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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, 7. 2. 2022, do 15. ure, pred-
viden izid je v sredo, 16. 2. 2022.
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 

Odnosi  
in korona čas 
Odnosi med ljudmi so temelj človeške 
družbe in vsake skupnosti.  Leto, ki je pred 
nami, je torej odvisno od našega sodelo-
vanja in od naše pripravljenosti narediti 
nekaj tudi za skupnost. Najbolj osnovna 
je pomoč soljudem in sodelovanje na voli-
tvah. Volitev bo v letošnjem letu kar nekaj, 
prve in najpomembnejše so volitve v DZ. 
Ob tej priložnosti bi se želel zahvaliti obe-
ma poslancema Blažu Pavlinu, NSI, in Fran-
ciju Kepa, SDS, za izjemno sodelovanje in 
za pomoč pri kontaktiranju z državnimi or-
gani. V teh dveh letih smo bili zelo uspešni 
pri pridobivanju in izvajanju projektov ter 
EU sredstev. V času Šarčeve vlade me na 
ministrstvih niso niti sprejeli, kaj šele, da 
bi potrdili kakšen projekt. Torej prepričan 
sem, dokler bo imel KUL take vodje, jim ni 
zaupati vodenje nove vlade. Nove stranke, 
ki nastajajo tik pred volitvami, pa tudi ni-
majo daljšega roka trajanja kot en mandat. 
Novi mesije, ki nam jih ponujajo medijski 
konstruktorji in anketarji, pa se niso izka-
zali, če se spomnimo Jankoviča, Cerarja ali 
Šarca. Leva sredina, če želi uspešno voditi 
vlado, se mora združiti in izvoliti močnega 
vodjo. Po Drnovšku ni bilo več nobenega 
pravega voditelja na levi sredini. 
Pred nami je izzivov polno leto 2022. Vsak 
izmed nas, tako je v demokraciji, se bo tru-
dil po svoje. Tistim, ki bodo uspeli, bomo 

čestitali in vanje položili svoja upanje za 
uspešno Slovenijo in Občino Trebnje. Tistim, 
ki jim ne bo uspelo, pa želim, da se čim prej 
postavijo na noge in gredo naprej. Če je tre-
ba in zmoremo, jim bomo pri tem pomagali. 
To je vzdušje, s katerim lahko prispevamo v 
zdravo politično skupnost in evropsko Slove-
nijo. To naj bo leto, ko se znebimo korona-
virusa in dobimo dobre ter sposobne obla-
stnike.
Srečno, Slovenija in Občina Trebnje

župan Alojzij Kastelic

Poročilo  
z 19. redne seje 
Občinskega sveta 
Občine Trebnje
Župan je sklical 19. redno sejo Občinske-
ga sveta Občine Trebnje (v nadaljevanju: 
Občinski svet), ki je potekala v sredo, 15. 
decembra 2021, od 16. do 19.10. ure v 
predavalnici Centra za izobraževanje in 
kulturo Trebnje in preko videokonference 
MS Teams.  
Na seji je bilo prisotnih 19 članic in članov 
Občinskega sveta, na dnevni red pa je bilo 
umeščenih 6 točk. Na Občini Trebnje smo 
pri organizaciji in izvedbi seje spoštovali 
priporočila in ukrepe NIJZ za preprečitev 
širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 ter 
upoštevali veljavne odloke Vlade RS. 
Občinski svet je na 19. redni seji uvodoma 
za nadomestno članico Odbora za prora-
čun in finance imenoval Sašo Gognjavec iz 
Dolenjih Ponikev. 

V nadaljevanju je bil v drugi obravnavi spre-
jet Odlok o podelitvi koncesije za oprav-
ljanje javne službe v osnovni zdravstveni 
dejavnosti na področju splošne medicine v 
občini Trebnje.
Občinski svet je na 19. redni seji največ časa 
namenil razpravi o osnutku Nabora (mož-
nih) ukrepov za Rome. V razpravi sta sode-
lovala tudi član vladne Delovne skupine za 
obravnavo romske problematike Manuel 
Vesel in načelnik Policijske postaje Trebnje 
Željko Hvalec. Razprava je bila zelo kon-
struktivna in usmerjena v iskanje rešitev. 
Podanih je bilo nekaj dodatnih predlogov 
in ukrepov s ciljem, da se stanje na tem po-
dročju izboljša.  
Vse informacije o sklicu in vsebini sej Občin-
skega sveta so na voljo na spletni strani 
Občine Trebnje (www.trebnje.si), na kateri 
si lahko preberete gradiva in potrjene zapi-
snike preteklih sej.

Andreja Perc
Oddelek za splošne zadeve

OU Občine Trebnje
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Varovancem DSO 
Trebnje gasilke 
z voščilnicami 
polepšale praznike 
Komisija za članice pri Gasilski zvezi Treb-
nje (GZT) je tradicijo izdelovanja novolet-
nih voščilnic konec lanskega novembra in 
v začetku decembra že drugo leto zapored 
zaradi korona razmer izvedla na domu 
članic, nekatere pa celo v matičnem ga-
silskem domu. Na tokratni delavnici so 
izdelovale voščilnice za potrebe GZT ter 
kolekcijo povečale z dobrim namenom – 
izdelati voščilnice za vse varovance Doma 
starejših občanov Trebnje (DSO Trebnje) 

Ugotovitve  
pri nadzorih 
nad ravnanjem 
s komunalnimi 
odpadki 
Inšpektor Medobčinskega inšpekcijskega 
nadzorstva Skupne občinske uprave občin 
Dolenjske je v sodelovanju z izvajalcem 
javne službe zbiranja komunalnih od-
padkov Komunalo Trebnje, d.o.o. izvedel 
nadzore nad ustreznim ločevanjem komu-
nalnih odpadkov v gospodinjstvih. Nadzori 
so bili opravljeni na dan prevzema komu-
nalnih odpadkov. 

Vsako gospodinjstvo mora imeti najmanj 
zabojnik za zbiranje mešanih komunalnih 
odpadkov (zelen pokrov) in zabojnik za zbi-
ranje mešane embalaže (rumen pokrov). 
To velja za vsak naslov, kjer ima kdo prijav-
ljeno stalno ali začasno prebivališče. Ste-
klena embalaža in papir se zbirata na t. i. 
»ekoloških otokih«, biološki odpadki pa 
v posebnih rjavih zabojnikih, razen če jih 
uporabnik sam hišno kompostira. 

Pri nadzorih je bilo ugotovljeno malo bolj-
še stanje glede na prejšnja leta. Približno 
80 % uporabnikov dobro pozna in upošte-
va pravila pri ločevanju odpadkov − rezul-
tati so nekoliko boljši v urbanih območjih, 
nekoliko slabši pa na podeželju. 

Najpogostejše nepravilnosti v zabojnikih 
za mešane komunalne odpadke (preosta-
nek odpadkov) so naslednje:
• odlaganje bioloških odpadkov (olupki 

sadja in zelenjave, ostanki hrane)
• odlaganje mešane embalaže (ploče-

in Enote Šmarjeta, kar so tudi uresničile. 
Predsednica komisije Olga Smolič je izdel-
ke v ponedeljek, 20. decembra 2021, pre-
dala  direktorici DSO Trebnje Petri Kušar 
Stojakovič in Mateji Vidmar, vodji delovne 
terapije. V DSO so na voščilnice navedli še 
imena in priimke njihovih varovancev ter 
jim jih pred božičem izročili.
 
Po izročitvi voščilnic varovancem so v DSO 
Trebnje v zahvali komisiji med drugim na-
pisali: “Iskrice v očeh varovancev, ko so 
prejeli voščilnico, so najlepše plačilo za 
ves trud.” 

Mojca Femec
Komisija za članice GZ Trebnje

vinke, plastenke, plastična embalaža 
živil, plastične vrečke in folije, kon-
zerve)

• odlaganje papirja in papirne embala-
že (časopis, reklame, karton)

Še vedno je veliko nepravilnosti na skupnih 
zbiralnicah, ki so pri večstanovanjskih 
objektih in v vinorodnih okoliših. Tukaj se 
pokaže brezbrižnost nekaterih ljudi, kot 
da bi razmišljali: »Saj ni moj zabojnik, to 
ni moja skrb.« 

V nekaterih naseljih pa smo opazili tudi, 
da uporabniki nimajo ustreznih zabojni-
kov. To je bolj pogosto v vinorodnih oko-
liših, kjer ima čedalje več ljudi prijavljeno 

prebivališče, pozabijo pa na obveznost za-
gotovitve zabojnikov. 

Občane preventivno opozarjamo, da do-
sledno ločujejo komunalne odpadke in 
jih prepuščajo v namenskih zabojnikih. Z 
nadzori bomo še nadaljevali. Informacije 
ob morebitnih dvomih, kaj sodi v kateri za-
bojnik, lahko pridobite pri izvajalcu javne 
službe na tel. 040 757 622 ali pri inšpek-
torju na tel. 040 672 906 ter tudi na splet-
ni strani Komunale Trebnje, d.o.o. 

Niko Avguštinčič
medobčinski inšpektor

Skupna občinska uprava občin Dolenjske
Medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo

novice



5
Trebnje

vpis



6
Trebnje

Niko Avgustinčič
Poznamo ga kot prijaznega policista, ki je dolga leta delal na Poli-
cijski postaji Trebnje. Opravljal je vsa dela od splošne do promet-
ne policije. Na mesto policista v PP Trebnje je prišel iz Ljubljane in 
tudi tu delal od patruljne policije do kriminalista in si tako nabiral 
dodatna znanja. 
V času dela na Policijski postaje Trebnje, Policijska uprava Novo 
mesto, je leta 2005 uspešno zaključil osnovno usposabljanje za 
delo v mirovnih misijah. V misiji na  Kosovem pa je bil v okviru 
misije UNMIK med leti 2007 in 2009.
Tam je opravljal naloge v operativno-komunikacijskem centru, pri 
varovanju meje, v specialni enoti, enoti za varovanje oseb, kri-
minalistično obveščevalni enoti, analitski službi, pri preiskovanju 
organizirane kriminalitete in vojnih zločinov.
Vmes je delal na Policiji in leta 2011 prejel medaljo za požrtvo-
valnost, saj sta s kolegom policistom Borisom Kraševcem rešila 
obešenega moškega in ga oživljala vse do prihoda reševalcev.
Ponovno je leta 2013 za eno leto odšel na misijo na Kosovo in 
delal v okviru misije EULEX in krepil ter poglabljal mednarodna 
sodelovanja.
Vedno je rad iskal nove izzive in ker se je ponudila možnost, se je 
prijavil na razpis za medobčinskega inšpektorja, kjer so mu odprli 
vrata. 

Katera področja pokrivate?
Moje delo zajema vodenje in odločanje v vseh upravnih po-
stopkih s področja dela medobčinskega inšpekcijskega nadzora. 
Skupna občinska uprava Mirnska dolina dela za občine Mokro-
nog-Trebelno, Šentrupert in Mirna, upravne in prekrškovne nalo-
ge na področju inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva. V 
skupni občinski upravi opravljajo naloge inšpektorji in redarji kot 
pooblaščene uradne osebe, ki izvajajo pooblastila na podlagi Za-
kona o inšpekcijskem nadzoru in Zakona o občinskem redarstvu.

Kaj je vaše delo?
Inšpekcijsko nadzorstvo se opravlja nad občinskimi predpisi in 
državnimi predpisi, katerih nadzorstvo je preneseno na lokalno 
skupnost. Inšpekcija opravlja nadzor nad predpisi, ki urejajo na-
slednja področja:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih 

vodov in zračnikov ter druge naloge zaradi varstva zraka in var-
stvo pred požarom,

– izgradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest in javnih 
poti,

– urejanje in vzdrževanje pokopališč,
– pokopališka in pogrebna dejavnost,
– urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest v naseljih, ki niso raz-

vrščene med magistralne, regionalne in lokalne ceste,
– urejanje, vzdrževanje in upravljanje javnih tržnic in plakatnih 

mest,
– javna razsvetljava v naseljih,
– občinske takse,
– zimska služba,
– uporaba zastave in grba,
– označevanje cest, ulic, naselij in zgradb,

in na drugih področjih, ki jih določijo občinski in drugi predpisi.
Inšpekcija tudi spremlja, analizira in podaja predloge za izbolj-
šanje stanja na področjih, ki jih nadzira, ter preventivno deluje z 
objavami člankov, obvestil in opozoril v občinskih glasilih.
Medobčinska inšpekcija se vključuje tudi v različne akcije, ki so 
vezane na varovanje okolja.

Delavno področje je veliko in obsežno. Delate sami ali vas je 
več?
Za Trebnje, Mokronog in Mirno sva dva inšpektorja, ki si deliva 
delo.
Kolegica pokriva gradbeni del, ki je novejša in zahtevnejša veja, 
deliva pa si cestna področja. Jaz sem odgovoren za komunalni 
del, ki zajema priklope, vodovod, kanalizacijo, odpadke, pogreb-
no dejavnost, in oglaševanje, ki je zelo prepleteno s cestami in 
plakatiranje. Velik poudarek pa je na odpadkih oz. pravilnem lo-
čevanju v gospodinjstvih in skupnih zbiralnicah. Odpadkov je na 
žalost vedno več in zato je tu tudi več kršitev 

Delo na terenu je poleg zelo dobrega poznavanja zakonskih 
predpisov pomemben element uradnega nadzora. Kakšen je 
vaš pogled na celoten teren, kjer kot inšpektor ugotavljate de-
jansko stanje?

intervju
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Če pogledamo odpadke, kjer je nadzor 
največji, moram reči, da so se stvari prema-
knile v plus, kar je pohvalno. Tu delo teče 
sledeče. Dogovorimo se s Komunalo in po-
tem vsaj 2-krat letno, in sicer spomladi in 
jeseni delamo preglede oz. v enem dnevu 
pregledamo povprečno od 100 do 150 gos-
podinjstev oz. odpadkov v kantah. V treh 
tednih se ravno naredi cel krog. Veseli me, 
da je vsakič bolje, z manj kršitvami. Očitno 
se ljudje zavedajo življenja na planetu. 

Kateri odpadki so najbolj sporni?
Problemi so še vedno z odpadki v zelenih 
kantah, kjer se velikokrat najde tudi kaka 
plastika ali biološki odpadki. Vedno vse na-
redim na miroljuben način in ne komplici-
ram. Če se zgodi neka napaka, menim, da 
je to le nečimrnost, nepazljivost in sprva le 
opozorimo, da se stvari ne ponavljajo in ve-
čina vzame stvar resno.

Kaj pa odpadki, kot so maske, rokavice, 
testi, palčke …?
Načeloma se ti odpadki sortirajo kot vsi 
ostali. Plastika v rumeno, ostalo v zeleno. 
Direktne nadzore nad temi odpadki pa 
izvaja državna inšpekcije, tako da nas to ne 
bremeni. 

So morda tudi prijave?
Prijav za odpadke po gospodinjstvih ne be-
ležimo. Sem pa tja dobimo prijave za od-
padke, ki se nahajajo kje v naravi ali poleg 
kontejnerjev in v blokovskih naseljih ter zi-
danicah. A tam je težko najti krivca, saj so 
zbiralnice skupne z večjo maso ljudi, zato je 
osveščenost ljudi še toliko bolj pomembna.

Kdaj se odločite za izdajo plačilnih nalogov 
ali strožjo kazen?

Moje načelo je, da ob prvi kršitvi povem, 
opozorim, ob drugem pregledu, če je še 
vedno napačno ločeno, pa napišemo kazen 
oz. globo.

Je morda kdaj kaj verbalnega ali fizičnega 
nasilja nad vami inšpektorji?
Vedno se pri strankah takoj predstavim, 
kdo sem in zakaj prihajam, a vsi ne spreje-
majo tega kot delo, ki ni slabonamerno in 
se temu primerno tudi odzovejo. Vseeno 
pa sem do sedaj še vedno uspel najti nek 
miroljuben pristop za konstruktiven pogo-
vor.

Ste mogoče v zadnje času napisali kakšno 
globo?
Vsako zadevo, ki jo odpremo, vodimo po 
dveh tirih. Eno je inšpekcijski postopek, 
drugo pa prekrškovni. To pomeni, da če se 
nekaj inšpekcijsko narobe naredi, obstaja 

določilo, ki določa kazen oz. izpis plačilne-
ga naloga z globo, ki je že nekaj časa nisem 
napisal.

Se po opozorilu oz. opominu vrnete h krši-
telju in preverjate stanje?
K tistim, ki jih opozarjamo, ravno vedno ne 
gremo, saj bi bilo vse malo težje obiskati. 
Obiščemo in preverjamo stanje pa pri vseh, 
ki smo jim napisali globo. Odzivi so različni. 
Imamo kar nekaj primerov, ko smo napisali 
tudi po dvakrat, trikrat globo, da se je pri-
čelo kaj premikati. 
Vsako gospodinjstvo mora obvezno ime-
ti zeleno in rumeno kanto, po potrebi če 
nima kompostnika, pa še rjavo tudi za bio-
loške odpadke.

Imate načrt širiti vaše področje dela?
Odpira se nam gradbeno področje, ki je za-
nimivo in od junija dalje bo tudi to v naši 
pristojnosti. Skednji, drvarnice, objekti, 
ki ne sodijo na določena zemljišča in niso 
grajene s pravilni dovoljenji. Tako se bomo 
lotili še enega potrebnega segmenta na te-
renu.

Z ločevanjem odpadkov pričnimo že 
doma, v gospodinjstvih, saj ne zahteva 
veliko truda in časa, le malo dobre volje. 
Odnesimo jih v kante ali na ekološke oto-
ke. Ne mecimo jih v naravo in ob cestah, 
saj je to res nekaj nepojmljivega in uničujo-
čega tako kot npr. umazana cesta, ki je lah-
ko nevarna za vse udeležence; od peščev, 
kolesarjev do vseh voznikov motornih vozil 
in ostalih udeležencev. Na nek način se s či-
stostjo narave kaže tudi naš odnos do nara-
ve in vseh bitij, zatorej: »Ločujmo in naravo 
varujmo.«

Mojca Smolič
Foto: M.S. in arhiv N.A.

intervju
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Praznično dogajanje  
na PŠ Šentlovrenc
December je čas, ko se ga vsi prav lepo razveseli-
mo. In nič drugače ni bilo tudi pri nas. V decem-
ber smo zakorakali z okraševanjem šole. Z učenci 
smo aktivno ustvarjali izdelke, s katerimi smo si 
popestrili naše šolske prostore in tako v šolo pri-
nesli občutek topline, veselja, radosti. KS Trebnje 
je našo šolo povabila tudi na kulturno dogajanje v 
Park likovnih samorastnikov. Učenci so se pod vod-
stvom učitelja Uroša Primca predstavili kot Otroški 
pevski zbor PŠ Šentlovrenc, na koncu pa so si ogle-
dali še otroško prestavo v okviru knjižnice. Da pa 
je bil december še bolj prazničen, smo se z učenci 
odločili, da bomo izvedli bazar. Ponujali smo ko-
renčkov sok, medenjake, venčke, smrečice, izdelke 
iz slanega testa, viseče okraske, papirnate svečke, 
snežake ter voščilnice. Učenci so z veliko vnemo 
izdelovali izdelke iz dneva v dan in pri tem niso iz-
gubili volje. Da pa je bil bazar še bolj prazničen, 
smo imeli pravo stojnico, ki jo je izdelal oče naše 
učenke, gospod Jože Gorjanec, ki se mu prav lepo 
zahvaljujemo. Zahvaljujemo se tudi vsem, ki so si 
vzeli čas in pristopili do stojnice ter darovali za iz-
delke. V zadnjem tednu pred počitnicami je učen-
cem skrivaj pustil pismo tudi Božiček. Prinesel jim 
je darila, in sicer nogometno žogo ter perlice za 
likanje. Učenci so se daril zelo razveselili in jih tudi 
takoj preizkusili. Tako pester je bil naš december, 
ki se ga bomo zagotovo še dolgo spominjali in obu-
jali lepe spomine na vsa doživetja. 

Petra Kastelic, učiteljica

Dan samostojnosti 
in enotnosti
V sredo, 22. 12. 2021, smo v Dobrniču 
počastili dan samostojnosti in enotnosti. 
Kulturna prireditev je tudi letos potekala 
preko spleta. Pester program so izvedli 
učenci PŠ Dobrnič z mentoricami in člani 
KTD Dobrnič. V uvodnem delu smo se spo-
mnili časov osamosvojitve, nadaljevali pa z 
optimističnimi prazničnimi vsebinami. 
Pozdravila nas je pomočnica ravnatelja OŠ 
Trebnje Ana Kastigar, ki se je zahvalila za 
odlično delo in zaželela pogumne korake v 
prihodnjem letu. Predsednik KTD Dobrnič 
dr. Anton Perpar pa je vsem skupaj zaželel 
mirne praznike in srečno naprej.
Tudi mi se zahvaljujemo članom KTD Do-
brnič za sodelovanje, Občini Trebnje za 
finančno podporo, vodstvu OŠ Trebnje pa 
za odlično sodelovanje in strokovno  pod-
poro.

Srečno!

Mateja Škufca Langus, vodja PŠ Dobrnič Dramska igra učencev PŠ Dobrnič.

dogodki
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Jaslice na Jurjevi domačiji
V mesecu decembru smo krajani KS Knežja vas in birmanci iz 1. 
skupine postavili jaslice pred skedenj Jurjeve domačije na Obči-
nah. Letos smo izdelali in dodali še nekaj novih figur. Jaslice si 
lahko ogledate podnevi in v večernih urah, saj so osvetljene. Po-
stavljene bodo do 2. februarja.
V letošnjem letu smo veseli, saj so nas v jesenskem času zopet 
obiskali učenci in učiteljice iz osnovnih šol, obogatili smo zbirko 
starih predmetov in obnovili nekaj predmetov, ki so bili v zelo 
slabem stanju. V letu 2022 nas čaka še obnova strehe. 
V imenu KS Knežja se zahvaljujem vsem, ki nam pomagate pri 
ohranjanju kulturne dediščine na Jurjevi domačiji, hkrati pa si 
želimo dobrega sodelovanja še naprej. V  letu 2022 vam želimo 
veliko sreče in zdravja.
                                                                                                                                                         

Uroš Primc

Jaslice na Selih pri Šumberku
Postavitev jaslic ni nekaj novega, posebnega ali na novo odkrite-
ga. Sv. Frančišek Asiški velja za tistega, ki je prvi postavil zamisel 
in upodobitev božičnega dogodka. Prvo jaslično plastiko pa je 
ustvaril fra. Giovani di Bartolomeo v mestu Fabiano v osrednji 
Italiji okrog leta 1384. 
Torej nismo prvi, niti edini, toda postavitve smo se lotili na edin-
stven način, in sicer iz gradbenih materialov, ker smo želeli, da 
so trajne in mogočne. Odlikujejo jih železna konstrukcija, polnilo 
iz stiropora in stirodurja, oblikovanje s pomočjo pur pena in do-
delava s fasadnim lepilom in barvo. Figure so v naravni velikosti, 
zato smo potrebovali prostor, kjer sva jih z Majo Marolt izdelo-
vali. Oblikovanje je bilo dolgotrajno, ker je terjalo kar precej časa 
in strpnosti, saj se je bilo treba zaradi menjave letnih časov pri-
lagajati materialom in tudi omejitve glede korone so terjale svoj 
davek. Prostor nam je odstopil sosed Miha Zupančič, ogrodje iz 
železa nam je izdelal Jože Zupančič, vsa potrebna sredstva pa je 
priskrbel Miran Ambrožič. 
Pri postavitvi na travniku pred hišo Miha Zupančiča smo stopili 
skupaj vsi vaščani, da smo postavili hlevček, v katerega smo na-
mestili figure in potoček z jezercem, ki se vije pred hlevčkom. 
Ravno sodelovanje in medsebojna pomoč sta najlepši prispodobi 
božičnega duha.  
Na hlevčku smo popravili streho in dodali blago v ozadju hlevč-
ka. Če v vasi Sela pri Šumberku ne bi bili vsi vaščani in sorodniki 
tako povezani, bi jaslice ostale samo v naših željah, tako pa sedaj 
stojijo sredi vasi.
Od spontane ideje do končnega izdelka je preteklo kar nekaj časa 
in ogromno dela. Zato vas vabimo, da si vzamete čas in pridete 
na ogled jasli v Sela pri Šumberku in začutite moč povezanosti 
božičnega časa. 

Olga Ambrožič

dogodki



10
Trebnje

Skoraj ni človeka, ki 
ne bi poznal gospe 
NADE ZOREC, ki 
je bila že drugo 
sezono gospodarica 
v televizijskem šovu 
Kmetija.
Nada je 63-letna upokojenka, rojena in 
vzgojena v kmečkem duhu in ima veliko 
kmetijo, na kateri skrbi za kar 200 koko-
ši. Ukvarja se tudi z gojenjem pšenice in 
vinogradništvom. Je predsednica Društva 
kmečkih žena Tavžentroža, ki ima 300 čla-
nic in izjemno dobro deluje. Vedno z vese-
ljem pove, da vse članice rade sodelujejo 
in organizirajo razne dogodke, na katerih 
si vzamejo čas za mlajšo generacijo, da jo 
naučijo, kaj sta narava, kmetovanje in tako 
razdajajo ter širijo znanje iz roda v rod.
Kako ste se letos počutili na novem šovu 
Kmetija?
Na zadnjem snemanju Kmetije sem se po-
čutila kot mati oz. babi tem mladim, saj bi 
bili v večini lahko skoraj moji vnuki. Nekaj 
je bilo mojih vrstnikov, a se mi zdi, da niso 
bili popolnoma nič naklonjeni  tem mla-
dim kmetom. Skoraj zagotovo lahko re-
čem, da mladi od teh starejših niso uspeli 
odnesti nobenega znanja ali podpore, ra-
zen od Francija.

Ste se na šov prijavili sami ali vas je orga-
nizator ponovno povabil sam?
Vsaka sezona posebej mi je  prijeten izziv 
in v to zadnjo se nisem prijavila sama. Sem 
pa z veseljem potrdila oziroma sprejela 
povabilo organizatorja za ponovno sode-
lovanje.

Bo sledeči šov tudi pod vašo taktirko gos-
podarice?
Zelo si želim tudi v bodoče sodelovanja v 
šovu Kmetija, saj se rada pridružim takim 
zgodbam. Verjeli ali ne, mi je vse zlezlo 
malo pod kožo in sem bila s srcem in dušo 
pri vsaki dnevni zgodbi in kmetih, ki so ži-
veli tam. Zavedam pa se, da vsaki začeti 
zgodbi sledi tudi konec, zato ne bom po-
polnoma nič razočarana, če me ne bodo 
več povabili k sodelovanju.

S šovom ste si naredili tudi široko razpo-
znavnost.
Moji kmetje so iz leta v leto skrbno izbrani 
tako, da je že sama oddaja zanimiva in širi 
razpoznavnost sama kot taka. Res pa je, da 
me sedaj veliko ljudi prepozna kot gospo-

darico šova. Mnogi mi čestitajo in povedo 
svoje mišljenje. Eni pravijo, da sem dobra, 
drugi, da sem premila, popustljiva, da bi 
morali tekmovalci bolje poprijeti za delo 
in podobno. Takoj povem, da ti tekmoval-
ci niso kmetje, so pa neko ogledalo naše 
vzgoje, vzgoje družbe kot take. Tako smo 
vzgojili naše otroke, sedaj pa od njih zah-
tevamo, da znajo opravljati kmečka opra-
vila, v resnici pa jim nikoli nismo povedali, 
da vijoličasta krava ne obstaja in, da krava 
ne daje čokoladnega mleka.

Mladi, večina nevešči kmečkih opravil, so 
se kar dobro znašli na Kmetiji. Vas je kaj 
zmotilo, presenetilo?
Moram priznati, da so bili zelo iznajdljivi, 
delavni, predvsem pa preračunljivi. Vseka-
kor se moramo zavedati, da je to bitka za 
zajeten kupček denarja.
Letošnjo Kmetijo sem doživljala, kot bi jo 
delila z mojimi vnuki. Mladi, nagajivi, če 
se da bi se čemu izognili, ko pa gre zares, 
takrat bomo pa vsi skupaj premaknili goro, 
samo za ljubi mir, za nagrado, za fešto. Pa 
naj mi kdo pove, kako naj jih kaznujem, ko 
so tako srčni, srčkani so njihovi nasmehi, 
njihov pogled je, kot bi mi rekel „ babi pa 
dej no“, a nismo bili pridni …

Pot v Prekmurje, natančneje v  Vučjo Go-
milo, kjer se je odvijal šov, je kar daleč. 
Kako ste usklajevali svoj čas, pot in doma-
če delo?
Kar z veseljem opravljaš, ne razmišljaš o 
razdaljah, težavah. Enostavno se prepu-
ščaš toku. Kolikor se  je le dalo, sem dan 
splanirala v naprej. Pri delu doma mi po-
maga mož in naša zelo pridna »tamlada« 

ter moja vnuka. Ona dva sta že sedaj prava 
za delo, saj jima nobeno delo na kmetiji ni 
tuje.

Ste predsednica Društva podeželskih 
žena Tavžentroža. So klubske kolegice 
navdušene nad vašo novo vlogo?
Mislim, da me tudi moje kolegice iz Druš-
tva podeželskih žena, kjer sem še vedno 
predsednica, v večini podpirajo v mojih 
odločitvah na kmetiji. Nikoli ne komen-
tirajo, kakšna sem in, vedno in povsod 
pomagajo, da v društvu in izven vse lepo 
steče. Ob tej priliki se jim lepo zahvaljujem 
za vsako podporo in pomoč

Ravno pred epidemijo vam je ob 45. let-
nici delovanja uspelo razviti prapor. Ste 
bile med tem časom tudi dejavne?
Na žalost so nas ujeli časi, ki jih ni nihče 
pričakoval, tako da se velikokrat spomnim 
in sem hvaležna, da nam je v mirnih časih 
uspelo razviti prapor. Pred nami pa je že 
novo poglavje, saj se bo društvo srečalo 
z Abrahamom. Kako bo takrat, ne vem. 
Upam le, da  se vse stabilizira, umiri in da 
se vrne staro življenje. 

Pod pokroviteljstvom Zveze kmetic Slo-
venije se borite, da bi kmečko delo po-
stalo bolj cenjeno. Vam uspeva?
Povezane smo tudi z Zvezo kmetic Slove-
nije. Želimo si boljših časov, vendar se iz 
dneva v dan borimo tudi za svoj obstoj 
oziroma za svoje pravice v družbi, ker 
smo predvsem kmečke žene, kmetice, 
še vedno premalo cenjene. Smo sicer 
glasne, smo slišane, ampak ostanemo 
neuslišane. Trenutna situacija nam je 

intervju
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pokazala, kako hitro se lahko zapre pipica oskrbe s hrano, kako 
nepredvidljiv je svet in šele tedaj se zavemo, koliko je vredno 
delo kmetice.
Nikoli ne pomislimo, niti se ne zahvalimo Bogu, da nam je dal 
dobro letino, »saj bomo kupili v centrih,« je misel premnogih.
V Zvezi si prizadevamo, da bi bila kmetica uslišana. Veliko je 
kmečkih gospodinj, ki nimajo svojega lastnega dohodka, pa če-
prav so se zgarale za dobrobit družbe na kmetijah.
Najbolj pa je žalostno to, da starejše kmečke gospodinje ne 
bodo potrkale na socialna vrata in priznale, da sedaj v zrelih le-
tih, ko so jim pošle moči, nimajo za preživetje.  

Kaj je tisto, česar danes trg pri kmetu ne vidi in ne ceni?
Mnogo premalo cenijo lokalno pridelano hrano. Hrano na dose-
gu roke bi lahko primerjali z maminim objemom, ki ga po navadi 
cenimo, ko ga ni več. Mnogo premalo cenimo naša obdelana 
polja, naša urejena dvorišča, našo kulturo, kulinariko, lepote po-
deželja, kjer so urejeni vinogradi, pokošeni travniki, pase se živi-
na, polne tržnice domačih dobrot, svež kruh, kjer je žito zraslo v 
zibelki naše matere Zemlje. Če človek čuti ta odnos, ga ogreje že 
sama misel na lepote dežele, v kateri biva. 

Na veliko presenečenje večine ste se prijavili za Guinnessovo 
knjigo rekordov, in sicer s kvačkanjem grba. Od kod ideja in 
zakaj?
Klub obilici dela vedno sledim stezam, ki se prepletajo. Tako sem 
v lanskem letu zasledila veliki projekt, ki ga pripravlja gospa Ja-
dranka iz Slovenj Gradca: kvačkanje vseh slovenskih grbov. Sku-
pno je 212 grbov v posebni C2C tehniki kvačkanja. Prijavila sem 
se z Društvom Tavžentroža v želji, da kvačkam grb svoje, domače 
občine, Občine Trebnje. Žal je bil ta že oddan. Nisem vedela kaj 
storiti. »Gremo naprej,« si rečem, saj moje društvo mora so-
delovati. Tako smo ugotovili, da je na voljo še grb Mokronog-
Trebelno in sem ga vzela.

Koliko časa ste ga izdelovali?
Vloženega je preko 180 ur dela  in zraven še vse priprave. Ni bilo 
lahko, saj sem imela vmes še snemanje Kmetije. A jaz ne bi bila 
jaz, če se v delo ne bi zakopala, da ga izpeljem, kot se spodobi. 
Tako sem, ko je šlo zares, mnogokrat kvačkala do enih ponoči. 
Uspelo mi je in vesela sem.
Upam, da nam bo izziv v celoti uspel in nagrada bo velikodušna, 
saj bomo vpisani v Guinnessovo knjigo rekordov.

In kaj bo vaš naslednji korak?
Ne vem še čisto točno. Če me spet povabijo v Kmetijo, grem nazaj 
v šov in novim dogodivščinam naproti.
In res je Nada polna dogodivščin, idej, predvsem pa se lepo pre-
pleta njena topla osebnost z zrelostjo in ljubeznijo do matere 
Zemlje.

In kot je na koncu dodala:
»Ah, saj veste, jaz vedno kaj najdem, da je pestro. Govorim, kot 
bi imela 30 let, saj živim v upanju na vse najboljše in vedno iščem 
nove izzive.«

Mojca Smolič
Foto: M.S. in arhiv N.Z.

Smrečice so bile lepo okrašene
Za čarobno vzdušje v Mestnem parku Trebnje so vnovič poskrbeli 
naši najmlajši, ki so tik pred božičem okrasili novoletne smrečice. 
Na poziv Zveze kulturnih društev Trebnje za tradicionalno krasitev 
parka so se odzvali v Vrtcu Mavrica Trebnje, Osnovni šoli Trebnje, 
Osnovni šoli Veliki Gaber in Vrtcu Sončnica pri OŠ Veliki Gaber, na 
podružničnih šolah Dolenja Nemška vas, Dobrnič in Šentlovrenc 
ter v  zasebnem vrtcu Hiša otrok Trebnje in tudi v Domu starejših 
občanov Trebnje. Skupaj so okrasili 19 smrečic. Da je bilo okraše-
vanje zabavno, pa je poskrbela klovnesa Lena. 
Izvedbo tradicionalne prireditve je omogočila Občina Trebnje, 
organizirala pa jo je Zveza kulturnih društev Trebnje v sodelova-
nju z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti (JSKD), Območno 
izpostavo Trebnje. 

Joži Sinur
JSKD OI Trebnje

intervju / novice
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Predpraznična darila 
Društvo upokojencev Velika Loka je decembra lani obdarilo vseh svojih 68 članov, ki so starejši od 80 let. Na njihovih domovih so jih 
obiskale poverjenice društva po krajevnih skupnostih Velika Loka, Šentlovrenc in Čatež, torej na območju, kjer deluje društvo. Vsi člani 
so se paketov in predvsem obiska poverjenic z novoletnim darilom zelo razveselili.
Kot pravi predsednik Društva upokojencev Velika Loka Marjan Rozman, so starejši vsako leto zelo veseli tovrstnih obiskov, predvsem 
pa so hvaležni poverjenicam in društvu, da še vedno mislijo nanje. Kljub epidemiji so si poverjenice in vodstvo društva vzeli čas, da so 
s starejšimi tudi poklepetali. Upoštevali so seveda vse zdravstvene ukrepe in navodila za preprečevanje okužbe. Poverjenice so bile v 
pogovorih ‘radovedne,’ ali so člani zdravi in kako prenašajo te neprijetne čase, ko je še manj stikov kot običajno. Spraševale so tudi o 
tem, ali so osamljeni in bi potrebovali več obiskov ter morda več telefonskih kontaktov. 
Pogosto je težko, ko ob prihodu na obisk ugotovijo, da so se starejši odselili v dom za ostarele, ker niso zmogli živeti sami, ali pa so se 
preselili k svojim otrokom v druge kraje Slovenije.
Daril in pozornosti so se razveselili tudi oskrbovanci v domovih za ostarele.
Nekatere oskrbovance ob srečanjih prevzamejo čustva, saj se svojega kraja v pogovoru zelo radi spominjajo. Prostovoljci opravijo to 
delo vsako leto z velikim veseljem. 
Za program novoletne obdaritve starejših prispeva del tudi Občina Trebnje, kjer se društva upokojencev prijavijo na razpis za sofinan-
ciranje programa iz socialnega varstva.
Vodstvo Društva upokojencev Velika Loka želi v letu 2022 vsem svojim članom veliko zdravja, sreče, širokih objemov in polno lepih 
trenutkov.

Za DU Velika Loka
Brane Praznik

Obvestilo obiskovalcem – 
na obisk ena zdrava oseba
Spoštovani!
Epidemiološko stanje v Sloveniji se slabša in glede na 
povečano število okužb z virusom SARS-CoV-2 ter drugih 
viroz obiske v DSO Trebnje omejujemo na 1 zdravo ose-
bo pri posameznem stanovalcu.

Sporočamo, da v tem trenutku v DSO na lokaciji v Treb-
njem nimamo aktivnih primerov okužb. Naša prizadeva-
nja ostajajo še naprej usmerjena v zagotavljanje zdravja 
vseh nas, stanovalcev in zaposlenih, ob hkratnem razu-
mevanju potreb in želja naših stanovalcev, predvsem za 
zaščito tistih stanovalcev, ki okužbe s koronavirusom še 
niso preboleli oziroma se niso cepili. Za vse obiskovalce 
še zmeraj velja izpolnjevanje pogoja PCT (prebolel, ce-
pljen ali testiran), ki se ga preverja skladno z Odlokom, 
ter upoštevanje vseh higienskih ukrepov.

V  enoti Šmarjeta smo se konec leta soočili s  poja-
vom okužbe z virusom SARS-CoV-2 pri stanovalcih in 
zaposlenih, zato v enoti  Šmarjeta obiskov ne priporo-
čamo. Zavedamo se, da omejitev obiskov predstavlja 
precejšen stres za stanovalce in svojce. Poseben režim 
še posebej velja za stanovalce v sivih in rdečih conah. 
Vedno lahko pokličete na znane telefonske številke za 
informacije.

Prosimo za razumevanje, predvsem v tem obdobju, ko 
se epidemiološka slika v okolju slabša. Bodimo odgovor-
ni drug do drugega in z ustreznim ravnanjem prepreči-
mo širjenje okužb.

Petra Kušar Stojakovič, 
direktorica DSO Trebnje

novice / obvestilo
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Dedek Mraz tudi v korona razmerah obiskal otroke
Tudi preteklo leto je bilo posebno zaradi epidemije, vendar dedka Mraza to ni odvrnilo. Vseeno je prispel in v treh dneh obiskal otroke 
vseh 12 krajevnih skupnosti trebanjske občine. Skupaj z ekipo je prinesel darila za 804 otroke od 1. do 5. leta starosti s stalnim prebi-
vališčem v KS občine Trebnje in jih izročil tistim, ki so se odzvali njegovemu vabilu, sicer so darila lahko prevzeli pozneje pri KS. Pred 
prihodom dedka Mraza so se obiskovalci zabavali še ob klovnu Leopoldu in Riti. Po predstavi, ki so po KS, razen na Čatežu, potekale na 
prostem, se je pridružil še dedek Mraz s spremstvom, ki mu je pomagalo pri delitvi daril. Tako je bilo izvedenih 13 predstav (odvisno 
od števila otrok v posamezni KS) z delitvijo daril; v dveh KS so bila darila razdeljena na način drive-in. 
Kot vrsto let do sedaj so tudi tokrat pomagali pripraviti darila dedku Mrazu Občina Trebnje in vseh 12 krajevnih skupnosti.  
Obisk dedka Mraza po KS je izvajala Zveza kulturnih društev Trebnje, ki je bila za ta projekt izbrana na pozivu Občine Trebnje. 

Za ZKD Trebnje, Mojca Femec

novice



Galerijska paleta
»Ljubitelji umetnosti, ne zamudite razstave 
Mednarodno stičišče umetnikov samorastni-
kov, ki si jo lahko ogledate do 10. februarja.«
V Galeriji v tem sicer nekoliko umirjenem času 
ne počivamo in za vas za to leto pripravljamo 
kopico zanimivih dogodkov in novih razstav. Po 
izteku aktualne razstave bo od 24. februarja na 
ogled Razstava nagrajenca 53. tabora Tomaža 
Hartmana: Koščki. Sledila ji bo razstava Klasika 
samorastništva, ki bo ob 90-letnici rojstva in 10. 
obletnici smrti počastila Jožeta Volariča. V zim-
skem času pa se Galerija iz predstavitev skul-
pturalike vrača na slikarska dela z mednarodno 
razstavo samorastnika Roberta Hlavatyja. Seve-
da bo tudi letos v juniju potekal Mednarodni ta-
bor likovnih samorastnikov, ki vsako leto že več 
kot pet desetletij v Trebnje privabi umetnike iz 
Slovenije in tujine ter obogati kulturno dogaja-
nje in zbirko del, ki jih hrani Galerija. 

Vljudno vabljeni!
Andrej Blažon
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Decembrska prireditev  
na OŠ Veliki Gaber     
Šolska prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti na Osnov-
ni šoli Veliki Gaber je potekala v četrtek, 23. december 2021. 
Prireditev smo zaradi številnih ukrepov izpeljali kar zunaj na 
šolskem igrišču. Spomnili smo se tudi Toneta Pavčka in Lojzeta 
Slaka, saj je minilo 10 let od njune smrti. Na prireditvi, ki smo jo 
poimenovali V dolini tihi, so nastopili  šolska pevska zbora in de-
klamatorji. Tudi najmlajši so se predstavili z dramsko igro o Juriju 
Muriju. Zapel nam je tudi vrtec in zaplesala šolska folklorna sku-
pina. Po koncu pa so nas deveti razredi pogostili s čajem, mlajši 
učenci pa so pripravili vrečke s piškoti. Čeprav je zunaj bril veter, 
smo se vsi pogreli ob prepevanju Slakovih pesmi in poslušanju 
Pavčkovih verzov.

Monika Lah, 7. A
Foto: Suzana Jefrim

Uvod v 
kaligrafijo
V trebanjski Galeriji se že tra-
dicionalno odvijajo sobotne 
ustvarjalne delavnice, ki jih 
pripravlja trebanjska izpo-
stava Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti (JSKD) v 
sodelovanju z Zvezo kulturnih 
društev Trebnje in CIK Trebnje 
– Galerijo likovnih samorast-
nikov Trebnje, omogoča pa jih 
Občina Trebnje.

Na prvi letošnji delavnici so 
udeleženci pod mentorstvom 
Špele Kodrič spoznavali osno-
ve kaligrafije oz. umetnosti 
lepega pisanja. Ob učenju 
veščine pisanja razvijamo 
koncentracijo in sposobnost 
za vizualizacijo ter tudi spo-
sobnost pozornosti, saj je 
za obvladovanje lepopisja 
potrebno veliko osredotoča-
nja in potrpežljivosti. “Vaja 
dela mojstra, če mojster dela 
vajo,” je o obvladovanju kali-
grafije dejala mentorica.

Ustvarjalne delavnice, ki so 
namenjene vsem generaci-
jam, se bodo nadaljevale fe-
bruarja, ko bodo udeleženci z 
Natašo Zaletelj krasili odpad-
ne steklenice, marca pa bodo 
z Alenko Stražišar Lamovšek 
izdelovali še papirnate igrače.

Joži Sinur, JSKD OI Trebnje
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Lina Sarhatlić
V prejšnji številki smo pisali o vrhunskih dosežkih mlade in obetav-
ne deklice Line Sarhatlić, saj v tenisu kot za šalo stopa le na najvišje 
stopničke.
Obiskala sem jo na domu, kjer mi je s ponosom pokazala bogato 
zbirko medalj, ki jih skoraj ni možno prešteti, ter 14 pokalov, za ka-
tere pove, da ji veliko pomenijo. Pokali so iz letne in zimske sezone 
teniških tekmovanj in ji pomenijo veliko, še posebno modri, saj ga 
je osvojila na desetki, kjer je nastopila prvič. Desetka je skupina, v 
kateri tekmujejo otroci do 10 let.
Lina trenira v Teniškem klubu Krka Otočec in ima 2- do 3-krat na 
teden treninge. Pod budnim očesom in dobrim vodenjem trenerja 
Dušana Hočevarja Lina že pol leta resno trenira in kljub svoji mla-
dosti posega po najvišjih mestih na turnirjih TZS v kategorijah mini, 
midi in tenis 10 let. 
Svojo pot je pričela pred dvema letoma na igrišču v Trebnjem pri 
trenerju Marjanu Hribarju, ki je bil njen prvi trener in je v njej pre-
poznal potencial. Marjan Hribar je Lino treniral pod okriljem Teniške 
akademije Gospod Ficko (GFTA), ki jo vodi Gregor Ficko.
Tati, kot Lina ljubko kliče svojega očeta, pa ji je kupil prvi lopar in jo 
zastrupil z različnimi športi. 
Ko Lino vprašam, če je še katera tako dobra v klubu, kot je ona, 
doda, da je to prijateljica Elen in tiste, ki so starejše, večje in moč-
nejše, čeravno to pri njej ni merilo. Ima tehnično dovršen in dober 
udarec.
Zakaj je ravno tenis tisti, ki ji je ljub, pa doda, da ji je všeč zvok, ko 
žogica »full šutne« v kot, se odbije in jo nasprotnik ne more ujeti.
Lina je pred dnevi praznovala deseti rojstni dan in obiskuje 4. D OŠ 
Trebnje. V šoli je odličnjakinja in prostega časa skoraj ne pozna. Sku-
paj z bratcem Liamom, ki za mizo tiho sestavlja Rubikovo kocko in je 
dober matematik, obiskuje čebelarski krožek. Povesta, da imajo če-
belnjak pri šoli in da bodo drugo leto gotovo točili med. Za dodaten 
izbirni predmet v šoli je izbrala nemščino, ker se ji zdi lep jezik. Je 
tudi članica Nogometnega kluba Trebnje  in aktivno pri svojem oče-
tu s fanti igra nogomet in je tudi tam dobra. Rada teče na dolge pro-
ge, igra košarko, ne dolgo nazaj je trenirala tudi rokomet in kikboks, 
a žal je tenis tisti, ki jo je dokončno osvojil in se mu posveča v celoti.
»Lina je zelo dosledna deklica. Na treningu nikoli ne da od sebe 
maksimuma, kar je prav, saj je otrok. A to, kar dela trenutno v svoji 
generaciji, letnik 2012, je to gotovo za najboljšo četverico v Sloveni-
ji,« pove njen oče, ki se tudi sam že od malih nog ukvarja s športom 
in vso ljubezen prenaša na svoje otroke.
»O vseh treningih se najina otroka odločata in dogovarjata sama. 
Čeprav sta še otroka, se zavedata, da si izbirata tisto, kar ju veseli. 
Verjamem, da bo tudi najmlajši Luka šel po približno istih poteh,« 
doda mama Anita.
Oče prihaja iz Ljubljane in dela v Krki. Mamica Anita pa opravlja delo 
magistre farmacije v domači, trebanjski Lekarni in prihaja iz Bele 
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Božični koncert Trebanjskega 
okteta
Že drugo leto so zaradi epidemije okrnjeni tudi božični in novo-
letni prazniki. Kulturno društvo Trebanjski oktet z umetniškim 
vodjem Matevžem Silo je pripravilo božični koncert, ki so ga za-
radi bolezni oz. karantene izvedli le s šestimi pevci v soboto, 8. 
januarja, v trebanjski župnijski cerkvi, čeravno so mislili, da ga 
bodo morali odpovedati. Vendar, kjer je volja, tam je pot, je dejal 
povezovalec njihovega koncerta, Slavko Podboj, tudi ustanovni 
član tega okteta. V goste so povabili še pevko Majo Marinčič in 
pianista prof. Gregorja Zagorca, Slavko pa je dodal − kot on zna − 
izbrane besede, posvečene prijateljstvu, ki je nekaj najlepšega na 
tem svetu in o njem prepevajo in nagovarjajo tudi božične pesmi. 
Oktet je za program izbral znane in manj znane božične pesmi, ki 
so obiskovalce koncerta v trebanjski cerkvi pospremile v ponovni 
božični večer. 
Hvala članom Trebanjskega okteta in vsem izvajalcem za lep ve-
čer. 

Dobrodelna akcija v vrtcu 
Sončnica pri OŠ Veliki Gaber
December je čarobni mesec, mesec druženja, hvaležnosti in ne-
nazadnje dobrodelnosti. Ljudje predvsem ob koncu leta radi širi-
jo radost in izpostavljajo medsebojno pomoč ter prostovoljstvo. 
Tudi v našem vrtcu smo želeli pomagati in s tem ozaveščati otro-
ke o pomenu dobrodelnosti. Strokovne delavke vrtca smo se 
povezale z zaposlenimi krajevnega Centra za socialno delo, saj 
smo želeli pomagati starostnikom, ki v teh težkih časih čutijo ne 
le pomanjkanje socialnih stikov, temveč  so se nekateri znašli tudi 
v finančni stiski, ki jim ne omogoča dostojnega življenja. Na našo 
prošnjo in njihovo veliko presenečenje in hvaležnost so nam po-
dali informacijo, da tudi v naši bližini živijo starostniki, ki bi jim 
naša pomoč prišla še kako prav. 
Dobrodelna akcija je potekala v tretjem tednu decembra. Starši 
in otroci našega vrtca so prinesli veliko izdelkov, ki običajno niso 
del humanitarnih paketov. Nabrano hrano in higienske izdelke 

smo dostavili v Center za socialno delo Trebnje, kjer so poskrbeli, 
da so izdelki našli pot do naših starostnikov in jim polepšali te 
praznične dni.

Tanja Novak, Foto: Tanja Gabrijel

krajine. Rada povesta, da so se ustalili na sredini poti, kjer se počuti-
jo prijetno, domače. V njihovem domu je čutiti tisto pravo družinsko 
idilo, prijateljstvo in še več, kar je danes prava redkost.
Starša povesta, da je trenutni strošek Lininih treningov še spreje-
mljiv. Pozna pa se tudi, ker lahko brezplačno trenira na igrišču v 
Trebnjem, kjer je v bistvu prvič zavihtela svoj lopar.
Starša imata dnevno organiziran dan, saj imata poleg Line še sinova 
Liama in mlajšega Luka. 
Družina je zelo povezana in ponosna na vsak uspeh vsakega člana 
družine.
Lina pa je klub svoji otroškosti izjemno motivirana za vse treninge in 
cilje. Vsak dosežek je dokaz, da je dobra, da stopa po pravi poti in da 
ima ob sebi ekipo, ki jo spodbuja in verjame vanjo, saj le na ta način 
lahko posega po najvišjih rezultatih.
Vemo, da Lino čaka ogromno trdega dela pri kondicijskih pripravah 
in samem teniškem razvoju, a ji želimo uspešno športno pot in, da 
se ji uspe uvrsti med najboljših 100 igralk ITF.

Mojca Smolič

Mojca Femec
Zveza kulturnih društev Trebnje
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10. obletnica anonimnih 
alkoholikov
15. 11. 2021 so v trebanjskem zdravstvenem domu praznovali 
10. obletnico delovanja člani skupine Anonimnih alkoholikov 
Trebnje. Vse od 14. 11. 2011 se vsak teden redno srečujejo lju-
dje, ki imajo težave s posledicami uživanja alkohola. Alkohol je  
lahko vir dobrega počutja, kadar pa uživanje le-tega preseže 
zmernost, govorimo o bolezni, ki ima težke posledice. Ni sramo-
ta biti bolan, sramota je, če si ne poiščemo pomoči.
Ena izmed poti v trezno življenje so Anonimni alkoholiki, usta-
novljeni leta 1935 v ZDA, sedaj pa razširjeni v 180 državah po 
svetu med več milijoni ljudi. V Sloveniji skupnost AA deluje že 
preko 30 let. Prvo skupino AA na Dolenjskem so leta 1993 usta-
novili v Novem mestu. V bližini delujejo še skupine AA v Ivančni 
Gorici, Sevnici, Grosupljem, Litiji in Črnomlju. Trebanjska skupi-
na AA je že 8 let podpora AA skupini Dob, namenjeni zaporni-
kom.
Slavnostnega srečanja se je udeležila tudi direktorica ZD Treb-
nje mag. Vera Rozman, univ. dip. ekon., ki je izrazila podporo 
in zavezništvo tej plemeniti dejavnosti, ter pohvalila vztrajnost 
članov AA. Tokrat jih je bilo prisotnih 12, eden prvič, sicer je pri-
sotnost povprečno malo manjša. Skupno se je v zadnjih 10 letih 

Dnevni center za romske 
otroke in mladostnike 
KHER ŠU BEŠI
Program Kher šu beši je postal del Sekcije PPMS – to je nacio-
nalna multidisciplinarna mreža strokovnih delavk in delavcev, ki 
združuje predstavnike vladnih in nevladnih organizacij na področ-
ju socialnega varstva in mladinskega dela. Organizacije, ki smo 
vključene v sekcijo, izvajamo preventivne programe ter programe 
podpore in pomoči za otroke in mladostnike, ki so prikrajšani za 
primerno družinsko življenje ter imajo težave, povezane z odra-
ščanjem. V okviru sekcije trenutno deluje 16 vladnih in nevlad-
nih organizacij. Prav tako smo se preko Inštituta RS za socialno 
varstvo skupaj z MDDSZ in Pravnim centrom za varstvo človeko-
vih pravic in okolja pridružili projektu Sveta Evrope CP4EUROPE 
na temo ‘’Kako v participatorne procese in aktivnosti vključiti 
ranljive skupine otrok?’’.  Cilj projekta je povečati priložnosti za 
vključitev otrok, okrepiti promocijo orodij za njeno podporo in 
zagotoviti večje prepoznavanje pomembnosti participacije v obli-
kovanju javnih politik države.
Program Dnevnega centra izvajamo pod okriljem Centra za so-
cialno delo Dolenjska in Bela krajina, enota Trebnje, financirata 
ga MDDSZ in Občina Trebnje.

Nataša Smolič
CSD DBK, enota Trebnje

izmenjalo približno 50 članov. V vsakdanjem življenju srečujemo 
več ljudi s problematičnim pitjem alkohola. Vendar je to bole-
zen zanikanja in le redki spregledajo svojo težavo pravočasno. 
Edini pogoj za članstvo v AA je lastna želja, da bi prenehali z 
alkoholom in si ustvarili prijetnejše življenje. Vsak nov član pa je 
skupini AA darilo. Kakor so bili sami brezplačno deležni pomoči, 
tako jo delijo naprej, da ob tem ostanejo sami trezni! Več o AA 
lahko izveste na spletni strani AA SLO, kjer nadete tudi priročen 
test o uživanju alkohola, predstavitev 6 knjig, 8 brošur in letakov 
AA ter urnik srečanj, tudi spletnih.
Trebanjska skupina AA se srečuje ob ponedeljkih ob 18.30 v ZD. 
Zadnji ponedeljek v mesecu je srečanje odprto, kar pomeni, da 
se srečanja lahko udeležijo tudi strokovnjaki ali svojci, ki jih to 
delovanje zanima. Alkoholizem je družinska bolezen, ki prizade-
ne celotno družino in okolico. Zato je pomembno, da pomoč 
poiščejo tudi svojci, pa naj alkoholik še pije, ali pa že okreva. 
Več o tem izveste na spletni strani Al-Anon.  Najbližje skupine za 
svojce alkoholikov pa so v Novem mestu, Ivančni Gorici, Črno-
mlju in Grosuplju. 
Ob tej priložnost iskrena zahvala velja vsem simpatizerjem za 
pomoč in spodbudo, še posebno kolektivu zdravstvenega doma, 
ki že 10 let gosti srečanja AA!
 

Za skupino AA Trebnje zapisal Dušan J.
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KRVODAJALSKA AKCIJA 
USPELA  

10. in 11. januarja je v Galaksiji potekala krvodajalska akcija, 
kjer so naši krvodajalci zopet poskrbeli za potrebno zalogo 
krvi. Hvala vsem prostovoljcem RKS OZ Trebnje in seveda kr-
vodajalcem, zaradi katerih je akcija uspela. Naslednja krvoda-
jalska akcija bo potekala konec aprila. Lepo vabljeni! 

Katja Strmole, 
sekretarka RKS OZ Trebnje 

novice



18
Trebnje

Utrinek iz preteklih delavnic (avtor: arhiv Zdra-
ve občine)

Z novim letom  
CIK Trebnje prevzel 
koordinacijo 
projekta Zdrave 
občine/mesta
Začetki projekta, ki bo letos obeležil 30 let 
delovanja, segajo v leto 1992, ko so različ-
ne ustanove, ki delajo z ljudmi, opozorile 
na vse večje število ljudi v stiski zaradi ne-
urejenih družinskih odnosov, alkoholizma 
in drugih zasvojenosti ter na porast samo-
morov. K sodelovanju so povabile dr. Jože-
ta Ramovša, ki je na podlagi projekta Zdra-

Tečaj za operativnega 
gasilca 
Gasilska zveza Trebnje (GZT) je v decembru začela 
s teoretičnim delom 149-urnega tečaja za opera-
tivnega gasilca v dvorani PGD Trebnje. Dva viken-
da sta bila že izvedena lani, letos pa nadaljujejo 
z delom teorije in nato še s praktičnimi vajami v 
obsegu 92 ur na zunanjih površinah pri gasilskem 
domu Trebnje in ob pomoči inštruktorjev PGD 
Trebnje. Tečaj obiskuje 24 tečajnikov in tečajnic iz 
10 od 28 društev trebanjske gasilske zveze. 
Poleg praktičnega dela tečaja tečajnike čaka še 
pisno preverjanje znanja  iz vseh predmetov po 
programu, nato še izpit iz teoretičnega dela pred 
komisijo, ki jo imenuje Gasilska zveza Slovenije. 
Prav tako bodo po zaključenih vajah opravljali še 
izpit iz praktičnega dela pred izbrano komisijo. 

Za GZ Trebnjem,  Mojca Femec

va mesta v JV Evropi sooblikoval projekt 
Trebnje − zdrava občina in občina dobrih 
medčloveških odnosov. Projekt, ki ga v ce-
loti sofinancirajo občine, so ob izločitvi iz 
občine Trebnje podprle tudi vse novo na-
stale občine. Osrednja vrednota projekta 
je in bo zdravje v vseobsegajočem smislu. 
Dva utečena sklopa projekta sta: Tera-
pevtska skupina za pomoč osebam z od-
visnostjo od alkohola na trebanjski enoti 
CSD Dolenjska in Bela krajina ter Svetoval-
nica Srečanja z individualnimi srečanji za 
osebe z različnimi oblikami odvisnosti ter 
v obliki preventivnih delavnic na osnov-
nih šolah. Novost pa bosta tretji in četrti 
sklop: Koronavirus in duševno zdravje ter 

Zdrava družina. Koordinacijo projekta smo 
prevzeli od Društva za zdravje in sožitje v 
družinah Trebnje.

Tanja Vrčkovnik

Vabljeni na Majino 
razstavo v Cankarjev 
dom, v Galerijo 
Europlakat
Likovni kritiki izbirajo - cikel predstavitev Sloven-
skega društva likovnih kritikov.
Redkokdaj se zgodi, da so ilustracije razstavljene 
prej, preden knjiga ugleda luč, a vendar se zgodi 
tudi to. Po izboru likovnih kritikov je naša, sve-
tovno znana ilustratorka Maja Kastelic s tušem 
na papir in z digitalno monokromno dodelavo v 
začetku meseca postavila na ogled večina prav-
kar končanih podob za slikanico Adam in njegova 
tuba.
Razstavo si lahko pogledate v  Galerija Europlakat 
(Prvo preddverje) vse do 28. februarja.

Mojca Smolič
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Gasilski dom 
Šentlovrenc v 
zaključni fazi
Mineva dve leti od začetka gradnje nove-
ga gasilskega doma. Več kot očitno je, da 
bodo še generacije in generacije pove-
zovale gradnjo doma z epidemijo. Kljub 
omejitvam, ki nam krojijo naš vsak dan, 
se trudimo, da to kar se da najmanj vpli-
va na samo gradnjo. Po preteklem letu in 
opravljenem delu smo iz dneva v dan bolj 
ponosni na objekt. V preteklem letu smo 
izvedli vse, kar je bilo v načrtu za tekoče 
leto. Veliko ur dela so opravili člani in tudi 
ostali, ki so radi priskočili na pomoč. Kra-
jevna skupnost je zaključila projekt ploč-
nik iz vasi Dolnje Prapreče do železniške 
postaje. Gre za varno povezavo omenjenih 
vasi. Istočasno pa takšen projekt zelo pozi-
tivno vpliva tudi na sam projekt gasilske-
ga doma, saj kaže na urejenost in varnost 
okolice ter udeležencev.
Kot smo si želeli ob izteku lanskega leta, da 
bi bil letos ob istem času projekt v zaključ-

Leto 2021  
v PGD Trebnje
V letu, ki je za nami, smo gasilci in gasi-
lke PGD Trebnje posredovali na 75 inter-
vencijah, kar je v povprečju nekaj več kot 
ena na teden. Najtežje intervencije so bile 
gašenje požara v podjetju Treves, požar v 
Šmavru, gašenje tovornega vozila, polne-
ga akumulatorjev na avtocesti, huda pro-
metna nesreča s smrtnim izidom v občini 
Mokronog-Trebelno. Zadnjo intervencijo v 
preteklem letu smo opravili, ko se je veči-
na krajanov pripravljala na silvestrsko ve-
čerjo. Tega popoldneva smo sanirali oljni 
madež na gladini reke Temenice.
Konec decembra smo izvedli tradicional-
ni raznos koledarjev po domovih našega 
požarnega okoliša. Zahvaljujemo se za vse 
prispevke, ki pa jih lahko še preko celega 
leta nakažete preko spodnje QR kode za 
UPN plačilo.
Gasilsko enoto PGD Trebnje sestavljamo 
izključno prostovoljci, krajani in krajanke 
s čutom za pomoč sočloveku v nesreči. Z 
rednimi vajami in usposabljanji skrbimo, 
da so intervencije opravljene strokovno. 
Kljub najsodobnejši gasilski in reševalni 
tehniki smo še vedno odvisni od prosto-
voljnega odziva članov, kar predstavlja v 
teh časih zelo velik izziv, še posebej preko 
dneva, ko je večina članov v službah.

Si pripravljen-a prispevati za 
skupnost in ob nesrečah?

Za nas, . 
 gasilstvo. 

UPN donacija

ni fazi, sem vesel, da je tako. V letošnjem 
letu nas čaka še kar nekaj dela. Finančna 
konstrukcija še ni povsem zaključena. 
Upam, da nam do jeseni uspe vse reali-
zirati, da proti koncu leta skupaj z vami 
nazdravimo skupnemu uspehu. Plani so 
drzni, a uresničljivi. 
Za vso podporo se javno v imenu društva 
zahvaljujem vsem podpornikom, dona-

torjem in ostalim. Verjamem, da bomo 
skupaj z vami vsi skupaj še malo stisnili 
zobe za ta uspeh.

Predsednik gradbenega odbora 
PGD Šentlovrenc Blaž Ovnik

Foto: Tomaž Špendal

Za nemoteno operativno delovanje druš-
tva ter s tem posledično za varnost in 
pomoč za vse krajane bi potrebovali več 
novih članov, ki bi lahko zapolnili nastale 
vrzeli. Vsakogar lahko usposobimo za po-
trebno pomoč. Obenem skrbimo tudi za 
družabno plat gasilskega udejstvovanja s 
pikniki in izleti.
Zato vabimo k vpisu v naše društvo vse, ki 
bi se hoteli pridružiti našim operativnim 

vrstam ali bi okrepili delovanje našega 
društva na kak drug način (upravni odbor, 
delo v komisiji za članice, v mladinski ko-
misiji …).

Z gasilskim pozdravom »NA POMOČ!«

Za PGD Trebnje
Matej Mlakar

dogodkinovice



*Pet let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Vsak fizični kupec vozila Dacia ECO-G s tovarniško vgrajenim pogonom na plin je upravičen 
do 15 % popusta za nakup do 2.000 litrov utekočinjenega naftnega plina (LPG) s Petrol Klub kartico. Vsak fizični kupec novega vozila Dacia Duster prejme brezplačno letno vinjeto. Ponudba velja ob nakupu z Dacia 
Financial Services. V akcijo je vključeno enoletno avtomobilsko zavarovanje, ki obsega 1 leto brezplačnega obveznega in kasko zavarovanja in velja ob nakupu z Dacia Financial Services.
Poraba pri mešanem ciklu: 4,8−7 l/100km. Emisije CO2: 126−144 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFull. Emisija NOx: 0,0122−0,0292 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,0003−0,00061 g/km. Število delcev (x1011): 0−3,51. Ogljikov 
dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti 
k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Pridržujemo si pravico do napak. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana

5 let podaljšanega jamstva*

15 % prihranka pri nakupu do 2.000 litrov 
LPG goriva s Petrol Klub kartico*

Brezplačna vinjeta*

1 leto osnovnega brezplačnega kasko zavarovanja*

Dacia priporoča  

Dacia. Zanesljiv partner GRZS.

AVTO CENTER VOVK, 
Tel: 041 480 665, www.acvovk.si. Odprto od ponedeljka do petka od 08.00 do 17.00, sobota od 08.00 do 12.00, nedelja zaprto.
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Pojasnilo: Smrekice iz mestnega parka
Potem ko so na socialnem omrežju Facebook javnost razburile fotografije odloženih 
novoletnih smrečic iz Mestnega parka Trebnje v gozd, smo za pojasnilo zaprosili  or-
ganizatorja dogodka, da pojasnijo nastalo situacijo. 
»Kot je že pod fotografijami v objavi pojasnil Vrtko Slak, ki sodeluje v projektu kra-
sitve parka, smrečice nikakor niso bile odložene kamorkoli v naravo, temveč jih je 
iz parka, tako kot že vrsto let doslej, odpeljal na svoje zasebno zemljišče, kjer ima 
deponijo za tovrstne namene. Na omenjenem zemljišču nato loči vse odpadke, ki jih 
odpelje na deponijo, smrečice pa pripravi za sekance. 
Z domačim podjetnikom sodelujemo že več let in vsako leto v Trebnje dostavi smre-
čice iz Gozdnega gospodarstva Novo mesto, jih pripravi in postavi na stojala ter po 
novem letu tudi odpelje in sortira. Tako kot smo bili dogovorjeni, jih je letos odpeljal 
v petek, 7. januarja, in jih čez vikend na svoji deponiji ustrezno pospravil.
Obžalujemo, da si je velik del javnosti na podlagi objave na socialnem omrežju ustva-
ril napačno sliko, da so smrečice, potem ko pričarajo praznično vzdušje v mestnem 
parku, malomarno odvržene v gozd. Nikakor se v vseh letih, odkar bdimo nad projek-
tom krasitve mestnega parka, to še nikoli ni zgodilo in se tudi v prihodnje nikoli ne 
bo. Domačemu podjetniku popolnoma zaupamo, saj je bilo naše sodelovanje vedno 
profesionalno. Tako nam je tudi posredoval fotografije, da so smrečice ustrezno sor-
tirane. 
Še enkrat izražamo obžalovanje, da je prišlo do napačnega razumevanja situacije, in 
si želimo, da bi projekt krasitve mestnega parka tudi v prihodnje prinašal radost in 
praznično vzdušje v mesto Trebnje.«
Izvedbo tradicionalne prireditve je omogočila Občina Trebnje, organizirala pa jo je 
Zveza kulturnih društev Trebnje v sodelovanju z Javnim skladom RS za kulturne de-
javnosti (JSKD), Območno izpostavo Trebnje.

Joži Sinur in Mojca Femec, Foto: Darjan Slak, Vrtko
Zveza kulturnih društev Trebnjein JSKD Območna izpostava Trebnje

Pobude in vprašanja občanov
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LETO
2021/2022

Leto 2021 je minilo še vedno pod vplivom Covid-19, ki je postal 
spremljevalec našega vsakdanjika. Kako se posameznik spopa-
da s tem, je njegova osebna odločitev. S cepljenjem, rednim 
samotestiranjem moramo doseči hitrejše “normalno” življe-
nje, ki bo v skupno korist vseh državljanov. 

Slovenija je dosegla odlično sodelovanje in napredek v času 
polletnega predsedovanja EU.

Pred kratkim je bilo objavljeno, da je Slovenija po gospodarski 
uspešnosti v času epidemije na drugem mestu, takoj za Dan-
sko, pred Švedsko in drugimi. Slovenija izstopa glede na rast 
prihodkov gospodinjstev in rast vrednosti podjetij. Objavljeno 
v The Economist. Zaposlenost je rekordna. Decembra 2021 je 
bila zabeležena najnižja brezposelnost vse od leta 1991.   

Sredi januarja bo izplačan solidarnostni dodatek za upokojen-
ce, brezposelne prejemnike nadomestil iz invalidskega zavaro-
vanja ter uživalce poklicnih pokojnin. Turistični boni so podalj-
šani do 30. junija, sprejet je bil poseben dodatek za gasilce. 

Začela se je izgradnja cestne infrastrukture uvoza pri gradu 
v mestu, odprlo se je gradbišče za dozidavo osnovne šole v 
Nemški vasi …

Še enkrat želimo vsem predvsem zdravja in gospodarskega za-
gona v novem letu. Srečno!

          Franci Kepa,
predsednik svetniške skupine OO SDS 

Sredstva za nadzidavo in preureditev Doma starejših obča-
nov Trebnje naj bi odobrilo Ministrstvo za delo, družino, so-
cialo in enake možnosti

Področje oskrbe starejših je bilo v zadnjem desetletju pod 
levimi vladami močno zapostavljeno. Že na začetku mandata 
poslanca sem področje dolgotrajne oskrbe starejših postavil 
na prioritetno mesto. Dolgoletne prostorske stiske, tehnično 
neustrezni pogoji in pomanjkanje kadra v domovih za starejše 
so otežili obvladovanje in preprečevanje širjenja okužb s co-
vid-19. 

V okviru sklada React-EU je Ministrstvo za delo, družino, socia-
lo in enake možnosti, ki ga vodi minister NSi Janez Cigler Kralj, 
zagotovilo 93 milijonov evrov za preoblikovanje kapacitet v do-
movih za starejše in izboljšanje njihove infrastrukture. 

Na Vlado Republike Slovenije sem jeseni 2020 naslovil pobu-
do, da se med projekte v okviru tega mehanizma uvrsti tudi 
nadzidava in preureditev Doma starejših občanov Trebnje. 
Žal novembra 2021 med izbranimi prejemniki teh sredstev ni 
bilo DSO Trebnje. Nemudoma sem na pristojnem ministrstvu 
zaprosil za dodatno rešitev in pomoč pri odobritvi potrebnih 
sredstev za DSO Trebnje. 

Na začetku letošnjega leta sem se razveselil sporočila, da naj 
bi pristojno ministrstvo iz integralnega proračuna zagotovilo 
sredstva za investicijo obnove DSO Trebnje. Vrednost le-te je 
ocenjena na 5 milijonov evrov. Moja dveletna prizadevanja so 
padla na plodna tla.

 Blaž Pavlin,
poslanec NSi v Državnem zboru RS

Dela na Dnevnem centru Doma starejših občanov Trebnje se počasi 
zaključujejo. Storitve in aktivnosti dnevnega varstva bodo namenjene 
12 osebam, starejšim od 65 let. 

Leto 2022 bo volilno bogato leto, saj 
nas državljane čakajo volitve v nov 
državni zbor, izbor novega predsedni-
ka države in tudi lokalne volitve. SLS 
predstavlja eno najmočnejših strank 
na lokalni ravni in tudi v državnem sve-
tu, žal pa na državnozborskih volitvah 
sama ne uspe preseči parlamentarne-

ga praga. Tokrat je SLS odločna vrniti se v hram demokracije in 
bo na volitvah nastopila s skupno listo Povežimo Slovenijo, v 
kateri predstavljamo gonilno silo. 
SLS je organizacijsko in kadrovsko najmočnejši člen novonasta-
lega gibanja in dajemo na razpolago vso svojo infrastrukturo 
tudi številnim skupinam civilne družbe in posameznikom, da 
bodo na skupni listi gibanja PoS na parlamentarnih volitvah 
lahko popolnoma enakovredno kandidirali za vstop v Državni 
zbor RS, ne da bi se morali opredeljevati za en ali drug politični 
blok ali katerokoli  politično stranko. 
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Nogometni božiček
V Vrtcu Mavrica Trebnje obiskuje Malo šolo nogometa kar 50 
otrok. V četrtek, 23. 12. 2021, nas je obiskal nogometni Božiček. 
Z vadbeno uro nogometa smo pričeli v mesecu oktobru. Otroci se 
preko različnih iger spoznavajo s prvimi koraki v nogometu. 
Božiček je spremljal naše vadbene ure in opazil, da so otroci 
navdušeni, da pridno trenirajo ter z veseljem obiskujejo vadbe-
ne ure, zato se je odločil, da jih nagradi. Otroci so prejeli sladko 
presenečenje in športno majico. S tem pa upa, da bodo otroci po 
novem letu še z enako motivacijo obiskovali vadbene ure in se 
navduševali nad nogometom.
Glede na vse to se nam v naši občini ni potrebno bati, da nogo-
met v Trebnjem ne bi uspel. Verjamem, da bomo uspeli in se bo 
o naših uspehih še pisalo.

Trener Mladen Šiška

Začenja se projekt: 
leto 2022
Trebanjski rokometaši so se na tretji ja-
nuarski dan ponovno zbrali na parketu 
domače športne dvorane in pričeli s pri-
pravami na drugi del sezone. Levi so ob 
prihodu v dvorano opravili hitro testira-
nje na COVID-19 ter po uvodnem nagovo-
ru glavnega trenerja Uroša Zormana pri-
čeli z delom. Vzdušje na prvem snidenju v 
novem letu 2022 je zelo dobro.
Zbrane je na prvem treningu v novem ko-
ledarskem letu nagovoril prvi trener Uroš 
Zorman, ki drugo sezono zapored sedi na 
trebanjski klopi. Medtem ko je ob zbrani 
igralski in trenerski zasedbi manjkal hrvaš-
ki reprezentant Filip Glavaš, ki se z izbrano 
vrsto pripravlja na evropsko prvenstvo na 
Slovaškem in Madžarskem, pa se je iz čr-
nogorske reprezentance v klub vrnil krožni 
napadalec Miodrag Ćorsović.
Pripravljalnih tekem v januarju zaenkrat 
še ni načrtovanih, ampak je moštvo že 
usmerjeno proti prvim uradnim dvobojem 
v letu 2022. Že v petek, 14. januarja, je na 

Uspešna jesen za NK Trebnje
Vse selekcije NK Trebnje imajo za sabo zelo uspešno jesen, napre-
dek je ogromen na vseh nivojih. Najbolj je izstopala selekcija U11, 
saj je v zelo težki skupini v MNZ ligi premagala prav vse nasprotni-
ke in tako končala ligo brez poraza.
V zaključku leta se je selekcija U11 pod vodstvom Borisa Šiška 
mudila še na dveh zelo močnih turnirjih in na KRKA CUP je osvoji-
la 2. mesto, v Črnomlju pa 3. mesto. To je bila izredna jesen za vse 
selekcije NK Trebnje. Prepričani smo, da bo v tej sezoni še veliko 
lepih in uspešnih trenutkov, saj smo šele na polovici sezone.

Dejan Benčina
Foto: Arhiv NK Trebnje 

sporedu pokalno gostovanje proti drugo-
ligašu Mokercu iz Iga, nato pa se dva dni 
kasneje podaja na enotedenske priprave v 
hrvaški Umag. Prva prvenstvena (zaostala) 
tekma pa bo odigrana v petek, 28. januar-
ja, proti Jeruzalemu iz Ormoža.

Trebanjski lev do 
konca sezone
Novo koledarsko leto pričenjamo z odlič-
nimi novicami. Črnogorskemu izkušenemu 
čuvaju mreže Radivoju Ristanoviću je ob 
koncu jesenskega dela prvenstva potekla 
nekajmesečna pogodba, vodstvo kluba pa 
se je z njim dogovorilo, da ga v svojih vr-
stah zadrži še vsaj do konca letošnje sezo-
ne. Ristanović je s svojimi izkušnjami ogro-
mno doprinesel ekipi, zdaj pa želi sezono 
končati v slogu.
Saša Pekeč, direktor RK Trimo Treb-
nje: »Radivoje Ristanović je s svojim 
korektnim odnosom in izkušenostjo 
dokazal, da je pomemben del ekipe. 
S podaljšanjem sodelovanja bomo v 
vratarski trojici Ristanović-Čudič-Brana 

pridobili še dodatno zanesljivost med 
vratnicama, ekipo pa želimo še naprej 
ohraniti v vrhu državnega prvenstva.«

Dominik Pekeč

šport
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Lastna kleparsko-ličarska delavnica

Nadomestno vozilo za celoten
čas popravila

Cenitev in prijava škodnega
dogodka za vse zavarovalnice

Hladna popravila
toče in udrtin

VEČ KOT 30 LET IZKUŠENJ
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Kegljačice
Na novomeškem kegljišču Vodnjak je sklenjeno 4. klubsko pr-
venstvo v tandem dvojicah, na katerem  sta prvič osvojili naslov 
Slavica Hribšek in Iris Vencelj, ki sta v finalu premagali Damjano 
Jerman in Rozi Flisar 2 : 0. Tretje mesto so dobile povratnica iz 
Krškega Katja Šribar in Milka Dular ter Jelka Oven in Milena Veber 
Jarc.

Mojca Smolič, foto: KK Trebnje

Mladi levi za konec leta 2021 
na turnirju v Beogradu
Mlajše selekcije trebanjskega rokometnega kluba so se ob kon-
cu meseca decembra podale na tridnevni mednarodni turnir v 
Beograd, ki se ga je udeležilo mnogo kakovostnih ekip iz petih 
držav (Slovenija, Srbija, Bosna in Hercegovina, Grčija, Črna gora). 
53 mladih levov je s štirimi trenerji ter preostalim organizacijskim 
štabom uživalo v rokometni igri ter spoznavanju novih prijatelj-
stev.
Trebanjski rokometaši so se v Beograd podali s štirimi ekipami. 
Na turnirju so sodelovali mladinci, kadeti, dve ekipi starejših deč-
kov ter mlajši dečki. Poleg trebanjskega Trima so se turnirja iz 
Slovenije udeležili še rokometaši RD Riko Ribnica, Črnomlja, RD 
Butan Plin Izole ter Sevnice. 

Neža nastopila med kadetinjami
Na državnem kegljaškem prvenstvu v kombinaciji, ki je bilo odigrano v Brežicah in na 
novomeškem Portovalu, je v kadetski konkurenci nastopila Trebanjka Neža Zoja Božič. Z 
dejstvom, da so nekatera dekleta starejša šest let, je kljub prevelikemu številu praznih 
metov na koncu zasedla 23. mesto.
Pri fantih Črnomeljčan Luka Žafran. Finale prvih šestnajst v obeh konkurencah za zmago 
v kombinaciji in posamezno bo 16. januarja.
Trenutni izidi kadetinje:
1. Iris Zoran 1121, 2. Lae Pašič (obe Pivka) 1101, 3. Laura Pavlin 1069, 4. Alina Petrinčič 
(obe Krka) 1045, 5. Aurora Pekošak (Pivka) 1038, 6. Ena Baša (Krka) 1006 … 23. Neža 
Zoja Božič (Trebnje) 767 …
Kadeti:
1. Luka Žafran (Bela krajina) 1174, 2. Matevž Vihar (Proteus) 1170, 3. Gašper Urbas 
(Brest) 1157, 4. Vid Ponebšek (Litija) 1120, 5. Marko Topolšek (Impol) 1113, 6. Luka 
Šimec (Bela krajina) 1099 … 14. Ed Baša (Krka) 1030 … 21. Jan Kotar (Bela krajina) 816.  

Mojca Smolič, foto: KK Trebnje

V sredo, 22. 12. 2021, se je naša šola udeležila področnega prvenstva v dvoranskem 
nogometu v Črnomlju. 
V naši skupini sta bili še OŠ Šmarjeta in OŠ Semič. Obe tekmi so učenci zmagali z 2 : 0.  V 
finalu smo se pomerili še z zmagovalcema drugih dveh skupin. Nogometaši so pokazali 
veliko mero znanja in borbenosti ter premagali OŠ Drsko z 1 : 0 in odigrali neodločeno še 
z OŠ Šmihel 0 : 0, čeprav smo zgrešili kar nekaj čistih priložnosti. Po zadnjem sodnikovem 
žvižgu smo že vedeli, da smo se ponovno uvrstili na državno prvenstvo. Ker pa je OŠ Dr-
ska premagala OŠ Šmihel, smo ponovno postali področni prvaki. Tri zadetke je dosegel 
Sergej Stojanović, dva pa Amer Gluhić.
Našo šolo so zastopali: Amer Gluhić, Urban Rogelj, Jakob Pušlar, Arne Nikić, Marcel Pu-
celj, Sergej Stojanović, Jaka Lobe, Žan Peterle, Ožbej Stopar Golob, Mark Zorman, Jan 
Šalehar, Urh Gerden, Matija Kužnik in Andraž Kek.

Smiljan Pristavnik

KONČNI REZULTATI:
MLADINCI (2003/04 LETNIK): 5. mesto, KADETI (2005/06 LET-
NIK): 7. mesto, STAREJŠI DEČKI, A (2007 LETNIK): 7. mesto, STA-
REJŠI DEČKI B (2008 LETNIK): 6. mesto, MLAJŠI DEČKI (2009/10 
LETNIK): 4. mesto

Dominik Pekeč

OŠ Trebnje regijski prvak v malem nogometu

šport
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¨Zapel sem iz mraka, svetlobe
iščoč, a moja je pesem odmevala v
noč, zdaj k tebi prihajam, da blizu
ti bom, da našel pri tebi bom srečo
in dom.¨ (F. Gačnik)

ZAHVALA
Ob smrti naše mami

MILENE ŠILC
Tomšičeva ul. 6

Trebnje

se iz srca zahvaljujem vsem, ki ste se poklonili v njen spomin ter nam izrekli 
besede sožalja in tolažbe. Hvala za vse darovane sv. maše, molitve, cvetje in 
sveče. Iskrena hvala g. Slavku Kimovcu in g. Marku Koširju za lepo opravljeni 
pogrebni obred in sv. mašo. Hvala govornikoma ga. Mariji Korbar in g. Gre-
gorju Ficku za lepe poslovilne besede. Zahvala pevcem za lepo ubrano petje.

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: hčerka Betka in sorodniki

Dobrota tvojih rok ne mine
čas ohranja nam spomine
in hvaležna misel nate − mama.

ZAHVALA
V 86. letu starosti nas je zapustila

naša zlata 
mama, tašča, babica, prababica, teta in soseda

JUSTINA  MEGLIČ
(roj. Gašperšič)

Trebnje 
Iskreno in iz srca se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom iz Obrtniške 
ulice in ostalim, znancem in prijateljem, ki so naši mami krajšali dolge dneve 
s pogovori in obiski. Hvala članicam »VESELE PLETILJE«. Hvala zaposlenim 
in poslovnim partnerjem Gostilne MEGLIČ in PETA Trebnje. Hvala gostin-
cem in podjetnikom. Hvala za mnogo svetih maš, sveč in vrtnic ter izrečena 
sožalja. Hvala župniku Slavku, pogrebni službi NOVAK, pevcem STRMOLE, 
MARKU za melodije iz trobente, Branku Megliču za govor.
Hvala vsem, ki boste našo mamo ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

Ni smrt tisto, kar nas loči, 
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena 
zanje so razdalje, kraj in čas. 
(M. K.)

ZAHVALA

V 92. letu starosti nas je zapustila naša draga mama

MARIJA SEVER
iz Gorenjih Ponikev 5

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, vaščanom in znancem za 
izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše, duhovniku in pevcem 
za lepo opravljen obred. Hvala tudi g. Blažu Strmoletu za poslovilne besede in 
pogrebni službi Komunala Trebnje.
Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Žalujoči: vsi njeni.

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a v naših srcih za vedno boš ostal.

ZAHVALA

V 79. letu nas je zapustil

IGNACIJ MANDELJ 
Gorenja vas 7
Velika Loka 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom za izrečena sožalja, 
rože, in sveče. 
Hvala kolektivu TEM Čatež ter vsem, ki ste ga pospremili na zadnjo pot. Po-
sebna zahvala župniku in zvonarju.

Žalujoči: vsi njegovi

POOSTREN NADZOR MEDOBČINSKEGA REDARSTVA
Uporaba mobilnih telefonov med vožnjo je nevarna 

Nacionalna preventivna akcija Uporaba mobilnih telefonov poteka od 10. januarja do 23. januarja.
Medobčinsko redarstvo pri nadzoru cestnega prometa ugotavlja visok delež uporabe telefona med vožnjo. Zato bo redarstvo nad-
zor nad uporabo telefona med vožnjo poostrilo tako v sklopu januarske nacionalne akcije kot v okviru rednega nadzora cestnega 
prometa. Nadzor se bo izvajal zlasti v bližini šol in vrtcev ter v strjenih naseljih.
Vse voznike pozivamo, da med vožnjo ne uporabljajo mobilnega telefona, ampak se varno ustavijo na primernem mestu in opra-
vijo telefonski klic ali pošljejo SMS sporočilo.
Skupaj prispevajmo za večjo varnost v prometu!
Skupna občinska uprava občin Dolenjske

Medobčinsko redarstvo

obvestila / zahvale
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Ne jokajte ob mojem grobu,
le tiho k njemu pristopite,
pomislite, kako trpela sem
in večni mir mi zaželite.

ZAHVALA

V 83. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica in prababica

MAGDALENA HOSTNIK
Škovec 10 Velika loka

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in vaščanom 
za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje in svete maše. Posebna zahvala pog-
rebni službi Komunala Trebnje, g. Slavku za opravljen obred, družini Zajc in 
Košir za vso pomoč in podporo v njenem boju z boleznijo ter Marjanu Novini 
za čuteče zapete pesmi in recital ob odprtem grobu. 
Hvala vsem, ki ste se naše drage mame spomnili v mislih in molitvi in jo 
pospremili na njeni zadnji poti. 

Žalujoči: Marjan, Magda, Andreja in Tomaž, 6 vnukov in pravnukinja Sija

Kogar imaš rad, nikoli ne umre.

Le daleč, daleč je …

ZAHVALA

V 81. letu nas je zapustila draga zlata mami, mama

ANA KRALJ 
Iz Cankarjeve ulice 39, Trebnje

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom,

ki ste našo drago mamo pospremili na zadnjo pot in darovali za cvetje, sveče 

in svete maše.

Hvala vsem za izrečena sožalja. 

Žalujoči: vsi njeni

Za dobroto tvojih rok,
ostala je beseda hvala,
ki v srcih bo ostala
in večno lep spomin na te.

ZAHVALA

V 89. letu starosti se je od nas poslovila naša teta

JOŽEFA URBANČIČ
iz Iglenika pri Veliki Loki.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem ter Dru-
štvu upokojencev in Rdečemu križu Velika Loka za darovano cvetje, sveče in 
svete maše. Hvala gospodu Stanislavu Škufci za lepo opravljeno sveto mašo in 
cerkveni obred. Hvala Gregorju Ficku za izbrane besede o njenem življenju. 
Hvala osebju Zdravstvenega doma Trebnje za pomoč in svetovanje. 
Pogrebni službi Novak iz Žužemberka se zahvaljujemo za sočutno in brezhib-
no pripravo in izvedbo pogreba.
   Vsi njeni

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je …
(T. Pavček)

ZAHVALA

V 84. letu starosti nas je zapustil
naš dragi

IVAN VIDMAR
Dol. Nemška vas 16, Trebnje

Iskreno in iz srca se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje. Hvala vsem, ki ste se od njega poslovili, ga 
pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
V 83. letu starosti se je od nas poslovil 
dragi mož, oče, dedi, pradedi in brat

ANTON LAVRIHA
Kresetova ulica 14, TREBNJE

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, nas 
spodbujali, nam podarili objem, stisk roke, lepo besedo.

Hvala vsem sorodnikom in prijateljem, sosedom in vsem, ki ste ga imeli radi 
za iskrena sožalja, podarjeno cvetje in sveče.

Hvala DSO Trebnje za skrb in nego, gospodu Blažu Strmoletu in kvartetu 
Strmole za lepo izpeljan dogodek slovesa, za zapete pesmi, trobentaču pa za 
pesmi na poti k mirnemu počitku. Zahvaljujemo se tudi Komunali Trebnje za 
lepo opravljen obred.

Žalujoči: vsi njegovi

Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer ni mraku, kjer ni noči;
tam sonce sreče ti ne ugasne,
resnice sonce ne stemni. 
(Simon Gregorčič)

ZAHVALA

V 84. letu starosti je za vedno zaprl svoje oči 
in odšel tja, kjer ni več bolečin in trpljenja

FRANC PETELIN 
Pod gradom 1a, Trebnje

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem 
za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala kaplanu Slavku 
Kimovcu za lepo opravljen pogrebni obred in pogrebni službi Komunale Treb-
nje. Zahvaljujemo se tudi očetovim sošolcem in prijateljem iz osnovne šole in 
gimnazije v Novem mestu, bivšim sodelavcem podjetja Tesnila Velika Loka ter 
članom PD Trebnje, TD Trebnje, OZ RK Trebnje in DT Rod sivih jelš in vsem, 
ki ste se od našega očeta poslovili in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

zahvale
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Sponzor križanke je  A-ANUBIS d.o.o.,
Mali Gaber 20, 8213 Veliki Gaber
Za vas izdelajo kvalitetna delovna oblačila blagovne znamke CIK 
CAK za vse panoge in poklice. Izdelujejo delovna oblačila po meri 
za različne sektorje: industrija, prevozništvo, kmetijstvo, gostin-
stvo, kuhinja, catering, zdravstvo, kozmetika, wellness, otroška 
oblačila, prosti čas. Oblačila so izdelana iz kakovostnih materia-
lov, ki dihajo, so zelo udobna in varujejo pred škodljivimi vplivi.
Po naročilu izdelajo tudi zaščitna antistatična in ognjeodbojna 
oblačila, hlače za vsak poklic; za mizarje, krovce, serviserje, zdrav-
stvene delavce in prosti čas, kombinezone. Nudijo tudi široko pa-
leto delovne in zaščitne obutve, ostalo opremo in dodatke, čela-
de, pasove, rokavice, dodatke k obutvi in izdelke za nego obutve.

CIK CAK vas vabi v svojo prodajalno od ponedeljka do petka:
• PON.−ČET.: 8.00–16.00 
• PET.: 7.00–15.00
• SOB.−NED.: zaprto 

Vse pa lahko kupite tudi v spletni prodajalni
https://shop.cik-cak.si.

Za vas so pripravili nagrade:
1. NAGRADA: delovni čevlji v vrednosti 50, 00 EUR
2. NAGRADA: klasične hlače v vednosti 30,00 EUR
3. NAGRADA: majica v vrednosti 10,00 EUR

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, in sicer najkasneje 
do ponedeljka, 7. 2. 2022. Gesel po tem datumu in gesel brez 
naslova ne bomo upoštevali.

Pravilno geslo križanke iz decembrske številke Glasila se glasi 
NOVI TAIGO. Prejeli smo 91 rešitev, od tega 3 nepravilne. Na seji 
10. 1. 2022 smo izžrebali 3 nagrajence:

1. nagrajenka: Slavka Štamcar,
Velika Loka 82, 8212 Velika Loka
2. nagrajenka: Anica Šušteršič, 
Gorenji Vrh pri Dobravi 3A, 8211 Dobrnič
3. nagrajenka: Milan Pečjak,
Korita 16, 8211 Dobrnič

Nagrajenci lahko dvignejo nagrade v podjetju Avto Slak Trebnje.

križanka

Vabimo vas v našo trgovino v 
Malem Gabru, kjer nudimo tudi 

ugodno odprodajo vzorcev.
Trgovina je odprta od 

PON-ČET: 08:00 – 16:00 
PET: 07:00 – 15:00
SOB-NED: zaprto 

Naše produkte lahko kupite tudi 
v spletni prodajalni:

https://shop.cik-cak.si




