
tako na lokalni ravni kakor tudi širše.

Kakšni so stroški projekta?
Projekt se izvaja v okviru Operativnega 
programa Evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014–2020, prednostne osi 
9 “Socialna vključenost in zmanjševanje 
tveganja revščine”, prednostne naložbe 
9.3 “Vlaganje v zdravstveno in socialno 
infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na na-
cionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanj-
šanje neenakosti glede zdravstvenega sta-
nja, spodbujanje socialnega vključevanja 
z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih 
in rekreacijskih storitev in prehod z insti-
tucionalnih storitev na storitve v okviru lo-
kalnih skupnosti.” Projekt sofinancirata RS 
in Evropska unija iz sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj.  Projekt grad-
nje se izvaja v okviru Operativnega progra-
ma Evropske kohezijske politike. Ocenjeni 
stroški projekta znašajo 849.000,00 EUR z 
DDV. S projektom bo Dom pridobil ustre-
zne prostore, ki bodo omogočili izvajanje 
storitve dnevnega varstva.

 Kakšna družba smo do starostnikov in 
kako bi morali preživljati svojo jesen živ-
ljenja?
Na starost in smrt se velja pripravljati z 
odprtim srcem. Še pol stoletja nazaj je ve-
čina ljudi umrla doma, v domačem okolju 
in med znanimi, ljubimi osebami. Danes 
je doživljanje visoke starosti in umiranje 
prešlo v bolnišnice in domove za starejše. 
Pomembna se mi zdi miselnost in narav-
nanost do naše jeseni življenja, da proces 
staranja poteka kar se da kakovostno, do-
stojanstveno, spoštljivo, aktivno ter hkrati 
umirjeno. 

Vas je strah staranja?
Staranje je življenjski proces, ki poteka 
vsak dan od rojstva do smrti in se mu ne 
moremo izogniti. Res pa poteka zelo različ-
no; od neaktivnosti in občutka odrinjeno-
sti na družbeni rob do veselega, aktivnega 
in radostnega bivanja v pozna leta. Pogled 
na staranje mi je blizu skozi zdravo in ak-
tivno delovanje z udejstvovanjem tako na 
socialnem, kulturnem in družbenem po-
dročju. 

Čeprav je vaše delo šele na začetku, a 
vseeno nek prvi vtis in osnovni temelj go-
tovo že stoji?
Moram priznati, da sem bila pozitivno pre-
senečena, obenem pa vesela in hvaležna 
za topel in lep sprejem tako v sam zavod 
kot okolje. Vidim, da je čut za sočloveka 
velik, kar je pohvalno.

Rada bi se zahvalila vsem, ki so in nam še 
bodo na kakršenkoli način pomagali, da 
bomo lažje zagotavljali zdravje in varnost 
našim stanovalcem, uporabnikom storitev 
in tudi vsem zaposlenim. Le na ta način 
bomo skupaj tvorili neko lepo celoto in 
našim uporabnikom, svojcem, prijateljem, 
znancem lepšali jesen življenja. Posebna 
zahvala pa gre Občini Trebnje in županu  
g. Alojziju Kastelic, ki ima velik posluh 
za nas in nam z opremljenim sanitarnim 
kontejnerjem velikodušno pomaga. Hvala 
vam, dobri ljudje.

Življenje so prilagoditve, smeh, drobne 
pozornosti in to, da znaš sprejemati vse 
takšno, kot je. Življenje pa je tudi delati 
tisto, kar zmoreš in znaš in kjer je volja, je 
tudi pot. Vsega tega pa pri novi direktori-
ci DSO Trebnje Petri Kušar Stojakovič ne 
manjka. 

Mojca Smolič

intervju



14
Trebnje

Krajevna skupnost 
Dobrnič pred 
novimi izzivi 
V Krajevni skupnosti Dobrnič smo v letu 
2020 izvedli vse zastavljene cilje. Proračun 
smo kljub zahtevni epidemiološki situaciji 
realizirali več kot zadovoljivo. Proračun-
ska sredstva so bila namenjena za: kritje 
tekočih stroškov, za vzdrževanje javnih 
poti (izvajanje zimske službe), vzdrževanje 
javne razsvetljave in kulturnega doma ter 
investicijske projekte. V preteklem letu 
je bilo investicijam namenjenih kar 76 % 
vseh proračunskih sredstev.
Izvedene so bile naslednje investicije: 
• ureditev javne razsvetljave in pre-

stavitev elektrovodov v zemljo v vasi 
Preska,

• ureditev in razširitev ceste na Liscu v 
dolžini 700 m in asfaltiranje v dolžini 
300 m,

• preplastitev asfalta v Šahovcu in delo-
ma v Gorenji vasi, 

• obnova mrliške vežice v Dobrniču in 
ureditev zunanje okolice. 

Krajevna skupnost vsako leto sodeluje pri 
novoletni obdaritvi otrok, starostnike – ju-
bilante in starejše od 90 let smo pred epi-
demijo obiskali na domu, v času epidemije 
smo jih razveselili s paketom. 
V vaseh KS vsako leto organiziramo čistil-
no akcijo. Zaradi izrednih razmer je letos 
potekala kar 2 soboti v mesecu aprilu. Da 
je krajanom mar, v kakšnem okolju živimo, 

so dokazali s svojo udeležbo in za neod-
govornimi posamezniki počistili za preko 
tono odpadkov. Vsem, ki ste se akcije ude-
ležili, iskrena hvala. 
Že vse od začetka mandata si Krajevna 
skupnost prizadeva za dokončanje šport-
nega igrišča pri Podružnični šoli Dobrnič. 
Investicijo je Občina Trebnje prijavila na 
razpis Fundacije za šport. Predvidoma v 
letošnjem letu naj bi bilo igrišče z okolico 
tudi dokončano. 
Člani Sveta Krajevne skupnosti s pred-
sednikom Boštjanom Pekoljem sledimo 
pobudam krajank in krajanov. Ena izmed 
pomembnih je ta, da smo nekdanje pro-
store pošte v Dobrniču uspeli oddati v 
najem. Na ta način smo zagotoviti pogo-
je, da je krajanka v prostorih lahko začela 

Nadaljevanje rekonstrukcije 
lokalne ceste Sela pri 
Šumberku
Na odseku lokalne ceste LC 426101 od naselja Sela pri Šumber-
ku proti križišču s cesto Bič–Žužemberk se je spomladi uspešno 
zaključila rekonstrukcija 1. faze, ki je vključevala posek suhega, vi-
sečega vejevja nad cestiščem ter razširitev oziroma odmik brežin 
od samega cestišča. Omenjena dela so bila financirana iz lastnih 
sredstev KS Sela pri Šumberku.
V prihodnje, v sklopu 2. faze, bodo s strani Občine Trebnje izvede-
ni potrebni prepusti meteornih voda ter hkrati izvedba asfaltnih 
muld. V 3. fazi pa bo sledila preplastitev celotnega odseka v sku-
pni dolžini 1088 m.
Ob tej priložnosti se želim v imenu Sveta KS zahvaliti vsem last-
nikom zemljišč ob omenjeni lokalni cesti, ki so prisluhnili pred-
stavljenemu projektu ter soglašali z določenimi posegi v njihovo 
zemljišče brez odškodnine.
Investicija bo tako izboljšala prevoznost, olajšala zimsko-letno 
vzdrževanje, predvsem pa zagotovila večjo prometno varnost.

Damjan Golob
Predsednik Sveta KS Sela pri Šumberku

s svojo dejavnostjo in si v domačem kraju 
ustvarila delovno mesto. Če je le možno in 
skladno z omejenimi možnostmi, pobude 
umestimo v proračun in jih tudi realizira-
mo. Tako tudi v letošnjem letu načrtujemo 
ureditev več cestnih odsekov (pridobitev 
soglasij, razširitve, utrditve in asfaltiranja), 
skrbeli bomo za redna vzdrževanja in izva-
jali tekoče naloge. 
V Krajevni skupnosti se zavedamo, da je 
pred nami še veliko izzivov. S sodelova-
njem in s skupnimi močmi krajank in kra-
janov se bomo trudili, da nam bo v Do-
brniški dolini prijetno domače in da bo v 
Dobrniču še naprej tudi »nič« dober. 

Podpredsednica KS Dobrnič, 
Majda Gazvoda 
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Dan brez zavržene hrane 
Z učenci v oddelku podaljšanega bivanja na PŠ Šen-
tlovrenc spremljamo celo leto v okviru Ekošole pri 
projektu Hrana ni za tjavendan s plakatom količino 
zavržene hrane pri kosilu. Naš cilj je, da zmanjšamo 
količino zavržene hrane in to zavest prenesemo tudi v 
svoje domove, zato so učenci za nalogo doma s starši 
napisali recepte, kako porabiti višek hrane od kosila, 
sami pa smo z ostankom sadja večkrat naredili sadni 
napitek. V petek, 23. 4. 2021, smo obeležili Dan brez 
zavržene hrane. Pri kosilu pa − kakor velikokrat do se-
daj − nismo zavrgli niti najmanjšega koščka hrane, ki 
nam ga je pripravila naša kuharica.

 Uroš Primc, učitelj

Korak bližje k boljši 
vodi na Čatežu
KS Čatež je bila v skrbi za boljšo vodo in 
nemoteno preskrbo porabnikov pobud-
nik rekonstrukcije dela vodovodnega 
sistema Čatež. Utemeljenost pobude je 
lansko leto potrdil upravljalec sistema, 
Komunala Trebnje. V dogovoru z Občino 
Trebnje je Komunala pripravila predlog 
potrebnih aktivnosti investicijskega vzdr-
ževanja. 
Rekonstrukcija bo obsegala zamenjavo 
cevovoda od razcepa pod Jerajevimi pa 
do rezervoarjev na Zaplazu in krak do 
križišča pri Razborah. V dosedanjih ak-
tivnostih je Komunala Trebnje pripravila 
projekt trase, Krajevna skupnost Čatež pa 
je bila zadolžena za pridobitev potrebnih 
soglasij lastnikov parcel, preko katerih 
bo potekal cevovod. V nekajmesečnem 
sodelovanju Komunale, KS Čatež in la-
stnikov parcel je potrjena trasa rekon-
strukcije vodovoda (rumena črtkana črta 
na sliki). Investicija bo obsegala vgradnjo 
dveh novih cevi (tlačni in napajalni vod) 
v dolžini 1.620 m. Vodovod prečka 42 

Naravoslovni poskusi pri »Pikapolonkah«
V mesecu aprilu smo bili priča različnim vremenskim pojavom, saj je snežilo, deževalo, bilo 
je megleno, razveselili pa smo se tudi sonca. Zato smo se odločili, da bomo bolj podrob-
no preučili vreme in vremenske pojave. Vsak dan smo naredili en poskus. Ugotovili smo, 
kako lahko s pomočjo nekaterih pripomočkov uprizorimo dež, tornado, sneg, oblake in 
meglo. V ta namen je nastal velik plakat, s pomočjo katerega smo ugotavljali, kaj je vreme, 
vremenska napoved in katere vremenske pojave poznamo. Nekaj časa nam je ostalo tudi 
za sajenje fižola v različne prsti. Posadili smo ga v ilovico, humus in kislo zemljo. Ugotovili 
smo, da je fižol rastel počasneje v ilovici kot v humusu, ter prišli do zaključka, da je zelo po-
membno, v kakšno prst posadimo rastline. Nekatere lončke s fižolom smo tudi zalili, enega 
pa smo postavili ven in ugotovili, da fižol v hladnem vremenu ne skali. Ker pa smo se veliko 
pogovarjali o ponovni uporabi izdelkov, smo za sajenje fižola naredili lončke iz plastenk.

Maja Vrhovec

parcel, ki so v lastni 27 lastnikov oz. so-
lastnikov. V začetku aprila je KS izpolnila 
dogovor s pridobitvijo potrebnih soglasij 
lastnikov, sedaj pa upamo, da bo Občina 
Trebnje izpolnila obljubo in projekt reali-
zirala letošnjo jesen. 

Realizacija projekta bo ustrezno rešila 
kloriranje vode in zagotovila nemoteno 
preskrbo vode v čateških zaselkih Nišče 
in Slemene.

Mija Benedičič, predsednica KS Čatež
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V Trebnjem  
Drive in lekarna
V ponedeljek, 12. 4. 2021, so Dolenjske 
lekarne na Obrtniški ulici 14 (poleg DM) 
odprle že 15. enoto − Lekarno Drive in 
Trebnje. 
»Sodobno opremljena lekarna je nova 
pridobitev za prebivalce občine Trebnje, 
hkrati pa bo razbremenila tudi obstoječo 
lekarno poleg Zdravstvenega doma Treb-
nje. Tako kot v ostalih enotah Dolenjskih 
lekarn tudi v novi lekarni izdajamo zdravila 
na recept, brez recepta, prehranska dopol-
nila, medicinske pripomočke, izdelujemo 
magistralno pripravljena zdravila (mazila, 
sirupe, praške …), svetujemo pri izbiri koz-
metičnih proizvodov in izvajamo meritve 
za kompresijske nogavice.
Za zelo dobro pridobitev se je izkazalo novo 
izdajno mesto, t. i. „drive in“, ki uporabniku 
omogoča lažji in udobnejši prevzem zdra-
vil oz. nakup iz avtomobila, brez iskanja 
prostega parkirnega mesta. Prednostno je 
namenjen invalidom, ljudem z gibalno ovi-
ranostjo in družinam z majhnimi otroki. V 
primeru večjega števila receptov ter želje 
oziroma potrebe po profesionalnem sveto-
vanju še vedno priporočamo obisk znotraj 
lekarne, kjer sta vam zaradi trenutne epi-
demiološke situacije na voljo dve izdajni 
mesti. V veliko pomoč pri optimizaciji skla-
diščnih prostorov in samemu delu strokov-
nih lekarniških delavcev pa je skladiščni 
robotski sistem Gollmann. Sestavljen je iz 
regalnega skladišča s po meri nastavljivimi 
policami in dvema elektronsko vodenima 
robotskima rokama, ki na zahtevo farma-
cevta dostavi zdravila v za to namenjeno 
izdajno mesto,« je povedala direktorica 
Dolenjskih lekarn, mag. Miroslava Abazo-
vić mag. farm., spec., viš. pred.
Nova lekarna se ponaša tudi z interaktivni-
mi tablami, preko katerih si stranke lahko 
same poiščejo primeren izdelek in se nato 
posvetujejo s farmacevtom. Poseben pro-
stor, ki so ga poimenovali »Svetovalni koti-
ček«, pa je opremljen tudi s posvetovalno 
posteljo. 
Skupna investicija izgradnje in opreme 
Drive in lekarne Trebnje je bila 400 tisoč 
evrov.
Odpiralni čas Lekarne Drive in Trebnje je 
od ponedeljka do petka od 7.30 do 19.00 
in v soboto od 8.00 do 13.00. Ob nedeljah 
in praznikih dežurstvo izvajata Lekarna 
Trebnje (poleg Zdravstvenega doma Treb-
nje) med 8.00 in 13.00 ter Lekarna Novo 
mesto (poleg Zdravstvenega doma Novo 
mesto), kjer se izvaja 24-urna dežurna 
služba. 

V primeru, da imate na recept predpisana 
zdravila, ki jih običajno ni na zalogi (draga 
zdravila, biološka zdravila ...), lahko pred-
hodno pokličete na telefonsko številko:
07 29 27 190 in se dogovorite za čas prev-
zema. 

Prijazne farmacevtke vas vljudno vabijo 
v nove prostore in se veselijo vašega obi-
ska.

Mojca Smolič

novica



17
Trebnje

Maja Kastelic, akademska 
slikarka in ilustratorka 
svetovnega formata
Diplomirala je iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in 
oblikovanje v Ljubljani, podiplomski študij pa nadaljevala na Fa-
kulteti za humanistične študije v Kopru. Na področju ilustracije 
deluje od leta 2012 kot samozaposlena v kulturi. Leta 2015 je z 
izidom prve avtorske slikanice Deček in hiša takoj navdušila tako 
bralce kot strokovno javnost in ji po uvrstitvi v elitni izbor ilustracij 
na sejmu otroških knjig v Bologni odprla vrata v tujino. 

Danes sodeluje s široko paleto založb iz tujine, še vedno pa razve-
seljuje tudi slovenske otroke. Redno sodeluje tudi z revijo Ciciban 
in sodeluje na razstavah tako samostojno kot skupinsko. 

Kako se spominjate svojega otroštva, najstništva, študija?

Odraščala sem na Ponikvah pri Trebnjem in obiskovala OŠ Treb-
nje, kasneje pa kot zlata maturantka končala Gimnazijo Želimlje. 
Za tem sem študirala slikarstvo na ALUO v Ljubljani, po diplomi 
pa vpisala magisterij Filozofije in teorije vizualne kulture na FHŠ v 
Kopru. Na otroštvo imam lepe spomine. Rada sem bila doma, saj 
je bilo okoli hiše vedno veliko zanimivega. Poleg tega sva s prija-
teljico, s katero sva bili neločljivi, vedno kaj prebrisanega ušpičili. 
Vedno me je zanimalo veliko stvari, bila sem lačna sveta in spo-
znavanja novih krajev ter ljudi, na katere imam čudovite spomine. 

Kdaj ste začutili, da želite postati ilustratorka. Kaj vas je moti-
viralo?
Od nekdaj sem oboževala knjige, a je vseeno trajalo kar nekaj 
časa, preden sem začela tudi profesionalno delovati na tem pod-
ročju. Takoj po študiju sem se bolj ukvarjala s slikarstvom in te-
orijo kulture, ob tem sem dolga leta restavrirala. Mislim, da se 
ilustriranja nisem drznila lotiti tudi zaradi izjemnega spoštovanja 
in nekakšne strašanske treme, a se je na določeni točki to hrepe-
nenje tako kristaliziralo, da je postalo preprosto nevzdržno. Tako 
sem si, čeprav stežka, vzela prosto med takratnim restavratorskim 
projektom, pripravila tri ilustracije in se z njimi prijavila na Sloven-
ski bienale ilustracije. 

Kje dobite ideje za vaše ilustracije?
Ideje se utrinjajo čisto brez pravila in reda. Včasih gre zlahka, dru-
gič je treba razmišljati več dni. Svoje delo redko povsem odmislim 
in včasih se česa spomnim tudi ko npr. stojim v vrsti za trgovino ali 
hodim na Vrhtrebnje. Večinoma pa se je treba kar lepo usesti za 
mizo s svinčnikom v roki in včasih z radirko skoraj narediti luknjo v 
papir, preden se pokaže kaj pametnega.

Ali ilustracije rišete po svoji želji ali so to naročeni projekti?
Zadnje čase večinoma delam naročene projekte, včasih pa vza-
mem kakšno naročilo tudi čisto za svoje veselje. Sicer pa imam 
tudi pri naročenih povsem proste roke, tako da je pravzaprav po-
dobno, kot če bi delala lastne stvari. 

Koliko slikanic ste ilustrirali do sedaj?
Za sabo imam 18 večjih založniških projektov, ob tem pa ves čas 
ilustriram tudi za otroške revije in včasih prevzamem manjša na-
ročila za oblikovanje ali ilustriranje.

A poveste nekaj o vaši prvi avtorski slikanici Deček in hiša?
Deček in hiša je moja najpomembnejša slikanica – najprej zato, 
ker je zame pomenila ne le začetek, ampak izjemen vstop na pod-

ročje, ki mi v profesionalnem smislu pomeni največ. Takoj zatem 
pa tudi zato, ker sem se ob njej in z njo res ogromno naučila. 
Gre za brezbesedno avtorsko slikanico o otroški radovednosti, 
iskanju in intimnih labirintih, obenem pa je poklon kulturi in 
nostalgični lepoti starega. 

Zelo pomembna je bila tudi ilustracija slikanice o življenju ve-
likega danskega pravljičarja Hansa Christiana Andersena. Kako 
je teklo od samega začetka pogovora do končne realizacije pro-
jekta?

Urednik švicarske založbe NordSüd me je pred sejmom v Bo-
logni nepričakovano povabil na sestanek, ki je bil sicer zanimiv, 
a zelo splošen, a vendar sem malo kasneje od njih dobila prese-
netljivo ponudbo za projekt o Andersenovem življenju. Besedilo 
me kljub zahtevnosti takoj očaralo. Ko sem jim kasneje predloži-
la svojo idejo glede knjige, so me povabili na sestanek v Zürich, 
nato pa se je začel razmeroma dolgotrajen proces. Od samega 
začetka do izdaje so pretekla cela 3 leta, in v tem času me je 
moja urednica tudi obiskala v Trebnjem. Prav neverjetno je, da 
kljub veliki popularnosti biografij za otroke takšne o Andersenu 
še ni bilo. Knjige smo se vsi zelo veselili, žal je pa izdajo izvirnika 
spomladi 2020 na žalost povsem zasenčila epidemija. Sem pa 
res vesela, da je letos izšla tudi v slovenskem prevodu pri Mla-
dinski knjigi.

Kje vse po svetu so izšle vaše slikanice?
V Italiji, Franciji, Nemčiji, Švici, Belgiji, Angliji, na Švedskem, v 
ZDA, Kanadi, Mehiki, Tajvanu, na Kitajskem, Japonskem, v Rusiji, 
Ukrajini, Jordaniji, Iranu, Turčiji, Armeniji, Španiji in Koreji. 

intervju
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Z založbami v nekaterih državah sodelu-
jem neposredno, v drugih pa so bile kupl-
jene pravice za moje slikanice. 

Prejeli ste kar nekaj nagrad.
Seveda je za ustvarjalca nekaj najlepšega, 
če je njegovo delo prepoznavno in nag-
rajeno, sploh ker smo umetniki večinoma 
polni negotovosti in dvomov. Z nagrada-
mi je sicer tako, da jih je kljub neizmer-
nemu veselju in počaščenosti, ki ju pri-
nesejo, dobro po praznovanju čimprej 
pozabiti in delati naprej, kot da ni bilo 
nič. Obveza za kakovostno delo in z njo 
povezana določena mera stresa sta po 
prejemu nagrade kvečjemu večja. Poleg 
stanovskih priznanj pa je še druga vrsta 
nagrade, ki pomeni prav toliko, in sicer 
to, da knjiga najde bralce ter gledalce in 
postane za koga morda celo navdihujoča 
in pomembna. 

Kakšne prakse na področju ilustracije 
prevladujejo?
Ilustracija je v zadnjem desetletju eno naj-
bolj živahno in kakovostno razvijajočih se 
področij vizualne kulture. Kljub izjemni 
tradiciji je bila pred tem postavljena ne-
koliko na stranski tir kot nekaj izključno 
otroškega, a so jo družbene in medijske 
spremembe v zadnjih letih postavile prav 
v središče. Vizualni jezik ilustracije je na-
mreč univerzalno razumljiv, obenem je kn-
jiga tudi eno najdostopnejših umetniških 
del. Zaradi spletne povezanosti in mož-
nosti sodobnih tehnologij naše področje 
prekipeva od ustvarjalnosti ter pobud iz 
vseh koncev sveta. Kljub trendom, ki se-
veda oblikujejo tudi založništvo, je tako 
težko reči, kaj prevladuje, saj je področje 
zelo pestro. Očitno pa je, da je sveža in ka-
kovostna produkcija, ne glede na medij ali 
vsebino, vedno zaželena in dobrodošla. 

Ste uspešna samostojna ilustratorka s 
široko paleto projektov in strank. Kako 
izberete naročnika?
Vedno izbiram po občutku. Pomembno 
je, da mi je projekt všeč, da se me dotak-
ne, me gane, morda zabava. Odločilno je 
tudi to, da se mi zdi naseljiv – da si želim 
in predstavljam biti v svetu, ki ga opisuje. 
Projekti so večinoma dolgotrajni, zato je 
ključno, da entuziazem skozi mesece in 
krize ne pojenja povsem, kar je mogoče le, 
če je delo res zanimivo in posebno.

Kako poteka vaš delovni dan? 
Pri našem delu ni jasne razmejitve med 
delovnikom in ostalim časom. Seveda 
imam največ časa za delo dopoldne, ko 
sta otroka v šoli, čeprav marsikdaj delam 

tudi popoldan in zvečer, predvsem ko gre 
za delo na računalniku, medtem ko slikam 
vedno dopoldne, zaradi svetlobe. Delo je 
zelo raznoliko, včasih tudi samo berem ali 
gledam, se pogovarjam, zbiram referenčni 
material in navdih, raziskujem možnos-
ti materiala, skiciram, delam zapiske. Za 
ustvarjalnost je zelo pomembna pestrost 
vtisov ter ravno prava mera med sprošče-
nostjo in napetim nemirom. 

Na kaj vse morate biti pri ilustriranju po-
zorni?
Na natančno ujemanje z zgodbo, dosled-
no notranjo logiko in zveznost, smiselno 
nadgrajevanje, pa seveda lepoto in zani-
mivost finalnega dela. 

V kakšnih projektih ste nedavno delali?
Ravnokar sem zaključila brezbesedno sli-
kanico kanadske avtorice, ki govori o prija-
teljstvu in gargojlih iz Notre Dama, zdaj pa 
sem začela ilustracije za slikanico o cirkusu 
slovenskega avtorja Žige X. Gombača, ki 
bo izšla hkrati pri moji švicarski založbi, pa 

tudi v Sloveniji. 

Kaj je prva stvar, ki jo naredite, ko nekdo 
naroči projekt? Kje začnete?
Najprej preletim, nato pa večkrat natanč-
no preberem besedilo ali zasnovo. Potem 
pripravim format in začnem izrisovati čisto 
majhne prizore, nekakšno vizualno ogrod-
je, ki ga kasneje postopoma nadgrajujem v 
dokončno likovno pripoved.

V reviji Cicido redno objavljate in likovno 
pretvarjate kratke pesmi slovenskih av-
torjev v protostripe. Ali lahko poveste kaj 
več o tem?
Pred leti sem za Cicido nekajkrat dobila 
v ilustriranje pesmi, ki sem jih zasnovala 
po svoje − v več prizorih za vsako kitico 
posebej. Ker se je to zelo dobro obneslo 
in je bilo lepo sprejeto, smo pred tremi leti 
z urednicami začele z redno rubriko pes-
mi v slikah, v štirih prizorih. Meni je bilo 
to delo zanimivo, obenem pa me je izurilo 
v ustvarjanju soslednosti, povezovanja in 
notranje logike pripovedi. Včasih je bilo 
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namreč za to, da bi se slike povezale, po-
trebno dodati povsem svojo zgodbo, ki se 
pa je hkrati morala skladati z vsako kitico 
posebej – to predvsem velja za ljudske 
pesmi, ki sem jih delala zadnji dve leti. 
V veselje mi je, da bodo pesmi iz rubrike 
kmalu izšle tudi kot knjiga. 

So bile vaše ilustracije že kdaj uporablje-
ne v video animacijah?
Ne, je pa bila po knjigi Deček in hiša nare-
jena lutkovna predstava. Izvedli so jo v Lu-
tkovnem gledališču Maribor, kjer sem pri 
postavitvi nekoliko sodelovala tudi sama. 
Neizmerno ganljivo je videti junake, ki 
niso sprva nič več kot plod tvoje domišlji-
je, kako zaživijo svoje življenje in vnemajo 
smeh ter iskrice v otrocih in tudi odraslih, 
ki znajo ceniti tovrstno čarovnijo. 

Kako vidite prihodnost ilustracije v tej 
digitalni dobi? Ali ste optimistični?
Ilustracija in ves knjižni trg v nasprotju s 
pesimistični pričakovanji izpred let, ko je 
bilo dosti pompoznega govora o e-knji-
gah in koncu knjige kot take, naravnost 
cvetita. Epidemija je po eni strani sicer 
zavrla živahno sejemsko dogajanje, po 
drugi pa je knjižni trg nepričakovano 
zrasel, kar kaže na potrebo po knjigah in 
kulturi, zlasti v časih, kot so ti. Po vsem 
svetu se vrstijo knjižni dogodki in razpisi 
za ilustratorje, knjiga počasi spet dobiva 
status kultnega predmeta, podobno kot 
vinilne plošče. Seveda smo še daleč od 
naklad izpred zlatih tridesetih let, ki so se 
štele v deset tisočih, in zavedam se tudi, 
da knjiga danes za pozornost tekmuje z 
izjemno privlačnimi digitalnimi okolji in 
nešteto drugimi okoliščinami. Kljub temu 
pa je znano in dokazano, da branje in lis-
tanje po knjigah naše misli in notranje 
življenje neizmerno bogatita. Einstein je 
dejal, ‚če želite, da bi bili otroci pametni, 
jim berite pravljice. Če želite, da bi bili še 

bolj pametni, jim berite še več pravljic.‘ 
Seveda je pomembno tudi, kaj beremo in 
kaj gledamo, tu pa je zaveza za kakovost 
pri ustvarjalcih samo še bolj obvezujoča 
in navdihujoča. 
Ilustracije so pravljično dotakljive, čudo-
vite in vedno je za kvaliteto ilustracij še 
mnogo bolj kvaliteten človek oziroma 
umetnik, kar pa Maja je.

Želimo ji, da svojo kreativno in z idejami 
pretkano akademsko slikarstvo in ilustra-
torsko pot nadaljuje po začrtani smeri in 
žanje uspehe tako doma kot v tujini. Njeno 
delo pa bo ostalo za vse rodove.

Mojca Smolič
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Pobude, vprašanja 
odgovori
V prvem vprašanju bralka iz Velikega 
Gabra sprašuje:
»V Velikem Gabru je zgrajeno novo na-
selje devetih družinskih hiš, ki se nahaja 
nad železniško postajo. Število otrok, ki 
vsakodnevno pešačijo v šolo in domov iz 
smeri postaje po izredno nevarni in ozki 
cesti, se je zelo povečalo. Število vozil, ki 
uporabljajo omenjeno cesto za najhitrej-
ši dostop do avtoceste, je za tako ozko 
cesto, kjer se na nekaterih delih dve vozili 
ne moreta srečati, preveliko. Pešec nima v 
taki situaciji nobenega prostora za umik iz 
cestišča, saj ni pločnika. 
Zanima me, kdaj bo Občina poskrbela za 
varnost otrok na poti v šolo in iz nje ter 
ostalih pešcev na poti na železniško po-
stajo? Smiselno bi bilo tudi razmisliti o 
enosmernem prometu ali vsaj postavitvi 
ovire na cesti za zmanjšanje hitrosti vozil.

Odgovor: Oddelek za okolje, prostor in 
infrastrukturo, mag. Janko Zakrajšek, 
univ. dipl. inž. vod. in kom. inž
Posebnost lokalne ceste LC 426112, ki 
vodi iz smeri železniške postaje v Velikem 
Gabru do Osnovne šole Veliki Gaber, je 
ta, da je cesta zelo ozka in zaradi bližnjih 
objektov ni omogočena širitev ceste ali 
gradnja pločnika. Na odseku od šole do 
križišča na vrhu Velikega Gabra je prob-
lem lažje rešljiv. Za ta odsek je KS Veliki 
Gaber v sodelovanju z Občino Trebnje že 

pridobila projektno dokumentacijo PZI za 
gradnjo pločnika. Na odseku od vrha pro-
ti železniški postaji pa je gradnja pločnika 
težje izvedljiva zaradi gradnje objektov v 
varovalnem pasu ceste, saj na nekaterih 
delih ni zagotovljene zadostne širine za 
umestitev pločnika. Na tem odseku bomo 
zato skupaj s Svetom za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu morali razmis-
liti o ukrepih umirjanja prometa. Vsekakor 
pa je ena od pozitivnih zgodb v Velikem 
Gabru tudi gradnja pločnika na regionalni 
cesti od Medvedjeka do križišča pri gos-
tilni Pr Hladet. Gre za skupno investicijo 
DRSI in Občine Trebnje, trenutno je v teku 
javno naročilo za izvajalca gradbenih del. 
Gradnja pločnika pa se bo pričela v drugi 
polovici leta 2021.

V drugem vprašanju bralec iz Trebnjega 
sprašuje in opozarja:
Pri vpadni cesti od DSO Trebnje na glav-
no cesto je to križišče nepregledno in zelo 
obremenjeno.
DSO se širi, vedno je več novih stanoval-
cev in vedno več prometa in z njim tudi 
več prometnih nesreč; od lažjih do hujših. 
Menim, da bi bilo tukaj dobro širiti križiš-
če na tripasovno ali še boljše, narediti kro-
žišče. Hiša št 21 je stara cca 150 let in bi se 
lahko porušila, s čimer bi dobili primeren 
prostor.

Lepo je izvedeno križišče na pokopališče 
kakor tudi krožišče Meglič in pri KZ.
Glede na dobre strokovnjake bi se tudi tu 
lahko uredilo na podoben način.

pobude in vprašanja
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Odgovor: Oddelek za okolje, prostor in 
infrastrukturo, mag. Janko Zakrajšek, 
univ. dipl. inž. vod. in kom. Inž
Prometne površine v samem Trebnjem 
so vedno bolj obremenjene. Na Občini 
Trebnje se zavedamo tudi problematike 
priključevanja iz JP 927096 (iz smeri DSO) 
na LC 425051 (cesta skozi Stari trg). Obči-
na Trebnje trenutno nima v lasti zasebnih 
zemljišč, ki bi omogočale gradnjo krožiš-
ča. Prav tako v trenutni situaciji ni možno 
vzpostaviti tripasovnega križišča. Ena iz-
med rešitev je ta, da se na tem mestu uve-
de obvezna smer − zavijanje samo v des-
no (v smeri Trebnjega). Poleg tega imajo 
udeleženci v prometu tudi možnost, da se 
vključujejo na glavno cesto preko Režuno-
ve ceste, torej preko krožišča pri Kmetijski 
zadrugi. Vsekakor bomo situacijo še do-
datno preučili na vseh potrebnih nivojih 
(Svet za preventivo …) in se skupaj s stro-
ko odločili za najbolj ustrezno rešitev.

Tretje vprašanje pa je postavila bralka iz 
Trebnjega in jo zanima:
Trebanjsko igrišče, ki je veljalo za  igrišče 
OŠ Trebnje, je po dolgem času le doživelo 
pomembno in dokončno prenovo. Mis-
lim, da je prav, da pred poletjem o igrišču 
povedo najpogostejši uporabniki: ravna-
telj OŠ Trebnje, izvajalci športne vzgoje na 
OŠ Trebnje, izvajalci podaljšanega bivanja 
na OŠ Trebnje in seveda zunanji uporab-
niki (različne organizirane skupine in tudi 
posamezniki), ki lahko koristijo igrišče, ko 
ga ne uporablja OŠ Trebnje. Glede na to, 
da je veliko priložnosti za vadbo (atletika, 
košarka, rokomet, nogomet ...), je potreb-
no o tem kaj reči in vzpostaviti nek red. 
Sprašujem tudi Občino Trebnje (župana), 
kako oz. komu se je možno za določen ter-
min rezervirati in kdo je zadolžen za vzdr-
ževanje reda in čistoče. 

Za odgovor smo povprašali ravnatelja OŠ 
Trebnje, g. Rada Kostevca, ki nam je od-
govoril:
Lastnik športnega igrišča je Občina Treb-
nje, formalno pa s športnimi površinami 
upravlja OŠ Trebnje. Investicije na igrišču 
so potekale preko različnih investitorjev in 
šola je bila v okviru investicijskega vzdrže-
vanja, ki ga financira Občina, tudi izvajalec 
posameznih investicij na športnem igrišču. 
Izvajalci pouka športa in podaljšanega bi-
vanja torej niso zunanji uporabniki, ampak 
izvajajo šolsko dejavnost, zato uporabljajo 
površine na športnem igrišču v okviru načr-
tovanih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti 
OŠ Trebnje. Športne površine vsakodnevno 
uporabljamo v okviru letnega delovnega 
načrta in v skladu s šolskim hišnim redom, 

ki za čas izvajanja vzgojno-izobraževalnega 
dela velja tudi na športnem igrišču. Nače-
lom se igrišče uporablja od 7.30 do 16.05, 
ko velja vsakodnevni urnik šolskega dela, 
in sicer rednega in razširjenega programa. 
Tako je tudi vzdrževanje športnih povr-
šin, skrb za čistočo in poseganje v prostor 
z investicijskimi posegi vezano na šolsko 
leto in prilagojeno dejavnostim, ki v po-
sameznem šolskem letu potekajo. Zaradi 
gradbenih del smo v preteklem obdobju 
sicer pogosto morali zelo prilagoditi in ob-
časno tudi omejiti svojo dejavnost na igriš-
ču, tudi sedaj se v veliki meri prilagajamo 
drugim uporabnikom igrišča.
Nedavno tega smo prejeli pravilnik o upo-
rabi te športne infrastrukture, v nadal-
jevanju pa upamo, da bo na osnovi tega 
dogovora tudi oblikovan in sprejet hišni 
red oz. dogovor o tem, od kdaj do kdaj je 
športno igrišče odprto tudi za zunanje upo-
rabnike, kdo v popoldanskem času skrbi za 
red in pravilno uporabo športnih površin, 
s kom se je potrebno uskladiti glede upo-
rabe igrišča itd. V dosedanji praksi se je 
izkazalo, da so posamezni zunanji uporab-
niki občasno preverjali možnost uporabe 
igrišča tudi v šoli, in sicer predvsem takrat, 
ko so predvidevali, da bodo s svojo dejav-
nostjo v času, ko pouk še poteka, posegali v 
delo šole. Pri tem je torej šlo za odgovoren 
odnos zunanjih uporabnikov igrišča, na os-
novi katerega smo se lahko ustrezno med-
sebojno uskladili. Žal pa to ni bila pogosta 
praksa. Pri dosedanji uporabi torej tudi mi 
zaznavamo težave, ki so v povezavi s hišnim 
redom, uporabo igrišča, skrbjo za varnost, 
čistočo, vzdrževanje in pristojnostmi posa-
meznih interesnih skupin. Zato si tudi mi 
želimo, da se določi urnik uporabe šport-
nega igrišča in morda določi skrbnika, ki bo 
koordiniral delo na tem območju.

Z istim vprašanjem smo bolj natančen 
odgovor poiskali še na Občini, na Oddel-
ku za družbene in gospodarske dejavnos-
ti pri ga. Majdi Šalehar, ki nam je odgovo-
rila sledeče:
V obnovljenem ŠPORTNEM PARKU TREBN-
JE se ponovno izvajajo športne aktivnosti. 
V preteklem letu so bila zaključena vsa 
gradbena dela in postavljena vsa športna 
infrastruktura za vadbo otrok in rekrea-
tivnih športnikov ter izvajanje športnih 
programov klubov in društev. Športni park 
v dopoldanskem času uporablja Osnovna 
šola Trebnje in je do 16. ure namenjen 
osnovnošolskim dejavnostim. Zaradi za-
gotavljanja prostih športnih površin se za 
rezervacijo terminov uporablja SPORTI-
FIQ: https://sportni-park-trebnje.sporti-
fiq.com/sl. Društva in klubi naj si rezervira-

jo vse organizirane dejavnosti v športnem 
parku, posamezniki pa uporabo teniškega 
igrišča. Sprejeta so tudi PRAVILA UPORA-
BE ŠPORTNIH POVRŠIN IN OBJEKTOV V 
ŠPORTNEM PARKU, ki so objavljena na 
spletni strani Občine. Za varno in ustrez-
no uporabo igrišč in naprav pa bodo na-
meščene tudi obvestilne table. Ponovno 
opozarjamo uporabnike, da igrišče upo-
rabljajo skladno s pravili, da uporabljajo 
ustrezno obutev, vzdržujejo red in čisto-
čo ter se obnašajo športno. Na območju 
športnega parka ni dovoljena vožnja z 
motornimi vozili, kolesi, rolerji in skiroji, 
prepovedan je vstop živalim in ni dovoljen 
vnos pijač v stekleni embalaži. Kot nova 
pridobitev v športnem parku je DRSALIŠ-
ČE, ki ga bodo najprej preizkusili osnovno-
šolci, kasneje pa bo v določenih terminih 
na voljo tudi ostalim uporabnikom. Vzdr-
ževanje športnega parka Trebnje sedaj 
izvaja Komunala Trebnje d.o.o. Vsem 
uporabnikom želimo prijetno in varno 
vadbo, športnikom pa najboljše rezultate.

Bralca iz Trebnjega zanima:
Pred nekaj leti je bilo v Glasilu objavljeno, 
da se načrtuje cestni most (viadukt) pri 
naselju Zidani most, preko železnice in 
reke Temenice. Le-ta bi razbremenil pred-
vsem tovorni promet skozi zahodni del 
Trebnjega (Rimska cesta), ki sedaj poteka 
tu predvsem zaradi zdajšnjega lesenega 
mostu v Zidanem mostu.
Zanima me, če je to sploh še v planu, ker 
je okoli tega vse potihnilo?

Odgovor: Oddelek za okolje, prostor in 
infrastrukturo, mag. Janko Zakrajšek, 
univ. dipl. inž. vod. in kom. Inž
Že leta 2017 je bil med DRSI in Občino 
Trebnje podpisan Protokol o sodelovanju 
pri izgradnji izvennivojske navezave 
med R2-48/0220 Pluska – Trebnje in R3-
652/1457 Moravče – Čatež – Trebnje 
(viadukt Zidani most). Sporazum je pred-
videval, da Občina Trebnje pridobi idejni 
projekt, nadaljnje korake projektiranja pa 
izvede DRSI. Občina Trebnje je skladno s 
sporazumom v letu 2018 izdelavo idejne-
ga projekta tudi naročila, za katerega je 
bila v začetku leta 2019 uspešno izvedena 
tudi recenzija. Skladno s sporazumom je 
za izdelavo projektne dokumentacije DGD 
in PZI zadolžena DRSI, ki pa do danes tega 
še ni zagotovila. Na Občini Trebnje ves čas 
opozarjamo odgovorne na državni ravni, 
da je omenjena povezava nujna tako z vi-
dika varnosti kot tudi dostopnosti v zgorn-
jo Temeniško dolino. Vsi skupaj si želimo, 
da bi aktivnosti na DRSI na tem projektu 
tekle hitreje.

pobude in vprašanja
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Dan zemlje 
Z učenci v oddelku podaljšanega biva-
nja na PŠ Šentlovrenc smo v četrtek, 22. 
4. 2021, s čistilno akcijo obeležili Svetov-
ni dan Zemlje. V sklopu projekta Ekošole 
skozi celo leto skrbimo za urejenost šole 
in njene okolice. Pomembno se nam zdi, 
da vsi skupaj skrbimo za čisto okolje in s 
tem skrbimo za lep današnji dan in še lep-
ši jutri. Učenci 1. in 2. razreda so v okviru 
projekta EKO paket izdelali izdelke iz em-
balaže KEMS (kartonska embalaža mleka 
in sokov) in vanje posejali semena različ-
nih rastlin.

 Uroš Primc, učitelj

Ekodan na Osnovni 
šoli Veliki Gaber
Učenci Osnovne šole Veliki Gaber smo v 
četrtek, 22. aprila, obeležili Svetovni dan 
Zemlje. Ustvarjali smo v različnih delavni-
cah. 
Starejši učenci so obnovili zunanje klopi in 
mize, počistili in uredili okolico igrišča ter 
šolski vrt. Na novo so narisali nekaj talnih 
iger in ustvarili čutno pot, kar bomo učen-
ci radi uporabljali. Malo mlajši so presaja-
li lončnice in šivali okolju prijazne vrečke 
iz blaga za večkratno uporabo. Nekateri 
so se odpravili v naravo, raziskovali gozd, 
drugošolci so postali mladi zeliščarji, nabi-
rali užitne in zdravilne divje rastline, naj-
mlajši pa so spoznavali Temenico. Skupine 
učencev iz višjih razredov so za čisto okolje 
poskrbele tudi tako, da so pobrali smeti ob 
cestah po okoliških krajih. 

Čistilna akcija 2021
Trebanjski taborniki Rodu sivih jelš smo 24. aprila 2021 v sklopu 
dneva tabornikov in Svetovnega dneva zemlje izvedli čistilno akcijo 
v Trebnjem in okolici. Prijavljenih tabornikov in ostalih občanov je 
bilo več kot 50 in s skupnimi močmi smo očistili velik del Trebnjega. 
Največ smeti smo pobrali v Šentlovrencu, pri Rodinah in okrog Bene-
čije. V času dogodka je bilo še vedno omejeno število ljudi na javnih 
prostorih, zato smo se odločili delo razdeliti po skupinah, ki so jih 
sestavljali člani istega gospodinjstva. Vrečke, rokavice in malice smo 
razdelili na zbirnem mestu. Nabranih odpadkov nismo tehtali, toda 
napolnili smo dve avtomobilski prikolici. Veselilo nas je, da smo bili 
tako uspešni, v prihodnosti pa si želimo, da bi večkrat na takšen način 
stopili skupaj in poskrbeli za čistočo v naših krajih. 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste pripomogli k uspešni izvedbi akcije in 
pomagali pri delu. Brez vas nam ne bi uspelo.

Dejan Jarc, Rod sivih jelš
Fotografija: arhiv RSJ

Namen ekodneva je bil, da smo učenci 
prispevali k bolj urejeni okolici šole in kra-
ja, med seboj sodelovali ter se pri tem tudi 
kaj novega naučili. Vemo, da lahko prav 
vsak naredi kaj za ohranjanje narave in 

lepše prihodnosti. Mi se bomo potrudili. 
Kaj pa vi?

Učenki Monika Lah 
in Katarina Žefran, 6. razred 

novice
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Čistilna akcija v 
Studencu
Na predzadnjo aprilsko soboto je v vasi 
Studenec potekala ob upoštevanju ukre-
pov za preprečevanje epidemije covid-19 
prva skupna čistilna akcija. Akcije se je 
udeležila večina vaščanov Studenca. 

Vsak udeleženec je prejel paket z vrečka-
mi in rokavicami, ki so ga za čistilno akcijo 
pripravili v Komunali Trebnje, za kar se jim 
javno zahvaljujemo, in očistil določen ko-
ridor vasi Studenec in Pristave. Glede na 
odziv lahko rečemo, da je bilo pregledano 
in pobrano veliko smeti, saj smo na odla-
gališče Globoko odpeljali kar dve veliki pri-
kolici različnih odpadkov.

Po dobrih treh urah čistilne akcije smo se 
vaščani Studenca razšli dobre volje in z 
mislijo, da smo naredili nekaj dobrega za 
naravo in nas same.

Vaški pozdrav!

Leon Lobe, Vaški odbor Studenec
Foto: Slavko Podboj

Mlajša udeleženca čistilne akcije na Studencu

Čistilna akcija v KS Račje selo
Zadnjo aprilsko soboto, 24. aprila 2021, smo v KS Račje selo organizirali čistilno akcijo z 
namenom, da bi poskrbeli, da bo okolje, v katerem se vsak dan gibamo, zopet čisto. Ob 
9.00 smo se zbrali pred gasilskim domom in se razdelili v skupine. Veseli smo bili odziva 
naših krajanov, predvsem mladih, saj so s svojo prisotnostjo dokazali, da se zavedajo 
pomena čistega okolja. Opazili smo, da je bilo odvrženih veliko pločevink in plastenk ob 
cesti, kar nakazuje na to, kako je nekaterim ljudem enostavno odpreti okno in odvreči 
embalažo v naravo in ob tem ne pomisliti, koliko časa bo plastenka ostala v naravi. Ob 
lokalni cesti pa je bilo kar nekaj polnih vreč s smetmi, kar pa je še posebno težko razu-
meti, da niso bile odpeljane na deponijo Globoko, ki je oddaljena le 2 km. Po uspešno 
zaključeni čistilni akciji smo se ponovno zbrali v gasilskem domu in poklepetali ob malici. 

Mojca Višček

Čistilna akcija KS Veliki Gaber
V soboto, 24. 4. 2021, je potekala čistilna akcija v Velikem Gabru. Glavni namen je bil 
osveščati mlade o tem, v kašnem okolju želimo živeti v prihodnosti, zato se ob tej priliki 
zahvaljujem osnovnošolcem, da so pristopili k dejavnosti. Skrb predsednice, kako spo-
štovati navodila NIJZ o druženju, je bila odveč. Za to so poskrbeli krajani. Mnogi so le 
opazovali, kako se peščica zanesenjakov bori s kupi odpadkov. Bojazni, da kontejnerja 
ne bi napolnili, ni bilo. Vse kaže, da se bomo osvestili šele ob napisih »VODA NI PITNA«. 
Takšna opozorila so po zahodnih državah že vsakdanjik. Ali si želimo tudi mi takšnih 
obvestil? 
Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste na kakršen koli način, mogoče čisto neopazen, 
pripomogli, da smo dosegli namen čistilne akcije.

Mirko Gliha, Foto: Niko Jefim

novice
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Prvomajska budnica
Na prvomajsko jutro smo se znova zbrali godbeniki in z glasbo 
ter geslom »Živel prvi maj!« po letu premora zopet popestrili 
prvomajsko jutro prebivalcev Trebnjega. Letos so budnice širom 
Slovenije potekale v prilagojenih razmerah, saj smo godbeniki ob 
upoštevanju pravil in smernic stroke lahko zopet zaigrali v živo. 
Lani je bila zaradi epidemije ta oblika obeleževanja praznika dela 
po več kot stotih letih prekinjena, a zven koračnic je vseeno budil 
občane, le da iz zvočnikov gasilskih vozil. Tudi tokrat smo člani 
Občinskega pihalnega orkestra Trebnje na pomoč poklicali lokal-
no gasilsko društvo ter z njihovo pomočjo tudi letos ponesli zven 
prvomajske budnice po ulicah in vaseh, kamor godbeniki nismo 
utegnili. Tradicionalno so koračnice zadonele pred godbenim do-
mom, gasilnim domom, gostilno Meglič in pred Domom starejših 
občanov. Veselje varovancev Doma je bilo iskreno in nepopisno, 
marsikomu smo z glasbo vrnili lepe spomine na mladost, ko so 
lahko še brezskrbno praznovali vrednote prvega maja. 

Preko opazovanja do 
novega znanja
Kadar omenimo opazovanje, večina izmed nas 
najprej pomisli na opazovanje kot zaznavanje z 
vidom. V Vrtcu Mavrica Trebnje so otroci iz skupi-
ne Bibe spoznavali travniške rastline tudi s tipom, 
vonjem in okusom. Naučili so se, da travniške cve-
tice izrazitejše vonjajo, če pri tem mižijo. Iz cvetov 
regrata smo skuhali čaj in ga obogatili z medom 
ter limono. Opazujemo glede na izkušnje, ki jih 
imamo, zato predmete in pojave vsak posameznik 
zaznava drugače. Otroci so tisti, v katerih se skriva 
velika želja po igri in raziskovanju, odrasli pa jim 
lahko ponudimo različne priložnosti za doživljanje 
naravnega okolja. 

Bojana Prpar, vzgojiteljica

Ukrepajmo proti nasilju nad 
ženskami
V petek, 30. 4. 2021, smo prisluhnili Katji Zabukovec Kerin, pred-
sednici Društva za nenasilno komunikacijo. Kdaj, če na zdaj − 
ukrepajmo proti nasilju nad ženskami, je bil naslov on-line preda-
vanja. Nasilje v družini je najbolj razširjena oblika nasilja na svetu 
in tudi ženske so največkrat umorjene s strani partnerja in ne s 
strani tujca. Žrtve nasilja so najpogosteje ženske, otroci in starej-
ši, žal pa je le to še vedno preveč normalizirano in tolerirano v 
naši družbi. Nasilje je zloraba moči. Zanj ni opravičila. Za nasilje 
je vedno odgovoren storilec, ki jemlje moč, in nikoli žrtev! Nasilje 
(psihično, fizično, spolno, ekonomsko, zlorabljanje in zalezova-
nje) je namerno, nadzorovano in pogostokrat večkratno vedenje, 
ki ima v ozadju namen; nadzorovati, kaznovati, se maščevati žr-
tvi, jo osamiti ali celo uničiti/ubiti. Spoznali smo dinamiko nasilja, 
krog nasilja in skozi zgodbo o Adamu in Evi uvideli, zakaj žrtve 
nasilja od povzročitelja zelo težko odidejo ter kako naj ravnamo v 
primeru, da smo žrtve nasilja ali v odnosu do prijateljice, ki nam 
je zaupala, da je žrtev nasilja. Vsi potrebujemo varno mrežo in še 
kako pomembno je, da SMO SKUPAJ ZA NENASILJE!

Taja Borštnar,
predsednica Društva za zdravje in sožitje v družinah Trebnje

Foto: vir internet

Milan Žnidaršič
Foto: arhiv društva

dogodki
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Državno Veselošolsko tekmovanje izvedli na matičnih šolah
V letošnjem šolskem letu se je pouk pretežno odvijal na daljavo. Kljub temu so se učenci posvetili tudi različnim interesnim dejavno-
stim in tako obogatili ter razširjali svoje znanje in razvijali veščine. 

Učenci interesne dejavnosti Vesela šola na OŠ Veliki Gaber so se dobro odrezali že na šolskem tekmovanju in kar sedem učencev iz 
4., 5. in 6. razreda se je uvrstilo na državno tekmovanje. Vsi učenci so na tekmovanju dosegli izjemen rezultat – dobili so srebrno 
priznanje. 

Za lepši zaključek tekmovanja so nam na pomoč priskočili Občina Trebnje, Komunala Trebnje d.o.o. in Zama d.o.o. Vsi so prispevali 
simbolična darila, katerih so se učenci zelo razveselili, zato se vsem še enkrat iskreno zahvaljujemo. 

Justina Zupančič, mentorica

Spomladanska opravila 
lovcev v naravi
Na zadnjo aprilsko soboto so predvidoma po celot-
ni Sloveniji potekale čistilne akcije in spomladanska 
opravila. Naposled je prišel čas, ko se narava prebuja 
in se letni čas počasi preveša v cvetočo pomlad. To 
je za naše okolje izrednega pomena in vsi lovci lahko 
po svojih močeh pomagamo prostoživečim živalim za 
čim boljši vstop v to letno obdobje. Vse živalske vrste 
so se v tem času začele pripravljati na svoj podmla-
dek in ptice skrbno načrtujejo in gradijo svoja gnez-
dišča. Pomembno za divjad je tudi, da so bile solnice 
skrbno pripravljene, saj je kalcij zelo pomemben za 
kostno zasnovo. Skratka veliko je raznih opravil, ki 
jih moramo opraviti v naravi. Lovci opozarjamo vse 
obiskovalce gozdov na korekten odnos do narave in 
živali, ki bivajo v omenjenem habitatu.
Lovski pozdrav!

Leon Lobe, LD Dobrnič

Varni in zabavni virtualni 
dogodki v knjižnici
V času, ko so druženja večjih skupin ljudi lahko tve-
gana, predvaja knjižnica spletne dogodke, enako 
energične, a povsem varne. Preteki mesec smo v 
okviru Splošnih knjižnic Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja izvedli tretji skupni dogodek. Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje je kot glavni organizator k literarnemu 
pogovoru povabila Boštjana Videmška. Predstavil je 
svojo knjigo Plan B. Vsako leto aktivno sodelujemo 
v mednarodnem projektu Noč knjige, ki se letos od-
vija sedmo leto zapored in bo trajala do konca po-
mladi. Z Nočjo knjige obeležujemo 23. april, Svetovni 
dan knjige. Knjižnica preko najrazličnejših kulturnih 
dogodkov promovira branje in knjigo. Otvorili smo 
bukvarno, kjer lahko po ugodnih cenah kupite od-
pisano gradivo. K spletnemu pogovoru smo povabili 
Trebanjko Majo Kastelic, ki nas navdušuje s svojimi 
ilustracijami. Vse spletne dogodke si lahko ogledate 
na YouTube kanalu knjižnice.
Simona Pavc

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Revirska delovna akcija lovcev

dogodki
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Oživitev gasilskega 
mladinskega dela 
Mladinska komisija Gasilske zveze Trebnje (MK GZT) je točno po 
14 mesecih imela 19. aprila prvo sejo. V tem času se je kolesje 
zelo aktivnega in živahnega dela gasilske mladine v Temeniški in 
Mirnski dolini precej upočasnilo, skoraj zaustavilo. Tega se vod-
stvo MK GZT še kako zaveda, zato intenzivno razmišlja o oživitvi 
in vzpodbujanju dela z gasilskim podmladkom, ker je jasno, da 
brez te populacije društvo ne more delovati, ampak mu sledi le 
počasno umiranje. 

Svetovni dan 
Zemlje
Zemlja je planet, na katerem živimo, in je 
naš dom. Otroke v Vrtcu Mavrica Trebnje 
vzgajamo v duhu, da moramo skrbeti za 
svoj dom, da bo ostal čist. Ob Svetovnem 
dnevu Zemlje, ki je bil 22. 4. 2021, smo v 
oddelku Barvice vse dejavnosti posvetili 
Svetovnemu dnevu Zemlje. Začeli smo s 
pogovorom o našem odgovornem rav-
nanju do našega planeta. Ogledali smo si 
risanko z naslovom Kam gredo odpadki, 
ko jih odvržemo? Preko risanke so otroci 
spoznali pomen ločevanja odpadkov in 
pojem recikliranja. Otrokom je bil zanimiv 
podatek, da lahko s pomočjo recikliranja 
iz 25 plastičnih plastenk naredijo nov flis. 
Polni novih spoznaj smo se odpravili v na-
ravo. Nadeli smo si rokavice in vzeli vreč-
ko za smeti. Očistili smo del poti, ki nas je 
vodila mimo osnovne šole do Jurčkovega 
gozda in nazaj. 

vzgojiteljica: Darja Perdih

Projekt Trajnostna mobilnost na Osnovni 
šoli Trebnje in njenih podružnicah
V letošnjem šolskem letu smo se na OŠ Trebnje pridružili projektu Trajnostna mobil-
nost. Njeni glavni cilji so sprememba potovalnih navad osnovnošolcev, zmanjšanje 
motoriziranega prometa v okolici šol ter spodbujanje gibanja otrok. V aprilu so se na 
šoli odvijale aktivnosti Gremo peš s kokoško Rozi, ki so povezane z ozaveščanjem učen-
cev o pomenu trajnostne mobilnosti. V tem času so se učenci trudili v šolo prihajati 
na trajnosten način, torej peš, s kolesom, skirojem, z rolerji ali avtobusom. V enem 
tednu se je kljub slabemu vremenu odstotek trajnostnih prihodov na vseh štirih eno-
tah povečal za okoli 15 odstotkov. Učenci so se zelo trudili, da bi čim bolj pripomogli 
k uresničenju glavnega cilja projekta, k temu pa so seveda pripomogli tudi učitelji in 
starši s svojo pozitivno spodbudo. S tem pa se projekt ne zaključuje. Aktivnosti se bodo 
namreč nadaljevale tudi v maju. Cilj, ki ga želimo doseči, je, da učenci pomen trajnost-
ne mobilnosti ozavestijo in se takšnega načina mobilnosti čim več poslužujejo tudi v 
prihodnosti. 
Gremo peš!

Karmen Koželj in Milena Rajšel
Foto: Milena Rajšel

Tudi na nivoju Gasilske zveze Slovenije so že razpisali državno te-
kmovanje za pionirje, mladince, člane in članice ter gasilske vete-
rane, ki bo potekalo 5. in 6. junija 2021 v Celju. 

Razpisano pa je tudi državno tekmovanje v gasilski orientaciji, ki 
bo potekalo septembra letos. Na tej osnovi je tudi MK GZT že 
razpisala tekmovanje v gasilski orientaciji, ki bo potekalo 29. in 
30. maja letos, gostitelja pa bosta društvo in mladinska komisija 
Prostovoljnega gasilskega društva Ponikve pri Trebnjem.
 

Za GZ Trebnje, 
Mojca Femec

dogodki
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Dragoceno darilo 
knjižnici 
Ob letošnjih Golievih dnevih in 100. oblet-
nici izdaje pesniških zbirk Pavla Golie Pe-
smi o zlatolaskah in Večerna pesmarica 
nam je gospod Janez Japelj podaril izred-
no dobro ohranjen izvod Pesmi o zlatola-
skah, ki ga je njegov oče Pavel Japelj prejel 
ob vpisu na učiteljišče. Gospod Pavel Ja-
pelj je bil učitelj, ljubiteljski režiser in igra-
lec, prijatelj Pavla Golie in igralca Staneta 
Severja. Od leta 2012 je uvrščen v Rastočo 
knjigo Temeniške in Mirnske doline. Pe-
sniško zbirko nam je v imenu gospoda Ja-
plja izročila njegova hči Urška Pungartnik. 
Obema prisrčna hvala!

Patricija Tratar
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Galerijska 
paleta 
Prostor naše galerije, v kateri se nahaja za-
časna razstava, se bo odel v novo podobo. 
Od 13. maja 2021 dalje bodo razstavljena 
dela umetnika Matije Skurjenega pod na-
slovom Sanje in nadrealistične slike.
Premierna predstavitev razstave bo pote-
kala v četrtek, 13. maja 2021, ob 18. uri na 
našem Facebook profilu. Predstavitev bo 
glasbeno obogatila Glasbena šola Trebnje, 
razstavo pa bo odprl župan Občine Mirna, 
gospod Dušan Skerbiš.
Matija Skurjeni je bil slikar neraziskanih 
pokrajin, neskončnih prostranstev duha, 
uma in globoke podzavesti. Deloval je on-
kraj vseh znanih človekovih prostorskih 
omejitev in minljivosti (takega) časa. Vse, 
kar je videl v nam nevidnem svetu, umet-
niško opisoval v barvah in nam skušal 
predstaviti na donkihotski način, ga je le 
še bolj odtujilo in oddaljilo od resničnosti, 
v kateri je živel svoje na videz mirno dru-
žinsko življenje …

Vljudno vabljeni k ogledu premierne predstavitve razstave ter seveda k ogledu razstave 
v naši galeriji.

Andrejka Vabič Nose, Foto: A. S. Lamovšek

KRVODAJALSKA AKCIJA 
V aprilu smo organizirali drugo letošnjo terensko krvodajalsko akcijo v 
Trebnjem. Akcije se je udeležilo 289 krvodajalcev. V Sloveniji potrebuje-
mo v povprečju okoli 300 krvodajalcev na dan, da bolnikom zagotovimo 
potrebno količino krvi. 
Darovanje krvi je ena najplemenitejših oblik pomoči sočloveku. Zato va-
bim vse, da se opogumite za to altruistično dejanje in se udeležite na-
slednje krvodajalske akcije, ki bo potekala 16., 17., 18. in 19. avgusta 
2021.

Hvala vsem krvodajalcem.
Katja Strmole

novice
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Gasilska izobraževanja
Gasilci kljub epidemiji v luči spoštovanja protikoronskih ukrepov izvajajo gasilske intervencije in se udeležujejo gasilskih izobraževanj. 
V tem letu se je na ravni Gasilske zveze Slovenije v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu, v Sežani ali v Pekrah udeležilo 
20 gasilk in gasilcev iz društev naše zveze tečajev in usposabljanj. 
Na nivoju Gasilske zveze Trebnje sta bila izvedena dva tečaja za gasilca pripravnika. Prvi je potekal v Mokronogu, kjer ga je uspešno 
zaključilo 29 tečajnikov. Drugi tečaj v prostorih PGD Ponikve pri Trebnjem obiskuje 20 tečajnikov in je v zaključni fazi. 
Na nivoju Gasilske regije Dolenjska bo v sodelovanju s Centrom biotehnike in turizma – Grm Novo mesto tretji vikend maja potekal 
tečaj za varno delo z motorno žago, ki se ga bo iz naše Zveze lahko udeležilo 15 tečajnikov. 
Za GZ Trebnje

Mojca Femec

Golf v novi preobleki
G&CCTrebnje, ki obstaja že več kot 20 let, in kraju omogoča rekreacijo, ki se je ne bi sramovali niti v večjih in bogatejših občinah. Toda 
kot vsaka zgodba se mora tudi ta prilagajati novim časom, ki pa tokrat niso povezani s covid-19, ampak z dejstvom, da velikost igrišča 
in upad članstva narekujeta nujno potrebne spremembe. Prav zaradi tega dajemo igralcem golfa in vsem tistim, ki bi se v tem radi pre-
izkusili, možnost igranja kratke igre golfa, ki je zaradi kratke dolžine igralnih polj optimalna za današnji čas, ko delovni čas traja večino 
dneva in ko enostavno ni časa za sprostitev. Tu ga boste našli! Igrišče je bilo v zadnjih letih nenehno deležno izboljšav in optimizacij, 
tako da je igra še zabavnejša. Ob vseh zapisanih spremembah pa vas želimo obvestiti tudi o novem poimenovanju kluba za kratko igro 
golfa − Blato Pitch&Putt golf klub Trebnje (prej ČipIn golf klub TREBNJE), ki je bil ustanovljen leta 2017, a je ostajal v senci Golf kluba 
G&CC Trebnje. Od letošnjega leta bo predstavljal prvo ime na igrišču Blato. 
Vljudno vabljeni! http://www.cipin.si.

Tomaž Vidic

Mladinski sestanki 
Za oživitev mladinskega gasilskega dela je MK GZT 
v prvem tednu maja organizirala sestanke pred-
sednikov mladinskih komisij iz društev trebanjske 
gasilske zveze ter mladinskih mentorjev, ki so za-
radi upoštevanja protikoronskih ukrepov potekali 
v dvorani PGD Velika Loka, Ponikve pri Trebnjem 
in Mokronog. Člani MK GZT s predsednico Andre-
jo Zupančič na čelu so se na sestanke še poseb-
no skrbno pripravili, posebna skupina MK GZT z 
vodjo Nejcem Trlepom pa je pripravila tudi smer-
nice za oživitev mladinskega dela. 
Vsa prizadevanja so torej usmerjena v čim prejšnji 
ponovni zagon in oživitev dela mladinskih komisij 
in gasilske mladine v vseh 28 PGD trebanjske ga-
silske zveze. 

Za GZ Trebnje
Mojca Femec

PGD Velika Loka 

novice
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Cikoletje: kakovostne, zabavne in varne 
počitnice
V Centru za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje bomo tudi letos za šolarje pripravi-
li program počitniških aktivnosti Cikoletje. Gre za enotedensko preživljanje počitnic, 
kjer se otroci skozi sproščen in aktiven način naučijo nekaj novega. Aktivnosti so za-
snovane tako, da v otrocih zbujajo radovednost in žilico za raziskovanje, da z veseljem 
odkrivajo svoje talente, razvijajo nove veščine in spretnosti. Tudi letos bodo delavnice 
potekale v 3 terminih, in sicer 28. 6.−2. 7. 2021, 5. 7.−9. 7. 2021 in 23. 8.−27. 8. 2021.
Vsi starši, ki razmišljate o tem, da bi svoje otroke letos poslali na tabore, letovanja in 
druge organizirane počitnice, imate tako možnost otroku omogočiti zabavne aktivno-
sti v varnem okolju domačega kraja. Vse aktivnosti bodo potekale v skladu s priporo-
čili NIJZ in šolskega ministrstva.
Več o programu lahko izveste na www.ciktrebnje.si, na tel. številki 07 34 82 108 ali 
e-pošti tanja.vrckovnik@ciktrebnje.si. 

Tanja Vrčkovnik, CIK Trebnje
Foto: arhiv CIK Trebnje

Nagradni foto natečaj:  
Knjiga kot zvezda

V sklopu prireditev, ki jih organiziramo ob Noči knjige 2021, razpisujemo nagradni 
foto natečaj, ki traja od 23. aprila do 31. maja 2021. V objektiv ujemite knjigo kot 
osrednji motiv. Postavite jo v svoj najljubši kotiček ali se slikajte z njo in fotogra-
fijo pošljite na elektronski naslov tajnistvo@kpgt.si. Tri najbolj izvirne fotografije 
bomo nagradili, vse prispele fotografije pa bodo sodelovale na razstavi, ki bo pri-
pravljena po zaključku projekta. Ne pozabite, da smo za natečaj izbrali ime »Knjiga 
kot zvezda«, zato naj knjiga res žari kot zvezda.
Fotografije pošljite v digitalni obliki in ne pozabite pripisati svojega imena in priim-
ka. S tem, ko pošljete fotografije na natečaj, zagotavljate, da so le-te vaše avtorsko 
delo. Knjižnica ne prevzema odgovornosti glede kršenja avtorskih pravic. 

Takole so pred mnogimi leti ob slovesu od 
CŠOD Čebelica na Čatežu zapisala dekle-
ta gostujoče šole. V novembru 2020 smo 
praznovali že 25-letnico obstoja centra, ki 
pod svoje okrilje sprejema vse od vrtičkar-
jev do srednješolcev in jih popelje v svet, 
ki je današnji mladini čedalje bolj tuj in 
nenavaden. Svet, ki nam nudi obilo mož-
nosti za učenje, raziskovanje, ustvarjanje, 
gibanje in sproščanje. Dom je že od sre-
dine oktobra zaprt, zato obletnice nismo 
obeležili s praznovanjem, pač pa smo ta 
čas namenili obogatitvi in prevetritvi na-
ših programov ter urejanju in obnovitvi 
prostorov. Zaposleni pa že nekaj časa po-
magamo na šolah, ki imajo zaradi COVID 
situacije težave s kadrom.
Naša velika želja je, da bi se zdravstvena 
slika čim prej obarvala v barvo, ki omo-
goča nastanitev gostov in s tem sprejem 
učencev. Že sedaj pa vabljeni, da svojo 
nadebudno mladež prijavite na poletne 
aktivne počitnice Čateške dogodivščine 
in Angleščini naproti, kjer bomo s pestrim 
naborom dejavnosti pričarali poučne, 
ustvarjalne, sproščujoče športno-zabavne 
počitnice. Več na www.csod.si, kjer si ob 

kliku na izbrani termin počitniškega tabora 
doma Čebelica, lahko preberete informa-
cije o programu.

Matej Mlakar

ŠE SMO TU …
»Smo punce vesele v Čatež prispele. Lepo 

smo se imele, zato smo vesele.
So mame doma jokale, ko so nam perilo 

prale in ga v kovčke phale.
Smo tudi pižame v kufre si dale, da bi v 

njih plesale
in vam pesmico prebrale.

Smo še čokolado, žvečilne in bonbone 
zraven dale,

da bi slovo od doma laže prestale.
Škoda, da mamine pečenke nismo s sabo 

vzele,
pa tudi kakšnega kosa potice bi bile zelo 

vesele.
V sobo bi se zaprle in v miru vse same 

požrle.
Smo v Čatežu kar nekaj dni, pa nam grozi,
da v bazen ne bomo šli, zato pa smo oko-

lico spoznali,
cerkev obiskali in šotorom kline zabijali.
Za sobe sami smo poskrbeli, saj mam in 

čistilk s sabo nismo vzeli.
Ko pa domov se bomo vrnile, Čateža ne 

bomo nikoli pozabile.«

Vabljeni k sodelovanju!
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

dogodki
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Boj za prestižni klubski naslov 
še vedno odprt
Za rokometaši trebanjskega Trima je pester pomladni mesec. 
Članska ekipa je bila nadvse uspešna v državnem prvenstvu, kjer 
je v Ligi NLB odigrala dve prvenstveni tekmi, in sicer so obe točki 
osvojili na gostovanju pri ekipi Slovana, doma pa so premagali še 
en klub iz prestolnice, ekipo MRK Ljubljana. Glede na to, da se 
turbolentna sezona bliža h koncu, bo za Trebanjske leve odločilen 
zadnji tekmovalni mesec, ki bo postregel s končnimi odločitvami 
v borbi za najvišja mesta. Izbrance trenerja Uroša Zormana na-
mreč v tem mesecu čaka še zadnjih pet tekem v Ligi NLB.

Da pa bo prihodnja sezona kadrovsko še nekoliko pomlajena, se 
je vodstvo kluba odločilo, da izkušeni ekipi priključi še nekaj per-
spektivnih mladih rokometašev. V dolenjskem prvoligašu bodo v 
sezoni 2021/22 poleg reprezentanta Grege Potočnika, ki v Treb-
njem ostaja še naslednje leto, zaigrali Staš Slatinšek- Jovičić, sicer 
član mladinske reprezentance in sin velenjskega stratega Zorana 
Jovičića, zvestobo klubu pa je obljubil še Ormožan in izjemno na-
darjen levi zunanji Gašper Horvat. 

Vas zanima 
prostovoljno 
delo v DSO 
Trebnje? 
K sodelovanju vabimo vse, ki vas zanima življenje v Domu in se 
radi družite s starejšimi ljudmi. 
Prostovoljno delo pri nas pomeni pogovor, igranje družabnih 
iger, sprehod, branje knjige ali časopisa in druženje s stanoval-
ci. Včasih s prostovoljci skupaj organiziramo dogodek za vse 
stanovalce in jih presenetimo z različnimi dogodki; s pustnim 
rajanjem, kmečkimi igrami ipd. Predhodne izkušnje s prosto-
voljnim delom niso potrebne. 
Dobrodošli. S prostovoljstvom bogatimo sebe in druge. 
Več informacij in kontakt za prijave: info@dso-trebnje.si ali na 
07/34 62 171. 

Po sprostitvi vladnih ukrepov so se po več mesecih na parket in 
v tekmovalni ritem vrnile tudi mlajše selekcije kluba. Mladinska 
ekipa je odigrala dve tekmi v 1. mladinski ligi in vknjižili dve zma-
gi. Doma so premagali rivale iz Novega mesta ter slavili še na Ko-
deljevem. Da ima trebanjski Trimo v mlajših kategorijah izjemen 
potencial, pa dokazuje tudi vpoklic na pregledni trening kadetske 
reprezentance, ki so se ga udeležili Miha Gaberc, Alen Čulk in 
Nejc Ropič.

RK Trimo Trebnje
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KLASIČNO SLIKARSTVO 
 
Videti kaj je naslikano na slikovni površini je 
vedeti kaj slikar sporoča. Klasični slikarski 
pristopi so osnovna izvirna sporočila kjer 
gledalec neposredno spozna naslikano 
zgodbo. Tokrat je bil izbor pester. Dela so 
slikarsko zanimiva, raznolika in segajo v več 
tematskih segmentov. Ob širokem obsegu 
so bila prisotna tudi dela, ki so ponudila 
izziv, ki je silil v dvom ali so v tematskem 
sklopu ali ne. Dela,  ki niso sodila k temi so 
bila kvalitetna a ne klasična, prej sodobna 
in dobra. Torej omejitev na klasiko je morala 
zdržati. Vsak avtor je svoje delo izdelal do 
konca. Nekaj je ljubiteljskih pristopov in še 
več skoraj profesionalnih. Klasiko zdrži čopič 
in ustvarjalec. Tu ni igre ali poskusa, tukaj 
gre za vedeti kaj početi in kaj naslikati. Ob 
izboru del smo soglasno izbrali dela, ki so 
izražala najprej slog, temo in pristop, 
kompozicija pa je bila osnova.  Vsa likovna 
dela, izbrana za priznanja ali ne, so impulz 
ustvarjalnosti in slikarskega početja vseh 
ustvarjalcev in prav lepo je opazovati 
raznolikost idej avtorjev, ki poskušajo in 
raziskujejo v čustveno neskončnost. Nekaj 
del seveda izstopa v kvaliteti in pristopu, 
tudi temi, te slike pa so v bistvu dovršena 
slikarska dela, bravo. 
 
Čestitke vsem avtorjem! 
 

Akad. slikar  
Denis Senegačnik, mag. umetnosti 
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ZLATA PALETA 2021 
 
 

TEMATSKA RAZSTAVA 
 
 

KLASIČNO SLIKARSTVO 
 
 

12. maj 2021 – 16. junij 2021 
 
 
 

Galerija ANA ZD Trebnje 
Goliev trg 3 
8210 Trebnje 

Si pripravljen-a prispevati nekaj dobrega za 
skupnost in pomagati ter reševati ob nesrečah?

PRIDRUŽI SE NAM!

Za nas, za vse. 
Prostovoljno gasilstvo. 

Si želiš akcije in uporabe 
sodobne gasilske tehnike? 
Si se pripravljen/-a izobraževati in hkrati razširiti svoj krog prijateljev? 
Si pripravljen/-a prispevati nekaj dobrega za skupnost in pomagati ter 
reševati ljudi ob nesrečah?
VABLJEN! VABLJENA! 
PGD Trebnje ima še dovolj prostora v svojih vrstah! Vsak lahko najde 
svoje mesto v operativi, pri delu z mladino, upravljanju društva, ob 
prijetnem druženju. Starostnih omejitev ni.
Svoje delo in opremo vam bomo v skladu z aktualnimi preventivnimi 
ukrepi predstavili v naslednjih sredah, in sicer 19. in 26. maja ter 2. 
junija med 18.00 in 19.00. 

Na pomoč!

UŽIVAJTE V 
ŠPORTNEM PARKU 
TREBNJE

Športni park je med tednom do 16. ure namenjen osnovnošolskim de-
javnostim Osnovne šole Trebnje.
Svoj termin za uporabo do prostih športnih površin si zagotovite z upora-
bo SPORTIFIQ: https://sportni-park-trebnje.sportifiq.com/sl. 
Društva in klubi naj si rezervirajo vse organizirane dejavnosti v športnem 
parku, posamezniki pa uporabo teniškega igrišča. 
Sprejeta so tudi PRAVILA UPORABE ŠPORTNIH POVRŠIN IN OBJEKTOV V 
ŠPORTNEM PARKU, ki so objavljena na spletni strani Občine. 
Vsem uporabnikom želimo prijetno in varno vadbo, športnikom pa naj-
boljše rezultate.
Upoštevajte pravila za red in čistočo ter se obnašajte športno!
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Nova policijska pisarna 
na Račjem selu
V mesecu aprilu je bila v sodelovanju s KS Račje 
selo in PGD Račje selo ustanovljena policijska 
pisarna s sedežem v prostorih gasilskega doma 
PGD Račje selo. 

Zaradi varnostne problematike in izboljšanja 
sodelovanja z lokano skupnostjo se je Policijska 
postaja Trebnje odločila za ustanovitev pisarne. 
Policisti bodo v policijski pisarni državljanom za-
gotavljali vsa svetovanja, opravljali razgovore, or-
ganizirali posvete in druge oblike komuniciranja 
o varnostnih pojavih in njihovih rešitvah. Oprav-
ljali bodo še vse ostale policijske naloge, kot to 
določa 69. člen Pravil policije. 
Policija bo pisarno uporabljala tudi izven urad-
nih ur za službene potrebe ter za sodelovanje z 
občani in za pomoč. Tako lahko svoje obveznosti 
opravite tudi v tej pisarni in ne le na glavni Poli-
cijski postaji v Trebnjem. Z veseljem vam bodo 
pomagali ali vas usmerili v pravo smer.
Uradni delovni čas policijske pisarne je vsak  
torek med 8. in 10. uro ter vsak petek med  
15. in 17.

Mojca Smolič

Dvorana v kulturnem 
domu ima novo 
podobo
Dvorana v Kulturnem domu je dobila nov, čudo-
vit izgled in damsko čaka, da bo lahko odprla vra-
ta željnim obiskovalcem. 
Položili so nov tlak s talnim gretjem in poravnali 
tla tako, da bo dvorana res lahko imela večna-
mensko uporabo. V strop so zaradi dobre aku-
stike vgradili plošče, ga opremili s profesionalno 
razsvetljavo in novim projektorjem. Odrska par-
ketna tla so prebrusili, polakirali, dodali nove 
stopnice, luči in zavese. Na starem balkonu so 
odstranili projekcijsko sobo in s tem pridobili 
ogromen prostor za obiskovalce. Uredili so tlak, 
dodali novo varnostno ograjo in poleg balkona 
lično predelali in obnovili sobo za nastopajoče. 
Celotni prostori imajo tudi nova notranja vrata 
in prepleskane stene in nove premične stole, kar 
omogoča večnamensko rabo prostora. 
Prenovljena dvorana bo še naprej služila širši jav-
nosti za kulturno dejavnost. Trebanjska društva 
lahko dvorano brezplačno najamejo, koordinator 
za najem je g. Pavle Rot (051 203 086). Ker pa 
trenutna epidemiološka slika še ne dopušča pri-
reditev, bo brezplačna uporaba prostorov Kultur-
nega doma Trebnje možna takoj, ko bodo le-te 
spet dovoljene.

Mojca Smolič

novice
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Spoštovane občanke in 
spoštovani občani!

Občina Trebnje je objavila po-
ziv za podelitev priznanj. Mnogo je občanov, organizacij, po-
slovnih subjektov v občini Trebnje, ki si zaslužijo pohvalo za 
svoj trud, svoj prispevek k boljšem življenju in večji razpoznav-
nosti občine Trebnje. Težko pa je vsem zaslužnim priznanje tudi 
podeliti. V OO SD Trebnje smo letos predlagali, da se Plaketa 
Občine Trebnje podeli Patronažnemu oddelku ZD Trebnje, za 
prejemnike Priznanja Občine Trebnje pa smo predlagali Občin-
sko organizacijo Rdečega križa Trebnje, podjetje ALVA d.o.o. in 
Občinski štab civilne zaščite Občine Trebnje. 

Menimo, da si vsi predlagani za svoje dolgoletno delo usmerje-
no v lokalno skupnost resnično zaslužijo vso pohvalo.

OO SD Trebnje

ZAHVALA

JELKA OSOLNIK
Iz Gubčeve ceste

Ob smrti naše drage mami in babi se želimo zahvaliti za podporo, ki so jo ob 
slovesu izkazali njeni čudoviti sosedje z Gubčeve ceste 9, bivši sodelavci in 
člani Društva upokojencev Trima Trebnje, udeleženci Univerze za tretje ži-
vljenjsko obdobje ter številni drugi prijatelji in znanci.

Hvala Kvartetu Strmole za profesionalno organizacijo pogreba v Kranju 28. 
4. 2021. Na tem mestu bi se želeli zahvaliti tudi srčnim negovalkam Zdenki, 
Olgici in Veroniki, ki so nam pomagale v prvih mesecih.

Za nami je nekajmesečno težko obdobje, a s tudi prijetnimi in svetlimi trenut-
ki, s katerimi bomo krpali praznino, ki ostaja za njo.
Kljub težki bolezni je bila mami z besedo in pogledom tako rekoč do zadnjega 
diha.

Hči Jasna in sin Sašo z družinama

Zagon gospodarstva in 

davčna razbremenitev

Tukaj je mesec maj. Epidemijo počasi spravljamo v red. Množično 

cepljenje proti covid-19 nas bo pripeljalo do končnega cilja. Do 

takrat pa bomo morali spoštovati sprejete ukrepe in se jih držati. 

Nova Slovenija, njeni ministri in poslanci tudi v teh težkih časih 

odgovorno opravljajo svoje delo in se skupaj z Vlado RS priprav-

ljajo na pomembne cilje v prihodnosti.

Pomembna zaveza Nove Slovenije in ključen del našega gospodar-

skega programa so nižji davki in administrativne poenostavitve. 

Danes se ljudje utapljajo v morju predpisov. V zakonodajni proce-

duri je zato že prvi paket zakonodaje za odpravo birokratskih ovir. 

Vlada pa pripravlja tudi paket sprememb petih davčnih zakonov.

Za politiko NSi je ključna usmeritev: »Tisti, ki delajo, ki ustvarjajo 

dodano vrednost, morajo od svojega dela tudi imeti več. Več kot 

imajo danes. Za NSi je delo vrednota. Zaupamo ljudem in verja-

memo, da zna posameznik z denarjem ravnati bolj odgovorno, 

preudarno in racionalno kot država.«

V NSi predlagamo postopen dvig splošne dohodninske olajšave 

iz sedanjih 3.500 EUR na 7.500 EUR do leta 2025. To pomeni, da 

bodo imeli ljudje že od začetka naslednjega leta višje neto plače.

Prepričan sem, da je edina pot za uspešen izhod iz epidemije za-

gon gospodarstva in davčna razbremenitev. Načrtovane davčne 

olajšave vsem prinašajo višje neto plače.

Blaž Pavlin, poslanec NSi

POSPEŠENO CEPLJENJE,  

HITREJŠA NORMALIZACIJA 

V naši lepi domovini nekaterim skrajnim posameznikom pri-

manjkuje razsodnosti. Namesto složnosti v boju zoper covid-19 

za napredek in gospodarski razvoj raje iščejo poti za uničenje 

naše države. Grožnje, tudi s smrtjo, so postale stalnica, kar se-

veda ni dopustno. 

Obsojamo neodgovorna zbiranja več tisoč ljudi, ki ne upošte-

vajo navodil za preprečevanje in obvladovanje epidemije. S 

svojimi dejanji ogrožajo sebe, predvsem pa ranljivejše skupine 

prebivalstva.

Trenutna epidemiološka slika se izboljšuje. Izboljšanju je go-

tovo pripomoglo cepljenje. Lansko leto smo čakali in upali na 

cepivo, ki bo preprečilo številne smrti. Cepivo sedaj je in vsak 

posameznik se glede cepljenja odloča samostojno, vsekakor 

pa je njegova odgovornost tudi do drugih.

Zahvaljujemo se vsem občanom, ki kljub dolgotrajni epidemiji 

še vedno upoštevajo vsa navodila strokovne skupine NIJZ. Vsi 

že nestrpno pričakujemo brezskrbne počitnice in dopuste.

Franci Kepa, predsednik OO SDS Trebnje

stranke / zahvale / obvestila
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Sponzor nove križanke so Dolenjske lekarne Novo mesto p.o.
Zavod je nastal leta 1978 in danes zaposluje okoli 100 oseb, več kot 66 % 
z visoko izobrazbo. V 15 poslovnih enotah poleg Galenskega laboratori-
ja, kjer za potrebe svojih lekarn v maloserijski proizvodnji izdelujejo čez 
100 različnih galenskih izdelkov (kreme, mazila, gele, praške, raztopine, 
sirupe, svečke, vaginalne globule in tinkture), so tudi prvi na Dolenjskem 
z Drive in lekarno v Trebnjem na Obrtniški ulici.
Njihovo osnovno poslanstvo je preskrba prebivalstva z zdravili, saj imajo 
lastno proizvodnjo tako zdravil kot izdelkov za nego in varovanje zdravja. 
Trg oskrbujejo z zdravili, medicinskimi pripomočki, s sredstvi za nego in 
higieno, s sredstvi za varovanje zdravja, z otroško hrano in dietetičnimi 
izdelki in zdravili za uporabo v veterinarski medicini. 
Novost je Drive in lekarna v Trebnjem, katere posebnost je postrežba v 
avtomobilu. Ta je zelo prijazna invalidom in ljudem z omejenimi gibalnimi 
ovirami, staršem z majhnimi otroki in seveda v tem času vsem, ker se 
moramo izogibati osebnim stikom.
Odpiralni čas Lekarne Drive in Trebnje je od ponedeljka do petka od 
7.30 do 19.00 in v soboto od 8.00 do 13.00. Ob nedeljah in praznikih pa 
dežurstvo izvajata Lekarna Trebnje (poleg Zdravstvenega doma Trebnje) 
med 8.00 in 13.00 ter Lekarna Novo mesto (poleg Zdravstvenega doma 
Novo mesto), kjer se izvaja 24-urna dežurna služba. 
Vse dodatne informacije najdete na spletni strani https://www.dolen-
jske-lekarne.si

In preko telefona: Lekarna Trebnje (poleg ZD Trebnje), Goliev  
trg 3, 8210 Trebnje 07 348 13 91 ali Lekarna Drive in, Obrtniška ul. 
07 29 27 190.

Za vas so pripravili nagrade:
1. nagrada: izdelki v vrednosti 30 €
2. nagrada: izdelki v vrednosti 25 €
3. nagrada: izdelki 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 poned-
eljka, 7. 6. 2021. Gesel po tem datumu in gesel brez naslova ne 
bomo upoštevali.

Pravilno geslo nagradne križanke iz aprilske številke Glasila se glasi 
E-VOZILA. Prejeli smo 56 rešitev, od tega 1 nepravilno. Na seji 3. 5. 
2021 smo izžrebali 3 nagrajence:
1. nagrajenka: VIDA ŠPAROVEC, Korita 24, 8211 Dobrnič
2. nagrajenec: ANTON MURN, Gorenje Selce 7, 8211 Dobrnič
3. nagrajenka: ANICA BORŠTNAR, Režunova 12, 8210 Trebnje

Nagrajenci nagrade z osebnim dokumentom lahko dvignejo v AVTO 
SLAK d.o.o. na Obrtniški ulici 51, Trebnje. 

križanka


