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

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

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo števil-
ko je ponedeljek, 4. 10. 2021, predviden izid 
je v sredo, 13. 10. 2021.
Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po 
tem datumu, bodo uvrščeni v naslednjo števil-
ko, če bodo še aktualni.

občinske novice

Alojzij Kastelic, l.r.
ŽUPAN 

Župan – 
nepremičninar!
Pred nekaj več kot letom dni so v Kavarni 
Evropa sedeli mladci za mizo in modrovali. 
Za sosednjo mizo pa je sedela moja prija-
teljica in nehote prisluškovala živahni de-
bati pri sosednji mizi. Mladi investitorji so 
razpravljali, da je pa na tej Občini Trebnje 
res vrag, ker se za vse zanima župan in se 
nič ne more mimo njega, češ da po drugih 
občinah uradniki sami odločajo, z njimi se 
pa da kaj »zmenit«, tudi neformalno.
Zadnje čase tudi posamezne stranke pra-
vijo mojim sodelavcem, da sem nepremič-
ninar. Po eni strani sem ponosen, po drugi 
pa tudi žalosten, ker me želijo včasih s tem 
poniževati. Vsa zemljišča, ki jih kupujemo 
za občino, so kupljena z namenom za jav-
no dobro oziroma za skupnost. Skupnosti 
ni brez javnih površin, do katerih lahko 
dostopajo vsi, industrijskih in obrtnih 
con,  parkov, igrišč, šol, vrtcev, varovanih 
stanovanj, domov za starejše, prostorov 
za dnevno varstvo starejših, turističnih 
prostorov, kampov, postajališč za avtodo-
me, spomenikov ali spominskih parkov, 
pohodnih poti, cest in komunalnih podje-
tij, pokopališč, parkirnih prostorov, P&R 
prostorov, kulturnih domov, gasilskih  
domov, krajevnih domov itd. Brez ustre-
znega zemljišča so še tako briljantni načrti 
mrtva črka na papirju in ravno tisti, ki so mi 
nadeli vzdevek »nepremičninar«, od mene 
ali kot občani ali kot svetniki najbolj glasno 
zahtevajo, da je nujno to in ono od prej 
omenjenih javnih prostorov.
 V občini Trebnje imamo tri nosilna nase-
lja za razvoj poselitve in javnega prostora 
– Trebnje, Veliki Gaber in Dobrnič. Iz tega 
razloga smo kupili cca 1 ha zemljišč tako v 
Velikem Gabru kot tudi v Dobrniču. V Treb-
njem pa kupimo vsa zemljišča, za katera 
vemo, da bodo lahko služila nadaljnjemu 
razvoju mesta in so kratko- ali dolgoročno 
potrebna zemljišča. Ne kupujemo pa zem-
ljišč za stanovanjsko gradnjo in se tudi ne 
vmešavamo ob nakupu takih zemljišč, smo 
pa dosledni pri pogojih gradnje zasebnih 
investitorjev. Le-ti bi marsikdaj želeli na 
450 m² velikem zemljišču zgraditi tri ali 
štiri stanovanja, za parkiranje in zelene 
površine pa jim ni mar, da o prostoru za 
igro otrok sploh ne govorim. Nekateri in-
vestitorji bi skratka želeli le mastno zaslu-
žiti, kvaliteta življenja ljudi, ki na koncu ta 
stanovanja kupijo, pa jim ni mar. Da ne bo 
pomote, investitorjev smo v občini zelo 
veseli in jim poskušamo tudi pomagati po 
najboljših močeh, vendar pa morajo upo-
števati zakonske okvire urejanja prostora, 

plačati komunalni prispevek in zagotoviti 
ustrezne pogoje za normalno bivanje in delo 
ljudem, ki njihove nepremičnine kupijo ali 
uporabljajo.
Vezano na nadeti vzdevek lahko dodam, da 
če ne bi pridobili zemljišč za nove prostore 
Komunale Trebnje d.o.o., ki smo jih plačali 
po 22 €/m², sedaj ne bi imeli ustreznih pro-
storov za razvoj javnega podjetja. Če ne bi 
odkupil zemljišč, ne bi gradili krožišča pod 
Trebanjskim gradom, za katerega gradnjo 
smo pogodbo podpisali predvčerajšnjim. 
Brez odkupljenih zemljišč in soglasij ne bi 
bilo pogodbe za rekonstrukcijo ceste in grad-
nje pločnikov Veliki Gaber. Za obvoznico Do-
brnič smo uspeli pridobiti zemljišče po 5 €, 
za vrtec Šentlovrenc smo kupili zemljišče po  
20 €, zazidljivi prostor v Velikem Gabru za 
potrebe vzgoje in izobraževanja smo plačali 
po 30 €, vse po m². Ta trenutek kupujemo ze-
mljišča cca 1 ha skoraj v centru Trebnjega po 
3 €. V industrijski coni smo v procesu prido-
bivanja zemljišča po 3 € …
Cene zemljišč v občini Trebnje se gibljejo 
za kmetijska zemljišča in gozdove od 0,5 do  
1 € , travnike od 1 do 2 €, njive od 2 do 3 €, šport-
ne površine od 3 do 4 €, zazidljive parcele 15 do  
90 € za m². Glede na davek na nezazidana ze-
mljišča se opravi veliko nakupov in prodaj v 
zadnjih letih. V občini Trebnje imamo petkrat 
več gradenj in investicij kot primerljive obči-
ne v Sloveniji. Pospešena gradnja pa v naš 
prostor prinaša izjemno dodano vrednost. 
Osebno v času županovanja nisem kupil 
nobenega zemljišča v občini Trebnje za pre-
prodajo in pri mojih letih zagotovo ne bom 
postal prekupčevalec zemljišč za zasebni in-
teres. Kot župan pa se zavedam, da je javni 
prostor izjemnega pomena za nadaljnji uspe-
šen razvoj občine Trebnje, zato v tem pogle-
du ostajam »nepremičninar«.

Alojzij Kastelic
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Gradnja nadstrešnice  
in nakladalne rampe  
na deponiji Globoko
Občina Trebnje izvaja skupaj z občinama partnericama Obči-
no Mirna in Občino Mokronog Trebelno investicijo izgradnje 
nadstrešnice in nakladalne rampe na deponiji Globoko. Po 
projektu je predvidena izvedba nadstrešnice – jeklene kon-
strukcije dimenzij 7 m x 6,6, m in nakladalnega platoja, s 
katerim se bo povečala površina, ki je namenjena kontej-
nerjem  za odlaganje odpadkov. Vrednost investicije znaša 
102.779,68 EUR z DDV, od tega znaša delež Občine Trebnje 
70,85 % oz. 72.819,40 EUR z DDV. Investicija bo predvidoma 
zaključena do 30. 9. 2021.

Občinska uprava Občine Trebnje             
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Matija Bitenc

Parkirna politika v mestu Trebnje
Pred leti smo se s pomočjo strokovnjakov lotili urejanja mirujočega 
prometa v mestu Trebnje. Strokovnjaki so najprej analizirali obstoječe 
stanje in nato glede na izsledke opravili dodatne analize in anketiranje 
meščanov ter obiskovalcev. Skupaj smo pripravili tudi štiri javne tribu-
ne o željah ljudi glede parkiranja in drugih javnih površin.  Za večino 
ljudi dve do petminutno pešačenje do delovnega mesta ali storitve, ki 
jo želijo opraviti, ne predstavlja problema. Po sprejetju Celostne pro-
metne strategije Občine Trebnje so strokovnjaki pripravili Odlok o ure-
ditvi mirujočega prometa v občini Trebnje, ki je bil podlaga za sprejem 
Sklepa o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina 
ali se parkira z dovoljenjem za parkiranje, in Pravilnika o načinu in po-
gojih za izdajo dovoljenj za parkiranje, omejitvi števila izdanih dovo-
ljenj za parkiranje ter obliki, vrsti in vsebini dovolilnice za parkiranje. 
Nov režim parkiranja je bil uveden s 1. septembrom. V septembru krši-
teljem ob storitvi prvega prekrška ne bomo izrekli sankcije, temveč jih 
bomo le opozorili na nov režim parkiranja. Po prvem opozorilu pa lah-
ko pričakujete tudi sankcijo. Občina Trebnje ima na razpolago veliko 
zemljišče za parkiranje na Kolodvorski ulici (območje nekdanjega skla-
dišča in parkirišča Komunale Trebnje), kjer lahko tako zaposleni kot 
tudi obiskovalci brezplačno parkirajo. Če parkirate na Kolodvorski ulici, 
potrebujete na primer največ 3 minute do CIK-a. Na območju pred 
upravno stavbo Občine Trebnje bodo tri parkirna mesta za brezplačno 
parkiranje do 15 minut za oddajo pošte ali kaj podobnega, pri CIK-u 
pa šest parkirnih mest za obisk knjižnice ali oddajo otroka v vrtec. Me-
sta, kot je sosednje Novo mesto, so že pred 20 leti uvedla parkirnine, 
vendar pa so malo pozornosti posvetila razvoju. Novo mesto zjutraj in 
popoldne doživlja prometne infarkte. Upam, da se bomo v Trebnjem 
s pravočasnim ukrepanjem izognili podobnim težavam. Na področju 
med Cankarjevo ulico in Gubčevo cesto na občinskem zemljišču prav 
tako uvajamo parkirne dovolilnice. Za prihodnja leta načrtujemo še 
izgradnjo parkirne hiše z dvema ali tremi nivoji. Število avtomobilov 
se povečuje; včasih je imela vsaka družina en avtomobil in glede na 
to je bilo načrtovano tudi število parkirnih mest. Stanovalci bodo mo-
rali na pripadajočih zemljiščih pri blokih urediti dodatne površine za 
parkiranje, po izgradnji parkirne hiše pa jim bo omogočen tudi nakup 
parkirnega mesta. Občina Trebnje ima v garažah na Gubčevi cesti še 
nekaj prostih mest in zainteresirani lahko zaprosite za njihov najem. 
Vsa evropska mesta poskušajo regulirati promet, še posebej v centrih. 
Občina Trebnje bo v prihodnjih mesecih in letih pridobila nove izkuš-
nje na področju mirujočega prometa, mobilnosti in parkiranja. Na 
podlagi teh izkušenj bomo razvili novo prijaznejšo mobilnost in lepše 
mesto. Zato pa potrebujemo tudi vaše sodelovanje, drage občanke in 
dragi občani.  Prosim vas, da se za dve minuti hoda premaknete iz 
cone udobja. 
Plačevanje parkirnine je na parkiriščih v centru Trebnjega predvideno 
od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro, razen ob praznikih in dela 
prostih dnevih. Med vikendom in med tednom pa lahko od 17. do 7. 
ure parkirate brezplačno. Ves prihodek iz naslova parkirnin bo name-
njen za urejanje parkirišč in prometa v Trebnjem. 
Več informacij o novem parkirnem režimu najdete na spletni strani 
Občine Trebnje.
Jeseni bomo namestili tudi postaje z električnimi kolesi za izposojo. 
Od križišča pri cerkvi do Gostilne Šeligo bomo uvedli cono 30 in s tem 
povečali varnost pešcev. Kmalu bomo uvedli parkirišče P&R za sovo-
zače itd.
Pri uvajanju sprememb vas prosim za strpnost, da skupaj naredimo 
mesto Trebnje prijaznejše za prebivalce in obiskovalce.

Alojzij Kastelic
ŽUPAN
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Škreblni in Šmarnica za večjo 
prepoznavnost
V trebanjski občini so partnerji LAS STIK zaključili projekta Škre-
blni in Šmarnica, medtem ko se bo projekt Virtualna Galerija 
likovnih samorastnikov Trebnje začel v kratkem. 
Projekt Škreblni je dobil ime po starem čateškem izrazu za suho 
sadje – škrebl. »Obnova sušilnice z zamenjavo peči za sušenje 
sadja je ustvarila pogoje za širitev turistične ponudbe. Z izvedbo 
dogodka Škreblfest in izobraževalnimi programi z več kot tisoč 
udeleženci smo zagotovili razvoj različnih dejavnosti za večjo so-
cialno vključenosti. Nova produkta sta Čateški škreblni in čajna 
mešanica Prgišče sonca,« pojasnjuje vodja projekta in predsed-

nica KUD Popotovanje Frana Levstika Čatež Mija Benedičič. 
S projektom Šmarnica pa so se na Liscu lotili osveščanja javno-
sti o šmarnici. »V knjigi z naslovom Šmarnica smo opisali zgodo-
vino šmarnice, njene zdravilne učinkovine, pomen v preteklosti 
in potenciale sedanjosti. Za spodbujanje lokalne samooskrbe in 
vzpostavljanje novih tržnih poti smo imeli 14 delavnic s skoraj 150 
udeleženci. Fakulteta za kemijo je opravila analize, da bi šmarnico 
ovrednotili kot vino. Razvili smo štiri nove produkte – sok, mar-
melado, eterično olje in tinkture,« pravi vodja projekta in pred-
sednica Društva vinogradnikov »Lisec« Dobrnič Anica Maraž. 

Poleg omenjenih partnerji LAS STIK izvajajo še štiri projekte v so-
sednjih občinah, vsi pa nadgrajujejo in povezujejo v preteklosti 
vzpostavljeno turistično ponudbo, spodbujajo promocijo in zele-
ni turizem ter omogočajo nastanek novih delovnih mest. 

Liljana Omerzu

Rekonstrukcija 
vodovoda Belšinja vas 
in Rožni Vrh − Studenec
Občina Trebnje je z izvajalcem Komunalo Trebnje 
d.o.o. v mesecu avgustu uspešno izvedla dve re-
konstrukciji kritičnih odsekov vodovoda v Belšinji 
vasi dolžine 80 metrov in odseka vodovoda Rož-
ni Vrh – Studenec v dolžini 150 metrov. Vrednost 
obeh investicij skupaj je znašala 28.571,22 EUR z 
DDV. Oskrba s pitno vodo predstavlja enega ključ-
nih razvojnih dejavnikov, zato Občina Trebnje po 
prioritetah vsako leto izvede določeno število re-
konstrukcij kritičnih delov vodovoda. Z rekonstruk-
cijami vodovodov uresničuje Občina dolgoročni 
strateški cilj varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo.

Matija Bitenc   
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

OU Občine Trebnje

Poročilo z 2. izredne seje 
Občinskega sveta  
Občine Trebnje
Župan je sklical 2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Treb-
nje, ki je potekala v sredo, 25. avgusta 2021, od 16. do 16.20 v 
predavalnici Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje in preko 
videokonference MS Teams.  
Na seji je bilo prisotnih 14 članic in članov Občinskega sveta, na 
dnevni red pa so bile umeščene 4 točke. Na Občini Trebnje smo 
pri organizaciji in izvedbi seje spoštovali priporočila in ukrepe 
NIJZ za preprečitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2. 
Občinski svet je na 2. izredni seji sprejel Odlok o spremembah 
Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021 – rebalans I in 
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za 
leto 2022 – spremembe proračuna 2022. Spremembi sta bili po-
trebni zaradi uskladitve proračunov Občine Trebnje v povezavi s 

sofinanciranjem projektov »Medgeneracijska točka Temenica« in 
»Razširitev kapacitet OŠ Trebnje – rekonstrukcija in dozidava POŠ 
Dolenja Nemška vas«.
V nadaljevanju je občinski svet potrdil Predinvesticijsko zasnovo 
(PIZ) za investicijski projekt »Razširitev kapacitet OŠ Trebnje – re-
konstrukcija in dozidava POŠ Dolenja Nemška vas« in Investicijski 
program (IP) za investicijski projekt »Razširitev kapacitet OŠ Treb-
nje – rekonstrukcija in dozidava POŠ Dolenja Nemška vas.
Občinski svet je potrdil še Dokument identifikacije investicijskega 
projekta (DIIP) za investicijo v teku: »Strelišče in kegljišče v Treb-
njem«. 
Vse informacije o sklicu in vsebini sej Občinskega sveta Občine 
Trebnje so na voljo na spletni strani Občine Trebnje (www.treb-
nje.si), na kateri si lahko preberete gradiva in potrjene zapisnike 
preteklih sej.

Andreja Perc
Oddelek za splošne zadeve

OU Občine Trebnje

občinske novice
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Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju štipendij Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 30/16; v nadaljevanju: Pravilnik) in 
Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021 (Uradni list RS, št. 36/21, v nadaljevanju: Odlok) Občina Trebnje, 
Goliev trg 5, 8210 Trebnje, objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev štipendij Občine Trebnje za dijake in študente za šolsko oziroma študijsko leto 2021/2022 

1. Ime in sedež štipenditorja

Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje

2. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je:
a) dodelitev štipendij nadarjenim dijakom in študentom in
b) dodelitev štipendij dijakom in študentom, ki delujejo na izvenšolskih področjih.

Štipendija se dodeli za eno šolsko oz. študijsko leto.

3. Upravičenci do štipendije Občine Trebnje 

Pravico do štipendije lahko uveljavljajo:
• dijaki, ki obiskujejo srednješolski program poklicne ali strokovne šole ali program gimnazije;
• študenti višješolskega študijskega programa, študenti visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega 

študijskega programa (1. bolonjska stopnja), študenti enovitega magistrskega študijskega programa 
ali študenti magistrskega študijskega programa (2. bolonjska stopnja), razen študentov, ki so vpisani v 
dodatno leto.

Štipendijo študenta lahko pridobi tudi kandidat, ki se šola v tujini na izobraževalni ustanovi, ki je akreditirana za 
izvajanje javno veljavnega študijskega programa in o tem dejstvu predloži ustrezno dokazilo.

4. Pogoji za pridobitev štipendije

Upravičenci do štipendije morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

a) pogoji za kandidate, ki se prijavljajo za štipendije za nadarjene dijake in študente:
• da so državljani Republike Slovenije;
• da imajo stalno prebivališče na območju občine Trebnje;
• da niso v delovnem razmerju;
• da ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti;
• niso družbeniki gospodarskih družb, ustanovitelji ali soustanovitelji zavoda;
• niso vpisani v uradno evidenco brezposelnih oseb;
• ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji;
• da imajo status dijaka oziroma status študenta;
• da so v preteklem šolskem oziroma študijskem letu dosegli povprečno oceno najmanj 3,5 – dijaki 

oziroma 8,0 – študenti;
• da njihovo šolanje poteka neprekinjeno in redno ter od nižje stopnje izobraževanja k višji stopnji.

b) pogoji za kandidate, ki se prijavljajo za štipendije za dijake in študente, ki delujejo na izvenšolskih področjih:
• da so državljani Republike Slovenije;
• da imajo stalno prebivališče na območju občine Trebnje,
• da niso v delovnem razmerju;

javni razpis
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• da ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti;
• niso družbeniki gospodarskih družb, ustanovitelji ali soustanovitelji zavoda;
• niso vpisani v uradno evidenco brezposelnih oseb;
• ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji;
• da imajo status dijaka oziroma status študenta;
• da so v zadnjih dveh (2) letih dosegli vidne rezultate na izvenšolskem področju, o čemer predložijo 

ustrezna dokazila.

5. Merila za dodelitev štipendije

a) Merila za kandidate, ki se prijavljajo za štipendije za nadarjene dijake in študente so:
• učni uspeh oziroma povprečna ocena kandidata dosežena v preteklem šolskem oziroma študijskem 

letu;  
• letnik izobraževanja;
• deficitarnost poklica, za katerega se vlagatelj izobražuje. Upošteva se s strani pristojnega organa 

javno objavljen seznam deficitarnih poklicev. V primeru, da deficitarnost smeri študija oziroma sred-
nješolskega izobraževanja ni javno objavljena, se ne upošteva kot merilo pri dodeljevanju štipendij; 

• ob enakem številu doseženih točk ima prednost kandidat z nižjim dohodkom na družinskega člana v 
preteklem letu.

b) Merila za kandidate, ki se prijavljajo za štipendije za dijake in študente, ki delujejo na izvenšolskih področjih:
• dosežki na izvenšolskih področjih delovanja, ki jih opredeljuje Pravilnik;
• učni uspeh oziroma povprečna ocena kandidata, dosežena v preteklem šolskem oziroma študijskem 

letu;  
• ob enakem številu doseženih točk ima prednost kandidat z nižjim dohodkom na družinskega člana v 

preteklem letu.

6. Okvirna vrednost in število štipendij

Za šolsko oziroma študijsko leto 2021/2022 bo predvidoma dodeljenih skupno dvajset (20) štipendij, in sicer: devet 
(9) za nadarjene dijake in devet (9) za nadarjene študente, ter ena (1) štipendija za dijaka in ena (1) za študenta, 
ki delujeta na izvenšolskih področjih. Višina štipendije dijaka znaša 130,00 EUR mesečno, študenta pa 165,00 EUR 
mesečno. 

Sredstva so zagotovljena  v letu 2021 z Odlokom v višini 7.200,00 EUR ter na podlagi 5. člena Odloka kot predo-
bremenitev proračuna za leto 2022 v višini 28.200,00 EUR. Sredstva za obveznosti iz javnega razpisa štipendij so 
zagotovljena pod proračunsko postavko 19034 – Štipendije za nadarjene, konto 41179901 – Druge štipendije. 

7. Zahtevana dokumentacija

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del javnega razpisa, h kateremu 
je potrebno priložiti naslednja dokazila:

• dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja skupaj z navedbo izobraževalnega programa;
• dokazilo o doseženem učnem uspehu v predhodnem šolskem letu oziroma dokazilo o opravljenih 

izpitih in povprečni oceni predhodnega študijskega leta; 
• dokazila o posebnih dosežkih, ki jih je kandidat dosegel v zadnjih dveh (2) letih (le za kandidate, ki se 

prijavljajo za štipendije za dijake in študente, ki delujejo na izvenšolskih področjih);
• fotokopija osebnega dokumenta.

Študenti, ki se izobražujejo v tujini, morajo prijavi priložiti še:
• dokazilo o trajanju dodiplomskega oziroma podiplomskega študijskega programa v tujini;
• dokazilo, da študij poteka v okviru javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa na akredi-

tirani tuji izobraževalni ustanovi.

javni razpis
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Prijavni obrazci in razpisna dokumentacija so od dneva objave tega javnega razpisa na spletni strani Občine 
Trebnje (www.trebnje.si) do izteka prijavnega roka dosegljivi v sprejemni pisarni Občine Trebnje, Goliev trg 5, 
Trebnje in na spletni strani Občine Trebnje.

8. Rok za prijavo

Rok za prijavo je 8. 10. 2021.

9. Oddaja vloge in odločanje

Vlogo z vsemi potrebnimi dokazili je potrebno oddati najkasneje do 8. 10. 2021, in sicer oddati osebno v spre-
jemni pisarni Občine Trebnje ali poslati na elektronski naslov: obcina.trebnje@trebnje.si, pri čemer veljavnost 
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom ali zadnji dan tega roka poslati po pošti kot priporočeno pošiljko na 
naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.

Popolne, ustrezno dokumentirane in v razpisnem roku prispele vloge bo obravnavala komisija za štipendiranje. 
Na osnovi prispelih vlog in zbrane dokumentacije ter na osnovi navedenih kriterijev bo pripravila poročilo ter 
predlog o dodelitvi štipendij Občine Trebnje. 

Obravnavane bodo le pravočasne prijave.

Vloga se šteje za popolno, če je oddana na zahtevanem obrazcu in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke. V 
primeru nepopolnih vlog bodo kandidati pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo.

Prepozno prispele vloge na javni razpis in nepopolne prijave, ki jih kandidati ne bodo dopolnili v skladu z zahtevo 
za dopolnitev, bodo zavržene.

10. Izid razpisa

Občinski upravni organ bo po zasedanju strokovne komisije za štipendiranje na njen predlog o dodelitvi štipendij 
izdal ustrezno odločbo o dodelitvi oziroma nedodelitvi štipendije. Odločba o dodelitvi oziroma nedodelitvi šti-
pendije bo posredovana vsakemu kandidatu, ki se je prijavil na javni razpis, najkasneje v 60 dneh po zaključku 
javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe o dodelitvi štipendije bo s štipendistom sklenjena pogodba o štipendiran-
ju, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti med Občino Trebnje kot štipenditorjem in  
izbranim štipendistom v skladu z določili Pravilnika.

11. Dodatne informacije in pojasnila

Dodatne informacije lahko kandidati dobijo na Oddelku za družbene in gospodarske dejavnosti, Goliev trg 5, 
8210 Trebnje, soba 26, v poslovnem času Občine Trebnje; kontaktna oseba Aleksandra Stritar,  tel.: 07/34 81 126, 
e-mail: aleksandra.stritar@trebnje.si.

Številka: 110-10/2021
Datum:    27. 8. 2021

                                                                                                      Alojzij Kastelic 
                                                                                                            ŽUPAN

                                                     

javni razpis
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Pričetek gradnje pločnika v Velikem Gabru
V mesecu septembru se bodo pričela gradbena dela v sklopu gradnje pločnika v Velikem Gabru. Skupna dolžina pločnika znaša 
1590 m, od tega 1450 m na regionalni cesti od Medvedjeka do križišča v Velikem Gabru pri gostilni Pr Hladet in 140 m ob lokal-
ni cesti od križišča v smeri Biča. Izvajalec gradbenih del je podjetje Komunalne gradnje d.o.o. Vrednost pogodbenih del znaša  
592.353,29 evrov z ddv, od tega znaša skladno s sofinancerskim sporazumom finančna obveznost DRSI 473.641,78 evrov in Občine 
Trebnje 118.711,51 evrov. Poleg izgradnje pločnika bo izvedena tudi menjava celotne voziščne konstrukcije ter gradnja cestne razsvet-
ljave. 
Investicija gradnje pločnika v Velikem Gabru je nujno potrebna, saj krajani nimajo primernih površin za sprehode. Zagotovo se lahko 
novega pločnika najbolj veselijo šolarji in otroci, saj bodo sprehodi po izgradnji potekali mnogo bolj varno.
mag. Janko Zakrajšek

Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo
OU Občine Trebnje

 

Razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, 
namenjene razvoju majhnih kmetij
Oddaja vlog na javni razpis bo možna od 27. septembra do vključno 16. decembra 2021 do 13.59. ure. Višina podpore 5.000 EUR, 
izplačana v dveh obrokih.
Upravičenci do podpore so majhne kmetije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• v letu 2021 so vložile zbirno vlogo;
• glede na zbirno vlogo iz leta 2021 imajo v upravljanju najmanj 1,5 ha in manj kot 6 ha primerljivih kmetijskih površin (PKP), (kar 

npr. pomeni 3 – 11,99 ha trajnih travnikov, 1,5 – 5,99 ha njivskih površin ali 0,37 – 1,5 ha vinogradov);
• glede na podatke iz evidence rejnih živali iz leta 2021 redijo vsaj 1,5 glav velike živine (GVŽ) in manj kot 15 GVŽ;
• zagotavljajo obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu 0,5 GVŽ/ha trajnega travinja;
• pogoja glede obsega GVŽ in obtežbe s travojedimi živalmi ni potrebno izpolnjevati kmetijam, katerih površine trajnih nasadov 

(rabe: 1211-vinograd, 1212-matičnjak, 1221-intenzivni sadovnjak, 1230-oljčnik, 1160-hmeljišče, 1240- ostali trajni nasadi) 
predstavljajo več kot 50 % kmetijskih zemljišč v upravljanju,

• kmetijsko gospodarstvo mora biti razvrščeno v OMD;
• vlogi na javni razpis je treba priložiti enostaven poslovni načrt za obdobje treh let, v katerem je treba izbrati vsaj en cilj;
• kmetiji še ni bila dodeljena podpora iz naslova tega podukrepa v prvih dveh javnih razpisih.

Upravičenec, ki mu bo izdana odločba o pravici do sredstev, bo moral izpolniti naslednje bistvene obveznosti:
• cilje iz poslovnega načrta bo moral izpolniti najpozneje v roku 39 mesecev po izdani odločbi, poslovni načrt pa se bo moral 

začeti izvajati najkasneje v 9 mesecih po izdaji odločbe;
• do vložitve zahtevka za izplačilo drugega obroka podpore (2025) ne bo smel zmanjšati obsega PKP za več kot 10 odstotkov, pri 

čemer obseg PKP ne sme biti manjši od 1,5 PKP;
• v koledarskem letu pred vložitvijo zahtevka za izplačilo drugega obroka podpore (2024) bo moral zagotavljati povprečno letno 

obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu vsaj 0,5 GVŽ/ha trajnega travinja, pri čemer povprečni letni skupni obseg GVŽ ne sme 
biti manjši od 1,5 GVŽ;

• vsako leto bo moral oddati zbirno vlogo.
KGZS-zavod NM

Ana Moder, vodja izpostave Trebnje

razpis / novice
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Že pred drugo svetovno vojno so vsi večji 
kraji na Dolenjskem in v Beli krajini imeli 
lekarne, a so bile v privatni lasti. Po vojni 
so bile podržavljene in nastale so okrajne 
lekarne, ki so jih vodili magistri farmacije 
in lekarniške postaje, ki so jih vodili far-
macevtski tehniki. Konec leta 1977 so z 
referendumom sprejeli Samoupravni spo-
razum o združitvi in se združili v Združene 
lekarne Novo mesto, ki so jih decembra 
1978 preimenovali v Dolenjske lekarne 
Novo mesto. 
Takratno vodenje Združenih lekarn Novo 
mesto po združitvi štirih lekarn Dolenjske 
in Bele krajine je leta 1978 prevzel že po-
kojni občan, mag. Jože Kukman.
Z dobrim gospodarjenjem so iz leta v leto 
rasli in sledilo je odprtje novih lekarn v 
Škocjanu, Semiču, Mirni in v Mirni Peči. 
V januarju 2017 pa je vodenje Dolenjskih 
lekarn prevzela mag. Miroslava Abazo-
vić, ki ji je mar, da so vse njihove lekarne 
zgledno urejene, da so zaposleni zadovolj-
ni in, da se vseskozi strokovno izpopolnju-
jejo, saj le na ta način lahko obiskovalcem 
nudijo strokovne nasvete. Bolnikom so 
na voljo 24 ur na dan, saj v Lekarni Novo 
mesto opravljajo neprekinjeno dežurno 
službo. Zadnja večja pridobitev je lekarna 
Drive in v Trebnjem na Obrtniški ulici. 
Tako je širjenje njihove lekarniške mreže 
le dokaz, da ima podjetje dobrega gospo-
darja.

MIROSLAVA 
ABAZOVIĆ

Gospa Abazović, po poklicu ste magistra 
farmacije. Kako in kje se je začela vaša 
poklicna pot? 
Rodimo se z mnogo talenti in velikokrat 
je od okolja, v katerem živimo, odvisno, 
katerega bomo razvili. Kot osnovnošolka 
sem sanjarila, da bom učiteljica kot moja 
mama, inženirka kot moj oče, veselilo me 
je tudi notranje oblikovanje in arhitektu-
ra, pristala pa sem v humanem naravo-
slovnem poklicu, kot je lekarniška farma-
cija.
Po končanem študiju na Fakulteti za far-
macijo v Ljubljani sem se zaposlila v Do-
lenjskih lekarnah kot farmacevt. Po treh 
letih sem prevzela vodenje manjše lekar-
ne, po končani specializaciji in magisteriju 
sem vodila farmakoinformativno službo, 
zdaj pa mi teče drugi mandat direktorice 
Dolenjskih lekarn. 

Ste dober gospodarstvenik, saj se vaše 
enote kar množijo in so zelo razvejane. 

Koliko jih je in na katero ste najbolj po-
nosni?
Sem direktorica javnega zavoda na po-
dročju zdravstva in po duši farmacevt. 
Seveda delo na mestu direktorja zahteva 
med drugim tudi veščine dobrega gospo-
darja, kar velja tako za tekoče poslovanje 
kot tudi investicije oziroma širjenje dejav-
nosti. Na področju Dolenjske in Bele kra-
jine imamo Dolenjske lekarne 15 lekarn. 
Poleg tega imamo tudi svoj galenski labo-
ratorij, ki izdeluje manjše serije zdravil in 
drugih izdelkov za ohranjanje zdravja in 
nego. Čeprav vsako leto obnovimo eno od 
lekarn in pri tem stremimo k temu, da je 

lekarna videti kot lekarna, sem seveda naj-
bolj ponosna, da smo v Trebnjem v letoš-
njem letu odprli drugo lekarno, ki je sicer 
prva v več pogledih.

Trebnje ima veliko prednost pred večino, 
saj do zdravil po novem lahko dostopamo 
kar iz avtomobila. Kaj vas je pripeljalo do 
te ideje in same realizacije Drive in lekar-
ne?
Ideja se je porodila že pred leti, vendar je 
poleg ideje pomembnih še tisoč dejavni-
kov. V tem primeru je bil potreben pravi 
dostop, zato sem v Trebnjem malce dlje 
iskala primerno lokacijo, ki to omogoča. Žal 

intervju
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je do odprtja lekarne prišlo šele eno leto po začetku epidemije, 
saj je tudi brezkontakten stik med pacientom in farmacevtom v 
primeru dostopa iz avtomobila velika prednost. Takšen dostop 
pa je olajšal prevzem zdravil predvsem gibalno oviranim ljudem, 
starejšim in staršem z majhnimi otroki. 

To je tudi vaša prva lekarna, ki je opremljena z nemškim robot-
skim sistemom skladiščenja zdravil. 
V Sloveniji je že precej lekarn opremljenih z roboti za skladišče-
nje zdravil, na Dolenjskem pa je ta prvi. Z nabavo robotov nismo 
hiteli, saj so bile cene robotov pred nekaj leti precej visoke, sedaj 
so bolj sprejemljive. Poleg tega se morajo dela z robotom veseliti 
tudi zaposleni, da robot resnično postane koristen pripomoček 
pri vsakdanjem delu.

Posebnost vaših enot so tudi svetovalni kotički, ki so zelo do-
brodošli. Kako bi jih predstavili?
Svetovalni kotički so za lekarne sicer zakonsko obvezni, vendar 
v vseh lekarnah ni možno urediti tako velikega in udobnega, kot 
nam je to uspelo v novi lekarni v Trebnjem. V prihodnosti bomo 
lahko v tej lekarni izvajali tudi cepljenje proti gripi. Cepljenje bo v 
namreč kmalu potekalo tudi v lekarnah, kot to že poteka v neka-
terih drugih državah. Letošnjo jesen bo v Sloveniji izveden pilotni 
projekt. V lekarnah bomo cepili najprej le proti sezonski gripi in 
to zdrave odrasle posameznike. 

Od kod ideje, moč, energija in nenazadnje tudi finančna sred-
stva?
Ideje za projekte in izboljšave se običajno porajajo pri vsakodnev-
nem opravljanju dela ali pri opazovanju dobrih rešitev v drugih 
okoljih in strokah. Seveda je treba znati gledati izven okvirjev in 
imeti na prvi pogled neuresničljive cilje, ki pa z dobro energijo 

intervju



11
Trebnje

in pravimi sodelavci vedno postanejo dosegljivi. Dobra energija, 
razumevanje in sodelovanje ter veliko trdega dela in vztrajnosti 
so temelj za realizacijo vsake dobre ideje. Finančna sredstva za 
investicije v Dolenjskih lekarnah zagotovimo sami.

Vi in vaši sodelavci ste dejavni tudi izven lekarne. Kje vse poma-
gate, svetujete, izobražujete?
V Dolenjskih lekarnah sem bila med prvimi, ki smo pisali članke za 
poljudne in strokovne revije. Predavala sem številnim društvom 
in na strokovnih srečanjih. Vesela sem, da sem za to navdušila 
tudi svoje mlajše sodelavce, ki svoje znanje in izkušnje delijo s pa-
cienti in kolegi. Sama že leta aktivno sodelujem v farmacevtskih 
strokovnih združenjih, kot so Slovensko farmacevtsko društvo, 
Lekarniška zbornica Slovenije (LZS), Razširjen strokovni kolegij pri 
Ministrstvu za zdravje (MZ), sem pa tudi predavateljica na Fakul-
teti za zdravstvene vede v Novem mestu. Kot direktorica skrbim, 
da so moji sodelavci vključeni v strokovne komisije na LZS in MZ 
in tako vsi skupaj aktivno sodelujemo pri oblikovanju farmacevt-
ske stroke. Dolenjske lekarne smo učni center, v naših lekarnah 
izvajamo praktično usposabljanje za poklica farmacevtski tehnik 
in magister farmacije.

Kakšni pa so načrti Dolenjskih lekarn?
Zaposleni v Dolenjskih lekarnah se zavzemamo, da lekarne osta-
nejo pacientom lahko dostopne, da jim bomo lahko še naprej nu-
dili strokovne nasvete ter učinkovite, kakovostne in varne izdelke, 
tako zdravila in medicinske pripomočke kot tudi ostalo blago. Že-
limo si, da bi nas ljudje videli kot zdravstveno ustanovo in ne kot 
trgovino, saj sta znanje in usposobljenost naših farmacevtov na 
zelo visoki ravni.

Kje vidite največji napredek oz. spremembe, ki so se v vseh teh 
letih kar nekako morale zgoditi? Vemo, da so potrebe ljudi ved-
no večje, razvoj in tehnika gresta hitro naprej, spremembe pa 
so nujne.
Spremembe gredo v smer digitalizacije, kar je čisto v redu. Ne 
smemo pa pozabiti, da smo ljudje socialna in čustvena bitja in da 
potrebujemo človeški stik. To je zelo pomembno zlasti pri sveto-
vanju o ohranjanju zdravja in navodilih za pravilno uporabo zdra-
vil in drugih izdelkov za varovanje zdravja. Digitalizacija pa naj bo 
samo pripomoček, da bodo pravilne informacije lažje dostopne 
in občasno omogočen medčloveški stik tudi na daljavo.

Vaša vizija?
Sodobno opremljena lekarna s svetovalnimi kotički za osebno 
svetovanje (v tem primeru bi bilo potrebno naročanje pacien-
tov) in del lekarne za hiter prevzem zdravil ter naknadno mož-
nost svetovanja preko elektronskih medijev. Verjetno bo v bližnji 
prihodnosti aktualna tudi dostava zdravil na dom. V naših lekar-
nah izvajamo tudi storitve izdelave Osebne kartice zdravil in Pre-
gled uporabe zdravil, ki sta med pacienti še premalo poznani in 
izkoriščeni. Te storitve namreč omogočajo lažje in bolj pravilno 
jemanje zdravil, s tem manj neželenih učinkov in tako izboljšajo 
kakovost življenja pacientov.

Vem, da imate pravzaprav zapolnjen urnik, pa vendarle, kje čr-
pate energijo za uspešno delo in s čim si pravzaprav »polnite« 
baterije?
Hoja po ravnem ali v hribe, dobra knjiga ali film, ogled kulturne 
prireditve, občasno ročna dela in ko bomo spet bolj sproščeno 
potovali, dopust v daljnih krajih so moji hobiji in polnilci.

Svoj dom ste si ustvarili v Trebnjem. Zakaj ravno v našem me-
stu. Kaj vas je prepričalo?
Trenutno živim v Trebnjem, ki ga čutim kot prijetno manjše me-
stece. Pri selitvi iz okolice Dolenjskih Toplic me je prepričala 
predvsem lokacija Trebnjega, kar pomeni bližina Ljubljane in obe-
nem Novega mesta, kamor se vozim v službo. Očarala me je prija-
znost prebivalcev, ki pozdravljajo mimoidoče na cesti, navdušena 
pa sem tudi nad urejenostjo športnih površin in nad kulturnimi 
prireditvami pred knjižnico.

Bi v mestu kaj spremenili?
V vsakem kraju se da še kaj izboljšati. Menim pa, da Trebnje krva-
vo potrebuje še eno osnovno šolo, saj se število prebivalcev hitro 
povečuje. In da bi uredili stare zdelane mostove, po katerih se 
pripelješ v mesto iz ljubljanske smeri.

Ste poročeni, imate družino?
Imam dve odrasli hčeri, ena od njiju ima namen postati Trebanj-
ka, druga pa si kruh služi v tujini. Tako sva z možem večino časa 
sama, hodiva v službo in pozne popoldneve preživljava na spre-
hodih po Trebnjem in v bližnji okolici.

Najin klepet je minil, kot bi trenil. Prijetna sogovornica, polna 
idej, predvsem pa znanja, ki ga rada prenaša na mladi rod, svoje 
ideje vedno realizira, če je le možnost. Njena velika želja pa je, da 
se tako lekarna kot zaposleni v njej približajo ljudem do te mere, 
da jim postane lekarna njihova osebna, kjer bodo uporabniki naš-
li podporo in zaupanje. 

Mojca Smolič

intervju
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PROGRAM DEJAVNOSTI V OBČINI TREBNJE 2021

Datum/ ura: Lokacija: Dogodek:

20. 8. 2021–
15. 10. 2021 Trebnje

IZVEDBA 4 POSTAJ ZA ELEKTRIČNA KOLESA v sklopu projekta KOLESARSKA VERI-
GA NA PODEŽELJU
(v izvedbi Občine Trebnje, LAS STIK in zunanjih izvajalcev)

1. 9. 2021–
20. 9. 2021 Goliev trg, Trebnje IZVEDBA UKREPA UMIRJANJA PROMETA NA GOLIEVEM TRGU

(v izvedbi Občine Trebnje in zunanjih izvajalcev)

ČETRTEK
16. 9. 2021

8.00

PARK(irišče) pred  
občinsko stavbo

OTVORITEV PARK(IRNEGA) TEDNA
(parkirišče pred občinsko stavbo bomo za en teden spremenili v park)

ČETRTEK
16. 9. 2021
9.30–11.30

PARK(irišče) pred  
občinsko stavbo

PRAVLJIČNE URICE na temo »ŽIVIM ZDRAVO. POTUJEM TRAJNOSTNO.« 
(v izvedbi KPGT za najmlajše)

ČETRTEK
16. 9. 2021
9.30–11.30

PARK(irišče) pred  
občinsko stavbo

NASVETI ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE
(v izvedbi CKZ Trebnje za najmlajše)

ČETRTEK
16. 9. 2021
8.30–11.30

OŠ Veliki Gaber
IZOBRAŽEVALNA DELAVNICA 4 PROMETNA DETELJICA 
(v izvedbi Zavoda Varna pot za učence 1.,2. in 3. razreda OŠ Veliki Gaber na temo 
prometne varnosti)

PETEK
17. 9. 2021
9.00-12.00

PARK(irišče) pred  
občinsko stavbo

DELAVNICE »PO PARKU TEKAM, SKAČEM IN SE PLAZIM, PO PLOČNIKU PA MIRNO 
HODIM IN NA PROMET PAZIM“
(v izvedbi lokalnega podjetja Top šport za najmlajše)

NEDELJA
19. 9. 2021
9.00–12.00

Lisec
DRUŽINSKO KOLESARJENJE PO VINOGRADNIŠKI GORI LISEC 
(v izvedbi Društva vinogradnikov Lisec – Dobrnič za vse interesente; PRIJAVE OB-
VEZNE na tel. št. 041 610 450 (Stane) ali  040 468 731 (Anica) do petka, 17. 9. 2021)

PONEDELJEK
20. 9. 2021
8.30–11.30

PŠ Dobrnič in
PŠ Šentlovrenc

IZOBRAŽEVALNA DELAVNICA JU3 NA CESTI 
(v izvedbi Zavoda Varna pot za učence 4. in 5. razreda PŠ Dobrnič in PŠ Šentlovrenc 
na temo prometne varnosti)

PONEDELJEK
20. 9. 2021
9.30–10.15

PŠ Dobrnič
PREDSTAVA VILKO ZASIJE NA POTEPU 
(v izvedbi Zavoda Varna pot za učence 1. in 2. razreda PŠ Dobrnič in Šentlovrenc na 
temo prometne varnosti)

PONEDELJEK
20. 9. 2021
9.00-12.00

PARK(irišče) pred  
občinsko stavbo

DELAVNICE »PO PARKU TEKAM, SKAČEM IN SE PLAZIM, PO PLOČNIKU PA MIRNO 
HODIM IN NA PROMET PAZIM“
(v izvedbi lokalnega podjetja Top šport za najmlajše)

TOREK
21. 9. 2021
9.30–11.30

PARK(irišče) pred  
občinsko stavbo

PRAVLJIČNE URICE na temo »ŽIVIM ZDRAVO. POTUJEM TRAJNOSTNO.« 
(v izvedbi KPGT za najmlajše)

TOREK
21. 9. 2021
9.30–11.30

PARK(irišče) pred  
občinsko stavbo

NASVETI ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE
(v izvedbi CKZ Trebnje za najmlajše)

TOREK
21. 9. 2021
9.00–11.00

PARK(irišče) pred  
občinsko stavbo

PREDSTAVITEV ELEKTRIČNIH VOZIL
(v izvedbi PAN JAN d.o.o. za javnost z možnostjo dogovora za testno vožnjo)

dogodki
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TOREK
21. 9. 2021
8.30–10.00

OŠ Trebnje
IZOBRAŽEVALNA DELAVNICA JU3 NA CESTI 
(v izvedbi Zavoda Varna pot za učence 5. razreda OŠ Trebnje na temo prometne 
varnosti)

SREDA
22. 9. 2021

10.00–11.30
OŠ Trebnje

IZOBRAŽEVALNA DELAVNICA zv0zi 
(v izvedbi Zavoda Varna pot za učence 9. razreda OŠ Trebnje in OŠ Veliki Gaber na 
temo prometne varnosti)

SREDA
22. 9. 2021
8.00–12.00

PŠ Dolenja Nemška vas PARK VARNE MOBILNOSTI - POLIGON 
(v izvedbi Zavoda Varna pot za učence PŠ Dolenja Nemška vas)

SREDA
22. 9. 2021
8.00–12.30

PARK(irišče) pred občin-
sko stavbo in zaprti del 

Golievega trga
DAN BREZ AVTOMOBILA

8.00–11.00
DELAVNICA »PO PARKU TEKAM, SKAČEM IN SE PLAZIM, PO PLOČNIKU PA MIRNO 
HODIM IN NA PROMET PAZIM“
(v izvedb i lokalnega podjetja Top šport za najmlajše)

8.30–11.30
PRAVLJIČNE URICE IN RAZSTAVA KNJIG NA TEMO »ŽIVIM ZDRAVO. POTUJEM 
TRAJNOSTNO.«
(v izvedbi Knjižnice Pavla Golie Trebnje za najmlajše)

8.30–11.30 NASVETI ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE 
(v izvedbi CKZ Trebnje za najmlajše)

8.30–11.30 USTVARJALNA DELAVNICA 
(risanje s kredami na zaprtem delu ceste za najmlajše)

8.30–11.30 PREDSTAVITEV GASILSKIH VOZIL, KI POSREDUJEJO OB PROMETNIH NESREČAH
(v izvedbi PGD Trebnje za najmlajše)

8.30–11.30 PREDSTAVITEV POLICIJE 
(v izvedbi PP Trebnje za najmlajše)

8.30–12.30
PREDSTAVITEV DRUŠTVA PARAPLEGIKOV DOLENJSKE, BELE KRAJINE IN POSAVJA
(v izvedbi Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja za osnovnošolce 
in obiskovalce)

9.30–12.30 PREDSTAVITEV PROSTOFER-ja
(v izvedbi prostovoljcev DU Trebnje za osnovnošolce in obiskovalce)

9.30–12.30 PREDSTAVITEV ELEKTRIČNIH VOZIL
(v izvedbi PAN JAN d.o.o. za osnovnošolce in obiskovalce)

9.30–12.30
PREDSTAVITEV sistema SMART CITY BIKES in projekta KOLESARSKA VERIGA NA 
PODEŽELJU
(v izvedbi MM IBIS d.o.o. in LAS STIK za osnovnošolce in obiskovalce)

11.00–11.45 DELAVNICA »ŽIVI ZDRAVO«
(v izvedbi lokalnega podjetja Top šport za osnovnošolce)

11.00–11.45 DELAVNICA »VARNO V PROMETU Z MOTORJEM«
(v izvedbi Moto kluba Kamerad za osnovnošolce)

11.45–12.00 PREDSTAVITEV IZVEDENEGA UKREPA UMIRJANJA PROMETA V CENTRU TREBNJE-
GA (v izvedbi župana Občine Trebnje in občinske uprave)

12.00–12.30 PRIKAZNA VAJA – POSREDOVANJE V PRIMERU PROMETNE NESREČE
(v izvedbi PGD Trebnje, ZD Trebnje in PP Trebnje)

V primeru dežja aktivnosti na prostem odpadejo! Dogodki bodo potekali po priporočilih NIJZ za preprečitev okužbe z virusom COV-

ID-19. Obiskovalce prosimo za dosledno upoštevanje navodil in odgovorno ravnanje. Zaradi nepredvidljivosti zdravstvenih razmer 

si pridržujemo pravico do spremembe programa ali odpovedi prireditve.

dogodki
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LOKALNI KOORDINATOR ETM 2021
Ime in priimek Telefon Elektronski naslov

Mateja Zupančič 07/3481143 mateja.zupancic@trebnje.si
Del aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v občini Trebnje se izvaja v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Te aktivnosti so 
financirane s strani Ministrstva za okolje in prostor v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe, posredniški organ pa je 
Ministrstvo za infrastrukturo.

Obvestilo o izvedbi ukrepa umirjanja prometa v centru 
Trebnjega (Goliev trg)
Občina Trebnje bo v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, podrobneje aktivnosti PARK(irni) dan, ki se izvaja v okviru projekta LIFE IP 
CARE4CLIMATE in je financirana s strani Ministrstva za okolje in prostor v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe (posred-
niški organ je Ministrstvo za infrastrukturo), izvedla tudi trajen ukrep umirjanja prometa v centru mesta. 
V središču mesta, na Golievem trgu, se vsakodnevno srečujemo z zelo gostim prometom. Ker se na tem območju nahajajo vse 
upravne stavbe, zdravstveni dom, pošta, center za kulturo in izobraževanje in nenazadnje tudi šola, je tukaj vsak dan zelo povišano 
tako število avtomobilov kot tudi pešcev. Občina Trebnje je zato na podlagi CPS sprejela odločitev o spremembi prometne ureditve 
v centru mesta, na občinski cesti LC 425051, Trebnje center – Štefan, na delu od km 1,240 do km 1,410 v skupni dolžini 170 m.
S spremembo prometne ureditve želimo ustvariti varno prometno okolje, ki povečuje stopnjo prometne varnosti pešcev, kolesarjev 
in uporabnikov drugih modernih mobilnih prevoznih sredstev, ki se praviloma prištevajo med ranljive skupine udeležencev v pro-
metu. 
Na obravnavanem odseku se bo spremenila tako vertikalna kot horizontalna prometna signalizacija. Izvedla se bo označitev obmo-
čja omejene hitrosti, t. i. cona 30, dodatne označitve peščevih površin s poudarjenimi grafičnimi oznakami in piktogrami, kontra-
stne talne oznako prehodov za pešce, … 
Vse udeležence v prometu prosimo za strpnost, razumevanje in dosledno upoštevanje prometnih pravil, ki pripomorejo k večji var-
nosti celotne skupnosti.

Mateja Zupančič
Oddelek za splošne zadeve

Občinska uprava Občine Trebnje

Obvestilo o začasni popolni 
zapori pakirišča pred stavbo 
Občine Trebnje (16 .9.–22. 9. 
2021) in začasni popolni zapori 
Golievega trga (22. 9. 2021)
Občanke in občane obveščamo, da bo med 16. in 22. 9. 2021 zaradi 
izvedbe aktivnosti »PARK(irni) dan oziroma teden« v sklopu Evrop-
skega tedna mobilnosti potekala začasna popolna zapora parkirišča 
pred stavbo Občine Trebnje.
22. 9. 2021 med 7. in 14. uro bo zaradi izvedbe dogodka Dan brez 
avtomobila v sklopu Evropskega tedna mobilnosti izvedena tudi zača-
sna popolna zapora lokalne ceste LC 425051 (od Gostile Šeligo do Piz-
zerije Hom) v dolžini 190 m in javne poti JP 927113 (od Občine Trebnje 
do ZD Trebnje) v celotni dolžini. Promet v času zapore bo v večini lahko 
potekal po državni cesti R2-448/0220 (bivša H1) ter sistemu vzpored-
nih ulic. 22. september je razglašen za evropski dan brez avtomobila, 
zato vas vabimo, da se nam na dogodku pridružite, da skupaj uresniči-
mo slogan letošnjega ETM: Živi zdravo. Potuj trajnostno.

Mateja Zupančič
Oddelek za splošne zadeve

Občinska uprava Občine Trebnje

dogodki / obvestila
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Cepljenje proti COVID-19
Mineva več kot leto in pol od razglasitve pandemije covid-19, ki je zelo vplivala na naše življenje, delo in celoten svet. Kljub številnim 
ukrepom za zaustavitev širjenja virusa SARS-COV-2 je edini način zaustavitve pandemije cepljenje proti tej bolezni. Cepljenje nas za-
ščiti pred boleznijo ter težavami, tveganji in posledicami, ki jih bolezen prinaša. 
Prvo cepivo je v Slovenijo prišlo 26. 12. 2020 in je bilo namenjeno oskrbovancem DSO in njihovim zaposlenim, potem pa smo pričeli 
s cepljenjem zdravstvenih delavcev ZD, ki še niso preboleli COVID-19. Do sedaj se je cepila večina zaposlenih.  
Cepljenje poteka od januarja 2021 v cepilnem centru ZD po programu nacionalne strategije proti  COVID-19 trikrat tedensko. Na za-
četku so bile prijave na cepljenje obvezne, sedaj pa, ko je cepiva dovolj, niso več potrebne. Cepljenje boste hitro opravili, s seboj obve-
zno prinesite le zdravstveno izkaznico. Vhod za cepljenje je ob sobotah glavni vhod zdravstvenega doma, med tednom pa vhod NMP.
Termini za cepljenje za nenaročene  so objavljeni na spletni strani ZD. Za vse informacije glede terminov cepljenja lahko pokličete v 
sprejemno pisarno ZD, glede zadržkov za cepljenje in o morebitnih nezaželenih učinkih pa se obrnite na vašega osebnega zdravnika.
Do sedaj smo porabili 17301 odmerkov cepiva, prvi odmerek cepiva je prejelo 9342 oseb, drugi odmerek pa 7959 oseb.  Delež ceplje-
nih oseb po občinah na dan 6. 9. 2021 je v občini Trebnje s prvim odmerkom 46,48 %, z drugim odmerkom pa 41,3 % občanov.  Glede 
na delež cepljenih oseb po občinah  smo tako malo pod republiškim povprečjem. 
Želimo si, da bi se več ljudi odločilo za cepljenje, saj epidemije ne ustavi cepivo, ampak cepljenje.

Mojca Mihevc

Uspešno izveden prvi med-
narodni sestanek PROJEKTA 
STAR in treh lokalnih delavnic
Od 21. do 23. julija je v Arcugnanu, v Italiji – v kombinirani obliki 
– potekalo 1. mednarodno srečanje »PROJEKTA STAR«, na kate-
rem je prisostvovalo 8 evropskih delegacij partnerjev projekta, 
ki so pripotovale iz Bosne in Hercegovine, Francije, Italije, Latvi-
je, Portugalske, Romunije, Slovenije in Nizozemske. Preostalih 6 
evropskih delegacij iz Albanije, Nemčije, Srbije, Češke, Kosova in 
Poljske se je mednarodnega dogodka udeležilo na daljavo, preko 
spleta.
Prvi dan so se partnerji projekta sestali z lokalnimi oblastmi in na 
dogodku obiskovalcem predstavili pobudo projekta STAR in kon-
zorcij. Uvodnemu pozdravu župana so sledile kratke predstavitve 
partnerskih organizacij in izvedenih lokalnih dogodkov, namenje-
nih oživitvi kraja in spodbujanju družbenega sodelovanja. Občino 
Trebnje sta na dogodku zastopali Andrejka Vabič Nose iz Galerije 
likovnih samorastnikov Trebnje in Vesna Breznikar iz Centra 

za izobraževanje in kulturo Trebnje. Slednji je namreč izvedbo 
projekta pred nedavnim prevzel pod svoje okrilje. V Trebnjem 
se je treh lokalnih delavnic, ki jih je organizirala in izvedla Galeri-
ja likovnih samorastnikov Trebnje julija in avgusta, udeležilo več 
kot 80 otrok. Na delavnicah so risali posebne, barvite in zabavne 
talne igre, njihove idejne zasnove pa bodo podlaga za talno posli-
kavo na poti ob otroškem igrišču pri DSO Trebnje. 
Drugi dan v Arcugnanu je potekal v znamenju tehničnega sestan-
ka, po katerem je na Občini sledila javna tiskovna konferenca o 
pomenu in vplivu ulične umetnosti za oživitev degradiranih ob-
močij in spodbujanje socialnega vključevanja. Sledil je vodeni 
ogled dela ulične umetnosti v Arcugnanu, kar je doprineslo k 
razumevanju konkretnega pomena projekta. Tretji in zadnji dan 
srečanja so se partnerske organizacije pogovorile še o admini-
strativnih vidikih projekta.
Kljub težavam in kljub temu, da so morali nekateri partnerji zara-
di varnostnih ukrepov COVID-19 sodelovati preko spleta, je bilo 
srečanje pozitivno doživetje za vse vpletene, ki so sodelovali v 
pogovorih o pomembnih praksah spodbujanja aktivnega držav-
ljanstva za oblikovanje bolj vključujoče in ustvarjalne evropske 
skupnosti.

Mateja Zupančič
Oddelek za splošne zadeve

Občinska uprava Občine Trebnje

Besedilo in fotografija povzeta po članku Great success! STAR Project - 1st international meeting, objavljenem na https://www.alda-europe.eu/.

novice
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Vzpostavitev 
postaj za izposojo 
koles v Trebnjem – 
kolesarska veriga 
na podeželju
Občina Trebnje skladno s sprejeto Celost-
no prometno strategijo občine Trebnje 
stremi k vzpostavitvi trajnostnega pro-
metnega sistema, ki bo izboljšal promet-
no varnost, zmanjšal onesnaževanje in 
povečal učinkovitost javnega potniškega 
prometa. Celostno urejen promet prina-
ša izboljšanje kakovosti bivanja in zdravja 
prebivalcev in boljše možnosti občine za 
uspešen razvoj.
Eden izmed projektov, ki prispevajo k ure-
sničevanju zgornjega cilja, je tudi projekt 

S knjižnico skozi poletje
Poleti je bilo v knjižnici ustvarjalno, poučno in zabavno. 
Kot uvod v počitnice smo imeli 17. 6. celodnevni zabav-
ni dan za otroke in starše – slikali smo na platno, poslu-
šali pravljico, brali s tačkami, ogledali smo si lutkovno 
predstavo in na koncu dneva še poslušali avtorico knji-
ge Kam z mulcem po Sloveniji?. Imeli smo še pravljično 
jogo, predstavitev metode Brainobrain in vsakodnevno 
bukvarno. Zadnje avgustovske dni pa zavijamo šolske po-
trebščine, pripravljamo police za domače branje in bral-
no značko. V knjižnici je v septembru na ogled razstava 
Vinogradništvo skozi čipko, ki jo je pripravila klekljarska 
skupina Žnurce. Septembra začenjamo z Bralnimi pote-
panji, podali se bomo v Jurčkov bralni svet, 14. 9. 2021 se 
bomo pogovarjali v Bralnem klubu, 27. 9. 2021 pa bomo 
v knjižnici gostili Janija Virka. Čaka nas torej pestro do-
gajanje. Vabljeni, da z nami zakorakate v jesen. Obiščite 
našo spletno stran, kjer so vam na voljo vse novice. 

Petra Podkrižnik

v izvajanju, ki nosi naslov Kolesarska veri-
ga na podeželju. Kolesarska veriga na po-
deželju je projekt sodelovanja dvanajstih 
slovenskih Lokalnih akcijskih skupin, ki ga 
sofinancira Evropski kmetijski sklad za ra-
zvoj podeželja. Partner projekta na obmo-
čju LAS Suhe krajine, Temenice in Krke je 
Občina Trebnje.
V projektu bo Občina vzpostavila štiri 
postaje za izposojo koles v mestu Trebnje, 
od katerih bo vsaka vključevala 4 električ-
na in 2 navadni kolesi. Vzpostavitev postaj 
je v teku, načrtovano pa je, da bo izvajalec 
podjetje MM IBIS d.o.o. sistem za izposojo 
dokončno vzpostavil najkasneje do konca 
oktobra. 
Lokacije postaj, kjer bo omogočena izpo-
soja električnih in navadnih koles v Treb-
njem, so sledeče:
• postaja 1 ob stavbi Občine Trebnje, 

Goliev trg 5;

• postaja 2 ob lokalni cesti v Štefanu v 
bližini Gostilne Mišič;

• postaja 3 ob nogometnem igrišču na 
Cvibljah;

• postaja 4 ob Podružnični šoli Dolenja 
Nemška vas.

Za uporabo kolesa bo potrebna enostavna 
registracija uporabnika na lokaciji izposo-
je koles ali info točki, izposoja pa se bo 
izvedla preko aplikacije. O načinih izposo-
je električnih in navadnih koles ter upora-
bi aplikacije boste tudi naknadno še obve-
ščeni preko naše spletne strani.
Prednosti vzpostavljenih postaj so povsem 
trajnostni način potovanja, saj se postaje 
in kolesa napajajo preko solarnih celic, 
enostavna nadgradnja, prestavitev ali po-
stavitev novih postaj, v kolikor bo po njih 
pokazala potreba, enostavna uporaba, 
možnost povezovanja sistema s sosednji-
mi občinami in s tem omogočanje daljših 
potovanj, …
Za več informacij spremljajte našo spletno 
stran ali pa se 22. 9. 2021 med 8. in 13. 
uro oglasite na Dnevu brez avtomobila, 
ki ga organiziramo v sklopu Evropskega 
tedna mobilnosti 2021,  ko bo na zaprtem 
delu ceste na Golievem trgu mogoče dobi-
ti več informacij tudi o projektu Kolesarska 
veriga na podeželju.

Mateja Zupančič
Oddelek za splošne zadeve

Občinska uprava Občine Trebnje

novice



17
Trebnje

Pojasnila glede novega 
prometnega režima
S 1. 9. 2021 je pričela veljati v občini Trebnje na do-
ločenih parkiriščih nova prometna ureditev. 

V izogib nejasnosti glede parkiranja podajamo sle-
dečo obrazložitev glede nove prometne ureditve:
1. Na javnih parkiriščih, kjer je na prometni signa-

lizaciji označeno, da se parkira le z dovolilnico, 
mora imeti uporabnik veljavno parkirno dovo-
lilnico, ki jo namesti na vidno mestu v vozilu. 
Dovolilnico se  pridobi na podlagi vloge, ki je 
dostopna tudi na spletni strani Občine Trebnje. 

2.  Na ostalih parkiriščih, kjer je s prometno si-
gnalizacijo določena obveznost plačila parkir-
nine ali uporabe dovolilnice, pa je potrebno ali 
v vozilu namestiti veljavno parkirno dovolilnico 
ali pa plačati parkirnino. Parkirnina se lahko 
plača ali na parkomatu ali preko SMS ali mo-
bilne aplikacije. V Občini Trebnje sta dva par-
komata, en na parkirišču pred občinsko stavbo, 
drugi pa na parkirišču v območju rondoja (na-
sproti KZ Trebnje).

3. Uporaba mobilne aplikacije Easypark: Voznik 
namesti aplikacijo na telefon, se registrira in 
vnese plačilno sredstvo (Mastercard, Visa, 
Diners, Amex) in PayPal. Uporabnik na nalep-
kah z navodili na parkomatu in na posebnih 
označbah na parkirišču najde območno kodo in 
jo vpiše ročno ali pa jo lahko telefon določi sam 
na podlagi lokacije vozila iz GPS sistema. Upo-
rabnik v mobilni aplikaciji začne s postopkom 
parkiranja s klikom na gumb: začni parkiranje 
in z vrtenjem koleščka določi čas parkiranja. 
Aplikacija sproti prikazuje skupno ceno parki-
ranja in čas veljavnosti parkirnine za izbrano 
vozilo. Na koncu parkiranja dobi uporabnik 
davčno potrjen račun.

4. Plačevanje parkirnine preko SMS: Uporabnik 
izbere kodo glede na lokacijo parkomata (941 
– parkomat Občina, 942 – parkomat Gubčeva), 
presledek, reg. št. vozila in pošlje na 031 209 
020. Uporabnik prejme na svoj mobilni telefon 
preko SMS potrditev plačila in navodila za mo-
rebitno podaljševanje parkiranja. 

Parkirina se plačuje, kjer je to določeno s prometno 
signalizacijo, od ponedeljka do petka od 7. ure do 
17. ure.  Parkirnina se ne plačuje, če gre za praznik 
ali dela prost dan v Republiki Sloveniji. Enako velja 
tudi za uporabo dovolilnice.
Navodila uporabnikov glede plačevanja parkirnine 
so navedena prometni signalizaciji, na navodilih na 
parkomatih in na totemih (oglasnih stebrih) na par-
kiriščih.
Podrobnejša pojasnila pa so podana tudi na spletni 
strani Občine Trebnje.

Skupna občinska uprava občin Dolenjske
Foto: Mojca Smolič

novicenovice
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Aktivnosti KS Dolenja  
Nemška vas v letu 2021
V Krajevni skupnosti Dolenja Nemška vas se svetniki trudimo pri-
sluhniti potrebam prebivalcev, in sicer čim bolj enakomerno po 
naseljih. Skozi celo leto sprejemamo predloge vaščanov in jih v 
okviru možnosti vključujemo v načrt aktivnosti. 
Največ sredstev je vsako leto potrebno nameniti zimsko-letnemu 
vzdrževanju cest. Tako smo v letošnjem letu asfaltirali ceste na 
področju Stare Gore in Gorenjih Ponikev. Opravili smo globinske 
sanacije na lokacijah Rihpovec in Arenberg  ter zalivanje razpok 
po cestah na več lokacijah po krajevni skupnosti. 
Ker v vasi Jezero že potekajo gradbena dela v okviru projekta 
ureditev kanalizacije, smo ob tem izvedli še aktivnosti za javno 
razsvetljavo in ureditev ceste proti mostu. Projekt bo sicer finanč-
no precej obremenil proračun KS (ocenjen je na vrednost cca 35 
tisoč EUR), vendar je izvedba potrebna in smiselna zaradi hkratne 
izvedbe gradbenih del.
Pristopili bomo k urejanju vaškega središča Rodine, kjer bo nastal 
lično urejen manjši park z avtobusnim postajališčem. Na mestu 
bo združena sodobna arhitektura s pridihom značilnosti vaških 
središč iz preteklosti.
Pričeli bomo s pripravo projektne dokumentacije za širitev ceste 
proti Grmu, in sicer od kapelice do cerkve, s čimer bomo izboljšali 
prometno varnost na tem odseku.
Ostali projekti, ki jih še nameravamo izvesti do konca leta (hidran-
tne omare, nasipni material, sofinanciranje projekta šole Dolenja 
Nemška vas, projekt kamere na igrišču …), bodo manjše vredno-
sti.

Vera Rozman

Sporočilo krajanom  
KS Veliki Gaber
Pridobili smo uporabno dovoljenje za stavbo KS Veliki Gaber. Se-
daj jo lahko uporabljamo in tudi tržimo, da z denarjem pokrivamo 
stroške. Na željo krajanov smo  dodatno osvetlili vasi: Gombišče, 
Male Dole, Stehanja vas, Zagorica. V vasi Pristavica smo poso-
dobili javno razsvetljavo. Javo razsvetljavo je dočakala tudi vas 
Gline. Na področju cestne infrastrukture smo v fazi preplastitve 
v vasi Zagorica. Popravili  smo makadamsko cesto na relaciji Mali 
Gaber – Veliki Gaber  z odvodnjavanjem po želji krajanov, ki so 
bili prisotni pri izvajanju del. Rak rana je, da so se cestne površine 
zaradi povečanja mase vozil ter same gostote prometa  širile na 
zasebna zemljišča. S tem se soočamo tudi v centru Velikega Ga-
bra. Popolnoma razumem krajane, da radi nastopamo  po načelu 
»Tujega nočemo – svojega ne damo«. Vesela pa sem, če kje nale-
timo na primer »svoje prodamo«. Upam, da bo izgradnja pločni-
ka v Gabru končno le stekla še letos. 
Premikati se je začelo tudi  na področju dvajset let starega pro-
jekta, in sicer izgradnja pločnika ob republiški cesti št.  R-2-448 
Medvedjek do gostilne Pr Hladet. Po zagotovilih pristojnih naj 
bi z deli  pričeli že ta mesec.
Investitorja za »ta zalogaj« sta DRSC in Občina Trebnje. 
Moram pohvaliti odlično sodelovanje med županom in ravnate-
ljem tukajšnje šole. Sad tega sodelovanja bo izgradnja večnamen-
skega prostora, ki bo kot prizidek šoli. 
KS Veliki Gaber uspešno širi tudi g. župan, ki je omogočil širjenje 
naše KS  z nakupom nekaterih gradbenih parcel. Kod predsednica 

obžalujem, da je industrijska cona Bič obstala sredi klanca, saj je 
lokacija več kot odlična. Veliki Gaber pridobiva kot kraj na ceni 
tudi na državni ravni. Samo drugi tir železniške posodobitve in 
tretji avtocestni pas do Ivančne Gorice bosta veliko vplivala na 
ceno našega kraja. Tako se piše KS svetla prihodnost.

Štefanija  Gliha, 
predsednica KS Veliki Gaber

krajevne novice
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KS Trebnje
V Krajevni skupnosti Trebnje se trudimo, da omogočimo krajanom čim boljše pogoje za bivanje. Seveda v povezavi s tem poskrbimo 
tako za najmlajše kot tudi njihove starše, babice in dedke, ter vse ostalo, kar je potrebno za kvalitetno življenje. Zavedamo se, da je 
varnost ena od pomembnih potreb, zato ves čas skrbno urejamo in spremljamo potrebne ureditve različnih cest in poti. Pred za-
četkom šolskega leta je tako KS Trebnje obnovila tudi vse talne oznake na cestah, da je tako še dodatno izboljšala varnost otrok kot 
udeležencev v prometu, za kar je namenila 2.800 EUR. V letošnjem zelo vročem poletju je bilo potrebno skrbeti tudi za vse zelene 
površine, kar je predstavljalo dodaten izziv, saj je bilo zaradi suše potrebno omogočiti preživetje rastlinja z izdatnim zalivanjem z vodo. 
 
Poudariti želimo, da je bilo poskrbljeno tudi za naše otroke, da so lahko uživali v brezskrbnih počitnicah. Dokončali smo igrišče pri 
domu starejših občanov tako, da smo ga zaprli še ob vzdolžnih stranicah z mrežo, kar predstavlja popolno varnost za otroke in žoga 
ne more več fizično iz igrišča na cesto. Tu smo tudi dodali nove klopi, v teh dneh se montirajo dodatni koši za smeti (kakor tudi v 
trebanjskem parku), hkrati pa bo sedaj v septembru postavljena nova tribuna za posedanje na brežini med obema igriščema pri DSO 
(betonski temelji že stojijo). Za dokončanje igrišča in ureditev okolice je tako KS Trebnje namenila 19.400 EUR.
 
Prav tako so se v našem zelenem raju, v Jurčkovem gozdu, popolnoma obnovila vsa igrala. Strošek obnove je znašal 13.100 EUR. Rav-
no v tem obdobju se zaključuje tudi projektiranje novega objekta s sanitarijami, ki bo omogočil domovanje in izvajanje programov v 
Jurčkovem gozdu tudi trebanjskim tabornikom. Izvajajo se tudi dela na ureditvi Športnega centra Cviblje, tako na tribunah pri stadionu 
kakor tudi na parkirišču pred stadionom. 
 
Ne smemo pa pozabiti, da smo v čast 30. obletnici naše samostojne države Slovenije posadili tudi 30 lip v parku nad domom starejših 
občanov, ob Glavarjevi ulici, Režunovi cesti ter ob Cesti na Reber. Za strošek nakupa in saditve lip je KS Trebnje namenila 3.800 EUR. 
Lipe bodo čez nekaj let omogočale bujno senco, ki jo bodo lahko koristili tako starejši kot najmlajši, trajno pa nas bodo spominjale na 
čas naše osamosvojitve. Po mestu smo tudi dodali nove nosilce na lučeh javne razsvetljave. S tem smo omogočili, da bodo praznova-
nja še bolj slavnostna, in sicer bo lahko plapolalo 540 zastav, ki bodo krasile naše mesto. Svet KS Trebnje je sklenil, da bodo zastave 
plapolale en teden v času prvomajskih praznikov, en teden ob Dnevu državnosti in en teden ob Dnevu samostojnosti in enotnosti.
 
Ne smemo pa pozabiti na petkove poletne glasbene večere v mestu, ki so se odvijali v parku Forma Viva, ki smo jih organizirali skupaj 
z Občino Trebnje. Tako smo se lahko prepuščali zvokom glasbe različnih glasbenih ustvarjalcev, ki so nam pričarali čarobne trenutne v 
čudovitem okolju. Organiziranih je bilo kar devet koncertov, za katere je v večini poskrbel g. Marko Šalehar s pomočjo ostalih prosto-
voljcev, za kar se njemu in vsem ostalim lepo zahvaljujemo. 
 
Seveda pa imamo v Krajevni skupnosti Trebnje še nekaj projektov, ki vam jih bomo lahko predstavili v kasnejših mesecih. 
  

                                                                                                            DEJAN SMUK
                                                                                                   Predsednik KS Trebnje

krajevne novice



20
Trebnje

Evropska komisija vabi: 
Konferenca o prihodnosti Evrope
Konferenca o prihodnosti Evrope je nova odprta in vključujoča 
oblika posvetovalne demokracije, njen namen pa je Evropejcem 
omogočiti večji vpliv pri oblikovanju evropskih politik. Začela se je 
maja letos, potekala bo do junija 2022. Skupno predsedstvo (Ev-
ropska komisija, Evropski parlament in Svet EU) se je zavezalo, da 
bo spremljalo njen potek in ugotovitve.
K sodelovanju na konferenci želimo pritegniti čim večje število lju-
di vseh starosti, spolov in prepričanj iz vseh družbenih okolij, še 
posebej lokalne skupnosti, nevladne organizacije, izobraževalne in 
kulturne ustanove, socialne zavode ter skupine državljanov.
Kako se lahko vključite?
• Na spletni platformi objavite svoje zamisli in predloge na ka-

kršnokoli temo o prihodnosti Evrope.
• Platforma je večjezična, vse objavljene zamisli in ideje pa ra-

čunalnik avtomatično prevede v izbran EU jezik.
• Objavlja lahko kdorkoli, ki se zaveže k spoštovanju temeljnih 

načel konference.
Komentirajte, delite ali podprite že objavljene ideje.
Udeležite se dogodkov o prihodnosti Evrope.
• Na platformi poiščite dogodke v vaši bližini ali spletne do-

godke, ki potekajo pod okriljem konference. 
Organizirajte in objavite lasten dogodek o prihodnosti Evrope.
• Primeri vključujočih in sodelovalnih dogodkov v živo ali prek 

spleta: pogovor, debata, srečanje …
• Na platformi lahko objavite tudi že načrtovane dogodke, ki se 

dotikajo tem, ki so pomembne za prihodnost Evrope.
• Vsi udeleženci in dogodki morajo spoštovati listino konferen-

ce o prihodnosti Evrope, ki določa standarde za spoštljivo 
vseevropsko razpravo.

Po koncu dogodka zapišite zamisli in ideje, ki so jih udeleženci 
podali na dogodku.
• Za napotke se lahko obrnete na Predstavništvo Evropske ko-

misije v Sloveniji ali na EUROPE DIRECT informacijske točke v 
šestih slovenskih regijah.

Kaj se bo zgodilo z zbranimi idejami? 
Ključne ideje in priporočila s platforme bodo prispevala k omizjem 
z evropskimi državljankami in državljani ter plenarnim zasedanjem 
Evropskega parlamenta, kjer se bo razpravljalo o teh zamislih in 
priporočilih, vse skupaj pa bo pripomoglo k oblikovanju zaključkov 
konference. 

Več na spletu:
futureu.europa.eu (spletna platforma konference o prihodnosti 
Evrope)
slovenia.representation.ec.europa.eu (Predstavništvo Evropske 
komisije v Sloveniji)
europedirect.si (informacijske točke EUROPE DIRECT)

Tina Radaković, Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji

N
ar

oč
ni

k 
og

la
sa

: L
eo

n 
Ro

jc
 s.

 p
.

novice / oglasi



N
ar

oč
ni

k 
og

la
sa

: A
vt

o 
Sl

ak
 d

.o
.o

., 
O

br
tn

iš
ka

 u
lic

a 
51

, 8
21

0 
Tr

eb
nj

e



22
Trebnje

Radovedni 
prvošolčki v 
Podružnični 
šoli Dobrnič
V sredo, 1. septembra 2021, 
je v Podružnično šolo Dobr-
nič prvič zakorakalo 15 prvo-
šolcev. Starejši učenci so jim 
pripravili program poln spod-
budnih besed in nasvetov za 
vseh pet let šolanja. Gospod 
ravnatelj Rado Kostrevc je 
vse prisotne optimistično 
nagovoril.  Podžupan Občine 
Trebnje Jože Avguštinčič pa 
jim je namenil lepe besede 
in predstavil knjižno darilo, ki 
so ga dobili vsi prvošolci. Da-
nes so prvošolci spoznali uči-
teljico Urško in Bojano, po-
igrali so se in posladkali, jutri 
pa bodo lahko že pokazali 
svoje znanje in spretnosti.

M. Škufca Langus

Prvi šolski dan
V občini Trebnje je letos prvič prestopilo šolski prag  kar 178 učencev.  V OŠ Trebnje 88, v Podružničnih šolah; Dobrnič 15, Šentlovrenc 
17 in Dolenja Nemška vas 23 ter v OŠ Veliki Gaber 35.
Župan Alojzij Kastelic ter predstavniki občinske uprave so prvi  šolski dan obiskali prvošolce, jim zaželeli veliko prijateljev, radosti in 
igrivosti ob nabiranju novega znanja.
Občina Trebnje že tradicionalno s knjižnim darilom obdari vsakega prvošolca. Letos je v knjigo z naslovom OZIMNICA avtorice Nina 
Mav Hrovat in ilustratorke Marte Bartolj župan zapisal lepo posvetilo:
»Dragi mladi prijatelji. Dobrodošli v šoli in skupnosti, kjer boste skupaj z mentorji odkrivali svoje talente, si nabirali znanje in izkušnje 
za vaše izjemne življenjske cilje in dosežke. Želimo vam veliko radosti igrivosti, odločnosti in uspehov. Sledite srcu in uživajte v ustvar-
jalnem življenju.«

Nekaj utrinkov iz prvega vstopa v šolo tudi v sliki in besedi.

Mojca Smolič

Poslanica učenkam in učencem ter pedagoškim delavcem
Drage učenke in dragi učenci, spoštovani pedagoški delavci!
Za nami je dolgo, vroče in lepo poletje. Že smo v mesecu septembru, ko ste se vrnili v šolske klopi. Upam, da ste si tako učenke in 
učenci kot tudi pedagoški delavci odpočili od šolskega dela in od ukrepov, vezanih na preprečevanje širjenja novega koronavirusa, si 
nabrali novih lepih spominov in ste polni moči in elana za podajanje in usvajanje novega znanja, ki ga bo prineslo novo šolsko leto.
Učenke in učenci! Kljub temu, da so počitnice zabavne, pa ima tudi pričetek novega šolskega leta svoje pozitivne plati in verjamem, da 
ste komaj čakali, da zopet srečate svoje sošolce, učitelje in prijatelje. Kljub preizkušnjam zadnjih dveh šolskih let, ki vam jih je prineslo 
šolanje na daljavo, vam želim, da bo letošnje šolsko leto potekalo mirno in uspešno, predvsem pa čim bolj normalno. Novi virus je v 
naš vsakdan prinesel veliko sprememb, zato vam želim, da ostanete varni in zdravi. Želim pa vam tudi, da ohranjate strpnost, ostanete 
pozitivni in poskušate v vsaki stvari najti nekaj lepega. V letošnjem letu si zadajajte nove cilje, med katerimi naj bo tudi cilj, da boste 
pozitivni, prijazni in sočutni do vaših sošolcev, prijateljev, staršev in družinskih članov, učiteljev in vseh ljudi, ki jih boste srečevali. Kajti 
zapomnite si − če boste danes vi nekomu podali roko, jo bo jutri nekdo podal vam.
Srečno v novem šolskem letu vsem učenkam in učencem ter vsem pedagoškim delavcem!

Župan Alojzij Kastelic

prvošolci
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V Trebnjem kar  
88 prvošolčkov
Prvi šolski dan je vedno poseben dan. V 
Osnovno šolo Trebnje je priplula gusarska 
ladja. Na ladjo so se vkrcale učiteljice sku-
paj s pogumnimi prvošolci. Zbrane starše 
in njihove prvošolce sta nagovorila gospod 
ravnatelj Rado Kostrevc in gospod župan 
Alojzij Kastelic. 

V kulturnem programu so nastopili učen-
ci 2. in 3. razreda. Program sta vodila Ana 
Šalehar in Žiga Kravcar pod vodstvom 
mentorice Mojce Bahun. Dopoldan smo 
zaključili z željo, da bi uspešno pluli novim 
šolskim dogodivščinam naproti.

 Aktiv učiteljic 1. razreda 

Prvi šolski dan v Podružnici 
Dolenje Nemške vasi
Prag naše podružnice je letos prestopilo 21 prvošolčkov. Ob 10. 
uri so se zbrali v telovadnici, kjer sta jim učenca Naja in Aljaž 
pripravila kratko predstavitev življenja na naši podružnici. Prvo-
šolčke  sta nagovorila tudi gospod ravnatelj in podžupan Občine 
Trebnje. Nato jih je obiskala Muca Copatarica, ki jim je prijazno 
predstavila nekaj šolskih pravil. Po ogledu predstave so skupaj z 
učiteljico in Muco Copatarico odšli v razred. Dobili so svoj znak 
z imenom ter rumeno rutico okrog vratu. Ko so se posladkali s 
sladoledom, so z nasmehom na obrazu  srečni pohiteli v objem 
staršev. Želimo jim prijetno počutje v šoli in lahek prehod iz igri-
vega otroštva v svet učenosti.

Nevenka Grebenc

prvošolci
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Prvošolčki korajžno vstopili v 
šolo tudi v OŠ Veliki Gaber
V sredo, 1. 9. 2021, je v OŠ Veliki Gaber vstopilo 36 prvošolčkov v 
spremstvu svojih staršev. Pričakali smo jih s kulturno prireditvijo, 
ki so jo pripravili učenci in učiteljice.  Pozdravila sta jih tudi gos-
pod ravnatelj mag. Gregor Udovč in župan Občine Trebnje gos-
pod Alojzij Kastelic, ki jim je ob vstopu v šolo čestital in jim podaril 
knjigo Ozimnica pisateljice Nine Mav Hrovat ter ilustratorke Mar-
te Bartolj. »Knjiga je darilo naše Občine Trebnje in vzpodbuda k 
nabiranju znanja.«
V novem šolskem letu želimo vsem učencem in učenkam prijet-
no počutje in uspešno delo ter nabiranje znanja na poti rasti v 
odličnost.

Justina Zupančič
Foto: Helena Prosen Zupančič

Podružnična šola Šentlovrenc
Začelo se je novo šolsko leto 2021/2022. Čudovit sprejem je do-
živelo 16 učencev prvošolcev, ki so prišli v šolo skupaj s svojimi 
starši. Navzoče prvošolce in njihove starše, učence in učitelje sta 
nagovorila ravnatelj OŠ Trebnje Rado Kostrevc ter župan Občine 
Trebnje Alojzij Kastelic, ki sta vsem namenila nekaj spodbudnih 
besed ter zaželela uspešno šolsko leto. Svečan kulturni program 
je obogatil nastop otroškega pevskega zbora ter recitacija pesmi 
četrtošolke Ane. V nadaljevanju so si učenci ogledali otroško gle-
dališko predstavo Petjin kolesarski izlet Zavoda Enostavno prija-
telji, katere ogled je omogočila Krajevna skupnost Velika Loka in 
za kar se jim iskreno zahvaljujemo. Prvošolci so spoznali učiteljico 
razredničarko Alenko Kolar in učiteljico  Petro Kastelic, ki bosta 
spremljali učence v prvem razredu. 

prvošolci
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Odgovor Antonu Goletu
Včasih je UDBA cenzurirala in prepovedovala objave, sedaj pa mi vi 
želite zapovedovati, kaj morem pisati. Še več: natolcujete, da sem 
nepismen in za občinski denar najemam pisce govorov in sestavkov. 
Lahko vam zagotovim, da 99 % vseh uvodnikov in govorov napi-
šem sam in to običajno doma, kjer je več miru. Še več: imam celo 
elektronsko pošto in mobilnik, kamor me lahko pokličete ali pa mi 
pišete. Tovrstno pisanje je povsem odveč, saj pove več o vas kot ta 
moj odgovor. 
Sestavek o odkritju spominskega obeležja je bil objavljen na 16. 
strani Glasila občanov, če ste spregledali. Vaš del tretjega odstavka 
bi lahko bil zapisan tam in ne vem, zakaj ni.
Za vse naključne bralce pa naj razložim, da sem član OZVVS Trebnje, 
torej veteran in v času županovanja ne sodelujem aktivno v delu 
OZVVS Trebnje. Med OZVVS Dolenjske in Policijskega veteranske-
ga združenja Sever obstaja spor glede zapisa na spomeniku na 
Medvedjeku. Na pobudo župana Mavra sem sklical sestanek, kjer 
smo skušali zgladiti spor. Imenoval sem komisijo, ki naj bi razrešila 
spor. Upam, da bo ob obojestranski iskreni želji za rešitev, do le-te 
tudi prišlo. Seveda pa se morajo ob tem policijski veterani distan-
cirati oziroma drugače rešiti problem pišočega Antona Goleta, ki 
kar naprej objavlja podobne sestavke po raznih časopisih, kar še 
poglablja spor in zamere.
Nasprotujem vsem delitvam in želim si, da bi živeli povezani, da 
spoštujemo drugače misleče in se strpno pogovarjamo o vseh od-
prtih vprašanjih. Spoštovani veterani Sever, zamerim pa vam bojkot 
proslave na Medvedjeku. Upam, da ste jo vsaj gledali po TV Vaš 
kanal.

župan Alojzij Kastelic 

 V uredništvo smo prejeli pismo g. Antona Goleta, ki ga objavljamo v celoti, nelektoriranega:
                        

Županu kastelicu za osvežitev spomina
V julijskem izidu Glasila občanov občine Trebnje, v rubriki Občinske novice, predstavljate vtise, pohvale in zahvale organizatorjem in 
izvajalcem prireditev slovesnosti ob 30 letnici osamosvojitve. O vsem tem vse lepo in prav. Ni pa pošteno, da ste zamolčali slovesnost, 
ki jo je izvedlo Policijsko veteransko društvo Sever Dolenjska in BK. Le dve uri pred prireditvijo na Medvedjeku je bilo na pročelju Kr-
meljeve hiše na Cvibljah slovesno odkritje spominske plošče, kot spomin na tajno skladišče orožja vojne enote milice Trebnje v letih 
1990/91. Bili ste predstavljeni kot častni gost in slavnostni govornik. Izrekli ste celo nekaj pohvalnih besed o vlogi milice v osamosvo-
jitvenem obdobju.
Prepričan sem, da to ni „ušlo“ piscu vaših govorov in sestavka v tej rubriki, ki ga dobro plačujete z davkoplačevalskem denarjem. 
Bolj verjetno gre za namensko zamolčanje, ki gre v prid nekaterim vašim somišljenikom v vojaški veteranski organizaciji, ki hočejo po  
30. letih ponarediti našo zgodovino, prilastiti dogodke, ki niso njim lastni, policijski vojni veterani pa nismo vredni niti omembe.
Naj vam in vašim somišljenikom povem, da nas je bilo v sestavu oboroženih sil Slovenije leta 91, ki so skupaj štele 35.000 mož, bilo 
7.500 izurjenih za protidiverzantsko, protiteroristično in protiobveščevalno dejavnost, oboroženih in opremljenih pripadnikov vojnih 
enot milice. Poleg tega še enormno število pripadnikov enot narodne zaščite, katere je kadrovala, usposabljala, oboroževala in bila 
pooblaščena za vpoklic milica. Med pripadniki OS je vladalo tovarištvo, medsebojna pomoč in zaupanje. Bili smo z ramo ob rami. 
Nihče ni nikogar spraševal, kateri politični opciji pripada. Za dosego cilja smo zastavili tudi svoja življenja. Upam se trditi, da so bile te 
vrline močnejše od orožja. Žal, bile so prisotne samo dotlej, dokler se ni vpletla politika. Od nekdaj skupnih oboroženih sil Slovenije 
imamo danes tri veteranske organizacije in tri zgodovine. Namesto, da bi politika poskrbela za bolne, brezposelne in obubožane vojne 
veterane in jim omogočila človeku dostojno življenje, si na njihovi travmi nabira volilne glasove.
Vzemite si na znanje, da se bomo uprli vsakomur, ki ponareja in si prilašča zgodovino slovenske osamosvojitve. V tej zgodovini ni samo 
desetdnevna vojna in Medvedjek. Naša zgodovina zajema obdobje prve oborožene mobilizacije milice v zgodovini Jugoslavije v akciji 
SEVER 89 za preprečitev mitinga resnice, do odhoda zadnjega vojaka oktobra 1991.

                                                                                                           Anton Gole,
                                                                                                           pol. vojni vet. Trebnje

                                                                                                                  
Za odgovor smo zaprosili župana g. Alojzija Kastelica:



26
Trebnje

KAJ STORITI, ČE JE VAŠ OTROK UDELEŽEN
V PROMETNI NESREČI?

ČE JE VAŠ OTROK UDELEŽEN V PROMETNI NESREČI, VI PA STE NAVZOČI 
ALI ČE OPAZITE, DA JE V PROMETNI NESREČI UDELEŽEN OTROK, KATE-
REGA STARŠI NA KRAJU NISO PRISOTNI, MORATE UPOŠTEVATI NEKAJ 
OSNOVNIH PRAVIL:

• OSTANITE MIRNI IN SKUŠAJTE POMIRITI OTROKA!
• POKLIČITE POMOČ ALI PROSITE MIMOIDOČEGA, DA TO STORI.
 
113 POLICIJA
112 REŠEVALCI

• OTROKA NE PREMIKAJTE, ČE TO NI NUJNO POTREBNO ZARADI 
GROZEČE ZUNANJE NEVARNOSTI. TUDI SAM NAJ MIRUJE.

• PREVERITE DIHANJE.
• USTAVITE KRVAVITEV.
• DO PRIHODA REŠEVALCEV OTROKA POKRIJTE.

OPOZORILO: ČE NISTE STROKOVNO USPOSOBLJENI ZA NUDENJE PRVE 
POMOČI, TO PREPUSTITE OSEBI, KI JE ZA TO STROKOVNO USPOSOBLJE-
NA. 

KOLESARJENJE JE ZA OTROKE IZREDNO PRIVLAČNO IN ZABAVNO, 
VENDAR TUDI NEVARNO. POŠKODBE GLAVE SO NAJHUJŠA POSLEDICA 

NEZGOD KOLESARJEV, ZATO
BISTRO GLAVO VARUJE ČELADA.

Otroci in mladostniki do 18. leta starosti morajo med kolesarjenjem po 
cesti nositi varnostno čelado, saj jih ščiti pred hudimi poškodbami glave 
pri padcu ali trčenju.

DA BO KOLESARJENJE VAŠIH OTROK VARNO IN NJIM V VESELJE, JIH NA-
UČITE UPOŠTEVATI NEKAJ OSNOVNIH 
PRAVIL ZA VARNO KOLESARJENJE:
1. USTAVITI SE, preden zapelje na cesto z dvorišča, dovoza, ulice ali 

parkirišča! POGLEDATI na levo, na desno in zopet na levo! Ko se 
prepriča, da ni prometa, zapeljati na cesto.

2. VOZITI ob desnem robu vozišča!
3. V križišču UPOŠTEVATI znak »STOP« in luči na semaforju (otroci do 

12. leta naj prečkajo prometno križišče peš, kolo pa naj potiskajo 
ob sebi).

4. Pred vsako spremembo smeri se PREPRIČATI, če je pot prosta. 
Smer jasno NAKAZATI, POGLEDATI NAZAJ in UPOŠTEVATI vozila, 
ki vozijo za vami in šele nato zaviti. Posebej je potrebno paziti pri 
zavijanju LEVO.

DA BI PREPREČILI POŠKODBE, KI LAHKO NASTANEJO PRI VOŽNJI S KO-
LESOM, OMEJITE OTROKOVO SAMOSTOJNO VOŽNJO S KOLESOM NA 
DVORIŠČE, VARNE POTI IN DOVOZE, DOKLER NE ZNA DOBRO VOZITI IN 
NE OPRAVI KOLESARSKEGA IZPITA. ORTOK OD 6. DO 14. LETA, KI NIMA 
OPRAVLJENEGA KOLESARSKEGA IZPITA, SME V CESTNEM PROMETU VO-
ZITI LE V SPREMSTVU STARŠEV ALI POLNOLETNE OSEBE.

STARŠI, NAJ BODO VAŠI OTROCI V PROMETU VARNI!

STARŠI, ALI VESTE, DA PRI TRČENJU S HITROSTJO 50 KILOMETROV NA 
URO LAHKO NEPRIPET OTROK V OSEBNEM AVTOMOBILU TRČI V ARMA-
TURNO PLOŠČO S TAKO SILO, KOT BI PADEL S TRINADSTROPNE STAVBE?

ZATO NE BO ODVEČ NASVET
OTROKE VEDNO VOZITE NAMEŠČENE V AVTOMOBILSKIH VARNOSTNIH 
SEDEŽIH IN TUDI PRI NAJKRAJŠIH VOŽNJAH SE PREPRIČAJTE, DA SO VSI 
V AVTOMOBILU PRIPETI Z VARNOSTNIMI PASOVI. 

 BODITE ZGLED!

PO ZAKONU O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA SMETE OTROKE VOZITI V 
AVTOMOBILU LE, ČE SO STAROSTI PRIMERNO ZAVAROVANI V HOMOLO-
GIRANIH LEŽIŠČIH, OTROŠKIH VARNOSTNIH SEDEŽIH ALI S PRIPOMOČKI, 
KI OMOGOČAJO UPORABO V VOZILO VGRAJENIH VARNOSTNIH PASOV.

OTROŠKI VARNOSTNI SEDEŽ, KI GA KUPIMO, MORAMO PRILAGODITI 
STAROSTI IN TEŽI OTROKA. PRI TEM POZNAMO 
1. Avtomobilski sedež za otroka, starega do 

9 mesecev oziroma težke največ 10 kg. Se-
dež mora biti nameščen tako, da je otrok s 
hrbtom obrnjen v smeri vožnje. Tak sedež 
je lahko na sprednjem ali zadnjem sedežu. 
OTROKA NE SMETE VOZITI NA SPREDNJEM SEDEŽU, ČE IMA AVTO-
MOBIL VGRAJENO ZRAČNO BLAZINO (AIR BAG) ZA SOPOTNIKA. 
SPROŽITEV ZRAČNE BLAZINE LAHKO OTROKA HUDO POŠKODUJE.

2. Varnostni sedež za otroke, stare od 9 mesecev do 
4 let oziroma ta otroke težke od 9 kg do 18 kg. Var-
nostni sedež mora biti nameščen na zadnjem sede-
žu tako, da je otrok obrnjen v smeri vožnje.

3. Posebne podstavke – JAHAČE, ki so namenjeni otro-
kom, ki tehtajo več kot 18 kg. Jahač omogoča, da 
otroka pripnemo z že vgrajenim varnostnim pasom 
v osebnem avtomobilu. Uporabljamo ga, dokler 
otrok nezraste do višine 150 cm.

»VARNO ČEZ CESTO« TEGA NE ZNA VSAK
Zakon o varnosti cestnega prometa dolo-
ča, da morajo otroci imeti na poti v vrtec 
in prvi razred osnovne šole ter domov 
spremstvo polnoletne osebe. Spremlje-
valci so lahko tudi otroci, starejši od 10 
let in mladoletniki, če to dovolijo starši, 
posvojitelji, skrbniki, rejniki otroka.

STARŠI
Svoje otroke morate začeti učiti varne 
hoje v prometu že od dneva, ko otroci 
shodijo. Otroci se bodo o varnosti v pro-
metu največ naučili z opazovanjem, opa-
zovali pa bodo Vas. Zato Vam svetujemo, da se v prometu skupaj z otroki 
držite naslednjih pravil:

1. Vedno se USTAVITE korak od roba pločnika ali roba ceste, NIKOLI 
ne stecite naravnost čez cesto.

2. OPAZUJTE promet, ki prihaja Z LEVE, Z DESNE in spet Z LEVE strani. 
To naučite tudi otroke.

3. POČAKAJTE, da se cesta izprazni! BODITE POZORNI, dokler niste 
varno prečkali 

 
OTROCI DO 9. LETA SO V NAJVEČJI NEVARNOSTI, DA JIH POVOZI 

AVTO. 

ZAKAJ ?
KER TI OTROCI V SVOJEM BREZSKRBNEM OTROŠTVU IN V SVOJI IGRIVO-
STI IN RAZPOSAJENOSTI NAJVEČKRAT NEPREMIŠLJENO IN NENADOMA 
STEČEJO NA CESTO. 

ZATO OPOZORITE SVOJE STAREJŠE OTROKE, 
• NAJ HODIJO PO PLOČNIKIH.
• NAJ SE DRŽIJO LEVE STRANI CESTE IN HODIJO PROTI VOZEČIM VO-

ZILOM, TAM KJER NI PLOČNIKOV.
• NAJ BODO PONOČI IN OB SLABI VIDLJIVO-

STI VIDNI.

ZAKON DOLOČA, DA MORAJO PEŠCI PONOČI IN 
OB SLABI VIDLJIVOSTI PRI HOJI PO CESTI NA VID-
NEM MESTU NOSITI KRESNIČKO.

SVETUJEMO, DA OTROKA OBLAČITE V SVETLA 
OBLAČILA.

POLICIJSKA 
POSTAJA
TREBNJE
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Žalna slovesnost in 
Občni zbor Društva 
upokojencev Veliki 
Gaber
V soboto, 14. avgusta, se je v Lovskem 
domu Veliki Gaber odvil Občni zbor Druš-
tva upokojencev Veliki Gaber. Članom 
društva sta se pridružila župan občine 
Trebnje, g. Alojzij Kastelic, in predsednik 
PZDU Dolenjske in Bele krajine, g. Dušan 
Kraševec
Vse prisotne je na srečanju DU Veliki Ga-
ber nagovorila predsednica društva, ga. 
Joži Štrempfelj,  ki je poleg napovedi pro-
grama in občnega zbora napovedala tudi 
žalno svečanost in poklon vsem 14 umrlim 
članom. »Slovo brez slovesa pusti globo-
ko, nikoli zaceljeno rano. Za nami je težko 
leto. Vsakdo je koga izgubil, vsi smo izgubi-
li nekaj, kar v tem času pogrešamo, hkrati 
pa se zavedamo, da moramo drug druge-
mu dajati, kar bolezen jemlje. Ta čas se 
počasi izteka, a ga ni še konec. Sprejmimo 
vsak zase in vsi skupaj dragocene nauke iz 
težkega obdobja, da naposled zmagamo. 
Skupaj smo močnejši, zato še naprej po-
trebujemo drug drugega.« 
Z minuto molka in spustom balonov z na-
pisi mir, spoštovanje, ljubezen so se poklo-
nili vsem 14 članom, ki so odšli brez slove-
sa v času epidemije.
V nadaljevanju je moderator, g. Marjan 
Franc Anžlovar, povabil k mikrofonu žu-
pana Občine Trebnje, g. Alojzija Kastelica. 
Župan jih je ob tej priložnosti seznanil s 
pridobitvami in projekti, ki se izvajajo. Po-
hvalil je samo društvo, ki je bilo kljub pre-
teklemu stanju vseskozi aktivno in je do-
bro delovalo. Povedal je tudi, da je sama 
razvitost občine izjemno dobra in se po-
večuje, saj je bila leta 2006, ko je prevzel 
županovanje, na 39. mestu, danes pa je na 
11. mestu med 211 občinami v Sloveniji. 
Pohvala gre vsem majhnim kot velikim sta-
bilnim podjetjem, ki ustvarjajo visoke pri-
hodke in tudi dobičke ter dvigajo skupno 
raven občinskega gospodarstva.
Povedal je tudi, da je za Veliki Gaber pod-
pisana pogodba za izvedbo pločnika od 
Medvedjeka do Hladeta, da se na novo 
odkupljeni parceli v velikosti 1ha name-
rava graditi javne stavbe, ki bodo koristile 
samim krajanom in širše in, da je v načrtu 
tudi širitev osnovne šole ter izgradnja te-
lovadnice. Vsem je zaželel obilo zdravja in 
prijetno druženje.
Po kulturnem delu, ki so ga oblikovale 
učenke OŠ Veliki Gaber pod vodstvom uči-
teljice Justine Zupančič, recitatorka Lojzka 

Miklavčič in vokalna skupina Prijatelji iz 
Šentvida pri Stični, je sledil uradni del do-
godka, tj. občni zbor.
Delovno predsedstvo je zasedlo svoja me-
sta in občni zbor je stekel. Podana so bila 
vsa potrebna poročila o delu, v nadaljeva-
nju pa tudi seznanitev z Letnim načrtom 
dela za 2021.
Prisotni so ugotovili, da je društvo v pre-
teklem letu poslovalo uspešno in pozitiv-
no kljub korona krizi. Največ aktivnosti 
so imeli na področju športa, predvsem v 
rekreativnem pohodništvu, saj so se lah-
ko neomejeno gibali zunaj v naravi. Tudi 
sekcija Starejši za starejše kakor vse ostale 
sekcije se je skušala organizirati in biti v 
stikih, kolikor je dopuščala  situacija.
Z veseljem je bila sprejeta tudi ugotovitev, 
da so bila porabljena sredstva iz Letnega 
programa športa 2020 namenjena za 
novo igrišče, za pokale in določeni deli za 
vsako sekcijo, ki je sredstva potrebovala 
za svoje nemoteno delo. Večino teh sred-

stev ja nakazala Občina, za kar so hvaležni 
županu. 240 članov, od tega je 100 moških 
in 140 žensk, se veseli vseh druženj kakor 
tudi treniranja v ostanku leta v upanju, da 
jim bo dovoljeno. Program za sledeče ob-
dobje pa so že pričeli realizirati v mesecu 
maju z izgradnjo igrišča za petanko in za 
igro s kroglo na vrvici. Ker je bilo soglasje 
za ureditev igrišča poleg balinišča že pri-
dobljeno, so z večinskim prostovoljnim 
delom pričeli takoj. Uradno otvoritev pa 
bodo izvedli skupaj z 10-letnico Rastoče 
knjige v mesecu oktobru, ko bo urejena 
tudi okolica. Izdelan je tudi idejni načrt 
za dnevni center za varstvo starejših oz. 
za druženje starejših, ki bi ga radi uresni-
čili v nekem doglednem času. Če bo čas 
dovoljeval, pa bo septembra tudi krožni 
izlet z vlakom po Sloveniji, decembra pa 
prednovoletno srečanje in s tem se kon-
čuje leto.
Novost pa je tudi vabilo vsem članom v 
Simbiozo Mobiln@, ki je prva potujoča 
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Jure Vavtar − prejemnik medalje Policije
Vsako leto pred prihajajočim dnevom policije pripravijo v Tacnu svečanost s podelitvijo medalj za požrtvovalna in hrabra dejanja. Tudi 
letošnjega 16. junija je na krajši slovesnosti direktor Policijske uprave Ljubljana mag. Boštjan Glavič podelil medalje dvajsetim aktiv-
nim policistkam in policistom ter štirinajstim občanom za hrabro dejanje, ko so pomagali in reševali dragocena človeška življenja v 16 
različnih dogodkih minulega leta in v prvih mesecih letošnjega leta.   
Med letošnjimi prejemniki je bil tudi Jure Vavtar iz Velike Loke (poveljnik PGD Velika Loka),  ki je 24. decembra 2020 skupaj s še dve-
ma policistoma, Juretom Jevnikarjem in njegovim bratom Mihom Jevnikarjem, na avtocesti Grosuplje–Višnja Gora pred izvozom za 
Višnjo Goro, pogasil ogenj na vozilu še pred prihodom gasilcev. S svojim požrtvovalnim dejanjem so preprečili, da bi se ogenj razširil 
in ogrozil ostale udeležence v cestnem prometu. Vsi so ob prihodu na kraj pokazali veliko mero požrtvovalnosti, saj so brez oklevanja 
vzeli gasilne aparate ter začeli z gašenjem požara na vozilu in ga tudi pogasili do te mere, da se požar ni razširil.

Mojca Femec

novice
učilnica v Sloveniji, s katero preko najsodobnejših 
digitalnih medijev želijo približati uporabo orodij 
starejšim odraslim, ki se želijo naučiti uporabe ra-
čunalnika in pametnih telefonov.
Predsednica Joži Štrempfelj je na koncu še opozo-
rila vse prisotne na uporabo Prostoferja, vozila, ki 
brezplačno vozi starejše, ki potrebujejo prevoz, a 
ne morejo ali nočejo obremenjevati sorodnikov ali 
uporabljati plačljivih prevozov.
Po končanem uradnem delu občnega zbora je zbra-
ne nagovoril še predsednik PZDU Dolenjske in Bele 
krajine, g. Dušan Kraševec, ki jim je čestital za vsa 
opravljena dela in za zelo ambiciozno zastavljeni 
plan za sledeče obdobje.
Povedal je, da se je delo v društvih, Zvezi in tudi na 
državni ravni v času korone zelo spremenilo, saj so 
v Zvezi morali spremeniti vse načrte in jih prilagodi-
ti trenutnim razmeram. Prisotne je seznanil s krat-
kim preletom del in dogajanj skozi leto, jim zaželel 
veliko lepih skupnih uric, zdravja in čimprejšnje po-
novno snidenje.
Po uradnem delu je sledilo kosilo in prijetno druže-
nje ob klepetu in petju. Uspešno delo bo društvo 
nadaljevalo tudi v letošnjem letu, kolikor jim bo to 
omogočeno. 
V svoje vrste vabijo vse upokojence, ki so željni dru-
ženja, solidarnosti, dobre volje in novih idej.

Mojca Smolič
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Viščkova mama iz Trebnjega je odšla 4. 
avgusta kot običajno na kosilo k sinu v so-
sednjo hišo, tam pa jo je čakalo presene-
čenje: zbrani so bili vsi štirje otroci z druži-
nami, prijatelji in sosedje.  
Milka Višček (rojena Urigelj) se rada spo-
minja svojega otroštva. Rojena je bila 4. 
avgusta 1931 v Pavli vasi pri Tržišču kot 
tretji od šestih otrok. Otroštvo sta spre-
mljala pomanjkanje in revščina. Šolo je 
obiskovala le, če ni bilo kakega nujnega 
dela doma. V vojnem času je bil pouk ob-
časno, dokler ni šola pogorela; po vojni pa 
zanjo tako ni bilo več časa za učenje. Mo-
rala je poprijeti za vsako kmečko delo. Ker 
pa je bila družina velika, je odšla k teti na 

V sredo, 11. avgusta, je 90. rojstni dan pra-
znovala Marija Šrumpf. 
Gospa Marija je svoja delovna leta pre-
živela v Ljubljani, kjer je bila zaposlena v 
Mercatorju, po njeni upokojitvi pa sta se 
z možem preselila v Dobrnič. Leta 2004 jo 
je življenjska pot pripeljala na Gorenji Vrh, 
kjer se zelo dobro počuti. Živi sama in je 
zelo razumna ter dobre volje.
Vaščani in njeni bližnji smo ji ob rojstnem 
dnevu pripravili presenečenje. Ob jubileju 
so ji voščili tudi: Darinka Krevs (predsed-

V četrtek, 19. 8. 2021, je okrogli jubilej − 
90 let − praznovala gospa Olga Martinčič 
iz Trebnjega. Ob tej priložnosti sva jo s 
predsednico OZ RKS Trebnje obiskali in ji 
voščili.  
Gospa naju je pričakala v svojem prijet-
nem kotičku pred hišo, ki ga obdaja števil-
no cvetje. Tudi na mizi so že bili šopki, ki so 
izdajali, da je zanjo to poseben dan. 
Gospa nama ob prijetnem klepetu pove, 
da izhaja iz številne družine na Repčah, saj 
je bilo v njej 10 otrok. Sedaj so živi še štir-
je in ob njenem prazniku so se vsi zbrali, 
se skupaj poveselili in obujali spomine na 

90 let Ljudmile Višček

Marija Šrumpf − 90 let

Okrogli jubilej gospe Olge Martinčič 

Gomilo pri Mirni. Tam je spoznala svoje-
ga moža Ivana Viščka. Najprej sta živela v 
trebanjskem gradu, dokler si nista zgradila 
svoje hiše na Cvibljah (danes Klemenči-
čeva ulica). Rodili so se jima štirje otroci, 
na katere je zelo ponosna in rada pove, 
da jih je dobro vzgojila, ker so vsi delavni. 
Ima devet vnukov (eden žal pokojni) in še-
stnajst pravnukov. 23 let je že vdova, a se 
zelo dobro drži. Živi sama v svoji hiši, še 
vedno skrbi zase in za svoje rože, otroci in 
vnuki pa jo redno obiskujejo, razveseljuje-
jo in oskrbujejo z življenjskimi potrebami. 
Dostikrat pravi: »Saj sem še kar dobra. Ko 
me le noge ne bi bolele, da bi še lahko de-
lala!«  

Mojca Smolič

nica Društva upokojencev Trebnje), Anica 
Makše, Anica Šuštaršič in Magda Vrhovnik 
(predstavnice RK Trebnje in KORK Svetinja) 
ter Tadej Božič (podpredsednik KS Sveti-
nja).

Draga Marija, iskrene čestitke ob vaši 
90-letnici! Želimo vam obilo zdravja, veliko 
življenjske moči in dobre volje.

Manca Lipoglavšek

otroštvo. Gospa ima dve hčeri in s starej-
šo živita skupaj v hiši, ki sta jo z možem 
sezidala s skupnimi močmi. Zelo lepe spo-
mine ima na čas, ko so živeli še kot pod-
najemniki v večstanovanjski hiši v Starem 
trgu. S sosedi so se zelo dobro razumeli, 
drug drugemu so pomagali in zidali hiško. 
Žal pa je zelo kmalu postala vdova in sama 
skrbela za otroke, ki so ji lepšali težke dni. 
Sedaj ima 3 vnuke in pravnuke, ki jo radi 
obiščejo in ji popestrijo dneve. Zdravje ji 
dobro služi, rada je zunaj in opazuje, kaj 
raste na vrtu, ki ga obdeluje hči.
Gospa Olga, prostovoljci KORK Trebnje 
vam iskreno voščimo in želimo še veliko 

zdravja, da bi lahko ob lepih dnevih po-
sedali na vrtu v družbi svojih domačih in 
občudovali cvetje.

Vlasta Rajkovič

jubileji
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V soboto, 24. julija, smo se članice društva Tavžentroža, 
krajevni odbor Velika Loka, odpeljale na ogled turistične 
kmetije Okorn.  
Prijazna gospodarica Marta nam je ponudila svoje suho-
mesnate izdelke in razkazala njeno kmetijo. Članice smo 
lahko iz prve roke izvedele vse o turizmu na kmetiji in o 
tem, kako vnovčiti  doma pridelano hrano. Njena hči Ma-
teja Okorn nam je z veseljem razkazala celotno turistično 
vas Pristava nad Stično in bile smo zelo presenečene, kako 
lahko složnost štirih domačij ustvari tako slikovito turistič-
no vas, ki je vse članice navdušila s prelepim razgledom 
vse od Gorjancev do Triglava. Med sprehodom po parku je 
neutrudna vodička pripovedovala o zgodovini in prigodah 
celotne vasi. Z nasmehom na obrazu je rekla, da prvi sosed 
pridela, drugi sosed skuha, tretji postreže in četrti ponudi 
prenočišče. To je ključ do uspeha in prijateljstva na vasi. 
V poznih popoldanskih urah smo se članice s polnimi že-
lodčki in dobre volje vrnile proti domu.

Fani Bregar

Zveza društev vinogradnikov 
Dolenjske podelilo priznanje 
Anici Maraž
Anica Maraž je prejela priznanje za aktivno delovanje na področ-
ju vinogradništva, promocije in izvedbe programa ZDVD. Prav 
tako tudi za aktivnosti v Društvu vinogradnikov »Lisec« Dobrnič, 
in sicer tako na področju vinogradništva kot na področju turizma, 
ki se izvajajo pod njenim vodstvom. Na prireditvi 49. Tedna cvička 
ji je izročil priznanje predsednik ZDVD Miran Jurak.

Bogdan Francelj

V sredo, 4. 8. 2021, je svoj osebni pra-
znik − 90 let − praznovala gospa Ljudmila 
Višček iz Trebnjega. Ob tej priložnosti jo je 
obiskala prostovoljka Krajevne organizaci-
je Rdečega križa Trebnje Matejka Zajc in 
ji voščila. 
Gospa izhaja iz Pavle vasi pri Tržišču, kjer 
se je rodila kot tretji otrok od sedmih. Nje-
no brezskrbno otroštvo je bilo kratko, saj 
je brez očeta ostala že pri sedmih letih, 
kot 12-letna deklica pa je odšla od doma 
k teti na Gomilo. Tam je spoznala svoje-
ga bodočega moža Ivana, s katerim si je 
v Trebnjem ustvarila družino. Rodili so se 
jima štirje otroci. Ko so ti malo zrasli, pa se 

Okrogli jubilej gospe Ljudmile Višček 

je zaposlila v KZ Trebnje, kjer je delala 12 
let. Sedaj je že 23 let vdova, v svoji hišici 
živi sama, saj je zelo vitalna in samostoj-
na. V neposredni bližini pa živita sinova z  
družinama, ki ji priskočita na pomoč, če 
jo potrebuje. Predvsem pa jo njeni otro-
ci, številni vnuki in pravnuki radi obiščejo 
in jo s tem zelo razveselijo. Tudi na njen 
rojstni dan so ji pripravljali praznovanje v 
družinskem krogu, kjer ji je vedno lepo.
Gospa Ljudmila, prostovoljci KORK Trebnje 
vam iz srca čestitamo in vam želimo lepo 
praznovanje ter še veliko zdravja in zado-
voljstva v krogu svojih najdražjih.

Vlasta Rajkovič

TAVŽENTROŽE na ekskurziji

jubileji / dogodki
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ALEN ŠTRITOF
Kakšna je bila vaša pot učenja?
Kako sem danes tukaj, kjer sem, ne vem 
točno, saj kot otrok nisem imel nikoli ja-
sne želje po določenem poklicu, kot neka-
teri, ki točno vedo, kaj bi delali. Po zaklju-
čeni osnovni šoli v Trebnjem sem šolanje 
nadaljeval na gimnaziji Josipa Jurčiča v 
Ivančni Gorici in se kasneje vpisal na Fa-
kulteto za šport, smer športna vzgoja. Vpi-
sal sem se predvsem zaradi športa in želje 
po pridobitvi več znanja na tem področju. 
Zdaj vidim, da je bila odločitev pravilna, 
saj obožujem delo z ljudmi, njihovo ener-
gijo in vse, kar ti nudi športno druženje.

Kaj vas je gnalo v športne vode?
Težko rečem, kaj me je gnalo. Nisem rav-
no rojen športnik, ki bi zaradi svojega 
talenta oz. telesnih ali motoričnih spo-
dobnostih zmagoval vsa tekmovanja. 
Ravno nasprotno, nikoli nisem zmagal niti 
enega šolskega tekmovanja ali kaj podob-
nega. Bil sem nekje v zlati sredini, vedno 
pa sem bil med športnimi dejavnostmi 
vztrajen in vedno sem šel do konca in se 
nisem predal, četudi mi je šlo kdaj slab-
še kot ostalim. Nekatere stvari se ne da 
v celoti natrenirati in verjamem, da so 
nam nekatere stvari dane ob rojstvu, a še 
vedno verjamem, da se da marsikaj nado-
knaditi. S treningi in če je glava na mestu, 
se vedno doseže cilj. Večkrat v športu ali 
življenju vidim, da nekdo, ki se bolj žene 
oz. gara, celo premaga ali prehiti tistega, 
ki ima samo talent, kar vedno poudarjam 
tudi svojim vadečim. Tako tistim s talen-
tom, ki so morda včasih bolj leni, kot tudi 
tistim, ki niso v vrhu, a s pravim delom 
lahko dosežejo vrhunski rezultat.  

Zakaj so vam blizu borbene veščine? 
Od nekdaj so mi bile všeč borilne vešči-
ne. Najprej sta me z njimi spoznala oče 
in stric, vseskozi pa so mi bili všeč tudi 
akcijski filmi. Že od malega sem bil tako 
vsak dan v stiku z borilnimi športi, prvič 
pa sem se pri 6 letih vpisal v karate klub 
v Trebnjem. Ko pogledam za nazaj, so mi 
treningi karateja dali veliko na gibalnem 
področju, a sem bil takrat morda malo 
preveč živahen za karate. 
Danes vidim, da me kot otroka tisti tre-
ningi niso tako navduševali. Kasneje pri 13 
letih sem spoznal tajski boks oz. kickboks 
disciplino K1 in takoj vedel, da je to nekaj, 
kar si želim trenirati. Sprva sem pričel s 
treningi zgolj rekreativno, kasneje pa sem 
dobil željo, da bi se pomeril tudi v ringu. 
Zmagal sem v vseh svojih prvih 8 borbah, 
čeprav sem bil skoraj vedno »underdog« 

in prvič izgubil šele na Evropskem prven-
stvu, ki sem se ga udeležil s samo 8 bor-
bami, nasprotnik iz Turčije pa jih je imel 
kar 240.

Koliko borb ste imeli in kakšni so bili do-
sežki?
Imel sem 33 borb, od katerih sem jih 26 
zmagal, 4 izgubil, enkrat je bil rezultat 
izenačen, dvakrat pa se je borba končala 
brez zmagovalca. Nekajkrat sem osvojil 
tudi naslov državnega prvaka v kickboks 
disiplini K-1r in tajskem boksu, leta 2016 
pa sem v Trstu osvojil tudi naslov evrop-
skega prvaka po verziji MTA do 72,5 ki-
logramov. Največji dosežek zame je raz-
mišljanje, ki ga še sedaj uporabljam za 
življenje. S športom, ki je tudi moj posel, 
se še vedno ukvarjam vsak dan, saj mi to 
predstavlja najboljšo sprostitev. Veliko 
mi pomenijo tudi druženje, potovanja in 
prijateljstva, ki sem jih pridobil ravno s 
športom.

Je bilo kaj poškodb?
Večjih poškodb na tekmah ni bilo, sem si 
pa prigaral nekaj poškodb na samih tre-
ningih. Nič takega, kar mi s pomočjo stro-
ke ter sedaj lastnega znanja ne bi uspelo 
sanirati. Včasih smo trenirali dosti druga-
če kot danes, ker trenerji na žalost takrat 
še niso imeli toliko znanja. Menim, da je 
velika razlika med trenerji, ki se poklicno 
ukvarjamo s športom, saj smo predani 
in posvečeni samo temu delu. Večina se 
dodatno izobražuje in se hkrati trudi biti 
tako pedagog ter mentor. 

Je morda želja še po kakšni borbi?
Želja po borbi se seveda vsake toliko 

pojavi na treningih, tekmovanjih in ob 
ogledu kakšnih posnetkov ali svojih 
starih borb.  Zavedam se, da to na nekem 
visokem nivoju zagotovo ne bo več 
mogoče in, da je možnost za tekmovalno 
kariero mimo, a sem se zato zavestno 
odločil in v življenju ob pravem času 
postavil drugačne prioritete. Pustimo 
pa se presenetiti. Še vedno si želim 
»poslovilne borbe« in verjamem, da jo 
bom v prihodnosti tudi »odboksal«!

Kako je dozorela ideja za vaš Top Gym?
Leta 2013 sem s samo 22 leti doma pričel 
s treningi borilnih veščin Fearless Fighters 
ter se hkrati izobraževal na fakulteti za 
šport. Kasneje sem videl priložnost, da 
lahko svojo vizijo širim v center Trebnje-
ga, kjer bom lahko v boljših prostorih po-
nudil boljše treninge in tako izvajal svoj 
poklic oz. poslanstvo na najboljši možen 
način. Tako sem leta 2016 odprl športni 
center Top gym. Takrat to še zdaleč ni bilo 
vse, kar sem si zamislil, saj sem bil ome-
jen s financami, znanjem in kadrom.  Da-
nes − 5 let kasneje − Top gym počasi že 
dobiva obliko. Imam odličen kader, super 
prostor ter pogoje, a tudi sedaj vidim še 
veliko možnosti za napredek in komaj ča-
kam, kakšen bo Top gym čez 5 let.

Velik vložek s samim Gym-om. Kako vam 
ga je uspelo spraviti v življenje?
Za celotno zgodbo se moram zmeraj za-
hvaliti staršem, saj sta verjela vame, če-
prav mi je marsikdo svetoval, da to ne bo 
dobro, da je prevelik zalogaj zame in da to 
ne bo uspešna zgodba zaradi prevelikega 
rizika. Podprla sta me, jaz pa sem dokazal, 
da se da. Res je, da niso bili samo vzponi, 
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večkrat je bilo treba tudi z glavo skozi zid, 
ampak je steklo. Vse težave ali prepreke 
jemljem kot izziv, za katerega je potrebno 
najti rešitev in nič ni nemogoče, če se od-
ločiš in si za to pripravljen delati. 

Koliko je članov v klubu in kakšna je sta-
rostna struktura?
V klubu imamo sedaj že preko 100 čla-
nov, preko 30 registriranih športnikov pri 
Kickboxing zvezi Slovenije, ki kot panož-
na zveza spada pod okrilje Olimpijskega 
komiteja Slovenije. Najmlajši registrirani 
člani so stari od 7 let naprej in se seve-
da ne borijo v ringu, pač pa tekmujejo na 
elektronski vreči, kjer se meri njihov re-
akcijski čas in podobna njim primerna te-
kmovanja, s katerimi razvijajo svoje mo-
torične sposobnosti. Tako hkrati dobijo 
pozitivno potrditev napredka in se že od 
malega učijo o vseh pozitivnih stvareh, ki 
jih prinaša šport. Jaz strogo ločim rekrea-
cijo ter tekmovanja in tako so prilagojeni 
tudi treningi. Najstarejši član šteje 60 let 
in se z lahkoto udeleži naše rekreacije, saj 
treningi kickboksa in tajskega boksa pri 
meni niso pretepanje, pač pa prilagoje-
ni, zdravi, zabavni treningi, ki prinesejo 
številne pozitivne učinke na telo. Člani so 
tako ženske in moški od 5 let naprej in vse 
do 60 let oz. v prihodnosti še kaj več.

Katere so prednosti vašega dela?
Največja prednost mojega dela je, da  
sem obkrožen z ljudmi, ki imajo pozitivno 
energijo, ki se jo začuti v Top gym-u. Z ve-
seljem jim pomagam do boljše forme, do 
okrevanja po operacijah, vrnitev v službo 
ali na tekmovanja ali samo do boljšega 
počutja. Uživam, ko predajam znanje, 
švicam s svojimi tekmovalci in se vese-
lim njihovih povratkov v gym. Vesel in 
ponosen sem, še bolj pa hvaležen vsem. 
Tokrat bi se rad zahvalil vsem strankam in 
predvsem staršem, ki meni in moji ekipi 
zaupajo svoje otroke oz. svoje zdravje.

Imate dobro tekmovalno ekipo, s kate-
ro žanjete vrhunske rezultate. Kaj je vaš 
cilj?
Cilji za to in prihajajočo sezono je nabira-
nje izkušenj ter naslovi državnih prvakov 
za mlajše tekmovalce, hkrati pa drugo 
leto udeležba na kakšnem evropskem 
ali svetovnem prvenstvu ter uvrstitve na 
stopničke. Če ne bi verjel v naše zmož-
nosti za poseganje po rezultatih, tekmo-
valcev ne bi niti prijavljal na tekme. Prav 
tako odločno verjamem, da lahko Veroni-
ka Grabnar poseže po najvišjih borbah po 
pravilih MMA in tudi zmaguje, če bo tako 
nadaljevala.

Z malo športne sreče in brez večjih poš-
kodb gre lahko v sam vrh, v svetovno eli-
to.

Kaj vse združuje vaš Top Gym?
Od večine ostalih nas loči mlada, znanja 
željna in zagnana ekipa, v kateri sem vsa-
kega člana izbral glede na njegovo po-
dročje dela in osebnostne lastnosti. Vsak 
je strokovnjak na svojem področju. Skupaj 
smo top ekipa in odlično sodelujemo, se 
učimo drug od drugega ter tako lažje po-
magamo našim strankam. Ponujamo ra-
zlične vodene vadbe, kot so npr. športno 
igralne urice za najmlajše (3−5let), športa 
Kickboks in Judo od 5 let naprej ter potem 
različne vodene vadbe za odrasle. Veliko 
imamo povpraševanja po individualnih 
ter semi privat treningih, kjer so treningi 
prilagojeni posamezniku ali manjši skupi-
ni, ki ima določen cilj ali pa so to morda 
športniki. Tukaj trener vse skozi prilagaja 
treninge vadečemu in tako je vadba na 
najvišjem možnem nivoju, posledično pa 
tudi napredek. Ponujamo tudi masaže in 
pomoč pri odpravi  bolečin ter okrevanju 
po poškodbah oz. postrehabilitacije.

Zanimiva ponudba so vaše postrehabili-
tacije. Komu jih namenjate in zakaj?
Postrehabilitacija imenujemo vadbo, ki jo 
izvajamo s strankami, ki k nam pridejo po 
različnih operacijah ali poškodbah. Sode-
lujemo tudi z več kirurgi in fizioterapevti, 
prav tako pa imam mlado ekipo, katere 
člani zaključujejo ali pa so že zaključili štu-
dij na tem področju, se pravi kineziologija, 
manualna terapija ter fizioterapija. Tre-

nutno v telovadnici pomagamo 6 stran-
kam po operaciji križnih vezi, 3 strankam z 
umetnimi koleni, 2 strankama z umetnim 
kolkom, imamo tudi 2 stranki, ki pri nas 
vadita kot preventiva pred operacijo oz. 
zamenjavo kolka. Potem pa so tukaj še 
tisti s težavami v hrbtenici, takih imamo 
po operaciji trenutno 3, pred operacijo 
oz. jim pomagamo, da operacije najver-
jetneje ne bodo potrebovali pa vsaj 10. 
Vsakodnevno rešujemo tudi manjše te-
žave z gležnji, koleni in rameni in poma-
gamo kar nekaj strankam z revmatoidnim 
artritisom, osteoporozo ter multiplo-skle-
rozo. Združujemo vadbeni in terapevtski 
pristop oz. masaže, manualne tehnike ter 
ostala orodja oz. pripomočke, ki pripomo-
rejo k izboljšanju rezultatov in kvaliteti 
življenja strank.

Kakšni so vaši osebni nadaljnji cilji?
Moj cilj je v prvi vrsti uresničiti svojo vi-
zijo Top gym-a, ki vključuje še kar nekaj 
izboljšav in investicij. Z njimi bomo postali 
vodilni športni center na Dolenjskem, na 
področju individualne vadbe ter izvajanja 
postrehabilitacij, masaž oz. športni center 
s ponudbo za prav vsakogar: bodisi da ima 
oseba težave ali si samo želi zdravega živ-
ljenje oz. kvalitetne vadbe, bo to pri nas 
zagotovo dobila. Imam še kar nekaj po-
slovnih idej in zamisli, ki pa bodo morale 
počakati, saj sem se do sedaj že naučil, da 
preveč stvari hkrati ne gre, hkrati pa moji 
cilji niso samo poslovna rast. 

Bi morda sponzorirali kakšnega mladeni-
ča, mladenko, če bi imel veliko željo po 

intervju
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vaši vadbi, a mu finančna sredstva ne bi dopuščala študija?
Seveda bi, a pod določenimi pogoji. V prvi vrsti bi to storil zato, 
ker vem, kako je s financami v športu in ker vem, koliko so meni 
oz. našemu klubu pomenili sponzorji oz. podjetniki, ki nam tudi 
sedaj pomagajo. Za to sem jim hvaležen in Trebnje ima kar nekaj 
takih podjetnikov, ki so pripravljeni pomagati. Zato si želim, da 
bi tudi sam lahko enkrat več vračal v lokalno skupnost. Moral pa 
bi seveda biti športno predan, imeti dobro delovno etiko ter so-
delovanje s klubskim trenerjem, da se delo uskladi in so treningi 
pametno načrtovani. Če se najde kdo, ki meni, da dosega dobre 
rezultate, manjka pa mu še tista pika na i in si s klubom ali sam 
res ne more privoščiti dodatnih treningov, sem se pripravljen 
usesti in najti rešitev. Športnik ali športnica, ki se morda najde 
v zgornjem opisu, mi lahko pošlje svojo prošnjo na mail info@
topgym.si, me kontaktirate na Facebook-u, Instagramu ali kar 
pokličete in morda najdemo skupno pot.

Kaj bi za konec povedali bralcem?
Le dve stvari, za kateri sem prepričan, da tudi držijo. Prva je, da 
naj se pričnejo ukvarjati s športom, vadbo, rekreacijo. Sigurno 
smo si različni in ni vse za vsakogar, ampak danes obstaja ne-
šteto različnih možnosti in si vsak lahko najde nekaj zase, saj je 
od gibanja odvisna vaša kvaliteta življenja in v to sem prepričan. 
Druga stvar pa je, da menim, da so vse sanje oz. cilji dosegljivi, 
če boste le pričeli delati za njih in se prenehali ozirati na nega-
tivne stvari okoli sebe. 

Mojca Smolič

intervju
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Ulični piknik v Velikem Gabru
Ker nas je tempo življenja in trenutna situacija, ki jo živimo, prikrajša za pri-
jetno srečevanje in druženje predvsem s sosedi, smo v Velikem Gabru, v 
zgornji ulici zadnji vikend v avgustu organizirali ulično druženje. Zbrala se je 
celotna ulica, ki se je zabavala cel vikend. Moški so povabilo vzeli zelo resno 
in so pričeli s čiščenjem in pripravo prostora pod »Mevčevim« nadstreškom 
že v četrtek popoldan, nadaljevanje je sledilo v petek in tako je bil uvodni del 
opravljen z odliko. Sobotno jutro smo pričeli z jutranjo kavo in pripravo ognja, 
saj piknik ni piknik, če ne diši iz roštilja in če se ne vrti pujsek, ki ga je strokovno pripravljal naš Denis. Pujsek, ki ga je prispeval sam, 
priprave in sama peka je bil prava posebnost. Marko pa je držal obljubo in pridno skrbel, da hmeljarski sodi niso usahnili do nedelje 
zvečer. Dobrote izpod rok uličnih gospodinj so bile vrhunske in so poleg ostalega božale brbončice. Bogat samopostrežni toplo hladni 
bife je bil tako na voljo cel vikend za vse obiskovalce. Pozabili pa nismo tudi na najmlajše, saj so imeli svoj igralni kotiček in polno do-
brot iz sladke skrinje. S prijetnimi občutki, da smo vikend preživeli sosedsko skupaj, smo se razšli v obljubi, da bo naslednji dogodek 
spet povezal našo prelepo ulico že na kostanjevem pikniku.

Mojca Smolič

Poletni filmski večer
Letni kino je tradicionalni projekt trebanjske območne izpostave Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti (JSKD), v sklopu katerega na ogled postavijo dve filmski projekciji. 
Projekt se ob lepem vremenu odvija na prostem. Ker pa je bil zadnji avgustovski petkov 
večer zelo hladen, so ljubitelji velikega platna v filmskih pustolovščinah uživali v Kultur-
nem domu Trebnje. 
Na svoj račun so najprej prišli najmlajši, ki so si ogledali animirano pustolovščino praz-
godovinske družine Krudovi: Nova doba (sinhronizirano). Zvečer je bila na sporedu še 
družinska pustolovščina Križarjenje skozi džunglo. Gre za Disneyjevo pustolovščino z 
Dwaynom Johnsonom in Emily Blun, ki se kot pametni skiper Frank Wolff in neustrašna 
raziskovalka dr. Lily Houghton podata na vznemirljivo vožnjo po Amazonki. 
Ogled filmskih predstav, ki je potekal ob spoštovanju ukrepov za zajezitev širjenja okužb, 
je bil brezplačen, projekt je omogočila Občina Trebnje.

Tradicionalni piknik v Žubini
V vasi Žubina, ki je v KS Veliki Gaber, so imeli prvo soboto v septembru že 17. tradicio-
nalni vaški piknik na Rozinovi domačiji, kar je posebnost in seveda zgled drugim v okolici. 
Žubina se sicer ponaša tudi z urejenostjo vasi, z ohranjanjem nekaterih tradicionalnih 
vrednot in bogato zgodovino, ki jo je ‘ujel’ v preteklem stoletju pisatelj Ivan Zorec v svo-
jih romanih o stiških menihih. Največje število prebivalcev vasi je bilo pred 150. leti, ko 
je vas štela 145 duš. Očitno pa jih bo čez kakšno leto še več, saj se priseljujejo novi, ki se 
tudi vključujejo v dejavnosti.

bp  

 Joži Sinur
Foto: JSKD OI Trebnje

Počitniško dogajanje v VNRC Vejar
V VNRC Vejar tudi letošnje poletje nismo počivali. Izvedli smo delavnice z različnih podro-
čij. Šivali smo romska krila, se učili priprave zdravih obrokov, spoznavali načine kvalitetno 
preživetega prostega časa z otroki ter se pogovarjali o varnosti v prometu v sodelovanju 
s PP Trebnje. Zelo pestro je bilo konec julija, ko smo dobili obisk iz Prekmurja in smo v 
sodelovanju z Romskim društvom Romano Union organizirali delavnico o krepitvi zdravja. 
V sodelovanju z ZD Trebnje in programom Center za krepitev zdravja smo se informirali o 
preventivi pred poškodbami, zdravi prehrani, motivaciji in gibanju. V sodelovanju z Vrtcem 
Mavrica Trebnje smo izvedli vpis v vrtec in se pripravljali na (vnovičen) vstop v vrtec. Prav 
tako smo v sodelovanju z OŠ Trebnje organizirali sestanek pred novim šolskim letom, z 
bodočimi prvošolci obiskali šolo, s CIK Trebnje pa izvedli vpis v program osnovne šole za 
odrasle ter tako vstopili v novo šolsko leto. 

 Tina Zaplatar, VNRC Vejar
FOTO: Arhiv CSD DBK, Enota Trrebnje
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Vprašanje občana, ki ga skrbi čedalje več hitrega prometa 
na obnovljeni cesti Trebnje–Grmada–Dobrnič in skrb 
občanov, da propada GRAD TREBNJE in KAMNITI LEV, ki je 
razpoznavni znak občine
Vprašanje bralca: 
Lani je bila obnovljena cesta Trebnje–Grmada–Dobrnič in posle-
dično se je povečala količina prometa in tudi hitrost vožnje na 
tem odseku. Zanima me, kdaj je v planu obnova odseka od tre-
banjskega gradu do odcepa za Benečijo, saj je ta odsek precej 
ozek in predvsem nevaren za poškodbe pnevmatik. Govorilo se 
je tudi o širitvi ceste na Grmadi oziroma preusmeritvi prometa 
mimo vasi, zato me zanima, ali se to že načrtuje in kdaj je planira-
no za izvedbo. Hvala za odgovore.
Odgovor nam je podal mag. Janko Zakrajšek, univ. dipl. inž. 
Vodja oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo
V mesecu oktobru se bo pričela gradnja centralnega krožišča na 
regionalni cesti pod gradom v Trebnjem in gradnja novih priključ-
nih cest, ki se bodo navezovale na regionalno cesto (bivšo H1) 
in novo krožišče. V sklopu te gradnje je na tem delu predvidena 
tudi nova dostopna cesta na H1, ki bo potekala med Petrolom in 
bivšim Motelom in se bo priključila na obstoječo cesto na Grma-
do pri odcepu za Benečijo. Dostop za Benečijo bo s tem širši in 
precej bolj varen. 
Potek trase pri Grmadi, ki bi se gradila, je v tem trenutku še ne-
jasen. Ena varianta predvideva potek skozi vas Grmado. V tem 
primeru se bodo morali določeni objekti porušiti. Druga varianta 
pa je potek mimo vasi Grmada. V tem primeru pa bo potrebno 
pridobiti veliko število soglasij za poseg v zasebna zemljišča, kar 
pa je malo verjetno. Izvedba v  proračunu za leto 2022 še ni pla-
nirana.

Vprašanje bralca:
Grad Trebnje
Na posnetkih je videti slabo stanje ostrešja in tudi dimnikov na 
trebanjskem gradu. Očitno je možnost zamakanja kar bi lahko po-
vzročalo hitrejše propadanje gradu kot zelo pomembno kulturno 
ostalino območja. Status gradu je opredeljen v dokumentih oz. 
registru kulturne dediščine. Kdo je odgovoren za vzdrževanje gra-
du in zakaj se ga ne ohranja oz. obnavlja?

Kamniti lev pri gradu
Zanima me zgodovina kamnitega leva oz. lastništvo in če je dejan-
sko original, zakaj zanj ni poskrbljeno v duhu kulturne dediščine?
V zadnjem obdobju ga je zelo načel zob časa. Glava je skoraj nepre-
poznavna. Če se primerja s fotografijo  na strani www.trebnje.si,  
je velika razlika. 
Kako bi se dalo rešiti in zaščititi pomemben zgodovinski spomenik, 
nenazadnje razpoznavni znak Trebnjega, ki ga imamo tudi v grbu?

Za odgovore smo se obrnili na ZVKDS OE Novo mesto
Varovanje in ohranjanje gradu v Trebnjem določata Zakon o var-
stvu kulturne dediščine (Ur. list RS, št. 16/2008) in  občinski pro-
storski akt.
V Zakonu o varstvu kulturne dediščine je v 36. členu razloženo, 
kako mora lastnik ravnati z dediščino:
(1) Z dediščino je treba ravnati tako, da se zagotavlja čim večja 
ohranitev njenih kulturnih vrednot za prihodnost.
(2) S spomenikom je treba ravnati tako, da se dosledno upošte-
vajo in ohranjajo njegove kulturne vrednote in družbeni pomen.

(3) Lastnik oziroma posestnik mora s spomenikom ravnati kot do-
ber gospodar.
Ker ima trebanjski grad zgolj status nepremične kulturne de-
diščine, ki je vpisana v register nepremične kulturne dediščine 
kot Trebnje – Grad (EŠD 7844) in je kot tak vključen v obstoječ 
prostorski akt, velja za njegovega lastnika zgolj določba iz prvega 
odstavka.
Kljub vsemu pa mora lastnik za vse posege v grad upoštevati 
varstveni režim za registrirano stavbno dediščino, ki je določen 
v Občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Ur. list RS, št. 
50/2013),  v njegovem 137. členu, v devetem dostavku v točki 
9.1 v:
Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni spomenik in ni 
varstveno območje dediščine, velja, da posegi v prostor ali na-
čini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote, pre-
poznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh 
vrednot, niso dopustni. Posege v prostor ali način izvajanja dejav-
nosti bo organ, pristojen za varstvo kulturne dediščine, presojal 
po naslednjih kriterijih:
Za registrirano stavbno dediščino velja, da se ohranjajo vred-
note kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objektov in fasad, oblika in 
naklon strešin, kritina, barve fasad, fasadni detajli),
– funkcionalna zasnova notranjščine in pripadajočega zunanjega 
prostora,
– sestavine in pritikline,
– stavbno pohištvo in notranja oprema,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico (pripa-
dajoči odprti prostor z niveleto površin in lego, namembnostjo in 
oblikovanostjo pripadajočih objektov in površin),
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih 
stavbah),
– celovitost dediščine v prostoru in
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
Omenjene določbe veljajo tudi za kamnitega leva, ki stoji pred 
glavnim pročeljem. Kamniti lev je rimska izkopanina, ki že od 
Valvasorjevega časa krasi sam vhod v grad. Kot kamniti stražar 
je upodobljen na bakrorezu v Topografiji sodobne Vojvodine 
Kranjske (1679).
Grad žal dokumentirano propada že od začetka devetdesetih let 
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Galerijska paleta
V jubilejnem letu, ko Galerija likovnih 
samorastnikov Trebnje praznuje 50. let, 
smo otvorili že 2 razstavi, v mesecu juni-
ju pa je potekal 54. Mednarodni tabor li-
kovnih samorastnikov Trebnje, ki se ga je 
udeležilo 5 umetnikov iz 5 različnih držav. 
Vse do 26. septembra 2021 vas vabimo 
na ogled aktualne začasne razstave Mati-
ja Skurjeni, Sanje in nadrealistične slike. 
Razstava, na kateri si lahko ogledate 31 
del, je nastala v sodelovanju z Muzejem 

Uspešno izpeljan 16. poletni tabor za otro-
ke:

Dnevni center  
KHER ŠU BEŠI
Za nami so zabavne počitnice, polne ra-
zličnih aktivnosti in iger. V zadnjem tednu 
pred šolo smo izpeljali zelo dobro obiskan 
poletni tabor za romske otroke v okviru 
programa Dnevni center KHER ŠU BEŠI, ki 
deluje pod okriljem CSD DBK – Enota Treb-
nje ter ga sofinancirata Občina Trebnje in 
MDDSZ. 

Izvedli smo delavnico s socialnimi igrami, 
imeli športni dan – Igre brez meja, napla-
vali smo se v Čateških toplicah (otroci so se 
vanje zaljubili), obiskali sta nas Helena Vlaj 
z gongi in zvočno kopeljo ter Eva Cajnko, 
ki je izpeljala delavnico s hula hup obroči, 
rolko ter likovno ustvarjalnico. Zadnji dan 
smo spekli še piškote, da je zadišalo po 
prostoru, dobili nenapovedan obisk s po-

Matija Skurjeni iz Zaprešića, Hrvaška.
Od 28. oktobra 2021 dalje pa bo naše 
prostore krasila mednarodna razstava, na 
kateri bodo predstavljena najpomembnej-
ša dela šestih tujih muzejev, ki se že de-
setletja posvečajo naivni in samorastniški 
umetnosti, jo sistematično zbirajo, prou-
čujejo, razstavljajo in promovirajo. 
Razstava bo najbolj barvita, slikovita in 
mogočna predstavitev tujih avtorjev na-
ivne in samorastniške umetnosti v samo-
stojni Sloveniji.
Vabimo vas, da nas obiščete.

Andrejka Vabič Nose   
Foto: Tomaž Grdin

licije, zavijali zvezke …  in pozdravili novo 
šolsko leto.

Zahvaljujemo se Občini Trebnje za dolgo-
letno financiranje programa in vsem pro-
stovoljcem, ki ste nas spremljali. V moza-
iku našega dela ste zelo dragocen kamen. 
Lepo vabimo vse, ki se vidite kot prosto-

voljci v romskem naselju. Otroci potrebu-
jejo ljudi iz lokalnega okolja, ki bi jim širili 
kvalitetno socialno mrežo. (Informacije 
na: 031/770-979)

Nataša Smolič
CSD DBK, enota Trebnje

20. stoletja dalje, zlasti potem, ko so se iz gradu začeli izseljevati 
njegovi zadnji stanovalci. Lastnik gradu, CE-INVEST d.o.o, ki je 
grad kupil leta 2007 pa ni uspel zaustaviti njegovega propada-
nja. Sicer je  lastnik izdelal projektno gradbeno dokumentaci-
jo za celovito prenovo gradu, h kateri je naš ZVKDS leta 2015 
podal kulturno varstveno soglasje, vendar lastnik kasneje k tej 
prenovi ni pristopil.
Novomeška območna enota Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije se je zavzela za ureditev pravnega varstva gradu, zato je 
že leta 2008 Občini Trebnje podala pobudo za razglasitev gradu v 
Trebnjem za kulturni spomenik lokalnega pomena. Hkrati je po-
dala pobudo tudi Vladi Republike Slovenije za razglasitev gradu 
za kulturni spomenik državnega pomena. Žal ne  Občina Trebnje 
ne Vlada Republike Slovenije nista gradu razglasili, zato je grad 
ostal do danes brez ustreznega pravnega varstva.
Še glede leva pred pročeljem gradu. Zanj smo v našem 
strokovnem elaboratu z naslovom Valorizacija nepremične 
kulturne dediščine v mestnem jedru Trebnjega, ki smo ga izdelali 
leta 2009 za Občino Trebnje izrecno zapisali, da je treba kamnito 
plastiko umakniti v pristojni muzej, postavitev njegove replike pa 

načrtovati znotraj nove ureditve Golievega trga.
Spomladi letos smo podali županu pobudo, da skupaj z lastnikom 
gradu Trebnje najdemo ustrezno rešitev za leva. 

Odgovore pripravil konservator mag. Dušan Štepec
ZVKDS OE Novo mesto
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Večgeneracijski center Marela  
se poslavlja
VGC Marela je eden izmed 15 slovenskih večgeneracijskih centrov, ki jih je za obdobje 
petih let sofinanciralo MDDSZ in Evropski socialni sklad. V našem večgeneracijskem cen-
tru smo v preteklih 5 letih združili različne ranljive ciljne skupine, ki smo jim omogočili 
lažjo vključenost v lokalno okolje. 
Tedensko smo udeležencem ponudili več kot 10 dostopnih, raznolikih in kakovostnih 
programov in delavnic. S telovadbo smo skrbeli za svoje telo, digitalno smo se opisme-

njevali, učili smo se komunikacijskih veščin, slovenskega jezika, ustvarjali … Pod našo Marelo ni bilo nikoli dolgčas. 
Dobro smo sodelovali tudi z UTŽO Trebnje, ki bo svoja vrata ponovno odprla v torek, 5. 10. 2021, ob 9.00 v Kulturnem domu Mirna.
Kljub prenehanju sofinanciranja se VGC Marela ne bo čisto zares poslovil – z aktivnostmi bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Naše 
aktivnosti preverite na spletni strani ciktrebnje.si, za več informacij pa smo vam na voljo na 07 34 82 109 ali martina.podlesnik@
ciktrebnje.si.

Tanja Vrčkovnik, Foto: arhiv CIK Trebnje

66. skupščina  
Gasilske zveze Trebnje
Lani je GZ Trebnje zaradi koronavirusa 65. skupščino izvedla ko-
respondenčno, slavnostni del, ob praznovanju 65. obletnice de-
lovanja Zveze, pa je načrtovala v jeseni. Ker razmere niso dopu-
ščale, je bil svečani del združen z letošnjo 66. skupščino, ki jo je 
GZT izvedla v soboto, 4. septembra, in z njo po ustaljenem krož-
nem pravilu gostovala v občini Šentrupert, v tamkajšnjem  PGD 
Sveti Rok. Na skupščini, ki so ji uvodoma zapele članice vokalne 
skupine Lilith iz Šentruperta, so bila podana poročila organov in 
komisij Zveze za preteklo leto. Potrdili so tudi program dela in 
finančni načrt preko 600.000 evrov za tekoče leto, od tega bodo 
preko 400.000 evrov namenili investicijam (poplačilu nabave vo-
zil v preteklem letu v PGD Ponikve in Trebnje, novogradnji gasil-
skim domov PGD Šentlovrenc in Trebanjski Vrh, odplačilu kredita 
za avtolestev vseh štirih občin ter nabavi osebne varovalne opre-
me), ostalo pa za redno delovanje društev in Zveze ter izobraže-
vanja in tekmovanja in ostale aktivnosti.  Podelili so tudi nagrado 
ekipi pionirjev PGD Sv. Križ za doseženo 2. mesto na Državnem 
tekmovanju v orientaciji 2019, prvim trem društvom pri ocenje-
vanju društev za leti 2019 in 2020, napredovanje v letu 2019 v 
čin gasilski častnik (Andrej Avguštinčič, Blaž Rajar, Andrej Ulepič, 
Mojca Kristan, Martin Vencelj, Stanislav Bevec) in višji gasilski 
častnik (Janez Pečnik) ter  sodnik gasilskih in gasilsko-športnih 
tekmovalnih disciplin v letu 2020, ki ga je z opravljenim tečajem 

STreet ARt projekt
STAR – STreet ARt projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa Evropa za 
državljane, povezuje 14 partnerjev, ki bodo v sklopu projekta s pomočjo street arta oz. ulične 
umetnosti regenerirali marginalizirana področja mest ter promovirali street art kot orodje za 
večjo udeležbo prebivalcev. 
Partner v projektu je Občina Trebnje, CIK Trebnje pa v projektu podpira Občino Trebnje pri 
izvajanju aktivnosti.
Prvo partnersko srečanje projekta se je odvijalo v mestecu Arcugnano v Italiji, kjer so od 21. 
do 23. julija 2021 gostili predstavnike devetih partnerjev, preostali partnerji so se srečanja 
zaradi omejitev povezanih z boleznijo COVID-19 udeležili preko spleta. 
Drugi dan srečanja so partnerji predstavili lokalne aktivnosti, ki so povezane s projektom. V 
Trebnjem se je treh delavnic, v katerih so risali posebne, barvite in zabavne talne igre, ude-
ležilo več kot 80 otrok. Njihove idejne zasnove bodo podlaga za talno poslikavo na poti ob 
otroškem igrišču pri DSO Trebnje. 

Andrejka Vabič Nose, foto: arhiv GLST

pridobil Sašo Gliha. Podelili so tudi 12 Priznanj GZ Trebnje. Prejeli 
so jih tudi župani vseh štirih občin ter odlikovanja GZ Slovenije, 
ki jih je podelil član Poveljstva GZ Slovenije in poveljnik Gasilske 
regije Dolenjska, Martin Lužar. Med gosti so bili tudi predstavniki 
pobratene Vatrogasne zajednice grada Velika Gorica, ki so se ob 
tej priložnosti zahvalili gasilski zvezi in gasilcem za nesebično po-
moč, ki so jo nudili po potresu konec lanskega decembra.   

Za GZ Trebnje, Mojca Femec
Foto: GZ

novice
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Ob izteku sončnega poletja stopamo v nepredvidljivo jesen. S prvim septembrom se je šolsko leto spet 
začelo v negotovih razmerah. Epidemija koronavirusa bo zagotovo še nekaj časa krojila način našega 
življenja, saj se četrti val vse bolj krepi.

11. avgusta 2021 sem se udeležil sestanka o pereči romski problematiki v KS Račje selo, ki dobiva z dneva v dan večje razsežnosti. 
Prebivalci te krajevne skupnosti, še posebej vaščani Hudej, se vse bolj pogosto soočajo s številnimi grožnjami, tatvinami, vlomi, 
zmerjanjem, krajami, sežiganjem nevarnih odpadkov. Gozdni in travniški požari v neposredni bližini naselij so stalnica. Nemalokrat 
Romi vaščane izsiljujejo celo z orožjem. Naselje je razdvojeno na več družin, med katerimi je tudi določena medsebojna napetost. 
Določen del infrastrukture, ki jo je uredila Občina Trebnje, je vse bolj poškodovan in uničen. Takšna in podobna problematika je 
stalnica, prisotna ves čas sobivanja Romov s krajani KS Račje selo. V preteklosti je bilo veliko poskusov za pomiritev razmer ter 
vključitev pripadnikov romske skupnosti v družbo. Žal se ogrožanje ljudi nadaljuje in brez določenih ukrepov se bo to početje še 
stopnjevalo.
Vsi prisotni na sestanku smo bili enotnega mnenja, da je problem sistemski, in da so potrebni drugačni ureditveni pristopi. Prava 
vključitev Romov v družbo še ni uspela, saj je stopnja socializiranosti še vedno izredno majhna. Socialni transferji pa jim omogočajo 
lagodno življenje. Način, ki so ga sprejeli za normalnega, se žal predaja iz generacije v generacijo in se še stopnjuje. Mlajše romske 
generacije (ne vse) so vse bolj nasilne, saj nimajo pravega vzora in motivacije za pošteno življenje in delovanje za skupno dobro.
Prebivalci KS Račje selo so upravičeno zaskrbljeni, kako se bo nadaljevalo sobivanje s prebivalci romskega naselja Vejar, ki šteje več 
kot 350 Romov in je največje romsko naselje v naši občini.

O pereči romski problematiki v KS Račje selo sem na ministra za notranje zadeve, gospoda Hojsa, naslovil poslansko pobudo, v 
kateri ga prosim, da na najbolj kritičnih področjih občine Trebnje zagotovi večjo prisotnost policije, ki bo zaščitila prebivalce pred 
nasilnimi Romi. Ljudje morajo biti prepričani, da je policija tista, ki jim lahko vsak trenutek priskoči na pomoč, podobno kot gasilci.

Blaž Pavlin, poslanec
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Pohvala
CGP Novo mesto
Vzdrževalec republiške ceste, ki vodi skozi naselje Veliki Gaber, 
je jesensko košnjo opravil zelo kvalitetno. To kaže tudi slika. CGP 
Novo mesto je to pot opravil svoje delo tako kvalitetno, da sta se 
na žalost pokazala blišč in beda našega kraja. 

Kljub kvalitetno izpeljani spomladanski čistilni akciji se je poka-
zala stara slika. Lahko rečemo, da ni odpadkov ob cesti, prednja-
či pivska embalaža. Potem vse ostalo, kar spada v koše za smeti 
in ne ob cesto. Lahko rečemo hvala Bogu, da je večina turistov 
že zaključila dopustovanje. To je namreč zelo slaba dobrodošlica 
obiskovalcem  naših krajev. 

Upajmo, da se bo to končalo, ko bo zaključila šolanje generaci-
ja učencev, ki pridno pristopa k vsakoletnemu pomladanskemu 
čiščenju.

Mirko Gliha

PRORAČUN, 
PARKIRNINA

Na avgustovski izredni seji Občinskega sveta smo potrdili Do-
kument identifikacije investicijskega projekta za strelišče in ke-
gljišče v Trebnjem. Ta projekt je predlog naše stranke, kar je 
podlaga za pričetek projekta za gradbeno dovoljenje. 

Edino svetniška skupina SDS je bila proti taki plačljivi ureditvi 
parkirnine v Trebnjem, ki velja od 1. 9. 2021.

Poletje je čas oddiha in druženj, kar smo izkoristili tudi z ude-
ležbo na vsakoletnem srečanju OO odborov SDS 24. 7. v Bovcu. 
V sklopu poletnega tabora SDS je skupina trebanjskih članov 
skupaj s predsednikom Janšo 7. 8. osvojila Triglav. Čestitke po-
hodnikom!

Konec avgusta je bilo regijsko srečanje SDS na Prepihu, ki se ga 
je udeležil tudi predsednik Janez Janša in poudaril: “Slovenija 
ni na takšni prelomnici kot pred 30 leti, vendar pa se bo v letu 
2022 odločalo o tem, kakšna bo naša preljuba Slovenija v na-
slednjih letih in kaj bomo zapustili zanamcem.” 

Franci Kepa, 
predsednik svetniške skupine OO SDS Trebnje
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Turnir za pokal 
mesta Trebnje
V soboto, 4. septembra, je bil na Vodnja-
ku odigran 6. medobčinski turnir za pokal 
mesta Trebnje, na katerem je zmagala 
prva trebanjska ekipa, druga je osvojila 
tretje mesto. Izidi: 1. Trebnje I 1010, 2. 
Vodnjak II 946, 3. Trebnje II 902, 4. Vod-
njak I 873. Najboljši posamezni rezultat pri 
zmagovalkah je dosegla Renata Korelc z 
271 podrtimi keglji.
Tekmo je vodil glavni sodnik Niko Goleš. 
Prvič pa smo tekmo lahko spremljali direk-
tno preko YouTube kanala.
Naslednji dan so Trebanjke na istem keglji-
šču gostile ekipo Impola in Slovenske Bi-
strice, ki so na pripravah in jih premagale z 
izidom 3156 : 3095, kar je obetajoče pred 
ligaško tekmo v Kočevju.

Mladi levi so že  
v pogonu
Tudi najmlajši trebanjski rokometaši 
so začeli z novo sezono. Na 10. tra-
dicionalnem turnirju v Ivančni Gorici 
so nastopile štiri ekipe, in sicer mlajši 
dečki, dve zasedbi starejših dečkov 
ter kadeti. Uradno državno prvenstvo 
se za vse mlajše kategorije prične v 
mesecu septembru. 

UVRSTITVE NA TURNIRJU:

MLAJŠI DEČKI: 3. mesto

STAREJŠI DEČKI B: 4. mesto

STAREJŠI DEČKI A: 2. mesto

KADETI: 2. mesto

Dominik Pekeč

Mojca Smolič
Foto: Niko Goleš

šport
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Trebanjski levi 
odlično odprli 
sezono 
Ambiciozna članska zasedba RK Trimo 
Trebnje je s pripravami na novo tek-
movalno sezono pričela že konec juli-
ja. V zadnjem avgustovskem vikendu 
je na trebanjskem parketu gostoval 
danski TTH Holstebro, ki se ga levi 
niso ustrašili kot tekmeca, saj so na 
krilih odličnih navijačev prišli do po-
membne zmage z rezultatom 31 : 25 
(14 : 14). Med najučinkovitejšimi po-
samezniki sta se z osmimi doseženimi 
zadetki znašla novinec Gašper Horvat 
in Mihajlo Radojković, odlično delo 
pa je v vratih opravil tudi čuvaj mreže 
Jure Blaževič (14 obramb).

Dominik Pekeč

Strelke in strelci DU Trebnje 
med najboljšimi  
na dolenjskem
V okviru  45. Športnih iger Društev upokojencev Dolenjske in Bele 
krajine se je v torek, 15. 6. 2021, na strelišču v Novem mestu 
odvijala tekma v streljanju z zračno serijsko puško. Tekmovanja 
so se udeležile tudi strelke in strelci iz Društva upokojencev Treb-
nje. Obe ekipi sta bili najboljši med upokojenci Pokrajinske zveze 
društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine. Ženska ekipa v 
sestavi Mira Cugelj, Anica Žurga, Stanka Dolenšek in Vida Barle 
je osvojila 1. mesto. Prav tako je 1. mesto osvojila moška ekipa v 
sestavi  Janez Žurga, Franc Cugelj, Bojan Ostanek in Marko Oma-
hen. Med posamezniki je Franc Cugelj najboljši strelec med upo-

Trebanjske kegljačice 
okrepljene
V rednem prestopnem roku (od 28. junija do 12. julija) se je tre-
banjska ekipa okrepila s prihodom petih igralk iz novomeškega 
kegljaškega društva Vodnjak. V klub so pristopile Renata Korelc, 
Damjana Jerman, Martina Horvat, Milka Dular in Marija Čefarin. 
V novi sezoni, ki se je začela 11. septembra s tekmo v Kočevju, 
bo po napovedih trebanjska ekipa v 1. B ligi zahod napadala prvo 
mesto in uvrstitev v elitni razred. Kegljačice so se odločile, da se 
bodo treningi in domače tekme odvijale na obnovljenem keglji-
šču Vodnjak na Germovi ulici. Igralno ekipo pa bo vodil trener 
Dušan Vukšinič. 
Pred začetkom lige je bila odigrana prijateljska medsebojna pri-
pravljena tekma, na kateri je po pričakovanju zmagala izbrana 
ligaška ekipa z izidom 7 : 1 (3060:2799).
Novinkam želimo dobro počutje v novem klubu, vsem pa obilo 
vrhunskih tekem in podrtih kegljev.

Mojca Smolič

kojenci na Dolenjskem, med ženskami posamezno pa je bila Ani-
ca Žurga tretja. Obe ekipi sta se s tem uvrstili na državne športne 
igre upokojencev, kjer bosta zastopali Pokrajinsko zvezo društev 
upokojencev Dolenjske in Bele krajine.

Miro Šalehar, vodja športne sekcije pri DU Trebnje

šport
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Badmintonski klub 
Mirna aktiven 
tudi med šolskimi 
počitnicami
V mesecu juliju so se fantje do 15 let ude-
ležili poletnega kampa v Podčetrtku pod 
imenom “Summer school 2021.” Udeležili 
so se Tim Škrlj, Vid Koščak in Tim Anzelj. 
Sodelovali so igralci iz različnih evropskih 
držav, za same treninge pa je skrbelo kar 
nekaj mednarodnih trenerjev. Treningi so 
potekali sedem dni, poudarek pa je bil 
predvsem na tehniki in taktiki.
V Podčetrtku so sledile reprezentančne 
priprave Badmintonske zveze Slovenije, 
kjer so se zbrali najboljši slovenski bad-
mintonisti iz vseh selekcij. Med njimi Tim 
Škrlj, Vid Koščak, Tim Anzelj, Lana Livk, 
Zara Šenica (vsi U-15), Nik Zupančič (U-19) 
in Nika Arih (člani). V vlogi reprezentanč-
nega selektorja je ekipo U-15 vodil Aljoša 
Turk. 

Klemen in Lara na stopničkah na Češkem
V soboto, 14. 8, in v nedeljo, 15. 8. 2021, je na Češkem v Pragi potekalo tekmovanje 
v paraplesu −  Prague 2021 World Para Dance Sport Interational Competition. Barve 
slovenske zastave je zastopal tudi občan občine Trebnje Klemen Dremelj s soplesalko 
Laro Nedeljkovič iz Velikih Lašč. V soboto sta si v finalu v kategoriji Combi Class 2 Latin 
priplesala stopničke in zasedla odlično 3. mesto, v nedeljo pa sta v kategoriji Combi Class 
2 Standard obstala v polfinalu in zaključila na 7. mestu. S prikazanimi nastopi sta zelo 
zadovoljna, plesno znanje sta v Pragi nadgradila z udeležbo na mednarodnih plesnih 
delavnicah s svetovno priznanimi tujimi trenerji. V začetku oktobra ju čaka še tekma na 
Poljskem, v mesecu novembru pa Svetovno prvenstvo v Južni Koreji − Ulsan 2021 World 
Para Dance Sport Championships. 

 Breda Košir
Foto: Andrej Novotny

Avgusta se je na Mirni odvijal medklubski 
badmintonski kamp, kjer so znanje prido-
bivali igralci iz štirih klubov: BK Mladost 
Lendava, Konex, Kungota in Mirna. Na 
samih pripravah je nastopilo več kot 40 
igralcev, ki so bili razdeljeni v tri skupine. 
Za treninge so skrbeli Rok Trampuž, Denny 
Peshekhonov, Aljoša in Urban Turk in Eva 
Miklič.
V sklopu badminton Europe je bil konec 
avgusta organiziran regionalni kamp v 
Dubrovniku. Gre za priprave, ki potekajo 
predvsem na “balkanskem” delu Evrope, 
ki so se ga udeležili Lana Livk, Tim Anzelj 
in Tevž Ornik.
To so večji dogodki, ki so se jih to poletje 
udeležili predstavniki BK Mirna. Treningi 
neprekinjeno potekajo že od sredine julija, 
počasi pa se zaključuje tudi pripravljalno 
obdobje, ki mu bodo sledila tekmovanja. 
Eno večjih je tokrat evropsko prvenstvo 
do 17 let, na katerem zastopata slovenske 
barve tudi Vid Koščak in Manca Zupančič. 
V skupinskem delu se bodo pomerili s Ško-
ti, Francozi in Irci. Takoj po ekipnem delu 

sledi tudi posamični del, kjer Vid nastopa 
v mešanih dvojicah, Manca pa v ženskih 
dvojicah. Na prvenstvu sodelujejo tudi 
ostali klubski kolegi kot linijski sodniki. 
Takoj po evropskem prvenstvu pa je že na 
sporedu domači 27. TEM JUNIOR & YO-
UTH INTERNATIONAL 2021 turnir. Tokrat 
upajo, da tudi v mlajših selekcijah. Tekmo-
vanje bo potekalo 17.−19. 9. 2021. 
     

Vanja Jakopin

V spomladanskem času, ko so še veljali 
omejitveni ukrepi za skupinske športe, 
druženja in omejitve za izvajanje aktivno-
sti v notranjih objektih, smo želeli z akcijo 
“Gaber v gibanju” spodbuditi čim več ljudi 
h gibanju, drug drugega motivirati in  vsa-
kemu ponuditi možnost odkrivanja novih 
poti in tras. Z aktivnostjo smo tudi obele-
žili 20 let gibanja Športnega društva Veliki 
Gaber.

Akcija je trajala tri mesece od aprila do 
konca junija. Za cilj smo si zadali, da s po-
hodništvom, tekom in kolesarjenjem zbe-
remo toliko kilometrov, kolikor jih je do 
Tokia, prizorišča poletnih olimpijskih iger, 

»Gaber v gibanju« dosegel Tokio
ki so se pričele 23. 7. 2021. Zbrali smo več 
kot 11.750 km! 
Še nekaj zanimivih podatkov:
• največ kilometrov v enem dnevu  

24. 4.: 463 km
• skupaj s kolesom: 10.220 km
• skupaj hoja: 1.207 km
• skupaj tek: 323 km
• razdalja do Tokija: 9.409 km
• skupaj zbrali kilometrov: 11.750 km
• skupaj sodelujočih: 30
• od tega: 11 otrok
• najstarejši sodelujoči letnik 1955:  

368 km hoje
• posameznik z največ kilometri:   

6.342 km.

Podatki so na voljo na spletni strani www.
velikigaber.si. 

Matej Štepec
Športno društvo Veliki Gaber

šport
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VABIMO V NAŠE 
VRSTE!
V nesreči lahko vedno računate na pomoč 
gasilcev. Današnji tempo življenja postaja 
vse bolj obremenjujoč, saj zaradi različ-
nih obveznosti zmanjkuje časa za prosto-
voljstvo. V našem društvu se čedalje po-
gosteje soočamo s pomanjkanjem kadra, 
ko pride do intervencije v dopoldanskem 
času ali ko gre za delo z mladino. Si pred-
stavljate, da vam gori dom, pa ni nikogar, 
ki bi pogasil požar? Si predstavljajte, da ste 
ujeti v razbitinah avta, pa ni nikogar, ki bi 
vas rešil? Gasilci smo vsi krajani, ki nam je 
mar za življenje drugih!
Vse, ki ste pripravljeni žrtvovati nekaj svo-
jega prostega časa, vabimo v naše vrste. 
Deležni boste novih znanj, življenjskih 
izkušenj in neprecenljivega občutka za-
dovoljstva, ko naredite nekaj dobrega za 
druge. Nudimo možnost izobraževanja, 
povezovanja in dela s sodobno gasilsko 
tehniko.
Vse to na vajah učimo tudi otroke od 1. 
razreda naprej. Z VAJAMI ZA MLADINO 
ZAČNEMO 17. 9. OB 17. URI.
Pridružite se nam in nam pomagajte pri 
našem poslanstvu!

PGD Trebnje

Trebanjski 
strelci 
vabijo  
k vpisu  
v svoje vrste
Strelsko društvo Trebnje tudi letos vabi 
vso zainteresirano mladino in odrasle čla-
ne v svoje strelske vrste. Vpis v društvo bo 
potekal od 17. septembra 2021 naprej, in 
sicer vsak torek od 16.00 do 17.00. Strel-
ski treningi se bodo izvajali vsak torek in 
petek popoldne. Dolgoletna tradicija, 
izkušeni trenerji, vrhunski rezultati in do-
bro ime društva – vse to je garancija za 
vaše kvalitetno udejstvovanje v tej šport-
ni panogi. Dodatne informacije dobite na 
041/850558 ali 041333009 in pa na elek-
tronskem naslovu franc.cugelj@gmail.
com ali pa na leon.lobe@gmail.com.

Leon Lobe, Strelsko društvo Trebnje

ŠOLA KLASIČNEGA 
BALETA V TREBNJEM 

ŠOLA KLASIČNEGA 
BALETA V TREBNJEM 

VABILO ZA VPIS

2017/2018

2021/2022

→ BALET ZA OTROKE od 4. leta naprej
→ BALET ZA MLADOSTNIKE
→ BALET ZA ODRASLE

VPIS: Telovadnica CIKa
Vsak četrtek v septembru ob 17.00, 18.00 ali 19.00

Prijavnice lahko pošljete po pošti na naslov: 
DROT, Gubčeva cesta 28, 8210 Trebnje ali po e – pošti: info@drot.org

oglasi / vabila
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Ponovno obeležili teden 
dojenja v Trebnjem
V avgustu smo obeležili teden dojenja, ki se je zaključil s festiva-
lom Dojiva se. Festival je potekal v 22 krajih po celi Sloveniji in je 
bil namenjen vsem mamicam, očetom in tudi družinam.

V soboto, 7. avgusta, smo festival pripeljali v Trebnje in je bil že 
drugič na istem kraju, t.j. v parku FORMA VIVA Trebnje.

Na festivalu v Trebnjem se nam je pridružila partnerska terapevt-
ka Milena Svetlin, z nami je podelila koristne nasvete o navezi 
mama-otrok in o partnerstvu, saj se z vsakim rojstvom spremeni 
tudi dinamika družine. Obiskala nas je tudi avtorica knjige Prvo 
leto mama, Ana Rozman. Izmenjali smo si ogromno nasvetov in 
izkušenj, ki smo jih doživeli.

Za sodelovanje se zahvaljujemo Top Gym, Knjižnici Pavla Golie 
Trebnje, ki je izpostavila knjige, povezane z nosečnostjo, poro-
dom, poporodnim obdobjem in vzgojo otrok. Hvala CIK-u za pro-
stor in obiskovalcem za lep in sproščeno preživet dopoldan.

Katarina Miklavčič

Prvi šampionski pas  
za Veroniko Grabnar 
Veronika Grabnar, borka trebanjskega kluba borilnih veščin Fear-
less Fighters, je 10. julija v Budimpešti opravila svojo drugo MMA 
borbo, kjer je po soglasni sodniški odločitvi premagala veliko bolj 
izkušeno domačinko Lili Odor.  Borba je potekala do 59.5 kilo-
gramov po pravilih mešanih borilnih veščin. MMA (mixed martial 
arts) je »oblika« borbe oz. pravila, ki so definitivno najkomplek-
snejša izmed borilnih športov, saj borba poteka tako stoje, kjer se 
uporabljajo udarci iz boksa, kickboksa ter tajskega boksa, in tudi 
na parterju, kjer morate imeti znanje juda, brazilskega jiu jitsa 
in rokoborbe. »Veronika se je na sami borbi počutila odlično, ne 
glede na malo daljšo pavzo zaradi situacije s covidom. Priprave 
so potekale v domačem klubu, kjer imamo odlične pogoje za pri-
pravo na najvišja tekmovanja, hkrati pa smo za borbo na parterju 
poleg sodelovanja z Igorjem Krištofom pričeli trenirati še z najbo-
ljšim slovenskim tekmovalcem in trenerjem Nejcem Hodnikom,« 
nam je zaupal trener Alen Štritof, ki verjame, da je to šele priče-
tek in da lahko z Veroniko posežeta po najvišjih borbah, če bo 
poleg trdega dela še malo športne sreče.
Po borbi je sledil krajši odmor in regeneracija, konec tega meseca 
pa Veronika že brani svoj pas na Madžarskem proti Beati Juhas. 
25. septembra držite pesti, da se tudi tokrat vrneta v Trebnje z 
zmago in še enim pasom!

Mojca Smolič

novice
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NAROČI ONLINE!

Obrtniška ulica 4 , TREBNJE

Čas za

NAJBOLJ
PRODAJANO SAVA ESKIMO S3

205/55x16
SAVA ESKIMO S3
195/65x15

GOODYEAR UG 9+
195/65x15

GOODYEAR UG 9+
195/65x15

UGODEN SERVIS VOZIL

AVTOOPTIKA
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Prazen dom je in dvorišče, 
naše oko zaman te išče.
Solza, žalost in bolečina
te zbudila ni,
ostala je le praznina,
ki zelo boli.

ZAHVALA
ANA KASTELIC 

Male Dole pri Stehanji vasi 

V 88. letu starosti nas je zapustila naša draga mama Ana. Iskreno se zahvaljuje-
mo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom in znancem za izrečena sožalja, 
darovane sveče in cvetje. Iskrena hvala SB Novo mesto, Oddelek za gastroen-
terologinje in Oddelek za kardiologijo, za vaše delo in podporo.
Posebna zahvala gre sosedi Mojci in Cveti za pomoč in tolažbo ob boleči iz-
gubi.
Hvala tudi pogrebnemu zavodu Novak, pevcem iz Šentvida pri Stični in žu-
pniku Janezu Jeromnu za lepo opravljen obred.

Vsi njeni. 

Z A H V A L A
V 96. letu starosti se je zaključila življenjska

pot naše drage mami, babice, prababice in tete 

ANE JAN, 
rojene Prosenik

Iz Trebnjega

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v dneh žalosti in  nam izrekli 
sožalja. Hvala za darovane sveče, cvetje in sv. maše ter hvala vsem, ki ste jo v 
tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.  Najlepše se zahvaljujemo 
osebju ZD Trebnje in SB Novo mesto za vso skrb in nego v času njene bolezni. 
Hvalu tudi župniku g. Jožetu Piberniku, Kvartetu Strmole za zapete žalostin-
ke, govorniku Blažu Strmoletu, izvajalcu Tišine in Komunali Trebnje za lepo 
opravljen obred. 

Hvala vsem, ki jo boste ohranili v lepem spominu.

ZAHVALA

V 89. letu se je končala življenjska pot našega dragega 
moža, očeta in dedija

EMANUELA KOVAČA
iz Dolenjih Ponikev

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, so-
sedom in vaščanom za vsa izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in darove 
za svete maše.
Hvala župniku Jožetu Piberniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi Ko-
munala Trebnje d.o.o., kvartetu Strmole za zapete pesmi, izvajalcu Tišine in 
cvetličarni Kala iz Trebnjega.

Žalujoči: vsi njegovi

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih ti živiš.

ZAHVALA
V 39. letu nas je zapustil naš dragi sin, partner, brat, svak, stric,

STANE BIZJAK
iz Trebnjega

Ob boleči in nenadni izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sose-
dom, vaščanom, prijateljem in znancem za nesebično pomoč, izrečena sožalja, 
podarjene sveče, cvetje, denarne prispevke in svete maše. Hvala tudi osebju 
KC Ljubljana, govorcem  za ganljive besede slovesa, gospodoma župnikoma za 
opravljen obred, pogrebni službi Komunale Trebnje in pevcem. Iskrena hvala 
vsem, ki ste se poslovili od njega in ga pospremili k večnemu počitku. 
Stane, vedno boš v naših srcih.

Žalujoči: vsi njegovi 

ZAHVALA
Odšla si tiho, 
sklenila svoj življenjski krog in 
zaspala v večni sen ...
Vedno boš živela v nas in z nami.
V 89. letu se je poslovila draga mama, babica in prababica

ANGELA OSTANEK
roj. Fele

iz Dolenjske ulice 1, Trebnje.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom, ki ste jo 
pospremili na zadnji poti, darovali cvetje, sveče in maše. Zahvala tudi g. župni-
ku Piberniku in Komunali Trebnje za lepo opravljen obred.

Pogrešali bomo njeno energijo in dobro voljo, ki sta jo spremljali vse do zad-
njih dni.

Žalujoči: vsi njeni. 

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,
če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar. 

ZAHVALA
V 75. letu starosti nas je zapustila draga mama, babica in prababica

MAJDA SMRKE
iz Starega trga 55.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vašča-
nom, prijateljem, znancem in sodelavcem za izrečena sožalja, darovane sveče, 
cvetje, svete maše in tople besede tolažbe. Iskrena hvala Pogrebni službi Novak 
iz Rebri za organizacijo pogreba, pevcem za zapete žalostinke, izvajalcu na 
trobenti in govornici za ganljive besede slovesa. Hvala gospodu Slavku za lepo 
opravljen cerkveni obred. Hvala vsem v DSO Trebnje. Zahvaljujemo se vsem, 
ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Verjamemo, da jo boste ohranili v lepem spominu. 
Žalujoči: vsi njeni.

zahvale
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Sponzor nove križanke je podjetje Kmetijska zadruga 
Trebnje-Krka z.o.o., Stari trg 2, 8210 Trebnje.
Kmetijska zadruga je nastala s pripojitvijo Kmetijske zadruge Krka 
z.o.o. h Kmetijski Zadrugi Trebnje z.o.o. v februarju 2021. Največja 
slovenska zadruga ima danes več kot 1000 članov,  deluje na ob-
močju Dolenjske in Bele krajine in ima sedež v Trebnjem, kjer ima 
zadružništvo dolgoletno tradicijo – letos praznuje 60. obletnico 
uspešnega delovanja. Smo največji zadružni odkupovalec goveje 
živine in slovensko meso naših rejcev ponujamo v naših mesnicah 
v Trebnjem, Žužemberku, Mirni Peči, Šentrupertu, Mokronogu in 
Velikem Gabru.
Ponudbo svežega mesa smo v mesnici v Supermarketu Trebnje raz-
širili s ponudbo zorjenega govejega mesa. Za pripravo zorjenega 
mesa uporabimo le goveje hrbte slovenskih živali in jih zorimo v 
posebnih hladilnikih pri nizki temperaturi in pod posebnimi po-
goji. Zakaj zorjeno meso? Z zorjenjem goveje meso postane še ka-
kovostnejše. Med tem procesom namreč naravno prisotni encimi 
razgrajujejo trdo mišično in vezivno tkivo, zato postane meso ne 
le mehkejše, pač pa tudi sočnejše in polnejšega okusa. Postopek 
zorenja sicer lahko opravimo tudi doma, a je precej zamuden in 
dolgotrajen, zato vam za prihranek vašega časa priporočamo obisk 
naše mesnice v Supermarketu Trebnje. Zgodba našega zorjenega 

govejega mesa se tako začne na slovenskih travnikih, nadaljuje v 
našem supermarketu in se zaključi na vašem krožniku!
Za vsa dodatna pojasnila in naročila smo dosegljivi na številki  
07-34-81-528. Vabljeni pa tudi k obisku naše spletne strani  
www.kz-trebnje.si.
Za vas so pripravili nagrade:
1. nagrada: bon v višini 30 EUR 
2. nagrada: bon v višini 20 EUR
3. nagrada: bon v višini 10 EUR
Geslo križanke in svoj naslov pošljite izključno na dopisnicah na 
Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali na elektronski na-
slov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com, in sicer najkasneje do 
ponedeljka, 4. 10. 2021. Gesel po tem datumu in gesel brez na-
slova ne bomo upoštevali.
Pravilno geslo križanke iz julijsko-avgustovske številke Glasila se 
glasi PRIJATELJ. Prejeli smo 66 pravilnih rešitev. Na seji 6. 10. 
2021 smo izžrebali 3 nagrajence:
1. nagrajenka: Terezija Podlipnik, Kresna ulica 14, 8210 Trebnje 
2. nagrajenka: Jožefa Pravne, Rožna ulica 8, 8210 Trebnje
3. nagrajenka: Mila Marčič, Gor. Podboršt 10, 8212 Velika Loka
Nagrajenci naj pokličejo na telefon podjetja PREVOZI PRIJATELJ, 
031 627 132, kjer se boste dogovorili za dvig nagrade.

križanka
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