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Ponovna raba vode v Latviji
AQUARES projektni partnerji nadaljujemo s spletnimi dogodki o ponovni rabi vode v 
Evropi. Konec oktobra so projektni partnerji iz Latvije – »Association Baltic Coasts« 
predstavili dva primera dobre prakse ponovne rabe vode v kmetijstvu in storitvah. 
Na večji kmetiji so uredili rastlinsko čistilno napravo, kjer se zbere in prečisti voda iz me-
lioracijskih jarkov in polj, ki jo nato uporabijo za namakanje v rastlinjakih. Drugi primer je 
pranje strojne mehanizacije cestnega podjetja v Kendava, kjer uporabljajo le deževnico 
s parkirnih površin in izcedno vodo, ki jo nato v postopku čiščenja prečistijo in ponovno 
uporabijo za pranje mehanizacije. 
Na povabilo Občine Trebnje so se dogodka udeležili tudi predstavniki Razvojnega centra 
Novo mesto, podjetja Limnos, Ministrstva za okolje in prostor, Biotehniške in Filozofske 
fakultete.

Sara Uhan 
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo, OU Občine Trebnje
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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. Prispevki 
političnih strank in neodvisnih list ne smejo 
presegati 750 znakov s presledki. Prispevkov, 
ki ne bodo podpisani s polnimi imeni avtor-
jev, ne bomo objavili. Prosimo, da ob prispev-
ku vedno navedete tudi avtorja fotografije. 
Uredništvo si pridržuje pravico, da neprimer-
ne 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. 12. 2020, predviden izid 
je v sredo, 16. 12. 2020.
Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po 
tem datumu, bodo uvrščeni v naslednjo števil-
ko, če bodo še aktualni.

občinske novice

Spoštovane 
občanke in 
spoštovani občani!
Čas neusmiljeno teče in leto 2020 se po-
časi izteka. Leto, ki je zelo posebno, predv-
sem zaradi pandemije. Življenje je skoraj 
vsem nam postavila na glavo. Posledice 
bodo tako rekoč na vseh področjih življe-
nja, še najhujše pa je na področju zdravja 
in medsebojnih odnosov. Pozitivne in lju-
beče vezi z ljudmi, ki so nam v življenju 
pomembni, lahko preprečijo bolezni in na-
redijo življenje lepše in daljše. Torej znotraj 
družine in tudi s prijatelji negujmo ljubeč 
in spoštljiv odnos, kolikor je to mogoče 
glede na razmere. V programu Starejši za 
starejše ohranjajo stike po telefonu, prav 
bi bilo, da vsi ohranjamo stike s svojim kro-
gom prijateljev in znancev. Še posebno pa 
smo odgovorni za socialno šibkejše v svoji 
soseščini – povprašajmo jih, kako se po-
čutijo in ali kaj potrebujejo. Zima bo letos 
dolga, epidemija pa ne popušča, le ljubeči 
in spoštljivi medsebojni odnosi nam lahko 
pomagajo. Ostanimo dobrovoljni in zdravi.
Občina Trebnje je kljub epidemiji delovala 
nemoteno in izvedli smo večino progra-
mov. Zaposleni so dosledno upoštevali vsa 
priporočila epidemiološke stroke in za en-
krat nimamo večjih težav. Pohvaliti moram 
naše zaposlene, in sicer ker so zelo priza-

devni in strokovni. Občina Trebnje še nikoli 
ni imela tako izjemne ekipe. Zahvaljujem se 
tudi Civilni zaščiti, gasilcem in Rdečemu križu 
ter ostalim, ki ste aktivno sodelovali v obvla-
dovanju epidemije. 
Dokončali smo industrijsko cono, cestni pro-
gram, Športni park Trebnje, drsališče, mrliško 
vežico na Selih pri Šumberku, protipoplavne 
ukrepe v Šentlovrencu, načrtovanje kanali-
zacij in vodovodov itd. Kupili bomo tudi pro-
store KZ Trebnje in pošto na Veliki Loki. Tudi 
po dvanajstih KS so bili pridni in delavni. V 
okviru zmožnosti moramo tako v javni upra-
vi kot tudi v gospodarstvu načrte realizirati 
v čim večjem obsegu in postaviti temelje za 
okrevanje po epidemiji. To bo najverjetneje 
največja kriza, kar smo jih doživeli, in vsak 
od nas je dolžan narediti vse, kar je v njego-
vi moči, da bo življenje po epidemiji lepše. 
Kriza je lahko tudi priložnost – če nam uspe 
ohraniti delovna mesta in dobre medsebojne 
odnose, je to zmagovalna kombinacija za ra-
zvoj Občine Trebnje in za vas, posameznike. 
Želim vam zdravja, želim vam bogastva, ki s 
časom ne mine. Počasi se bližamo adventu. 
Adventni čas je čas veselega pričakovanja, 
čas upanja in radostne priprave na Jezuso-
vo rojstvo. V njem se prepletajo naša pre-
teklost, sedanjost in prihodnost. Zaključen 
krog predstavlja večnost, štiri sveče pa sim-
bolizirajo MIR, LJUBEZEN, VERO in UPANJE. 

Vaš župan Alojzij Kastelic 
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Pravilna uporaba 
organskih gnojil 
Kje delamo napake?  
Na kaj moramo biti pozorni 
pri gnojenju? Kako obvarovati 
priobalni pas Temenice? 
Uredba, ki nam bo pomagala odgovoriti 
na zgoraj zastavljena vprašanja, se ime-
nuje Uredba o varstvu voda pred onesna-
ževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, ki je 
zapisana v Uradnem listu R Slovenije (št. 
113/09, 5/13, 22715, 27/17) in je stara že 
dobrih deset let. Zato se zelo težko spri-
jaznimo z njenim nepoznavanjem, včasih 
pa tudi z njeno ignoranco. V želji, da do 
zapletov ne bi več prihajalo in da razbli-
nimo še zadnje dvome okrog gnojenja, 
predstavljamo članek na to temo. 

Najprej moramo pojasniti osnovna pojma, 
in sicer kaj sploh so organska gnojila in vr-
ste le-teh. To so živinska gnojila (hlevski 
gnoj, gnojevka, gnojnica) in druga gnojila 
organskega izvora (digestat, kompost, bla-
to iz čistilnih naprav, šota). Naj pojasnimo 
razliko med gnojevko in gnojnico (ta dva 
termina se velikokrat zamenjujeta, čeprav 
sta obe tekoči organski gnojili). Gnojevka 
so iztrebki rejnih živali, kot sta seč in bla-
to, brez manjšega dodatka stelje ali z njim 
in z večjim ali manjšim dodatkom vode. 
Gnojnica pa je mešanica seča rejnih živa-
li z vodo, predvsem iz odcednih voda iz 
gnojišč. O hlevskem gnoju pa ni potrebno 
izgubljati besed (gre za trdo komponento 
organskega gnojila). 

V izogib prvi napaki najprej spregovorimo 
o časovno dovoljeni/nedovoljeni uporabi.

Gnojenje s tekočimi organskimi gnojili je 
prepovedano na kmetijskih zemljiščih od 
15. novembra do 1. marca (izjema je, če 
gre za pripravo zemljišč za setev jarih žit, 
trav in TDM in za pomladansko dognoje-
vanje ozimin; v tem primeru velja prepo-
ved samo do 15. februarja). 

Zelo pomemben podatek, ki si ga velja 
zapomniti, pa je, da je na kmetijskih ze-
mljiščih prepovedano gnojiti s hlevskim 
gnojem od 1. decembra do 15. februar-
ja (brez izjeme in ne glede na vremenske 
pogoje). Prav tako je pomembno upošte-
vati to, da je gnojenje z organskimi in mi-
neralnimi gnojili prepovedano na poplav-
ljenih tleh, na tleh nasičenimi z vodo, na 
tleh prekritih s snežno odejo in na zmrz-
njenih tleh.

Odgovor na vprašanje, kako obvarujemo 
sam potok Temenico, pa je sledeč. Po Za-
konu o vodah ločujemo reke in potoke. 
Varovalni priobalni pas, na katerem se ne 
sme opravljati vnosa gnojil, je za reke (npr. 
Krka in Kolpa, Mirna v spodnjem toku) 
15 m tlorisne širine od reke. Temenica pa 
spada v kategorijo potoki, zato je varoval-
ni priobalni pas, kjer se ne sme gnojiti, 
5 m tlorisne širine od potoka.

Avtor tega članka ni pristaš kaznovalne 
politike, vendar se moramo zavedati, da 
je potrebno ob večjih kršitvah ukrepati hi-
tro in učinkovito, kar bo naša praksa tudi 
v prihodnje.

Globe za nespoštovanje časovnih pre-
povedi gnojenja predvsem po snegu in 
gnojenja v priobalnem pasu se gibljejo 
od 800 € za fizične osebe do 2000 € za 
pravne osebe.

Da se izognemo zapletom in v primeru kr-
šitev kaznovanju, kmetu svetujemo gnoje-
nje na podlagi gnojilnih načrtov (dodajajo 
se samo tista hranila, ki jih rastline potre-
bujejo za rast ob upoštevanju zaloge hranil 
v tleh). S tem se zmanjšuje t. i. gnojenje na 
pamet, stroški gnojenja za kmeta so manj-
ši, manjša je tudi obremenitev za okolje.

Za konec bi se dotaknili še perečega pro-
blema, ki se pojavlja povsod po Sloveniji, 
in to je moteči smrad ob gnojenju z organ-
skimi gnojili. Proti smradu sicer nimamo 
ukrepov, a se mu je mogoče v veliki meri 
izogniti, če se gnojilo v najkrajšem času za-
dela v zemljo. Zelo pomembno pa je tudi, 
kakšno je sodelovanje in sobivanje med 
kmečkim in nekmečkim prebivalstvom. 
Zavedati se moramo, da samooskrba 
pada, ponekod se že pojavlja opuščanje 
pridelave, s tem pa posledično zaraščanje 
kmetijskih zemljišč. 

Daniel Bračič,
kmetijski inšpektor

Redno izvajanje testiranj 
V četrtek, 12. novembra, smo poklicali v. d. direktorico Doma 
starejših občanov Trebnje, ga. Matejo Povhe, da nam je podala 
stanje obolelosti za Covid-19 virusom. Med zadnjim testiranjem 
v obdobju od 9. 11. 2020 do 12. 11. 2020 na sedežu zavoda v 
Trebnjem je bilo pri stanovalcih v sivi coni odkritih 29 novih okužb, 
pri zaposlenih 4. Naraščanje števila okužb kljub vsem prizadevanjem 
in trudu ne pojenja. Skupno število okuženih stanovalcev je doseglo 
številko 51. Dva zmed njih, primarno zaradi drugih zdravstvenih 
težav, sta v bolnišnici, ostali pa so nastanjeni v rdeči coni doma. 
Večina je asimptomatskih ali pa okužbo prebolevajo z blažjimi 
simptomi. Med okuženimi je tudi 12 zaposlenih, nekaj jih je bolezen 
že prebolelo in se v naslednjih dneh vračajo na delo. 

Mojca Smolič

Zahvala ob 
nesreči

Iskreno se zahvaljujeva za pomoč, po-
žrtvovalnost in hitro posredovanje ob 
naravni nesreči gasilcem PGD Račje 
selo, sosedom in vaščanom Hudej.

Hvala tudi tistim, ki so izrazili priprav-
ljenost za pomoč.

Vsem in vsakemu posebej še enkrat 
hvala za vso skrb in trud pri sanaciji 
streh.

Avgust in Mira Hrast
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Poročilo  
s 13. redne seje 
Občinskega sveta 
Občine Trebnje
Župan je sklical 13. redno sejo Občin-
skega sveta Občine Trebnje, ki je pote-
kala v sredo, 7. oktobra 2020, od 16. 
do 18.20. ure v predavalnici Centra za 
izobraževanje in kulturo Trebnje. 

Na seji je bilo prisotnih 17 članic 
in članov Občinskega sveta Občine 
Trebnje, na dnevni red pa je bilo ume-
ščenih 31 točk. Na Občini Trebnje smo 
pri organizaciji in izvedbi seje spo-
štovali priporočila in ukrepe NIJZ za 
preprečitev širjenja okužb z virusom 
SARS-CoV-2. Ob prihodu v prostor se je 
izvajalo merjenje telesne temperature 
vsakega posameznika, obvezno je bilo 
razkuževanje rok, prav tako uporaba 
zaščitne maske in spoštovanje zadost-
ne medosebne razdalje. 

Uvodoma je Občinski svet Občine Treb-
nje potrdil zapisnik 12. redne seje z dne 
19. 2. 2020 ter zapisnike 5. dopisne seje 
z zaključkom dne 16. 4. 2020, 6. dopi-
sne seje z zaključkom 20. 4. 2020, 7. 
dopisne seje z zaključkom 23. 4. 2020, 
8. dopisne seje z zaključkom dne 4. 5. 
2020, 9. dopisne seje z zaključkom dne 
29. 5. 2020, 10. dopisne seje z zaključ-
kom dne 22. 6. 2020, 11. dopisne seje 
z zaključkom dne 30. 6. 2020 in 12. do-
pisne seje z zaključkom dne 8. 9. 2020.

V nadaljevanju se je Občinski svet Obči-
ne Trebnje seznanil s prenehanjem 
mandata članu Občinskega sveta Obči-
ne Trebnje Ninu Zajcu in naložil Občin-
ski volilni komisiji Občine Trebnje, da 
ugotovi, kdo bo nadomestil člana, ki 
je odstopil. V okviru kadrovskih zadev 
je podal negativno mnenje k imenova-
nju Mateje Vrabec za direktorico Doma 
starejših občanov Trebnje, v Svet Doma 
starejših občanov Trebnje pa imeno-
val Mirana Candellarija iz Trebnjega. 
V Svet Glasbene šole Trebnje je ime-
noval Milana Žnidaršiča iz Trebnjega 
ter v Svet Osnovne šole Veliki Gaber 
Štefanijo Gliha, Damjana Goloba in 
Tomaža Praznika.

Občinski svet Občine Trebnje je v na-
daljevanju sprejel Zaključni račun pro-

računa Občine Trebnje za leto 2019 ter 
Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o proračunu Občine Trebnje 
za leto 2020 – rebalans IV, z upošte-
vanjem sprejetega Amandmaja št. 1, 
s prvopodpisanim Blažem Ovnikom. 
Vezano na rebalans IV je Občinski svet 
Občine Trebnje sprejel tudi Načrt rav-
nanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Trebnje za leto 2020, ki obsega 
načrt pridobivanja nepremičnega pre-
moženja in načrt razpolaganja z nepre-
mičnim premoženjem, z upoštevanjem 
Amandmaja št. 1 k predlogu Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu Občine Trebnje za leto 2020 
– rebalans IV.

Občinski svet Občine Trebnje je nadalje 
po skrajšanem postopku sprejel Odlok 
o spremembi Odloka o ustanovitvi jav-
nega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtca 
Mavrica Trebnje in z združitvijo prve in 
druge obravnave še Odlok o razglasitvi 
Hiše Goliev trg 7 za kulturni spomenik 
lokalnega pomena. V prvi obravnavi 
je sprejel Odlok o ravnanju z zapušče-
nimi in nepravilno parkiranimi vozili 
v občini Trebnje, z upoštevanjem pri-
pomb Komisije za statutarna vprašanja 
in lokalno samoupravo, ter Navodilo 
za predstavnike ustanovitelja v orga-
nih upravljanja javnih zavodov, katerih 
ustanoviteljica je Občina Trebnje. Zara-
di zaostrovanja epidemiološkega stanja 
je sprejel še Sklep o načinu delovanja 
in odločanja Občinskega sveta Občine 
Trebnje v času izrednih razmer, pove-
zanih z nalezljivo boleznijo SARS-CoV-2 
(COVID-19).

Prav tako se je podaljšalo delovanje 
dveh začasnih oddelkov Vrtca Sončni-
ca Veliki Gaber, ki delujeta v prostorih 
Osnovne šole Veliki Gaber, in sicer od 
1. 9. 2020 do 31. 8. 2021, ter podalo 
soglasje k porabi presežka prihodkov 
nad odhodki iz leta 2019 iz naslova 
javne službe v višini 25.000,00 EUR, ki 
ga Vrtec Mavrica Trebnje nameni svoji 
dejavnosti za obdobje od 1. 1. 2020 do 
30. 4. 2020.

Občinski svet Občine Trebnje je Druš-
tvo za napredek Hribovec Rihpovec 
oprostilo plačila komunalnega pris-
pevka zaradi priključitve objekta (po-
krit prireditveni prostor) na javno vo-
dovodno omrežje ter sprejel Sklep o 
lokacijski preveritvi za prilagajanje in 

natančne oblike in velikosti območ-
ja stavbnih zemljišč za enoto urejanja 
prostora z oznako KR009, ki se nanaša 
na dele zemljišč parc. št. 41/6 in 44, 
k.o. 1408 Ševnica, ter Sklep o lokacijski 
preveritvi za določitev obsega stavb-
nega zemljišča pri posamični poselitvi, 
ki se nanaša na dele zemljišč parc. št. 
1054, k.o. Poljane v Občini Trebnje in 
1057, k.o. Poljane v Občini Šmartno pri 
Litiji.

V nadaljevanju je Občinski svet Občine 
Trebnje potrdil tri elaborate o oblikova-
nju cene izvajanja storitev javnih služb, 
in sicer Elaborat o oblikovanju cene 
izvajanja storitev javne službe oskrbe 
s pitno vodo na območju občine Treb-
nje v letu 2020, Elaborat o oblikovanju 
cene izvajanja storitev javne službe od-
vajanje in čiščenje komunalne in pada-
vinske odpadne vode ter storitve pove-
zane z greznicami in MKČN na območju 
občine Trebnje v letu 2020 in Elaborat 
o oblikovanju cene izvajanja storitev 
javne službe ravnanje z odpadki na ob-
močju občine Trebnje v letu 2020.

Prav tako je Občinski svet Občine Treb-
nje potrdil vse predlagane premoženj-
sko pravne zadeve, se seznanil s Poro-
čilom o izvrševanju proračuna Občine 
Trebnje v prvem polletju leta 2020, 
novelacijo Dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP) za pro-
jekt Kolesarska veriga na podeželju ter 
novelacijama DIIP in IP za projekt Ener-
getska prenova stavbe CIK Trebnje.

Na koncu je Občinski svet Občine Treb-
nje potrdil še predlog za izstop Občine 
Trebnje iz Inštituta regij Evrope (IRE) z 
iztekom leta 2020 in predlog za vstop 
in včlanitev Občine Trebnje v združenje 
ALDA (Evropsko združenje za lokalno 
demokracijo) s pričetkom leta 2021 
ter se seznanil s sklepoma za izplačilo 
sredstev iz proračunske rezerve.

Vse informacije glede sklica in vsebine 
sej Občinskega sveta Občine Trebnje 
so na voljo na spletni strani Občine 
Trebnje (http://www.trebnje.si/), kjer 
si lahko ogledate tudi posnetke sej in 
preberete gradiva in zapisnike prete-
klih sej. 

Andreja Perc 
Oddelek za splošne zadeve 

OU Občine Trebnje

občinske novice
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Otroško igrišče ob DSO dobiva 
novo podobo
Večnamenski park pri Domu starejših Trebnje, o čemer smo že pi-
sali, dobiva novo podobo. Obnova športnega igrišča je že zaklju-
čena, v teh dneh pa poteka izgradnja otroškega igrišča. Obstoječa 
igrala so že umaknjena, trenutno pa potekajo zemeljska dela in 
če bo vreme naklonjeno, se bodo dela zaključila v nekaj tednih. 
V preteklosti smo vas seznanili, da se predvideva v letih 2021 in 
2022 izgradnja spremljajočih objektov, hortikulturna ureditev 
parka z novimi zasaditvami ter umestitev makete reke Temenice 
v park kot učni element za obiskovalce. KS Trebnje je pripravila 
projekt, vendar je bila naknadno z dopisom Občine Trebnje se-
znanjena, da se na delu zelenice, kjer je bila predvidena ureditev 
parka, predvideva gradnja varstveno delovnega centra. Interes 
občine naj bi bil, da poskrbi za ranljive skupine. 

Vanja Jakopin

Dobrodelni Tika Taka Mulčki
V ŠD Tika Taka Mulčki smo v zadnji dobrodelni akciji, ki je bila sep-
tembra, zbirali sredstva za OŠ Dolenja Nemška vas. Po pogovoru 
s prijetno presenečeno ravnateljico smo dobili seznam stvari, ki 
jih šola potrebuje. S pomočjo članov društva in znanih Slovencev, 
kot je Dejan Grabič, trener kluba NK Bravo, je bilo zbrano preko 
500 evrov. Kupili smo šolske potrebščine, družabne igre, knjige, 
žoge. Na šoli so nas sprejeli z lepo gesto in društvu v zahvalo po-
darili termometer, ki bo ob pokalih, zahvalah in medaljah krasil 
našo vitrino. Čeprav smo mlado društvo, smo sodelovali ali prire-
dili že 19 dobrodelnih akcij.
HVALA VSEM, KI IMATE ŠIROKO SRCE IN VLAGATE TRUD TER PRO-
STI ČAS V DOBER NAMEN.
Nekaj so besede, nekaj pa dejanja, ki prispevajo k zgledu in pozi-
tivnosti v naši družbi.

HVALA VSEM STARIM IN MLADIM MULČKOM!
Radi se imejte in pomagajte si med seboj.

Dejan Benčina,
predsednik ŠD Tika Taka Mulčki

Praznujemo obletnice 
pomembnih Trebanjcev
Letos mineva 100 let od rojstva Vilme Bukovec Kambič in dr. Alojzija 
Šuštarja. V ponedeljek zvečer smo v sodelovanju z Občino Trebnje 
pripravili predstavitev knjige Vilma Bukovčeva, primadona za vse 
čase, ki jo je napisal Marko Košir. V pogovoru z avtorjem smo po-
leg življenja naše slavne rojakinje predstavili tudi anekdote o njenem 
sošolcu, poznejšem slovenskem nadškofu in metropolitu, Alojziju 
Šuštarju. Postavili smo tudi razstavo izbranih predmetov iz njene za-
puščine Občini Trebnje. V dvorani STIK so bili tako sploh prvič razstav-
ljeni njeni predmeti s predstav (pahljače, umetne trepalnice, nakit, 
kostumi, …), obleke, skulpture, umetniška dela in njene fotografije.
V septembru smo zapuščino Vilme Bukovec, častne občanke Občine 
Trebnje in Občine Metlika, digitalizirali in popisali, v oktobru vključili 
v katalog COBISS ter na domoznanskem portalu Kamra.si objavili njej 
posvečeno digitalno zbirko Vilma Bukovec: zapuščine Trebnjemu.

Patricija Tratar
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

novice
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Policija svetuje
Policisti PP Trebnje opozarjamo, da je 
vidnost v cestnem prometu – varnost. Z 
akcijami, medijskimi kampanjami, par-
tnerskim sodelovanjem policije z občani, 
represivnimi in ne nazadnje s tehničnimi 
ukrepi smo v Trebnjem dosegli bistveno 
izboljšanje varnosti pešcev in naš temelj-
ni namen je, da vsi skupaj živimo varno. 

Osnovni namen in cilj akcije sta poveča-
ti prometno varnost pešcev, saj so med 
najbolj ogroženimi v cestnem prometu, 
namreč delež mrtvih na 100 poškodo-
vanih je med najvišjimi glede na druge 
skupine udeležencev. V zadnjih letih se 
je število mrtvih pešcev sicer bistveno 
zmanjšalo glede na pretekla leta, kar 
kaže, da je policija uspešna pri svojem 
delu. Še vedno pa ostaja najbolj ogrože-
na starostna skupina pešcev nad 65 let 
(starejši so običajno oblečeni tudi v te-

mnejša oblačila, ne uporabljajo kresničk 
ali drugih izdelkov z odsevnimi površi-
nami in jih vozniki zato bistveno kasneje 
opazijo, imajo slabše psihofizične spo-
sobnosti za varno sodelovanje v prome-
tu in manjšo sposobnost za hitro reagi-
ranje na nevarnosti), enako velja tudi za 
otroke do dopolnjenega 14. leta starosti.

Glede na število prometnih nesreč z 
udeležbo pešcev najbolj izstopajo pozni 
jesenski in začetni zimski meseci. V teh 
mesecih je svetli čas dneva krajši, neu-
godne vremenske razmere, kot so dež, 
megla, sneg, pa samo vidljivost dejansko 
zmanjšujejo, tako pri voznikih motornih 
vozil kakor tudi pri pešcih. Ravno iz tega 
razloga policisti poudarjamo, da je v ce-
stnem prometu nadvse pomembno, da 
se vsi udeleženci med seboj dobro vidi-
mo. 
 
Svetujem in priporočam vam, da upo-
rabljate v meglenih in deževnih dnevih 
oziroma ob sneženju svetlejša oblačila, 
v temnejšem času dneva pa kresničke 
in odsevne trakove. Danes kresničko 
pozna vsaka oseba. Z dolgoletnimi pre-
ventivno-vzgojnimi akcijami »Stopimo iz 
teme, Bodi previden« se večina pešcev 
zaveda pomena uporabe kresničk in dru-
gih odsevnih izdelkov.

Policisti si bomo še naprej prizadevali za 
doseganje visokih standardov varnosti, 
tako da bodo občani lahko še naprej ra-
čunali na naše policiste, sicer pa se lahko 
obrnejo na pomoč policije, kadarkoli so 
v težavah.

Vodja policijskega okoliša,
Dejan KAVŠEK
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Marija Lamovšek −  
Kmetica leta 2020 iz Društva 
podeželskih žena Tavžentroža
Ob svetovnem dnevu kmetic 15. oktobra je tudi letos potekal izbor 
za časten naziv “Kmetica leta.” Kljub težkim časom se je vseeno 
sestala komisija in izbrana je bila Marija Lamovšek iz Trebelnega.
Naša izbranka je bila letos prikrajšana za slovesno podelitev, a 
upamo, da se bo tudi to zgodilo, ko se zadeve umirijo.
Ga. Marija sedaj živi poročena v Mirni vasi pri Trebelnem. Odra-
ščala je v Rojah skupaj z devetimi otroki. Pravi, da je imela otroštvo 
zelo lepo, čeprav zelo skromno. Poročila se je zelo mlada, rodila 6 
otrok, ki sta jih z možem naučila kmečkega dela, spoštovati zemljo, 
vse sta izšolala. Po vseh letih težkega dela na kmetiji sta zgradila 
povsem novo poslopje, najprej hlev, kjer biva 25 govedi, dolga leta 
je oddajala mleko, vsadili so 5000 trt, leta 1997 se je odločila za 
dopolnilno dejavnost, “za turistično kmetijo”. Ga. Marija je zelo 
delavna ženska, saj je ob vsem, kar ji je nalagalo življenje, vedno 
našla čas še za mnoge dejavnosti. Zelo rada peče kruh, izvrstne 
potice, za kar je prejela 33 zlatih, 15 srebrnih in 11 bronastih pri-
znanj. L. 2016 je prejela plaketo za 3-krat zaporedno zlato prizna-
nje za kruh. Na Bledu je tekmovala v kuhanju zelja in žgancev, ob 
hudi konkurenci je prejela srebrno priznanje. Marija se ukvarja 
tudi s predelavo kisa, prejela je ogromno priznanj, enako tudi za 
vina, saj so vina izvrstne kakovosti. Ga. Marija je pravi veseljak, 
rada je tekmovala z moškimi v košnji in pobirala medalje. Skozi 
vsa leta življenja in dela na težki kmetiji si je našla čas za Društvo 
podeželskih žena in pravi, da je že 45 let članica, pred leti je bila 
tudi predsednica Krajevnega odbora. Vseskozi se je borila za boljši 
položaj ženske, kmetice na podeželju. Marija rada da popotnico 
vsakomur, ko pravi: »Utrjujmo povezanost, kmetice, pomagajmo 
si med seboj, pripadamo izročilu slovenskega kmeta, nadaljujmo 
delo naših prednikov. Prihaja čas za spoštovanost slovenske kme-
tice. Saj mati Zemlja brez pridnih rok kmetice ne bo zibala dobrot, 
po katerih čedalje bolj hrepenimo, da se pridelajo doma.« Tako 
mnoge v Društvu podeželskih žena Tavžentroža skrbijo za pode-
želje, za prelepo urejeno dolenjsko deželo, s katero se tako radi 
pohvalimo. 

Leta 1994 je prejela visoko priznanje “Ženska za življenje”, ki ji ga je 
podelilo Združenje žensk za demokracijo. Leta 2018 pa je v Dom-
žalah prejela častni naslov “Ljubezen mamina, zlata mama 2018” v 
konkurenci z 104 ženskami iz vse Slovenije. 
Ob našem obisku kot zlata mama zavije za popotnico hlebec zlate-
ga kruha, ki je zadišal, in je narejen z žuljavo roko naše drage Mici, 
kot ji pravimo v društvu. Ga. Marija ima veliko volje, velik nasmeh, 
saj ve, da bodo njeno zastavljeno pot nadaljevali njeni otroci, njen 
sin. 

Nada Zorec, predsednica Društva podeželskih žena Tavžentroža 

Novo tehnično 
vozilo  
v PGD Trebnje 
Gasilci PGD Trebnje smo 30. oktobra prev-
zeli novo tehnično reševalno vozilo z dvi-
galom, ki je zamenjalo 22 let staro vozilo 
HTV. Gre za vozilo na podvozju tovornjaka 
MAN s 340 konjskimi močmi, 4-kolesnim 
pogonom in avtomatskim menjalnikom 
z gasilsko nadgradnjo na šasiji. Vozilo je 
namenjeno reševanju ob prometnih ne-
srečah, nesrečah v proizvodnji, porušitvi 
stavb, nesrečah v gozdu, poplavah, ob 
izlitju in uhajanju različnih nevarnih sno-
vi. Vozilo ni namenjeno za gašenje poža-
rov in nima črpalke in rezervoarja z vodo, 
ampak vgrajen generator električnega 
toka, hidravlični vitel in hidravlično dviga-
lo. Največji stranski doseg dvigala je 18 m, 

zmogljivost vleke vitla pa 10 t. V opremi 
vozila je vse orodje za reševanje omenje-
nih nesreč. 

Nabavo smo načrtovali že od začetka leta 
2019. Sredstva za nabavo so prispevale 

Občina Trebnje, Uprava Republike Slove-
nije za zaščito in reševanje, Gasilska zveza 
Trebnje ter PGD Trebnje z donacijami ob-
čanov in podjetij. 

Urban Hren

Foto: Darinka Šebenik

novice
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Joži Sinur
Letos v večini leta poslušamo in gleda-
mo predstave na daljavo, in to največ od 
doma. Kulturne ustanove so bile prisiljene 
zapreti fizična in odpreti digitalna vrata, 
ki so varna in nas na svoj način popelje-
jo v svet kulture. Tudi na JSKD Trebnje je 
letošnje obdobje pustilo poseben priokus 
in izkušnje.
Od oktobra 2018 ga uspešno vodi Joži 
Sinur.
Po izobrazbi je diplomirana novinarka, 
ki ima kar nekaj kilometrine z delom na 
časopisu, radiu in tudi v drugih vodah. Pra-
vi, da si brez kulture težko predstavlja živ-
ljenje. Epidemija jo je prenesla v drugačne 
sfere, a še vedno ostaja tista lepa vez, ki 
življenja bogati in nas dela kulturne.

Epidemija ni prizanesla nikomur, tudi lju-
biteljski kulturi ne. Kako ste se vi spopa-
dali z njo v prvem valu in kako se sedaj v 
drugem?
Prvi val nas je vse skupaj presenetil in 
menim, da je bila večina družbe na zao-
streno situacijo popolnoma nepripravlje-
na in je močno zarezala v našo dejavnost. 
V začetku marca smo bili pripravljeni na 
izvedbo tradicionalne piramide javnega 
sklada. Gre za niz območnih srečanj po 
posameznih ljubiteljskih kulturnih dejav-
nostih, kot so območna srečanja otroš-
kih gledaliških in lutkovnih skupin, niz 
pevskih revij, srečanje ljudskih pevcev in 
drugo. Bil je ponedeljek, 9. marca, ko se 
je začelo omejevanje javnega življenja. Le 
dan kasneje bi se moralo odvijati območ-
no srečanje otroških gledaliških skupin. 
Pripravljeno smo imeli vse, a smo morali 
odpovedali. Tudi v naslednjih mesecih so 
bili odpovedani vsi načrtovani projekti, 
različna izobraževanja in lokalni program, 
ki ga pripravljamo v dogovoru s posame-
znimi občinami Temeniške in Mirnske do-
line; od ustvarjalnih delavnic, filmskih in 
gledaliških predstav, občinskih slovesnosti 
in mnoge druge. 
Nasprotno pa nas drugi val ni več presene-
til in stvari počasi tečejo dalje.

Je prilagajanje težavno?
Po začetnem šoku je kmalu postalo jasno, 
da se bo treba novim razmeram čim prej 
prilagoditi. Tako smo denimo v koordinaci-
ji sklada za Dolenjsko, Belo krajino in Posa-
vje, ki združuje sedem območnih izpostav, 
zasnovali regijski foto natečaj, ki smo ga 
objavili na socialnem omrežju Facebook. 
Veliko dejavnosti smo izvajali iz karantene, 
iz domačega naslonjača v želji, da začne-
mo okolju vračati vedrino in upanje. 

Zelo zanimiv je projekt urejanje vitrin v 
mestu Trebnje. Zakaj ste se lotili tega?
Projekt smo poimenovali Sprehod po 
kulturi. Žalosten je bil namreč pogled na 
prazne vitrine v središču mesta, običaj-
no opremljene s plakati, ki so vabili na 
številne dogodke. Simbolno je ta prazni-
na opominjala na vrzel v javnem življenju, 
zato smo jih začeli opremljati vsebinsko. 
Tako smo uredili t. i. literarno vitrino, na-
menjeno promociji ljubiteljske literarne 
dejavnosti, ter slikarsko vitrino, v kateri 
smo predstavljali ljubiteljske slikarje, člane 
Društva likovnikov Trebnje. 

Boste ta projekt nadaljevali?
Seveda še vedno nadaljujemo, saj 
imamo na področju ljubiteljske kulture in 
bogatega društvenega življenje v občini 
Trebnje še marsikaj pokazati. 

Kako ste izvajali prireditve in kje?
Že maja, ko se je epidemiološka slika 
izboljšala, sva s sodelavko začeli prilagajati 
začrtani program. Tradicionalni Mali likov-
ni tabor, ki povezuje osnovnošolske likov-
ne ustvarjalce z Dolenjske, iz Bele krajine 
in Posavja, junija ni bilo mogoče izvesti 
na terenu, zato smo ga preselili v virtualni 
svet. Pred poletjem pa smo izpeljali tudi 
dva občinska praznika – v Trebnjem in na 
Mirni, skupaj s Knjižnico Pavla Golie smo 
gostili koncert uglasbene poezije z Ditko in 
Ferijem Lainščkom, skupaj z Deželo kozol-
cev Šentrupert pa v okviru vseslovenskega 
projekta Muzejska noč projekcijo doku-
mentarnega filma o kozolcih.

Kje pa so potekale prireditve ob PRAZNI-
KU OBČINE TREBNJE?
Na novi ploščadi Forma viva pred tre-
banjsko knjižnico, ki se je pokazala kot 
izjemen ambient za pripravo različnih 
prireditev. S sodelavko sva že ob začetku 
leta na ploščad umestili projekt, ki sva 
ga poimenoval Otroško rajanje in smo ga 
izvedli junija in ponovno v septembru in 
lahko povem, da je bil lepo sprejet.

Ploščad Forma Viva je res dobra naložba.
V danih razmerah se je izkazalo, da je res 
idealna lokacija za pripravo prireditev na 
prostem. Tako smo konec avgusta in sep-
tembra pripravili tradicionalni letni kino z 
dvema filmskima projekcijama in gledališ-
ko predstavo za otroke in odrasle, skupaj z 
Zvezo kulturnih društev (ZKD) Trebnje pa 
smo na prostem gostili tudi zadnjo pred-
stavo Otroškega abonmaja Levček, ki je 
bila marca odpovedana. Vse prireditve so 
bile brez vstopnine, kar je finančno omo-
gočila Občina Trebnje. 

Ob tem smo septembra uspeli izpeljati še 
nekaj drugih programov, kot je Območno 
srečanje literatov Temeniške in Mirnske 
doline, ki so ga letos gostili na Trebelnem. 
Na Čatežu smo v začetku oktobra izvedli 
tradicionalno regijsko izobraževanje o ra-
zvijanju pripovedništva, tokrat prvič z Ire-
no Cerar, izjemno pripovedovalko ljudskih 
pravljic. 
Tudi v Šentrupertu smo skupaj s tamkajš-
njim muzejem na prostem zasnovali od-
prtje razstave dokumentarnega gradiva 
terenskega dela Nika Kralja, na Trebelnem 
pa smo skupaj z ZKD Trebnje pripravili tra-
dicionalno srečanje ljubiteljskih slikarjev. 
Ob tem smo zaključili še likovni natečaj v 
okviru 21. Malega likovnega tabora. Če-
prav srečanje ni potekalo na terenu, se 
je na poziv odzvalo 15 osnovnih šol iz vse 
regije, prejeli pa smo skoraj 50 likovnih 
del, ki smo jih na ogled postavili v virtualni 
razstavi.

Kar veliko dogodkov ste izpeljali.
V danih razmerah res presenetljivo veliko. 
Skupaj s sodelavko sva se zavedali, da se 
bodo razmere z jesenjo zaostrile, zato sva 
septembra skušali izpeljati čim več progra-
ma, kar je zahtevalo ogromno časa, volje 
in energije, a je bilo vredno.

Vse omejitve, ukrepi in celo kontrole vas 
niso spravile iz tira.
Pri vseh dogodkih, ki sva jih v teh mesecih 
snovali, sva dosledno upoštevali ukrepe in 
navodila Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje (NIJZ) za zajezitev širjenja okužb, 
kar je pomenilo ogromno dodatnega dela. 
Samo za pridobitev dovoljenj za prireditve 

intervju
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je bilo treba izpolniti nešteto vlog, dosled-
no smo za vse prireditve pripravili sedežne 
rede, priprave prireditvenega prostora in 
vse ostalo, česar prej ni bilo. Zavedali sva 
se, da bova lahko delali le, če bova delali 
dobro in varno. Sredi septembra pa sva 
na eni od prireditev imeli tudi inšpekcijski 
pregled. Izkazalo se je, da sva dosledno 
upoštevali vsa navodila in priporočila, kar 
je bila za naju velika potrditev, da sva na 
pravi pot, a hkrati tudi zaveza, da začrtano 
delo nadaljujeva in nadgrajujeva.

Je bila udeležba na dogodkih zadostna, 
pričakovana glede na obstoječo situaci-
jo?
Več kot zadovoljivo. Izkazalo se je, da v 
času različnih omejitev ter okrnjenega 
javnega in družabnega življenja še kako 
pogrešamo kulturno dogajanje. Nekateri 
so celo prišli na dogodek, ne da bi pozna-
li njegovo vsebino. Samo da se je končno 
nekaj dogajalo in ljudje so bili hvaležni za 
to. Ne bom pozabila, kako se mi je v tr-
govini blagajničarka zahvalila za naš trud. 
In takrat veš, da delaš prav. Če sva le eni 
osebi s katerim od naših dogodkov uspeli 
vrniti vedrino in nasmeh, je bilo vredno. 
Pa si upam trditi, da je bilo takih oseb več. 
Na tem mestu se moram zahvaliti vem 
udeležencem naših prireditev, ki so poka-
zali ogromno razumevanja, da smo prire-
ditve lahko izpeljali.

Večina prireditev se znova seli iz analo-
gne v virtualno resničnost. 
Na ta način bomo lahko ohranjali vez in 
krepili kulturo, zato vse, ki želijo spremlja-
ti naše vsebine, toplo vabim, da všečkajo 
našo Facebook stran JSKD OI Trebnje. 
Pa vendar ne bo vse le virtualno. Do kon-
ca leta načrtujemo izdati literarni zbornik 
Besede povezujejo, v katerem bodo zbra-
na besedila zadnjih treh območnih sre-
čanj literatov iz štirih občin Temeniške in 
Mirnske doline, saj menimo, da bo nekaj 
otipljivega v teh virtualnih časih še kako 
dobrodošlo.

Verjetno je to velika preizkušnja za ljubi-
teljsko kulturo in društvene dejavnosti?
Seveda. Zavedati se moramo, da ljubitelj-
ska kultura med ljudmi živi izključno na 
podlagi veselja do posamezne kulturne 
dejavnosti, veselja do druženja, povezo-
vanja ter predvsem da gre za prostovoljno 
dejavnost. Vsakršne vaje v tem trenutku 
praktično niso mogoče. V prvem valu epi-
demije so društva izgubila več mesecev 
vaj. Pričakujem, da do prihodnje pomladi 
resnejše vaje v večjem obsegu prav tako 
ne bodo mogoče. To sta že dve izgubljeni 

sezoni, kar za marsikateri pevski zbor ali 
drugo ljubiteljsko skupino lahko pomeni, 
da bo usahnila. Posledice bodo lahko na 
eni strani ogromna vrzel v društvenem živ-
ljenju, saj bi lahko upadlo število aktivnih 
društev, na drugi strani pa tudi v osebnem 
življenju posameznikov, saj sodelovanje 
v društvih za mnoge pomeni druženje in 
tkanje prijateljskih vezi. 
Druga velika posledica za društva pa bo 
finančna. Delovanje društev je namreč po-
membno odvisno od financiranja posame-
znih občin, ki omogočajo financiranje oz. 
sofinanciranje tako redne dejavnosti kot 
posameznih društvenih projektov, ki jih 
prijavijo na javne razpise. Prav v sodelova-
nju z Občino Trebnje smo letos na JSKD pr-
vič zasnovali letni koledar dogodkov, tudi 
kulturnih. Priprava preglednega koledarja 
je zahtevala kar nekaj dela in verjemite, 
da je bil seznam dolg. Danes seznam ni le 
okrnjen, temveč ga praktično skorajda ni. 
To pomeni, da društva začrtanih projektov 
niso mogla izpeljati, kar seveda pomeni, 
da denarja z razpisov ne bo. Društva, ki 
že tako delujejo z minimalnimi finančnimi 
sredstvi, bodo ostala praktično brez de-
narja, kar pomeni dodaten udarec za nji-
hovo delovanje. 

Kaj pa letošnji Dedek mraz? Kako boste 
izvedli obdaritve otrok? Je že kakšen 
načrt?
Vsi si želimo, da bi v prazničnem času vsaj 
najmlajšim uspeli pričarati nekaj čarobno-
sti. V občinah Mirna, Mokronog-Trebelno 
in Šentrupert prek lokalnega programa 
praznične predstave z obdarovanjem 
otrok pripravlja trebanjska izpostava JSKD, 

medtem ko v Občini Trebnje na podlagi 
javnega poziva organizacijo običajno prev-
zame Zveza kulturnih društev Trebnje v te-
snem sodelovanju z našo izpostavo, katera 
je bila tudi letos na javnem pozivu izbrana 
za izvajalca. Je pa v tem trenutku nemo-
goče napovedati, kako bo decembra, saj 
se razmere včasih spremenijo praktično 
čez noč. Gotovo pa je, da bomo praznične 
projekte v prilagojeni obliki izpeljali, če bo 
le epidemiološka slika to dopuščala.

Joži pravi, da nas je prvi val ujel nepri-
pravljene, zato sta s sodelavko že junija 
naredili „plan A“ in „plan B“. In se pošali, 
da so že nekje na „planu T“ in počasi bo 
zmanjkalo črk abecede. A ne glede na vse 
s sodelavko ostajata optimistični in trdno 
verjameta, da bo prišel dan, ko se bomo 
spet srečali in si segli v roke ter po kulturni 
prireditvi tudi pokramljali. In tudi če ji bo 
do takrat zmanjkalo črk abecede, se ne se-
kira in doda: »Obstaja še nešteto pismenk, 
hieroglifov in drugih oblik, tako da smelo 
zremo v prihodnost. Ne bova se vdali.«

Mojca Smolič

intervju
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Blaž Pavlin 
V poslanske vode ste stopili ravno v ne-
pravem času. Kako bi ga opisali?
Moj prvi poslanski mandat bo zagotovo 
nekaj posebnega, saj poteka v času, ko se 
ves svet spopada z drugim, še močnejšim 
valom koronavirusa, ki bi ga lahko poi-
menovali tudi kuga 21. stoletja. Trenutna 
situacija je tako zelo resna, da je nujno, 
da vsi politiki stopimo skupaj. Življenje 
ima prednost pred ideologijo in bojem za 
oblast.

Kako bi se predstavili?
Izhajam iz družine, ki je bila pred letom 
1990 znana predvsem kot družina zdrav-
nikov. Po osamosvojitvi smo se aktivno 
vključili v politično in kulturno življenje 
v domačem kraju in širši okolici. Pono-
sen sem, da lahko nadaljujem pot svoje-
ga očeta Marjana Pavlina. Bil je načelen, 
nepopustljiv, zadržan in redkobeseden. 
Svoje odločitve je znal vedno obrazložiti 
in udejanjiti.

Kdaj vas je potegnilo v politiko?
Moja politična pot je dolga. Začel sem jo 
pri 17. letih, ko sem se pridružil Mladim 
krščanskim demokratom, leta 2000 pa na-
daljeval kot aktiven član Nove Slovenije. V 
stranki imam številne funkcije tako na dr-
žavni kot tudi na lokalni ravni. Sem pred-
sednik občinskega odbora NSi Trebnje in 
Regijskega odbora NSi Dolenjska-vzhod. 
Na lokalnih volitvah leta 2014 sem kandi-
diral za župana občine Trebnje in dosegel 
relativno dober rezultat. Po volitvah sem 
prevzel vodenje Nadzornega odbora Obči-
ne Trebnje. Danes vem, da hoje po tej poti 

ne bi hotel preskočiti, saj je bila kot ne-
mirno potovanje skozi živopisna desetle-
tja mojega življenja in hkrati življenja naše 
države Republike Slovenije.

Zakaj ste se sploh odločili kandidirati za 
poslanca?
Za kandidaturo poslanca NSi v Državni 
zbor sem se odločil, ker imam rad ljudi 
in kraje, kjer živim in mi zanje ni vseeno. 
Ljudmila Novak me je tudi podprla pri 
kandidaturi z opisom: »Kljub temu, da 
je Blaž relativno mlad, je izkušen in pre-
izkušen politik. Je odgovoren, ustvarjalen, 
pošten in želi delati za dobro vseh držav-
ljanov.« 
Izvolitve sem se zelo razveselil, saj je volil-
ni okraj Trebnje, ki obsega občine Mirna, 
Šentrupert, Mokronog-Trebelno in Treb-
nje spet dobilo poslanca iz vrst krščanskih 
demokratov.

Kakšne so vaše naloge?
Na začetku poslanskega mandata sem bil 
član v različnih odborih DZ in bil namest-
nik vodje poslanske skupine Nove Sloveni-
je. Po volitvah v Evropski parlament sem 
prevzel vodenje Odbora za pravosodje DZ, 
ki ga vodim še danes. Sem član Odbora za 
zunanje zadeve, Odbora za notranje zade-
ve, javno upravo in lokalno samoupravo 
in Komisije za nadzor obveščevalnih in 
varnostnih služb, sem tudi nadomestni 
član Preiskovalne komisije, ki ugotavlja 
domnevno pranje denarja v NKBM d. d. 
in domnevno nezakonito financiranje 
politične stranke SDS. Na predlog Nove 
Slovenije sem predstavnik stranke pri 
predsedniku Borutu Pahorju v skupini, ki 
pripravlja spremembe volilnega sistema 
za volitve poslancev.

Kakšne vrednote naj bi po vašem mnenju 
imel poslanec DZ?
Že Papež Frančišek je zapisal, da je politi-
ka najvišja stopnja človekoljubja. Je delo 
za skupno dobro. Poslanci moramo svoje 
delo opravljati odgovorno. Biti odgovoren 
pomeni, da stojiš za svojim mnenjem, da 
delaš to, kar govoriš, in da znaš spreje-
ti posledice svojih dejanj. Politična izbira 
je zelo odgovorna izbira, saj poslanci od-
ločajo o mnogih zadevah, krojijo gospo-
darsko, socialno politiko, šolske vsebine, 
kulturo, zunanjo, zdravstveno, kmetijsko, 
obrambno, pravosodno politiko in številne 
druge. V DZ je še kako potrebna politična 
strpnost in povezovalno delovanje.

Kaj pomeni biti politik?
Biti politik pomeni biti pripravljen izpo-
stavljati svoje ime za javno dobro. Zau-
panje in ugled si lahko politiki povrnemo 
le sami s svojim zglednim delovanjem za 
dobro ljudi, družbe in države.

Kaj ste v svojem času storili za dobro naše 
Občine in občanov?
Kot poslanec Temeniške in Mirnske doli-
ne se trudim, da je glas ljudi iz krajev, kjer 
sem bil izvoljen, v Državnem zboru dobro 
slišan in upoštevan. Podpiram vse tiste 
projekte, ki so pri realizaciji odvisni od dr-
žave in pomenijo bistveno izboljšanje ka-
kovosti življenja prebivalcev v naših štirih 
občinah. Ob občinskem prazniku in dnevu 
državnosti so na mojo pobudo našo obči-
no obiskali predstavniki vlade, minister za 
obrambo Matej Tonin, minister za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možno-
sti Janez Cigler Kralj in državni sekretar na 
ministrstvu za infrastrukturo. Obljubili so, 
da bodo v rebalansu proračuna zagotovili 

intervju
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sredstva za izgradnjo krožišča pod gra-
dom, izgradnjo pločnika v Velikem Gabru 
ter dozidavo Doma starejših občanov v 
Trebnjem.

Kakšen pa je vaš pogled na trenutno gos-
podarsko stanje v državi?
Gospodarske in socialne razmere so se v 
letošnjem letu v naši državi močno posla-
bšale. V vladi in DZ zboru smo sprejeli pet 
protikoronskih paketov, s katerimi smo 
vsaj delno ublažili posledice epidemije 
in pripravili obsežen program spodbud, 
ohranili 300.000 delovnih mest, številna 
podjetja, obvarovali družine in najranlji-
vejše. Vlada v teh dneh načrtuje šestega, s 
katerim bo zagotovila razmere za čim lažje 
premagovanje posledic sedanje krize.

Menite, da se Slovenija lahko izogne naj-
bolj črnemu scenariju?
Drugi val koronavirusa smo pričakovali, 
a ne v takšnem obsegu. Zelo težko je na-
povedovati, kdaj bo nevarnosti za okuž-
bo konec. Prav gotovo pa bomo bolezen 
premagali takrat, ko bomo dobili ustrezno 
cepivo. Čas korone jemljem zelo resno. 
Sprašujem se, če bo naš zdravstveni si-
stem vzdržal, bomo ohranili delovna me-
sta, bodo otroci še lahko obiskovali vrtce, 
šole? Kaj bo, če se okužijo naši starši, stari 
starši? Število na novo obolelih z virusom 
covid-19 z dneva v dan skokovito narašča. 
Pri nas in po svetu. Kaj bo to prineslo in kaj 
vse bo ta bolezen potegnila za seboj, ne 
ve nihče. Skrajni čas pa je, da se zavemo 
resnosti situacije in da se vsak pri sebi 
vpraša, kaj mu je storiti. Vsi smo na pre-
izkušnji. Stopiti moramo skupaj in se vsi 
skupaj bojevati, vsak na svojem področju. 
V boju proti epidemiji ne more zmagati 
nobena vlada, zmagajo lahko samo ljudje, 
ki se dosledno držijo preprostih ukrepov: 
nošenje mask, držanje medsebojne razda-
lje, higiena rok, kašlja. Časi so resni.
Hvala vsem, ki kakorkoli prispevate k ob-
vladovanju razmer. Bodite spodbuda dru-
gim in ostanite zdravi.

V zasebnem življenju ste predan mož in 
očka dveh nadebudnežev. Kako usklajuje-
te življenje politika in očeta, moža, prija-
telja?
Vsaka družina tke svojo zgodbo in tudi 
naša ni nikakršna izjema. Imam prvošolko 
Elo in dve leti starega sina Brina. Z mamico 
Evo ju vzgajava v skladu s krščanskim vred-
notami in ohranjava družinske tradicije, ki 
sva jih prejela od svojih staršev. Prosti čas 
rad preživim z družino, doma. Igram se z 
otrokoma, z njima kolesarim, skupaj ob-
delujemo babičin vrt, pečemo, kuhamo. 

Med poletnimi počitnicami si privoščimo 
krajši dopust na morju, pozimi pa na smu-
čanju. Če je le mogoče, na prireditve vza-
mem enega od otrok, včasih oba. 

Kakšen je vaš delovni dan?
Zjutraj peljem hčerko v šolo, nato sina v vr-
tec. Ob 8. uri sem v pisarni v DZ, kjer pre-
gledam elektronsko pošto, odgovarjam na 
vprašanja ter prelistam dnevne časopise. 
Ob 9. uri se običajno začnejo seje delovnih 
teles ali seja državnega zbora. Če teh ni, 
pripravljam ali berem gradivo za odbore, 
na katerih sodelujem ali jih vodim. Delovni 
dan zaključim nekje med 17. do 20. uro, 
pogosto tudi sredi noči. Nemalo sobot in 
nedelj pa imam obveznosti v okviru stran-
ke, predvsem so to srečanja s člani in sim-
patizerji NSi ter srečanja z volivci našega 
volilnega okraja na kulturnih in drugih pri-
reditvah.

Kakšni so vaši načrti za naprej?
Prepričan sem, da so vsi zakoni, ki smo jih 
sprejeli v času mojega poslanskega man-
data do sedaj, v dobrobit naših občanov in 
občank. Sedaj, ko je NSi v vladi, lažje tudi 
konkretno kaj storim za domačo občino, 
predvsem na področjih, kjer ima NSi svoje 
ministre. Tako smo v proračunih za nasled-
nja leta zagotovili sredstva za sanacijo biv-
še H1 in centralnega krožišča pod gradom. 
V prihodnjem letu naj bi pričeli z izgradnjo 
obvoznice mimo Mirne, ki bo velikega po-
mena za širše območje Dolenjske in Posa-
vja. Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti je že zagotovilo 
denar za izgradnjo dnevnega centra pri 
DSO Trebnje. Ministru Cigler-Kralju sem 
predal pobudo, da se med projekte v 
okviru mehanizma REACT-EU uvrsti tudi 
nadzidava in preureditev Doma starejših. 
Trudil se bom, da bomo nekaj denarja pri-
dobili tudi iz evropskih sredstev. Za občine 
je prav gotovo pomembno povečanje po-
vprečnine za naslednji leti, kar pomeni več 
denarja za uresničitev občinskih projektov 
in potrebe občanov.

Velike obljube. Verjamem, da se boste 
potrudili in se jih bo večina realizirala.
Ste zvesti svojemu začrtanemu volilnemu 
programu?
Svoj začrtan program bom, če bo le 
mogoče, tudi uresničil. Projektov in po-
treb v občinah, kjer sem bil izvoljen, je še 
veliko. Svoje delo opravljam pošteno in 
odgovorno. Trudil se bom in poskrbel za 
realizacijo številnih obljub, ki se odražajo 
v višji kakovosti vsakodnevnega življenja 
občank in občanov občin Trebnje, Mirna, 
Šentrupert in Mokronog-Trebelno.

Nova Slovenija-krščanski demokrati, ka-
tere poslanec sem, je stranka, ki je pre-
pričana, da mora Slovenija postati dežela 
priložnosti in zadovoljnih ljudi.
 
Kdaj in kje vas najdejo občani?
V Trebnjem imam svojo poslansko pisar-
no, kjer se dvakrat mesečno srečujem z 
občani, saj je neposreden stik z ljudmi 
najpomembnejši in najbolj dragocen. 
Vedno prisluhnem njihovim problemom 
in željam, ki jih potem posredujem od-
govornim na posameznih ministrstvih ali 
določenim službam v Državnem zboru. Za 
občane ostalih občin se za srečanja dogo-
vorim z župani ter prisluhnem njihovim 
predlogom ter pobudam. 

Tudi mi si želimo, da bo g. Blažu uspelo 
realizirati vse zastavljene načrte in cilje. 
Srečno in smelo do želenega!

Mojca Smolič

intervju
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Ličkanje
10. oktobra naj bi bila v Šentlovrencu pod Kazinarjevim 
kozolcem velika prireditev pod imenom »Od koruznega 
zrna do žgancev,« ki jo je pripravilo Društvo podežel-
skih žena Tavžentroža. Žal se je zaradi virusa in posledic 
omejit ve prireditev izvedla le v mejah dovoljenega zbi-
ranja in zgolj zato, da že pripravljena prireditev ne bi šla 
povsem v nič.
Žene in dekleta Društva podeželskih žena Tavžentroža 
so pripravile za to prireditev pravo razkošje vsega, kar je 
mogoče pripraviti iz koruze; od krme, številnih jedi in iz-
delkov iz ličja … Na predstavitvi so bili tudi izdelki iz ličja, 
ki so jih ustvarili otroci v podružnični šoli v Šentlovrencu. 
Žal si vsega, kar so dekleta in žene predstavile z velikim 
prizadevanjem, tudi krajani niso mogli ogledati.
Društvo podeželskih žena Tavžentroža v Trebnjem ima v 
večjih krajih krajevne odbore. V Šentlovrencu se je pred-
stavil odbor Velika Loka, ki ga sedaj vodi predsednica Fani 
Bregar iz Potoka. 

Brane Praznik

Zaključno srečanje za stanovalce in 
prostovoljce v šol. letu 2019/2020 
Letošnje prostovoljsko leto je bilo nekoliko drugačno, saj nas je presenetil 
virus in nas tako že marca socialno distanciral. Žal so se prijetna druženja 
med stanovalci in prostovoljci tako v mesecu marcu zaradi preprečevanja 
širjenja virusa zaključila. 
Kljub vsemu smo se prostovoljcem konec septembra zahvalili za njihov po-
darjeni čas, ki so ga namenili stanovalcem in vsem skupaj pripravili drugačno 
popoldne. Klara Avsenik Žagar (#curryandlove) nas je skozi potopis, glasbo 
in fotografijo ter okusno mehiško hrano za trenutek popeljala v Mehiko. Bilo 
nam je nadvse prijetno in lepo, o tem sporočajo tudi fotografije. 
 
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo tudi Občini Trebnje, ki vsako leto sofinan-
cira progam Družabništvo skozi javni razpis, za sofinanciranje programov s 
področja socialnega varstva v Občini Trebnje. 

Taja Borštnar

ZD Trebnje v zadnjem letu namenil 
več kot 1,1 milijona evrov za 
naložbe
Zdravstveni dom Trebnje je po lanski preselitvi pediatrije v novi trakt v 
nakup prostorov, njihovo urejanje in posodobitev ter nakup opreme vlo-
žil več kot 1,1 milijona evrov, pri čemer je za ureditev prostorov Centra za 
krepitev zdravja 170 tisoč evrov prispevalo resorno ministrstvo. 
S posodobitvami so se dotaknili skorajda vseh dejavnosti. Da bi sledili so-
dobnim zahtevam na področju fizioterapije, so uredili večjo telovadnico za 
skupinske vadbe, za aparaturno fizioterapijo in pet prostorov za individu-
alno obravnavo. Svoje prostore je dobil Center za krepitev zdravja, Dispan-
zer za medicino dela, prometa in športa pa je bogatejši za nov prostor za 
meritve in dodatno zdravniško ordinacijo, uredili so osmo splošno ambu-
lanto ter preuredili dve zobozdravstveni. Letos so kupili tudi novo sanitet-
no vozilo, z nakupom prostorov pri dvorani STIK pa pridobili možnost nove 
predavalnice, v katerih je trenutno covid-19 ambulanta. 

Petra Krnc Laznik

novice
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Franci Kepa, 
poslanec SDS 
− Slovenske 
demokratske 
stranke
Ste poslanec SDS. Od kdaj ste v politiki in 
kaj vas je potegnilo?
Stranka SDS je desno sredinska in njene 
ideje so mi od vsega začetka blizu. Pred-
sednik Janša pa je bil ključni človek, ki me 
je potegnil v politiko. Včlanil sem se že 
leta 1995 in sem ji zvest že 25 let.

Zakaj ste sploh postali član Slovenske 
demokratske stranke?
Rad imam Slovenijo. Ponosen sem, da 
sem Slovenec. Režim pred osamosvoji-
tvijo je zahteval spremembe, zato sem se 
pridružil SDS, saj se stranka zavzema za 
malega človeka, za potrebe delavcev in 
vrednote slovenskega podeželja.
 
Kako hitro politika lahko pokvari člove-
ka?
Načelni človek, ki ima svoje vrednote in 
jih zagovarja, se ne spremeni. Ne gle-
de na to, na katerem položaju si v služ-
bi ali v politiki. Nekateri v politiki iščejo 
bližnjice, prestopajo iz stranke v stranko 
in zasedajo položaje, ki jim niso dorasli, 
zato je potrebno biti odločen in pošten. 

Kakšne so vaše naloge kot poslanec DZ? 
Kot poslanec SDS sem predstavnik ljud-
stva v Državnem zboru. Ministrom po-
stavljam poslanska vprašanja o državnih 
tematikah, predvsem o problematiki na 
področju naše občine in občin, kjer sem 
bil izvoljen. Delujem kot podpredsednik v 
komisiji za odnose s Slovenci v zamejstvu 

in po svetu, kot član odbora za infrastruk-
turo, okolje in prostor, za zunanjo politiko 
in obrambo ter v pododboru za spremlja-
nje romske tematike in nadomestni član 
preiskovalne komisije. S kolegi v odborih 
sprejemamo zakone, spremembe zako-
nov, amandmaje in jih nato s koalicijskimi 
partnerji sprejemamo v parlamentu.

Na kakšen način pomagate Občini in 
katere projekte ste v svojem mandatu 
izvedli za občane – Občino?
Sem član občinskega sveta in predsednik 
občinskega odbora, zato kar dobro po-
znam lokalno problematiko. Drugo leto 
se bo verjetno začela dozidava osnovne 
šole v Nemški vasi, s tem se bo začasno 
reševala prostorska stiska v šoli. V krat-
kem bo tudi v Trebnjem potrebno zgraditi 
novo osnovno šolo. 
V Trebnjem je potrebno izvesti začetek 
gradnje uvoza pri gradu. V nadaljevanju 
bo potrebno še prenoviti in razširiti oba 
mostova čez Temenico in železnico ter 
kasneje dokončno odstraniti nevarne 
nadvoze nad staro avtocesto in izvesti 
priključek pri Jezeru.
Pri ministrih sem organiziral sestanke 
o reševanju zadev na ravni naše Občine 
Trebnje in pomagal pri rešitvah tudi pre-
ostalih občin Temeniško-Mirenske doli-
ne. S predstavniki občinske uprave smo 
bili pri ministru za kohezijo g. Černaču 
in v kontaktih na ministrstvu za okolje in 
prostor, pri našem ministru Vizjaku v zve-
zi z reševanjem projekta prenove in nove 
gradnje kanalizacije v Trebnjem, vredne 
dobre 3 mio €. Velik delež teh sredstev 
naj bi dobili iz kohezije nepovratno. Po-
gosto sem v kontaktih na Direkciji za ce-
ste glede uvoza v Trebnje pri gradu, glede 
reševanja gradnje mostu v Štefanu, pre-

potrebne obvoznice na Mirni, glede reše-
vanja krožišča v Slovenski vasi in obvozni-
ce v Mokronogu. Vsi ti projekti so tudi v 
proračunih za naslednji dve leti.
Kakšen je vaš pogled na trenutno stanje 
v državi?
Celotno stanje v državi je podrejeno co-
rona situaciji. Življenje se nam je vsem 
zelo spremenilo. Ravnati je potrebno od-
govorno in spoštovati ukrepe za zajezitev 
epidemije. Koalicijska vlada se s svojimi 
ukrepi trudi za tekoče družbeno in gos-
podarsko življenje. Za pomoč je bilo spre-
jetih 5 protikoronskih ukrepov, s katerimi 
se je pomagalo prebivalcem Slovenije. 
Upam, da bo zdravstvo zdržalo in se drugi 
val bolezni covid-19 čim prej konča. Pri-
čakujem, da bodo posledice zaradi virusa 
minimalne in, da se čim prej vse vrne v 
normalo.

Poslanci imate tudi možnost, da postavi-
te ministrom poslanska vprašanja. Kako 
se lahko v tem primeru ljudje obrnejo na 
vas?
Dosegljiv sem v poslanski pisarni na Gub-
čevi cesti 16 (nad SKB banko). Vabim, da 
volivci in občani svoja vprašanja pošljejo 
po elektronski pošti na e-naslov: franci.
kepa@dz-rs.si ali franci.kepa@amis.net.

Kako gledajo domači na vašo politično 
dejavnost?
Brez pomoči družine ne bi šlo. Domači 
me že od začetka podpirajo. Zlasti otroka 
si želita življenje v zdravi in uspešni Slove-
niji, zato sta sprejela mojo pogosto odsot-
nost in hkrati tudi izpostavljenost. 

Kako bi primerjali današnjo SDS in SDS 
pred leti? Kaj se vam zdi boljše, kaj sla-
bše?

intervju
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V 25 letih se je življenje spremenilo, ravno 
tako stranka, ki je postala večja, bolj izku-
šena in množična. Pod vodstvom Janeza 
Janše, sedanjega predsednika vlade, se je 
stranka iz nekaj procentov v parlamentu v 
zadnjih štirih mandatih dvignila na dobrih 
20 %. Smo največja stranka v parlamentu. 

Projekt, na katerega ste ponosni.
Sem član Sveta v DSO Trebnje, v dveh 
mandatih sem sodeloval pri pripravi treh 
projektov za dve dozidavi (ena dozidava 
se je v tem času že izvedla) in pripravo 
projekta za nadzidavo celotnega zavoda. 
Kot edini predstavnik desno sredinskih 
strank v svetu zavoda sem kot ing. grad-
beništva sodeloval s konstruktivnimi pri-
pombami skupaj z ostalimi člani sveta. 
Ta projekt se je pripravljal več let. Sred-
stva se bo dobilo na razpisih. Pri tem ima 
veliko zaslug do nedavnega direktorica 
Doma in sedanja sekretarka na Ministr-
stvu za delo in družino, ga. Ribičeva, ki 
pokriva prav področja domov za ostarele. 
Ker manjka v državi vsaj 10.000 mest za 
v domove, je ena od prioritet vlade, da 
urgentno pomaga pri gradnji le-teh. Za iz-
gradnjo domov so pričakovana evropska 
sredstva iz kohezije, bodočega demograf-
skega sklada … 
Zelo sem se angažiral pri izgradnji mrliš-
ke vežice v Sela Šumberku, pri postavitvi 
optičnih tarč na strelišču Trebnje, gradnji 
vrtca v Šentlovrencu in pri odkupili ze-
mljišča v Dobrniču za potrebe krajanov in 
gasilcev. Zadovoljen sem, da nam je uspe-
lo ublažiti predviden dvig nadomestila za 
stavbno zemljišče in da smo našli skupno 
rešitev, ki je dobra za krajane.
Ponosen sem, da je naši stranki s koalicijo 
uspel dvig povprečnine za občane, zraven 
pa še delna razbremenitev občin. Po-
vprečnino smo dvignili takoj ob nastopu 
vlade spomladi, in sicer iz 589 na 623,96 
evrov, tako da se je povečala za vsakega 
občana za 34,85 eur. Ponosen sem, da si 
je naš predsednik v Bruslju spogajal za se-
demletno obdobje 2021−2027 iz rednega 
evropskega proračuna 4,5 milijarde evrov 
in še izredna sredstva iz EU za okrevanje 
5,7 milijarde. Tukaj je velik delež nepo-
vratnih sredstev, ki nam bodo pomagala, 
da gospodarstvo hitro okreva. 
Vesel sem, da mi je uspelo vse nujne in-
frastrukturne projekte v Trebnjem zlobi-
rati z drugimi koalicijskimi strankami in 
umestiti v proračun. Prav tako sredstva 
za dom ostarelih in sredstva iz kohezije. 
Želim si, da dobimo državna ali evropska 
sredstva za pomoč pri gradnji in opremi 
novega, skupnega objekta strelišče in ke-
gljišče. Zemljišče je že občinsko in upam, 

da v kratkem izvedemo pridobitev za 
gradbeno dovoljenje in izvedbo del.

Kakšne imate načrte za naprej?
Težko je napovedovati prihodnost, ven-
dar brez planov in želja ni napredka. Želim 
si, da se izpeljejo in realizirajo obstoječi 
projekti in želim si cepivo proti bolezni 
covid-19. Upam, da Slovenci v teh težkih 
časih stopimo skupaj, si pomagamo in po-
skrbimo za najranljivejše skupine. Želim si 
tudi zdravja in miru. 

Boste ponovno kandidirali?
Po končanem mandatu bom ob podpori 
stranke in družine razmislil o ponovni 
kandidaturi.

Bi za konec še kaj povedali našim bral-
cem?
Zahvalil bi se vsem občanom, ki so upoš-
tevali vladne ukrepe za preprečitev koro-
navirusa. Predvsem pa gre zahvala zdrav-
stvenemu osebju, civilni zaščiti, Rdečemu 
križu, prostovoljcem, gasilcem in vsem, ki 
so s svojim delom in dejanji prispevali za 
bolj zdrav in boljši jutri.

Ker pa je pred vrati že prazničen čas, 
želim vsem krajanom, občanom, bralcem 
Glasila, da nam uspe stopiti skupaj, da 
okrepimo odgovornost, strpnost, solidar-
nost in medsebojna prijateljstva. Vsem 
voščim veliko osebne sreče, zdravja in za-
dovoljstva v novem letu!

Mojca Smolič

intervju
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Novo v Galeriji ANA – 
Zdravstveni dom Trebnje
V počastitev neformalne otvoritve Centra za krepitev zdravja in 
prenovljenega oddelka medicine dela je namenjena in nedavno 
postavljena celotna razstava 40 umetniških slik v Galeriji Ana v 
Zdravstvenem domu Trebnje, ki so jo pripravili člani Društva li-
kovnikov Trebnje.

V prenovljenem delu Zdravstvenega dom Trebnje je razstava z 
naslovom: ČLOVEK. Ustvarjalci likovnih del Društva likovnikov 
Trebnje v svojih delih odkrivajo človeka in se s tem približujejo 
zdravstvenim delavcem, ki varujejo dar življenja (14 slik).
V ostalih hodnikih ZD galerije Ana pa so razstavljena dela, ki so 
bila ustvarjena na extemporu Rihpovec leta 2019 in 2020.

Brane Praznik

Ustvarjanje se je preselilo  
na splet
V Trebnjem je bila prva sobota v mesecu rezervirana za Sobot-
no galerijsko dopoldne, tradicionalni projekt, ki ga pripravlja tre-
banjska izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) 
v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Trebnje in CIK Trebnje 
– Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje, omogoča ga Občina 
Trebnje. Zaradi novega koronavirusa pa se z novo sezono ustvar-
jalnice, ki so namenjene vsem generacijam, selijo na splet.

Tudi v novi ustvarjalni sezoni se bo zvrstilo šest delavnic. Okto-
bra je Tina Železnik že prikazala izdelovanje nakita iz polimerne 
mase, novembra pa Nina Kolar izdelovanje cvetja iz žice in najlo-
na. Posnetka obeh ustvarjalnih tehnik sta objavljena na FB-strani 
JSKD OI Trebnje. 

V sklopu Sobotnega galerijskega dopoldneva bo decembra Nina 
Mrđenović prikazala izdelovanje pop-up knjige in voščilnice, ja-
nuarja bo Tanja Vesel izdelovala lutke, februarja bo Nataša Zale-

UTŽO Trebnje
Leto 2020 je res nekaj posebnega, vse je drugače. Otvoritev no-
vega študijskega leta UTŽO Trebnje smo zaradi omejitev zbiranja 
oseb izpeljali na dveh lokacijah, in sicer v Kulturnem domu Mo-
kronog in Galaksiji Trebnje. Na obeh lokacijah se je zbralo kar 
nekaj članov, kar dokazuje, da so se veselili ponovnega srečanja s 
svojimi sošolci po dolgih mesecih. 
Tudi aktivnosti Univerze trenutno potekajo drugače – na torkovih 
predavanjih se člani srečujejo virtualno – preko aplikacije Zoom. 
Ravno tako na daljavo potekajo nekateri krožki. Za vse, ki jim so-
dobna tehnologija ni blizu, smo pripravili novi časopis UTŽnOvič-
nik. Izhajal bo vsak mesec, prejeli ga bodo vsi člani UTŽO Trebnje, 
vsebine pa v sodelovanju s CIK Trebnje ustvarjajo člani sami.
Kljub trenutnim omejitvam si dneve lahko popestrite z novimi 
vsebinami in usvojite nova znanja. Pridružite se nam, spremljajte 
nas na www.ciktrebnje.si ali FB-profilu, za več informacij pa smo 
vam na voljo na 07 3482 100.

Tanja Vrčkovnik

telj prikazala preprosto risanje živali, marca pa bo Alenka Straži-
šar Lamovšek izdelovala še gregorčke. 

Joži Sinur, foto: JSKD OI Trebnje

kultura
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krajevne skupnosti

Asfaltirani še zadnji klanci  
na Liscu
Krajevna skupnost Dobrnič, ki skrbi za ureditev občinskih poti na 
Liscu, je odobrila našo prošnjo za utrditev celotne dolžine ma-
kadama cca 600 m na tako imenovani »Naši poti«. Člani grad-
benega odbora smo zgradili škarpo ob cestišču, kjer je bilo ozko 
grlo. Krajevna skupnost pa je sedaj tudi na del te poti (300 m) 
položila asfalt in tako so sedaj asfaltirane poti po vseh klancih na 
Liscu. Ostali del poti, ki je sicer ravnina, pa bo Krajevna skupnost  
Dobrnič asfaltirala v bližnji prihodnosti. 

Zahvaljujemo se Krajevni skupnosti Dobrnič in gradbenemu od-
boru elektrike, ki je bil ustanovljen pred leti ob napeljavi prvih 
priključkov elektrike na Liscu, da je preusmeril ostanek takratnih 
prostovoljnih prispevkov iz Žužemberka in Dobrniča za utrditev te 
poti. Hvala tudi za prostovoljne prispevke, ki ste jih prispevali se-
daj. Gradbenemu odboru pa čestitke za izpeljavo tega projekta. 

Anica Maraž

KS Svetinja
Letošnje leto je drugačno od predhodnih. Počasi se zaključuje in 
s tem tudi naše delo v letošnjem letu, zato je prav, da potegnemo 
črto pod narejenim delom. 

Po vsem, kar se je dogajalo okoli nas, lahko rečemo, da smo bili 
zelo uspešni. Na področju investicij lepo počasi izpolnjujemo 
začrtani plan. V letošnjem letu je bila predvidena razširitev ce-
ste Šmaver od cerkve Sv. Ane pa do zidanice g. Marjana Krme-
lja. Dela gredo sedaj proti koncu. S podporo župana, g. Alojzija 
Kastelica, in občinskega sveta smo prišli do skupnega dogovora 
za naslednji odcep. Tako smo podaljšali razširitev ceste v dolžini 
380 m, in sicer od zidanice g. Krmelja do vznožja t. i. Martinove-
ga klanca. Naši želji in prizadevanju po razširitvi ceste proti Dečji 
vasi so prisluhnili tudi v KS Dolenja Nemška vas, ki so razširili ce-
sto od Dečje vasi do Martinovega klanca, za kar se vsem skupaj 
najlepše zahvaljujem. 

Tako smo v šestih letih prizadevanj in vlaganj skoraj celotnih pro-
računskih sredstev KS Svetinja in s pomočjo donacij občinskih 
sredstev, ker je vedno na koncu zmanjkalo denarja, le prišli do 
razširitve ceste od Gorenjega Vrha do Dečje vasi. Zahvaljujemo 
se vsem, ki so nesebično odstopili zemljo za samo razširitev kot 
tudi občinskim uradnikom za samo pomoč pri administraciji. 
Od drugih začrtanih načrtov smo uresničili še nakup miz za PGD 
Vrhe in za potrebe druženja krajanov KS Svetinja. Kot vsako leto 
smo tudi v letošnjem letu pomagali s sredstvi KORK – Svetinja za 
obdarovanje in pogostitev starejših krajanov. Donirali smo tudi 
sredstva za spominski trak pri razvitju prapora LD Dobrnič. V sa-
mem načrtu pa še imamo postavitev dveh hidrantov. 

Zaradi Covid situacije je v letošnjem letu žal odpadlo srečanje 
krajanov, toda srčno upamo, da se razmere umirijo in se bomo 
družili v naslednjem letu. 

Spomnil bi tudi, da smo v pridobivanju DIIP za vaško središče Sve-
tinja, česar se vsi veselimo in lahko rečemo, da naše ideje in želje 
za naprej niso ugasnile.

Ostanite zdravi!
Silvo Zupančič
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krajevne skupnosti

KS Šentlovrenc
V Krajevni skupnosti Šentlovrenc se je letos zgodil, če uporabimo 
parafrazo – tektonski premik. Dokončno je bil namreč v središču 
vasi predan v uporabo novi vrtec. Seveda je neprecenljivo zado-
voljstvo tistih, ki so dobili možnost varstva otrok v novem vrtcu. 
Dogodile so se tudi spremembe na področju poplavne varnosti, 
saj je gradnja omenjenega objekta terjala še posege v nekdanjo 
strugo Temenice. Jesenske padavine so že pokazale, da poslej po-
plav v središču kraja verjetno ne bo več. Kakor so pokazali prvi 
meseci uporabe novega vrtca, bo tudi dostava do vrtca in pro-
metna varnost v tem delu Šentlovrenca zadovoljiva.
Sicer pa se je Svet KS ukvarjal s številnimi nalogami in s tem po-
vezanimi problemi v krajih na svojem območju. Trenutno je v 
ospredju reševanje pobude, da se ob podružnični šoli in kultur-
nem domu izdela čistilna naprava, saj sedanja greznica povzroča 
številne probleme, med drugim pa tudi visoke stroške odvažanja 
fekalij. Po predvidevanjih naj bi problem na osnovi idejnih rešitev 
podjetja Gorec odpravili že do konca novembra.
Že v preteklosti so si prizadevali, da bi vsaj v naseljih, skozi ka-
tere teče tranzitni promet, postopoma namestili javno razsvet-
ljavo. Lani so javno razsvetljavo postavili v Mačjem Dolu, sedaj 
pa načrujejo rešitve še po dolini ob Temenici. Na tem področju 
pričakujejo več sodelovanja krajanov, predvsem pri pridobivanju 
soglasij za namestitev napeljave in svetil.
Novi gasilski dom v Šentlovrencu je prav tako že dobil podobo 
in se je lepo vklopil v prostor v Dolnjih Praprečah. Mimo novega 
doma in skozi del naselja načrtujejo še gradnjo pločnika, ki bi za-
gotavljal tudi varnejši dostop do železniške postaje in do središča 
Šentlovrenca. Zatika se seveda pri pridobivanju soglasij lastnikov 
zemljišč, vendar bodo tudi ta problem nekako obšli.
Tehničnih problemov v KS je še veliko. Predvsem na področju 
prometne varnosti. Za ilustracijo: Navigacijski sistemi, ki jih upo-
rabljajo vozniki tovornjakov s prikolicami, le-te pogosto usmerijo 
denimo skozi Mačji Dol, kjer pa se zaradi ozke ceste »zataknejo«. 

Nato vozila obračajo v vasi ali pred njo in povzročajo škodo. Šte-
vilni krajani so bili zaradi tega doslej upravičeno ogorčeni. Upajo, 
da bo s postavitvijo prometne signalizacije že v Šentlovrencu pro-
blem odpravljen.
Tudi vključevanje iz naselij na regionalne ceste je v nekaterih 
delih dokaj problematično. KS je oblikovala predloge za odpravo 
težav in pristojni organi občine so izdali ustrezne odločbe. Težje 
pa je z omejevanjem hitrosti skozi naselja, kar je v največji meri 
odvisno od kulture voznikov motornih vozil.
Idej za odpravljanje težav in za izboljšanje razmer na različnih 
področjih v letu 2021 je veliko, zato skuša Svet KS v teh dneh 
pripraviti takšen in tolikšen program dela, da ga bo mogoče kriti z 
omejenimi proračunskimi sredstvi in na drugi strani vsaj deloma 
urediti prednostne naloge.

Brane Praznik, 
član Sveta KS 

KS Velika Loka
Krog na trim stezi na Veliki 

Loki je sklenjen
Na sistemu gozdnih cest Velika Loka – Mlač-
ne in Pluska – Mlačne je nastala krožna pot, 
ki ji krajani Velike Loke rečemo kar trim ste-
za. Za izhodišče si uporabniki navadno izbe-
rejo kar Veliko Loko. Če prihajate iz smeri 
Kmetijske zadruge, na križišču pred cerkvijo 
zavijte levo, po cca. 200 metrih pridete na 
makadamsko cesto, kjer lahko parkirate in 
se peš odpravite po levi ali desni gozdni 
poti. Na tej nekaj več kot 4 kilometre dolgi 
krožni poti je do sedaj manjkala povezava 
na delu, kjer se nahaja mokrišče. Še pose-
baj v vlažnem vremenu je bil za uporabnike 
trim steze to zelo neprijeten del poti, saj 
je blaten in moker teren nemalokrat pred-
stavljal izziv za prehod. Zaradi tega smo se 
v KS Velika Loka odločili, da na tem delu po-
stavimo brv, ki bo vsem pohodnikom omo-
gočila nemoten prehod, ravno tako pa se 
ne bo več uničeval ekosistem mokrišča. Po 

pripravi projekta in vse potrebne dokumen-
tacije smo pregledali vse prispele ponudbe 
in izbrali najbolj ugodnega ponudnika, ki je 
izdelavo in postavitev brvi tudi izvedel. Ce-
lotna brv je dolga 18 metrov in je v celoti iz 
hrastovega lesa. Izbira naravnega materiala 
za brv je bila logična odločitev, saj smo žele-
li z izgledom čim manj posegati v naravo. Na 
tem mestu bi se rad zahvalil tudi izvajalcu, 
Mizarstvu Brinovec, ki so izdelavo in posta-
vitev brvi opravili profesionalno in skladno 
z dogovorom.
Že v prihodnjem letu upamo, da nam bo 
na trim stezi uspelo postaviti še 4 otoke za 
vadbo moči in koordinacije ter tako zaklju-
čiti projekt izvedbe športne površine v na-
ravi, ki nam bo lahko v ponos. Vse občane 
Trebnjega pa vabim, da se pridružite vse 
večjemu krogu uporabnikov, ki se zaveda-
mo, da je naše zdravje in moč imunskega 
sistema odvisna tudi od športnih aktivno-
sti. In kaj je lepšega od športne aktivnosti 
v gozdu, kjer se lahko hkrati nadihamo sve-
žega zraka, sprostimo in pospešimo srčni 
utrip. 

Vabljeni!
Sašo Barle

predsednik KS Velika Loka
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Foto: arhiv CSD DBK, Enota Trebnje

Razstava Od pešpotnega časa do danes, foto: 
A. S. Lamovšek

Galerijska paleta
V začetku preteklega meseca sta v naših 
prostorih potekala kar dva pomembna 
dogodka – 53. Mednarodni tabor likovnih 
samorastnikov Trebnje in otvoritev razsta-
ve Od pešpotnega časa do danes avtorjev 
Darje Lobnikar Lovak in Rudija Stoparja.
Letošnji tabor je bil nekaj posebnega – pr-
vič se je odvijal v jesenskem času, nekateri 
umetniki so ustvarjali v galeriji, drugi pa so 
bili prisotni samo s svojimi deli. Vse sode-
lujoče umetnike smo predstavljali na druž-
benih omrežjih, potekalo je tudi glasova-

Svetovni dan 
romskega jezika  
v Vejarju –  
5. november
Večnamenski romski center Vejar je v 
sodelovanju z Dnevnim centrom Kher šu 
beši 5. novembra obeležil svetovni dan 
romskega jezika. Ob tem prazniku smo se 
spomnili pomena maternega jezika, ki je 
zelo pomemben del tudi v romski kulturi. 
Uporabnice in uporabnike spodbujamo 
k uporabi romskega jezika v vsakdanjiku. 
Vsaki družini smo poslali na dom barvni 

list, na katerem so bile zapisane besede v 
slovenskem jeziku. Družina je nato na vsak 
list napisala prejeto besedo v romskem je-
ziku. Nastal je prav prijeten plakat z lepimi 
mislimi v romskem in slovenskem jeziku. 
Ohranjanje romske kulture in jezika skozi 
knjige, literaturo in glasbo je eden izmed 
pomembnih ciljev, ki lahko pomembno 
vpliva na boljšo funkcionalno pismenost 
posameznika.

Katja Strajnar,
strokovna sodelavka v programu

nje za nagrado GLST. Nagrado strokovnega 
sveta je letos prejel Tomaž Hartman iz Slo-
venije, priznanji za likovni deli pa Sandrine 
Lepelletier iz Francije in Darja Štefančič iz 
Slovenije. V glasovanju za nagrado prija-
teljev GLST je največ glasov prejel Carlos 
Stevenson Moschini – Stephanus iz Brazi-
lije. 
Vsebine lahko preverite na naši spletni 
strani www.galerijatrebnje.si, razstava Od 
pešpotnega časa do danes pa vam bo po 
ponovnem odprtju naših vrat na ogled vse 
do 14. 2. 2021. 

Vljudno vabljeni!

kultura

N
ar

oč
ni

k 
og

la
sa

: G
or

ec
 d

.o
.o

.



20
Trebnje

novice

Blagoslov jaslic v parku  
Forma Viva
V oktobrski številki Glasila občanov smo že pisali, da bodo od ad-
ventnega časa in vse do Svetih treh kraljev v parku FORMA VIVA 
postavljene lesene jaslice v naravni velikosti. Ambientalna uredi-
tev z osvetlitvijo, slamo in božično glasbo bo čudovita popestri-
tev tega parka. Seveda bodo jaslice tudi blagoslovljene, in sicer 
bo gospod župnik izvedel blagoslov v nedeljo, 29. 11. 2020, ob 
17.00 uri. Žal zaradi trenutnih ukrepov ne bo mogoče izvesti obi-
čajnega blagoslova s prisotnostjo občanov. Blagoslov boste lahko 
spremljali preko interneta, in sicer preko Facebooka in Youtouba, 
zato vsi vabljeni k ogledu. 

Vse občane pozivamo k individulanemu obisku in ogledu jaslic v 
času 29. 11. 2020 in vse do praznika Svetih treh kraljev. Dobro-
došli!

Vanja Jakopin

Kdaj se bomo varno sprehodili 
skozi Čatež? 
Na Čatežu imamo pešci že leta kar srečo, saj je velikokrat kar 
tombola pešačiti in prečkati vse bolj prometno regionalno cesto. 
Želja in potreba po pločniku skozi vas imata že dolgo brado. Čatež 
je vse bolj priljubljena izletniška točka za rekreacijske obiskovalce 
in romarje, ki morajo vsaj del poti opraviti po glavni cesti. Redni 
udeleženci v prometu so tudi otroci Doma Čebelica, ki se v skupi-
nah okrog 50 oseb redno odpravljajo na gozdno učno pot Zaplaš-
ke stezice. Pešačenje je na določenih točkah zelo nevarno, saj je 
Čatež stara obcestna vas, prislonjena ob breg, kjer je kar nekaj 
hiš skozi čas in razvoj ter s širitvijo ceste »pristalo« tik ob vozišču. 
Dodatni problem pa predstavljajo nepregledni ovinki. Občina je v 
letu 2016 na našo pobudo naročila projekt za izgradnjo pločnika. 
Žal so nato aktivnosti zastale na lokalnem nivoju zaradi nesoglasij 
lastnikov parcel ob vozišču. Svet KS si je za tekoči mandat kot ene-
ga najpomembnejših ciljev zastavil prav izgradnjo tega pločnika. 
Na osnovi zbranih pripomb lastnikov obcestnih parcel smo orga-
nizirali dve terenski strokovni presoji s pristojnimi institucijami 
(vključno z občino in državo). V tem trenutku pa razpisujemo na-
tečaj za obsežno dopolnitev projekta, ki ne obsega le načrtovane 
izgradnje pločnika, ampak tudi določeno rekonstrukcijo cestišča. 
Zato upamo, da se bodo po dopolnitvi projekta in pridobitvi po-
trebnih soglasij nadaljevale tudi aktivnosti za realizacijo. Projekt 
bo zahteven. V svoje finančne plane ga bosta morali vključiti 
Občina in država, ker gre za regionalno cesto, zato si močno že-

Začelo se je novo šolsko leto
V Vrtcu Romano smo uspešno zakorakali v novo šolsko leto. Novo 
vpisani otroci radi spoznavajo novo igralnico, igrače in strokov-
ni delavki. Vsak dan se počutijo bolj varno in sprejeto. Učijo se 
slovenskega jezika, sodelovanja, reševanja problemov, posojanja 
igrač, razumevanja vedenja in občutkov drugih. Vsakdanje živ-
ljenje v vrtcu tudi omogoča vzpostavljanje vezi med vrtcem in 
družinskim življenjem ter s tem romski skupnosti daje vpogled v 
širšo družbo. 

Urška Pene

limo njihovega posluha. Ob tej priliki se za posluh zahvaljujemo 
TEM Čatežu, ki naše projekte podpira moralno in materialno. Ne-
nazadnje smo verjetno ena zadnjih krajevnih skupnosti v občini, 
ki nima niti enega samega metra pločnika. 

Mija Benedičič,
predsednica KS Čatež
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Srebrna žogica Lendava
V Lendavi se je 17. 10. 2020 odvijal 15. mednarodni badmintonski turnir 
Srebrna žogica Lendave 2020. Turnir se je odvijal posamezno in v dvoji-
cah v starostnih kategorijah U17, U15, U13 in U11. To tekmovanje je bilo 
eno najuspešnejših za tekmovalce Badmintonskega kluba Mirna, saj so 
vsi prejeli po vsaj eno medaljo. Manca Zupančič je posamezno do 17 let 
osvojila 3. mesto, to uvrstitev pa je ponovila tudi v kategoriji dekleta dvo-
jice do 17 let skupaj s Kristino Kastelic. Vid Koščak je v kategoriji fantje po-
samezno do 15 let osvojil 2. mesto, v dvojicah pa 1. mesto. 2. mesto sta v 
dvojicah do 15 let osvojila Tim Škrlj in Tevž Ornik, 3. mesto pa Filip Štrovs. 
V kategoriji dekleta posamezno in dvojice do 15 let je Zara Šenica osvojila 
3. mesto. V kategoriji dekleta do 13 let posamezno je Lana Livk osvojila 2. 
mesto, v dvojicah pa 1. mesto. Tim Anzelj pa je v kategoriji fantje dvojice 
do 13 let osvojil 2. mesto. 
Vsi tekmovalci so prikazali vrhunsko igro in temu primerne odlične rezul-
tate.

Vanja Jakopin

NK Trebnje − Uspešni nastopi 
selekcije U10
Veselja in dobrih rezultatov letos pri mlajših selekcijah NK Trebnje ni 
konca. Tokrat si pozornost zasluži naša selekcija U10, saj je v skupini s 
preverjeno dobrimi nogometnimi šolami, kot so ND Slovan, NK Olimpija 
Ljubljana, Ilirija Elektra Lux, NK Ivančna Gorica, NK Brinje Grosuplje in NK 
Kalcer Radomlje še NEPORAŽENA! Ob tem je potrebno izpostaviti, da del 
naše selekcije U9 nastopa nivo višje in se s starejšimi nasprotniki izredno 
dobro kosa. Vedno znova letos dobivamo potrditve, da se v mlajših selek-
cijah NK Trebnje dela dobro in vsi rezultati v mlajših selekcijah so dobra 
popotnica za zavzeto delo v naprej ter dokaz, da se je nogomet dokončno 
ustalil v našem kraju. Postajamo in smo lahko ponosni del nogometne 
tradicije, ki se piše in dopolnjuje vedno znova. 
Športni pozdrav

Dejan Benčina,
trener in medijski predstavnik NK Trebnje

5. obletnica atletske sekcije  
v Trebnjem
Leta 2015 smo ob podpori Atletskega kluba Krka in Občine Trebnje usta-
novili Atletsko sekcijo. Naš cilj je bil, da bi osnovnošolcem približali atleti-
ko in jih vzpodbudili, da osvojijo osnovne gibalne sposobnosti, predvsem 
pa jih želimo povabiti na stadion in v naravo. Občina Trebnje vsa leta pod-
pira atletiko in omogoča zelo dobre pogoje za delovanje atletske sekcije, 
saj lahko v Trebnjem opravljamo celovite treninge za najmlajše. 
Trenutne razmere zelo spreminjajo naš vsakdan. Na področju športa išče-
mo rešitve, ki po eni strani spoštujejo vse ukrepe, po drugi strani pa še 
vedno omogočajo vzdrževanje in nadgrajevanje fizične pripravljenosti na-
ših varovancev. Tako so se v letošnjem kratkem poletnem tekmovalnem 
obdobju naši atleti lahko udeležili atletskih tekmovanj na državni ravni in 
osvojili vrsto medalj v vseh kategorijah. 
ATLETSKA VADBA V TREBNJEM POTEKA TUDI MED KARANTENO, saj tre-
nerji pripravljamo načrte za treninge tako, da atleti lahko trenirajo indi-
vidualno. Vse zainteresirane vabimo k vpisu in jih obveščamo, da se je v 
klub mogoče včlaniti preko celega leta. Za več informacij pišite na e-na-
slov: mitja.svet@gmail.com.

Ostanite zdravi!
Mitja Svet

šport



BAUERFEIND.SI

MEDICINSKI PRIPOMOČKI

ZZZS šifre:
· Postelja: 519
· Posteljni trapez: 555
· Varovalne ograjice za obe strani: 528
· Mizica: 522
· Blazina za posteljo: 801

Možnost izposoje preko naročilnic ZZZS ali samoplačniško.
Za več informacij pokličite v podjetje.

IZPOSOJA NEGOVALNE POSTELJE

MIZICA

BLAZINA ZA POSTELJO
ZRAČNA BLAZINA 
ZA POSTELJO

HODULJA
ZZZS šifra: 512

HODULJA S KOLESI
ZZZS šifra: 513

STANDARDNI VOZIČEK
ZZZS šifra: 504

SOBNO DVIGALO
ZZZS šifra: 524

DVIGALO ZA KOPALNICO
ZZZS šifra: 701

OSTALI PRIPOMOČKI NA IZPOSOJO

TOALETNI 
STOL/VOZIČEK
ZZZS šifra: 704

SEDEŽ ZA 
KOPALNO KAD
ZZZS šifra: 705

TOALETNI PROGRAM

INKONTINENCA

Kondomi ZZZS 
šifra: 1192, 1193, 1194

Vrečke za seč ZZZS šifra: 
1187, 1188, 1189, 1190, 
1191

Urinski kateter ZZZS 
šifra: 1136, 1197

ANTIDEKUBITUSNE BLAZINE
ZZZS šifra: 802, 804, 805, 806

SKUTERJI
ZZZS šifra: 559

KLANČINE
OSTALI PROGRAM

Nahajamo se na lokaciji:  
Dolenjska cesta 242b, Ljubljana Rudnik
Za vse informacije smo na voljo:
01/42 72 941
info@bauerfeind.si
www.bauerfeind.si
www.facebook.com/bauerfeindslovenija/

Vse slike so simbolične.

Naročnik oglasa: Bauerfeind, zdravstveni pripomočki, d.o.o.
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V rokometnem klubu Trimo Trebnje smo v oktober zakorakali 
izjemno uspešno, na žalost pa smo bili primorani zaradi odloči-
tve Vlade Republike Slovenije, ki je z 21. 10. 2020 izdala Odlok 
o začasni prepovedi treningov in tekmovanj za mlajše selekcije, 
prekiniti komaj začeto sezono.
Izredno smo ponosni na ekipo kadetov, ki so se pod vodstvom 
trenerja Romana Šavriča uspeli uvrstiti v najmočnejšo 1. kadet-
sko ligo in bodo tekmovanje, ko bo to zaradi trenutnih razmer 
mogoče, nadaljevali med najboljšimi dvanajstimi ekipami v drža-
vi. Odlične predstave so v preteklem mesecu prikazali tudi naj-
mlajši rokometaši, ekipa MDB, ki so na tekmah, ki potekajo po 
turnirskem sistemu, premagali vso konkurenco ter s tem dokaza-
li, da na treningih pridno osvajajo vse elemente rokometne igre. 
Prav tako so bili leto starejši rokometaši, ekipa MDA, za svoj trud 
nagrajeni z zmagami. Omeniti velja tudi uspeh starejših dečkov A 
in B, ki se pod vodstvom trenerja Marka Radlja trenutno nahajajo 
na vrhu prvenstvene lestvice v skupini CENTER II. Rokometaši iz 
skupine SDB so svoje znanje še nadgradili in presenetljivo prema-
gali vrstnike iz novomeške Krke. Zmaga na dolenjskem derbiju 
je bila še toliko slajša, saj je bil to za Novomeščane sploh prvi 
poraz v zadnjih dveh sezonah pod okriljem RZS.

Kljub prekinitvi tekmovanj pa rokometaši Trima na rokomet in fi-
zično aktivnost niso pozabili niti v času počitnic, saj so jim trenerji 
pripravili program individualnih treningov.
V želji, da se rokometno dogajanje čim prej vrne v dvorane, vam 
želimo, da tudi vi spoštujete ukrepe za obvladovanje epidemije! 
Ostanite zdravi! 

David Lipoglavšek

JESENSKA
PROJEKTA

Na občinski dopisni seji smo potrdili 
dve novelaciji DIIP-a:
• za izgradnjo večnamenskega igrišča ob OŠ v Dobrniču in 
• po poteh Suhe Krajine, Temenice in Krke − z avtodomom, 

s kolesom ali peš.

Obsojamo shode v času epidemije, še posebej napade na po-
liciste in novinarje. Sprejet je osnutek šestega protikoronskega 
svežnja ukrepov za omilitev posledic drugega vala epidemije, 
ki bo podaljšal nekatere ukrepe, med novimi je subvencionira-
nje fiksnih stroškov za najbolj prizadeta podjetja ter odpis na-
jemnin, kjer je lastnik država ali lokalna skupnost, in izboljšanja 
poroštev kreditov.

OO SDS Trebnje
predsednik Franci Kepa

BREZPLAČNI VRTEC ZA DRUGEGA
IN VSE NASLEDNJE OTROKE

Z novim šolskim letom naj bi začela veljati sprememba zakona 
o vrtcih, ki ponovno uvaja brezplačni vrtec za drugega otroka 
iz iste družine, če je hkrati v vrtcu s starejšim bratom ali sestro. 
Brezplačen vrtec bo imel tudi vsak tretji in vsak naslednji otrok 
iz družine, in sicer ne glede na to, ali je še kateri od otrok v 
vrtcu.
Veseli smo, da je vlada spremembe potrdila, saj smo jih prav 
na predlog Nove Slovenije zapisali v koalicijsko pogodbo. S to 
zakonsko spremembo bomo izboljšali finančno dostopnost 
vrtca za starše. 
V Novi Sloveniji gledamo naprej in želimo, da si bodo mladi 
tudi v naši občini radi ustvarjali družine z več otroki. 

Občinski odbor NSi Trebnje

Uspešen tekmovalni mesec mladim Trebanjskim levom prekinila korona

Veterani nad 60 −  
državni podprvaki
Trebanjski strelci smo se oktobra udeležili iz spomladanskega 
dela strelske sezone prestavljenega državnega prvenstva za vete-
rane v streljanju z zračno puško in pištolo z dvema ekipama. Žal 
nam je uvrstitev ekipe veteranov nad 50 let zagodel koronavirus, 
tako da sta se prvenstva udeležila samo Franc Progar in Marko 
Omahen, ki sta se uvrstila med posamezniki na 6. in 29. mesto. 
Ekipi veteranov nad 60 let pa sta zmanjkali le dve točki do najvišje 
stopnice. Za podprvake so nastopili Janez Žurga, Franc Cugelj in 
Bojan Ostanek. Vse, ki jih zanima strelski šport, vključno od 10. 
leta starosti pa do veteranov, vabimo k vpisu na strelske vaje. Vpis 
bo potekal še cel november in prvi teden v decembru, in sicer 
vsak torek in petek od 15.00. pa do 17.00. ure v času vadbe na 
prenovljenem strelišču v Prapročah za zračno puško in pištolo. 

Izvrstne pogoje za vadbo na elektronske tarče nam je omogočila 
Občina Trebnje, za kar se člani SD Trebnje še enkrat iskreno za-
hvaljujemo. 

 Strelsko društvo Trebnje

šport / stranke
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Dolgost življenja našega je kratka.
Kaj znancov je zasula že lopata!
Odprte noč in dan so groba vrata;
al dneva ne pove nobena pratka.
F. Prešeren

ZAHVALA
V 61. letu starosti nas je zapustil dragi brat, stric, svak, sosed in prijatelj

JOŽE GRM
iz Male Ševnice 2, Trebnje.

Ob njegovem odhodu v večnost se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, vaščanom, prijateljem, sodelavcem KZ Trebnje in znancem, ki ste ga 
pospremili na zadnji poti. 
Posebna zahvala gre dr. Srečku Stariču in ostalemu medicinskemu osebju 
Splošne bolnišnice Novo mesto, ki so bili ob njem v njegovih zadnjih trenut-
kih, župniku Slavku Kimovcu, gasilcem PGD Račje selo, Gregorju Ficku in 
Pogrebni službi Novak s pevci za udeležbo na pogrebni slovesnosti. Hvala 
vsem, ki ste nam pomagali in nam še pomagate ob njegovem odhodu.

Vsi njegovi

Čeprav si odšla,
si še vedno z nami,
v naših mislih, v naših srcih,
kjer boš za vedno ostala. 

ZAHVALA
Ob boleči in nenadomestljivi izgubi naše drage mame, stare mame,  

prababice in tašče 

MAJZELJ FRANČIŠKE 
iz Velikega Gabra 23 

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izre-
čena sožalja, darovano cvetje, sveče in maše. Iskrena hvala osebju intenzivne-
ga oddelka bolnišnice Novo mesto, dr. Miru Kramerju, sodelavcem podjetja 
Dana Mirna, SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, župniku Janezu Jeromnu, pog-
rebnemu zavodu Novak, moškemu kvartetu Strmole, citrarki Evi in troben-
taču Marku. Najlepša hvala tudi Miri in Zdenki ter vsem, ki ste našo mamo 
imeli radi, ji poklonili čas, nasmeh, toplo besedo, ji polepšali vsakdanjik ter jo 
pospremili na poti k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
Ob izgubi dragega  

moža, očeta in dedija

TONČKA JANEŽIČA
iz Trebnjega

se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, dr. Žlajpahovi 
in dr. Šaldi, zdravstvenemu osebju Gastroenterološke klinike v Ljubljani, Uro-
loškemu oddelku v SB Novo mesto, dr. Šuštaršiču in dr. Kramarju ter vsem 
na negovalnem oddelku. Prav tako zahvala župniku za lepo opravljen obred, 
pevcem in govorniku za čustvene poslovilne besede ter pogrebnemu zavodu 
Novak za vsa potrebna opravila ob slovesu dragega.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovem preranem slovesu in za podar-
jeno cvetje ter sveče.

Žalujoči: vsi njegovi

Spomin je svetloba, ki dušo obliva,
Spomin je Ljubezen, ki v srcih prebiva.

ZAHVALA
V 85. letu je tiho odšla naša ljubljena 
mama, babica in prababica Tončka

ANTONIJA PRPAR
iz Trebnjega.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste našo najdražjo Tončko pospremili k več-
nemu počitku, izrekli sožalje, tople besede ter darovali cvetje, sveče in svete 
maše. Hvala vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih slovesa pomagali in nam 
stali ob strani. Njeni najbližji jo bomo neskončno pogrešali, a se tolažili z mis-
lijo:
»Ujeta v naša srca, z najlepšimi spomini, bo vsak naš korak spremljala v tišini.«
  

 Žalujoči: Vsi Njeni.

Ljubil si zemljo, 
bil njej si predan, 
a prišel je dan, 
ko v njej boš počival.  
In v naši zavesti, 
prižgal lučke spomina. 

ZAHVALA 
Ob boleči izgubi našega očeta, dedka, tasta in brata 

JANEZA TRAVNIKA 
iz Stehanje vasi 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem 
za izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje in svete maše. 
Še enkrat hvala vsem, ki ste nam kakor koli pomagali in ga pospremili na nje-
govi zadnji poti. 

Žalujoči: vsi njegovi 

Koronavirus še vedno kaže svoje zobe. Prav je, da upošteva-
mo vsa priporočila vlade in NIJZ ter s tem pripomoremo k čim-
prejšnji ponovni vzpostavitvi normalnega življenjskega sloga.

V SLS predlagamo, da del nakupov življenjskih potrebščin 
opravite pri lokalnih kmetijah ter v trgovinah kupujete sloven-
ske izdelke. S tem boste podprli slovenskega kmeta in obrtnika, 
obenem pa dobili, kar poznate.
 

Ostanite zdravi! OO SLS Trebnje

stranke / obvestila
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Sponzor nove križanke je podjetje 
Lidl Slovenija, PE Trebnje Stari trg 46, 8210 Trebnje.

Življenje so trenutki, ki zbližujejo. Najlepše pa je praznovati v 
družbi tistih, ki nam stojijo ob strani vsak dan. Čeprav se mo-
ramo letos privaditi na drugačen življenjski stil, pa si v udobju 
svojega doma lahko čisto sami pričarate pravo »Premium« pra-
znično vzdušje. Letošnja praznovanja bomo preživeli z najožjimi 
družinskimi člani, a kaj je lepšega, kot ob sebi imeti ljudi, ki jim 
najbolj zaupamo in jih imamo radi. Včasih pozabimo, kako lepi so 
lahko praznični družinski večeri in če pripravimo še nepozabno 
vzdušje ob dobri hrani, pa je to le še pika na i. Zato kljub drugač-
nim časom izkoristite vsak trenutek in v njem uživajte, kolikor je 
le mogoče. Privoščite si stvari, za katere se običajno ne bi odločili. 
Z izbranimi izdelki DELUXE, ki jih lahko od 9. novembra naprej 
ekskluzivno najdete v vseh Lidlovih trgovinah po Sloveniji, lah-
ko svoje najbližje razvajate z odlično kakovostjo po ugodni ceni. 
Obiščite Lidl Trebnje, preverite praznično ponudbo izdelkov DE-
LUXE in preživite tudi letošnje praznike čarobno. 

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

Geslo križanke in svoj naslov pošljite izključno na dopisnicah 
na Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali na elektronski 
naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com najkasneje do pone-
deljka, 3. 11. 2020. Gesel po tem datumu in gesel brez naslova 
ne bomo upoštevali.

Pravilno geslo križanke iz oktobrske številke Glasila se glasi PO-
CENI GUME Prejeli smo 53 rešitev, od tega 8 nepravilnih. Na seji  
9. 11. 2020 smo izžrebali 3 nagrajence:
1. nagrajenec: Pavla Gliha, Gorenja vas pri Čatežu 4, 8212 Velika Loka
2. nagrajenec: Mira Cugelj, Dol. Medvedje selo 1, 8210 Trebnje 
3. nagrajenka: Marko Tisu, Velika Loka 53, 8212 Velika Loka

Nagrajenci lahko dvignejo nagrade v podjetju Vulkanizerstvo 
Vovk Boštjan s. p, ki se nahaja na Obrtniški ulici 4, 8210 Trebnje.

križanka
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Občanke in občane obveščamo, da je bil 3. novembra 2020 
vzpostavljen Telefon za psihološko podporo prebivalcem ob 
epidemiji COVID-19.
Na brezplačni telefonski številki 080 51 00 bodo 24 ur na dan, 
vse dni v tednu strokovno pomoč nudili izkušeni psihologi, psi-
hoterapevti in drugi strokovnjaki s področja duševnega zdravja. 
S telefonom se zagotavlja dostopno podporo ljudem, ki se v 
času epidemije in z njo povezanih kriznih ukrepov soočajo z ra-
zličnimi stiskami.
Telefon je nastal v sodelovanju Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje in Društva psihologov Slovenije, Rdečega križa Sloveni-
je, Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, Zaupnega telefona 
Samarijan, Združenja zakonskih in družinskih terapevtov in Zve-
ze prijateljev mladine Slovenija – TOM telefon.
Aktualna dogajanja in negotove razmere, ki jih s seboj prinaša 
drugi val epidemije, v mnogih ljudeh krepijo občutke negotovo-
sti, nemoči in izgube nadzora. Nekateri ljudje se lažje soočajo z 
izzivi, nekaterim pa predstavlja aktualna situacija realno grožnjo 
z vidika izgube zdravja, zaposlitve, socialno-ekonomskega pre-
živetja. Že obstoječe težave lahko postanejo za posameznike v 
prihodnje še težje obvladljive.
Z namenom razbremenitve ter psihosocialne podpore posa-
meznikom, ki so se znašli v stiski zaradi sedanjih razmer, so se 
številne organizacije, ki so že v prvem valu nudile telefonsko po-
moč, povezale v telefon s skupno številko.

Telefon je namenjen krajšim pogovorom za:
• čustveno podporo pri obvladovanju tesnobe, strahu, jeze 

in drugih čustvenih stanj ter z njimi povezanih odzivov;
• podporo obolelim in svojcem oseb z boleznijo COVID-19;
• podporo ob izgubi bližnjega zaradi bolezni COVID-19;
• podporo ob soočanju z izgubo zaposlitve, čakanjem na 

delo ali težavah, povezanih z delom od doma;
• priporočila in podporo pri usklajevanju delovnih obvezno-

sti in družinskega življenja; 
• podporo pri soočanju z osebnimi stiskami in s težavami v 

medosebnih odnosih v času izolacije;
• podporo pri drugih izzivih, ki jih prinaša trenutna situacija.
Za vsa vprašanja v zvezi s koronavirusom SARS CoV-2 (boleznijo 
COVID-19) in ukrepi, povezanimi z njim, pa še vedno velja, da 
se lahko obrnete na Klicni center za informacije o novem koro-
navirusu 080 14 04 ali obiščete spletno stran NIJZ oz. vladno 
spletno stran.

Prijazno vabljeni, da pokličete, delite svojo stisko, prejmete ču-
stveno podporo, informacije …
To, da se obrnemo po pomoč in delimo svojo stisko, je znak 
naše moči.

Štab CZ Trebnje

Zaživel nov telefon za psihološko podporo ob epidemiji 
COVID-19: 080 51 00

obvestilo


