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Le kdo bi nas ljubil, objemal tesno?«
Vsem ženam in materam iskreno 

čestitamo ob nedavnem dnevu žena in 
materinskem dnevu.

Vsem bralkam in bralcem pa želimo 
mirne, vesele in blagoslovljene 

prihajajoče velikonočne praznike.
Uredništvo Glasila občanov

»Brez mam in žena bi na svetu turobno bilo!
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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. 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 šte-
vilko je torek, 6. 4. 2021, predviden izid je v 
sredo, 14. 4. 2021.
Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po 
tem datumu, bodo uvrščeni v naslednjo števil-
ko, če bodo še aktualni.

občinske novice

Občinski svet Občine Trebnje (v nadalje-
vanju: Občinski svet) je na 17. dopisni seji 
odločal o Predlogu dokumenta investicij-
skega programa IP za projekt: »Regionalna 
kolesarska povezava Trebnje − Miran Peč 
− Novo mesto«. Občinski svet je predlaga-
ni investicijski program potrdil; seja je bila 
zaključena 29. januarja 2021.
Na 18. dopisni seji je Občinski svet potrdil 
Predlog (novelacije) Dokumenta identifi-
kacije investicijskega projekta in predlog 
Investicijskega programa Obnova hiše Go-
liev trg 7, Trebnje − objekt »Grmada«. Seja 
je bila zaključena 9. februarja 2021.
Na 19. dopisni seji je Občinski svet potrdil 
spremembo Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Trebnje. V zadevi je odločal po skraj-

šanem postopku na podlagi 81. člena Po-
slovnika Občinskega sveta Občine Trebnje. 
Seja je bila zaključena 19. februarja 2021.
Na 20. dopisni seji je Občinski svet Občine 
Trebnje odločal o pooblastilu županu za po-
trditev investicijske dokumentacije skladno 
z uredbo (UEM) za projekt Obnova in dozi-
dava OŠ Veliki Gaber z izgradnjo nove telo-
vadnice − 1. faza. Seja je bila zaključena 25. 
februarja 2021.
Vse informacije o sklicu in vsebini sej Občin-
skega sveta Občine Trebnje so na voljo na 
spletni strani Občine Trebnje (www.trebnje.
si), na kateri si lahko preberete gradiva in 
potrjene zapisnike preteklih sej.

mag. Klavdija Tahan Križman
Oddelek za splošne zadeve

OU Občine Trebnje

OBVESTILO
Društvo likovnikov Trebnje vabi ljubitelje likovnega ustvar-
janja, da se 18. marca 2021 pridružijo na likovni delavni-
ci ob 17. uri v prostorih Galerije likovnih samorastnikov 
Trebnje (II. nadstropje). Obvezne prijave na drustvo.likov-
nikov.trebnje@gmail ali na tel.: 041 810 698 do zasedbe 
omejenih prostih mest. Delavnica je primerna za začetni-
ke in tiste, ki bi želeli pridobiti novo znanje.

Območno združenje 
Zveze veteranov vojne 
za Slovenijo Trebnje
je v sodelovanju z vodstvom Občine Trebnje usta-
novilo organizacijski odbor za pripravo prireditve 
ob 30-letnici vojne za Slovenijo, ki bo 19. junija 
2021 na Medvedjeku. Organizacijski odbor, ki ga 
vodi Leopold Pungerčar, zbira tudi prispevke za iz-
dajo spominskega zbornika o takratnih dogajanjih 
na širšem območju Trebnjega.

Brane Praznik

Poročila z 17., 18., 19. in 20. dopisne seje 
Občinskega sveta Občine Trebnje
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Rekonstrukcija 
in dozidava 
Podružnične 
osnovne šole 
Dolenja  
Nemška vas
Osnovna šola Trebnje se že dlje časa so-
oča s precejšnjo prostorsko stisko. Šte-
vilo vpisanih otrok je bistveno večje od 
dejanskih prostorskih zmožnosti in šola 
je prišla do stanja, ko nima več nobenih 
notranjih rezerv, ki bi jih lahko izkoristila. 
S ciljem razbremenitve matične osnovne 
šole v Trebnjem je Občina Trebnje pri-
stopila k projektu rekonstrukcije in dozi-
dave Podružnične šole v Dolenji Nemški 
vasi, kjer je trenutno organiziranih 5 od-
delkov od prvega do petega razreda. 

Občina Trebnje je konec leta 2020 pristo-
pila k izdelavi projektne dokumentacije 
IZP, DGD in PZI za Rekonstrukcijo in dozi-
davo Podružnične šole v Dolenji Nemški 
vasi, saj se je pri preverjanju možnosti za 
zagotavljanje širitve kapacitet izkazala 
kot najustreznejša in najhitrejša varian-
ta, kajti na tej lokaciji ima pridobljena 
vsa zemljišča, dograditev pa je skladno 
s prostorskimi akti možna takoj. Po pri-
dobitvi projektne dokumentacije DGD je 
Občina Trebnje v mesecu februarju pre-
jela tudi gradbeno dovoljenje za rekon-
strukcijo in prizidavo POŠ Dolenja Nemš-
ka vas – večnamenski objekt za šolstvo, 
kulturo, vzgojo, šport in turizem. 

Z namenom zagotavljanja ustrezne funk-
cionalne povezave je predvidena rekon-
strukcija na obstoječem delu šole ter 
novogradnja prizidka. Bruto tlorisna po-
vršina šole se bo povečala iz obstoječe 
1.487,60 m2 na 4.327,70 m2. S prizidavo 
bodo zagotovljene manjkajoče učilnice, 
prostori za potrebe kulturnega delova-
nja in osebno dvigalo za neoviran dostop 
v vse etaže šole. Rekonstrukcija in dozi-
dava POŠ Dolenja Nemška vas obsegata 
tudi zunanjo ureditev, ki je potrebna za 
realizacijo načrtovanih posegov. 

Skladno z Navodili za graditev šol v Re-
publiki Sloveniji bo v Dolenji Nemški vasi 
zgrajena 10-oddelčna šola, saj morajo 
biti prostori za pouk v prvem in drugem 
triletju v velikosti najmanj 60 m2. Takih 
prostorov bo v dograjeni šoli 10, in sicer 
2 matični učilnici v obstoječem objektu 
ter 8 matičnih učilnic v prizidavi. Poleg 

10 matičnih učilnic bo v obstoječem 
objektu na voljo še 1 skupni prostor za 
1. razred (52,4 m2) ter 2 mali učilnici 
(45 m2 in 47 m2). Prav tako bodo na novo 
zgrajene 3 specialne predmetne učilni-
ce, in sicer za predmete gospodinjstvo, 
tehnika in multimedijska učilnica v sklo-
pu večnamenskega prostora v drugem 
nadstropju. En večnamenski prostor bo 
organiziran v pritličju, drugi pa ob knjiž-
nici in z izhodom na pohodno zeleno 
streho, ki bo služila kot dodatna površina 
za kulturne prireditve. Pomembna pri-
dobitev bodo tudi učilnice na prostem, 
ki bodo locirane tik ob gozdu in bodo 
del matičnih učilnic v pritličju. Spremi-
nja se tudi zunanja ureditev, in sicer bo 
igrišče za igranje košarke prestavljeno 
poleg obstoječega nogometnega igrišča, 
medtem ko bodo otroška igrala name-
ščena ob robu gozda. Na novo bo zgra-
jeno tudi tekališče, povečuje pa se tudi 
število parkirnih mest. 

Z dodatnimi oddelki na POŠ Dolenja 
Nemška vas se bo zadostilo trenutni 
potrebi po večjih kapacitetah in razbre-
menitvi matične OŠ Trebnje. Hkrati bo 
nov prizidek z izkoriščenjem objekta v 
vseh časovnih terminih deloval kot več-

namenski objekt – v času pouka bodo v 
njem potekale šolske in obšolske dejav-
nosti, v preostalem času pa bo name-
njen kulturnim dejavnostim, ki se odvi-
jajo v lokalnem okolju.

Občina Trebnje je ob koncu februarja 
oddala tudi vlogo na javni razpis za so-
financiranje investicij v vrtcih in osnov-
nem šolstvu v Republiki Sloveniji v pro-
računskem obdobju 2021–2024, ki ga 
je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport. Ob uspešni prijavi re-
konstrukcije in dozidave POŠ Dolenja 
Nemška vas si Občina Trebnje lahko na-
deja sofinanciranja v višini cca. 1,4 mili-
jona eur. Celotna vrednost investicije do-
zidave in rekonstrukcije je sicer ocenjena 
na cca. 4,1 milijona evrov. Gradnja šole 
bo tako eden največjih projektov v na-
slednjih dveh letih. Ob idealnem scena-
riju bi se gradnja lahko pričela že v jesen-
skih mesecih tega leta, želja vseh nas pa 
je, da bi učenci v preurejeno šolo vstopili 
že v šolskem letu 2022/2023.

mag. Janko Zakrajšek
Oddelek za okolje,

prostor in infrastrukturo
OU Občine Trebnje
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Z obnovo stavbe 
Grmada kandidirali 
na javni razpis 
Ministrstva za 
kulturo
Predmet prijave, ki smo jo 9. februarja od-
dali na javni razpis za izbor kulturnih pro-
jektov na področju nepremične kulturne 
dediščine, je temeljita obnova hiše Grma-
da na naslovu Goliev trg 7 v Trebnjem. Gre 
za enonadstropno hišo z bivalnim pod-
strešjem, ki je do druge svetovne vojne 
služila kot hotel. Kasneje so jo preuredili 
v gostilno, ki je obratovala do okoli leta 
1991. Stavba je v lasti Občine Trebnje in 
je bila v letu 2020 razglašena za spomenik 
lokalnega pomena.
Hiša je prazna in brez vsebin že več kot 
dvajset let, toliko časa tudi ni bila vzdrže-
vana. Na objektu so zato vidne poškodbe, 

ki ogrožajo varnost. V nosilnih zidovih je 
prisotna močna vlaga, uničuje se fasada 
in opeka. Zaradi vlage je poškodovan co-
kel in betonske okenske police, ravno tako 
zamaka streha, zaradi česar so vse bolj 
opazne poškodbe stropov v podstrešnem 
delu stavbe, ogroženi so tudi posamezni 
drugi deli strešne konstrukcije. S predvi-
denimi gradbeno-obrtniškimi in drugimi 
deli bo Občina Trebnje sanirala poškodbe, 
s čimer bo preprečila nevarnost uniče-
nja in porušitve. Uresničitev projekta bo 
posredno prispevala tudi k razširitvi turi-
stične ponudbe občine, saj je v obnovlje-
ni stavbi poleg drugih vsebin predvidena 
tudi ureditev multimedijskega interpreta-
cijskega centra o bogati in zanimivi arhe-
ološki podobi Trebnjega v času Rimljanov 
s poudarkom na predstavitvi načina življe-
nja njegovih prebivalcev − rimskih vete-
ranov (benefeciarijev obdonavskih legij) 
− ki so naseljevali Minicipium Praetorium 
Latobicorum ter v njem pobirali cestnino 

in davke ter imeli policijski nadzor nad 
obmejnim prometom. Poleg interpreta-
cijskega centra so predvideni še prostori 
za razstavno, društveno in/ali rokodelsko 
dejavnost, turistično-informacijska infra-
struktura … 

Mateja Zupančič
Oddelek za splošne zadeve 

Občinska uprava Občine Trebnje

Tudi Osnovna šola Veliki Gaber se poleg 
trebanjske že dalj časa sooča s prostorsko 
stisko in je bila v preteklosti že prisiljena 
v improviziranje ter uporabo nenamen-
skih prostorov za izvajanje pouka. Še večja 
težava je premajhna in dotrajana telovad-
nica, ki ne zadostuje niti normativom niti 
potrebam OŠ in kraja. V skladu z Analizo 
šolskega prostora v Občini Trebnje z de-
mografsko študijo za obdobje 20 let, ki jo 
je Občina Trebnje izdelala leta 2019, je šol-
ski okoliš Veliki Gaber edini okoliš v Obči-
ni Trebnje, ki po oceni naravnega prirasta 
skupnega števila prebivalstva do leta 2040 
ne bo beležil negativne rasti. Dodatno ima 
tudi zelo visok selitveni prirast, kar naka-

zuje na to, da je širše območje Velikega 
Gabra zelo zanimivo za priselitev in da je 
Veliki Gaber na dobri poti, da postane (še) 
pomembnejši lokalni populacijski center, 
to pa je pomemben podatek tudi za načr-
tovanje občinskih investicij. 
Občina Trebnje je zato v sodelovanju z 
Osnovno šolo Veliki Gaber v letu 2020 
pristopila k pripravi projektne in investi-
cijske dokumentacije za projekt Obnove 
in dozidave Osnovne šole Veliki Gaber z 
izgradnjo nove telovadnice, ki je razdeljen 
na dve fazi. V prvi fazi predvideva izgrad-
njo nove telovadnice, v drugi pa obnovo 
in dozidavo starega montažnega dela šole.
Kljub dejstvu, da javni razpis sofinancira-

nje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu 
v Republiki Sloveniji v proračunskem ob-
dobju 2021–2024 predvideva izbor samo 
ene investicije za sofinanciranje na občino 
in dejstvu, da po merilih investicija v POŠ 
Dolenjo Nemško vas dosega višje število 
točk in predstavlja prioriteto številka 1, 
smo na javni razpis prijavili tudi investi-
cijo v novogradnjo telovadnice v Velikem 
Gabru. Prijava je smiselna tako iz vidika 
možne pridobitve sofinanciranja kot tudi 
iz vidika izražanja potreb Občine Trebnje 
po investicijah v VIZ, ki jih beleži MIZŠ.

Mateja Zupančič
Oddelek za splošne zadeve 

Občinska uprava Občine Trebnje

Pogled na šolo iz jugozahodne strani, povzeto iz dokumentacije IZP, VIIAS d.o.o, februar 2021

Na javni razpis Ministrstva za znanost, šolstvo in šport oddali 
prijavo projekta Obnova in dozidava OŠ Veliki Gaber  
z izgradnjo nove telovadnice – 1. faza

občinske novice
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»Naš dom« (druga stavba z neobnovljeno fasado) v času tradicionalne Razhodnje, arhiv Občine 
Trebnje

Projekt ureditve 
kulturnega doma 
na Čatežu prijavili 
na javni poziv  
za sofinanciranje 
vlaganj v 
javno kulturno 
infrastrukturo 
lokalnih skupnosti
Nekdanji kulturni dom (Naš dom) je bil na 
Čatežu na zemljišču župnije zgrajen leta 
1925 s prostovoljnimi prispevki in delom 
krajanov. Po 2. svetovni vojni je le-ta po-
stal prvi gospodarski obrat v kraju in s tem 
prvi zametek današnje sodobne tovarne 
TEM Čatež. Z denacionalizacijo je dom 
prešel v last Župnije Čatež−Zaplaz, ki ga 
je oddajala v najem za potrebe gospodar-
ske dejavnosti najemnikov. V zadnjih letih 
stavba ni bila v uporabi in zato tudi ni bila 
vzdrževana. V letu 2017 je Občina Trebnje 
objekt za potrebe živahne kulture tega 
področja odkupila in pričela z urejanjem 
lastniških razmerij. Odločitev Občine za ta 
korak je bila sicer pobuda lokalnega oko-
lja, utemeljena z bogatim kulturnim življe-
njem zadnjih desetletij. 

Na objektu zlasti zaradi zamakanja strehe 
nastaja škoda, zaradi česar je potrebna 
čimprejšnja celovita obnova. Z namenom 
pridobitve dela sredstev za izvedbo prve 
faze obnove kulturnega doma, ki obsega 
zamenjavo ostrešja in prekrivanje strehe, 
zamenjavo oken in vhodnih vrat ter izde-
lavo fasade vključno z izolacijo, je Občina 

Trebnje v februarju 2021 izvedla prijavo 
projekta ureditve KD Čatež na javni poziv 
za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno 
infrastrukturo lokalnih skupnosti Ministr-
stva za kulturo.

Mateja Zupančič
Oddelek za splošne zadeve 

Občinska uprava Občine Trebnje

Prenovljeno igrišče pri DSO Trebnje
V lanskem letu je bilo zaključeno športno igrišče, ki je vsakodnevno v uporabi. Izvajalci 
so nadaljevali z obnovo otroškega igrišča in jo zaključili takoj, ko je vreme to dovoljevalo. 
Občani Trebnjega se sedaj lahko pohvalimo z najbolj pisanim in najbolj valovitim otroš-
kim igriščem do sedaj. Ta ponuja prostor, na katerem lahko otroci razvijajo kreativno 
igro, animacijo in tako izživijo svojo otroško razposajenost, saj lahko plezajo, se spu-
ščajo, telovadijo in z ogromno zabave razvijajo občutek za ravnotežje, motorične spo-
sobnosti in koordinacijo. Igralni prostor spodbuja medsebojno komunikacijo in socialne 
stike med otroki, ki jih je žal v času elektronike vedno manj. Posebnost tega igrišča so 
tudi urejeni dostopi, ki omogočajo zabavo tudi invalidnim otrokom. 
V teh toplih dneh je v veselje opazovati nasmejane in igrive obraze otrok, zato vabljeni 
v mavrični svet veselja in zabave. 

Vanja Jakopin

Lepa gesta gospoda Janeza Zoreta
V prejšnji številki Glasila občanov je bil med izžrebanci nagradne križanke 
tudi gospod Janez Zore iz Trebnjega. Pripadala mu je druga nagrada, in sicer 
dve škatli krofov.
Gospod se je odločil, da krofe podari, zato nas je prosil za pomoč.
Krofe smo peljali v VDC Trebnje, kjer so se jih tamkajšnji varovanci zelo ra-
zveselili.
V Centru je zaradi trenutne situacije malo manj varovancev, a so vsi zdravi. 
Gospodu Janezu se iskreno zahvaljujejo za pozornost in okusne krofe in ga 
toplo vabijo, da se ob priliki oglasi.

Mojca Smolič Družina varovancev v VDC

občinske novice
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Projekt Energetske prenove stavbe CIK Trebnje 
Že v letu 2019 je Občina Trebnje v sodelovanju s CIK Trebnje pristopila k izdelavi investicijske in projektne dokumentacije za energet-
sko prenovo objekta Centra za izobraževanje in kulturo. Prvič smo projekt na javni razpis za energetsko prenovo stavb v lasti in rabi 
občin Ministrstva za infrastrukturo uspešno prijavili že v letu 2020, vendar smo kmalu po pridobljenih rezultatih razpisa pridobili tudi 
uradno informacijo o prihajajočem zvišanju stopnje sofinanciranja v sklopu navedenega razpisa, zaradi česar smo od predhodnega 
sofinanciranja odstopili in prijavo 22. februarja letos ponovno oddali. 
Osnovni namen investicijskega projekta je izvedba ukrepov celovite energetske prenove stavbe CIK Trebnje, ki se nanaša na poveča-
nje energetske učinkovitosti, zmanjšanje stroškov rabe energije in funkcionalno izboljšanje stavbe ter zmanjševanje obremenjevanja 
okolja z emisijami toplogrednih plinov.

Z energetsko prenovo stavbe bo tako izvedena prenova ovoja stavbe, toplotna izolacija fasade, menjava dela stavbnega pohištva, 
toplotna izolacija podstrešja in zamenjava dela kritine, zamenjava razsvetljave, vgraditev opreme za izvedbo t. i. energetskega moni-
toringa ter ukrepi izobraževanja, osveščanja in informiranja o URE za uporabnike stavbe CIK.

Mateja Zupančič
Oddelek za splošne zadeve

Policisti Policijske postaje Trebnje smo v preteklih letih in 
tudi že letos, predvsem v zadnjem času, obravnavali večje 
število vlomov v stanovanjske hiše in druge objekte. 
Ta kazniva dejanja so se dogajala v različnih časovnih 
obdobjih. 

Policisti Policijske postaje Trebnje občanom svetujemo:
•	 Upoštevajte samozaščitne ukrepe.
•	 Torbic, kovčkov in drugih predmetov ne puščajte 

na policah, sedežih ali na drugih vidnih mestih. Ti 
predmeti so vaba za tatove; varneje bodo shranjeni 
v prtljažniku. Zlatnina, denar, kreditne kartice in 
dokumenti ne sodijo v predale vozila.

•	 Predmeti v vrečki ali torbici, ki sicer niso dragoceni, 
so lahko vaba za storilce, saj ti ne vedo, kaj je v 
vrečki ali torbici. Povzročena materialna škoda bo 
v tem primeru večja, kot je vrednost odnesenih 
predmetov.

•	 Prtljago naložite v vozilo tik pred potovanjem. Na 
puščajte prtljage na strehi avtomobila. 

•	 Ko zapuščate vozilo, zaprite vsa okna in vrata ter 
obvezno zaklenite vozilo, prtljažnik in pokrov 
posode za gorivo.

•	 Vključite alarmno napravo, če jo imate.
•	 Nikoli ne puščajte ključa v kontaktni ključavnici, 

tudi če zapustite vozilo le za hip.

Enaka previdnost velja, če želite zagotoviti varnost v 
stanovanjih, vikendih ter zidanicah. Policisti svetujemo:

POLICIJSKA 
POSTAJA
TREBNJE

•	 Večjih vsot gotovine in dragocenosti ne hranite 
doma.

•	 Zapirajte in zaklepajte vhodna vrata. Ne odpirajte 
jih neznancem. Pred vhodnimi vrati imejte ustrezno 
razsvetljavo. Zelo priporočljiva je senzorska luč. 
Vrata opremite s ključavnico z varovalom ali 
varnostno verigo in kukalom. Namestite domofon 
ali videofon

Kaj storiti, če ste oškodovani 
z vlomom ali tatvino?

Nemudoma pokličite policijo. Do njenega prihoda ničesar 
ne premikajte in ne pospravljajte, da ne boste uničili korist-
nih sledi, ki bi lahko pomagale pri odkritju storilca. Pri izsle-
ditvi storilca nam lahko veliko pomagate, če si dobro zapo-
mnite ali takoj zapišete predvsem:

•	 v primeru zalotitve osebni opis sumljivih 
oseb (spol, starost, velikost, obleka, posebne 
značilnosti obraza, hoje, govora in drugo);

•	 registrsko številko, barvo, znamko in tip vozila;
•	 ne dotikajte se ničesar, saj lahko uničite sledi 

storilca;
•	 natančen opis ukradenih predmetov; povejte, 

če ste storilca zalotili.

Vodja policijskega okoliša
Dejan Kavšek

Preprečevanje vlomov 
in tatvin iz vozil in objektov

policija / občinske novice
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Vedra in nasmejana

Obiskali smo 
najstarejšo živečo 
oštirko v mestu, 
gospo  
Justino Meglič
Justina je bila rojena 9. marca 1936 v Go-
renjem Medvedjem selu in od vseh otrok 
v družini je živa samo še ona. Kljub temu, 
da ji življenje že od malih nog ni prizana-
šalo, se vseeno rada spominja takratnih 
dni. 
Kakšni so vaši spomini na mladost?
Dela nam ni manjkalo in prav vse je bilo 
treba podelati na roke, saj strojev ni bilo. 
Zemlje smo imeli preko 30 ha. Vsega je 
bilo veliko; od travnikov, gozda, njiv do 
vinograda in vse smo obdelali. Na doma-
čiji je danes bratov sin z ženo in s sinom. 
Osnovno šolo sem obiskovala v Treb-
njem, a šolanja nisem nadaljevala, saj 
pri hiši ni bilo denarja in bilo je tudi pre-
več dela. Vsake roke so bile dobrodošle. 
Rada sem se vključevala v razna društva, 
saj smo poleg dela imeli tudi lepa, ne-
pozabna druženja. Še prav posebno lepi 
spomini so na gasilsko društvo, saj nas je 
bilo ogromno in bili smo med sabo zelo 
povezani.
So bili takratni dogodki drugačni, boljši?
Seveda so bili, saj je cela vas živela za do-
godek in prav nikogar ni bilo v vasi, ki ga 
ne bi bilo zraven. Poseben praznik so bile 
gasilske veselice, pri katerih sem bila že 
od malih nog. Delo se je pričelo že v pe-
tek, čeravno je bila veselica v nedeljo. Vse 
priprave so vedno stekle in prav vse smo 
prodali, kar se je pripravilo za dogodek. 
To je bilo veselje v vasi in tudi širše. Na 
dogodku se je jedlo, pilo, plesalo in tudi 
ljubezni ni manjkalo. Tudi sama sem na 
veselici spoznala svojega, sedaj že pokoj-
nega moža Andrejevega Toneta iz Lukov-
ka in kasneje je to poznanstvo preraslo v 
ljubezen.
Kako pa je bilo?
Toneta sem poznala že prej, a na veselici 
je preskočila iskra in kmalu sva se poroči-
la. Odločil se je oditi v Škofjo Loko, kjer je 
naredil izpit za mesarja. Čez štiri leta sem 
šla za njim tudi sama. Tam sta se nama ro-
dili obe hčeri Joži in Mojca, a zopet je bil 
klic po delu na domači kmetiji tako mo-
čan, da smo se vrnili. Kmalu zatem sva v 
Nemški vasi kupila starejšo hišo in hodila 
na delo k njegovim staršem. Pozneje, ko 
je brat prevzel kmetijo, je mož dobil delo 
v Ljubljani, v takratnem Daj-Damu kot 
nabavni. Sprva se je vozil z vlakom, nato 

pa sva kupila avto. Oskrboval je osem go-
stiln. Pri domačih kmetih je kupoval polj-
ske pridelke in jih tako razvozil po lokalih. 
Kasneje se je nama rodil še sin Martin in 
jaz sem bila z otroki doma. 
Verjetno je bilo delo naporno?
Skrbela sem za otroke, družino. Čez dan 
sem delala po njivah oz. hodila sem v 
»tabrh,« in tako smo s svojimi tremi otro-
ki in z otroki, ki sem jih imela v varstvu, 
romali od njive do njive. Po navadi sem 
do sedme ure zjutraj, ko so se najini otro-
ci zbudili, že okopala kakšno njivo. Tako 
sem zaslužila vse od mleka, krompirja in 
ostalega. Podnevi sem delala po njivah, 
ponoči pa sva s sosedo izdelovali torte v 
obliki štora, šivala pa sem tudi rokavice za 
Rašico. Zjutraj, ko je šel mož v službo, je 
končne izdelke že odnesel v Ljubljano. Na 
ta način sem lahko prihranila celo može-
vo plačo.
Kako pa je bilo, ko so šli otroci v šolo?
Šla sem v službo, v Akripol – TOZD Novo-
les. Delala sem v kuhinji kot delivka hra-
ne, ki smo jo pripeljali iz Trimove kuhinje. 
Rada sem bila v kolektivu in zelo smo se 
razumeli. Vsi smo bili eno in vedno smo 
vse delali z dobro voljo.
Kako in zakaj se vam je porodila ideja po 
gostinskem lokalu?
Mož se je naveličal vožnje v Ljubljano in je 
želel, da bi imela svoj lasten bife. Najprej 
sva kupila zemljo tam, kjer je stari gasilni 
dom, a sva jo kasneje prodala in kupila 
tukaj, kjer stoji sedanja gostilna Meglič. 
Pri tehničnem pregledu je inšpektorat 
takoj določil, da bo to gostilna in ne bife 
ter, da je potrebno izdelati dva objekta. 
Enega za gostilno, drugega za bivanje in 
dokler nista bila izdelana oba načrta, ni-

sva dobila dovoljenja za gradnjo. Bila sva 
primorana zgraditi dva objekta. Niso bili 
lepi časi in zahteve so bile velik finančni 
zalogaj.
Verjetno spomini na ta čas niso rožnati?
Res je. Leta 1978 smo se iz Nemške vasi 
preselili v Trebnje. Da smo imeli kje spa-
ti, sva zasilno uredila dve sobi. V gostilni 
pa je manjkal še šank in inox oprema. Ker 
pa so v moževem podjetju imeli merilo za 
kredit oddaljenost od službe, je bil mož 
kreditno nesposoben, saj je bil preveč 
oddaljen od Ljubljane. Tako sva bila pri-
morana v Nemški vasi prodati hišo, da sva 
lahko kupila manjkajoče in takoj smo se 
selili v Trebnje. Tako smo istega leta ko-
nec aprila odprli gostilno.
Kako se je takrat kuhalo? 
Začeli smo s pečenko in domačo kloba-
so, saj je le-te izdelal mož sam. Bile so 
pečenice ali krvavice seveda z domačim 
kislim zeljem in včasih tudi žganci z dobro 
zabelo. Kasneje niso smeli manjkati vam-
pi, dober golaž, dobra govedina in seve-
da tudi ne domača juha. Hrana je bila in 
bo vedno najboljša sveža in domača. V 
času, ko sva se z možem odločala za širi-
tev ponudbe s hrano, to ni bila kulinari-
ka, kakršno poznamo danes. Stregli smo 
preproste, ampak dobre jedi in jih obdr-
žali na jedilniku ne glede na vse moderne 
smernice. Danes je vse samo nadgradnja 
z modernimi pristopi in različnimi sestavi-
nami, ampak vsak gost še vedno želi, da 
iz lokala odide sit in, da ne zapravi celega 
premoženja. 
Prepričana sem bila, da ste od nekdaj 
znani po »kralju živali.«
Da, koline so se delale od nekdaj, saj je 
pokojni mož dobro obvladal predelavo in 

intervju
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Ekipa natakaric na gasilski veselici

Ga. Justina pri izdelavi različnega cvetja

izdelavo. Od oktobra, ko se je pričela se-
zona klatve, dobrot ni smelo manjkati. V 
mlajših letih je veliko hodil v koline tako 
po bližnjih in tudi daljnih krajih. Tako je 
zaslužil in dobil tudi koline in se je vedno 
nekaj prihranilo.
Kako ste usklajevali delo v gostilni, na 
njivi in še v vinogradu?
Težko je bilo, a z dobro voljo je vse šlo in 
ne boste verjeli, da smo poleg obilice dela 
in obveznosti našli čas tudi za druženje. 
Res ni bilo nobene veselice ali prireditve, 
ki se je ne bi udeležili, pa četudi smo prej 
cel dan delali. Gostje v gostilni pa so mo-
rali tudi vedeti, da so za nas pomembni in 
glavni. Leta 1987 pa sva se z možem od-
ločila, da predava gostilno sinu, saj imajo 
mladi drugačen pristop in so polni ustvar-
jalnosti.
Vam je ostajalo več časa, ko ste predala 
glavnino posla?
Ker sem rada aktivna, sem se vključila v 
društvo »Vesele pletilje«, kjer smo delale 
vse: od petja, štrikanja, kvačkanja, izdela-
ve rož iz krep papirja, se družile in razve-
seljevale tudi druge. Tako sem kar nekaj 
žensk naučila izdelave cvetja in prenesla 
tudi na mlajši rod. Rada sem šla tudi na 
kakšen izlet in kam v maškare, kar je bilo 
včasih nuja, predvsem pa sem se rada 
družila. Žal razmere danes tega ne dovo-
ljujejo in svet se je čisto obrnil. 
Gospa Justina živi doma in sin Martin s 
svojo družino, ki vodi gostilno, lepo skrbi 
zanjo. Kljub temu, da so vsi izučeni go-

stinci, je v teh vodah ostal le on in uspeš-
no pelje gostinstvo dalje. Vsak trenutek 
izkoristijo za skupna druženja in veselje, 
tako da smeha, dobre volje pri tej hiši 
nikoli ne manjka. Tudi gospa Justina zna 
kljub svojim letom priklicati nasmeh na 
lica in ogreti srce na prijeten način. Ve-

sela je obiskov vnukov, pravnukov, kakor 
tudi koga od gostov ali sosed iz njene ge-
neracije, da malo poklepetajo.
Zahvaljujemo se ji za čas in ji želimo, da 
ji še dolgo let ne bi zmanjkalo humorja, 
nasmeha, predvsem pa zdravja.

Mojca Smolič

intervju
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TRDNO Z MEDIJEM ...................................................................  
Komplet-čiščenje peči, dimovoda, dimnika, iztočnice .....31,40€
Čiščenje peči ....................................................................................24,00€
Čiščenje dimnika ............................................................................21,30€
Redni letni pregled ........................................................................14,60€

TRDNO BREZ MEDIJA (kamin, štedilnik, krušna peč) ............
Komplet čiščenje ............................................................................25,00€
Redni letni pregled ........................................................................14,60€

OLJE ...........................................................................................
Komplet-čiščenje peči, pregled in meritve ...........................49,40€
Čiščenje samo peči ........................................................................29,40€
Pregled in meritve ..........................................................................29,40€
Redni letni pregled ........................................................................14,60€

PLIN ............................................................................................
Meritve in pregled ..........................................................................29,40€

IZBIRA DIMNIKARJA JE VAŠA
Ali ste vedeli, da lahko vsak potrošnik sam izbere izvajalca dimnikarskih storitev do konca ju-
nija, in to za prihodnjih 12 mesecev? Če tega ne storimo, bo veljalo, da se strinjamo s tistim, ki 
nam je to storitev opravil lani (nekdanji koncesionar).
Zaradi varovanja zdravja, naših življenj, premoženja, okolja in zaradi učinkovite rabe goriv potrebuje-
mo pravilno vgrajene in vzdrževane kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave, ki delujejo varno, 
učinkovito in kakovostno. O tem ni dvoma. Čiščenje kurilnih naprav in z njimi povezanih dimnih vo-
dov se opravlja zaradi odstranjevanja oblog na dimni strani naprav, ki nastanejo v času kurilne sezo-
ne. Komu pa bomo zaupali oziroma prepustili, da to delo opravi na naši kurilni napravi, pa se lahko 
odločimo sami.
Dimnikarstvo Detlca iz Šentruperta je družinsko podjetje z večletno tradicijo izvajanja dimnikarskih 
storitev na širšem območju Dolenjske. V občinah Novo mesto, Dolenjske in Šmarješke Toplice, Metli-
ka, Semič in Mirna Peč nam zaupa že več kot 11.000 gospodinjstev in poslovnih subjektov. Na terenu 
je vsakodnevno 7 izkušenih dimnikarjev, ki z najsodobnejšo opremo izvajajo redna letna čiščenja 
in preglede; večja mehanska čiščenja, meritve emisij dimnih plinov, čiščenja zračnikov, opravljajo 
prevzeme novih kotlov in naprav ter z veseljem strokovno svetujejo uporabnikom. So med prvimi, ki 
preglede kurilnih naprav obvladujejo z elektronskimi zapisniki in vsak uporabnik ob koncu pregleda 
takoj prejme zapisnik o izvedenem pregledu/čiščenju, kar je tudi dokazilo za morebitne inšpektorske 
službe, ki nas lahko obiščejo.
Dimnikarji Detlce vam ne prinašajo le sreče, ampak predvsem poskrbijo, da je vaša kurilna naprava 
redno vzdrževana in varna. Zaupajte najboljšim in najstrokovnejšim!
Vaš termin pregleda kurilne naprave si zagotovite še danes, pokličite na 041 622 757 ali pišite 
na dimnikarstvodetlca@gmail.com.

CENIK DIMNIKARSKIH STORITEV ZA MALE KURILNE NAPRAVE DO 50 Kw
(Vse cene so z ddv)

DIMNIKARSTVO

DETLCA D.O.O.
Prelesje 34b

8232 Šentrupert

Tel.: 041 726 577
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Spoštovani 
krajani, spoštovani 
podporniki!
Leto 2020 se je za PGD Šentlovrenc zače-
lo zelo pestro, saj smo dodobra začeli z 
gradnjo gasilskega doma. Ugodna zima je 
pripomogla k temu, da so dela vseskozi 
potekala nemoteno. Praktično smo v roku 
nekaj mesecev spravili novo stavbo od 
izkopa do pod strehe. Ko smo objekt pokri-
li, smo lahko nadaljevali tudi z urejanjem 
dvorišča in odvozom preostale zemlje. Ob 
spomladanski umiritvi korona situacije in 
ob tem, ko smo imeli pokrite vse stroške z 
izvajalci, smo lahko načrtovali za naprej. V 
tem času smo predvideli, kaj lahko izvede-
mo do konca leta s sredstvi, ki smo jih ime-
li na voljo. Tako je gradbeni odbor sogla-
sno potrdil, da se do konca leta izvede še 
montaža oken, groba elektro inštalacija, 
fekalna napeljava, montaža rezervoarja za 
čistilno napravo, ponikalnica za meteorne 
vode, strojni ometi in v primeru, če nam 
bodo sredstva dovoljevala, še garažna vra-
ta. Gradbeni odbor je pri slehernem delu 
projekta ravnal gospodarno in skladno 
z zahtevami pri porabi javnega denarja. 
Dela je ves čas nadzoroval tudi nadzornik 
ter varnostni koordinator. Kljub pandemi-
ji, ki je za nekaj mesecev ohromila drža-
vo, nam je uspelo v celoti uresničiti načrt. 
Podporo smo prejeli in jo še prejemamo 
tako od vseh krajanov kot tudi od lokalnih 
podjetnikov, ki nam prav vedno priskočijo 
na pomoč. Med lokalnimi podjetniki mo-
ram seveda izpostaviti podjetji Cementni 

izdelki Gorec d.o.o. in Alva d.o.o. Ponosen 
sem tudi, da imamo ogromno podporo pri 
županu Alojzu Kastelicu (Občina Trebnje), 
KS Šentlovrenc ter pri Gasilski zvezi Treb-
nje, s katerimi ves čas sodelujemo tudi v 
času gradnje. Poleg omenjenih je še veliko 
ostalih, ki skupaj z nami gradijo ta mozaik. 
Načrti za letošnje leto so odvisni predvsem 
od mošnjička, ki se ga na vse pretege tru-
dimo napolniti. Želimo, da bi v letošnjem 
letu izvedli fasado na objektu, v notranjo-
sti zaključili elektro in strojne inštalacije ter 
izvedli tlake. 

Pohod po trasi trim 
steze Trebnje − 
Mirna »od stadiona 
do stadiona«
V soboto, 6. 2. 2021, je KS Trebnje orga-
nizirala pohod po bodoči trasi trim steze 
Trebnje – Mirna, ki bo v celoti potekala po 
javni poti. Pohoda so se udeležili občinski 
svetniki, člani odborov KS Trebnje in pred-
sednik KS Trebnje Dejan Smuk. Celotna 
trasa “od stadiona do stadiona” bo tako 
dolga približno 7500 m, od tega 3200 m 
na trebanjski strani in 4300 m na mirnski 
strani. Kot vam je večinoma že znano, je 
največji del na mirnski strani že narejen. 
Trim steza bo potekala od stadiona na 
Cvibljah do točke, kjer trim steza prečka 
glavno cesto Račje selo − Brezovica. Celot-
na trebanjska trasa vodi skozi gozd, kar je 

Osebno si želim, da bi bil proti koncu letoš-
njega leta objekt že v finalni fazi, da bi ga 
lahko v letu 2022 pripeljali do uporabnega 
dovoljenja in prevzema. Zavedam se, da 
bomo za to potrebovali še pomoč, za ka-
tero vas na tem mestu tudi prosim. Ker po-
moči v preteklosti niste nikoli odrekli, sem 
vesel, da lahko računamo na vas vse! Ga-
silski dom je krajevni prostor in last vseh. 
Naj povezuje ljudi v kraju – tega si želimo.

Predsednik gradbenega odbora
Blaž Ovnik

za uporabnike prijazno in tudi varno skozi 
celo leto. Na trim stezi bodo postavljene 
tudi vadbene postaje, kjer bo možno izva-
jati različne športne in prostočasne aktiv-
nosti ali pa zgolj uživati v objemu narave 
in ob zvokih gozdov. 

Tovrstna športno rekreativna pridobitev 
bo zelo dobrodošla za vse ljubitelje narave 
in športa. 

Vanja Jakopin

novice
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Ga. Justina s sinom, vnukom in pravnukinjo, ter županom

Ga. Justina Porle

Poročna slika leta 1951

Vesela in presenečena je bila obiska župana Alojzija Kastelic

Justina Porle iz Šahovca 
praznovala častitljiv jubilej − 
99 let 
V začetku februarja je bilo na domačiji pri Porletovih v Šahovcu 
praznično. Svoj 99. rojstni dan je praznovala mama Justina, ro-
jena 7. februarja 1922 v Stranjah pri Dobrniču. Rodila se je pri 
Brezarjevih kot 10. od 11 otrok. Pri treh letih je v delovni nesreči 
pri spravilu drv v gozdu izgubila očeta, zato je morala v rejo. Šla 
je k Štočkovim v Šahovc, kjer je bila teta zelo stroga in dela na 
kmetiji so morala biti vedno dobro opravljena.
Osnovno šolo je obiskovala v Dobrniču in nanjo ima lepe spomi-
ne. Najraje je imela petje in pravi, da je učitelj Alfonz Kopriva vča-
sih rekel: »Otroci, bodite pridni, bomo zapeli.« Spominja se tudi 
drugih prijateljev iz svoje mladosti. Hudo ji je za vse, ki jih je vzela 
vojna vihra, in pravi, da upa, da se taki časi nikoli ne ponovijo, 
saj je bilo hudo. S ponosom pove, da se je leta 1943 udeležila 1. 
kongresa SPŽZ, ki je potekal v Dobrniču in doslej se je vsako leto 
udeležila proslave v spomin na ta dogodek. Pove tudi, da sta od 
delegatk iz Dobrniča živi le še ona in njena sestra.
Mladostniška leta je preživljala v Šahovcu in spomini na nedeljske 
popoldneve ji prikličejo nasmeh na lica. »Punce smo pele, fantje 
pa so igrali na orglice in imeli smo pravo veselico, kjer se je tudi 
plesalo. Naučila sem se polke in valčka,« doda. Svojega pokojne-
ga moža Stanislava, ki je bil doma iz Tevč, je spoznala kar doma. 
»S prijateljem Francetovim Tonetom sta prišla prekrivat pod in 
zagledal se je vame.« Pove, da je bil zelo dober »cimerman« znan 
daleč naokoli. Večino večjih streh in tudi nekaj manjših sta izdela-
la skupaj, tako v Dobrniču kot v bližnji okolici. »Bil je »zakej«. Tudi 
sode je znal dobro delati. Delo na kmetiji mu je pa tudi šlo od rok. 
In potem nisem nič več zbirala,« pove v smehu.
Leta 1951 sta se poročila in še isto leto se jima je rodil sin Stane, 
leta 1956 pa še Tone. Oba sta ostala v rojstni vasi. Starejši sin 
Stane je doma in z ženo Ivano poleg velike kmetije in dela na njej 
skrbita za mamo. S svojo družino pa je doma tudi njun sin oz. 
Ivanin vnuk Borut.
Vsak dan jo razveseljujeta njena pravnuka Lovro in Ana. Pravi, da 
sta zelo brihtna, pridna in, da imata polne roke dela, še poseb-
no sedaj, ko je šola na daljavo. Rada se pogovarja, naredi kakšen 
krog po hiši in okoli nje, bere in gleda televizijo. Njen um je bister 
in za njena leta izjemno hiter. Pove tudi, da je že prejela prvo 
dozo cepiva proti covid-19 in upa, da je bolezen ne ujame.
Ima 4 vnuke, 4 pravnuke in osemmesečnega pra pravnuka. Pod 
isto streho živita pravnuka Ana in Lovro, ki ju ima izjemno rada. 
Pohvali ju, da sta pridna, brihtna, da rada pojeta in hitro zapoje 
tudi sama:. »Pastirica kravce pase, ona ima svoje špase, pastirc pa 
prav, juhej, juhej, na planincah luštno je,« in se od srca nasmeji. 
Rada ima svoj dom, svoje domače, za katere pravi, da preveč de-
lajo. Sama pogreša delo na polju, a pravi, da motiko lahko le še 
gleda. Vseeno pa ji pogled na obdelana polja ogreje srce. Pove 
tudi, da je bila na obisku pri sestri v Ameriki, a tam nikoli ne bi ži-
vela. »Dom je dom in tu mi je najlepše. Rada imam svoje domače, 
domačo vas in tudi vaščane. Vsak dan lahko občudujem naravo, 
poslušam petje ptic in uživam v lepotah, kakršnih Amerika nima.«
Ob njenem visokem jubileju ji je voščil tudi župan Alojzij Kastelic 
in ji zaželel zdravja. V želji, da se snidemo ob njeni 100-letnici, 
smo se poslovili od nje.
»Iskrene čestitke ob jubileju, ga. Justina, in na snidenje ob vaši 
100-letnici!«

Mojca Smolič

jubilej



Na CIK Trebnje smo v okviru projekta DigiStorID, ki ga sofinan-
cira EU iz programa Erasmus+, KA2 Strateška partnerstva od 
novembra 2018 razvijali inovativen učni pristop – digitalno pri-
povedovanje osebnih zgodb, prilagojeno osebam z motnjami v 
duševnem razvoju. Na zaključnem dogodku projekta v Sloveniji, 
ki smo ga izvedli online 25. 2. 2021, smo predstavili rezultate 
projekta in udeležence popeljali med osebne zgodbe uporab-
nikov VDC Novo mesto, enota Trebnje, s katerim smo v projek-
tu sodelovali. Strokovnega dogodka so se udeležili zaposleni in 
predstavniki iz Zveze Sožitje, društev Sožitje, varstveno delovnih 
centrov, podjetij za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, izo-
braževalnih organizacij in druga zainteresirana javnost. Z njihove 
strani smo prejeli potrditev, da je prilagojena metoda za njih ak-
tualna, uvideli so priložnosti za njeno uporabo pri svojem delu 
za izboljšanje spretnosti in opolnomočenje svojih uporabnikov.
Z veseljem tudi z vami delimo rezultate projekta. Več informacij 
na www.ciktrebnje.si, tel. 07 34 82 108 ali e-pošti kristina.jeric@
ciktrebnje.si. Kristina Jerič

Digitalno pripovedovanje zgodb za izboljšanje spretnosti  
in opolnomočenje oseb z motnjami v duševnem razvoju
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POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE
na območju občine Trebnje za leto 2020

Na območju občine Trebnje se uporabnike oskrbuje tudi z vodovodnega sistema Stična, ki je v upravljanju Javnega komunalnega po-
djetja Grosuplje, in sicer naselja Cesta, Pristavica pri Velikem Gabru in Žubina.
Letni notranji nadzor je izvedel pooblaščeni izvajalec Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Notranji nadzor se opravlja 
na podlagi Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17) in interne HACCP dokumentacije.
Rezultati notranjega nadzora nad kakovostjo pitne vode pri uporabnikih v letu 2020:
     

MIKROBIOLOŠKE ANALIZE FIZIKALNO-KEMIJSKE ANALIZE

VODOVODNI 
SISTEM

količina 
distribuirane 

vode 
[m3]

št. vzorcev % 
ustreznih

št. 
neustreznih

vzrok 
neustreznosti št. vzorcev % ustreznih št. 

neustreznih
vzrok 

neustreznosti

ukrep 
prekuhavanja 

[dni]

Stična 
650.563 

od tega 9.820 
občina Trebnje

20 100 0 - 8 100 0 - 0

Legenda:          
EC - E. coli - pokazatelj fekalnega onesnaženja,  CP - clostridium perfringens vključno s sporami je zanesljiv pokazatelj fekalnega onesnaženja, v 
pitni vodi ni dopustna          
KB - koliformne bakterije so pokazatelj stoječe vode (mrtvi rokavi na omrežju ali hišnega vodovodnega omrežja), v pitni vodi niso dopustne  
        
SK22 - št. kolonij pri 22°C je pokazatelj učinkovitosti postopka priprave vode in kaže na možnost razmnoževanja bakterij v omrežju zaradi zastojev 
ali povečane temperature, mejna vrednost < 100/ml.
SK37- št. kolonij pri 37°C je pokazatelj učinkovitosti postopka priprave vode in kaže na možnost razmnoževanja bakterij v omrežju zaradi zastojev 
ali povečane temperature, mejna vrednost < 100/ml.
EN - enterokoki - v odsotnosti drugih bakterij pokazatelj starejšega fekalnega onesnaženja

V splošnem lahko ugotovimo, da se je uporabnikom distribuirala ustrezna zdrava pitna voda. 
Celotno letno poročilo za leto 2020, ki ga je pripravil pooblaščeni izvajalec notranjega nadzora, je objavljeno na spletni strani 
http://www.jkpg.si/ pod rubriko Kakovost pitne vode.
Poleg tega so na tem spletnem mestu dosegljiva:

Priporočila lastnikom objektov za hišno vodovodno omrežje (HVO) po daljši prekinitvi uporabe pitne vode (COVID-19), Navodila o 
prekuhavanju vode, Priporočila za uporabo vode ob izdanem ukrepu prekuhavanja vode, Priporočila lastnikom objektov za vzdrževa-
nje hišnega vodovodnega omrežja in Navodila za dezinfekcijo vodovodnega omrežja.

Grosuplje, februar 2021
Javno komunalno podjetje Grosuplje

poročilo
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Program Svit v zdravstveni regiji  
Novo mesto v letu 2020
Program SVIT je državni presejalni program za presejanje raka 
na debelem črevesu in danki. Vanj se vključujejo tako moški in 
ženske v starosti od 50 do vključno 74 let, in sicer vsake 2 leti. 
Slovenija ga je sistemsko uvedla leta 2009 tudi zato, ker sta rak 
debelega črevesa in danke eden najpogostejših rakov v Sloveni-
ji. Bolj pogosto se pojavlja pri moških kot pri ženskah, pri obeh 
spolih pa začne njegova pojavnost naraščati po 50. letu. Zaradi 
poznega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki je umrl-
jivost za tem rakom še vedno velika, zdravljenje pa je za bolni-
ke naporno in manj uspešno. A na srečo je ta oblika raka tudi 
zelo dobro ozdravljiva, če jo odkrijemo dovolj zgodaj. Tako lahko 
razvoj raka preprečimo, vendar pod pogojem, če so spremembe 
resnično pravočasno odkrite.
 Epidemija covid-19 je precej posegla v naše vsakdanje življenje 
in bo imela zato tudi posledice na splošno zdravje prebivalstva. 
Zato je izjemno pomembno, da usmerimo napore v preprečeva-
nje bolezni. Z redno udeležbo v program SVIT pomembno prispe-
vamo k boljšemu zdravju, zato se redno odzivajmo na vabila v 
program SVIT. Na ta način bomo ohranjali tako kvaliteto kot kvan-
titeto lastnega zdravja.
V nadaljevanju predstavljamo nekaj podatkov o odzivnosti v 
program SVIT v letu 2020 za zdravstveno regijo Novo mesto. Od  
1. 1. do 31. 12. 2020 je bilo v program povabljenih 20.153 oseb, 
od tega 9.949 moških in 10.204 žensk. Odzivnost vabljenih po 
občinah prikazuje Tabela 1.

Tabela 1. Odzivnost vabljenih v zdravstveni regiji Novo mesto po 
občinah v letu 2020

Občina Odzivnost Odzivnost
 - moški

Odzivnost
 - ženske

Mirna Peč 81,53 % 78,89 % 83,94 %

Semič 77,78 % 69,32 % 85,37 %

Dolenjske Toplice 74,48 % 70,19 % 78,79 %

Šentrupert 71,66 % 65,97 % 77,84 %

Šentjernej 70,33 % 66,88 % 73,68 %

Kostanjevica na Krki 69,17 % 65,22 % 73,02 %

Šmarješke Toplice 69,09 % 63,64 % 74,31 %

Straža 68,78 % 62,91 % 74,03 %

Mirna 67,89 % 61,26 % 74,48 %

Mokronog-Trebelno 67,59 % 62,69 % 71,79 %

Črnomelj 67,21 % 61,34 % 72,56 %

Škocjan 66,13 % 62,98 % 69,85 %

Trebnje 65,69 % 57,14 % 75,78 %

Novo mesto 63,83 % 57,48 % 69,77 %

Krško 60,21 % 53,25 % 66,89 %

Metlika 60,00 % 53,19 % 66,56 %

Žužemberk 58,40 % 52,00 % 65,59 %

NOVO MESTO 65,31 % 59,04 % 71,42 %

V tabeli 2 prikazujemo kontaktne podatke SVIT-ovih točk, ki de-
lujejo v posameznih zdravstvenih domovih v naši regiji, kamor 
lahko posamezniki pokličejo za vse dodatne informacije.

Tabela 2. Seznam Svitovih kontaktnih točk v zdravstveni regiji 
Novo mesto

Zdravstveni 
dom

Delovni čas SVIT-
ove kontaktne 

točke
Kontaktna 

oseba
Kontaktni 

podatki

Črnomelj Torek in sreda  
od 13. do 14. ure

Katarina Brgan 
Petric 07 30 61 723

Krško Ponedeljek  
od 11. do 13. ure Helena Žulič 051 633 501

Metlika Torek  
od 12. do 14. ure

Saša Pezdirc
Mirna Nemanič 07 36 91 423

Novo mesto Petek  
med 9. in 11. uro Mojca Šenica 07 39 16 766

Trebnje Torek  
med 8. in 11. uro Tjaša Kotar 07 34 81 802

V kolikor potrebujete pomoč pri izpolnjevanju Izjave o prosto-
voljnem sodelovanju ali imate vprašanja v zvezi z napotitvijo na 
kolonoskopijo v okviru Programa Svit, se lahko obrnete tudi na 
klicni center na telefonsko številko 01 62 04 521 ali elektronski 
naslov svit@nijz.si

 Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Center za zgodnje 
odkrivanje raka.

Doroteja Kuhar, dr.med., spec. javnega zdravja

poročilo
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Poročilo o kakovosti pitne vode iz javnih vodovodnih 
sistemov v letu 2020 v občini Trebnje 

 
 
Varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo je ena najpomembnejših dobrin za normalno življenje 
ljudi. Voda je vsakodnevno živilo, zato ne sme vsebovati mikroorganizmov, parazitov ali 
njihovih razvojnih oblik, ki predstavljajo nevarnost za zdravje. Zagotavljanje nemotene in 
kakovostne vodooskrbe je z vidika odgovornosti do uporabnikov ena najzahtevnejših 
dejavnosti. Pitna voda, ki se distribuira v javno vodovodno omrežje, je izpostavljena strogemu 
nadzoru. Za notranji nadzor kakovosti vode je v lanskem letu skrbel Nacionalni laboratorij za 
zdravje, okolje in hrano (NLZOH) iz Novega mesta, ki je nenapovedano odvzemal vzorce pitne 
vode za mikrobiološke in kemijske analize. Poleg ustaljenega nadzora se vsakodnevni nadzor 
pitne vode skrbno prilagaja trenutnim razmeram na vodovodnem sistemu in ugotovitvam 
državnega monitoringa vode ter drugim informacijam, ki jih dobimo od uporabnikov. 
 
V tabeli so prikazani rezultati notranjega nadzora v letu 2020 

Vodovod MIKROBIOLOŠKE ANALIZE FIZIKALNO –KEMIČNE ANALIZE 
Javni  

vodovodni  
sistemi 

Skupno 
število 

odvzetih 
vzorcev 

%  
ustreznih 

št. neustreznih 
vzorcev 

Skupno 
število 

odvzetih 
vzorcev 

%  
ustreznih 

št. neustreznih 
vzorcev 

Trebnje 
24 100 % 0 6 100 % 0 

Nadzor atrazina in desetil atrazina  2 100 % 0 

Čatež 13 100 % 0 9 100 % 0 
Zabrdje -Praprotnica 7 100 % 0 4 100 % 0 

 
Sami rezultati preskušanja pitne vode kažejo, da je uživanje le-te varno in da je voda, ki priteče 
iz pip zdrava, dobra in sveža. Uporabniki morate sami poskrbeti za redno izpiranje internega 
omrežja, da ne prihaja do gnitja vode v interni napeljavi. Priporočamo, da zaprete zasun pri 
vodomeru in odprete pipo v najnižjem delu stavbe, da voda izteče iz hišne napeljave (internega 
omrežja). Na pipah odstranite in očistite mrežice in druge nastavke. Nato izpirajte hišno 
omrežje v sunkih z odpiranjem in zapiranjem zasunov ali pip, da se čimbolj izperejo usedline 
iz hišne napeljave.  
 
Podrobnejša pojasnila v zvezi s kakovostjo pitne vode in varnostjo vodooskrbe, lahko pridobite 
v delovnem času pri vodji oskrbe s pitno vodo na sedežu Komunale Trebnje d.o.o.. 
 
S spoštovanjem, 
 
                      Pripravil:                                                                 Direktor: 
                    Marko Povše                                                        Franci Starbek 
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Preprosto in zabavno  
risanje živali
Na februarski ustvarjalni delavnici, ki se je odvijala v sklopu pro-
jekta Sobotno galerijsko dopoldne, je trebanjska ljubiteljska sli-
karka Nataša Zaletelj pokazala, kako zelo preprosto in zabavno je 
lahko risanje živali. V spletni delavnici je med drugim predstavila, 
kako narišemo živali iz odtisa dlani, kako narisati kravico, kokoši 
in muce, za tiste malo bolj vešče pa celo konja. 

Gre za projekt trebanjske izpostave Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti (JSKD), ki ga pripravlja v sodelovanju z Zvezo kulturnih 
društev Trebnje in CIK Trebnje – Galerijo likovnih samorastnikov 
Trebnje. Projekt, ki ga omogoča Občina Trebnje, prinaša niz de-
lavnic, ki prikazujejo različne ustvarjalne tehnike. 

Zaradi epidemije novega koronavirusa so se tradicionalne ustvar-
jalne delavnice preselile na splet. Brezplačne prikaze si lahko 

Vizija razvoja železniškega prometa v Sloveniji

Na 63. izredni seji DZ sem ministru za infrastrukturo Jerneju 
Vrtovcu zastavil poslansko vprašanje, kako se bo razvijal žele-
zniški promet do leta 2050. Da bi se v prihodnje ljudje pogos-
teje odločali za vožnjo z vlakom, bo potrebno dodaten napor 
vložiti tudi v razvoj regionalnih železniških povezav.
Pristojno ministrstvo je že objavilo pobudo za pripravo držav-
nega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge na 
odseku Ivančna Gorica – Ljubljana. Ministru sem dal pobudo, 
da z nadgradnjo proge nadaljujejo tudi na odseku Ivančna Go-
rica−Trebnje−Novo mesto. S tem bo omogočen hitrejši pot-
niški in tovorni promet med Ljubljano in Novim mestom kot 
pomembnima regijskima in gospodarskima središčema.

Blaž Pavlin, poslanec

 POMLADNE SPREMEMBE
     
  
      
V naši stranki smo mnenja, da za direktorico DSO Trebnje iz-
med treh prijavljenih ni bila izvoljena najbolj kompetentna 
kandidatka s strokovnimi izkušnjami za delo na tem področju.
Intenzivno potekajo pogovori in predlogi za nov dveletni pro-
račun Občine Trebnje. Prizadevamo si z dobrimi predlogi obo-
gatiti življenje občanov.

Dekletom, ženam, materam − vsem ženskam želimo lep dan 
žena in doživeto praznovanje materinskega dne 25. marca. Živ-
ljenje zaradi korone zahteva spremembe, ki se jim prilagajajo 
ženske in moški, zato tudi moškim želimo lep dan mučenikov. 

Občinski odbor SDS Trebnje

Kolikor imen za mame in žene,
toliko pesmi!
Piskajo v trobentice rumene
jih usta ljubezni.
So mamice, matere, mame,

so none in ome,
vse s svetim zaznamovane

in s križem Madone.
Kruh in božanje nežno

nosijo v dlani,
ptico s pesmijo nepresežno

na srčni strani.
Vejo za zvezdni prah,

zrle so v brezna pogube
in kot žive, bi umrle

za svoje ljube.
(T. Pavček)

ISKRENE ČESTITKE OB DNEVU ŽENA IN MATERINSKEM DNEVU
SD Trebnje

SPOŠTOVANE OBČANKE

Iskreno vam čestitamo
ob dnevu žena – 8. marcu 

in bližajočem se
materinskem dnevu.

Želimo, da občutite dotik 
drobnih pozornosti.

 OO DESUS Trebnje

ogledate na YouTube kanalu JSKD OI Trebnje, kjer so na voljo tudi 
druge spletne vsebine.

Joži Sinur, foto: Nataša Zaletelj

stranke
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ŽE ZA 

15.590 €
Z BOGATO OPREMO*

Z UGODNOSTMI DO 2.700 €
*cena velja za model renault captur limited tce 90 in že vsebuje redni popust v višini 500 € ter dodatni popust v višini 800 €, ki velja 
ob nakupu z renault financiranjem. ostalih 1.400 € ugodnosti sestavljajo subvencionirano obvezno in osnovno kasko zavarovanje 
za 99 € v vrednosti 351 €, podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) v vrednosti 500 € in vzdrževanje za motor 
tce 90 po polovični ceni (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) v vrednosti 550 €. pogoj akcije je sklenitev finančne pogodbe z 
minimalno financirano vrednostjo 6.000 €, minimalnim trajanjem 36 mesecev z renault financiranjem. pridržujemo si pravico do 
napak. več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. poraba pri mešanem ciklu: 5,7−6,6 l/100 km. 
emisije co2: 129−145 g/km. emisijska stopnja: euro6dfull. emisija nox: 0,0214−0,0336 g/km. emisija trdnih delcev: 0,00022−0,00033 g/
km. število delcev (x1011): 0,4−0,55. vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev wltp. 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. slika je simbolna. renault nissan slovenija d.o.o., dunajska 22, 1000 ljubljana.
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Renault priporoča   

več na renault.si

 

RENAULT 
CAPTUR

AVTO CENTER VOVK d.o.o.                                                                                
Podjetniška ulica 7, SI-8210 Trebnje
041 480 720 | avto-vovk.si

Galerijska paleta
Prostore našega začasnega razstavnega 
prostora od četrtka, 4. marca, dalje kra-
sijo slike iranske umetnice Samaneh Atef. 
Otvoritev je tokrat potekala z ogledom 
filma o razstavi Samaneh Atef, Zavedanje 
| Awareness, na Facebook strani in YouTu-
be kanalu Galerije likovnih samorastnikov 
Trebnje. Razstavo je otvoril župan Občine 
Trebnje, Alojzij Kastelic, glasbeni program 
pa je pripravila Glasbena šola Trebnje. 
Ogled filma je še vedno mogoč na ome-
njenih kanalih.

Samaneh Atef Derakhshan se na samo-
stojni razstavi predstavlja kot nagrajenka 
52. Mednarodnega tabora. Na ogled je le 
nekaj del njenega obstoječega in obsež-
nega, vsak dan naraščajočega opusa. Z 
izborom, ki nam ga je poslala, nam avto-
rica ponudi določeno, domnevno skrbno 
izbrano zgodbo, ki pa opozarja, da je nje-
no delo razpršeno med mnoge diskurze, ki 
se dotikajo zavestnega in podzavestnega, 
osebnega in družbenega, feminizma in pa-
triarhata.
Razstavo si lahko ogledate v naših prosto-
rih od torka do petka med 10.00 in 18.00 

ter v soboto med 14.00 in 18.00. Za več 
informacij nas lahko pokličete na 07 34 82 
106 ali pišete na galerija@ciktrebnje.si.

Vljudno vabljeni!
Andrejka Vabič Nose

Učenje in 
usposabljanja 
krepijo posameznika 
in organizacijo
Zaradi svetovne zdravstvene (in posledič-
no gospodarske) krize so v podjetjih nujne 
hitre in učinkovite prilagoditve. Svetovni 
ekonomski forum v zadnjem poročilu na-
poveduje, da se bo morala kar polovica 
zaposlenih v petih letih dodatno usposo-
biti ali povsem prekvalificirati. 

Podjetja se širijo v mednarodni prostor, 
kjer je konkurenca intenzivnejša, potreba 
po inovativnosti pa večja. Vse to zahteva 
spremembe v organizacijah in od zaposle-
nih posebna znanja in obvladovanje t. i. 
ključnih veščin prihodnosti, kot so kritično 
in ustvarjalno razmišljanje, delo z ljudmi, 
čustvena inteligenca, samoorganiziranje 
in prilagodljivost. Ne le poklicne, ampak 
tudi te veščine razvijamo in usvajamo 
skozi različna usposabljanja, delavnice in 
druge izobraževalne procese. Ena od tovr-
stnih priložnostih je program KORAK, ki ga 
izvajamo na CIK Trebnje. Gre za program, 

s katerim nudimo podporo podjetjem pri 
razvoju njihovih kadrov; od usposabljanj 
za usvajanje temeljnih in poklicnih ve-
ščin do podpornih storitev, ki omogočajo 
prepoznavanje, merjenje, ocenjevanje in 
spremljanje kompetenc zaposlenih, ciljno 
načrtovanje razvoja kadrov, izdelavo mo-
dela kompetenc, strategij razvoja kadrov 
in vzpostavljanja mentorskih sistemov. 
Več o programu lahko izveste na www.cik-
trebnje.si ali tel. številki 07 34 82 108 ali 
e-pošti tanja.vrckovnik@ciktrebnje.si.

Tanja Vrčkovnik
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Virtualna proslava ob slovenskem kulturnem prazniku
V ponedeljek, 8. 2. 2021, smo pripravili virtualno proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku. Moči smo združili učenci in učiteljice 
PŠ Dobrnič ter člani Kulturno turističnega društva Dobrnič. Nastopajoči so nas s petjem, plesom, deklamacijami in likovnimi izdelki 
popeljali v svet kulture. Svoje pa so dodale še moderatorke, ki so nam pričarale utrip Prešernovega življenja in nas spomnile, da nas 
kultura povezuje in ne pozna meja. Ob kulturnem prazniku nas je nagovoril tudi predsednik KTD Dobrnič Anton Perpar. 
Hvala vsem obiskovalcem, KTD Dobrnič in Občini Trebnje za finančno podporo. 

Klavdija Livk

Iskrice se množijo
Na trebanjski izpostavi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
(JSKD) so v času epidemije zasnovali projekt JSKD Iskrice. Gre za 
iskrice ustvarjalnosti, pozitive, energije, spodbude ...
V sodelovanju z ljubiteljskimi kulturnimi ustvarjalci z različnih po-
dročij namreč pripravljajo brezplačne delavnice, ki so na voljo na 
YouTube kanalu JSKD OI Trebnje. Začeli so s plesnima delavnica-
ma, ki ju je pripravila Nika Povhe, članica Trebanjskih mažoret. 
Podobno se lahko gledalci v plesu preizkusijo v Urškini migalnici, 
ki jo je pripravila Urška Barle. Ljubiteljska slikarka Nataša Zaletelj, 
članica Društva likovnikov Trebnje, v Iskricah razkriva čarobni svet 
mandal, Alenka Stražišar Lamovšek pa je predstavila, kako so si z 
igro špana krajšali čas nekoč. 
JSKD Iskricam se bo v marcu pridružilo tudi gledališče, Polonca 
Bartolj bo predstavila zakonitosti kamišibaj gledališča. 

Vabljeni k ustvarjanju z ljubiteljsko kulturo!

Joži Sinur, foto: JSKD OI Trebnje

Prva obletnica Športno petankarskega 
društva Čatež – Krvica
Konec januarja 2021 ŠPD Čatež – Krvica praznuje prvo leto delovanja. 
Društvo ima 23 članov, od tega 17 licenciranih pri Zvezi društev petan-
ke Slovenije (ZDPS). Društvo ima lastna igrišča na »stadionu« Krvica. 
V letu 2020 smo kljub težavam z epidemijo odigrali večino tekem in 
dosegli odlične rezultate.
V državni klubski ligi smo osvojili 3. mesto in bili tudi organizatorji pol-
finalnega in finalnega državnega klubskega prvenstva.

Na tekmovanjih pod okriljem ZDPS smo osvojili:
• DP dvojice članice 1. mesto (Milena Iskra, Iris Vencelj)
• DP dvojice mladinci 2. mesto (Neža Podgoršek, Nik Božnar član Za-

rja)
• DP posamezno mladinci 5. mesto (Neža Podgoršek)

• DP trojke mix 5. mesto (Neža Podgoršek, Jože Vencelj, Klemen Po-
dgoršek)

• DP trojke članice 5. mesto (Nevenka Vencelj, Milena Iskra, Iris Ven-
celj)

• DP dvojice mix 5. mesto (Neža Podgoršek, Klemen Podgoršek)
• TOUR trojke Vuzenica 2. mesto (Anže Dodig, Neža Podgoršek, Kle-

men Podgoršek)
• TOUR dvojke Sloga 2. mesto (Neža Podgoršek, Klemen Podgoršek)
• TOUR dvojice Čatež 5. mesto (Iris Vencelj, Jože Vencelj)

Neža Podgoršek je osvojila 1. mesto na TOUR lestvici med mladinci, 
ekipa veteranov pa se je v Ligi veteranov Dolenjske in Bele krajine uvr-
stila med finaliste. Finalna tekma še ni bila odigrana.
Za dosežen uspeh se zahvaljujemo vsem članom društva, hkrati pa smo 
hvaležni podjetjema TEM Čatež in IST Trebnje za vso finančno podporo. 

ŠPD Čatež – Krvica Jože Vencelj

Večnamenski Romski center 
Vejar
V času epidemije COVID-19 smo se morali prilagoditi novi situa-
ciji. Upoštevamo dana navodila in napotke za preprečitev širjenja 
epidemije. Z uporabniki in uporabnicami VNRC VEJAR, starši ter 
otroki smo povezani in sodelujemo na različne načine ter smo bili 
zelo veseli, da lahko ponovno uživamo v medsebojnem druženju.
V mesecu februarju smo v VNRC Vejar organizirali aktivnost na 
temo PUST. Pekli smo pustne miške. S svojo vsebino je bila aktiv-
nost privlačna. Peka pustnih mišk je povezana z običajem, ki smo 
ga obeležili. Uporabniki so tako pridobili nova znanja, spretnosti 
in izkušnje. 
Zahvaljujemo se vsem, ki kakorkoli sodelujejo pri izvajanju posa-
meznih aktivnosti.

Utrinke iz aktivnega dogajanja v VNRC Vejar si lahko pogledate 
na slikah.

Katja Strajnar, CSD Dolenjska in Bela krajina, Enota Trebnje
Foto: arhiv CSD DBK, Enota Trebnje

kultura / šport
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Nogometni začetki leta 2011

S ponedeljkom, 22. 2. 2021, so vse selek-
cije NK Trebnje pričele s prvimi uradnimi 
spomladanskimi treningi in upamo, da 
bomo v marcu lahko pričeli z nogometnim 
prvenstvom. Poskrbljeno je tudi za testira-
nje trenerjev na covid-19, kot to zahteva 
vladni odlok. Kljub temu apeliramo na vse 
starše mlajših selekcij ter igralce in igral-
ke starejših selekcij, da se držijo navodil 
NIJZ, da bomo lahko varno trenirali in bo 
tako zadovoljstvo obojestransko. Po sko-
raj 6 mesecih odsotnosti na igrišču se vsi 
veselimo treningov na prostem. Ob tej 
priložnosti se vsem staršem, trenerjem, 
igralcem in igralkam zahvaljujem za dose-
danje razumevanje in sodelovanje. V čast 
si štejem, da sem bil lahko teh 10 let del 
nogometne zgodbe v Trebnjem. 
Športni pozdrav!

Leon Lobe, sekretar kluba in vodja nogo-
metne šole NK Trebnje

Trebanjci zaključili z nastopi v evropski ligi, mladi znova v dvorani
Najkrajši mesec v letu je postregel s pestrim rokometnim dogajanjem tako v domačem prvenstvu kot na evropskih parketih, kjer so si 
tekme sledile kot po tekočem traku. Varovanci trenerja Uroša Zormana so v februarju odigrali kar pet od načrtovanih šestih tekem v 
Ligi Europa; njihovi nasprotniki so bili nemška ekipa Rhein-Neckar Löwen, danska ekipa GOG Gudme, s katero so se pomerili dvakrat 
zapored in bili na vseh omenjenih poraženi, od evropske lige pa so se poslovili z zmago nad madžarsko ekipo Grundfos Tatabánya 
Kézilabda Club. Trebanjski levi bi sicer morali odigrati še tekmo z Kadetten Schaffhausen, a so zmago z 10 : 0 pripisali Švicarjem, tako 
ali tako pa omenjena tekma ni odločala več o ničemer. Kot zanimivost velja omeniti, da so se rokometaši Trima z igranjem evropskih 
tekem selili iz dvorane v dvorano in so igrali tako v novomeškem športnem hramu dvorane Leona Štuklja kot tudi v domači dvorani v 
Trebnjem, kot gostitelji pa so se potili še v dvoranah Tivoli in Stožice v Ljubljani. Bolj kot na evropskih tekmah so bili več kot uspešni 
na domačem državnem prvenstvu, na katerem so zmago slavili proti Ormožu in Riko Ribnici, na omenjeni tekmi pa jih je z obiskom 
počastil tudi selektor slovenske moške reprezentance Ljubomir Vranješ. Zasedba trebanjskega Trima je z dvema zaostalima tekmama 
proti novomeški Krki in prvaki s Celja trenutno pozicionirana na tretjem mestu Lige NLB, omenjeni tekmi pa sta prestavljeni na ka-
snejši termin. Sicer pa so zeleno luč za vadbo po prisilnem korona počitku po skoraj štirih mesecih dobili tudi mladi rokometaši, ki že 
vestno in zavzeto trenirajo, kar je obetavno pred morebitnim nadaljevanjem prvenstva.

RK Trimo Trebnje David Lipoglavšek

Igralci in igralke NK Trebnje zopet trenirajo …

šport
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Ko pošle so ti moči,
zaprl trudne si oči.
Pa čeprav spokojno spiš,
v naših srcih še živiš.

ZAHVALA
V 57. letu starosti nas je zapustil dragi mož in ati

SREČKO POŽES
z Dolenjega Podboršta 14, Trebnje.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, darovane sveče in svete maše.
Zahvala zdravstvenemu osebju ZD Trebnje, hvala sodelavcem Revoza. Iskreno 
hvala g. župniku Jožetu Piberniku za lepo opravljen obred, Komunali Trebnje 
za pogrebne storitve, pevcem Strmole in izvajalcu Tišine ter Blažu Strmoletu 
za ganljiv govor.

Hvala vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu.
       
 Žalujoči: vsi njegovi

Ko tvoje zaželimo si bližine, 
gremo tja, v ta mirni kraj tišine.
Tam srce se tiho zjoče,
saj verjeti noče, 
da te več med nami ni.
Čeprav tvoj glas se več ne sliši, 
beseda tvoja v nas živi,
povsod te čutimo mi vsi.
Med nami si!  

ZAHVALA
V 94. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica in prababica

JOŽEFA MEŽAN
Iz Kamnega Potoka 2, Trebnje

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prija-
teljem in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče in svete maše. Iskrena 
hvala dr. Petkovi in patronažni sestri Mateji Zajc za večletne obiske na domu, 
gospodu župniku Jožetu Piberniku za lepo opravljen obred, pevcem kvarteta 
Strmole za ganljive besede slovesa in zapete pesmi, trobentaču in Komunali 
Trebnje. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi.  

Vsi njeni

Življenje, trpljenje,
smrt, odrešenje …

 ZAHVALA
V 75. letu starosti nas je za

vedno zapustil naš dragi

LUDVIK ZALETELJ
po domače Povlinov ata

iz Malih Dol 6

Z bolečino v srcu se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste z nami delili žalost in bolečino ob izgubi našega dragega 
Ludvika, darovali cvetje, sveče in svete maše ter pokojnega pospremili na zad-
nji poti.
Posebej se zahvaljujemo Justini Zupančič, župniku Janezu Jeromnu in pogreb-
ni službi Novak iz Žužemberka.

Ohranili ga bomo v lepem spominu.
Kogar imaš resnično rad,

nikoli ne umre,
le daleč, daleč je ….

Žalujoči: Vsi njegovi

Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet, ki nenehno poganja, 
spomin je svetloba, ki dušo obliva, 
spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva! 

ZAHVALA

Nepričakovano in mnogo prezgodaj nas je zapustil bratec, sin, vnuk in 
pravnuk 

NEJC ANDOLŠEK
(2016−2021) 

iz Trnja, Velika Loka

Iskrena zahvala vsem sorodnikom, prijateljem, sovaščanom, sosedom in znan-
cem za vso pomoč, izrečena sožalja in sveče. Hvala vsem, ki ste se prišli pos-
lovit od našega junaka. 

Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala!
Vsi njegovi

Ni smrt tisto, kar nas loči 
in življenje ni, kar druži nas. 
So vezi močnejše, 
brez pomena zanje so razdalje, kraj in čas. 

ZAHVALA
V 91. letu nas je zapustila naša draga mami, babi in prababica

MIHAELA TRUNKELJ
Vrtače 3, Žužemberk

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam 
izrekli sožalje, podarili sveče ter darovali svete maše. Iskrena hvala patronažni 
sestri Mateji Zajc in dr. Mariji Petek Šter iz ZD Trebnje za nesebično pomoč in 
podporo. Hvala negovalkam službe pomoči na domu iz DSO Trebnje. Posebna 
zahvala župniku Florjanu Božnarju, ki je mami obiskoval in ji nudil duhovno 
podporo. Hvala pevcem iz Šentvida, citrarki Evi, gasilcem in pogrebni službi 
Novak iz Žužemberka. 

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

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni, 
a ostala je tišina,
ki močno boli.

ZAHVALA
V 90. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče, dedi, brat in stric

IVO PIRNOVAR
iz Čateža 28

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem za izre-
čena sožalja in tolažilne besede ob slovesu. Posebna zahvala dr. Humarju za 
večletno zdravljenje, DU Velika Loka, gospodu Marjanu za poslovilne besede 
in Društvu za napredek hribovec Rihpovec za prelepo slovo. Hvala družin-
skemu kvartetu Strmole za zapete pesmi slovesa, pogrebni službi Komunala 
Trebnje in čateškemu gospodu župniku za lepo opravljen obred.

Žalujoči: vsi njegovi.

zahvale
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Za vedno zatisnil si oči,
Mislili smo, saj samo spiš,
a tebe nič in nihče ne prebudi.
Grenka žalost v naših srcih ždi.

ZAHVALA
V 85. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, stric in praded.

STANISLAV MEŽAN
Iz Dolenjega Podboršta 4, Trebnje

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in vaščanom 
za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše.
Posebna zahvala Komunali Trebnje, g. župniku za opravljeni obred in vsem, ki 
ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi.

Mama vemo,
da te nazaj več ne bo,
a v naših srcih je praznina,
ki močno boli.

ZAHVALA
v 97. letu starosti nas je zapustila draga mama, sestra, teta, tašča, babica in 

prababica

STANISLAVA MIKLIČ
Lukovek 9, Trebnje

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Hvala duhovnemu 
pomočniku g. Slavku Kimovcu za lepo opravljen obred, pevcem kvartet Str-
mole in trobentaču za odigrano Tišino. Zahvaljujemo se Pogrebni službi Ko-
munale Trebnje za izvedbo poslednjega slovesa.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni.

 ZAHVALA 

V 75. letu starosti nas je zapustila draga žena, mama, stara mama, tašča in 
sestra

MARIJA REŽEN
Iz Gradišča pri Trebnjem 3, Trebnje

Hvala vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za vsa izrečena 
sožalja, darovane sveče, sv. maše in denarni prispevek.
Hvala župniku g. Jožetu Piberniku za lepo opravljen obred, kvartetu Strmole 
za zapete žalostinke in pogrebnemu zavodu Komunala Trebnje.
Posebna zahvala vsem, ki ste ji v času bolezni stali ob strani, jo vzpodbujali in 
jo imeli radi.

 Žalujoči: vsi njeni.

Spletni posvet mentorjev 
mladine GZ Slovenije
V neobičajnih razmerah je zadnjo soboto letošnjega februarja 
potekal tradicionalni, tokrat, spletni posvet mentorjev mladine 
Gasilske zveze Slovenije.
Sicer se je ta izobraževalna oblika do lani odvijala dva dni, največ-
krat v Zrečah, kjer so se zbrali gasilski mladinski akterji Slovenije 
v malem.
Letos je zaradi znanih razmer posvet potekal spletno, in sicer v 
soboto od 14. do 19. ure. Po uvodu in napotkih sta o aktualnostih 
v gasilstvu spregovorila prva moža GZS, predsednik in poveljnik, 
Janko Cerkvenih in Franci Petek. Temu so sledile aktualne vse-
bine: priprava video posnetkov in kako delati z najstniki v 21. 
stoletju.  Spregovorili so tudi o interaktivnem okolju in o Zoom 
dejavnostih ter povlekli zaključke posveta.
Glede na virtualne možnosti sodelovanja sta iz vsake zveze lahko 
maksimalno sodelovala le 2 udeleženca. Našo zvezo sta na tem 
posvetu zastopala Aleš Žagar (PGD Trebelno) in Irena Kovaljev 
(PGD Sveti Rok).
Ker je predsednica MK GZT Trebnje, Andreja Zupančič, tudi člani-
ca Mladinskega sveta GZS, so poleg nje v dvorani PGD Trebnje ob 
interaktivnem zaslonu posvetu sledili še nekateri člani Komisije: 
Sašo Gliha, Matej Mlakar in Nejc Trlep.
Posredovane vsebine posveta so bile dobrodošle, kot so povedali 
udeleženci, in tudi srečanje na daljavo mladinskih prijateljev, a 
vsi so enoglasno pogrešali tradicionalno dogajanje in druženje v 
živo.

Za GZ Mojca Femec

zahvale
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Sponzor nove križanke je podjetje 
AS Domžale Moto center d.o.o., Brezence 2, 8216 Mirna Peč

AS Domžale Moto center d.o.o. je odprlo novo poslovno enoto 
“Tehnični pregledi Dolenjska” v IC Dolenja vas na izvozu Mirna 
Peč. Pri nas lahko na enem mestu opravite vse: tehnične pre-
glede in tahografe, registracijo vozil ali podaljšanje registracije, 
spremembo lastništva in odjavo vozil, izdajo preizkusnih tablic, 
registrske tablice. Naredimo vam tudi zavarovanje avtomobilske 
odgovornost. 
Tehnični pregled na poti – izvoz AC Mirna Peč! 
Informacije lahko dobite na telefon 07 777 00 40 ali preko splet-
ne strani astehnicni.si.

križanka

Za vas so pripravili nagrade:
3x bon v višini 35 € vnovčljiv pri registraciji vozila

Geslo križanke in svoj naslov pošljite izključno na dopisnicah 
na Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali na elektronski 
naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com najkasneje do pone-
deljka, 6. 4. 2021. Gesel po tem datumu in gesel brez naslova ne 
bomo upoštevali.

Pravilno geslo nagradne križanke iz februarske številke Glasila se 
glasi TIKA. Prejeli smo 111 rešitev, od tega 4 nepravilne. Na seji 
1. 3. 2021 smo izžrebali 3 nagrajence:

1. nagrajenec: Henrik Razpotnik, Kresnice 1a, 1281 Kresnice
2. nagrajenka: Nika Todorov, Dečja vas 24, 8210 Trebnje
3. nagrajeneka: Jožefa Pravne, Rožna ul. 8, 8210 Trebnje

Nagrajenci nagrade lahko dvignejo v Tiki Trebnje, na Stari trg 31, 
v Trebnjem.



N
ar

oč
ni

k 
og

la
sa

: A
vt

o 
Sl

ak
 d

.o
.o

., 
O

br
tn

iš
ka

 u
lic

a 
51

, 8
21

0 
Tr

eb
nj

e


