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Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje, 
Goliev trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje,  
Goliev trg 5, 8210 Trebnje
Odgovorna urednica: Mojca Smolič
Uredniški svet: Mitja Hren, Vanja Jakopin, Ma-
teja Grebenc Kepa, Darinka Krevs, Petra Pust 
Smolič, Milan Žnidaršič, Franc Brane Praznik, 
Mojca Smolič, Vida Hočevar, 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, 1. 6. 2020, predviden izid je 
v sredo, 10. 6. 2020.
Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po 
tem datumu, bodo uvrščeni v naslednjo števil-
ko, če bodo še aktualni.

občinske novice

Korona čas  
in kako naprej
Od sredine marca živimo v posebnem času. 
Vsakdo izmed nas ima svojo izkušnjo, pa 
vendar se zdi, da imamo tudi mnogo sku-
pnega. Za mnoge med nami je korona kriza 
naredila nekajletni preskok pri poznavanju 
računalništva, interneta in socialnih medi-
jev. Mnogi starši so na svoji koži preizkusi-
li, s kakšnimi izzivi se srečujejo učitelji pri 
motiviranju skupine otrok ali mladostnikov 
za učenje, ob tem pa so bili še sami prisi-
ljeni organizirati delo od doma. No, to se je 
pokazalo kot eden izmed možnih načinov 
za zmanjševanje jutranjih prometnih ko-
nic proti glavnemu mestu. Globok poklon 
in zahvala pa velja vsem, ki ste v tem času 
kljub dodatnim, nepoznanim tveganjem 
hodili v službo: vsem zdravstvenim delav-
cem, zaposlenim v trgovini, v transportu, v 
energetiki, na pošti, v javni upravi, v dosta-
vnih in drugih službah, s katerimi ste nam 
omogočili, da smo lahko ostali doma in na 
varnem. Hvala tudi novinarjem, ki so nas 
sproti obveščali in nam posredovali napot-
ke za varno življenje.

Zanimivo je bilo opazovati, kako se znamo 
prilagajati novim okoliščinam: samostojni 
podjetniki z enim zaposlenim so uspeli v 
nekaj dneh prilagoditi poslovanje s proda-
jo izdelkov preko spleta in dostavnih služb, 
župnik iz majhne podeželske župnije je ob 
zaprtih cerkvah preko Facebooka našel pot 
do več deset tisoč udeležencev bogoslužja. 
Prepričan sem, da ste sami gotovo opazili 
še mnogo podobnih uspešnih zgodb.

V času, ki smo ga preživeli doma, smo imeli 
veliko priložnosti tudi za razmislek o priori-
tetah, o pomenu odnosov v družini. Pa tudi 
o tem, kateri so tisti ključni poklici in katere 
dejavnosti v družbi, ki imajo največji vpliv 
na kakovost našega življenja. Morda bi 
morali kot družba na novo in zelo drugače 
razdeliti velikanske zneske, ki jih prejemajo 

vrhunski športniki in zvezde »šovbiznisa« 
ter bi kaj od tega namenili tistim, ki v koro-
na času redno hodijo na delo.

Številke kažejo, da smo morda že presta-
li največjo krizo in tudi čas, ko je oblast s 
predpisi zagotovila varnost posameznikov 
in celotne družbe, še posebej najbolj ran-
ljivih. Ukrepi so (bili) učinkoviti, za kar velja 
zahvala tako tistim, ki so jih pripravili, kot 
tudi prebivalcem za upoštevanje. Vzpored-
no so tekli napori za zagotovitev zaščitne 
opreme. Občina Trebnje je bila pri nabavi 
le-te uspešna. Vsak sam si lahko ustavi sli-
ko o družbeni odgovornosti podjetnikov, ki 
so začeli prodajati maske po 15-krat višji 
ceni, kot je bila pred pandemijo. Podpiram 
in pozivam pristojne organe, da raziščejo 
vse okoliščine nabav in s tem omogočijo 
javno zahvalo zaslužnim, da smo pravočas-
no prišli do opreme, hkrati pa kaznovanje 
storilcev, če se bo izkazalo, da so delovali v 
nasprotju s pravnim redom. Morda izgleda 
naivno, vendar upam, da bo s tem konec 
manipulacij in se sedaj aktualne afere ne 
bodo vlekle skozi naslednja desetletja po-
litičnega boja.

In kakšen vsakdan se nam obeta z viru-
som? Država nam s kriznimi dodatki lajša 
prehod v nov način delovanja. Če bosta 
odgovornost in sposobnost samoomejeva-
nja slehernega med nami zadostna, ne bo 
v državi več potrebno postavljati omejitev. 
Vsi pa se bomo morali naučiti delovati z 
upoštevanjem novih tveganj. Učimo se raje 
na napakah drugih in ne čakajmo, da se ne-
sreča zgodi nam. Ignoranca in vzvišenost 
sta škodljivi in hitro mineta, ko nastopi bo-
lezen, kot smo videli tudi pri kakšnem sve-
tovno znanem politiku ali medijski zvezdi. 
Prav tako sta napačna pasivnost in čakanje, 
da nam minister pove, kako naj opravljamo 
svoje delo. Še slabše je pobalinsko iska-
nje napak v priporočilih in ukrepih, ko jih 
pripravi vlada. Še posebej čudno se to sliši 
s strani managerjev, ki so po že dolgo ve-
ljavnih predpisih dolžni zagotoviti, da de-
javnost podjetij in zavodov, ki jih vodijo, ne 
ogroža varnosti in zdravja zaposlenih in ne 
vseh drugih, ki so udeleženi v poslovanje. 
Šele ko to zagotovijo, lahko podjetje začne 
s poslom. 

Ne pozabimo, da smo tudi mi vsak svoj ma-
nager. Preden se lotimo česarkoli, dobro 
premislimo, kako bomo to storili, da ne bo 
v nesrečo ne nam, ne našim bližnjim. Od 
zdaj moramo v razmislek nujno vključiti 
tudi koronavirus!

dr. Jože Korbar, podžupan

dr. Jože Korbar
podžupan

 



3
Trebnje

občinske novice

V četrtek, 14. maja, 
je vlada preklicala 
epidemijo, ne pa  
tudi ukrepov.
Vlada je v četrtek zvečer, po dveh mesecih, 
na dopisni seji sprejela odločitev o preklicu 
epidemije covid-19. Odlok so objavili v Ura-
dnem listu RS. Drugi člen tega odloka določa, 
da se splošni in posebni ukrepi, sprejeti na 
podlagi Zakona o nalezljivih boleznih v skla-
du s Sklepom o uporabi ukrepov, ki jih dolo-
ča Zakon o nalezljivih boleznih pri epidemiji 
covid-19, ob njihovi strokovni utemeljenosti 
še naprej uporabljajo. Odlok je začel velja-
ti s petkom, 15. 5. 2020, in se uporablja do  
31. maja 2020. Tako do konca meseca maja 
ostajajo v veljavi ukrepi, ki jih je do sedaj 
sprejela Vlada RS, kakor tudi vsi ukrepi in pri-
poročila NIJZ, saj nevarnost širjenja okužbe z 
novim koronavirusom ostaja. To pomeni, da 
je v zaprtih prostorih še vedno treba upo-
rabljati zaščitne maske in se držati predvi-
dene razdalje med posamezniki, razkuževati 
roke in vse ostale površine. Še vedno pa ve-
lja tudi omejitev zbiranja na javnih površinah. 
Potrudimo se, da ostanemo zdravi!

Mojca Smolič

Gradnja  
infrastrukture
v IC Trebnje  
poteka po načrtu
Ena izmed pozitivnih zgodb v tem času je zago-
tovo gradnja gospodarske javne infrastrukture 
v sklopu investicije »Industrijska cona Trebnje 
– 2. faza«. Gradnja se je pričela v mesecu fe-
bruarju in kljub epidemiji poteka neprekinjeno, 
čeprav v zadnjem mesecu pod nekoliko drugač-
nimi pogoji zaradi hkratnega izvajanja ukrepov 
za preprečevanje širjenja koronavirusa na grad-
bišču. Cilj investicije je opremiti območje indu-
strijske cone z ustrezno komunalno opremo in 
omogočiti pozidavo, kot jo predvideva prostor-
ski akt. To bo prispevalo k razvoju gospodarstva 
in k povečanju števila delovnih mest v občini, 
kar je z vidika trenutnih razmer spodbudna no-
vica za prihodnost. Dela bodo predvidoma kon-
čana do konca maja. Na sosednjih parcelah v IC 
svoje objekte pospešeno gradita tudi podjetja 
Rem d.o.o. in Orkoplast d.o.o. Industrijska cona 
s tem počasi pridobiva končno podobo.

mag. Janko Zakrajšek
Občinska uprava Občine Trebnje

Oddelek za okolje prostor in infrastrukturo

Izjava za javnost
Spoštovani, dne 5. marca smo vas na novinarski konferenci obvestili o načrtovanih do-
godkih za mesec junij v občini Trebnje. Napovedali smo vam skupno organizacijo 48. 
Tedna cvička in 32. Trebanjskega koša in srečanje upokojencev Dolenjske in Bele krajine 
za 12. in 13. junij. Prav tako izvedbo že 53. Tabora likovnih samorastnikov Trebnje in 
praznovanje praznika Občine Trebnje. 
Obveščamo vas, da zaradi razmer in ukrepov koronavirusa v letošnjem letu v Treb-
njem ne bo izvedene skupne dvodnevne prireditve 48. Tedna cvička in 32. Trebanj-
skega koša ter ravno tako ne bo srečanja upokojencev Dolenjske in Bele krajine. 
53. Tabor likovnih samorastnikov pa je prestavljen na jesenski termin.
V Zvezi društev vinogradnikov Dolenjske si še naprej prizadevamo za izvedbo ocenjeva-
nja vin v okviru 48. Tedna cvička, ki ga načrtujemo izvesti skupaj s Kmetijsko gozdarskim 
zavodom Novo mesto. Ocenjujemo, da bi se ob sproščanju ukrepov le-to lahko izvedlo 
do sredine meseca junija. 
Vinogradniki Dolenjske želimo organizirati tudi dogodek zaprtega tipa kot srečanje vi-
nogradnikov Dolenjske, na katerem bi podelili priznanja vinogradnikom za ocenjena 
vina v okviru 48. Tedna cvička ter razglasili letošnjega kralja cvička, 22. cvičkovo prince-
so in ambasadorja cvička za leto 2020.
Občina Trebnje v juniju praznuje svoj občinski praznik. Slavnostno sejo Občinskega sve-
ta Občine Trebnje bomo izvedli v kolikor bo zaradi ukrepov, ki bodo v veljavi, to možno. 
Slavnostna seja Občinskega sveta se načrtuje za 22. junij.
 

Lepo vas pozdravljava.
Župan Občine Trebnje, Alojzij Kastelic l. r.

Predsednik ZDVD, Miran Jurak l. r.
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Kdaj prvi pločnik  
v KS Čatež?
Eden izmed najpomembnejših ciljev Sveta 
KS Čatež je izgradnja pločnika od tovarne 
TEM Čatež pa do križišča za Razbore. V letu 
2017 je bila izdelana projektna dokumen-
tacija. Žal pa se je zataknilo na lokalnem 
nivoju, saj ni bilo pridobljenih potrebnih 
soglasij od lastnikov za pretežni del parcel 
ob predvidenem pločniku. V letu 2019 je 
bil projekt razdeljen na dva dela – na del 
ob lokalni cesti od TEMa do križišča z ob-

Občina Trebnje je konec lanskega leta 
podpisala pogodbo z izvajalcem Komu-
nala Trebnje d.o.o. za izgradnjo mrliške 
vežice Sela pri Šumberku. Izvajanje grad-
benih del je v polnem teku. Trenutno se 
na objektu izvajajo vsa konstrukcijska 
gradbena dela pritlične etaže in nosilnih 
sten, sledila pa bo postavitev ostrešja ter 
vgradnja stavbnega pohištva. 

Glavni cilji in načela investicije so: ureditev 
organizacije pogrebov s področja KS Sela 
pri Šumberku, omogočiti svojcem umrlih 
izvedbo dostojne pogrebne slovesnosti, 
izboljšanje zunanjega izgleda pokopališča 
in izboljšanje kvalitete bivanja. Gradnja 
poteka skladno z zastavljenim terminskim 
planom izvedbe in bo zaključena do sep-
tembra 2020. 

Gradnja pločnika  
v Štefanu končana
Obveščamo vas, da je bil pred kratkim sproščen promet na kri-
žišču regionalne ceste R3 652/1457 Moravče–Čatež–Trebnje 
(Pluska) in lokalne ceste LC 425 051 Trebnje center–Štefan v 
Štefanu (pri gostilni Mišič). Dela v sklopu investicije »Dogradi-
tev pločnika za pešce ob R3-652/1457 Moravče–Čatež v Štefa-
nu pri Trebnjem od km 15,120 do km 15,584« so bila končana 
konec meseca aprila. Občina Trebnje je investicijo izvedla sku-
paj z Direkcijo RS za infrastrukturo, njen cilj pa je bil reševanje 
problematike pešcev na vozišču ob regionalni cesti z ureditvijo 
pločnika na odseku Gorenja Nemška vas–križišče in naprej do 
železniške proge v Zidanem Mostu. V sklopu investicije je sedaj 
urejeno tudi odvodnjavanje.

Vse udeležence v prometu opozarjamo, da je v območju križišča 
(pri gostilni Mišič) spremenjen prometni režim, saj prednostna 
cesta sedaj poteka v smeri Čatež–Trebnje, medtem ko se morajo 
vozniki iz smeri Zidanega Mosta proti Trebnjem pred vključeva-
njem na regionalno cesto ustaviti. 

činsko cesto za Dolenjo vas in na pločnik 
ob regionalni cesti skozi Čatež. V lanskem 
letu je bil tako izdelan projekt pločnika od 
TEMa do občinske ceste (financiral ga je 
TEM Čatež). Projekt predvideva pločnik 
ob levi strani cestišča, rekonstrukcijo ces-
tišča in avtobusno postajališče za potrebe 
Doma Čebelica in lokalni šolski avtobus ter 
javno razsvetljavo. Datum realizacije pa 
je žal zaenkrat negotov, saj so za začetek 
gradnje potrebna vsa soglasja lastnikov 
sosednjih parcel.

Mija Benedičič, KS Čatež

Gradnja mrliške vežice v Selih pri Šumberku po načrtu

mag. Janko Zakrajšek
Občinska uprava Občine Trebnje

Oddelek za okolje prostor in infrastrukturo

Matija Bitenc
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

OU Občine Trebnje
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KS Štefan dobiva  
novo podobo
KS Štefan je skupaj z Občino Trebnje obnovila in rekonstruirala 
dotrajani, skoraj sto let stari most čez reko Temenico na Kamnem 
Potoku. Za realizacijo projekta sta finančna sredstva zagotovila KS 
Štefan in Občina Trebnje. V okviru rekonstrukcije je bila izvedena 
nova mostna konstrukcija, ki poteka nad obstoječim objektom 
in v celoti prevzema prometno obtežbo. Voziščna plošča je od 
obstoječe širša za 1 meter. Na AB voziščni plošči je bila izvedena 
nova voziščna konstrukcija iz asfalta, ki leži na naklonskem beto-
nu. Izvedena je bila tudi nova zaščitna ograja. Projekt je izvedla 
Komunala Trebnje, nadzor pa je vršilo podjetje Urbing. Celotna 
investicija je znašala 56.869,94 EUR skupaj z DDV-jem. KS Štefan 
se zahvaljuje Jožetu in Alojzu Novaku, ki sta omogočila krajanom 
dela Kamnega Potoka, da so se lahko vozili v času gradnje po poti, 
ki je potekala po njuni parceli.

Dean Verbič, predsednik KS

Občina Trebnje je v letu 2019 ponovno kandidirala na Javni razpis 
za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014–2020, ki 
ga razpisuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Tokrat nam je skupaj z lastniki sosednjih zemljišč, ki so k izgradnji 
bodoče gozdne ceste Dolenje Ponikve–Travnice podali soglasja, 
uspelo zagotoviti nepovratna sredstva v višini 28.344,08 EUR, kar 
predstavlja nekaj manj kot 50 % ocenjene vrednosti naložbe. Od-
ločbo o pravici do sredstev smo od Agencije Republike Slovenije 
za kmetijske trge in razvoj podeželja prejeli 3. marca 2020, v krat-
kem pa bo Občina izvedla tudi javno naročilo za izbiro izvajalca. 
Cilj investicije je izgradnja nove gozdne ceste v skladu z izdelanim 
načrtom. Gre za cesto na relaciji Dolenje Ponikve–Travnice v dol-
žini cca 515 m, od česar bo proizvodni značaj ceste na dolžini cca 

Občina Trebnje uspešno pridobila 
nepovratna sredstva za izgradnjo gozdne 
ceste Dolenje Ponikve–Travnice

100 m. Proti koncu ceste bo urejeno obračališče in rampni pros-
tor. Namen gradnje gozdne ceste je zmanjšanje stroškov spravila 
lesa na površini cca 60 ha gozdov. Spravilna razdalja se bo iz ca. 
1.200 m skrajšala na ca. 700 m, le-ta pa bo pomenila povečano 
produktivnost izvajalcev del, večjo varnost pri delu, lastnikom 
gozdov pa večji prihodek iz gozda. 
V prihodnje bi bilo smiselno in možno podaljšanje gozdne ceste 
naprej po dolini, s čimer bi se spravilo lesa pocenilo na znatno 
večjem območju, uspešnost novega projekta pa bo v veliki meri 
odvisna od lastnikov zemljišč na trasi.

Mateja Zupančič, Oddelek za splošne zadeve
Občinska uprava Občine Trebnje



6
Trebnje

VNRC Vejar 
V času epidemije COVID-19 nismo pozabili na uporabnike in uporabnice Večnamenskega romskega centra Vejar. VNRC Vejar ostaja 
zaprt za osebne stike do preklica, kar pa ne pomeni, da se nič ne dogaja in ničesar ne počnemo. Upoštevamo dana navodila, napotke 
za preprečitev širjenja epidemije. Z uporabniki in uporabnicami, starši in otroki smo povezani in sodelujemo na različne načine, ob 
tem pa uporabljamo sodobno tehnologijo. Veselimo se časa, ko bomo zopet lahko uživali v medsebojnem druženju.

Katja Strajnar, strokovna sodelavka v programu, CSD DBK, Enota Trebnje

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
CSD DOLENJSKA IN BELA KRAJINA, 
ENOTA TREBNJE 
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CSD DOLENJSKA IN BELA KRAJINA, 
ENOTA TREBNJE 

 

Na fotografiji od leve proti desni: Anja Krštinc, Lana Zver, Laura Kovačič, 
Katarina Lamovšek

obvestila / novice

Otroški parlament 
2019/20
Letos je tema Moja poklicna prihodnost. OŠ Veliki Ga-
ber, OŠ Trebnje, OŠ Mirna, OŠ Šentrupert in OŠ Mokro-
nog-Trebelno so z mentorji Andrejo Jaklič, Francijem 
Kravcarjem, Petro Vidmar, Marto Mencin in Matejo 
Čoha najprej izvedle parlament na šolski ravni. Tam so 
izbrali po 3 oz. 5 učencev za medobčinski parlament 
na OŠ Mokronog-Trebelno. Delegati so se strinjali o 
pomembnosti poštenega plačila in dobrih delovnih od-
nosov. Izvolili so 4 predstavnike za regijski parlament v 
Novem mestu: Lano Zver (OŠ Veliki Gaber), Anjo Krštinc 
(OŠ Mirna), Katarino Lamovšek (OŠ Šentrupert) in Lauro 
Kovačič (OŠ Trebnje).
Lana je na regijskem parlamentu prepričala večino dele-
gatov in bila kot najboljša izvoljena v skupino učencev, 
ki naj bi se udeležila nacionalnega parlamenta v dvorani 
Državnega zbora. Med najboljšo deseterico se je uvrsti-
la tudi Laura. Zaradi trenutnih razmer obisk v Ljubljani 
žal ni mogoč. Čestitke vsem udeležencem parlamenta 
na vseh ravneh, še posebej pa Lani in Lauri za končno 
uvrstitev. 

Andreja Jaklič
Fotografija: Andreja Jaklič

Obveščamo, da bomo od  
25. 5. 2020 ponovno izvajali 
brezplačne prevoze  
za starejše občane  
v občini Trebnje, 
ki so namenjeni starejšim občanom nad 65 let, ki ne vozijo 
sami, nimajo sorodnikov oziroma prijateljev, da bi poskrbeli 
za prevoze in so v socialno šibkem položaju.
Prevozi se izvajajo od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro 
na območju občine Trebnje.
Za naročilo prevoza lahko od 18. 5. 2020 dalje pokličete klicni 
center številko: 080 10 10.
Pri izvajanju prevozov bodo upoštevani varnostni ukrepi za 
preprečevanje okužb v skladu s smernicami NIJZ. Voznik bo 
zagotovil, da bo vozilo varno, uporabnik pa je dolžan pri pre-
vozu uporabljati svojo zaščitno masko.
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Konec meseca marca je 
prevzela vodenje Knjižnice 
Pavla Golie Trebnje 
ANDREJA PLENIČAR
Rodila se je v Novem mestu, kjer je obiskovala osnovno šolo in 
splošno gimnazijo. Že od nekdaj je bila strastna bralka, saj je že v 
drugem razredu OŠ uspela prebrati 200 otroških knjig in jih znala 
obnoviti. V gimnaziji se je preizkušala kot literatka in osvojila kar 
nekaj literarnih nagrad, ki jih je šola podeljevala ob 8. februarju 
ter republiško literarno priznanje. Posegala je po zelo različnem 
gradivu in takrat, kot tudi sedaj, je prepričana, da jo vsaka knjiga 
na nek način obogati, česa nauči, odpre nov vidik in ji širi obzorja.

Kakšne so bile študijske želje za dekle, kot ste vi?
Pri izbiri študija sem omahovala med slavistiko, sociologijo in 
dramsko režijo. Slednjo izbiro sem opustila zaradi sprejemnih iz-
pitov, za katere so vsi trdili, da jih je skoraj nemogoče opraviti. 
Izbrala sem sociologijo na takratni Fakulteti za sociologijo, politič-
ne vede in novinarstvo. Prve dve leti smo imele vse smeri skupen 
program, potem pa sem nadaljevala na raziskovalno analitični so-
ciologiji, ki je vključevala tudi sociologijo kulture. Sociologija služi 
ljudem, da jim pokaže določne zakonitosti in mehanizme, ki de-
lujejo v družbi in se jim morda na prvi pogled zdijo samoumevni.

Časi vašega študija so bili neprimerljivi s sedanjim. Kaj se vam 
je vtisnilo v spomin?
V času študija sem med počitnicami prepotovala osrednjo Evropo 
in v nekaterih državah sem se zadržala skoraj po mesec dni. Imela 
sem srečo, ker je moja sopotnica in dobra prijateljica študirala 
umetnostno zgodovino in sva pri načrtovanju poti vključile tudi 
oglede največjih arhitekturnih spomenikov ter likovnih umetnin 
v galerijah in muzejih.

Kam vas je potegnilo po študiju?
Po končanem dodiplomskem študiju sem se vpisala na magistrski 
študij, najprej sociologije kulture, potem pa sem se prepisala na 
sociologijo vsakdanjega življenja, ker so se skoraj vsi profesorji 
iz prve smer, v tistih prelomnih letih aktivno posvetili politiki in 
jih je bilo težko dobiti na fakulteti. Študij sociologije vsakdanjega 
življenja mi je bil zelo všeč, a ga nisem nikdar dokončala (to je 
ena redkih stvari, za katero mi je žal), ker sem že bila zaposlena v 
Študijski knjižnici Mirana Jarca Novo mesto, kjer sem po vodenju 
študijskega oddelka leta 1995 postala najprej 3 leta v. d. direk-
torice, potem pa direktorica. Dovolite mi še en izgovor. Postati 
mamica, podpirati tri vogale domačega gospodinjstva ter voditi 
regijsko knjižnico ni mačji kašelj, zato se je bilo treba nekaterim 
stvarem odpovedati. Najprej je bil to podiplomski študij. 

No, kljub vsemu pa ste prejeli na področju stroke posebno pri-
znanje.
Res je in ponosna sem, da sem za dosežke na področju stroke 
prejela Čopovo diplomo, ki je najvišje priznanje na področju bi-
bliotekarstva. 

Preizkušenj vsekakor ni bilo konec. Šli ste tudi v zasebne vode.
Konec leta 2008 sem zapustila Knjižnico Mirana Jarca Novo mes-
to. Delo sem nadaljevala v privatnem sektorju, kjer sem se ukvar-
jala z založništvom, z izobraževanjem zaposlenih v javnem sektor-
ju, organizacijo različnih seminarjev in podobno. Ker je bil to čas 

gospodarske krize, ni bilo lahko, zato sem sprejemala različne pri-
ložnostne zaposlitve, vezane na evropske projekte. Če pogledam 
nazaj, pa sem se naučila ogromno novih stvari, ki se jih drugače 
verjetno ne bi. Delala sem z ranljivimi skupinami in v različnih 
kolektivih, tudi potovala sem veliko. Pospešeno sem nabirala iz-
redno pestre izkušnje.
Moja zadnja zaposlitev je bila v OŠ Hinka Smrekarja v Ljubljani v 
šolski knjižnici. Navezala sem se na učence in se zelo dobro razu-
mela s sodelavci. Žal je bilo to le nadomeščanje daljše bolniške 
odsotnosti.

In kako vas je zaneslo k nam v Trebnje?
Ko sem izvedela, da se je bivša direktorica Tanja Cuder odloči-
la, da ne bo več kandidirala za direktorico Knjižnice Pavla Golie 
Trebnje, sem se odločila za prijavo na razpis in uspela. Knjižnica 
je v zadnjih 15 letih izredno napredovala tako, da sem podedova-
la odlično izhodišče za nadaljnje delo. Nekatere sodelavce v ko-
lektivu sem poznala že prej zaradi sodelovanja med knjižnicami, 
nekateri pa so nabirali svoje prve bibliotekarske izkušnje v KMJ 
Novo mesto. Po prvih vtisih sem navdušena, ker sem pogreša-
la ta entuziazem, s katerim sodelavci pristopajo k delu, čeprav 
so trenutne okoliščine zaradi razglašene epidemije popolnoma 
spremenjene. So polni idej, kako bi prišli do uporabnikov in kaj bi 
jim v teh izrednih razmerah lahko ponudili.

Kako bi opisali naše mesto?
Trebnje z zaledjem in sosednjimi občinami je mesto z ogromnim 
potencialom. Izredno hitro se razvija, kar je vidno, ne le navzven. 
Ima bogato samosvojo samorastniško kulturno tradicijo, ki jo us-
pešno ohranja. Jo živi, jo podpira. Mesto daje nove priložnosti 
in izzive. Tako okolje je zame vzpodbudno. Vzdušje dinamike in 

intervju
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Polde s stricem Lojzetom Slakomsprememb mi je pisano na kožo. Mesto, ki 
ne duši, ampak podpira svoje občane, svo-
jo kulturo in je nanjo ponosno.

Kako pa se vidite kot direktorica knjižni-
ce. Kakšni so vaši načrti, vizija?
Moja vizija je uresničevanje načel odlič-
nosti splošne knjižnice, ki zahteva avtono-
mne odločitve v skladu s stroko, v skladu 
z javnim interesom, z aktualnimi trendi, 
z dostopnostjo za vse in razpoložljivostjo 
virov. Knjižnica Pavla Golie Trebnje bo tako 
postala še bolj prepoznavna v lokalnem in 
nacionalnem okolju.
V skladu s trendi se bo delo z uporabniki 
nadaljevalo z razvijanjem bralne kulture 
in bralne pismenosti za otroke, mladino in 
odrasle. Knjižnica bo uporabnikom poma-
gala pridobivati znanje, jih informacijsko 
in računalniško opismenjevala, jim nudi-
la vključevanje v družbo, skrbela za do-
moznansko dejavnost, postala informacij-
sko središče lokalne skupnosti. Seznanjala 
bo občane z javnimi zadevami, spremljala 
aktualno dogajanje v družbi, spodbujala 
povezovanje in podpirala ustvarjalnost v 
lokalni skupnosti.

Knjižnica bo s knjižničnim gradivom in 
storitvami vplivala na boljšo kakovost živ-
ljenja posameznika in lokalne skupnosti. 
Prispevala bo k razvoju znanja in kulture, 
širjenju demokratičnega odločanja, spod-
bujala k uporabi knjižnice, poznavanju 
različnih pismenosti ter pomagala k soci-
alni strpnosti. Posebno skrb bo namenja-
la ranljivim skupinam. Sodelovala bo pri 
uresničevanju ciljev na lokalni in državni 
ravni. Izhajala bo iz potreb lokalne skup-
nosti, predvidevala njihov razvoj in jih so-
ustvarjala.

Bodo programi in projekti kaj posebne-
ga?
Vse bomo prilagajali potrebam uporabni-
kov. Naš cilj, ki pa ga brez sodelavcev ne 

bo mogoče doseči, je, da se uporabniki iz 
„pasivnih“ prejemnikov informacij in gra-
diva spremenijo v aktivne sooblikovalce 
programov. Knjižnica bo z veseljem v svoje 
vrste sprejela prostovoljce, nekaj jih je že 
ima. Pri uspešni izvedbi projektov raču-
namo tudi na donatorstvo, sponzorstvo, 
zagovorništvo in lobiranje. Knjižnica bo 
spodbujala ljudi, da bodo delili svoje zna-
nje in mnenje, sodelovala bo v življenju 
lokalne skupnosti in okolici. Pri tem se bo 
knjižnica povezovala z drugimi ustanova-
mi in zavodi na območju. Pospeševala bo 
razvoj na področju bralne pismenosti vseh 
ciljnih skupin v sodelovanju z vrtci, šolami 
in drugimi kulturnimi institucijami.
Da bi uspešno opravljali vse naloge, se 
bodo strokovni delavci permanentno iz-
obraževali, se učili tudi z mednarodnim 
sodelovanjem, z zgledovanjem po najbolj-
ših knjižnicah v Evropi. Eden izmed mojih 
ciljev v mandatu je tudi digitalna knjižnica 
in razvoj storitev na daljavo, za katerega 

pa nisem pričakovala, da bo zaradi izre-
dnih razmer postal prioriteten. Knjižnica 
tako skuša delovati na daljavo s ponudbo 
brezplačnega spletnega vpisa na domači 
strani knjižnice in s tem omogoča dostop 
do brezplačnih spletnih virov, e-gradiv − 
od poljudnih do strokovnih, na družbenih 
omrežjih FB ponuja otrokom delavnice, 
priporoča in nudi informacije. 

Knjižnica je res dobila dobro vodjo in upaj-
mo, da jim kolektivno uspe uresničiti vse 
načrtovane projekte.
Za več informacij pobrskajte po njihovi 
spletni strani. Če imate tudi vi, spoštovani 
bralci Glasila občanov, kakšno idejo, kaj bi 
knjižnica lahko storila za uporabnike v izre-
dnih razmerah, pa jim pišite na info@kpgt.
si ali pokličite vsak delovni dan na dežurni 
telefon 051 671 241 od 8. do 15. ure. Ve-
seli bodo vsakega vašega predloga.

Mojca Smolič

VABILO na brezplačni webinar v okviru Akademije NV
Regijski NVO center JV Slovenije v sredo, 27. maja, ob 16.30 prireja brezplačno spletno delavnico 'Vsi padamo na dobre zgodbe', na-
menjeno nevladnim organizacijam v regiji. Te so običajno prepuščene lastni iznajdljivosti, kako informacije o svojih storitvah, uspehih 
ali težavah spraviti do širše javnosti bodisi preko medijev bodisi preko drugih komunikacijskih kanalov. A za vse velja, da potrebujejo 
dobre zgodbe. Brezplačna delavnica bo potekala po spletu, prijave pa so obvezne do petka, 22. maja, in sicer preko e-prijavnice na 
njihovi spletni strani.

http://www.nevladnik.info/si/dogodki/?id=17794
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
Rozmanova ulica 30, 8000 Novo mesto
T: 07/ 39 39 311; 041/ 925 405
E: drpdnm@gmail.com
W: www.nevladnik.info
FB: @drpdnm, @nevladnik.info

 intervju
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Zavezancem  
za plačilo NUSZ  
v občini Trebnje 
Zadeva: obvestilo o razvrstitvi 
naselij v območja za odmero 
NUSZ v prehodnem obdobju 

Spoštovani,
vezano na razgrnitev podatkov za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega zem-
ljišča (v nadaljevanju: NUSZ) na območju 
občine Trebnje in prejeta vprašanja v zvezi 
z razvrstitvijo naselij v območja za odme-
ro NUSZ, pojasnjujemo, da je bilo z novim 
Odlokom o nadomestilu za uporabo stav-
bnega zemljišča v Občini Trebnje (Uradni 
list RS, št. 76/19; novi Odlok) uvedeno 
prehodno obdobje pri spremembi razvr-
stitve naselij v območja glede na stari Od-
lok o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Trebnje (Uradni list RS, 
št. 71/98, 64/99, 101/00, 109/03, 119/05, 
101/13 – ZDavNepr, in 22/14 – odl. US: 
stari Odlok).
Novi Odlok v 28. členu določa, da se na-
selja, ki po 5. členu novega Odloka glede 
na njihovo razvrstitev v območja po sta-
rem Odloku napredujejo za več kot eno 
območje, v območja po 5. členu novega 
Odloka uvrščajo postopoma, in sicer tako, 
da v vsakem letu od vključno leta 2020 
napredujejo za eno območje, dokler niso 
uvrščena v območje po 5. členu novega 
Odloka. Prehodno obdobje je bilo uve-
deno zaradi blažjega prehoda s stare na 
novo ureditev.
Iz 5. člena novega Odloka je razvidna raz-
vrstitev naselij v območja po zaključku 
prehodnega obdobja (od vključno leta 
2022 dalje).
Ker iz novega Odloka ni neposredno raz-
vidna razvrstitev naselij v območja v pre-
hodnem obdobju (za leti 2020 in 2021), 
temu obvestilu prilagamo tabelo, iz katere 
je razvidna razvrstitev posameznih naselij v 
območja za odmero NUSZ po posameznih 
letih (za leti prehodnega obdobja 2020 in 
2021 ter za leta po zaključku prehodnega 
obdobja – leto 2022 in naslednja).
Lepo pozdravljeni!

Alojzij Kastelic l. r.
ŽUPAN

Tabela z razvrstitvijo naselij v območja za 
odmero NUSZ v prehodnem obdobju si 
lahko pogledate na spletni strani Občine:
https://www.trebnje.si/media/uploads/ 
2020_OOPI_NOVICE/TABELA%20-%20
RAZVRSTITEV%20NASELIJ%20V%20 
PREHODNEM%20OBDOBJU.pdf

Nadaljevanje članka iz prejšnje številke

Raki v Temenici
Potočni raki so bili nekoč razširjeni po vsej Slovenji in v vseh rekah ter potokih. Bili so 
tako pogosti, da jih je poznal vsak otrok in so se prerili celo v ljudsko izročilo. Zaradi račje 
kuge konec 19. stoletja, kasneje pa tudi zaradi regulacij in onesnaženja voda pa so za 
dolgo povsem izginili iz Temenice.
Iz tega časa pa je mogoče prebrati zapis o prenašalcih račje kuge: 
»V sosednji Avstriji so v naravi že našli ameriška raka Orconectes limosus in rocrambus 
clarkii. Prve primerke Orconectes limosus so v Evropo (v Nemčijo) prinesli že leta 1880. 
Ta vrsta je prenašalec račje kuge.« Kakšne posebne znanstvene potrditve za te navedbe 
ni bilo mogoče najti, glede na to, da so škodo naredile tudi druge tujerodne vrste živali, 
pa lahko to drži!
Potočne rake (Jelševce) danes zopet zaznamo, sicer opazno v manjšem deležu kot ne-
koč, a jih z veseljem ponovno odkrivamo. Veljajo za dobre pokazatelje ohranjenosti vo-
dotoka in kakovosti vode, čeprav pravijo strokovnjaki, da jih bolj kot onesnaženost moti 
neustrezna oblika struge oz. regulacija.
Nekoč so imeli velik gospodarski pomen v človeški prehrani, danes pa je njihov pomen 
predvsem naravovarstveni. V Temenici in njenih pritokih ter v potočkih, ki so presahnili, 
še preden so prišli do Temenice, je bilo do druge polovice 19. stoletja toliko rakov, da 
so jih prebivalci lovili in so šteli kot odličen prehranski dodatek. Rake so praviloma lovili 
skrivaj in ponoči, tudi kar po bregovih, ko krivolovce ni bilo mogoče zasačiti, medtem 
ko je bilo za ribiče – krivolovce, veliko težje. V nekaterih starejših časopisnih člankih iz 
tedanjega časa je bilo mogoče zaznati, da so raki imeli gospodarski pomen, in da so 
jih tudi »izvažali«, predvsem v večja mesta, kot so bila Trst, Ljubljana, Dunaj. Rake so v 
Temenici in ob njej nalovili in jih dali z mahom vred v sode, da so na vlagi preživeli daljši 
transport do ciljev.
Konec 19. stoletja so o rakih na Dolenjskem razpravljali celo v takratnem Državnem zbo-
ru in poslanec Pokljukar je zelo poudarjal, kako zelo so pomembni in kaj bi bilo treba 
storiti, da bi se ohranili v Temenici in Krki, saj da prinašajo lepe denarce, obenem pa so 
bili prava poslastica in prehransko dopolnilo, bi rekli danes.
 

Brane Praznik

Prihodnjič o prvi naselitvi Šárenke (tudi šarénka), mavrične postrvi ali ameriške postrvi 
(znanstveno ime Oncorhynchus mykiss) v Temenico v 19. stol.

novice
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župan odgovarja

Odgovor na dopis 
občana,  
g. Pavla Žagarja 
V ponedeljek, 2. marca, smo preko e-po-
šte prejeli od gospoda Pavla Žagarja dopis 
in ugovor na županov decembrski uvo-
dnik, v katerem je pisal tudi o »Neskladni 
gradnji v Štefanu.« 
Na odgovor, ki ga je podal župan in neod-
visni strokovnjak, smo morali zaradi trenu-
tnih razmer malo počakati.
Dopis g. Žagarja objavljamo v celoti in je 
necenzuriran.

Odgovor na 
županovo zgodbo  
o gradnji v Štefanu
V zadnjem mesecu minulega leta 2019 
je bila v Glasilu občanov Občine Trebnje 
pod naslovom Stran poti sodobnega sve-
ta, objavljena zgodba župana z naslovom 
»Neskladna gradnja v Štefanu«. Zgodba 
je, kot vemo, lahko izmišljena ali resnič-
na pripoved. Župan je pravi zgodbar, v tej 
se je obregnil ob gradbena dovoljenja, ki 
so bila izdana za gradnjo stanovanjskih 
objektov v Štefanu. V zgodbi pa je več ne-
resnic in insinuacij, ki jih je treba ovreči, 
kar pa je bilo smotrno storiti šele sedaj, ko 
je upravni postopek končan.
Trditev, da bi moral biti blok po gradbe-
nem dovoljenju nižji, ni resnica. Blok je 
glede višine in naklona strehe skladen z 
gradbenim dovoljenjem. Ni bilo namena 
obiti plačilo komunalnega prispevka, saj 
je plačilo le-tega pogoj za pridobitev grad-

benega dovoljenja. Za župana je vprašljivo 
število parkirnih mest, zelene površine, 
osenčenje sosednjih objektov. Vse nave-
deno se je preučilo in presojalo v postop-
ku pred izdajo gradbenega dovoljenja, 
gradbeno dovoljenje je bilo izdano, torej 
je načrtovanje ustrezno. Vsak interesent – 
potencialni kupec, je bil seznanjen, v kate-
ri fazi upravnega postopka je objekt.
Navedba, da je upravni organ že v prete-
klosti samovoljno združil dva bloka v en 
niz, preseneča, saj je upravni organ Uprav-
ne enote pristojen za izdajanje gradbenih 
dovoljenj in torej to ni samovolja, marveč 
le izvajanje pooblastil in ni upravičena na-
vedba, da to lahko predstavlja korupcijsko 
tveganje. Župan bi pač moral vedeti, da je 
izdajanje gradbenih dovoljenj v pristojno-
sti državne uprave z Upravno enoto in ne 
Občinske uprave, zato je trditev o samovo-
lji podtikanje in zavajanje. Nesprejemljiva 
je njegova izjava, da so mu sodelavci po-
vedali, da so investitorji v preteklosti celo 
grozili. Ker je ta izjava v kontekstu te zgod-
be, naj to pojasni in navede kdo, komu, 
kdaj, kje in s čim je grozil. Nedopustno 
je tako obtoževati stranke tega upravne-
ga postopka in v zgodbo brez osnove in 
dejstev nametati pojme, kot so, grožnja, 
korupcija, opeharjenje, pohlep, samovo-
lja. Piscu zgodbe ni mar oseb, ki jih s tem 
žali in jim klevetanje škoduje. Spraševa-
nje in ugibanje, ali je kapitalu dovoljeno 
vse, je v tem primeru povsem zgrešeno, 
neumestno. Investitor je gradil na osnovi 
pravnomočnega gradbenega dovoljenja. 
Gradnja je transparentna in legalna. Župan 
in njegov urad je imel vpogled v projektno 
dokumentacijo pred izdajo gradbenega 
dovoljenja, pa ni bilo pomislekov in ne ini-

ciativ glede načrtovane gradnje. Sedaj, ko 
je objekt končan, pa kaže očitno naspro-
tovanje in to skozi negativne zgodbe v ob-
činskem glasilu, kar vsekakor ni korektno. 
Gotovo je neprimerno s funkcije župana 
s takim pisanjem posegati v odprt uprav-
ni postopek. Če pa je bila njegova želja 
ustavitev gradnje, se mu pač ni izpolnila, 
saj ima objekt vsa predpisana dovoljenja 
in je zgrajen skladno z OPN Občine Treb-
nje, katerega vsebino je pripravila stroka z 
licenco, izbral pa jo je župan. Torej je tudi 
iniciativa o jemanju licenc premalo premi-
šljena in je neosnovana. 

Pavel Žagar

Odgovor župana g. Alojzija Kastelic in po-
vezava do mnenja neodvisnega strokov-
njaka o neskladju večstanovanjske stavbe 
v Štefanu v spodnjem dopisu. Žal si zaradi 
obsežne študije objave v časopisu ne mo-
remo dovoliti, saj je naš prostor omejen.

Stanovanjski blok  
v Štefanu
Kar sem napisal o bloku v Štefanu v Gla-
silo občanov, je vse korektno. Ljudje si 
lahko sami ustvarijo svoje mnenje, ali sodi 
tak objekt v vas Štefan, ali je blok dobra 
arhitekturna rešitev, ali pohlep kapitala. 
Mnenje neodvisnega strokovnjaka je obja-
vljeno na spletni strani Občine Trebnje na 
povezavi https://www.trebnje.si/n5226/
prel iminarno-mnenje-o-skladnosti- 
vecstanovanjske-stavbe-v-stefanu-z-opn- 
trebnje.

 Alojzij Kastelic, ŽUPAN



Danes športni delavec, ponosni očka, se-
kretar, trener,  predstavnik stroke v RK Tri-
mo Trebnje in soustanovitelj ŠD Trimko.
Mladenič, ki je v času »bivše Juge« ugle-
dal luč sveta in vzljubil šport že v plenicah. 
Strast do skupinskega športa je že zgodaj 
osvojila njegovo srce, saj sta mu bila poleg 
vadb všeč druženje in pogovor. Že kot ot-
rok je nerad izgubljal in ni odnehal, dokler 
ni zmagal. Vztrajnost pa ga je odpeljala le 
po poti navzgor.

ROMAN ŠAVRIČ
Kako se spominjate svojih športnih za-
metkov?
Nekaj časa sem treniral košarko in roko-
met kar na ulici, na travnikih pa smo igrali 
nogomet. Da sem se dokončno odločil za 
rokomet, pa je »krivec« Alojz Radelj in ta-
kratna dobra rokometna družba, s katero 
smo stkali tako močno prijateljstvo, ki traja 
še danes.
Kam vas je peljala pot po osnovni šoli?
Zanimalo me je strojništvo, ki sem ga tudi 
zaključil, a vendarle v tem poklicu, za kate-
rega sem se izučil, nikoli nisem delal. Šport 
me je prevzel in živel sem zanj.
Že kot 15-letnik sem prvič zaigral za član-
sko ekipo v Trebnjem, dolga leta pa sem 
igral vsaj za dve selekciji. Velikokrat se mi 
je zgodilo, da smo z mladinci gostovali v 
bližnjih krajih, par ur za tem pa sem se že 
peljal na domačo člansko tekmo. Včasih ni 
bilo časa niti za tuširanje. Tako je bilo tudi 
v študijskih letih: čas le za študij in šport 
oz. treninge. 
Seveda se po navadi trud vrne in pozabi-
mo na svoja odrekanja.
Res je. Trud se je kmalu poplačal, saj je 
klub prišel v prvo ligo. Postali smo nepo-
grešljiv del vrha slovenskega rokometa in 
igrali smo tudi v evropskih pokalih. Kasne-
je pa sem se kot prvi Trebanjec prebil do 
državne reprezentance. Nagrada so bile 
olimpijske igre v Sydneyju, kjer sem bil 
rezerva. To doživetje mi bo večno ostalo v 
spominu.
Vas je kaj prizadelo?
Seveda. Poraz. To mi je bilo najtežje, saj je 
bilo po porazih kar nekaj neprespanih noči. 
Leta in izkušnje pa prinesejo s seboj tudi 
adaptacije in prave smeri razmišljanja ter 
usmerjanja negativnih misli v pozitivnost. 
Naučiš se prenašati tudi boleče situacije in 
iz njih lahko povlečeš kar veliko pozitivne-
ga.
Kdaj ste pričeli delati kot trener?
Ko sem bil star 30 let, sem zaključil igralsko 
kariero. Postal sem trener in funkcionar v 
RK Trimu. Že po drugem letu trenerskega 
dela smo leta 2005 prvič v zgodovini Tri-
ma postali državni prvaki s starejšimi deč-

ki. Takrat sem ugotovil, da je delo trenerja 
tisto pravo delo, ki mi leži in iz mene izlušči 
lahko res vse najboljše. Skupaj z ostalimi 
trenerji v klubu smo soustvarjali nove ta-
lente in vrhunske rezultate. Klub je nepre-
kinjeno v prvi ligi že 26 let. Sedem Treba-
njcev je prišlo do dresa z državnim grbom, 
Trimo pa je zopet v samem vrhu slovenske-
ga rokometa. 
Bil ste tudi pomočnik selektorja Kadetske 
reprezentance Slovenije.
Res sem bil tudi pomočnik selektorja Ka-
detske reprezentance Slovenije, a mi kas-
neje čas ni omogočal resnejše vloge v re-
prezentanci. Težko sem usklajeval eno in 
drugo delo, zato sem to delo opustil.
V rokometnem klubu sem opravljal že 
praktično vse funkcije. Nikoli pa si nisem 
želel biti članski trener, a sem se v težkih 
časih finančne krize izpostavil in prevzel 
tudi to funkcijo. Klub je bil na robu preži-
vetja, a nam je uspelo krivuljo obrniti, kar 
nas je samo dodatno motiviralo in gnalo 
naprej.
Sedaj pa sem le trener mladincev in mini 
rokometa ter sekretar kluba.

Kako gledate na razvoj kluba skozi leta?
Na začetku je bil klub čisto amaterski, nato 
pa so se v 90. letih pojavili prvi sadovi dob-
rega trenerskega dela, kar so nadgradili 
tudi z ambicijami v takratni upravi. Zadali 
smo si cilj uvrstitev v 1. slovensko ligo še v 
bivši Jugoslaviji, po osamosvojitvi pa smo 
želeli biti med najboljšimi, kar nam je us-
pelo leta 1995 po dramatični tekmi z Izolo 
v Trebnjem. Imeli smo ene in edine, naj-
boljše navijače v Sloveniji in to nas je po-
neslo. Proti koncu 90. let smo bili tretji v 
državi in tako smo postali pomemben ro-
kometni center. Vmes so se večkrat zame-

njale generacije, rezultati so rahlo nihali, a 
nikoli ni bil ogrožen prvoligaški status. Do 
sedaj smo petkrat osvojili 3. mesto v državi 
(1997, 98, 99, 2009 in 2020), leta 2000 pa 
smo igrali tudi četrtfinale evropskega po-
kala. Trikrat smo bili tudi tretji v pokalnem 
tekmovanju. Poleg Celja Pivovarne Laško 
in Gorenja imamo najdaljši prvoligaški staž 
v Sloveniji. 
Menite, da ste dandanes trenerji dovolj 
potrpežljivi z mladimi rokometaši ali pre-
malo?
Mislim, da trenerjem res ne manjka potr-
pežljivosti, saj drugače bi to delo opravljali 
težko ali pa sploh ne. Delo z mladimi pa 
se je v zadnjih 10 letih precej spremenilo. 
Mladi imajo drugačne poglede in nazore, 
za moj okus pa jim primanjkuje tudi not-
ranje motivacije. Zunanja, torej trenerska 
motivacija, je precej večja od njihove, kar 
ni najbolje.
Kaj je za vas pomembneje v rokometu: fi-
zika ali taktika?
Ves razvoj športa na splošno gre večinoma 
v razvoj moči in hitrosti in fizika je zelo po-
membna. A vendar tehnika in taktika lah-
ko prineseta uspeh tudi na mednarodnem 
področju. Če pa dodamo še fiziko, pa že 
lahko govorimo o vrhunskemu igralcu. Če 
bi sam izbiral, imam vedno rajši tehnične 
igralce, a brez fizično močnih in velikih 
igralcev praktično ne moreš ustvariti dob-
rega rezultata, kakor tudi ne tima. 
Kakšen začetek leta je za vami?
Letos smo se z osvojitvijo 3. mesta v državi 
ponovno uvrstili v evropsko tekmovanje. 
To je zahteven projekt, težave pa imamo 
s preslabo infrastrukturo. Prav tukaj imam 
novo vizijo, s katero se želim ukvarjati v 
prihodnjih letih. Tako kot trdno postaviti 
razpoznavno šolo rokometa v naši občini in 
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širše. Vizija je tudi združevanje z bližnjimi 
klubi, a za to širše okolje žal še ni priprav-
ljeno.
 Zakaj menite, da je to tako?
V slovenskem prostoru je še vedno v veliki 
meri prisotno »vrtičkanje«. Vsak bi skrbel 
le za svoje interese, ni pa širšega pogleda, 
kaj šele interesa. Verjetno je krivo tudi po-
manjkanje vizije in prodornosti klubskih 
delavcev, ki so v večini primerov zelo dobri 
volonterski delavci s svojimi službami in se 
nimajo časa posvečati takim projektom. 
Lep primer je Danska, kjer igra moj nečak 
Sebastian Skube. Tu sta v en klub združeni 
dve mesti na razdalji 40 km. Zadeva zelo 
dobro funkcionira in imajo pogoje, ki jih z 
dvema kluboma ne bi mogli imeti. Pri nas 
na Dolenjskem pa v radiju 40 km deluje pet 
klubov.
Ste svojemu hobiju dodali kašno dodano 
vrednost?
S prijateljem sva ustanovila Športno dru-
štvo Trimko, kjer s športom seznanjamo 
najmlajše otroke. To počneva že 13. leto 
zapored in preko društva smo tako »izob-
razili« preko 1000 otrok. To mi je v veliko 
veselje.

Je kakšno priznanje, ki je za vas še pose-
bej dragoceno?
V letu 2019 sem prejel srebrno plaketo 
Rokometne zveze Slovenije za delo v ro-
kometu in priznanje za športnega delav-
ca leta v Občini Trebnje. Priznanje vedno 
pomeni neko potrditev, da delaš prav, da 
si na pravi poti, osebno pa daje zagon za 
nove izzive, nove projekte in nove zmage.
Nam lahko zaupate tisto, kar je najbolj 
ostalo v spominu?
V klubu mi je najbolj ostalo v spominu, ko 
smo se uvrstili v prvo ligo. Takrat je celo 
mesto Trebnje dihalo z nami in sledilo je 
nepozabno slavje vseh udeležencev. Noč 
je do danes ostala neprespana. V sami re-
prezentanci pa je pustilo pečat uvrstitev 
na olimpijske igre. Ko smo sredi Zagreba 
za gol premagali Hrvate, aktualne olimpij-
ske prvake, in jih izločili iz boja. Tudi tak-
rat smo imeli veliko slavje in nepozaben 
sprejem v Ljubljani. Lepi in večni spomini, 
ki vedno znova ogrejejo srce in prikličejo 
nasmeh na lica.
Vaši dosežki povedo, da ste vrhunski tre-
ner. Kako pa bi se sami opisali kot trener-
ja in kot osebo izven rokometnih igrišč?
Ko sem postajal trener, sem večino časa 
razmišljal o igri. Ogledal sem si nešteto 
tekem, jih analiziral, kakor tudi izjave vseh 
velikih trenerjev v vseh športih. Iskal sem 
dokumentarce o najboljših športnih po-
sameznikih in poizkušal najti vzporednice 
s svojim delom. To počnem še danes. Tre-
nutno prav z užitkom spremljam doku-
mentarec o moštvu Chicago Bulls (The Last 
Dance) na čelu z Michaelom Jordanom. 
Drugače pa svoj prosti čas, kar mi ga osta-
ne, porabim za različne aktivnosti s hčerko.
Kakšni so vaši cilji v tej sezoni?
Želim si, da ponovimo dobro sezono, 
ustvarimo vsaj enega novega igralca, ki bi 
prišel do članske ekipe in da čim hitreje 
najdemo pot do prepotrebne nove špor-
tne dvorane.
Kako se po vašem mnenju razvija roko-
met v Sloveniji in globalno? Imamo dovolj  
talentiranih in zagnanih mladeničev?
V Sloveniji imamo dovolj potenciala za 
vzgojo novih talentov. Prekinitev sezone 
bo na nek način negativno vplivala na krat-
koročni razvoj igralcev, saj ne smemo tre-
nirati, kar je hud, a razumljiv ukrep. Moje 
mnenje je, da če hočemo globalno ostati 
v vrhu rokometa, moramo v Sloveniji nap-
raviti močne centre po regijah z združeva-
njem bližnjih klubov na članskem nivoju in 
ohraniti mladinske pogone ter trenerjem 
omogočiti dobre pogoje. Če bomo uspeli 
pogledati čez svoj »vrtiček«, imamo zelo 
lepe možnosti ostati v svetovnem vrhu, 
drugače nam bo verjetno malo težje.

Kaj bi počeli, če ne bi bili trener?
»Hmmm … bil bi trener,« pove v smehu.
Zelo ste dejavni tudi v Svetu staršev.
Res je. Leta 2019 sem bil izvoljen za pred-
sednika Sveta staršev OŠ Trebnje, kar mi 
predstavlja drugačen izziv. Skupaj z drugi-
mi starši si prizadevamo za prepotrebno 
novo osnovno šolo in športno dvorano. 
Tudi tukaj vlagamo veliko energije in zade-
vo smo premaknili iz mrtve točke. Iščemo 
primerno lokacijo, ki bo dolgoročno naj-
bolj koristna občanom. 
In kje naj bi bila ta lokacija?
Narejena je bila primerjalna (swot) analiza 
za štiri lokacije. Možnosti so ob obstoječi 
šoli, na lokaciji pod Odrgo, v Štefanu in v 
Prapročah. Tukaj bomo morali biti složni in 
skupaj napeti vse sile, da nam uspe. 
Imate kakšno posebno vizijo, željo?
Imam veliko željo po postavitvi zunanjih 
učilnic, kjer bi se otroci lahko učili v naravi, 
na svežem zraku. Vse to lahko naredimo, 
če bomo dovolj ambiciozni in predrzni. Se-
daj, ko nas je prizadel koronavirus, vidim, 
da bi bilo v učilnicah zelo dobro postavili 
ionizatorje zraka. Le-ti spuščajo negativne 
ione in ugodno vplivajo na zdravje in uni-
čujejo vse vrste virusov. Preverjeno. O tej 
temi se žal premalo govori, zato upam, da 
v nekem doglednem času tudi na tem po-
dročju prebijemo led in razmišljamo izven 
ustaljenih okvirjev. 
Bi za konec kaj sporočili?
Predvsem sporočilo mladim, da najdejo 
svojo strast in naj ji sledijo. Naj jim bo pok-
lic tudi hobi!

Mojca Smolič
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Aprilska suša
Mesec, ko se je čas ustavil, ko smo se iz-
ogibali druženju, mesec, ko nas je vreme 
vsak dan znova vabilo na prosto, saj je bil 
to čas, ko je narava oživela. 

Sprehodi so nas navdušili s čudovitimi 
prizori, a ob vsem lepem je okolje v nas 
vzbujalo začudenje in zamišljenost. Globo-
ke razpoke v zemlji, posušena trava, uvele 
rastline so bila opažanja, ki so iz dneva v 
dan zbujala razmišljanja o spremembah 
v naravi in življenju, ki nas čaka, če se bo 
tako nadaljevalo. Pomanjkanje padavin je 
zaznamovalo prvo tretjino letošnjega leta. 
Hidrometeorološke razmere v Sloveniji go-
vorijo, da je padlo bistveno manj padavin 
kot običajno, v osrednji Sloveniji 50−60 % 
manj, na jugovzhodu pa od 27 do 35 %. Na 
sprehodu sem opazila lužo, kjer so imele 
ribe hrbtno plavut na suhem. Domačini 
Repč so dejali, da njihova luža še nikoli ni 
bila tako osušena. 

Izobraževanja  
na daljavo na 
CIK Trebnje 
V Centru za izobraževanje in kul-
turo (CIK) Trebnje smo se hitro 
prilagodili razmeram v državi in 
za večino naših programov uvedli 
izobraževanje na daljavo. Tako ne-
moteno potekajo osnovna šola za 
odrasle in vsi srednješolski progra-
mi, kot tudi svetovanje na daljavo 
in študijski krožki UTŽO Trebnje.
Udeleženci izobraževalnih pro-
gramov lahko do študijskih gradiv 
dostopajo na naši spletni strani, 
predavatelji se z njimi slišijo po 
telefonu ali pa so jim za razlago 
in drugo pomoč na voljo po elek-
tronski pošti. Učni listi za osnovno 
šolo so lahko odlično dopolnilo 
tudi za vse osnovnošolce, poleg 
tega pa imamo na spletni strani 
zbrane tudi povezave do brezplač-
nih izobraževalnih vsebin in teča-
jev. 
Obiščite torej našo spletno stran. 
Upamo pa, da se kmalu vidimo 
tudi v naših učilnicah.

Tanja Vrčkovnik, CIK Trebnje
Foto: Foto Eving

Ob vsem tem se lahko zamislimo, zakaj nas taki po-
javi vse pogosteje spremljajo, koliko se sploh zave-
damo naravnih danosti in ali jih res znamo varovati, 
da bodo lahko tudi nadaljnji rodovi uživali v njih. 

Vanja Jakopin
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Galerijska paleta
Dragi obiskovalci, z veseljem vam sporo-
čamo, da je Galerija likovnih samorastni-
kov Trebnje ponovno odprta od 12. maja 
2020. Obisk galerije je mogoč ob upošte-
vanju varnostnih navodil, tako da bo za 
vašo varnost in varnost zaposlenih poskr-
bljeno.
Za vse, ki si aktualne razstave Marca Bou-
lierja - Utelešenje časa še niste uspeli 
ogledati, smo razstavo podaljšali do 27. 
septembra 2020. Kljub spremenjenim 
okoliščinam za vas pripravljamo vsebine 
za Mednarodni muzejski dan in Poletno 
muzejsko noč. 53. Mednarodni tabor li-

KRVODAJALSKA AKCIJA v OŠ Trebnje, 
športna dvorana, 23. in 24. 4. 2020
Na podlagi Letnega načrta Zavoda za transfuzijsko medicino Ljubljana smo v aprilu orga-
nizirali drugo letošnjo terensko krvodajalsko akcijo v Trebnjem.
Krvodajalska akcija je potekala pod posebnimi pogoji, na odvzem smo vabili le krvo-
dajalce določenih krvnih skupin, katerih zaloge do bile v tistem času najbolj potrebne. 
Krvodajalci ste se na vabila preko SMS sporočil zelo lepo odzvali in v sodelovanju z Za-
vodom za transfuzijo tudi uspešno terminsko razporedili in se dogovorov držali, s čimer 
ste zaščitili svoje zdravje in zdravje vseh ostalih krvodajalcev in zopet pokazali, da se 
zavedamo, kako pomembna tekočina je kri za življenje. Prvi dan je prišlo na odvzem krvi 
91 krvodajalcev, drugi dan 102 krvodajalca. 
Hvala vsem, ki ste darovali kri, prostovoljcem Rdečega križa in osebju OŠ Trebnje, ki so 
pomagali pri organizaciji uspešne akcije, navkljub razmeram. 

Katja Strmole

OZRK Trebnje 
v polnem delu
Za starostnike, kronične bolnike, družine 
in šolarje, delavce na čakanju, ki so se za-
radi posledic ukrepov vlade v boju proti 
širjenju virusa znašli v stiski, smo se na 
RKS OZ znašli v situaciji aktivnega blaže-
nja oz. lajšanja stisk, ki so nastale zaradi 
le-teh. V iskanju rešitve za vse se je tudi 
naše delovanje v tem času prilagodilo, 
saj smo poleg ranljivih drugih morali za-
ščititi tudi naše predane prostovoljke, ki 

kovnih samorastnikov Trebnje pa smo 
prestavili na jesenski termin.
Zato lepo vabljeni, da se nam v galeriji pri-
družite 18. maja 2020 od 10. do 19. ure 
ob Mednarodnem muzejskem dnevu, z 
vami pa bomo tudi na Facebooku.
Vse prispevke, ki smo jih za vas v živo 
pripravljali v času zaprtja galerije zaradi 
epidemije, si lahko še vedno ogledate na 
našem Youtube kanalu in z nami tudi nap-
rej ustvarjate.
Za vse novosti in vsebine dogodkov sprem-
ljajte našo spletno stran galerijatrebnje.
si in FB-stran, vabimo pa vas tudi, da nas 
obiščete.

Andrejka Vabič Nose, višja kustosinja Foto: Alenka Stražišar Lamovšek

so tudi same pripadnice rizične staro-
stne skupine. V okviru aktivacije Občin-
skega štaba Civilne zaščite smo prevzeli 
nalogo skrbi za najbolj ranljive. Preko 
naših krajevnih odborov smo poklicali 
vse tiste najbolj občutljive posameznike 
in jih obvestili o možnostih, ki jih imajo v 
času epidemije, in jih s pogovorom sku-
šali tudi malo razbremeniti. 

Preskrba ljudi s toplimi obroki v času 
epidemije
Z namenom zaščite pred okužbo z no-
vim virusom smo se za osebe, predvsem 
ogrožene starejše osebe ali kronične 
bolnike, ki so se pred ukrepom vlade 
prehranjevali v gostinskih obratih in se-
daj ostali brez toplega obroka, povezali 
s podjetjem Trimo. Želeli smo se odzvati 
hitro, zato smo že 3. dan zaprtja šol in 
gostinskih lokalov dostavili prva kosila. 
Podjetje Trimo nam je bilo naklonjeno 
in ves čas trajanja ukrepov zagotavljalo 
tople obroke za vse, ki so se obrnili na 
nas brezplačno. Med 18. 3. 2020 in 30. 
4. 2020 smo razdelili 281 toplih obro-

kov s pomočjo petih predanih prosto-
voljcev. Deljenje je bilo poleg dostave 
hrane tudi čas za kratek klepet in tople 
besede, ki so bile v tem času izolacije 
nekaj majhnega, vendar veliko, kar lah-
ko damo sočloveku.

Računalniki za vsakogar
 V sodelovanju z LIONS klubom Treb-
nje smo na območju našega delovanja 
poskrbeli za računalniško opremo za 
11 otrok, ki so se zaradi ukrepov ome-
jevanja širjenja COVID-19 znašli v situa-
ciji, ko jim domače okolje ni omogočalo 
primernega dela za šolo na daljavo. Za 
pomoč se je na nas obrnila OŠ Trebnje 
in v mesecu maju imamo namen priskr-
beti še dodatno opremo za vsaj 5 otrok 
v stiski. Zahvaliti se moram CSD Trebnje 
in našim prostovoljkam za sodelovanje 
pri iskanju prikrajšanih otrok in Herma-
nu Florjančiču za hiter odziv pri preskrbi 
računalniške opreme.

Katja Strmole, 
sekretarka RKS OZ Trebnje

novice
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Kdo je 
KATJA STRMOLE? 
Prijetna mladenka, ki ji nikoli ne zmanjka 
energije in dobre volje, vneta prostovolj-
ka, od septembra 2018 pa tudi sekre-
tarka RKS OZ Trebnje. V času epidemije 
COVID-19 je skrbela za dostavo toplih 
obrokov občanom, pomagala predsedni-
cam krajevnih organizacij Rdečega križa, 
da je bilo starejšim, bolnim, onemoglim in 
socialno šibkim omogočeno dostojno živ-
ljenje ter za delitev prehrambnih paketov 
in hrane iz donacij. 

Odrasla je na Mirni, danes pa z družino živi 
v mestu Trebnje. Svoje najstniško obdobje 
je posvetila badmintonu in bila tudi držav-
na prvakinja. Zavoljo športa je veliko poto-
vala in se naučila tujih jezikov, predvsem 
angleščine in nemščine. Vsakodnevni 
dveurni trening in vsak vikend celodnevni 
turnir so ji pustili slab vtis o telovadnicah, 
v katere ne zahaja rada. Po končani no-
vomeški gimnaziji je leta 2011 diplomirala 
na Fakulteti za socialno delo in tako stopila 
v nov svet.
Pravi, da pametno izkoristi čas v dobri 
družbi, kjer ne manjka tako športa, kulture 
in raznovrstnega ustvarjanja.

Kako se spominjate svojih prvih delovnih 
korakov?
Svoje delo sem začela na Centru za pomoč 
mladim v Ljubljani, kjer sem se naučila 

veliko za življenje: pomen komunikaci-
je, predsodkov, strpnosti in sprejemanja 
drugačnosti. Vsebine smo kasneje želeli 
prenesti tudi v lokalno okolje, zato sem 
se vključila v delovanje DPM Jurček. Po 
selitvi v Trebnje sem nastopila s priprav-
ništvom na novomeški Ozari, nevladni 
organizaciji, ki se ukvarja z ljudmi s teža-
vami v duševnem zdravju. Opravljala sem 
dela kot strokovna sodelavka v pisarni za 
informiranje in svetovanje. Po uspešnem 
pripravništvu in opravljenem strokovnem 
izpitu pa sem se zaposlila v Domu starej-
ših v Trebnjem. 

Vam je delo s starejšimi dalo kašen nov 
pogled, novo izkušnjo?
Res je. V Domu sem dobila nove izkušnje. 
Ne le izkušnje dela v javnem zavodu, tem-
več tudi izkušnje dela v večjem raznolikem 
kolektivu, in o samih varovancih, ki bivajo 
v Domu. Žal sem zaradi druge nosečnosti 
delo v Domu kmalu zaključila. 

Kaj vas je pravzaprav še zanimalo?
Na začetku delovne poti me je zanimalo 
vse po malo. Povsod sem si želela pridobi-
ti izkušnje, znanja in tako prenesti študij-
sko teorijo v prakso. Velik apetit po delu 
v gospodarskem sektorju me je močno 
vlekel in tako sem se prijavila za delo stro-
kovne sodelavke za kadre v podjetju TPV 
ter sprejela nove izzive. Delo kadrovnice v 
velikem podjetju je pomenilo veliko nove-
ga izobraževanja, ogromno dinamičnega 
in mnogo projektnega ter timskega dela. 

Ravno to, kar se mi je zdelo, da potrebu-
jem za uresničitev svoje poti.

Kako pa, da vas je pot pripeljala v huma-
nitarno organizacijo Rdečega križa?
Rdeči križ predstavlja nov izziv na moji 
poti. Veseli me delovanje v lokalnem oko-
lju, delo z ljudmi in delo za ljudi. Navdušuje 
me veliko srce organizacije, delo s prosto-
voljci, saj veste to so najboljši ljudje. Tudi 
pomen opozarjanja mladih na solidarnost 
v družbi je ena izmed nalog, kateri sem 
predana ves čas. Delo z ljudmi, ki so ve-
liko prestali, se znajdejo v brezizhodnem 
položaju ali so preprosto eni izmed tistih, 
ki bodo vse svoje življenje žrtve, ni lahko. 
Delo za RKS je vedno pestro, raznoliko in 
nekaj, kar te naredi boljšega, širšega. Delo 
ti postane način življenja.

V času epidemije ste bili oz. ste še polno 
zaposleni. Kako je bilo?
Čas spopadanja z epidemijo in ukrepi, ki 
nam jih je naložila država, ni bil enostaven. 
V službi smo ves čas vpeti v nova reševanja 
problemov, poleg tega pa me doma čaka 
še delo vzgojiteljice in učiteljice. Na srečo 
imam partnerja, ki zna poskrbeti za vse in 
tako sva vedno kos vsem izzivom. Upam, 
da nam bodo spremembe časa prines-
le več zdravega razuma, uvida v pomen 
pristnih človeških stikov in možnost, da 
spoznamo naše bližnje (ljudi in naravo), 
skupaj ustvarjamo spomine … brez tega, 
da hitimo v potrošnjo in kopičenje dobrin.

Mojca Smolič
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Obnova večnamenskega parka 
pri Domu starejših Trebnje
Konec maja ali v začetku junija se bo pričela prva faza obnove 
večnamenskega parka pri Domu starejših Trebnje. V prvi fazi bo 
športno igrišče dobilo novo podobo, kasneje sledi izgradnja otro-
škega igrišča, tribune v brežini med obema igriščema in razsvet-
ljava igrišč. V kasnejših fazah, ki so predvidene v letih 2021 in 
2022, bo sledila še izgradnja spremljajočih objektov, hortikul-
turna ureditev parka z novimi zasaditvami ter umestitev makete 
reke Temenice v park kot učni element za obiskovalce. 

Prva faza naj bi bila predvidoma končana v letošnjem letu. Projekt 
bo v začetni fazi financirala KS Trebnje, in sicer v višini 44.268,92 €. 

V torek, 12. maja, je KZ Trebnje odprla nov prodajni center v 
Žužemberku. Z gradnjo, ki je bila izredno hitra, so pričeli decembra 
2019, prejšnji teden pa so vanj stopili že prvi kupci. Center ima 
dve etaži in vsaka meri po 800 m2. V njem lahko kupite živila, 
tehnično blago, ves gradbeni material in vse za vrt. V lokalu s 
pokrito teraso si lahko privoščite pijačo ali kavico s pogledom na 
dolino reke Krke. Naložba je skupaj z nakupom zemljišča vredna 
približno 2,8 milijona evrov.

»KZ je v Žužemberku prisotna od leta 2001 in od 30 investira-
nih objektov, pri katerih sem sodeloval, je praktično to eden 
najhitreje in najlepše zgrajenih objektov, za kar se gre zah-
valiti podjetju ALVA iz Šentlovrenca,« je povedal sedaj že bi-
vši direktor g. Ludvik Jerman, ki je zadrugo vodil 24 let. 

KZ je imela lani nekaj manj kot 47 milijonov evrov prihodkov. Po 
prometu je druga največja zadruga v Sloveniji, po obsegu poslo-
vanja s kmeti pa največja. Večji del prihodkov je iz prodaje živil, 
tehničnega blaga ter gostinskih storitev. Velik delež pa doprinaša 
odkup in prodaja mesa, mleka in drugih kmetijskih proizvodov. 
Manjši odstotek pa beležijo z odkupom in razrezom lesa in drugih 
prihodkov. 

Večja in bolj bogata ponudba v novem centru je skoraj nepri-
merljiva s prejšnjo. V tehnično trgovino so dodali ponudbo male 
kmetijske mehanizacije Stihl, bogat vrtni oddelek, v živilski trgo-

KZ Trebnje odprla nov prodajni center v Žužemberku

Vrednost celotne investicije še ni znana, saj so v izdelavi projek-
tantski predračuni in se pridobivajo potrebna soglasja. 

KS Trebnje se zaveda pomembnosti in razsežnosti obnove več-
namenskega parka. Sama obnova bo predstavljala velik finančni 
zalogaj, zato se bo k obnovi pozvalo tudi vse zainteresirane par-
tnerje, da pomagajo na način, kot je to že storila Občina Trebnje 
pri izgradnji Športnega parka Trebnje. 

Vanja Jakopin

novice
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vini pa so razširili ponudbo sadja in zelenjave, povečali delikateso 
in uvedli dopeko. V trgovini pa je tudi več hladilnih vitrin.

»Verjamem, da bo ta center velika pridobitev za prebivalce Žu-
žemberka in širšega območja Suhe krajine. Vodstvo zadruge in 
naši prodajalci se bomo zagotovo trudili, da bo naša ponudba 
čim boljša in, da bomo v čim večji meri upravičili pričakovanja 
naših kupcev. Kupci v vseh naših živilskih trgovinah v prihodnje 
postopoma zagotovo lahko pričakujejo več domače, lokalno pri-
delane hrane, kar menim, da je to velikega pomena tako lokalno 
za okolje, pridelovalce hrane, kakor tudi za same kupce,« pove 
sedanji direktor, g. Stanko Tomšič.

KZ Trebnje ima približno 730 članov oziroma lastnikov ter zapo-
sluje 180 delavcev. Z novim prodajnim centrom so dokazali veliko 
podporo lokalnim pridelovalcem hrane, istočasno pa povečujejo 
tudi razvoj in ohranjanje kmetijstva.

Mojca Smolič

Donacija pralno zaščitnih mask
Pri prejšnji številki Glasila je bila priložena tudi pralno zaščitna 
maska z navodili o uporabi. Za izdelavo 4.100 mask je poskrbelo 
podjetje A–ANUBIS d.o.o., ki je tudi podarilo ves material, ra-
zen žice. Podjetje se nahaja v Malem Gabru in je pred leti kupilo 
podjetje z blagovno znamko Cik-Cak. Poleg večine materiala za 
izdelavo mask pa so zadnji dan njihove zaposlene tudi donirale 
vsaka po 4 ure svojega dela. Tako smo skupaj uspeli pravočasno 
dostaviti maske v tiskarno, kjer so jih priložili h Glasilu. Maska naj 
bi zadostovala za osnovne potrebe. V skladu s priporočili stro-

ke naj bi po nakupih oz. 
drugih opravkih, kjer so 
maske obvezne, hodila le 
ena odrasla oseba, drugi 
člani gospodinjstva oziro-
ma družine pa naj bi osta-
li doma. 
Zaščitne maske za enkra-
tno uporabo je Občina iz 
lastne nabave razdelila 
tudi javnim ustanovam 
in gasilcem ter jih delila 
občanom v mestnem par-
ku. Skupno je v 14 dneh 
razdelila 2.000 mask za 
enkratno uporabo. Pre-



18
Trebnje

stranke

»Darilo« Občine Trebnje v času COVID-19
Občinski svetniki so ob nastopu mandata dobili prenosne ra-
čunalnike, ki omogočajo izvedbo videokonferenčnih sej, ven-
dar te opcije ne koristijo (npr. Občinska sveta Ivančne Gorice 
in Mirne pa sta že izvedla takšno sejo). Občina se je v času 
epidemije, ko bo marsikatero delovno mesto v gospodarstvu 
in javnem sektorju ogroženo, odločila, da je sedaj najbolj 
ustrezen čas, da se dvigne cene v predšolskem varstvu otrok 
in storitve pomoči na domu, ki jo izvaja DSO. Podražitev stori-
tev v vrtcu (ki so zaprti že več kot en mesec) je približno 4 %. 
Najbolj se podraži za drugo starostno obdobje, in sicer za 5,94 
%. Storitve pomoči na domu pa bodo za uporabnike dražje za 
10 do 18 %. So podražitve v tem času nujne?

SD Trebnje

DRUGI 
INTERVENTNI ZAKON 

Interventni zakoni za pomoč so zače-
li veljati v začetku maja. Podjetja in samozaposleni so upravi-
čeni do pomoči, če se jim je zmanjšal prihodek za 10 %, država 
jim bo nudila poroštva za najete kredite. 
Trenutna Vlada RS je držala obljubo in vsem občinam dvignila 
povprečnine na občana iz 589 € na 623 €. Upokojenci in štu-
dentje so dobili krizni dodatek. Naslednji zakon se bo posvetil 
predvsem pomoči turizmu.
Življenje po koroni se počasi vrača v tirnice. Ukrepi se spro-
ščajo, večina zaposlenih se je vrnila v službe. Kljub temu je v 
izogib novim okužbam potrebno upoštevati navodila in pripo-
ročila NIJZ in Vlade. 

poslanec SDS Trebnje Franci Kepa

DRŽALI SMO OBLJUBO IN DVIG-
NILI POVPREČNINE OBČINAM

V NSi smo se že vrsto let zavzemali za dvig povprečnin ob-
činam. Zdaj smo uresničili dogovor iz koalicijske pogodbe in 
povprečnino za občine v letu 2020 dvignili s 589,11 na 623,96 
evra. 
Zvišanje povprečnin pomeni več investicij za uresničitev pro-
jektov v posameznih lokalnih skupnostih, več denarja za ces-
te, komunalno infrastrukturo, vrtce, šole, gospodarstvo, kme-
tijstvo, društva ... Za Občino Trebnje to pomeni nekaj več kot 
437.000 € več sredstev z naslova povprečnine.
Pomembno je, da višina povprečnine velja za celotno leto 
2020 in ne le za obdobje po uveljavitvi zakona.
V NSi smo veseli, da smo s koalicijskimi partnerji uspeli za-
gotovili več denarja za boljši življenjski standard občanov in 
hitrejši razvoj občin. 

ko donacije pa so prejeli tudi polipropilensko blago za izdelavo 
dodatnih 6.000 mask za večkratno uporabo in nekaj so jih že iz-
delale pridne prostovoljke. Nekaj mask za enkratno uporabo pa 
je Občina prejela tudi preko regijskega štaba CZ oziroma Uprave 
RS za zaščito in reševanje. Glede na stanje in prognoze, da nas bi 
drugi val novega koronavirusa lahko zajel v jeseni, je dobro, da 
sami pravočasno poskrbimo za zaščito in varnost sebe in svojih 
bližnjih.

Bodimo in ostanimo zdravi.
Mojca Smolič
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V teh dneh, natančneje 12. maja, je SLS praznovala pomem-
ben dogodek, 32-letnico od svoje ustanovitve, takrat sicer 
osnovane kot Slovenska kmečka zaveza – SKZ. Proslava ome-
njenega dogodka je zaradi epidemije covid-19 in s tem pove-
zanimi ukrepi potekala kar virtualno, preko FB-strani stranke. 

Dosedanji trudi in napori vlade in vseh nas k preprečevanju 
širitve koronovirusa so se izkazali za uspešne, zato smo lahko 
te dni priča rahljanju ukrepov in postopni vrnitvi življenja v 
ustaljene tirnice. Kljub temu veljata še naprej previdnost in 
razumnost, za dobro nas in vseh.

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal, 
a nate spomin 
bo večno ostal. 

ZAHVALA
V 88. letu starosti se je poslovila

naša mama, stara mama, tašča in teta 

TEREZIJA PUCELJ 
iz Dolge Njive pri Šentlovrencu. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se poslovili od nje v molitvah in jo 
pospremili na njeni zadnji poti. 
Hvala za darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala Zdravstvenemu domu 
Trebnje, Splošni bolnišnici Novo mesto, gospodu župniku in pogrebni službi 
Komunale Trebnje. 

Še enkrat iskrena hvala vsem. 
Žalujoči: vsi njeni. 

Sporočamo vam žalostno vest, 
da nas je zapustila dolgoletna sodelavka 

GABI GLOBOKAR

Gabi je v podjetju REM začela delati v letu 2005
in pustila močen pečat na razvoju celotnega podjetja. 

Zahvaljujemo se ji za vsa skupaj preživeta leta, 
pozitivno energijo in doprinos k uspehom podjetja REM. 

Njenim svojcem pa izrekamo globoko sožalje.

Vodstvo podjetja REM

Odšel si kot misel, ki mine,
a pustil si lepe spomine.
Sedaj sredi tišine spiš,
a v naših srcih za vedno živiš.

ZAHVALA
V 84. letu starosti nas je za vedno zapustil

JANEZ MEDVED 
po domače Mežnarjev iz Malega Gabra 3

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
znancem in vaščanom za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje, svete maše 
in denarne prispevke, še posebno pa za vašo ramo v vseh težkih dneh. Hvala 
osebju ZD Trebnje, osebju Onkološkega inštituta Ljubljana, njegovi osebni 
zdravnici dr. Bratož Vidmar, pogrebni službi Komunala Trebnje, DU Veliki 
Gaber, ga. Štefki Gliha, župniku J. Jeromnu za lepo opravljen obred in vnuki-
nji Blažki za ganljive besede slovesa. Hvala vsem, ki ste se poslovili od njega 
in ga spremili k večnemu počitku.

Ati, hvala ti za vse. Vedno boš v naših srcih.
Žalujoči: vsi njegovi.

Na svetu mnogo je poti 
a samo ena vodi tja, 
kjer si ti, 
po tej poti za teboj 
pridemo vsi. 

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, prababice, tašče 

MILENA GRANDLJIČ 
iz Dolenje Dobrave.

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

Žalujoči: vsi njeni. 

“Kadar pa mim’ hiš’ce grem,
hišice na vasi,
potrkam gor na okence,
se nihče več ne oglasi.”
(Ansambel Lojzeta Slaka)

ZAHVALA
Težko si je priznati, da se je poslovil naš dragi oče, ate, dedo

ALOJZIJ GORENČIČ
iz Dolenje Nemške vasi, Trebnje

Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno so-
žalje in tolažilne misli, podarjene sveče in darovane sv. maše. Hvala osebne-
mu zdravniku dr. Humarju, Janji Glavan in Branki Glivar iz ZD Trebnje za 
zdravstveno oskrbo. Zahvala gre tudi pogrebni službi Komunale Trebnje in g. 
župniku Jožetu Piberniku.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi – mi ga bomo zelo pogrešali, ostaja pa spomin 
na njegovo dobrovoljnost, toplino in žar do življenja.

Žalujoči: Stane, Dušan in Alenka z družinami ter njegovi ljubi vnuki: Gre-
gor, Sabina, Luka, Maks in Aleksandra Ana
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Sponzor nove križanke je 
TIKA VRTNI CENTER d.o.o., 
Stari trg 31, 8210 Trebnje. 

V vrtnem centru TIKA Trebnje dobite vse za lepo urejen ze-
lenjavni in okrasni vrt in tudi balkonsko cvetje. Na voljo so: 
zemlja, gnojila, dekorativni kamenčki, zastirke, lubje in ostalo. 
Poskrbimo za urejenost vašega doma in okolja. Tika Trebnje 
07-34-34-701.

Vabljeni v Tiko v Trebnje.

Za vas so pripravili nagrade v vrednosti:
1. nagrada: blago v vrednosti 30 EUR
2. nagrada: blago v vrednosti 20 EUR
3. nagrada: blago v vrednosti 10 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 najkasneje do po-
nedeljka, 1. 6. 2020. Gesel po tem datumu in gesel brez naslo-
va ne bomo upoštevali.

Pravilno geslo križanke iz aprilske številke Glasila je: ZA VRT IN 
DOM. Prejeli smo 65 rešitev, od tega 8 nepravilnih. 12. 5. 2020 
smo na seji izžrebali 3 nagrajence:
1. nagrajenka: Meri Hrovat, Korita 28, 8211 Dobrnič
2. nagrajenec: Peter Marn, Dol pri Trebnjem 10, 8210 Trebnje
3. nagrajenka: Teja Medved, Dol. Prapreče 10 c, 8212 Velika 
Loka

Nagrajenci lahko dvignejo nagradne bone v KZ Trebnje v tajni-
štvu pri gospe Danici Kovačič.

križanka


