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glasilo občanov občine
Trebnje

Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje, 
Goliev trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goli-
ev trg 5, 8210 Trebnje
Odgovorna urednica: Mojca Smolič
Uredniški svet: Mitja Hren, Vanja Jakopin, Ma-
teja Grebenc Kepa, Darinka Krevs, Petra Pust 
Smolič, Milan Žnidaršič, Franc Brane Praznik, 
Mojca Smolič, Andreja Perc
Lektorica: Silva Kastelic
Grafična podoba: Simona Pate Popelar
Tisk in prelom: Tiskarna Januš d.o.o, Ljubljana
Naklada: 4.850 izvodov, ki se razdelijo brez-
plačno vsem gospodinjstvom in podjetjem v 
občini Trebnje. 
Uredništvo si pridržuje pravico do objave, 
neobjave, delne objave ali krajšanja nena-
ročenih prispevkov v skladu s prostorskimi 
možnostmi in uredniško politiko. Prosimo, 
da posamezni prispevki ne obsegajo več kot 
1000 znakov s presledki in fotografijo v for-
matu JPG ali podobno. Fotografij neprimerne 
kakovosti za tisk ne bomo objavili, prav tako 
ne bomo objavili fotografij, pripetih v progra-
mu Word zaradi slabe resolucije. Prispevki 
političnih strank in neodvisnih list ne smejo 
presegati 750 znakov s presledki. Prispevkov, 
ki ne bodo podpisani s polnimi imeni avtor-
jev, ne bomo objavili. Prosimo, da ob prispev-
ku vedno navedete tudi avtorja fotografije. 
Uredništvo si pridržuje pravico, da neprimer-
ne in žaljive vsebine ne objavi. 
V Glasilu občanov se brezplačno objavi osmr-
tnica ali zahvala ob smrti pokojnih občank ali 
občanov občine Trebnje v obsegu 800 znakov 
s presledki. Spominskih objav ob obletnicah 
smrti se ne objavlja. Poslanih slik za objavo 
ne vračamo. V Glasilu občanov se proti plačilu 
v skladu s sprejetim cenikom objavljajo tudi 
oglasi, ki so pripravljeni za tisk, torej oblikovani 
in v primernih formatih: PDF v kakovosti za tisk 
in CMYK-formatu. Če kakovost ni ustrezna, se 
objavo oglasa zavrne. Naročnik oglasa je dol-
žan spoštovati avtorske pravice glede upora-
be fotografij in besedila v oglasnih sporočilih. 
Oglasi niso lektorirani. 

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

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo števil-
ko je ponedeljek, 4. 1. 2021, predviden izid je 
v sredo, 13. 1. 2021.
Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po 
tem datumu, bodo uvrščeni v naslednjo števil-
ko, če bodo še aktualni.

občinske novice

Spoštovane 
občanke in 
spoštovani občani!
COVID leto bo počasi za nami in upam, da 
bo večji del leta 2021 bolj normalen. Poleg 
zdravstvenih težav nas v prihodnje čakata 
tudi gospodarska in socialna kriza. Za obči-
no Trebnje lahko rečem, da smo na dobri 
poti, saj vse probleme tudi v prihodnje ob-
vladujemo. V nedavni raziskavi Ministrstva 
za finance je Občina Trebnje na 11. mestu 
med 211 občinami v Sloveniji. Leta 2006 
smo bili daleč zadaj na tej lestvici. Seveda 
to ne pomeni, da nimamo razvojnih težav. 
Potrebujemo še marsikatero naložbo v šol-
stvo, socialno infrastrukturo, kanalizacijo, 
vodovod, ceste, itd. Pomembno je, da smo 
medsebojno povezani in dobronamerni in 
da sodelujemo po naših najboljših močeh. 
Občina od vas pričakuje vašo podporo pro-
jektom, s soglasjem ali služnostjo na posa-

meznem zemljišču, od vas pa želimo tudi, da 
ste vključeni v skupnost in v lokalnem okolju 
pomagate s prostovoljstvom in samoini-
ciativnostjo. Prav tako pa po svojih močeh 
pomagajmo sosedom in sokrajanom, ki so 
pomoči potrebni. 
V družbi prihaja do velikih delitev, ki jih po-
samezni mediji še spodbujajo. Priča smo 
samo slabim novicam, polresnicam, ki se 
kar naprej vrtijo na osrednjih medijih. Pred-
lagam, da čim manj gledate TV informativne 
oddaje, ker so le-te postale črne kronike, 
bolje je, da pogledate kakšen dober film ali 
preberete dobro knjigo.
Torej bodimo ponosni, da živimo v uspešni 
občini Trebnje, pomagajmo drug drugemu 
in spodbujajmo dobro ter plemenito. Ne na-
redite sočloveku ničesar, česar ne bi želeli, 
da drugi naredijo vam. 
Lepo, doživeto praznovanje Božiča ter sreč-
no, zdravo in uspešno novo leto 2021.

Vaš župan Alojzij Kastelic 

Spoštovani bralci!
Pred nami so še zadnji dnevi letošnjega 
leta, ki je bilo precej nenavadno, turbo-
lentno, za mnoge pretežko in naporno. 
Marsičesa nam ni uspelo uresničiti, zato 
bomo morali krepko zavihati rokave, da bo 
prihodnje leto boljše in upajmo, da bo tudi 
bolj mirno.
V teh prazničnih dneh skušajmo biti pozor-
ni do svojih dragih, prijateljev, sosedov in 
sokrajanov. Ostanimo v takem medseboj-
nem sožitju tudi skozi vse prihodnje leto. 
Verjeti moramo, da bo bolje in da bo pri-
hodnost spet lepa. Spoštujmo drug druge-
ga, spoštujmo ljudi, s katerimi živimo, dela-
mo ali se z njimi samo srečujemo.
Naj bo praznični čas čas lepih misli, tistih 
izrečenih in tudi tistih skritih, ki jih nosimo 
globoko v srcu. Vzemite si čas za svoje naj-
bližje, saj stisk roke in topel objem še ved-
no pomenita največ.

Mnogi boste med prazniki na delovnih 
mestih, mnogi osamljeni, bolni, soočeni s 
stiskami, morda z bolečino ob izgubi sočlo-
veka, a ne pozabite, da za vsakim dežjem 
posije sonce. 

Vsem želim miren in doživet božič ter zdra-
vo, upanja polno leto 2021.
 
Za konec pa mi dovolite, da vam čestitam 
tudi ob državnem prazniku dnevu samo-
stojnosti in enotnosti z željo, da se med 
nas zopet povrnejo enotnost, pogum, 
medsebojno zaupanje in razumevanje kot 
v času osamosvajanja naše države.

Srečno 2021 
in iskrena hvala, ker nas berete.

Urednica
Mojca Smolič

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje pri snovanju občin-
skega časopisa in vas z veseljem vabimo k nadaljnjemu 

soustvarjanju.

Naj vam leto 2021 spremeni sanje v resničnost in 
naj se trud izkaže v dosežkih.

Blagoslovljen in doživet božič ter srečno 
in zdravo novo leto 2021.

Uredniški odbor GO
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Spoštovane občanke in spoštovani občani!

Tudi letošnje leto, ki je za mnoge pomenilo leto preizkušenj
in trpljenja, se bliža koncu. Prihajajo praznični dnevi in z

njimi čas za novo upanje, ko se odpirajo nove poti, 
ki vodijo k osebni sreči.

Veselimo se,  rodil se je Rešenik.
Kljub težkim razmeram pa imamo tokrat tudi posebno
priložnost, da se v norišnici sveta umirimo. Svoje misli

usmerimo v tisto, kar je res pomembno - družino in bližnje.
Letošnji božično-novoletni prazniki so lahko najlepši do

sedaj in le od nas je odvisno, kako bomo ta praznični čas
preživeli in čemu bomo posvečali pozornost.

Božič je v vsem letu najbogatejši in najiskrenejši čas dobrih
želja, ki potujejo od človeka do človeka, se dotaknejo src in
povsod puščajo nepozabne sledi. Želimo vam vse dobro!

Blagoslovljen božič in srečno novo leto!

Župan Alojzij Kastelic s sodelavci

Dokončanje obnove športnega parka  
v Trebnjem
V sklopu dokončanja investicije Obnova športnega parka v Trebnjem so bila v mesecu 
oktobru in novembru izvedena gradbeno-obrtniška dela, ki jih je izvedlo podjetje Komu-
nala Trebnje d.o.o. V okviru del je bila izvedena montaža notranje ograje na tribunah in 
ograje ob zunanji meji športnega parka ter ob tlakovani poti okoli parka. Nameščena so 
bila tudi lesena sedala na tribunah ter zasaditev dreves in grmovnic. Ob športnem par-
ku so zgrajene tudi stopnice, ki omogočajo varen dostop šolarjev do športnega parka, 
urejen videz parka pa izboljšuje tudi nova urbana oprema, kot so koši za smeti, klopi in 
stojala za kolesa. Končna vrednost investicije je znašala 97.423,76 EUR (z DDV). 
Z dokončanjem investicije Obnova športnega parka Trebnje sta se izboljšali funkcional-
nost in urejenost športnega parka, izboljšali so se pogoji za športno udejstvovanje in 
zdrav način življenja ter ne nazadnje splošni življenjski standard in kakovost bivanja za 
prebivalce.

mag. Janko Zakrajšek
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo, OU Občine Trebnje

Obnova stopnic pri sodišču v Trebnjem
Končana je sanacija zunanjega povezovalnega stopnišča (pri kavarni Julija do sodišča). 
Obnova je bila izvedena zaradi dotrajanosti prejšnjih stopnic, ki so bile precej poško-
dovane in drseče. V okviru sanacije so bile obnovljene stopnice (izdelava in montaža 
stopnic iz žganega granita, polaganje pranih plošč) in prebarvana obstoječa ograja. 
Vrednost investicije je znašala 10.980,00 EUR (z DDV). Investicijo je izvedlo podjetje 
Komunala Trebnje d.o.o.
Stopnišče je po končani obnovi ponovno varno za uporabo, z investicijo se je izboljšala 
urejenost območja, v prihodnje pa bo lažje tudi njegovo vzdrževanje.

mag. Janko Zakrajšek
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo, OU Občine Trebnje



4
Trebnje

Izgradnja male čistilne naprave v Šentlovrencu
Občina Trebnje je v novembru z izvajalcem Komunala Trebnje izvedla montažo male čistilne naprave kapacitete 50 PE v Šentlovrencu, 
na katero so priključeni podružnična osnovna šola, vrtec in kulturni dom. Investicija je bila izvedena na predlog Podružnične šole 
Šentlovrenc in kulturnega doma v Šentlovrencu, saj so se ob večjih padavinah vedno pojavljale težave z obstoječo greznico, ki se je 
ob večjem deževju prehitro polnila z vodo. Ob tem je prihajalo do večkratnih pojavljajočih udarov vode v objekt in do zalitja fekalne 
vode iz greznice v spodnje prostore kulturnega doma. Ker odvod komunalnih odpadnih voda na javno kanalizacijsko omrežje ni bil 
možen, je bila izvedena projektna rešitev odvajanja odpadne vode v lastno malo čistilno napravo kapacitete 50 PE. Celotna investicija 
je znašala 19.074,49 EUR z DDV. 

Matija Bitenc
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

OU Občine Trebnje

Spoštovani,
obveščamo vas, da sta Občina Trebnje in Župnija Trebnje v septembru 2017 sklenili pogodbo o najemu dela Kulturnega doma Treb-
nje − stavba št. 826, ki leži na parc. št. 233, k.o. 1422 Trebnje. Prostori najema tako obsegajo: avlo v izmeri 62 m2, dvorano z odrom v 
izmeri 220 m2, garderobo v izmeri 17 m2, pisarno v izmeri 13 m2, sanitarije v izmeri 10 m2, hodnik v izmeri 13 m2 (vsi navedeni prostori 
se nahajajo v pritličju), pisarno v 1. nadstropju v izmeri 35 m2 in balkon v izmeri 35 m2.

Prostori Kulturnega doma Trebnje, ki so navedeni zgoraj, so na voljo vsem uporabnikom brezplačno. Skrbnik oz. koordinator, na ka-
terega se lahko obrnete glede brezplačne uporabe dela Kulturnega doma Trebnje, je g. Pavle Rot. Njegovi kontaktni podatki: 051 203 
086 in e-naslov: pavlerot@yahoo.com. 

Občina Trebnje je dvorano Stik, ki se nahaja na naslovu Goliev trg 1, Trebnje in katere lastnik je, predala v upravljanje Centru za izobra-
ževanje Trebnje. Za vsakokratno uporabo dvorane se obrnite na kontaktno osebo, go. Tanjo Mrak. Njeni kontaktni podatki so: 07/34 
82 100, 031 250 347, e-naslov: tanja.mrak@ciktrebnje.si.

Trenutno epidemiološko stanje sicer ne dopušča dogodkov, srečanj in podobnih oblik druženja, toda brezplačna uporaba prostorov 
Kulturnega doma Trebnje in najem dvorane Stik bosta na voljo v času, ko bodo spet dovoljene predstave, vadbe in druge oblike dru-
ženja.

mag. Klavdija Tahan Križman
Oddelek za splošne zadeve, OU Občine Trebnje

Obnova vodohrana 
v Dečji vasi
V mesecu novembru je bila končana ob-
nova vodohrana v Dečji vasi. Obnova je 
bila izvedena zaradi dotrajanosti objekta, 
in sicer v okviru rednega investicijskega 
vzdrževanja vodovodnih objektov v obči-
ni Trebnje. Vrednost investicije je znašala 
30.104,37 EUR (brez DDV). Investicijo je 
izvedlo podjetje Komunala Trebnje d.o.o.
V okviru obnove objekta je bila položena 
nova talna in stenska keramika v notra-
njosti objekta, izvedena je bila toplotna 
izolacija in hidroizolacija ter fasada, nova 
so tudi vrata in lestve objekta. Z obnovo 
vodovodnega objekta bosta v prihodnje 
olajšani vzdrževanje in obratovanje vo-
dohrana Dečja vas.

mag. Janko Zakrajšek
Oddelek za okolje, prostor 

in infrastrukturo, OU Občine Trebnje

občinske novice
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Gasilska zveza Trebnje
s prostovoljnimi gasilskimi društvi:

SREČNO IN 

USPEŠNO,

Čatež pod Zaplazom, Dobrnič, Log pri Žužemberku, 
Lukovek, Mirna, Mokronog, Občine, Ponikve pri 
Trebnjem, Račje selo, Sela pri Šumberku, Selo pri Mirni, 
Sveti Križ, Sveti Rok, Šentlovrenc, Šentrupert, Ševnica, 
Štatenberk, Trebanjski vrh, Trebelno, Trebnje, Velika 
Loka, Velika Strmica, Veliki Gaber, Volčje Njive, Vrhe, 
Vrhtrebnje, Zabukovje, Zagorica pri Velikem Gabru.

Ob izteku prav posebnega leta želimo vsem  
občankam in občanom v prihajajočem letu 2021 
predvsem zdravja in pozitivne energije ter uspešnega 
medsebojnega sodelovanja in razumevanja, da bi 
le tako zmogli nadaljevati uspešne zgodbe humane 
gasilske organizacije, kot smo jih pred PANdemijo. 

Preplastitve lokalnih 
cest v letu 2020
V sklopu investicije Preplastitve v letu 
2020 so bile izvedene preplastitve na lo-
kalnih cestah v naselju Dolenje Ponikve 
proti Smedovcu v dolžini približno 300 m 
ter na odseku ceste od Rdečega Kala proti 
Vrbovcu v dolžini približno 400 m. Izvede-
na je bila še 1. faza rekonstrukcije ceste 
na odseku od naselja Sela pri Šumberku 
proti križišču v dolžini približno 400 m, ki 
je vključevala razširitev vozišča in izvedbo 

asfaltnih muld ter prepustov preko ceste. 
Na najbolj poškodovanih delih so bile izve-
dene tudi globinske sanacije ter urejeno 
odvodnjavanje s cestnih površin. Investi-
cijo je izvedlo podjetje Asfalt Kovač d.o.o. 
Skupna končna vrednost zgoraj navedenih 
projektov je znašala 129.633,42 EUR (z 
DDV).
Obravnavani odseki lokalnih cest so bili 
dotrajani, na številnih mestih poškodo-
vani in nevarni. Investicija je izboljšala 
prevoznost obravnavanih odsekov cest, 
izboljšale so se tehnične karakteristike in 

V mesecu novembru sta bili končani rekon-
strukciji dveh vodovodov, ki sta bili izvedeni 
v okviru rednega investicijskega vzdrževa-
nja vodovodnih sistemov v občini Trebnje. 
Obe investiciji je izvedlo podjetje Komu-
nala Trebnje d.o.o. Prva je rekonstrukcija 
vodovoda Dolenje Selce – Gorenje Kame-
nje pri Dobrniču, ki je obsegala zamenja-
vo vodovodnega sistema v skupni dolžini 
500 metrov. Vrednost investicije je znašala 
22.791,97 EUR (brez DDV). Druga je rekon-
strukcija vodovoda Dolenje Ponikve – Sme-
dovec, v sklopu katere se je zamenjalo vo-
dovodne cevi v skupni dolžini 210 metrov. 

Rekonstrukcija vodovoda Dolenje Selce – Gorenje Kamenje  
pri Dobrniču in vodovoda Dolenje Ponikve − Smedovec

Vrednost te investicije je znašala 18.970,00 
EUR (brez DDV).
Z zamenjavo vodovodnih cevi je doseženo 
občutno boljše stanje vodovodnega siste-
ma na obravnavanih območjih, prav tako 
pa je olajšano tudi vzdrževanje in obratova-
nje cevovoda. Po rekonstrukciji vodovodov 
tudi ne bo več prihajalo do vodnih izgub, saj 
smo na omenjenih odsekih vsako leto bele-
žili precej okvar na sistemu.

mag. Janko Zakrajšek
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

OU Občine Trebnje

prometna varnost, v prihodnje pa bo lažje 
tudi vzdrževanje navedenih odsekov lokal-
nih cest.

mag. Janko Zakrajšek
Oddelek za okolje, prostor 

in infrastrukturo OU Občine Trebnje

občinske novice
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Želimo vam srečne, mirne

in blagoslovljene božične praznike,

v novem letu 2021

pa čim več zdravja, veselih trenutkov, 

zasebnih in poslovnih uspehov, 

pozitivne energije in prijaznih misli.

Predsedniki in člani svetov Krajevnih skupnosti:
Čatež • Dobrnič • Dol. Nemška vas • Knežja vas 

• Račje selo • Sela pri Šumberku • Svetinja• 
Šentlovrenc • Štefan • Trebnje 

• Veliki Gaber • Velika Loka

Poročilo s 13. in 
14. dopisne seje 
Občinskega sveta 
Občine Trebnje
Občinski svet Občine Trebnje je na 13. do-
pisni seji odločal o dveh pooblastilih župa-
nu, in sicer o pooblastilu županu Občine 
Trebnje za potrditev novelacije dokumen-
ta identifikacije investicijskega projekta 
(DIIP) za operacijo PO POTEH SUHE KRAJI-
NE, TEMENICE IN KRKE – Z AVTODOMOM, 
KOLESOM ALI PEŠ! in o pooblastilu za potr-
ditev novelacije dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP) za operacijo 
izgradnje igrišča ob POŠ Dobrnič (delovni 
naslov operacije). 
Zaradi zagotovitve pravočasne oddaje pri-
jave projektov na 1. javni poziv za izbor 
operacij za uresničevanje ciljev Strategije 
lokalnega razvoja na območju LAS STIK v 
letu 2020 – EKSRP, kjer lahko Občina Treb-
nje pridobi 85 % sofinanciranje operacije 
oziroma do največ 100.000,00 EUR sofi-
nanciranja upravičenih stroškov, sta bili 
obe točki umeščeni na dnevni red dopisne 
seje, ki se je zaključila 16. oktobra 2020. 
Občinski svet je županu podal pooblastili.

Na 14. dopisni seji je Občinski svet Občine 
Trebnje podal soglasje k imenovanju mag. 
Miroslave Abazović za direktorico javnega 
zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto p. o. 
za mandatno obdobje petih (5) let, tj. od 1. 
1. 2021 do 31. 12. 2025; za predstavnika 
Občine Trebnje v Razvojni svet Jugovzhod-
ne Slovenije je imenoval župana Občine 
Trebnje, Alojzija Kastelica, sprejel je Odlok 
o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno 
parkiranimi vozili v Občini Trebnje. Občin-
ski svet je pri premoženjskopravnih zade-
vah odločal o Predlogu za pridobitev statu-
sa grajenega javnega dobra za parcele k.o. 
Sela pri Šumberku, Predlogu za pridobitev 
statusa grajenega javnega dobra za parce-
lo 912/6 k.o. Mali Videm, Predlogu za pri-
dobitev statusa grajenega javnega dobra 
za parceli 671/6 in 668/2, obe k.o. Veliki 
Gaber, Predlogu za ureditev statusa gra-
jenega javnega dobra v k.o. Knežja vas in 
k.o. Sela pri Šumberku, Predlogu za ukini-
tev statusa javnega dobra za parceli 951/2 
in 956/23, obe k.o. Zagorica, Predlogu za 
ureditev statusa grajenega javnega dobra 
v k.o. Prapreče - naselje Martinja vas, pri 
čemer je vse predloge tudi sprejel.
Pri 5. točki dnevnega reda je sprejel Pro-
gram mladinske dejavnosti za obdobje 
2020−2021.

Pri 6. točki je Občinski svet pooblastil žu-
pana Občine Trebnje, Alojzija Kastelica, 
za potrditev novelacije investicijske do-
kumentacije IP za oddajo vloge za inve-
sticijo: »Regionalna kolesarska povezava 
Trebnje – Mirna – Mokronog, pri naslednji 
točki dnevnega reda pa ga je pooblastil za 
potrditev dokumenta identifikacije inve-
sticijskega projekta (DIIP) Športno igrišče 
pri PŠ Dobrnič. Pri zadnjih dveh točkah 
se je Občinski svet seznanil z dokumen-
tom identifikacije investicijskega projekta 
(DIIP) za operacijo Izboljšanje kakovosti 
življenja in pogojev za razvoj turizma v Do-
brniški dolini – DOBR.JE in z novelacijo do-
kumenta identifikacije investicijskega pro-
jekta (DIIP) za operacijo PO POTEH SUHE 
KRAJINE, TEMENICE IN KRKE – z avtodo-
mom, kolesom ali peš! Dopisna seja se je 
zaključila 2. decembra 2020.

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

mag. Klavdija Tahan Križman
Oddelek za splošne zadeve

OU Občine Trebnje

občinske novice
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Brigita
Železnik

Živi z družino v občini Škocjan, v rodnem 
kraju dr. Ignacija Knobleharja, znanega mi-
sijonarja, in Frana Metelka, pisca in slovni-
čarja. Po izobrazbi je magistra sanitarnega 
inženirstva. Svojo poklicno pot je začela v 
gospodarstvu, in sicer na področju kako-
vosti in varovanja okolja. Leta 2005 se je 
zaposlila v javni upravi na Občini Dolenj-
ske Toplice, ki je skupaj z občinama Mir-
na in Žužemberk ustanovila prvo skupno 
občinsko upravo na območju Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja. Tu je bila vodja 
skupne občinske uprave, hkrati pa je izva-
jala tudi inšpekcijsko nadzorstvo. 

»Kasneje so na dolenjskem območju po 
našem zgledu nastale tudi druge skupne 
občinske uprave, katerim smo s svojim 
znanjem tudi pomagali.« 

Svoje znanje je na področju inšpekcije 
nadgradila tudi na Zdravstvenem inšpek-
toratu. Leta 2013 je prevzela vodenje ta-
krat na novoustanovljene Skupne občinske 
uprave Mirnske doline, ki se ji je leta 2014 
pridružila tudi Občina Trebnje. Nastala je 
Skupna občinska uprava Mirnske in Teme-
niške doline, ki je delovala do leta 2020, 
do združitve še z nekaterimi dolenjskimi 
občinami, ko so osnovali Skupno občinsko 
upravo občin Dolenjske, ki jo vodi Brigita 
Železnik.

Kakšen je namen SOU OD in katere obči-
ne združuje?
Skupna občinska uprava občin Dolenjske 
je bila ustanovljena za skupno opravljanje 
nalog občinskega inšpekcijskega nadzor-
stva, občinskega redarstva, pravne službe, 
občinskega odvetništva, notranje revizije, 
proračunskega računovodstva, varstva 
okolja, urejanja prostora, civilne zaščite, 
požarnega varstva in urejanja prometa.
Občine ustanoviteljice so Mestna občina 
Novo mesto, Občina Trebnje, Občina Stra-
ža, Občina Mokronog-Trebelno in Občina 
Mirna.
Temeljno poslanstvo skupne uprave je 
strokovno, učinkovito in zakonito delo-
vanje na vseh področjih, ki so jih občine 
ustanoviteljice prenesle v skupno upravo. 
Naš glavni cilj pa je v čim večji meri zmanj-
ševati nepravilnosti na terenu, prispevati k 
urejenosti okolja ter posledično vplivati na 
večjo varnost in zadovoljstvo občanov. Že-
limo si, da bi s kakovostnim in odgovornim 
delom prispevali k uresničevanju potreb 
občanov.

Katera delovna področja zajema?
V skupni upravi se trenutno izvaja šest na-
log, in sicer občinsko inšpekcijsko nadzor-
stvo, občinsko redarstvo, pravna služba, 
urejanje prometa, civilna zaščita in požar-
no varstvo.

Katere prednosti ima po vašem mnenju 
SOU OD?
Poglavitne prednosti, ki jih prinaša usta-

novitev naše skupne uprave, so zagoto-
vo racionalizacija stroškov, povezanih z 
upravnimi in razvojnimi nalogami, ki so 
bile iz posameznih občin ali iz posame-
znih skupnih uprav prenesene v Skupno 
upravo občin Dolenjske, saj so naloge, ki 
jih opravlja skupna uprava, sofinancira-
ne iz državnega proračuna. In pa seveda 
strokovnost in učinkovitost opravljanja 
nalog na območju občin ustanoviteljic. 
 
Vaša trenutna odgovornost?
Moja glavna odgovornost in skrb sta v 
prvem koraku vzpostavitev dobro delujo-
čega aparata, ki bo zagotavljal kakovost-
no, hitro, zakonito in učinkovito delo. 
Želim si, da bi bili naši občani zadovoljni z 
našimi storitvami. To sem si prizadevala 
tudi v prejšnjih skupnih upravah, zame 
sta pomembna hiter odziv in učinkovito 
reševanje zadev. 
 
Koliko ljudi vodite na delovnem mestu?
Trenutno nas je zaposlenih 19. Po vsej 
verjetnosti pa se bo organ v prihodnje ši-
ril, nekaj na račun prenosa novih nalog iz 
občin ustanoviteljic, najbrž pa tudi zaradi 
novih pristojnosti v okviru obstoječih po-
dročij, ki jih izvajamo.
 
Kateri so bili vaši največji delovni do-
sežki?
Na področju javne uprave skupaj s sode-
lavci so to zagotovo vzpostavitev dveh 
skupnih občinskih uprav, sodelovanje 
pri pripravi zakonodaje in projektov za 

intervju
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dobro občanov in še kaj bi se našlo. Za 
največje dosežke pa osebno štejem za-
dovoljstvo občanov, ko so se zadeve 
v okolju odpravile ali izboljšale zaradi 
naše aktivnosti. 

Kako izgleda vaš delovni dan? 
Zelo pestro. Skupna uprava izvaja naloge 
iz šestih področij dela za pet občin, zato 
je veliko usklajevanja in komunikacije s 
sodelavci, z občinami in z zunanjimi or-
gani. Organizacija dela in odprava težav v 
delovnem procesu sta moji stalnici. Poleg 
tega pa tudi izvajanje inšpekcijskega nad-
zorstva in vodenje postopkov o prekršku.
 
Kateri so trenutni projekti v skupni 
občinski upravi?
Naše delo je povezano s prioritetami 
občin in z vlogami oziroma pobudami 
občanov, organizacij in podobnimi zade-
vami.
Trenutno pa je v ospredju področje ure-
janja prometa, urejanje starih in določa-
nje novih prometnih ureditev ter spre-
membe predpisov na tem področju, ki 
se pripravljajo s pomočjo naše pravne 
službe. Na področju požarnega varstva 

in civilne zaščite smo pripravili načrt za-
ščite in reševanja ob pojavu epidemije, 
prav tako so v fazi sprememb vsi ostali 
načrti zaščite in reševanja. Aktivno sode-
lujemo z občinskimi štabi Civilne zaščite, 
gasilci in z ostalimi akterji na področju 
civilne zaščite. 
Na področju inšpekcije imamo veliko 
usmerjenih pregledov, akcij z državnimi 
inšpektorati, prav tako smo v fazi pripra-
ve sprememb nekaterih občinskih od-
lokov, ki jih nadziramo. Na področju re-
darstva pa bi izpostavila, da smo se lotili 
tudi tehtanja tovornih vozil in pa odvoza 
zapuščenih vozil, saj je bilo veliko pobud. 
Tu moram posebno pohvaliti svoje sode-
lavce, saj so zavzeti, kar se odraža tudi 
v rezultatih dela. Njihovo delo cenim in 
zdrav timski duh vedno prinaša rezulta-
te.

Kako sodelujete z župani?
Te relacije so − lahko rečem − odlične. Pa 
ne samo z župani, tudi s Policijsko upravo 
Novo mesto, državnimi inšpektorati ter s 
sodelavci na občinah. Takšnega tvornega 
sodelovanja z vsemi si želim tudi v pri-
hodnje. 

Bi kaj spremenili?
Zagotovo. Iz napak se učimo, bistvo pa je 
v nadgradnji in udejanjanju v praksi. 
 
Kako gledate na trenutno situacijo v dr-
žavi?
Dejstvo je, da ima epidemija s korona-
virusom že opazne posledice tudi v slo-
venskem gospodarstvu, zlasti so prizadeti 
turizem, transport in tudi samozaposleni. 
Upam, da bo država z ukrepi vsem priza-
detim pomagala, da se bodo ohranila de-
lovna mesta in da se bo razvoj gospodar-
stva nadaljeval.
Trenutno so težke razmere tudi v zdrav-
stvu in v domovih za starejše, zato se mi 
zdi pomembno, da se držimo vseh zaščit-
nih ukrepov in tako prispevamo k zaščiti 
ranljivejših skupin prebivalstva. 
 
Bi kaj sporočili bralcem Glasila?
Vsem vašim bralcem želim, da bi v tem 
času ostali zdravi ter z optimizmom zrli 
naprej. Ker pa smo že blizu novemu letu, 
pa želim lepe praznike in vse dobro v pri-
hajajočem letu. 

Mojca Smolič
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Povabilo k donaciji 0,5 % 
dohodnine za gasilski namen
Zaradi epidemije COVID-19 verjetno letos prvič ne bo mož-
nosti, da bi gasilci s koledarji obiskali občane in tako bodo 
gasilci posledično ostali brez prispevkov in donacij, ki so po-
memben vir prihodka društev. V tem letu so bile odpove-
dane vse prireditve, druženja in tekmovanja in zaradi tega 
je tako nastal velik primanjkljaj (tudi do 70 %) na področju 
lastnega zbiranja sredstev.

Donacija 0,5 % dohodnine je zelo preprosta: donator donira 
enkrat, društva prejemajo donacije vsako leto. Verjamemo, 
da je v času epidemije tudi to težko storiti, zato si lahko do-
nator pomaga s tehnološko rešitvijo, ki omogoča zbiranje 
donacij tudi v času epidemije. S platformo E-Donacije lahko 
posameznik prek platforme donira samo gasilskim zvezam in 
društvom, kar je velika prednost glede na ukrepe za prepre-
čevanje virusa. 
Prispevek donacije ne gre direktno iz denarnice donatorja 
oz. nič ne stane, ampak gre iz dohodnine in lahko čudežno 
deluje. Če sredstva, ki jih ima donator na razpolago, ne doni-
ra v tekočem letu, se namreč nerazporejena sredstva vrnejo 
v državno blagajno.  
Zato resnično lepo vabljeni vsi donatorji, ki tega koraka v 
preteklosti še niste storili, da se mogoče odločite za tovrstno 
donacijo in jo namenite v dobro gasilcev vašega območja. 

Gasilska zvezaTrebnje s
prostovoljnimi gasilskimi društvi

Spoštovani uporabniki  
in poslovni partnerji!

Želimo vam  
blagoslovljene  

božične praznike  
in srečno 2021.

Tu smo za vas.
Vaša Komunala 
Trebnje d.o.o.

Na brezplačni telefonski številki 080 51 00 bodo 24 ur na dan, vse 
dni v tednu strokovno pomoč nudili izkušeni psihologi, psihotera-
pevti in drugi strokovnjaki s področja duševnega zdravja. S telefo-
nom se zagotavlja dostopno podporo ljudem, ki se v času epidemi-
je in z njo povezanih kriznih ukrepov soočajo z različnimi stiskami.
Za vsa vprašanja v zvezi s koronavirusom SARS CoV-2 (boleznijo 
COVID-19) in ukrepi, povezanimi z njim, pa še vedno velja, da se 
lahko obrnete na Klicni center za informacije o novem koronavi-
rusu 080 14 04 ali obiščete spletno stran NIJZ oz. vladno spletno 
stran.
Prijazno vabljeni, da pokličete, delite svojo stisko, prejmete ču-
stveno podporo, informacije To, da se obrnemo po pomoč in deli-
mo svojo stisko, je znak naše moči.

Štab CZ Trebnje

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

IZVAJANJE HITRIH ANTIGENSKIH TESTOV ZA PODJETJA
V okviru ukrepov za zajezitev epidemije covid-19 smo v ZD Trebnje 
začeli izvajati hitre antigenske teste za podjetja. Da bi hitri antigen-
ski testi dosegli svoj namen, je pred testiranjem potrebna analiza 
stanja s pooblaščenim zdravnikom medicine dela, ki ugotovi, če je 
izvedba hitrih antigenskih testov smiselna. Interpretacija rezulta-
tov hitrih antigenskih testov je prav tako izredno pomembna, ker 
lahko pride do zavajajočega občutka varnosti, če so testi negativni. 
Zato se je potrebno tudi po testiranjih pogovoriti s pooblaščenim 
zdravnikom.

Vse potrebne informacije se dobi na salda.zdenko@zd-tr.si

ZD Trebnje

novice
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Na spletnem domoznanskem portalu Ka-
mra.si smo konec oktobra objavili prispe-
vek o zapuščini Vilme Bukovec Trebnjemu 
in Trebanjcem. Zbirko si lahko pogledate 
na povezavi: 
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/
item/vilma-bukovec.html.
Letos mineva 100 let od rojstva Vilme Bu-
kovec Kambič in dr. Alojzija Šuštarja. Za-
dnji septembrski večer smo v sodelovanju 
z Občino Trebnje pripravili predstavitev 
knjige Vilma Bukovčeva, primadona za vse 
čase, ki jo je napisal Marko Košir. V pogo-
voru z avtorjem smo poleg življenja naše 
slavne rojakinje predstavili tudi anekdote 
o njenem sošolcu, poznejšem slovenskem 
nadškofu in metropolitu, Alojziju Šuštar-
ju. Postavili smo tudi razstavo izbranih 
predmetov iz njene zapuščine Trebanj-
cem. V dvorani STIK so bili tako sploh pr-
vič razstavljeni njeni predmeti s predstav 
(pahljače, umetne trepalnice, nakit, kostu-
mi, …), obleke, skulpture, umetniška dela 
in njene fotografije.
V septembru smo zapuščino Vilme Bu-
kovec, častne občanke občin Trebnje in 
Metlika, digitalizirali in popisali, v oktobru 
smo knjižno gradivo, serijske publikacije in 
zemljevide iz zapuščine vključili v vzajemni 
katalog COBISS. 
Ob 100. obletnici rojstva slovenskega 
nadškofa in metropolita dr. Alozija Šu-
štarja smo na portalu Kamra.si objavili 
prispevek o njemu posvečeni spominski 
plošči na rojstni hiši in kipu na južni strani 
trebanjske župnijske cerkve. Ogledate si 
jo lahko na povezavi: https://www.kamra.
si/digitalne-zbirke/item/po-poteh-spo-
minskih-plosc-temeniske-in-mirnske-doli-
ne-dr-alojzij-sustar.html.

Patricija Tratar
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Digitalni zbirki o zapuščini Vilme Bukovec Trebnjemu  
in o spominski plošči dr. Alojziju Šuštarju

novice
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ZD Trebnje 
letos investiral v 
posodobitve dober 
milijon evrov 
Zdravstveni dom Trebnje skrbi za 34.000 
opredeljenih pacientov, ki prihajajo ne 
le iz občin Trebnje, Mokronog-Trebelno, 
Šentrupert in Mirna, marveč tudi od dru-
god. V zadnjem letu so v novo gradnjo 
in posodobitve vložil 1,1 milijon evrov. 
Ministrstvo za zdravje pa je zagotovilo 
170.000 evrov za sofinanciranje in uredi-
tev prostorov za Center za krepitev zdra-
vja.
Povprašali smo direktorico ZD Trebnje, 
mag. Vero Rozman, ki že polnih deset let 
zelo uspešno vodi ustanovo, kaj vse so v 
zadnjem letu realizirali.
»Posodobili smo kar večino dejavnosti. Za 
namene fizioterapije smo uredili telovad-
nico za skupinske vadbe, prostore za indi-
vidualno obravnavo in aparaturno fiziote-
rapijo. V pritličju smo obnovili prostore za 
medicino dela, usposobili smo dodatne 
prostore za Center za krepitev zdravja, za 
psihologa ter sejno in konferenčno sobo. 
Pridobili smo še eno dodatno splošno 
ambulanto in dve zobni. Od teh smo eno 
postavili na novo, drugo pa smo prenovili. 
Prenove smo se lotili tudi v Mokronogu, 
in sicer smo prenovili referenčno ambu-
lanto, čakalnico, sanitarije za zaposlene 
ter prostore za efektivne odpadke, čisti-
la in garderobe. Kupili smo tudi prostor 
v bivši »Dolenjki« poleg dvorane Stik, ki 
je bil prvotno namenjen uporabi Centra 
za krepitev zdravja oziroma za skupinska 
srečanja, trenutno pa se koristi za Covid 
ambulanto. Kar nekaj sredstev smo pora-
bili tudi za razkuževanje, merilnike, komo-
re, čitalce, testiranja, zaščitno opremo in 
ostalo. Kupili pa smo tudi novo sanitetno 

Vse kar je v moči narave in razuma,
naj bo v novem letu naravnano tako,
da bo življenje prijetno, 
delo, ki ga opravljate, pa uspešno.

Vesel božič, zdravja in sreče polno
prihajajoče leto 2021.
Kolektiv ZD Trebnje

vozilo za prevoz nenujnih, onkoloških in 
dializnih bolnikov.
Z 18. decembrom pričnemo s prenovo gi-
nekologije. Dodatno bomo naredili še eno 
ginekološko ambulanto in računamo, da 
bomo v januarju zaposlili še eno gineko-
loginjo. Upamo, da bomo potem lahko na 
osnovi več kadra pridobili tudi program.
Leto je zelo naporno in v kolikor ne bi imeli 
prvotno že načrtovanih investicij, ne vem, 
če bi se jih lotili.
Dodatni in nepredvideni stroški, ki ne 
bodo od nikoder pokriti, so nas malo usta-
vili. Ker zaradi nastale situacije ne bomo 

uspeli izvesti rednega programa, ga tudi 
ne bomo dobili plačanega, saj smo plačani 
po realizaciji. Vseeno upam, da nam uspe 
priti skozi leto z nekim normalnim rezul-
tatom. Žal pa o dodatnih investicijah ne 
upamo več razmišljati.
Zavedamo pa se, da so potrebe po zdrav-
stveni oskrbi v našem okolju čedalje večje 
in poleg strokovnega dela naših zaposlenih 
s tovrstnimi naložbami lažje ohranjamo 
kakovost, povečujemo zadovoljstvo in 
uspešnost našega zavoda tudi na širšem 
slovenskem območju, ne le lokalno.«

Mojca Smolič

Direktorica mag. Vera Rozman Ekipa Fizio oddelka

Pediatrija

novice
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Spoštovani krajani,  
drage krajanke!
V letošnjem nenavadnem letu nam ni namenjeno, da bi si segli v 
roke in si izmenjali lepe želje za prihodnje leto. Kljub temu se ni-
smo odpovedali tradiciji izdelave koledarjev, saj vaš finančni pris-
pevek veliko pripomore k izboljšanju našega delovanja. Gasilke in 
gasilci bomo odložili koledar v nabiralnik oz. ga zataknili za kljuko, 
priloženo pa bo tudi navodilo za vašo donacijo.
Kot veste, smo 
vam na razpolago 
pri vseh vrstah ne-
sreč ob katerem 
koli času dneva in 
leta − povsem pro-
stovoljno. Ali − kot 
radi rečemo: “Naš 
prosti čas za vašo 
varnost”.
V prihajajočem letu 
vam želimo veliko 
zdravja, sreče in 
medsebojnega ra-
zumevanja.

Z gasilskim 
pozdravom  

“NA POMOČ”!
gasilci in gasilke 

PGD Trebnje

Novo drsališče 
Športni park Trebnje je konec oktobra obogatila nova pridobitev 
– postavljeno je drsališče iz umetne mase, ki omogoča drsanje 
skozi celo leto. Velikost drsališča je 12 m x 18 m. Celotna investi-
cija je vredna 47.000 EUR, dodali smo še nekaj za nakup opreme.
Drsanje bo omogočeno vsem občanom pod pogojem, da je po-
vršina predhodno očiščena in da so drsalke primerno nabrušene. 
Zanimanje za vključitev drsanja v svoje programe sta izkazali obe 
osnovni šoli in vrtca. Naši malčki so do zdaj odhajali na urice drsa-
nja v Novo mesto, zdaj pa to ne bo več potrebno. Zato smo zanje 
nakupili tudi drsalke, ščitnike in čelade. 
Žal zaradi trenutnih epidemioloških ukrepov drsanje še ni možno, 
a držimo pesti, da se kmalu preizkusimo na novem drsališču.

Irena Žužek, Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti

novice
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JAVNI RAZPIS

ZA PODELITEV PRIZNANJ ŠPORTNIK LETA V 
OBČINI TREBNJE IN OBČINI MIRNA ZA LETO 

2020
Na podlagi Pravilnika za podelitev priznanj Športnik leta v Občini Trebnje (Ur. l. RS št. 98 z dne 18.12.2015) Športna zveza 
občin Trebnje in Mirna (TIM) poziva športna društva in klube, ostale izvajalce letnega programa športa in občane v občinah 
Trebnje in Mirna, da predlagajo kandidate za dobitnike priznanj: 

ŠPORTNIK LETA ZA LETO 2020.
Priznanja Športnik leta so najvišja priznanja v občinah Trebnje in Mirna, ki se podeljujejo za delo in dosežke na področju 
športa. Strokovni svet za izbor in podeljevanje priznanj vsako leto podeli naslednja priznanja: 

1. športnik leta,
2. športnica leta, 
3. športna ekipa leta, 
4. športni znak,
5. športnik leta po izboru navijačev,
6. športni delavec leta,
7. mladi športnik/športnica in mlada športna ekipa,
8. posebno priznanje za izjemne športne dosežke,
9. jubilejno priznanje (društva, klubi),
10. plaketa za delo v športu.

Prejemniki športnih priznanj občine Trebnje in občine Mirna so lahko posamezniki, športne ekipe ali organizacije.

Celoten razpis je objavljen na spletnih straneh Občine Trebnje in Občine Mirna. 
Vse predloge za podelitev priznanj, razen za priznanje Športnik leta po izboru navijačev, je potrebno predložiti na obrazcu, ki 
je na spletni strani obeh občin, ali pri sekretarju Leonu Lobetu – 041/333-009. Predloge pošljete na naslov 
Športna zveza občin Trebnje in Mirna (ŠZ TIM), Trubarjeva 2, Trebnje ali na e-naslov: sportnazvezaobcintrebnjeinmirn@
gmail.com najkasneje do vključno 4. januarja 2021. Javna razglasitev nagrajencev bo praviloma februarja 2021 (odvisno od 
razmer glede COVID-19 v državi) na prireditvi »Športnik leta,« ki bo tokrat na Mirni.

Obvezne sestavine predloga so:
• naziv priznanja, za katerega se kandidata predlaga;
• ime in priimek oziroma naziv kandidata;
• naslov oziroma stalno prebivališče kandidata, e-mail in GSM;
• športni dosežek, delo ali jubilej, za katerega se kandidata predlaga za priznanje (za dosežke na tekmovanjih je potrebno 

priložiti ustrezen dokaz);
• ime oziroma drugi podatki predlagatelja s podpisom pooblaščene osebe.

V primeru, da predlog ne bo vseboval vseh zgoraj navedenih zahtev, bo vloga zavrnjena.

 Leon Lobe l.r.
 Sekretar 

 Športne zveze občin 
 Trebnje in Mirna

razpis



leonrojc@gmail.com ali 041 744 026 Hvala za zaupanje.
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.“Še vedno smo tukaj,  

pripravljeni prisluhniti,  
svetovati in pomagati”

Naj vas na poti  
v letu 2021 spremljajo  

lepe in dobre stvari,  
smeh in veselje.
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Zavarujmo sebe in svoje premoženje,  
da ob nezgodi ne ostanemo sami.
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Jaslice v naravni 
velikosti na Selih 
pri Šumberku
V božičnem času se v večini slovenskih do-
mov pod božično drevesce postavijo tudi 
jaslice. O samem čaščenju jaslic pričajo ra-
zni zgodovinski zapisi, vendar ni natančno 
znano, kdaj naj bi verniki začeli postavljati 
jaslice. Natančnega začetka postavljanja 
jaslic ne poznamo. Vemo le, da je Franči-
šek Asiški, ustanovitelj reda frančiškanov, 
prve jaslice postavil leta 1223 v votlini v 
gozdu pri Grecciu. Postavil je jasli, vanje 
pripeljal oslička in vola ter tam daroval 
polnočnico
Ideja, da v vas prinesejo božično vzdušje 
in izdelajo jasli v naravni velikosti, se je po-
rodila zakoncema Miranu in Olgi Ambro-
žič že pred leti ob nakupu hiše v Selih pri 
Šumberku. V Miranu je želja tlela do lani, 
ko jo je predstavil hčerki Maji, ki je likovna 
pedagoginja in v prostem času rada tudi 
kipari. Akcija je stekla. Takoj v začetku leta 
so strnili ideje in Maja je izrisala vse like. 
Šli so v poizvedbo. Miran pa je kot idej-
ni vodja in tudi kot glavni sponzor naku-
pil prave materiale, ki so obstojni v vseh 
vremenskih pogojih, in pričeli so z delom. 
Soseda in brata Zupančič sta njihovo idejo 
z veseljem pozdravila in se jima tudi pri-
družila. Jože je po načrtih zavaril iz železa 
vsa ogrodja figur, na katerih se je potem 
z različnimi materiali gradilo do končnega 
izgleda. Miha pa je velikodušno odstopil 
prostor za izdelovanje figur in kot pravita 
dekleti, jih servisira z vseh strani ter skrbi, 
da je vse čisto, vse na svojem mestu, da jih 
ne zebe in da je vzdušje tisto pravo. Tudi 
jaslice bodo stale na njegovi parceli, saj je 
tisti del, ko prideš v vas, najlepši. 

Na žalost jih je vmes ustavila karantena, 
saj zaradi zaprtja trgovin niso mogli v na-
kup materialov in tako se je izdelava zopet 
malo zavlekla.
Uspeli so izdelati sveto družino, angela, 
pastirja, tri kralje, dve ovčki, osla, kravo in 
še nekaj drugih drobnih predmetov. Vse 
figure so izdelane v več plasteh in v njih je 
ogromno materiala. Zunanjost pa jim po-
lepšajo do potankosti izdelana oblačila in 
vsi detajli ter dodatki, o katerih sta umet-
nici iskali informacije pri starejših vaščanih 
in tudi pri župniku.
Veliko dela, ljubezni, veselja in tradici-
je so skupaj vložili v »vaški« projekt, kot 
mu pravijo. Vsak je s svojo idejo prispeval 
k izdelavi in tudi postavitvi figuric svete 
družine, pastirčkov, treh kraljev, živalic in 
še kakšnih drugih drobnih predmetov, ki 
bodo skupaj v celoti znova pričale praznič-
ni čas.

Jaslice v naravni velikosti bodo postavlje-
ne na planoti sredi vasi in ogled bo možen 
tudi z avtomobili, zato vas toplo vabijo na 
ogled.

Mojca Smolič

intervju
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Blagoslov jaslic v parku  
Forma Viva
V tem prazničnem času želimo občanom navkljub neljubi situaciji 
približati adventni čas. Zato so v parku Forma Viva v organizaciji 
Krajevne skupnosti Trebnje postavili lesene jaslice v naravni ve-
likosti, ki jih je iz hrasta izdelal Vlado Cencel. V nedeljo, 29. 11. 
2020, je jaslice blagoslovil diakon in bodoči novomašnik Jakob 
Piletič. Zaradi letošnjih ukrepov se občani žal niste mogli udeležiti 
dogodka, vendar je Krajevna skupnost Trebnje prenašala blago-
slov in koncert Kvarteta Strmole preko socialnih medijev. V tem 
letu so postavili sveto družino, pastirja in tri ovčke. V naslednjih 
letih bodo poskusili dodati še kravico, oslička in svete tri kralje. 
Kdor si je jaslice že ogledal, je verjetno opazil, da v jaslih ni Jezu-
sa. Tja ga bodo položili za božič, ko je v načrtu tudi koncert božič-
ne glasbe s Kvartetom Strmole, če bodo to dopuščali ukrepi. Vsi 
občani ste vljudno vabljeni, da si ogledate jaslice in si ob zvokih 
izbranih pesmi pričarate praznično vzdušje. 

Vanja Jakopin

Dnevni center Kher šu beši 
tudi na daljavo
Obdobje epidemije COVID-19 je naporno za vse, predvsem pa za 
družine z otroki. Tudi v Dnevnem centru Kher šu beši skušamo 
otrokom iz romskega naselja Vejar pomagati pri šolanju na dalja-
vo. Poleg slabe opremljenosti družin z računalniško opremo ote-
žuje sledenje šolanju slabo predznanje otrok in staršev.

Na CSD Dolenjska in Bela krajina, enoti Trebnje, so se programi, 
kot je dnevni center, prilagodili situaciji in prav tako delujejo na 
daljavo. Z otroki vsakodnevno sodelujemo preko telefonskih in 
video klicev.

Delovna akcija 
z zavidljivimi 
rezultati
Tik pred razglasitvijo epidemije nam je v 
KS Čatež uspelo organizirati uspešno udar-
niško soboto. Cilj je bil pospraviti v letoš-
njem letu kupljeno gospodarsko poslopje 
nekdanje Lesjakove gostilne. K sodelova-
nju smo povabili vsa čateška društva in le 
par jih je izostalo. Štirinajst nas je pridno 
delalo cel dan in rezultat je več kot oči-
ten. Si predstavljate, kaj vse bi v krajevni 
skupnosti uredili, če bi vsak dela zmožen 
krajan za skupne cilje v celem letu opravil 
le in zgolj 4 udarniške ure? Smemo sanja-
ti in računati na uresničitev tako skromne 
želje?  
Prihajajoče leto načrtujemo Lesjakovo 
gospodarsko poslopje preurediti v večna-
menski objekt, ki bo tako kot že celovito 
posodobljena električna napeljava na vaš-
kem trgu pripomogel k boljši realizaciji 
večjih dogodkov na Čatežu.

Mija Benedičič, KS Čatež

Z novim šolskim letom z veseljem opažamo, da številni starši 
otroke spodbujajo k sodelovanju, jih vsakodnevno pripravijo na 
naš kontakt in so hvaležni za pomoč. Veseli nas, da pod mentor-
stvom odlično delajo štirje pripadniki romske skupnosti, dva za-
poslena v programih in dve prostovoljki. 

Dnevni center Kher šu beši sofinancirata Ministrstvo za delo, dru-
žino, socialne zadeve in enake možnosti ter Občina Trebnje.

Maja Zorko
Dnevni center Kher šu beši,

CSD DBK, enota Trebnje

kultura
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krajevne skupnosti

Ujemite lepote vsakdana
Na trebanjski izpostavi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
(JSKD) so zasnovali nov projekt Fotografski laboratorij, s katerim 
želijo spodbuditi razvijanje fotografske dejavnosti v Temeniški in 
Mirnski dolini. Začeli so z uvodnim tečajem fotografiranja, na ka-
terem so se udeleženci z mentorico Alenko Stražišar Lamovsek 
podali na fotografska popotovanja. Tečaj se je odvijal prek Zoom 
povezave, udeleženci so sodelovali v zaprti Facebook skupini, ko-
tizacije za sodelovanje na tečaju ni bilo.

Na trebanjski JSKD si zaradi izjemnega odziva želijo, da bi pro-
jekt nadaljevali tudi prihodnje leto. V drugi polovici decembra so 
objavili še fotografski natečaj LEPOTA VSAKDANA, ki je namenjen 
vsem ljubiteljem fotografskega ustvarjanja na območju Teme-
niške in Mirnske doline. Rok za prijavo oz. oddajo fotografij je 
petek, 8. januar 2021, najbolj všečna fotografija bo nagrajena. 
Podrobnosti o projektu so objavljene na Facebook profilu JSKD 
OI Trebnje.

Joži Sinur 
foto: JSKD OI Trebnje

Vnrc Vejar za večje 
vključevanje Romov v družbo 
V romskem naselju Vejar od oktobra 2017 v okviru Centra za 
socialno delo, Enota Trebnje, deluje VNRC Vejar. Preko njega se 
izvajajo aktivnosti, ki so pomembne za krepitev socialno-eko-
nomskega položaja romske skupnosti, za spodbujanje njihove 
integracije v širšo skupnost ter vzpostavljanje zaupanja in sode-
lovanja z večinskim prebivalstvom v lokalni skupnosti. Ključnega 
pomena za izvajanje projekta je sodelovanje z različnimi inštitu-
cijami s področja izobraževanja, zdravstva, varnosti, socialne var-

nosti, itd. VNRC Vejar je od oktobra 2017 do danes izvedel 119 
aktivnosti, 48 krajših delavnic, posredoval je uporabnikom 1466 
informacij ter izvedel 46 promocijskih akcij. 
V času epidemije covid-19 ne izvajamo skupnih delavnic in izo-
braževanj. Delujemo individualno preko telefonov. V mesecu ok-
tobru smo za krajši delovni čas zaposlili pripadnika romske sku-
pnosti, ki je pomemben vezni člen med prebivalci naselja Vejar 
in programom. 

Katja Strajnar, strokovna sodelavka v programu
CSD DBK, Enota Trebnje
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Kateri škratje 
nam krojijo 
kulturno 
dogajanje?
Letošnja jesen je bila tudi na Čate-
žu čisto drugačna od običajnih. Mi-
nila je brez tradicionalnih kulturnih 
prireditev, drugo soboto v novem-
bru pa je prvič po triintridesetih 
letih sameval čateški vaški trg, saj 
je bil tradicionalni pohod po Levsti-
kovi poti odpovedan.
Ker nam zaradi epidemije ni dano 
pisati vabil na tradicionalne de-
cembrske kulturne prireditve, 
vas vabim na kakšen decembrski 
večeren obisk praznično okraše-
nega Čateža, na obisk Škreblfesta 
na spletu (https://youtube.be/
W7p4je2BcbY) in internetne strani 
KUD Popotovanje Frana Levstika 
Čatež www.kudcatez.si. 
Zdravo in srečno v želji, da se v 
prihodnjem letu zopet srečamo v 
živo na kakšni čateški kulturni pri-
reditvi!

Mija Benedičič, KUD Popotovanje 
Frana Levstika Čatež

Galerijska paleta
V galeriji je živahno, čeprav smo za obiskovalce 
zaprti. V preteklih tednih, odkar so naša vrata za 
obiskovalce zaprta, smo za vas pripravili več pred-
stavitvenih filmov in drugega dogajanja na spletni 
strani, družbenih omrežjih in na galerijskem You-
Tube kanalu.
Na spletni strani Galerije likovnih samorastnikov 
Trebnje www.galerijatrebnje.si si lahko ogleda-
te naslednje predstavitvene filme: Oktobrsko 
dogajanje v GLST (53. Mednarodni tabor), pred-

Sprehod po virtualni razstavi Od pešpotnega časa do danes, foto: Tomaž Grdin.

stavitev razstave Nove pridobitve ter film 
Od pešpotnega časa do danes – Rudijeva 
zgodba. 
Če so vam blizu virtualna okolja, lepo 
vabljeni na ogled virtualne razstave Od 
pešpotnega časa do danes na spletni stra-
ni Galerije. 
Leto, ki nas je vse presenetilo, se počasi 
poslavlja. V prihodnjem letu vam poleg 
zdravja želimo čim več kulturnih trenut-
kov.

Andrejka Vabič Nose
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Srečno in zdravo novo leto 2021 

in lepe praznike vam želi

SPECIALISTIČNA ORDINACIJA

ZA ULTRAZVOK

Mojca Janžekovič van Midden,

dr.med., spec.radiolog

Gabrje pri Stični 6, Ivančna Gorica
Mali trg 8, Ljubljana

Mobilni telefon : 040 236 675
mojcavanmidden@gmail.com

Voščilnice lahko izdelate sami
Praznični december je lahko priložnost za raziskovanje različ-
nih ustvarjalnih tehnik. Trebanjska izpostava Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti (JSKD) je v sodelovanju z Zvezo kulturnih 
društev Trebnje in CIK Trebnje – Galerijo likovnih samorastnikov 
Trebnje zasnovala projekt Sobotno galerijsko dopoldne, ki vsak 
mesec prinese nov ustvarjalni izziv, omogoča pa ga Občina Treb-
nje.

Zaradi epidemije novega koronavirusa so se ustvarjalne delavni-
ce preselile na splet. Na Facebook profilu JSKD OI Trebnje so na 
ogled že tri tovrstne delavnice, na decembrski mentorica Nina 
Mrđenović predstavlja izdelavo svojevrstnih pop-up voščilnic, ki 
jih lahko v zavetju toplega doma izdelate sami. 

Prvo januarsko soboto se bodo veliki in mali ustvarjalci spoznali 
z izdelavo lutk, spletno delavnico bo pripravila Tanja Vesel. Fe-
bruarja in marca prihajata še risanje živali in izdelave gregorčkov. 
Delavnice, tudi v tokratni sezoni se jih bo zvrstilo šest, so na voljo 
tudi na YouTube kanalu JSKD OI Trebnje.

Joži Sinur, foto: Nina Mrđenović

Zaživeli smo v digitalni dobi
Naša življenja so se v letu, ki se počasi poslavlja, spremenila. Naše 
aktivnosti so se iz učilnic preselile na aplikacije, ki nam omogo-
čajo izobraževanje na daljavo.
Na daljavo potekajo aktivnosti UTŽO Trebnje, VGC Marela, OŠO, 
srednješolski programi in tečaji tujih jezikov v okviru projekta Pri-
dobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018−2022.
Vabimo vas, da se nam pridružite »on-line«. 
Ker pa se zavedamo, da so naše digitalne kompetence različno ra-
zvite, želimo še posebej spodbuditi osebe, ki nimajo zadostnega 
znanja za uporabo sodobnih tehnologij. Naše svetovalke v sve-
tovalnem središču vam bodo z veseljem pomagale. Skupaj boste 
poiskali pravi program, v okviru katerega boste usvojili potrebna 
znanja. Več o izobraževalni ponudbi in naših projektih dobite na 
www.ciktrebnje.si ali nas spremljajte na FB-strani.
V letu 2021 vam kolektiv CIK Trebnje z direktorico Patricijo Pavlič 
želi predvsem zdravja, čim več osebnih stikov s svojci in prijatelji 
ter zadovoljstva. 

Tanja Vrčkovnik
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Konec petankarske sezone
Ekipa srčnih, zagretih in zavzetih igralcev, povprečno starih nad 
60 let. Veliko boljši kot v ligi smo bili na posamičnih tekmah:

2. mesto DP trojke Ž (Biserka Režek, Darja Mlakar, Karmen Er-
deljc)
3. mesto DP trojke M (Alojz Smrke, Bogo Mlakar, Ivan Janez Ko-
revec, Dare Erdeljc) 
4. mesto DP natančno izbijanje Ž (Darja Mlakar), M (Dare Erdeljc)
5. mesto DP trojke MIX (Darja Mlakar, Alojz Smrke, Dare Erdeljc)
5. mesto DP posamično M (Ivan Janez Korevec)
5. mesto Tour dvojke Čatež (Darja Mlakar, Ivan Janez Korevec, 
Dare Erdeljc)
5. mesto Tour trojke Vuzenica (Darja Mlakar, Ivan Janez Korevec, 
Dare Erdeljc)
5. mesto Tour trojke Vuzenica (Karmen Erdeljc, Jožico Boso in 
Rudi Solero − oba Arnika)
Na končni Tour lestvici Ž zaseda Darja Mlakar 5. mesto. 
Vse letošnje tekme so bile izjemen logistični zalogaj, tudi za igral-
ce. Toda nam je z izdatno pomočjo Občine Trebnje vseeno uspelo 

RK Trimo Trebnje
Rokometaši RK Trimo so na letošnjo sezono lahko upravičeno po-
nosni. Pod vodstvom trenerja Uroša Zormana so že od samega 
uvoda v sezono 2020/21 nizali vrhunske rezultate v domačem 
prvenstvu, nad pričakovanji pa odprli tudi evropsko ligo. Na 
uvodnem dvoboju lige EHF so v gosteh premagali madžarsko Ta-
tabanyo, v dvorani Tivoli pa je padel še makedonski Eurofarm. 
Okužbe s koronavirusom pa so krojile koledar tekem tudi v dr-
žavnem prvenstvu, a so fantje tudi v karanteni skrbeli za svojo 
pripravljenost, kar kaže položaj na lestvici, saj si z Gorenjem de-
lijo 2. mesto v ligi. Do sedaj so odigrali devet tekem, kjer so na 
kolena že v uvodu v sezono spravili Koprčane, se znesli nad Je-
ruzalemom in se zmage veselili proti Ribnici, v 4. krogu pa doma 
premagali še Krko. Do točk so prišli tudi v dvorani Leona Štuklja, 
kjer so ugnali Velenjčane, za zanesljivo zmago pa poskrbeli še v 
Izoli ter pri novincih − Ljubljana in Slovan. Nekaj smole pa so imeli 
Trebanjski levi na gostovanju na Koroškem, kjer so doživeli prvi 
poraz v letošnji sezoni. Rokometaši Trima so v novembru podprli 
najbolj brkato gibanje v mesecu − MOVEMBER, saj se zavedajo 
problematike raka prostate in raka testisov.

Selekcije NK Trebnje  
v leto 2021
Vse selekcije NK Trebnje (tudi v sodelovanje z ŽNK Olimpija) se 
po nedokončanem jesenskem delu tekmovanja v MNZ Ljubljana 
in NZS pripravljajo na čas, ko bodo lahko pričele z udejstvova-
njem, seveda ob predpogoju, da bodo to dovoljevale razmere v 
državi. Do takrat pa treningi praviloma potekajo na daljavo. Lah-
ko rečemo, da smo bili aktivni po svojih najboljših močeh tudi v 
letu 2020, zato v letu, ki prihaja, v NK Trebnje želimo vsem našim 
članom kluba in občanom ter občankam občine Trebnje srečno, 
veselo in predvsem zdravo leto 2021. 
Športni pozdrav!

Leon LOBE, NK Trebnje
Foto: članice pred prvenstveno tekmo

odlično organizirati Državno prvenstvo v mešanih trojkah in Tour 
dvojk. 

ŠRD Čatež, Dare Erdeljc

David Lipoglavšek, RK Trimo Trebnje
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Zaključek sezone 
golfa 2020
Golf&C.CLUB TREBNJE je letos kljub izrednim razmeram realiziral večino načrtovanih 
aktivnosti. Organizirani so bili tečaji za otroke, vadba članov, golf camp za otoke in nekaj 
turnirjev na našem igrišču. Leon Vidic je dosegel prvo mesto v U12 GZ Slovenije. Tečaje 
in vadbe so izvajali Omer Demirovič, Matjaž Lavrih in Lan Gašperin. Praznovanja 20-let-
nice delovanja društva zaradi razmer nismo organizirali. Tečaji po osnovnih šolah in Golf 
centru bodo organizirani, ko bo možno. Srečno, zdravo, blagoslovljeno v leto 2021. 

Tone Zaletel

šport
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Trenutki sreče, lepe misli in 
doživetja

naj vas v novem letu
popeljejo do osebnega 

zadovoljstva
in uspehov.

Blagoslovljene božične 
praznike in srečno novo 

leto 2021.

Nestrankarska Županova lista 

Trebnje
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Nesposobnost ali zavestno omejevanje  
demokratičnih procesov?

Epidemija koronavirusa je posegla v vse pore družbenega živ-
ljenja, in sicer tudi v delo Občine Trebnje oziroma v delovanje 
Občinskega sveta. Medtem ko nekatere občine (Mirna, Ivanč-
na Gorica …) izvajajo občinske seje preko sistema videokonfe-
renc že od prvega vala epidemije, Občina Trebnje sklicuje do-
pisne seje, na katerih ni možna razprava, še več, na dopisnih 
sejah se odloča o finančnih zadevah. V SD smo dokazali, da 
se lahko preko videokonference organizira in izvede kongres 
s 300 delegati.
Poraja se torej vprašanje, ali Občina ni sposobna organizirati 
videokonference s trenutno 19 svetniki ali pa gre za zavestno 
omejevanje demokracije.

Socialni demokrati Trebnje 

Epidemija navkljub ukrepom vlade ne popušča. Koronavirus 
še naprej kaže svoje zobe in nas pušča v skrbeh, tudi glede 
preživljanja prihajajočih praznikov. Vse bolj očitno postaja, da 
bo tradicionalno doživljanje veselega decembra korenito dru-
gačno kot doslej. Upoštevajmo priporočila in ukrepe ter s tem 
čim prej povrnimo življenje v ustaljene tirnice.
OO SLS Trebnje želi blagoslovljen božič vsem občankam in 
občanom, obilo miru v vaših domovih in družinah, hkrati pa 
ponosen dan samostojnosti in enotnosti ter srečno in zdravo 
leto, ki prihaja. 

OO SLS Trebnje

SREČNO V LETU 2021

SMC je stranka, ki se je pripravljena dogovarjati z vsemi, ki 
želijo voditi politiko za boljše življenje vseh državljanov. V teh 
časih res ni lahko, saj je epidemija COVID-19 močno spre-
menila tokove v vseh vejah gospodarstva. Nov izobraževalni 
proces, spremembe na področju osebnih stikov in nove oblike 
komuniciranja spreminjajo naše razmišljanje in medsebojne 
odnose. Vendar moramo vztrajati in premagati epidemijo!

Vsem občankam in občanom želimo mirne božične praznike 
ter uresničitev osebnih želja, zdravja in sreče v letu 2021!

 LO Trebnje

stranke
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Noč v korakih, mirnega je sna,
vzela, kar življenje da.
Pot zdaj tvoja vodi tja,
kjer so drugi tvoji že doma.

ZAHVALA
Sporočamo žalostno vest, da nas je v 77. letu starosti zapustil naš dragi ata 

ADOLF BRAJER
 iz Lukovka 6, Trebnje, 

nazadnje stanujoč v DSO Trebnje.

V dneh, ko nam je bilo najtežje, ste z nami delili žalost, nas spodbujali, nam 
stali ob strani in izrekali tople besede sožalja. Zahvaljujemo se vsem sorodni-
kom, vaščanom, prijateljem, DSO Trebnje, sodelavcem Komunale Novo mes-
to, Avtomehanike Avsenik in 157. Logističnemu polku SV in zahvala kaplanu 
za lepo opravljen obred ter vsem, ki ste darovali cvetje, sveče in za svete maše. 
Iskrena zahvala tudi članom PGD Lukovek za tople besede sočutja, pogrebni 
službi Mateja Novak ter pevcem in izvajalcu Tišine. 

Žalujoči: vsi njegovi

Na nebu že tisoč zvezdic gori,
a vedno prostor še za eno se dobi.
Ta nova zvezdica si mama ti,
ki za nas svetila boš vse dni. 

 
 

ZAHVALA
V začetku novembra je tiho odšla od nas naša draga mami,

babica, prababica in teta

FRANČIŠKA GLIVAR
iz Korit pri Dobrniču

Ob njenem odhodu v večnost se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče in svete maše. Hvala 
tudi ge. Majdi Gačnik za občasne obiske na domu, dr. Hrovatovi iz ZD Treb-
nje, pogrebni službi Novak za lepo organiziran obred, pevcem ter g. župniku 
Milošu Koširju za ganljive besede slovesa. Hvala vsem, ki jo boste ohranili v 
lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

Vsa toplina in ljubezen 
tvojega srca ostaja z nami.
Hvala ti!

ZAHVALA
v 83. letu je odšla naša mama, babica, prababica

IVANKA MARIJA GRČMAN
iz Mačjega Dola

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje 
in svete maše. 
Še enkrat hvala vsem, ki ste našo mamo 
pospremili na njeni zadnji poti.

VSI NJENI

Mirno v jutro si zaspala, 
med zvezde v nebeški raj si se podala
in enkrat tam nas boš čakala. 
 

Z A H V A L A
V 87. letu starosti nas je zapustila draga mama, babica, prababica, sorodnica 

in prijateljica 

MEDVEŠEK ANGELA ZLATKA
Iz Velike Loke

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja ter stisk roke. Hvala pogrebni službi Komunale 
Trebnje, gospodu župniku Slavku Kimovcu in govorniku Igorju Ozimku za 
ganljiv govor. Posebna zahvala gre tudi negovalkam DSO Trebnje ter urgentni 
službi ZD Trebnje. Hvala vsem, ki ste jo pospremili k njenemu večnemu počit-
ku. Hvala tudi vsem, ki ste bili v mislih z nami. Pogrešali jo bomo. 

Vsi njeni 

Spomin je svetloba, ki dušo obliva,
spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva.

ZAHVALA
V 89. letu je za vedno zaspala mama, babica, prababica, tašča in teta

JUSTINA VIDMAR
Iz Studenca 2, Trebnje

Ob njenem odhodu v večnost se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, znancem in sodelavcem Trimo d.d. in Metro d.d. za izrečeno soža-
lje, podarjene sveče, cvetje, darovane maše in denarne prispevke. Iskrena hvala 
zaposlenim v ZD Trebnje, še posebej dr. Mariji Petek Šter in patronažni sestri 
Mateji Zajc. Hvala tudi osebju SB Novo mesto za lajšanje zadnjih trenutkov. 
Hvala oskrbovalkam DSO Trebnje za pomoč na domu.
Prav tako zahvala duhovniku za lepo opravljen obred, pevcu za zapete pesmi 
in pogrebni službi Komunale Trebnje.

Vsem še enkrat hvala.Žalujoči: Vsi njeni

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

ZAHVALA
V 84. letu starosti nas je zapustila draga mama, babica in tašča

ANA GLAVAN
iz Železnega 1 pri Dobrniču

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, pri-
jateljem, znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje in svete maše. 
Posebna zahvala DSO Trebnje, zdravstvenemu osebju ZD Trebnje, Pogrebni 
službi Robert Novak, pevcem in gospodu župniku Milošu Koširju za lepo 
opravljen obred. Še enkrat hvala vsem, ki ste jo pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njeni

zahvale
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Sponzor nove križanke je podjetje Cementni izdelki 
Gorec d.o.o., Šentlovrenc 21, 8212 Velika Loka.

Podjetje je eno od vodilnih podjetij v Sloveniji v panogi proizvod-
nje cementnih izdelkov. Že več kot 50 let sledi svojim ciljem, ki so 
v skladu z družinsko tradicijo, in danes zaposluje več kot 50 oseb.
Osnovna dejavnost je proizvodnja različnih cementnih izdelkov, 
ki pa jo dopolnjuje proizvodnja peska in betona ter storitve pre-
voza. Proizvodni program obsega različne dimenzije betonskih 
blokov, betonskih in opečno betonskih vogalnikov, robnikov, trav-
nih plošč, tlakovcev, lomljenih zidakov in škarpnikov, betonske 
cevi in pokrovi,  dimniških plaščev. Poleg tega prodajni asortima 
dopolnjujejo biološke čistilne naprave v betonskih posodah, be-
tonski zbiralniki vode in lovilci olj.
V podjetju ves čas sledijo novim trendom na področju gradbe-
ništva. Istočasno pa razvijajo lastne produkte, s katerimi sledijo 
povpraševanju in zahtevam kupcev. Obiščete jih lahko na sedežu 
podjetja v Šentlovrencu 21, 8212 Velika Loka vsak dan od 6.00. 
do 17.00. ure. Lahko jih pokličete tudi na tel. 07/30 48 350 ali 
obiščete njihovo spletno stran http://www.gorec.info. 

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

Geslo križanke in svoj naslov pošljite izključno na dopisnicah 
na Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali na elektronski 
naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com najkasneje do pone-
deljka, 4. 1. 2021. Gesel po tem datumu in gesel brez naslova ne 
bomo upoštevali.

Pravilno geslo križanke iz novembrske številke Glasila se glasi  
DELUXE. Prejeli smo 90 rešitev, od tega 4 nepravilne. Na seji  
7. 12. 2020 smo izžrebali 3 nagrajence:
1. nagrajenka: Maja Pekolj, Dolenja Nemška vas 24 B, 8210 Trebnje 
2. nagrajenec: Marko Slavič, Zidani most 10, 8210 Trebnje 
3. nagrajenec: Luka Mandelj, Stari trg 29 A, 8210 Trebnje 

Nagrajenci bodo vrednostne bone podjetja LIDL SLOVENIJA pre-
jeli po pošti.

križanka



KAJ LAHKO STORIM, DA PREPREČIM  
ŠIRJENJE NOVEGA KORONAVIRUSA 

SARS-CoV-2019

Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki 

Redno in temeljito si umivamo roke z milom in vodo. 

Ne dotikamo se oči, nosu in ust.

Upoštevamo pravila higiene kašlja.

V primeru, da zbolimo, ostanemo doma. Povežemo se s svojim izbranim 
osebnim zdravnikom, izven delovnega časa ambulante pa z dežurno 
zdravstveno službo. Nato sledimo njihovim navodilom.

V zaprtih javnih prostorih uporabljamo obrazno masko ali ruto, ki 
prekriva nos in usta.

V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih 
prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno 
zračenje zaprtih prostorov.

Spremljamo informacije iz strokovno podprtih, zanesljivih virov in 
ravnamo po priporočilih zdravstvenih strokovnjakov.

Novi koronavirus so poimenovali SARS-CoV-2, bolezen, ki jo virus povzroča 
pa COVID-19.  Bolezen se kaže z vročino, kašljem in občutkom pomanjkanja 
zraka, kar je običajno za pljučnico.

V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok 
uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost etanola v 
razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno 
samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso 
namenjena čiščenju/razkuževanju kože.

imajo povišano telesno temperaturo, kihajo in kašljajo.  
(Virus se širi kapljično, zato je varna razdalja 1,5 m)

Zaradi razlogov, ki jih še ne poznamo v celoti, pri starejših, ki 
zbolijo za novo virusno boleznijo COVID-19, bolezen pogosteje 
poteka v težji obliki. Nevarnost zapletov je večja tudi pri 
kronično bolnih. Zato je zelo pomembno, da starejši natančno 
upoštevajo sprejete ukrepe in sledijo nasvetom strokovnjakov 
glede zaščitnih ukrepov, prav tako pa je odgovornost vseh, da 
poskrbimo za kar največjo varnost starejših sodržavljanov.

OSNOVNA NAČELA RAVNANJA

PRIPOROČILA ZA STAREJŠE V ČASU EPIDEMIJE 
NOVE VIRUSNE BOLEZNI COVID-19

Izogibajte se tesnim 
stikom z ljudmi. 
Varna razdalja je 
najmanj 1,5 m.

Še zlasti se izogibajte 
stikom z ljudmi, ki 
kihajo ali kašljajo.

Ne dotikajte se oči, 
nosu in ust, da si 
čez sluznico ne 
vnesete virusa.

Upoštevajte pravila 
higiene kašlja.

Izogibajte se 
zaprtih

Izogibajte se
dotikanja površin, ki 
se jih dotikajo tudi 
drugi (kljuke, držala, 
stikala…).

Poskrbite za 
redno 

Za
razkuževanje 
rok uporabite 

Redno si 
umivajte 
roke z milom 

zračenje zaprtih 
prostorov.
Prezračite prostor za 
pet do deset minut 
večkrat na dan.

in vodo, zlasti kadar 
kašljate, kihate, se 
vsekujete; po vrnitvi 
domov, pred jedjo, 
po jedi, če kadite, po
kajenju; roke si lahko 
občasno tudi razkužite.

namensko razkužilo 
za roke. Vsebnost 
etanola v razkužilu za 
roke naj bo najmanj 
60 %. 

prostorov, v katerih 
se zadržuje več ljudi. 
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e 
za

pr
tih

Iz
og

ib
aj

te
 s

e
do

tik
an

ja
 p

ov
rš

in
, k

i 
se

 ji
h 

do
tik

aj
o 

tu
di

 
dr

ug
i (

kl
ju

ke
, d

rž
al

a,
 

st
ik

al
a…

).

P
os

kr
bi

te
 z

a 
re

dn
o 

Za ra
zk

už
ev

an
je

 
ro

k 
up

or
ab

ite
 

R
ed

no
 s

i 
um

iv
aj

te
 

ro
ke

 z
 m

ilo
m

 

zr
ač

en
je

 z
ap

rt
ih

 
pr

os
to

ro
v.

P
re

zr
ač

ite
 p

ro
st

or
 z

a 
pe

t d
o 

de
se

t m
in

ut
 

ve
čk

ra
t n

a 
da

n.

in
 v

od
o,

 z
la

st
i k

ad
ar

 
ka

šl
ja

te
, k

ih
at

e,
 s

e 
vs

ek
uj

et
e;

 p
o 

vr
ni

tv
i 

do
m

ov
, p

re
d 

je
dj

o,
 

po
 je

di
, č

e 
ka

di
te

, p
o

ka
je

nj
u;

 r
ok

e 
si

 la
hk

o 
ob

ča
sn

o 
tu

di
 ra

zk
už

ite
.

na
m

en
sk

o 
ra

zk
už

ilo
 

za
 r

ok
e.

 V
se

bn
os

t 
et

an
ol

a 
v 

ra
zk

už
ilu

 z
a 

ro
ke

 n
aj

 b
o 

na
jm

an
j 

60
 %

. 

pr
os

to
ro

v,
 v

 k
at

er
ih

 
se

 z
ad

rž
uj

e 
ve

č 
lju

di
. 
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