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

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

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo števil-
ko je ponedeljek, 6. 9. 2021, predviden izid je 
v sredo, 15. 9. 2021.
Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po 
tem datumu, bodo uvrščeni v naslednjo števil-
ko, če bodo še aktualni.

občinske novice

Alojzij Kastelic, l.r.
ŽUPAN 

Spoštovani občani 
in spoštovane 
občanke!
V preteklem mesecu smo praznovali 30 
let naše samostojne države in bil sem 
zelo ponosen na vse čestitke za orga-
nizacijo in program uradne proslave na 
ploščadi pred parlamentom 25. junija. 
Vse tri ure sem užival in je minilo, kot 
bi trenil. Pogovarjal sem se s številnimi 
in vsi so pohvalili program ter izvedbo. 
Žalostno pa je, da so nekateri levičarski 
skrajneži želeli oskruniti proslavo. Po-
kazalo se je tudi, da lahko protestirajo 
samo skrajneži in protivladni hujskači, 
če pa podpiraš vlado, te policija uklene 
in zapre. 

Tudi v Občini Trebnje smo dostojno 
proslavili 30 let osamosvojitve. Ob-
močno združenje veteranov vojne za 
Slovenije (OZVVS) Trebnje in Občina 
Trebnje smo pri spomeniku osamosvo-
jitvene vojne na Medvedjeku pripravili 
slovesnost ob 30. obletnici samostoj-
nosti Republike Slovenije. Slavnostni 
govornik je bil naš časni občan dr. Miha 
Japelj.

Predsednik OZVVS Trebnje Matjaž Ma-
lenšek je orisal dogajanje izpred 30 let. 
Proslavo je povezoval Polde Pungerčar, 
ki je pripravil tudi lep program. Hvala 
vsem sodelujočim in veteranom za do-
bro organizacijo. 

Dva dni kasneje smo s slavnostno sejo 
proslavili 13. praznik občine Trebnje in 
se ob tem spomnili tudi 30-letnice osa-
mosvojitve. Trebnje je imelo v tistem 
času pomembne ljudi na ključnih me-
stih. Lojze Peterle, naš častni občan in 
prvi predsednik vlade, in nadškof Aloj-
zij Šuštar z vplivnim znanstvi po Evropi 
sta prispevala levji delež k osamosvo-
jitvi in k priznanju naše države. Lojze 
Peterle je bil tudi slavnostni govornik. 
V kulturnem programu so sodelovali 
člani Občinskega pihalnega orkestra 
Trebnje, Trebanjske mažorete, sopra-
nistka Iris Bečaj, Peter Zoltan in Ko-
morni ansambel učiteljev Glasbene 
šole Trebnje. Za prijetno vzdušje ob 
druženju po prireditvi sta poskrbela 

vokalist Mitja Drčar in Robert Petan na 
kitari. Hvala vsem nastopajočim, čestitke 
nagrajencem. Hvala pa tudi JSKD Trebnje 
za organizacijo.

V petek, 2. julija, pa smo že tridesetič 
praznovali Baragov spominski dan. Za-
čeli smo s slovesno mašo za beatifikacijo 
škofa Friderika Baraga v župnijski cerkvi 
Marije Vnebovzete v Trebnjem. Soma-
ševanje je vodil rektor Bogoslovnega 
semenišča v Ljubljani Peter Kokotec. Po 
maši smo se zbrali v kulturnem domu 
na akademiji, ki so jo oblikovali slikar in 
ilustrator Damijan Stepančič ter sestrski 
citrarski duet Neli in Karmen Zidar Kos. 
Hvala župniku Jožetu Piberniku, Marjanu 
Zupančiču, Ivanki Višček in Kulturnemu 
društvu Trebnje za organizacijo ter Kme-
tiji Marn za pogostitev. Naslednji dan so 
se pohodniki odpravili po Baragovi poti.

Minister za zdravje nas vse poziva, da 
stopimo skupaj in preprečimo jesen-
ski val epidemije tako, da se cepimo. V 
preteklih nekaj mesecih je v slovenskih 
bolnišnicah umrlo preko 100 ljudi, ki so 
bili sicer starejši, a so imeli priložnost ce-
piti se pred okužbo, pa se niso. Zanje ni 
več pomoči, vas pa pozivam, da se cepite 
čimprej. Če bi bilo po mojem, bi vsi, ki se 
ne želijo cepiti, morali sami plačati zdrav-
ljenje covida. Torej zavihaj rokav in cepi 
se. Lepe počitnice in dopuste vam želim 
in ostanite zdravi.

Alojzij Kastelic
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Poročilo s 16. redne seje 
Občinskega sveta Občine 
Trebnje
Župan je sklical 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje, 
ki je potekala v sredo, 16. junija 2021, od 16. do 18.07. ure v 
predavalnici Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje in preko 
videokonference MS Teams. 
Na seji je bilo prisotnih 19 članic in članov Občinskega sveta Obči-
ne Trebnje, na dnevni red pa je bilo umeščenih 16 točk. Na Občini 
Trebnje smo pri organizaciji in izvedbi seje spoštovali priporoči-
la in ukrepe NIJZ za preprečitev širjenja okužb z virusom SARS-
CoV-2. 
Občinski svet Občine Trebnje (v nadaljevanju: Občinski svet) je 
na 16. redni seji uvodoma potrdil zapisnike svojih preteklih sej, in 
sicer 15. redne seje z dne 10. 3. 2021, 21. dopisne seje z zaključ-
kom dne 14. 4. 2021, 22. dopisne seje z zaključkom dne 22. 4. 
2021, 23. dopisne seje z zaključkom dne 19. 5. 2021 ter zapisnik 
24. dopisne seje z zaključkom dne 21. 5. 2021.
V nadaljevanju je Darka Pekolja iz Račjega sela imenoval za nado-
mestnega člana Komisije za podelitev priznanj, podal pozitivno 
mnenje k imenovanju Andreje Selšek za pomočnico direktorice 
na Enoti Trebnje Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina 
za mandatno obdobje 5 let ter potrdil Predlog Spremenjenega in 
dopolnjenega kadrovskega načrta Občine Trebnje za leti 2021 in 
2022. 
Seznanil se je z delom Uredniškega sveta Glasila občanov v letu 
2020 ter Policijske postaje Trebnje na območju občine Trebnje v 
letu 2020. 
V nadaljevanju je Občinski svet v drugi obravnavi sprejel Odlok 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo ko-
munalno opremo za območje Občine Trebnje, Odlok o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Industrij-
ska cona Trebnje« in Odlok o programu opremljanja stavbnih ze-
mljišč za območje opremljanja »ZN Cviblje«. 

Sprejeti so bili vsi predlagani sklepi v premoženjskopravnih zade-
vah, na 15. redni seji Občinskega sveta sprejet Načrt ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2021 pa se je 
uskladil s Sklepom o prerazporeditvi pravic porabe in uskladitvi 
projektov iz načrta razvojnih programov, ki je bil sprejet na 23. 
dopisni seji.

Občinski svet se je v nadaljevanju seznanil z dokumentoma iden-
tifikacije investicijskih projektov Medgeneracijska točka Temeni-
ca in Investicijski transferi javnim zavodom – CIK Trebnje: ZAME-
NJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA V GLST. 

Ob zaključku seje se je seznanil še z odgovorom na svetniško 
vprašanje s prejšnje redne seje, ki ga je v zvezi s problematiko 
gradenj v romskem naselju Vejar pripravil Inšpektorat Republike 
Slovenije za okolje in prostor.

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

Andreja Perc
Oddelek za splošne zadeve

OU Občine Trebnje

Občinska uprava 
priskočila na pomoč 
občanom in Upravni 
enoti Trebnje pri 
pridobivanju digitalnega 
potrdila o cepljenju
V sklopu projekta Ministrstva za javno upravo, ki vključuje tudi za-
poslene v občinskih upravah, so tudi naši delavci pokazali dobro 
voljo in priskočili na pomoč občanom in Upravni enoti Trebnje.
V času pred poletnimi počitnicami in največje obremenjenosti 
upravnih enot, ko so državljani zaradi počitniških potovanj zapro-
šali za dostop do smsPASS, da bi tako lahko dostopali do digi-
talnega potrdila o cepljenju, je tudi Občina Trebnje pristopila k 
projektu Ministrstva za javno upravo. Naša zaposlena se je udele-
žila izobraževanja, ki ga je izvedlo ministrstvo, nato pa na cepilnih 
mestih v Zdravstvenem domu Trebnje in tudi v podjetjih (v dogo-
voru z ZD Trebnje) zbirala prijave občanov za pridobitev smsPASS. 
Pri tem je ključnega pomena preverba istovetnosti osebe. Torej 
občani so lahko hkrati s cepljenjem proti COVID-19 uredili tudi 
vse potrebno za pridobitev digitalnega potrdila na svojem telefo-
nu. Na ta način so se občani izognili dolgemu čakanju na Upravni 
enoti. 

Trenutno ZD Trebnje ni izrazil potrebe po nadaljevanju (očitno ni 
večjih organiziranih cepljenj), zato se projekt ne izvaja; v kolikor 
se bodo pojavile potrebe, pa bomo nadaljevali.

Spoštovani, dovolite, da vas spodbudimo k cepljenju; ob pojavu 
novih različic SARS-CoV-2 in ponovnem povečevanju okužb je za-
ščita pred težjim potekom bolezni ali hospitalizaciji še toliko bolj 
nujna. Zato se na vas obračamo s prošnjo, da zaupate stroki, ki 
meni, da je cepljenje edini izhod iz trenutnih razmer in se odlo-
čite ZA cepljenje. Nikakor si namreč ne smemo privoščiti, da bi 
zaradi slabih epidemioloških razmer jeseni znova zapirali vrtce, 
šole in gospodarske dejavnosti, kajti to bi imelo preveč dolgotraj-
ne posledice. Zato BODIMO ODGOVORNI do sebe in do drugih! 
In HVALA vsem, ki ste se že odločili za cepljenje.

mag. Irena Starič, univ. dipl. ekon., 
v. d. direktorja občinske uprave
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Baragov dan 2021
Baragov dan praznujemo v Trebnjem že od leta 1991, od leta 
1995 pa kot spominski dan Občine Trebnje, ki poteka v organiza-
ciji Kulturnega društva Trebnje in Župnije Trebnje. Letos smo ga 
praznovali 2. in 3. julija
Sveto mašo v trebanjski cerkvi je v somaševanju s trebanjskim 
župnikom Jožetom Pibernikom vodil Peter Kokotec, ravnatelj lju-
bljanskega bogoslovnega semenišča. V pridigi je med drugim po-
udaril pomen Barage za današnji čas. Slavnostno sveto mašo so s 
pesmijo obogatile Soreline. 
Program se je nadaljeval v prenovljenem kulturnem domu. Zbra-
ne je nagovoril župan Alojzij Kastelic, ki je povezal praznovanje 
z drugim pomembnim rojakom, ljubljanskim nadškofom in me-
tropolitom dr. Alojzijem Šuštarjem, ki je umrl prav na rojstni dan 
Friderika Baraga l. 2007. Ker dogodek sovpada tudi s 30-letnico 
osamosvojitve, je ob tem poudaril pomembno Šuštarjevo vlogo 
ob osamosvojitvi in mednarodnem priznanju Slovenije. 
Ilustrator in slikar Damijan Stepančič, tudi avtor stripa o Baragu, 
pa je predstavil misijonarja, kot ga je začutil, ko je v ZDA obiskal 
kraje, povezane z njegovim življenjem in delovanjem in pregledal 
številne njegove spise in zapise o njem, da si je lažje ustvaril vizu-
alno in psihološko podobo tega velikega moža. 
Prisluhnili smo še odličnima citrarkama Neli in Karmen Zidar Kos 
s Ponikve pri Žalcu. Glasbenici sta si izobrazbo pridobili na Visoki 
šoli za glasbo in gledališče v Münchnu, sedaj pa znanje v domo-
vini prenašata na mlade. Izvajali sta ljudsko, klasično in sodobno 
glasbo na domovinsko temo. Ob izjemnih izvedbah, dopolnjenih 
še s petjem, smo lahko začutili raznolikost, pestrost in lepoto tega 
inštrumenta.
Program se je zaključil s pogostitvijo pred kulturnim domom.
V soboto, 3. julija 2021, je ob 7. uri pred trebanjsko cerkvijo za-
igral Občinski pihalni orkester Trebnje, ki vsako leto naznani za-
četek Baragovega pohoda. Župnik Jože Pibernik in Slavko Kimo-
vec sta prisotne nagovorila in po kratkem verskem obredu pred 
odhodom tudi blagoslovila. Pohod je vodil Uroš Primc, ki skrbi za 

urejenost Baragove pohodne poti skozi vse leto. Pohodniki so se 
ustavili v cerkvah ob poti. Povsod so bili lepo sprejeti. V Dobrniču 
jih je nagovoril in pogostil župnik Miloš Košir, v Mali vasi je bil 
čas za malico in ogled Baragove sobe. Še posebej lep pa je bil 
postanek na Griču, kjer je že nekoliko utrujene pohodnike sprejel 
Jože Pekolj z družino, ki se za ta dan vsako leto posebej pripravi. 
Dan je bil vroč, a vsi pohodniki, tudi štirje otroci, so uspešno prišli 
do cilja.

Ivanka Višček

občinske novice
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V Trebnjem so trinajstič zapored pripravili praznovanje ob občin-
skem prazniku, ki ga praznujejo 25. junija v spomin na dan, ko je 
Trebnje dobilo mestne pravice. Tudi letos so osrednjo svečanost 
pripravili v edinstvenem ambientu nove galerije na prostem – na 
ploščadi pred Knjižnico Pavla Golie Trebnje. Med lesenimi skul-
pturami iz Galerije likovnih samorastnikov Trebnje se je ob upo-
števanju ukrepov in priporočil za zajezitev epidemije covid-19 
zbralo več kot 100 obiskovalcev.

Letošnja slavnostna seja Občinskega sveta Občine Trebnje je bila 
posvečena 30. obletnici samostojnosti Republike Slovenije. Na 
osrednji svečanosti je zbrane uvodoma pozdravil župan Občine 
Trebnje Alojzij Kastelic, slavnosti govornik pa je bil prvi predsed-
nik slovenske vlade in častni občan Občine Trebnje Lojze Peterle. 

Tako kot doslej je osrednje mesto slovesnosti pripadlo občinskim 
nagrajencem. V Trebnjem so podelili devet priznanj Občine Treb-
nje in pet plaket Občine Trebnje. Priznanja in plakete je podelil 
župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic skupaj s podžupanom Obči-
ne Trebnje Jožetom Avgustinčičem ter poslancema v Državnem 
zboru RS Francijem Kepo in Blažem Pavlinom. Vsi letošnji nagra-
jenci so prejeli t. i. slovenske šopke.

Plakete Občine Trebnje v letu 2021 so prejeli Patronažna služba 
Zdravstvenega doma Trebnje za nesebično opravljanje patronaž-
ne službe v izrednih razmerah v času epidemije, Vlasta Starc za 
življenjsko delo pri razvoju predšolskega varstva v občini Treb-
nje, Kegljaški klub Trebnje za 50 let uspešnega dela na področju 
športa, Stane Gorec za življenjsko delo na področju gasilstva in 
prostovoljstva ter Anica Miklič za življenjsko delo na področju so-
cialnega varstva.

Priznanja Občine Trebnje v letu 2021 so prejeli prof. dr. Marija 
Petek Šter za izjemen prispevek k razvoju primarnega zdravstva 

v občini Trebnje, Društvo upokojencev Trebnje za izjemno delo 
na programu Starejši za starejše, podjetje Alva d.o.o. za druž-
beno odgovorno podporo športnim in humanitarnim organiza-
cijam, Knjižnica Pavla Golie Trebnje za 90 let uspešnega razvoja 
knjižničarstva, Galerija likovnih samorastnikov Trebnje za 50 let 
uspešnega delovanja, Rdeči križ Slovenije – Območno združenje 
Trebnje za dolgoleten trud za pomoč ljudem v stiski, Marta Bar-
tolj, ilustratorka, za odmevno umetniško ustvarjanje, Občinski 
štab Civilne zaščite Občine Trebnje za uspešno delovanje v času 
epidemije ter Nada Zorec za delo v Društvu podeželskih žena Tav-
žentroža in prispevek k prepoznavnosti občine Trebnje v širšem 
prostoru.

Osrednjo občinsko slovesnost je obogatil tudi izbran kulturni pro-
gram. Tako kot doslej so zbrane uvodoma pozdravili člani in čla-
nice Občinskega pihalnega orkestra Trebnje in Trebanjske mažo-
rete. Na praznovanju je nastopila mlada sopranistka Iris Bečaj, ki 
jo je spremljal priznani pianist Zoltan Peter. Program slavnostne 
seje je obogatil Komorni ansambel učiteljev Glasbene šole Treb-
nje s skladateljem Tomažem Habetom. Rdečo nit slavnostne seje 
je spretno pletla Petra Krnc Laznik, za prijetno vzdušje ob druže-
nju pa sta poskrbela vokalist Mitja Drčar in Robert Petan na kitari. 

Na slavnostni seji ob 13. prazniku Občine Trebnje so bila pode-
ljena še priznanja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reše-
vanje, ki so sicer tradicionalno podeljena na posebni slovesnosti 
ob 1. marcu, mednarodnem dnevu civilne zaščite. V Trebnjem je 
poveljnik Civilne zaščite za Dolenjsko Marjan Šmalc podelil dva 
bronasta znaka Civilne zaščite za požrtvovalno in uspešno oprav-
ljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči. Prejela sta ju Andreja 
Zupančič in Franci Hrovatič.

Pri pripravi in izvedbi prireditve, nad katero je bdela trebanjska 
izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD), gre 

13. praznik Občine Trebnje: podelili so plakete in priznanja

Prejemniki priznanj

praznik občine
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zahvala še Glasbeni šoli Trebnje z ravnateljico Tatjano Mihelčič 
Gregorčič, Knjižnici Pavla Golie Trebnje, Kreativno umetniškemu 
inkubatorju, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trebnje in Cve-
tličarni Kala ter vsem, ki so kakorkoli pripomogli k uspešni izvedbi 
13. praznika Občine Trebnje.

Joži Sinur
Foto: Alenka Stražišar Lamovšek

PREDSTAVITEV PREJEMNIKOV 
PLAKET IN PRIZNANJ

Plaketo Občine Trebnje v letu 2021 je prejela Patronažna služba 
Zdravstvenega doma Trebnje za nesebično opravljanje patro-
nažne službe v izrednih razmerah v času epidemije.
Patronažna služba Zdravstvenega doma Trebnje je kot del jav-
nega zdravstva v našem okolju prisotna že mnogo desetletij. Vsi 
prebivalci jo jemljemo kot nekaj najbolj samo po sebi umevnega 
in čisto običajnega. Dejstvo je, da so zaposleni v patronažni službi 
eni izmed najbolj nepogrešljivih zdravstvenih delavcev, saj se z 
njimi občani srečujemo tako rekoč od rojstva pa do smrti. 
Zaposleni v patronažni službi izvajajo svoje naloge v največji meri 
na varovančevem domu. Delo opravljajo v vseh razmerah in tako 
so zaposleni v patronažni službi svoje delo uspešno opravljali 
tudi vseskozi od začetka epidemije covid-19, ko tako zdravstveni 
stroki kot širše še niso bila znana vsa dejstva o širjenju okužbe z 
omenjenim virusom. Zaposleni v patronažni službi so kljub vsem 
nevarnostim in možnemu visokemu tveganju, da se pri svojem 
delu tudi sami okužijo, ves čas prvega in tudi ostalih valov epide-
mije nesebično skrbeli tako za nosečnice, novorojenčke kot tudi 
za vse ostale bolnike, ki jih je bilo potrebno dnevno obiskovati in 
oskrbovati na domu. 

Plaketo Občine Trebnje v letu 2021 je prejela Vlasta Starc za živ-
ljenjsko delo pri razvoju predšolskega varstva v občini Trebnje.
Vlasta Starc vodi javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica 

Prejemniki plaket

Župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic

Trebnje že šestnajst let. V teh letih se je velikost javnega zavo-
da povečala iz 16 na 37 oddelkov do konca leta 2020. Pri vseh 
investicijskih projektih in širitvah je prispevala svoj delež kot neu-
morna svetovalka pri gradnji ter zastopala strokovno utemeljene 
potrebe uporabnikov. Največji pridobitvi v času njenega vodenja 
sta 14-oddelčni vrtec na Režunovi ulici v Trebnjem in nova enota 
vrtca v Šentlovrencu, 4-oddelčni vrtec Lovrenc. Omeniti velja tudi 

Patronažna služba
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strokovno delo Vlaste Starc in njene zasluge pri vzpostavitvi in 
vključevanju romskih otrok v enoto Romano, ki deluje v naselju 
Vejar, in pri odprtju razvojnega oddelka, v katerem se izvaja zah-
tevno strokovno delo z otroki s posebnimi potrebami. 
Vrtec Mavrica Trebnje pod vodstvom Vlaste Starc sodeluje v 
mnogih nacionalnih in mednarodnih projektih s področja pred-
šolske vzgoje in za svoje malčke izvaja vrsto obogatitvenih do-
datnih dejavnosti. Vlasta Starc je kot družbeno odgovorna rav-
nateljica vzpostavila sodelovanje z institucijami lokalnega okolja. 
Vključenost otrok v programe predšolske vzgoje se je v preteklih 
letih zaradi dobrega dela zavoda posledično povečala.

Plaketo Občine Trebnje v letu 2021 je prejel Kegljaški klub Treb-
nje za 50 let uspešnega dela na področju športa.
Kegljaški klub Trebnje obeležuje pol stoletja delovanja. Trenut-
no šteje 50 članov, ki kljub manj ugodnim pogojem za delo – z 
majhnimi sredstvi in brez lastnega kegljišča – aktivno delujejo 
tako v regijskem in državnem kot v mednarodnem prostoru. Prvo 
desetletje delovanja je klub vadil na kegljišču Opara Trebnje, po-
tem pa so ostali brez kegljišča v svojem kraju in so vadili v Ivančni 
Gorici, v Krškem, na novomeškem Vodnjaku, na kegljišču Invalid v 
Ljubljani in na novomeškem Portovalu, kjer vadijo še danes. 
Med svoje največje dosežke štejejo naslov svetovne podprvaki-
nje, ki ga je leta 2015 na Svetovnem prvenstvu kadetinj U-18 v 
nemškem Sprechersdorfu osvojila Nika Radelj, v kombinaciji pa je 
osvojila četrto mesto. Na Svetovnem prvenstvu za mladinke U-23 
v Novigradu leta 2016 je Nika Radelj kot najboljša igralka izbrane 
vrste prispevala k četrtem mestu Slovenije, posamezno in v kom-
binaciji je osvojila osmo mesto. Kegljaška zveza Slovenije je Niko 
Radelj razglasila za najboljšo kadetinjo v letu 2015 in najboljšo 
mladinko v letu 2016. Kegljaški klub Trebnje je član Športne zveze 
občin Trebnje in Mirna in Kegljaške zveze Slovenije. 

Plaketo Občine Trebnje v letu 2021 je prejel Stane Gorec za živ-
ljenjsko delo na področju gasilstva in prostovoljstva.
Stane Gorec že kar 53 let aktivno deluje na področju prosto-
voljnega gasilstva. Po vključitvi v Prostovoljno gasilsko društvo 
Občine je kmalu prevzel prve društvene in vodilne zadolžitve. 
Desetletja je bil aktiven v operativni skupini, kjer se je odzival na 
intervencije. Dejaven je bil tudi na področju izobraževanja, izu-
čil se je za izprašanega gasilca in pomagal kot mentor mladine. 
Predvsem pa je bil aktiven na organizacijskem področju ter pri 
gradnji in adaptaciji gasilskega društvenega doma. Bil je med po-

Vlasta Starc - ravnateljica VVZ Vrtec Mavrica

Kegljaški klub Trebnje - trener, Niko Goleš

Stane Gorec
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budniki prve večje brizgalne brizge ter prvega in vsakega nasled-
njega gasilskega vozila. 
V organih društva je opravljal številne funkcije, med drugim je bil 
14 let predsednik društva. Kljub svoji starosti še vedno deluje na 
društvenem področju, in sicer kot avtor več zbornikov. Trenutno 
je član upravnega odbora, član komisije za zgodovino in predsed-
nik komisije za veterane. Dejaven je bil tudi v lokalni skupnosti, 
kot tajnik KS Štefan je bil eden od pobudnikov napeljave stacio-
narnega telefona, bil je tajnik in član upravnega odbora Konjerej-
skega društva Trebnje in član Vinogradniškega društva Trebnje. 

Plaketo Občine Trebnje v letu 2021 je prejela Anica Miklič za živ-
ljenjsko delo na področju socialnega varstva.
Anica Miklič je v Trebnjem pustila svoj pečat z več kot štiridese-
tletnim delovanjem na področju socialnega varstva. Svojo pokli-
cno pot je začela na Občini Trebnje v občinski socialni službi. Leta 
1982 je bil ustanovljen Center za socialno delo Trebnje, ki ga je 
vodila do upokojitve. Sprva je vodila manjši kolektiv, ki se je z 
nalogami in pristojnostmi socialnega dela večal. Pod njenim vod-
stvom so razvijali preventivne programe na področju socializaci-
je Romov, rejništva, starejših, razvijali so pomoč enostarševskim 
družinam, prostovoljno socialno delo v družinah, organizirali ta-
bore za otroke in mladostnike, krožek za duševno manj razvite 
posameznike, pomoč družini za dom in oskrbo starejših na domu 
s pomočjo javnih del. 
V delovno sredino je prinesla povezanost in zaupanje. Z jasno 
vizijo je zaposlene usmerjala k skupnem cilju: zagotavljati kako-
vostne storitve in programe glede na potrebe lokalne skupno-
sti, gojila je tudi sodelujoč odnos z uporabniki in drugimi orga-
nizacijami. Socialno delo v občini je pripeljala na visoko raven, 
ki jo razvija tudi v času svoje upokojitve, ko je ostala voditeljica 
skupine starih ljudi za samopomoč, ki jo je ustanovila leta 1993. 
Anica Miklič ima za sabo vrsto let zelo aktivnega dela v lokalni 

skupnosti. Njeno delo predstavlja izjemen doprinos na področju 
razvoja preventivnih programov skrbi za starejše, socialno šibke 
in na področju socialnega varstva v občini Trebnje. 

Priznanje Občine Trebnje v letu 2021 je prejela prof. dr. Marija 
Petek Šter za izjemen prispevek k razvoju primarnega zdravstva 
v občini Trebnje.
Prof. dr. Marija Petek Šter je zdravnica, ki svoje delo opravlja s 
srcem in dušo. Med drugim je bila članica koordinacijske skupine 
v DSO Trebnje, ki je bila ustanovljena ob aktivaciji kriznega načrta 
ob pojavu okužb s covid-19 med stanovalci doma. V tej vlogi je 
tako na operativni kot na organizacijski ravni pomembno prispe-
vala k obvladovanju položaja, zagotavljanju neprekinjenega dela, 
izvajanju zdravstvenih storitev splošne ambulante v domu in k 
zdravstveni obravnavi okuženih stanovalcev v tri mesece trajajoči 
zavodski rdeči coni. Njeno delo predstavlja pomemben prispevek 
na področju ukrepov obvladovanja epidemičnih razmer z vseh 

prof. dr. Marija Petek Šter Slavnostni govornik Lojze Peterle

Anica Miklič
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Podjetje Alva - direktor Jure Višček

Knjiznica Pavla Golie Trebnje - direktorica Andreja Pleničar

Društvo upokojencev Trebnje - predsednica Darinka Krevs

vidikov zdravstvene oskrbe v institucionalnem varstvu in širše v 
lokalnem okolju. 

Priznanje Občine Trebnje v letu 2021 je prejelo Društvo upoko-
jencev Trebnje za izjemno delo na programu Starejši za starejše.
Program „Starejši za starejše“ v Sloveniji poteka pod okriljem 
Zveze društev upokojencev. Leta 2015 sta ga začeli izvajati Društvi 
upokojencev Trebnje in Velika Loka. Namen programa je omo-
gočiti starejšim, da ostanejo čim dlje v domačem okolju, v kate-
rem se najbolje počutijo, kar zagotovijo z mrežo prostovoljcev, ki 
priskočijo na pomoč starejšim od 69 let. Prostovoljke nudijo ma-
njše pomoči, kot so prevoz, dostava iz trgovine, lekarne, pomoč 
pri hišnih opravilih, pri osebni higieni, sprehodih in druženju. Če 
je potrebna pomoč, ki ni v njihovi moči in pristojnosti, pa koor-
dinatorka programa vključi različne strokovne službe v lokalnem 
okolju. V občini Trebnje je v program vključenih 1300 občanov 
starejših od 69 let, za katere skrbi 18 prostovoljk. Program koor-
dinira prostovoljka Marta Dreža. 

Priznanje Občine Trebnje v letu 2021 je prejelo podjetje Alva 
d.o.o. za družbeno odgovorno podporo športnim in humanitar-
nim organizacijam. 
Podjetje Alva d.o.o. iz Šentlovrenca ima s svojimi zaposlenimi 
izjemen čut za sočloveka. Vedno so pripravljeni pomagati sokra-
janu, ki se je znašel v stiski in potrebuje pomoč. S svojimi pro-
stovoljnimi prispevki izdatno podpirajo humanitarne projekte v 
občini Trebnje kot tudi prostovoljna gasilska društva v bližnji in 
širši okolici. V zadnjih letih se je podjetje zelo angažiralo tudi na 
športnem področju – kot eden izmed glavnih pokroviteljev Roko-
metnega kluba Trimo Trebnje. S svojim izjemnim prispevkom in 
trudom jim je uspelo vzpostaviti tako imenovano rokometno aka-
demijo, katere cilj je navdušiti čim večje število mladih za igranje 
rokometa in s tem nadaljevanje tradicije dobre rokometne šole 
Trebnje, ki je znana tudi v širšem evropskem prostoru. 

Priznanje Občine Trebnje v letu 2021 je prejela Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje za 90 let uspešnega razvoja knjižničarstva.
Do leta 1931 je v Trebnjem delovalo Bralno društvo s svojo knjiž-
nico. Po njegovem razpustu je knjižnica pripadla Telovadnemu 
društvu Sokol, v okviru katerega je bila ustanovljena prva javna 
knjižnica v Trebnjem. Danes Knjižnica Pavla Golie Trebnje poleg 
osnovne dejavnosti knjižnične izposoje predstavlja pomemben 
del kulturnega utripa v Trebnjem. Dejavnost knjižnice je celost-
no vpeta v iskanje poti do bralca, večanje dostopnosti storitev in 
širjenje bralne kulture ter krepitev lokalne identitete Trebnjega. 
Za lokalno okolje izvaja veliko pomembnih projektov, med njimi 
velja izpostaviti domoznanske zbirke in dejavnosti, povezane z 
ohranjanjem spomina na trebanjskega akademika Pavla Golio. 

Priznanje Občine Trebnje v letu 2021 je prejela Galerija likovnih 
samorastnikov Trebnje za 50 let uspešnega delovanja.
Prvi Tabor likovnih samorastnikov je bil v Trebnjem organiziran 
leta 1968. Z namenom strokovnega razvoja muzejske dejavno-
sti, proučevanja in varovanja nastajajoče zbirke je bila leta 1971 
ustanovljena Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, ki danes 
predstavlja eno od najpomembnejših središč tovrstne umetnosti 
v Sloveniji in svetu. Pri tem velja poudariti, da gre za edino tovrst-
no institucijo v državi. Njena zbirka obsega več kot 1300 del 300 
avtorjev iz 42 držav, kar jo uvršča med največje tovrstne zbirke 
na območju Srednje Evrope in med obsežnejše v svetu. Galerija 
je bila sprva zadolžena za varovanje podarjenih del, nato pa tudi 
za sistematično zbiranje, proučevanje, razstavljanje, promocijo Galerija likovnih samorastnikov Trebnje Patricija Pavlič
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in dokumentiranje samorastniške umetnosti. Ponaša se z bogato 
razstavno tradicijo, letnim razstavnim programom, povezuje se in 
sodeluje z muzeji doma in v tujini, tako na področju raziskovanja 
kakor tudi v razstavni dejavnosti, ter z bogatim pedagoškim in 
promocijskim programom skrbi za izobraževanje in razvoj publi-
ke. 

Priznanje Občine Trebnje v letu 2021 je prejel Rdeči križ Slove-
nije – Območno združenje Trebnje za dolgoleten trud za pomoč 
ljudem v stiski.

RKS, OZ Trebnje

Godba Trebnje

Ansambel učiteljev GS Trebnje s skladateljem Tomažem Habetom

Trebanjske mažoreteMitja Drčar in Robert Petan

Iris Bečaj in Zoltan Peter

praznik občine
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Območno združenje Rdečega križa Trebnje je v občini Trebnje 
dejavno že vrsto let. V delo združenja so vključeni prostovoljci z 
izredno razvitim čutom za sočloveka in za pomoč ljudem v stiski. 
Območno združenje ima organizirano ekipo prve pomoči, ki lah-
ko priskoči na pomoč ob naravnih in drugih nesrečah. Prav tako 
redno organizira krvodajalske akcije, humanitarne akcije, pomoč 
ljudem v stiski ter srečanja in obiske starejših občanov. Tudi v 
času epidemije covid-19 so se člani Območnega združenja izred-
no izkazali s pomočjo starejšim pri dostavi toplih obrokov hrane 
in ostalih potrebščin. 

Priznanje Občine Trebnje v letu 2021 je prejela Marta Bartolj, 
ilustratorka, za odmevno umetniško ustvarjanje.
Marta Bartolj je svojo poklicno pot namenila ilustraciji. Za magi-
strsko delo (knjigo brez besed) na Akademiji za likovno umetnost 
in oblikovanje v Ljubljani je prejela študentsko nagrado UL ALUO. 
Njena prva avtorska knjiga naslovljena Kje si? je v okviru nagrade 
Kristine Brenkove prejela priznanje za izvrstno slikanico brez be-
sedila, naslednje leto pa je bila uvrščena med bele vrane in preje-
la tudi značko za kakovost zlata hruška. Slikanica je bila uvrščena 
v 4. zbirko brezbesednih knjig IBBY in na častno listo v sklopu te 
zbirke, na Mednarodnem knjižnem sejmu v Pekingu leta 2020 je 
bila uvrščena med finaliste sejma. Leta 2021 so se ilustracije za 
ameriško različico knjige Kje si? uvrstile med finaliste za medna-
rodno razstavo ilustracij v sklopu bolonjskega knjižnega sejma. 

Priznanje Občine Trebnje v letu 2021 je prejel Občinski štab Ci-
vilne zaščite Občine Trebnje za uspešno delovanje v času epi-
demije. 
V preteklih letih je bila v kar nekaj primerih potrebna aktivacija 
Občinskega štaba Civilne zaščite Občine Trebnje, ki je zagotav-
ljalo razno podporo in koordiniranje sil za reševanje na območju 
občine Trebnje. Občinski štab se je še posebej izkazal za nepo-
grešljivega v preteklem letu po izbruhu epidemije covid-19. V 
tem času so člani Občinskega štaba Civilne zaščite Občine Treb-
nje opravili veliko dela in vložili znaten trud v iskanje in nabavo 
zaščitnih sredstev, ki jih je bilo vsaj na začetku epidemije na voljo 
zelo malo. Tako so zagotovili zaščitna sredstva za nujne službe 
sil za reševanje in pomoč. S svojim delom v času epidemije so 

znatno prispevali k omejevanju in preprečevanju širjenja okužbe 
z virusom covid-19.

Priznanje Občine Trebnje v letu 2021 je prejela Nada Zorec za 
delo v Društvu podeželskih žena Tavžentroža in za prispevek k 
prepoznavnosti Občine Trebnje v širšem prostoru.
Nada Zorec je pred štirimi leti prevzela predsedovanje Društvu 
podeželskih žena Tavžentroža, ki šteje 300 članic in pomembno 
prispevala k razvoju dejavnosti društva, ki deluje že kar 46 let. 
Tako kot deluje povezovalno in spodbujevalno v društvu, je aktiv-
na tudi v pevskem zboru Tavžentrože. Poleg tega je dejavna čla-
nica Sveta Krajevne skupnosti Veliki Gaber, v nadzornem odboru 
Društva upokojencev Veliki Gaber in kot članica Folklorne skupi-
ne Društva upokojencev Veliki Gaber Večerna zarja. Nesebično je 
priskočila na pomoč tudi Kmetiji Marn in Kmetiji Žnidaršič, v času 
stiske jih je zastopala na Kmečki tržnici v Trebnjem. In nenazadnje 
je pomembno prispevala k prepoznavnosti Občine z vlogo gospo-
darice v resničnostni oddaji Kmetija.

Marta Bartolj

Nada Zorec

Štab civilne zaščite Trebnje - poveljnik, Vinko Ribič
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»Vesel sem, da imam dober kolektiv in menim, da če skupaj 
iščemo dobro, bomo tudi našli. Imamo lepe stavbe, moderno 
proizvodnjo, stvari, ki se dajo kupiti, a duše in odnosov, ki jih sami 
gradimo, se ne da kupiti.«

ANDREJ BAJUK
izvršni direktor in solastnik Andrej Bajuk je v takratno ELMO Ča-
tež pri cerkvici, sredi vasi Čatež, prišel že kot dijak, kasneje njihov 
štipendist leta 1981. Izbira študija je bila težka odločitev. Izbiral je 
med strojništvom, elektro ali gradbeništvom, saj se mu je zdelo 
takrat vse enako. Spominja se, kako je kasneje hodil na obvezno 
počitniško delo, ki ga je vedno malo podaljšal, da se je poznalo 
na žepnini. Sledila je vojska, kasneje fakulteta in nadaljevanje do 
leta 1990, ko je diplomiral. Po diplomi pa je sledila redna zaposli-
tev. Najprej je opravljal delo tehnologa, kasneje razvojnika in že 
po dveh letih se mu je ponudila priložnost tehničnega in kasneje 
komercialnega direktorja, potem pa je pri svojih rosnih tridese-
tih letih leta 1996 že prevzel vodenje potapljajočega podjetja.

Mlad, zagnan, a vendar v potapljajočo ladjo vstopajo samo po-
gumni. Zakaj taka odločitev?
Leta 1990 je bilo neko obdobje, ki je bilo zelo težko. V takratnem 
Temu so se proizvajali le pol izdelki za Ljubljano, za gospodinj-
ske aparate, od končnih produktov pa so bile samo fasunge in 
vrstne sponke. To sta bila produkta, s katerimi se je hodilo okoli 
proizvajalcev svetil. Žal je bila večina takratnega trga v območ-
ju bivše Jugoslavije, ki je kasneje padla in morali smo poiskati 
nov trg. Sledila je Italija, kjer je bila naša prva kruta realnost. 
Kar smo doma lahko prodali za eno marko, smo tam za nekaj 
pfenigov. Tako smo bil primorani iskati novo priložnost in moj 
takratni predhodnik se je odločil za sodelovanje s francosko fir-
mo Legrand in pričela se je prva sestava stikal za to podjetje. To 
je trajalo samo dve leti, in sicer od 1991 do 1993, saj je ta velika 
korporacija prevzela podjetja na Madžarskem in je sodelovanje 
in korporacijo razvijala dalje na drugem trgu. Tako smo čez noč 
ostali brez dela z veliko nalogo, da razvijemo lastno stikalo in 
vtičnico. Takrat sem bil v razvoju, kmalu zatem sem prevzel še 
tehnični sektor in smo dokaj hitro uspeli izdelati lastno stikalo in 
vtičnico. Ker sem se s tem spopadal prvič, mi je bilo vse tuje, saj 
nismo imeli nobenega predznanja.

Torej ste orali v čisto ledino?
Res smo od leta 1993 orali ledino, saj nas naši kupci in uporabni-
ki niso poznali. Velike investicije, težki začetki za prodajo so nam 
v parih letih pokazale, da se borimo za preživetje in leta 1996 je 
kriza dosegla sam vrh, kjer je bilo vprašanje preživetja. 
Ker sem take vrste človek, da od ljudi vedno rad poberem le naj-
boljše, smo stopili skupaj in naredili preobrat na način, da smo 
se za isto stvar borili skupaj.

Leto 1996 je bilo prelomno za vse v podjetju.
Ja, to leto sem prevzel podjetje, ki je bilo praktično zrelo za ste-
čaj. 40 ljudi, vključno z mano, je bilo na čakanju, velike izgube, 
krediti, pritiski in razni nasveti, da naj naredimo prisilno porav-
navo ali stečaj, mi niso dale miru. Kljub finančnemu in kadrov-
skemu polomu sem imel vizijo in veliko željo po ohranitvi tovar-
ne in delovnih mest za ljudi.
Mlad, naiven sem stopil pred ljudi in jih nagovoril, saj sem ver-
jel vanje. Skupna volja po delu in moč spreminjati stvari so nas 
gnale naprej. Zavedal sem se, da za slabo poslovanje ni krivda na 
strani zaposlenih, marveč vodstvenih ljudi. 

Veliko oči je bilo uprtih v vas, v vaše odločitve, delo.
Takrat nas je bilo okoli 120 zaposlenih in skupaj smo dolgih pet let 
delali, da smo se dvignili s tal in pričeli z novimi koraki. Stikala in 
vtičnice smo takoj dali na prednostno listo produktov, sponke in 
ostalo pa smo delali le toliko časa, da so bile roke zaposlene. 
Krepko smo se borili za preživetje in vse pridno vlagali nazaj v po-
djetje. Poslušali smo trg in trgovce, saj so oni naše vodilo in seveda 
tudi kupce.

Kako pa ste potem samostojno stopili na trg?
Izdelali smo prodajni pano in se tako samostojno pojavili na trgu. 
Z vso prijaznostjo in razumevanjem, kar je naše vodilo in velika 
prednost še danes, smo tako prodajalcem, električarjem in konč-
nim uporabnikom nudili tisto, kar smo menili, da je prava izbira. 
Pridno smo peljali linijo Orbital, danes Ekonomik, in pričeli z do-
polnjevanjem, tehničnimi izboljšavami, paleto barv in privlačno 
embalažo. 
Zadnjih deset let pa smo naredili polno izboljšav in posodobitev, 
saj želimo, da so naši produkti tem vrstam uporabnikom prijazni. 
Želimo, da so oni zadovoljni, saj iščejo zanesljivost, lahko uporabo 
in delno že tudi samostojno sestavo modularnosti. Tako si sami po 
svojem okusu lahko sestavijo tako vtičnice kot stikala, kar je za nas 
ključnega pomena. 
Iz tega vseskozi črpamo velik vir povratnih informacij trga, katere 
tehnična ekipa spremlja do potankosti, saj gremo le na ta način 
lahko nasproti kupcu.

Stali ste pred novim obdobjem.
Leta 2002 smo izdelali novo linijo Modul in izdelali produkt, ki je 
univerzalen in ustreza tako v okrogle kakor tudi v kvadratne luknje.

intervju
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V dobrem letu smo izdelali izbor stotih no-
vih produktov, za katere nismo imeli niti 
enega vijaka, kar pomeni, da smo startali 
iz popolne nule. Vložek v sam razvoj je bil 
velik kakor tudi riziko, a imeli smo voljo in 
se zavedali, da poti nazaj ni. Tako smo hi-
tro in učinkovito spravili na trg ta nov pro-
dukt. Od takrat dalje je glavnina razvoja še 
vedno na Modul liniji, nekaj na Ekonomi-

ku, a vse smo sto procentov fokusirali na 
stikala in vtičnice. Tako produktov iz samih 
začetkov ne proizvajamo več.
Vesel sem, da imam dober kolektiv in me-
nim, da če skupaj iščemo dobro, bomo 
tudi našli. Imamo lepe stavbe, moderno 
proizvodnjo, stvari, ki se dajo kupiti, a 
duše in odnosov, ki jih mi gradimo se ne 
da kupiti. Zavedamo se, da je to naša ve-

lika posebnost in tudi strateška prednost, 
namreč ugotovitev, da če si odkrit, pošten, 
spoštljiv, če želiš, da je dobro za vse, po-
tem si na pravi poti.
Tudi naše pojavljanje na trgu je drugačno 
od konkurence. Vedno stremimo za tem, 
da je dobro za vse, s katerim smo v poslu. 
Naj bo to naš kupec, dobavitelj, zaposleni, 
lokalna skupnost, skratka s spoštovanjem 
do različnosti in zaupanjem v boljši jutri je 
pot vedno prava.

Lep ugled imate na trgu in povpraševanje 
po delu v vaši organizacij je kar veliko.
Kadrovsko se krepimo že od trenutka da-
lje, ko smo pričeli s stabilnostjo in rastjo na 
trgu. Ker imamo dober ugled, pogoje dela, 
solidne oz. lahko rečem odlične plače, ki 
vsebujejo tudi razne dodatke za dobro 
počutje, danes lahko izbiramo sodelavce, 
strokovnjake, kakršne potrebujemo. Tako 
k nam ne prihajajo ljudje, ki nimajo zapo-
slitve, temveč ljudje, ki želijo delati v bolj-
šem okolju, zdravem kolektivu, kar je naša 
prednost.

Vaše sodelovanje s projektanti, arhitekti 
in investitorji je tudi nekaj posebnega.
Radi smo vpeti v zgodbo že od samega za-
četka, ko se prične razmišljanje za rešitve, 
še predno zgodba dobi svoje jedro. Na ta 
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način se lahko pohvalimo z večjimi projekti, kot so hoteli, bolnice, 
športne dvorane, javni objekti, zasebni, stanovanjski, skratka naš 
asortiment daje odgovore tako za dom kot poslovni del v največji 
možni meri.
Stremimo za zaupanjem pri uporabnikih. 

Kako stopate na svetovni trg?
Prva leta smo startali doma in v državah bivše Jugoslavije. Ker 
sem mnenja, da mora biti najprej za domači trg narejen dober 
produkt, ki te lahko popelje na druge, smo se potrudili z dodelavo 
Modula in moram reči, da se je izkazal za pravo potezo.
Tako smo bili do leta 2004 samo doma in se nismo pojavljali in 
promovirali širše. Po tem letu pa se redno vsake dve leti udeležu-
jemo sejma Light in building v Frankfurtu, sejem elektro inštalacij 
in luči.
Temu rečem center sveta za našo branžo. Tam se predstavimo 
vsake dve leti, dobimo tako nove kontakte kot tudi nove prilož-
nosti širše. Naš trg je bivša juga, potem so države v radiju nekje 
okoli 500 km in širše 1000 km. Menim, da je Evropa dovolj velika 
za nas, čeravno pobiramo le drobtinice z mize velikanov. Tukaj 
poleg razdalje naletimo že na tehnične standarde 7 različnih ti-
pov vtičnic (v svetu pa je preko 50 različnih) tako v Evropi kot 
drugje po svetu in, če želiš prodajati, potem moraš razviti točno 
takšno vtičnico, kakršno trg potrebuje. Smo najmlajši in najmanj-
ši v Evropi, a daleč od tega, da bi bili najslabši. Smo dovolj dobri, 

da lahko nudimo rešitve, ki niso nič slabše od velikih gigantov, ki 
samo imajo večjo tradicijo in tudi denarja.
Čeprav je včasih ob velikanih pot strma, smo ugotovili, da so naše 
rešitve velikokrat boljše in pisane na kože kakšnemu posebnežu, 
zato ne bomo iskali okrilja velikih, saj nam rezultati kažejo, da 
smo na pravi poti.

Koliko pa imate zaposlenih?
Pri trenutni številki 175 je od tega 152 redno zaposlenih, razlika 23 
pa so agencijski delavci. Te uporabljamo že vrsto let zaradi sezon 
oz. občasnega povečanega obsega del. Iz teh kadrov pa kasneje 
črpamo tudi za redno zaposlitev, v kolikor je potreba. Trenutna 
starostna struktura je blizu 40 let, kar je dokaj mlad kolektiv. 

Kaj pa nagrade?
Kar nekaj let sem zavestno odklanjal vse nagrade, saj se mi je 
zdelo, da te pozornosti, če dobro delamo svoj posel, ne potre-
bujemo. Na prigovarjanje sodelavcev sem sprejel nagrado, ki jo 
jaz poimenujem kar Gospodarski oskar. Nekako je v meni do-
zorela misel, da se občasno lahko pokažemo kot primer dobre 
prakse, saj je nagrada res prestižna za neke dosežke, ki so zame 
pomembni predvsem zato, da gojimo lastno blagovno znamko in 
delamo produkte za končne uporabnike. Največja nagrada zame 
pa je zadovoljstvo zaposlenih, da kolektiv živi v neki dobri sku-
pnosti, kjer se vsi počutijo dobro.
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Vsakega zaposlenega cenim in sem vesel, da radi prihajajo na 
delo in le skupaj bomo lahko še naprej pisali dobre zgodbe in 
nizali rezultate.

Sprehodila sva se skozi celotno stavbo proizvodnje in do potan-
kosti so mu znane vse faze del v podjetju, stroji, potek dela; od 
samega granulata do končnega produkta. Prijetni nasmehi in po-
zdravi zaposlenih pa tudi povedo vse.
Velikost novega objekta je 3800 m2, ki so jo snovalci in arhitekti 
zasnovali tako dobro, da so zanj dobili prestižne nagrade; zlati 
svinčnik, nagrada bigsee za javno in komercialno arhitekturo in 
nagrada Prešernovega sklada 2021 kaže na samo velikost in re-
snost podjetja. Žal pa so skupni prostori že premajhni in že raz-
mišljajo o novi gradnji v velikosti 5.500 m2.

Andrej prihaja iz Male Loke pri Šentlovrencu iz številčne druži-
ne, v kateri je bilo pet otrok. Oče in mama sta bila delavna in 
marljiva, kar pa sta naučila tudi svoje otroke. Nekega bogastva 
niso imeli, a so bili zato vajeni deliti, tudi tisto malo, kar so imeli. 
Njegov največji vzornik je njegov pokojni oče, ki ga je naučil, da 
je v življenju vedno potrebno trdo delati, saj le delo rodi sadove 
in daje rezultate. 
Že v študentskih letih je spoznal svojo partnerko Makso, s katero 
ima sina in hčerko.
»Treba je biti odločen, vztrajen in trdnih načel. Potrebno pa je 
tudi pohvaliti in zaupati v svojo ekipo,« doda. Tako kot večinski 
lastnik zaupa v svojo drugo družino v Temu, s katero nenehno ra-
zvijajo inovativne proizvode in številne izboljšave. Z intenzivnim 
vlaganjem, tako v zaposlene kot v najmodernejšo tehnologijo, 
proizvodno opremo, orodja, prostore, informacijski sistem in in-
frastrukturo povečujejo svojo konkurenčnost, poslovne rezultate 
in večajo dodano vrednost.

 
Redno sodelujejo s srednjimi šolami in tako zagotavlja poletno 
delo za več deset dijakov. Zelo velik posluh imajo za lokalno sku-
pnost, saj podpirajo številne dejavnosti in projekte. V velik ponos 
pa jim je tudi podpora različnim športnim klubom in posameznim 
športnikom.

»Stori vse, za kar misliš ali sanjaš, da je v tvojih močeh. V dr-
znosti se skrivajo genialnost, moč in čarobnost« in g. Andreju 
Bajuku tega ne manjka.

Mojca Smolič
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Odkritje 
spominskega 
obeležja v 
Trebnjem 
19. 6. 2021 smo v Trebnjem na avtome-
hanični delavnici Marjana KRMELJA v sklo-
pu praznovanja 30. letnice samostojnosti 
odkrili spominsko ploščo pri hranitelju 
orožja. Od oktobra 1990 do julija 1991 je 
bilo namreč v kletnih prostorih delavnice 
tajno skladišče orožja takratne Postaje 
milice Trebnje, in sicer je šlo za eno prvih 
tajnih skladišč na območju takratne PM 
Trebnje.

Slavnostna govornika sta bila župan Alojzij 
KASTELIC in direktor PU Novo mesto Janez 
OGULIN. Odkritje obeležja je bilo izvede-
no pod okriljem Policijsko veteranskega 
društva Sever Dolenjske in Bele krajine ter 
Občine Trebnje.

Dušan HAJDINJAK,
predsednik odbora Trebnje 

PVD SEVER DBK.

Začetek gradnje 
kanalizacije v Jezeru
Občina Trebnje je v začetku junija z izvajalcem Ko-
munalo Trebnje d.o.o. pričela z izvedbo investicije 
»Gradnja sekundarne kanalizacije in čistilne naprave 
Jezero«. V okviru investicije je načrtovana izgradnja 
sekundarnega kanalizacijskega omrežja za odvodnjo 
komunalnih odpadnih voda (ločen kanalizacijski si-
stem) in čistilne naprave velikosti 120 PE ter gradnja 
padavinskega kanala. Sočasno se bo na ožjem ob-
močju posega z zamenjavo cevi rekonstruiralo tudi 
dotrajano vodovodno omrežje, po končani izgradnji 
komunalne infrastrukture pa se bo izvedla preplasti-
tev ceste. Krajevna skupnost Dolenja Nemška vas bo 
v času izvajanja investicije na območju zgradila tudi 
javno razsvetljavo.
Namen investicije je z izgradnjo sodobnega kanaliza-
cijskega sistema v okviru zakonskih predpisov in stan-
dardov, ki jih predpisuje Evropska unija na področju 
varstva okolja, celostno urediti odvodnjo in čiščenje 
komunalnih odpadnih voda na območju naselja Jeze-
ro. S sočasno rekonstrukcijo vodovodnega omrežja, 
gradnjo javne razsvetljave in izvedbo preplastitve bo 
zagotovljena celovita ureditev gospodarske javne in-
frastrukture na območju naselja Jezero.
Investicija bo predvidoma končana do konca oktobra 
2021.

mag. Janko Zakrajšek
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

OU Občine Trebnje
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Da ne bo 
pozabljeno
OZVVS Trebnje smo pod pokroviteljstvom 
Občine Trebnje pripravili slovesnost v po-
častitev 30. obletnice samostojnosti Repu-
blike Slovenije in oboroženega spopada na 
Medvedjeku.

27. junija 1991 je bila na tem prostoru za-
ustavljena kolona vozil enote protizračne 
obrambe JA, ki je bila namenjena v notra-
njost samostojne države Slovenije z na-
menom izvršitve agresije na novonastalo 
državo. Naslednji dan, 28. junija, je prišlo 
do oboroženega spopada med silami JA in 
obrambnimi silami RS. V tem spopadu so 
padle prve žrtve med pripadniki enot TO 
in med civilisti. V spopadu je bil smrtno 
ranjen pripadnik TO Franc Uršič, na bližnji 
kmetiji pa je bil z letalskim izstrelkom ubit 
domačin Anton Kotar. V koloni vozil, ki so 
se nahajala na cesti za barikado, je življe-
nje izgubilo sedem tujih voznikov tovornih 
vozil. V spomin na žrtve je so položili cve-
tje k spominskemu obeležju.

V uvodnem nagovoru je predsednik Ob-
močnega združenja veteranov vojne za 
Slovenijo Trebnje Matjaž Malenšek pove-
dal, da je bilo na tem mestu veliko zgodb. 
Toliko, kolikor je bilo udeležencev. V zd-
ruženju si prizadevamo, da te zgodbe ne 
bodo pozabljene. Župan Alojzij Kastelic je 
dejal, da smo pred tridesetimi leti vsi kot 
eden dihali za lepšo prihodnost v novi dr-
žavi, vendar danes ni vse tako, kot bi mo-
ralo biti. Kljub temu pa se moramo zave-
dati, da je ekonomski položaj države veliko 

boljši in stabilnejši kot pred osamosvojitvi-
jo. Poudaril je, da smo vsi Dolenjci zaveza-
ni k temu, da kot takrat stremimo k novim 
uspehom naše Slovenije.

Slavnostni govornik na slovesnosti je bil dr. 
Miha Japelj, častni občan Občine Trebnje. 
Sam je kot otrok doživel temne strani 2. 
svetovne vojne, vendar je tudi osamosva-
janje opisal kot čas velike stiske in nego-
tovosti za družino, sodelavce, sorodnike. 
Strah, ko ne veš, kaj bo prinesel jutrišnji 
dan. V svojem govoru je izpostavil pomen 
domoljubja, narodne zavesti in moralnega 
naboja, kar smo čutili v času nastajanja dr-
žave.

Dogodek so popestrili pripadniki Gardne 
enote Slovenske vojske s častno stražo in 

pripadniki 72. Brigade Slovenske vojske, 
ki so predstavili del opreme in oborožitve 
Slovenske vojske ter izvedli predstavitev 
poklica vojaka. Na prireditvi so nastopili 
Saša Pavček, Boris Ostan, Občinski pihalni 
orkester Trebnje in ansambel Glas. Kultur-
ni program pa je bil posvečen Lojzetu Sla-
ku in Tonetu Pavčku.

Zahvaljujemo se vsem, ki so omogočili 
izvedbo prireditve: nastopajočim, Sloven-
ski vojski, pokrovitelju Občini Trebnje, 
predvsem pa veterankam in veteranom 
ter družinskim članom in drugim prosto-
voljcem, ki so s prostovoljnim delom pri-
pomogli k izvedbi. 

Marko Kotar
OZVVS Trebnje

Polaganje cvetja in poklon žrtvam

Veterani
Območna Zveza veteranov vojne za Slo-
venijo je imela konec meseca junija redni 
občni zbor, na katerem so opravili ‘obra-
čun’ dela v minulem letu ter istočasno 
ocenili organizacijsko delo ter prireditev 
ob 30. obletnici osamosvojitvene vojne na 
Medvedjeku.
Bili so mnenja, da je bila prireditev na vi-
soki umetniški ravni in času primerna. Za 
organizacijo prireditve na Medvedjeku so 
dobili več pohval. Tako organizacijski od-
bor kot prireditev na Medvedjeku in obč-
ni zbor je odlično vodil veteran Leopold 
Pungerčar. Na občnem zboru so podelili 
članom za opravljeno delo več priznanj in 
častni kovanec. 

Brane Praznik
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Odkrite nove rimske 
ostaline v Trebnjem
Na območju nekdanje rimske obcestne po-
stojanke Praetorium Latobicorum in nove 
stanovanjske gradnje v Trebnjem je arhe-
ološka ekipa podjetja Luxor v juniju našla 
ostanke treh daljših stavb ob nekdanji rim-
ski cesti. Vodja izkopavanje je bil Luka Roz-
man, ki je za javnost povedal, da je pestrost 
in ohranjenost najdb presenetila, sicer pa 
gre za značilne rimske vaške civilne ali vo-
jaške stavbe.
Po arhitekturnih in drobnih najdbah, ki so-
dijo v čas od 1. do 4. stoletja, naj bi šlo za 
naselje antičnih obrtnikov. Našli so ostanke 
značilne antične lončenine, tako uvožene 
kot lokalno izdelane, ter delce bronastih in 
drugih kovinskih predmetov. Med temi so 
delci antičnih oblačilnih zaponk oziroma fi-
bul, kuhinjskega pribora in orodja.
Našli so tudi delce steklenega posodja in 
lončenih svetilk oziroma oljenk – eden od 
najdenih fragmentov je okrašen z masko 
satira – ter številne rimske novce iz obdo-
bja od druge polovice 1. stoletja do konca 
4. stoletja našega štetja.

Brane Praznik

Skupno kresovanje vasi 
Studenec in Pristava ob dnevu 
državnosti
Na predvečer 30. rojstnega dne naše države in nedavnega godo-
vanja sv. Janeza Krstnika smo vaščani vasi Studenec in Pristava 
organizirali skupno kresovanje v čast slovenske osamosvojitve 
in omenjenega godovnika. Glede na izredni odziv krajanov obeh 
vasi lahko rečemo, da smo preživeli prijeten družabni večer, na 
katerem ni manjkalo slovenskih pesmi, domačih dobrot izpod rok 
naših gospodinj, mesa z žara in kapljice rujnega. Poskrbljeno je 
bilo tudi za požarno stražo. Zahvala vsem, ki so na kakršenkoli 
način pomagali in sodelovali. V poznih nočnih urah smo se dobre 
volje razšli z obljubo, da se vidimo naslednje leto, če ne prej ... 

Leon Lobe, Vaški odbor Studenec in Pristava
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Željko Hvalec − 
komandir Policijske 
postaje Trebnje
Z vstopom Republike Slovenije v Evropsko 
unijo, ki mu je sledilo tudi Ministrstvo za 
notranje zadeve Republike Slovenije, po-
sebno Policija kot organ v sestavi Mini-
strstva za notranje zadeve, so se zgodile 
spremembe tako na ekonomskem, poli-
tičnem in socialno varnostnem področju. 
Povečalo se je število policistov in patrulj 
v obmejnem območju, zmanjšalo pa se je 
število policistov v notranjosti.
Manj je policijskih postaj in teritoriji so do-
sti širši, kot so bili včasih.
O samem delu in življenju v policiji smo se 
pogovarjali s komandirjem Policijske po-
staje Trebnje Željkom Hvalcem.
 
Policisti opravljajo varovanje zunanje 
schengenske meje z namenom prepre-
čevanja nezakonitega prehajanja meje, 
odvračanja čezmejne kriminalitete, pre-
prečevanja nezakonitega prestopa meje, 
v notranjosti države pa se danes spopa-
dajo kot »deklca« za vse.
Res je, saj policisti delajo poleg že omenje-
nih mejnih zadev v enoti policije tudi na 
področju splošnih policijskih zadev in na 
področju prometne varnosti. S tem zago-
tavljajo varnost ljudi in njihovega premo-
ženja ter izvajanje drugih nalog, določenih 
z zakonom.

Katera so delavna področja policije?
Zaposlovanje policistov je predvsem v 
enotah policije in v zasebnih varnostnih 
podjetjih. Policisti v enotah policije delajo 
na področju splošno policijskih, mejnih za-
dev in na področju prometne varnosti. V 
zasebnih varnostnih podjetjih pa policist 
lahko v skladu z zakonsko določenimi po-
oblastili opravlja naloge fizičnega varova-
nja oseb in premoženja in druge naloge, ki 
jih določa zakon.
 
Kakšen pa je po vašem mnenju pravi po-
licist? 
Policist mora imeti v prvi vrsti interes za 
delo z ljudmi in za odkrivanje ter prepre-
čevanje dejanj, ki ogrožajo varnost ljudi in 
njihovega premoženja. Vsak, ki želi postati 
policist, se mora zavedati, da bo opravljal 
delo s povečano nevarnostjo za zdravje in 
poškodbe pri delu, saj si pri opravljanju 
nalog pogosto izpostavljen kritični presoji 
javnosti. Policist mora biti komunikativen, 
sposoben opazovati, dobro presojati, biti 
hitro odziven na dražljaje iz okolja, fleksi-
bilen, dosleden, odločen, toleranten, psi-

hofizično stabilen, odgovoren in seveda 
mora imeti dobro sposobnost timskega 
dela.

Zakaj menite, da se mladi čedalje manj 
odločajo za poklic policista?
V preteklem času so se zgodile velike 
družbene spremembe, ki so vplivale tudi 
na policiste. Eden takih je delovni čas, ki 
je razlog, da mladi nočejo več v ta poklic. 
Delovni čas policista je skoraj domala v ce-
loti podrejen delu. Pripada mu le en prosti 
vikend v mesecu, kar pomeni, da si težko 
ustvarjajo družinsko življenje. Res morajo 
imeti razumevajoče partnerje in biti dobro 
organizirani, da jim vse lepo steče. Dela 
se v deljenem delovnem času z nočnim 
delom, delo je večkrat daljše od polnega 
delovnega časa, ogromno je dežurstev in 
tudi pripravljenosti za delo na določenem 
mestu ali doma. Sam sem v času službova-
nja na policiji šel skozi vse te faze in sem 
hvaležen svoji ženi in svojim sinovom, da 
me podpirajo in so razumevajoči.
Drugi problem pa vidim v plačnem siste-
mu, saj menim, da so ti kadri preslabo pla-
čani, kar se kaže v odprtih delovnih me-
stih. Vedno se je na nek način kompenziral 
delovni čas z večjo odgovornostjo in po-
sledično večjo plačo, a danes tega ni več.
Malo pa me žalosti, ko vidim, da je bilo v 
bivši Jugoslaviji to dosti bolj urejeno, kot 
je danes. In to nam povzroča kar resne te-
žave, kakor tudi Prekrškovni organ, kar je 
postala policija.

Lahko poveste kaj več o Prekrškovnem 
organu?
To postaja materija, organ, ki potrebuje 
ogromno, ogromno strokovnega znanja. 
Fantje, ki pridejo na delovno mesto, mo-

rajo imeti neko širino, kjer se je potrebno 
ukvarjati z vsemi mogočimi zadevami. Od 
samih prekrškov do medosebnih odnosov. 
Vse je zelo zahtevno, saj se število zadev, 
kjer se morajo pomočniki kot prekrškovni 
organ odločati z odločbami iz dneva v dan 
veča. Zaradi pomanjkanja kadra pa je zelo 
težko že pri osnovnih nalogah v dnevnem 
procesu dela, kaj šele ostalo. Tu je jasno 
viden problem s kadri in tudi organizacij-
sko. 

Večji problem se mi zdi pri samem plačilu 
del in obveznosti.
Strinjam se z vami, vendar za začetnike 
policijskega dela so pogoje zelo dobro 
popravili. Plačni razred ob vstopu je višji, 
boljši, kot je bil prej. Posebnost pa je tudi 
ta, da je višja šola brezplačna in bodoči 
policist dobiva poleg šolanja še plačilo. 
Tak sistem imata le policija in vojska in je 
zavidljiv.

Zakaj pa koristite tak sistem pridobivanja 
bodočega kadra?
Kader v policiji se stara in nekaj bo potreb-
no narediti za pridobitev mladih, perspek-
tivnih policistov.
Pogojev za odhod v penzijo ima ogromno 
sodelavcev. Do leta 2000 je obstajala mož-
nost bonifikacije, po tem pa je nastala op-
cija poklicne pokojnine in takega kadra, ki 
lahko to koristi, imamo ogromno.

Koliko pa je zaposlenih na PP Trebnje?
S pripojitvijo Mokronoga leta 1994 je bilo 
skupaj z vodstvom 32 oseb, danes pa nas 
je le 28. Prebivalstvo se je v tem času pove-
čalo za 4 tisoč, od tega tuji državljani nara-
ščajo samo glede na gospodarske razmere. 
Nekateri ostajajo, drugi se selijo dalje.

intervju
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Pri nas pa je na žalost manj kapacitet. Za 
dobro delo bi rabili še najmanj 5 policistov 
in upam, da nam bo uspelo pridobiti mlad, 
perspektiven kader. Kader, kot je bil včasih, 
ko smo bili poklicu policist predani in po-
svečeni kot župniki, danes pa so pogledi 
čisto drugačni.

Kaj bi lahko povedali o sami problematiki?
Od leta 1998 se je povečalo število prebi-
valcev za 4 tisoč. Iz 18 na 22 tisoč in s tem 
se je povečala tudi problematika. Če pri-
merjamo z Občino Sevnica, vidimo, da je 
rast prebivalstva skoraj 30-odstotna, polici-
stov pa nismo dobili za tak procent.

Pod vašim varstvom je tudi Zavod za pre-
stajanje kazni zapora Dob pri Mirni, kar 
pomeni ogromen obseg del.
Delali smo analize za ZPKZ Dob in ugotovili, 
da nam tam problematika narašča za skoraj 
20 % letno. Povečan kriminal in zaprtost ra-
zličnih skupin, tudi etničnih pa je v samem 
vrhu zmožnosti
Trenutno je tam okoli 700 oseb (kapaciteta 
pa je cca 730), kar je skoraj ena vas. 
To pomeni, da se je povečalo delo za sko-
raj isto zasedbo zaposlenih in tu imamo kar 
velik problem.

Kaj pa v sami Občini?
Poleg splošne problematike v našem teri-
toriju beležimo povečanje težav zaradi Ve-
jarja oz. romskega naselja. V ta namen smo 
zaradi samega občutka varnosti občanov, 
krajanov v aprilu odprli novo policijsko pi-
sarno v Gasilnem domu Račje selo. Tu lah-
ko občani urejajo tudi druge zadeve, ne le 
zgolj prekrškovno problematiko.
Delovni čas uradnih ur policijske pisarne je 
vsak torek med 8.00 in 10.00 ter vsak pe-
tek med 15.00 in 17.00.

Kakšna pa je statistika za preteklo leto 
2020? 
Na področju varnosti cestnega prometa v 
letu 2020 se je na javnih cestah na območju 
občine Trebnje, ki spada pod krajevno pri-

stojnost Policijske postaje Trebnje, zgodilo 
skupaj 98 oz. za 29 % manj prometnih nesreč 
kot v letu 2019, od teh nobena prometna 
nesreča s smrtnim izidom in 2 prometni 
nesreči s hudo telesno poškodbo, 26 pro-
metnih nesreč z lahko telesno poškodbo in 
70 prometnih nesreč z materialno škodo na 
udeleženih vozilih.
Skupaj je bilo v prometnih nesrečah udele-
ženih 149 oz. 38 % manj oseb od pretekle-
ga leta, pri tem sta bili 2 osebi hudo telesno 
poškodovani, 29 oseb je bilo lahko telesno 
poškodovanih, 118 oseb pa v nesrečah ni 
bilo poškodovanih.
Na območju občine Trebnje se je največ 
prometnih nesreč z najhujšimi posledi-
cami zgodilo na lokalni cesti Zagorica pri 
Velikem Gabru−Žužemberk: 6 prometnih 
nesreč z lahko telesno poškodbo, v nase-
lju Trebnje 1 s hudo telesno poškodbo, 4 
prometne nesreče z lahkimi telesnimi poš-
kodbami ter na regionalni cesti I. reda št. 
215 — nobena s hudo telesno poškodbo in 6 
prometnih nesreč z lahkimi telesnimi poš-
kodbami.
Glede na posledice prometnih nesreč 
izstopa tudi lokalna cesta v naselju Vavpča 
vas pri Dobrniču, kjer se je zgodila 1 pro-

metna nesreča s hudo telesno poškodbo.
Od vseh navedenih prometnih nesreč je 
bilo 6 povzročiteljev pod vplivom alkohola, 
kar znaša 9,3 % od vseh 64 preizkušenih 
povzročiteljeva prometnih nesreč oz. 6,1 
od vseh 98 prometnih nesreč, povprečna 
stopnja alkohola je bila 1,40 g/kg alkohola 
v organizmu. Od teh se ni zgodila nobena 
prometna nesreča s smrtnim izidom, no-
bena z lahko telesno poškodbo, torej je bilo 
vseh 6 povzročiteljev udeleženih v promet-
nih nesrečah z materialno škodo na vozilih.

Delo komandirja opravljate že kar nekaj 
let. So kakšne želje?
V policajskih vrstah delam že 21 let. Delo 
sem pričel kot policist, kasneje vodja po-
licijskega okoliša, šele nato sem prevzel 
delo komandirja v Trebnjem. Po vseh teh 
letih se naučiš vsega po malem tako v delu 
kakor od ljudi, ki prihajajo in te obkrožajo. 
Večkrat se je porodila želja po boljših po-
gojih dela, a smo vedeli, da je realizacija 
še neizvedljiva. Tokrat pa menim, da smo 
že korak bližje, zato si želim, da bi še pred 
mojo penzijo dobili novo policijsko po-
stajo, ki nam bo omogočala boljše pogoje 
dela in, da bo prijetnejša tudi za vse upo-
rabnike.

Varnost je ena od osnovnih človeških po-
treb in je hkrati tudi vrednota, ki jo mora 
družba na sistematičen način zagotavljati 
za normalno delo in življenje ljudi in za 
splošno blagostanje družbe kot celote, 
zato je obstoj policije nujen. Dobro de-
lovno okolje pa jim lahko omogoča prijet-
nejše in zadovoljnejše delo, zato tudi mi 
upamo, da kmalu dobijo novo policijsko 
postajo. 

Mojca Smolič

intervju
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Zaključna prireditev 
49. Tedna cvička
Občina Trebnje in Zveza društev vinograd-
nikov Dolenjske sta v Velikem Gabru izpe-
ljali zaključno prireditev 49. Teden Cvič-
ka, na kateri so slovesno okronali novega 
kralja cvička, razglasili novo ambasadorko 
cvička in podelili priznanja najboljšim vi-
nogradnikom.
Vse prisotne je nagovorili predsednik 
ZDVD Miran Jurak, trebanjski župan Alojzij 
Kastelic, predsednik Zveze društev vino-
gradnikov in vinarjev Slovenije Alojz Slav-
ko Toplišek, aktualna vinska kraljica Slo-
venije Ana Pavlin ter osrednji gost državni 
sekretar na kmetijskem ministrstvu mag. 
Aleš Irgolič.
Novi kralj cvička je postal Matjaž Golob, 
član Vinogradniškega društva Malkovec. 
Že pred tremi leti je s kvaliteto dokazal, 
da zna pridelati odličen cviček. Povedal 
je, da je že od otroštva povezan z vino-
gradništvom. »Pomagal sem pri delu v vi-
nogradu in vinski kleti starega očeta. Ker 
sem bil suh, je bila moja naloga, da sem 
splezal v sod in ga čistil s sirkovo krtačo. 
V vinogradu smo otroci tudi s srpom želi 
travo, kasneje nosili brente, ročno mleli 
grozdje in vrteli kamen na stari stiskalnici. 
Na naziv kralja cvička sem zelo ponosen. 
Nimam sodobnih kletarskih naprav, kot so 
vinifikatorji in hladilni sistemi. Kakovosten 
cviček je mogoče pridelati tudi na star na-
čin. Dokazal sem, da lahko delovne roke, 
lastne brbončice in pogoste degustacije s 
prijatelji nadomestijo sodobno kletarsko 
opremo. Trudil se bom, da bo država še 
bolj prisluhnila malim vinogradnikom, saj 
večina vino prideluje v težkih pogojih, kjer 
ni možnosti uporabe modernih delovnih 
strojev, zato potrebujejo dodatno pod-
poro, da ne bi prišlo do še večjega opušča-
nja vinogradov,« je povedal kralj cvička.
Ambasadorka cvička pa je postala Jasna 
Kuljaj, ki je povedala, da se njena druži-
na že dolgo let ukvarja z vinogradništvom, 
sama pa skrbi predvsem za promocijo in 
prodajo cvička širom Slovenije.
Na prireditvi se je od krone poslovil lan-
skoletni kralj cvička Andrej Grabnar, ki sta 
jo župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic in 
predsednik ZDVD Miran Jurak nato nadela 
Matjažu Golobu.
Nove cvičkove princese niso razglasili, saj 
so zaradi trenutnih razmer še za en man-
dat podaljšali Maji Vovko, ki je lani postala 
22. cvičkova princesa. 
Naslednje leto bo na vrsti jubilejni, že 50. 
Teden cvička, ki ga bo gostilo Novo mesto.

Mojca Smolič



23
Trebnje

novice

Drive in lekarna 
uradno odprta
Konec meseca junija so Dolenjske lekarne 
na Obrtniški ulici 14 (poleg DM) uradno 
odprle Lekarno Drive in Trebnje. 
Lekarna deluje že dobra dva meseca, v 
tem času pa so uredili še vse formalno-
sti, da delo lahko nemoteno teče. Nova 
lekarna ima skladiščni robotski sistem 
Gollmann. Sestavljen je iz regalnega skla-
dišča s po meri nastavljivimi policami in 
dvema elektronsko vodenima robotskima 
rokama, ki na zahtevo farmacevta dostavi 
zdravila v za to namenjeno izdajno mesto. 
»Drive in”pa uporabniku omogoča lažji 
in udobnejši prevzem zdravil oz. nakup iz 
avtomobila, brez iskanja prostega parkir-
nega mesta. Prednostno pa je namenjen 
invalidom, ljudem z gibalno oviranostjo in 
družinam z majhnimi otroki. Lekarna se 
ponaša tudi z interaktivnimi tablami, pre-
ko katerih si stranke lahko same poiščejo 
primeren izdelek in se nato posvetujejo s 
farmacevtom.

»Zelo sem vesela in ponosna, da nam je 
vsem skupaj uspelo odpreti to drugo le-
karno v Trebnjem, tako da smo sedaj tudi 
uradno odprli to najsodobnejšo Lekarno 
v sklopu Dolenjskih lekarn,« je povedala 
direktorica Dolenjskih lekarn, Miroslava 
Abazović mag. farm., spec., viš. pred.
»Prvo Drive in lekarno imeti pri nas v Treb-
njem, je v tem majhnem slovenskem pro-
storu rodilo kar nekaj zavisti, a vendarle 
je to za nas velika pridobitev,« je povedal 
župan Alojzij Kastelic.
Navzoče pa je nagovorila tudi predsednica 
Lekarniške zbornice Slovenije mag. Dar-
ja Potočnik Benčič, ki je povedala, da je 
osebno ponosna, da je tudi stroka pono-
sna, predvsem pa želi, da bodo tako upo-
rabniki kot zaposleni zadovoljni.

Direktorica DL Miroslava Abazović mag. 
farm., spec., viš. pred. pa je ob odprtju 
PGD Vrh Trebnje izročila tudi donacijo v 
obliki defibratorja.

Mojca Smolič
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Dan odprtih vrat Društva 
upokojencev Trebnje
V počastitev občinskega praznika Občine Trebnje in 30-letnice 
obeležja samostojne Slovenije se je naše društvo predstavilo 12. 
6. 2021 na ploščadi pred trebanjsko knjižnico z vsemi delujočimi 
sekcijami. 
S svojo prisotnostjo nas je razveselil in nagovoril župan g. Alojzij 
Kastelic, ki je tudi častni član našega društva. 
Program je bil obogaten z nastopom MePZ DU Trebnje, ki ga vodi 
profesor Matej Burger, s Folklorno skupino Nasmeh iz Trebnjega 
in z mladima muzikantoma Juretom in Kristijanom Krevsom.
Program je povezoval Marko Šalehar, ki je predstavil vsako delu-
jočo sekcijo. Po končanem kulturnem programu so se oblikovale 
skupine pohodnikov, kolesarjev, ki so se podali na enourno pot. 
Ostali udeleženci, ki jih je zanimala petanka ali rusko kegljanje, 
so igrali na Kolodvorski 1 pred Staro Komunalo. Po prihodu vseh 
skupin je bila na koncu zaslužena malica. Dan smo preživeli lepo, 
napolnili smo se s kulturo, hojo, s športnimi igrami in z druže-
njem. 

Galerijska paleta
Na letošnji že 54. izvedbi Mednarodnega tabora likovnih samo-
rastnikov Trebnje je sodelovalo pet umetnikov iz petih evropskih 
držav: Miroslav Bone iz Slovenije, Alexandra Detinska s Češke, 
Sandrine Lepelletier iz Francije, Brano Mandić iz Črne Gore in 
Svetlana Miladić iz Srbije. Strokovna žirija je veliko nagrado po-
delila slovenskemu in črnogorskemu umetniku Miroslavu Bone-
tu in Branu Mandiću. Skupna razstava nagrajencev bo v Galeriji 
predvidoma v letu 2023.
Žirija je v obrazložitvi med drugim zapisala, da avtorja poleg ra-
ziskovanja figuralike druži podoben ustvarjalni pristop, ki zahte-
va potopitev v globine lastne biti, morebiti celo transu podobno 
zamaknjenje, ki omogoča dostop do izvora kreativnosti. Avtorja 
na nek način stopata v dialog, raziskujeta medčloveške odnose in 
smiselnost sodobnega načina življenja.
Posebno nagrado prijateljev Galerije pa je prejela Aleksandra 
Detinska za delo Vesel rakun, ki mu je svoj glas namenilo največ 
obiskovalcev spletne strani in Galerije v 24-urnem glasovanju.

11. širitev Rastoče knjige 
Temeniške in Mirnske doline
Rastoča knjiga Temeniške in Mirnske doline je nastala aprila 2003 
in je prva in najobsežnejša od vseh 50, kolikor jih je postavljenih 
po Sloveniji. Gradi jo Jože Zupan, nekdanji ravnatelj osnovne šole 
v Šentrupertu, v avli Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje 
pa združuje 160 osebnosti.
Novi listi so postali večkrat nagrajeni akademski slikarki Marta 
Bartolj in Maja Kastelic, prof. dr. Matjaž Bunc, dr. med., vrhunski 
kardiolog svetovnega slovesa, pokojni dr. Zoran Kržišnik, umet-
nostni zgodovinar in likovni kritik, zaslužen za razvoj Galerije in 
Tabora likovnih samorastnikov v Trebnjem, ter dr. Janez Gabri-
jelčič, idejni oče Rastoče knjige in vseh njenih nadgradenj.
Vseh pet novih listov sta na priložnostni slovesnosti predstavila 
avtor Rastoče knjige v Trebnjem Jože Zupan in Kristina Gregorčič. 
Glasbena šola Trebnje pa je prireditev obogatila z mlado violinist-

Idejo o predstavitvi društva je podprl župan Alojzij Kastelic, zato 
se zahvaljujemo Občini Trebnje za generalno pokroviteljstvo pri-
reditve.

Darinka Krevs, Predsednica DU Trebnje

Andrejka Vabič Nose
Foto: A. S. Lamovšek

ko Lano Rupnik, ki jo je s klavirjem spremljal Zoltan Peter, ter z or-
gličarjem Mirom Božičem in kitaristom Benjaminom Barbaričem.

Tanja Vrčkovnik, Foto: A. S. Lamovšek

novice
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Taborniki smo ves čas delovanja povezani 
z naravo, vrhunec taborniškega leta pa je 
tabor, ki ga bomo imeli tudi letos. Za naj-
mlajše murne, medvedke ter čebelice smo 
pripravili mini tabor. Zbrali smo se v petek, 
18. 6., pri gasilskem domu v Trebnjem. Z 
najmlajšimi smo skupaj postavili šotore in 
se učili zabijati kline, vezati vrvice, pripraviti 
ležišče v šotoru. Večerjo smo si pripravili na 
ognju. Po druženju ob večernem ognju s pe-
smijo in ob zvokih violine pa smo prespali v 
šotorih. V soboto smo odšli do Velike jame 
in se v njeni notranjosti drsali po blatu ter 
poslušali zvoke v jamski temi. Z vrnitvijo na 
taborni prostor in po obveznem špricanju z 
vodo smo zaključili, da je mini tabor super 
zadeva.
Taborniki Rodu sivih jelš se zahvaljujemo 
PGD Trebnje za gostovanje.

Mojca Mežik
in Natalija Marinčič Borin, RSJ Trebnje

Obnova klopi na PŠ 
Šentlovrenc
V mesecu juniju smo se na PŠ Šentlovrenc 
odločili, da obnovimo klopi na šolskem 
igrišču. Med obnovo klopi smo prišli na ide-
jo, da bi klopica postala tudi prostor druže-
nja ob družabnih igrah. S pirografom smo 
nanje narisali igralne površine za namizne 
igre, kot so križci in krožci, štiri v vrsto in 
mlin. Učenci so ves čas aktivno sodelovali 
pri zarisovanju iger, brušenju in barvanju 
klopi. V vročih dneh, ob zaključku šolskega 
leta, so se učenci na njih z veseljem igrali v 
senci in se ob tem družili ter zabavali. 

Petra Kastelic in Uroš Primc, učitelja

Vodne igre na PŠ 
Šentlovrenc
Ob zaključku šolskega leta smo na PŠ Šen-
tlovrenc izvedli vodne igre, s katerimi smo 
si popestrili zadnje vroče šolske dni. Učenci 
so uživali v igri z vodnimi baloni, tekmovali 
v štafetnih igrah z vedrovko, prenašanjem 
polnega kozarca v koloni, polnjenjem pla-
stenk z vodo z jogurtovimi lončki itn. Igre so 
bile še bolj zanimive, ker so nam gasilci PGD 
Šentlovrenc posodili svoje pripomočke (ve-
drovki, vedra, stojala in tarče), za kar se jim 
prav lepo zahvaljujemo.

Petra Kastelic in Uroš Primc, učitelja

Mini tabor trebanjskih tabornikov

novice
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Predstavitev dogodkov za 
osnovnošolce
Ena izmed nalog veteranskih organizacij je tudi ozaveščanje mla-
dih o dogodkih v osamosvojitveni vojni. V sklopu praznovanja 30. 
obletnice samostojnosti Republike Slovenije smo v OZVVS Treb-
nje pripravili program za osnovnošolce ter k sodelovanju povabili 
nekaj osnovnih šol z našega območja. Na povabilo se je odzvala 
OŠ Pavla Lunačka iz Šentruperta. Na Medvedjeku smo predstavili 
dogodke iz naših krajev, katerim smo bili priča leta 1991. Zanimi-
vost, ki do nedavnega ni bila poznana, je, da je bil prav v OŠ Šen-
trupert eden izmed zbirnih centrov za vojake, ki so zapustili eno-
te JLA. Za prebežnike v centru so skrbeli takratni ravnatelj gospod 
Josip Zupan, gospa Dragica Erpič in gospa Fani Pintarič. Ob obisku 
smo učencem in šoli podelili brošuro »Da ne bo pozabljeno«, ki 
na kratko opisuje dogodke, ki so se odvili med osamosvojitveno 
vojno v Mirnski in Temeniški dolini. Učence sta na obisku spre-
mljala razredničarka Tinkara Rogelj in ravnatelj Jože Tratar, ki je 
opisal svoje občutke, ko je moral kot štirinajstletni fantič zapustiti 
dom zaradi grožnje z razstrelitvijo skladišča goriva na Puščavi.
Dogodek so popestrili pripadniki 72. Brigade Slovenske vojske, 

Obisk prostovoljk in ogled 
dokumentarno-igranega filma 
OŠ Trebnje v DSO Trebnje
Osnovna šola Trebnje že vrsto let sodeluje v prostovoljskem 
medgeneracijskem projektu Simbioza šole, ki pa ga v letošnjem 
šolskem letu zaradi epidemije ni bilo mogoče izvesti. Ker torej 
starejši niso mogli priti v šolo, smo jih zaradi želje po medseboj-
nem druženju obiskali mi. 7. 6. 2021 smo obiskali Dom starejših 
občanov Trebnje. Prostovoljki sta predstavili, kako je potekalo šo-
lanje na daljavo. Sledil je dokumentarno-igrani film z naslovom 
30 korakov do samostojne in neodvisne Republike Slovenije, ki je 
nastal na OŠ Trebnje. Predstavitve dogodkov v filmu so pripravi-
li učitelji Nataša Hribar, Zvonko Simeunić in Maja Ogrinc, v času 
pouka na daljavo pa so jih z njihovo pomočjo posneli učenci šole. 
Montažo filma je opravil Gašper Gole.

ki so predstavili del opreme in oborožitve Slovenske vojske ter 
izvedli predstavitev poklica vojaka.
Vsem obiskovalcem in sodelujočim se zahvaljujemo.

Marko Kotar
OZVVS Trebnje

Zaključni program ob koncu 
šole v Dnevnem centru Kher 
šu beši
Tudi otroci v romskem naselju Vejar so se razveselili šolskih po-
čitnic. Vročinski val je že dodobra ogrel tudi naše otroke, ki smo 
jih vse do konca pouka spodbujali k obiskovanju šole. Motivacija 
je padla predvsem otrokom, ki bodo letos ponavljali razred. Tudi 
šolanje na daljavo v času karantene je terjalo svoje. 
Napihnili smo bazen, da so se otroci lahko pri nas ohladili, za za-
dnji šolski dan pa smo med nas povabili tudi harmonikaša, da 
smo se z njim malo poveselili, pospravili torbe v kot in za 2 mese-
ca ‘’obesili šolo na klin’’. 
Lepo vabimo vse, ki se vidite kot prostovoljci v romskem naselju. 
Otroci potrebujejo ljudi iz lokalnega okolja, ki bi jim širili kvalitet-
no socialno mrežo. Vabljeni k nam sošolci otrok in njihovi starši 
ter vsi ostali, da spoznate romsko naselje in življenje v njem (Info: 
031/770-979).

Program Dnevnega centra financirata MDDSZ in Občina Trebnje.

Nataša Smolič
CSD DBK, enota Trebnje

fotografija: DC Kher šu beši

Izredno topel in prijazen sprejem ter prijetno vzdušje v domu nas 
je spomnilo, kako lepo je, kadar se lahko srečamo in si v medse-
bojnem druženju izmenjamo kakšno besedo in nasmeh.

Sabina Zajec
Foto: Mateja Vidmar

dogodki
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Staranje je neizogiben biološki proces, ki vodi v upad življenjskih 
funkcij. Prehod v staranje je postopen proces, s katerim se spre-
minja sestava telesa: zmanjšuje se delež mišične in kostne mase, 
povečuje pa se delež maščobnega tkiva. Zato se pogosto razvijeta 
sarkopenija (napredujoči upad mišične mase, moči in zmogljivo-
sti) in debelost. Oboje neposredno prispeva k presnovnim spre-
membam z značilno zmanjšano občutljivostjo na inzulin, mišice 
so manj sposobne izgrajevanja, zmanjšajo se energijske potrebe 
organizma in vse skupaj povzroča spremenjeno potrebo po ener-
giji in posameznih hranilih. Dodaten vpliv na spremembo sestave 
telesa s staranjem imajo tudi številni drugi dejavniki, ki so ključni 
pri načrtovanju prehranske podpore in ustrezne telesne dejavno-
sti za ohranjanje kvalitete življenja v starosti. Ti so:
• spremembe apetita, ki je pogosto zmanjšan in zgodnja sitost; 
• spremembe vonja in okusa, težave z zobmi in žvečenjem, ob-

čutek suhih ust; 
• upočasnjeno praznjenje želodca in delovanje črevesja; 
• slabši vid in sluh; 
• hormonske spremembe; 
• zmanjšana telesna dejavnost in upad gibalnih sposobnosti, 

kot so ravnotežje, koordinacija in moč;
• kronične bolezni, katere razširjenost se povečuje s stara-

njem;
• hranilno in energijsko revni obroki;
• socialna izoliranost, finančne težave, logistične težave in po-

manjkanje pomoči ter
• upad kognitivnih funkcij in duševne motnje.

Ti dejavniki se pogosto medsebojno prepletajo, zato je prav, da 
jih pri presnovni podpori z ustreznim prehranskim vnosom in te-

Proces staranja in krepitev zdravja starostnika

lesno dejavnostjo vedno upoštevamo. Napotke, kako to vpeljati v 
svoj vsak dan, bova v septembru podelili dietetičarka in kinezio-
loginja. Predavanje se bo izvajalo v Zdravstvenem domu Trebnje 
in bo brezplačno. Termin bo znan naknadno. Potrebne so pred-
hodne prijave na 030 322 806 ali na ckz@zd-tr.si. 

Vljudno vabljeni, da se prijavite.

Nina Mandelj, mag. dietet in Barbara Jantol, mag. kin. (Zdrav-
stveni dom Trebnje)

zdravje / obvestila
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Gozdna igralnica na Selih pri 
Šumberku
V letošnjem letu je Vrtec Sončnica pri OŠ Veliki Gaber aktivno 
vključen v Mrežo gozdnih vrtcev Slovenije. Številne dejavnosti so 
preselili v gozd, najmlajši otroci v dislociranem oddelku na Selih 
pri Šumberku pa so najbolj ponosni na njihovo gozdno igralnico. 
Prostor v gozdu jim je nesebično odstopil Zvonko Vidmar, ki je 
s tem omogočil, da se otroci umaknejo od vsakdanjega načina 
igre in življenja v vrtcu. Ni lepšega kot opazovati otroke, ki gra-
dijo, raziskujejo in se brezskrbno igrajo v igralnici, ki se nenehno 
spreminja. Če bi dobro pogledali, bi videli tudi srečo in veselje v 
njihovih očeh. 

Tanja Novak
Foto: Tanja Gabrijel

Junijsko otroško rajanje
Otroško rajanje v Trebnjem je projekt Javnega sklada RS za kul-
turne dejavnosti (JSKD), Območne izpostave Trebnje, ki je bil za-
snovan leta 2020 in je namenjen najmlajšim. Projekt zajema gle-
dališko ali lutkovno predstavo za otroke, ki jo obogatijo z dodatno 
vsebino, kot sta denimo risanje karikatur ali kaligrafski izpis imen.

Prvi tovrstni dogodek v letošnjem letu se je odvijal tretji četrtek 
v juniju, ko so si obiskovalci na ploščadi pred trebanjsko knjižnico 
ogledali lutkovno predstavo z naslovom Fižolček, ogelček in sla-
mica v izvedbi Lutkovnega društva Lutkomotiva. Otroško rajanje 
so obogatili z darilnim presenečenem - vetrnicami, ki so jih mladi 
obiskovalci skupaj s starši lahko sestavili doma. Materiale in na-
vodila je pripravila Alenka Stražišar Lamovšek. 

Dogodek, ki se je odvijal v skladu z ukrepi in priporočili za zaje-
zitev epidemije covid-19, je pripravila trebanjska območna izpo-
stava JSKD v sodelovanju s Knjižnico Pavla Golie Trebnje, projekt 
pa je omogočila Občina Trebnje. 

Joži Sinur, Foto: JSKD OI Trebnje

Mažoretno plesne urice 
v vrtcu 
V letošnjem šolskem letu so v Vrtcu Mavrica Treb-
nje potekale Mažoretno plesno urice za dekleta iz 
starostnih skupin 5−6 let. Obogatitveno dejavnost 
v vrtcu sta izvajali vzgojiteljici Nuša Erjavec in Petra 
Slak. Vpisanih je bilo 27 deklet, delo je potekalo v 
dveh manjših skupinah. Dekleta so spoznavala ra-
zlične plesne korake in osnovne elemente z mažo-
retno palico. Izvajale smo različne ritmično-di-
daktične igre in naloge, preko katerih so dekleta 
usvajala osnove ritma in giba. Za svoj trud in sode-
lovanje so dekleta ob koncu šolskega leta prejela 
priznanje.

Petra Slak
Foto: Nuša Erjavec

dogodki



29
Trebnje

intervju

Žan Oven − velik 
up motokrosa 
V letošnjem letu žanje uspehe, drugega 
za drugim. Zadnja nedelja v aprilu je bila 
otvoritvena za motokros in tudi večino 
slovenskih voznikov se je v Pakracu na 
Hrvaškem prvič preizkusilo na odprtem 
državnem prvenstvu. Fantje so priložnost 
odlično izkoristili in v skoraj vseh kategori-
jah pobrali najvišja mesta. 
Na zmagovalni oder, in sicer na tretjo 
stopničko, je kljub želodčnim težavam 
stopil še eden od velikih dolenjskih mla-
dih upov − Žan Oven #342, voznik AMD 
Šentvid pri Stični, in sicer v kategoriji do 85 
kubičnih centimetrov. 
Le slab mesec kasneje, 16. maja, pa se je 
v Velikem Kalu, Šentvid pri Stični, ki je bolj 
poznano pod imenom dirkališče Cukrca, 
udeležil domače motokrosistične dirke. 
Kljub temu, da tekma zaradi epidemije še 
ni smela sprejeti gledalcev, se je zbralo 
lepo število dirkačev iz štirih držav, ki so 
se pomerili v devetih različnih kategorijah. 
Žan je nastopil v razredu do 85 kubičnih 
centimetrov in se veselil zmage v obeh vo-
žnjah. Tako je s skupnim številom 50 točk 
kar za 8 točk ugnal drugouvrščenega.

Kdo je mladi, obetavni voznik motokrosa 
Žan Oven?
Prijeten najstnik, ki bo decembra dopolnil 
14 let. Osnovno šolo obiskuje v Velikem 
Gabru in je z lepim uspehom končal 8. ra-
zred. Ljubezen do motorjev mu je zlezla 
pod kožo že kot otroku, saj ni nikoli za-
mudil nobene tekme. Doma si jih je veči-
no ogledoval po televiziji, na tekme pa je 
odhajal z očetom in s stricem. S tekmova-
njem je pričel pri 10. letih in že takoj je bilo 
videti, da je iz pravega testa. Vozi motor 
Husqvarna. Njegovi začetki so bili na 65 
ccm motorju. Še letos vozi 85 ccm, prihod-
nje leto pa mora zaradi starostne omejitve 
prestopiti v kategorijo 125 ccm. 

Kje je bila tvoja prva tekma?
Prva tekma je bila v Brežicah marca 2018, 
kjer sem vozil v skupini do 65 kubičnih 
centimetrov. Sledile so Slovenske Konjice 
in še ostale, kjer si še nisem upal voziti do-
volj hitro, da bi lahko osvajal višja mesta.

A vendarle so sledile dobre tekme z vi-
sokimi rezultati. Kakšno je bilo preteklo 
leto?
V letu 2020 sem bil pokalni prvak v 85 ku-
bičnih centimertih in skupno drugo mesto 
na državnem prvenstvu. Prav na vseh tek-
mah sem stal na zmagovalnih stopničkah.

Kje se najraje voziš?
Najlepše vožnje so mi doma v Cukarci. 
Lepa proga in občutek domačnosti sta ve-
lika motivatorja za dobro vožnjo in posle-
dično dober rezultat. Zelo rad imam tudi 
progo Zlatka Friglja v Jesenicah na Dolenj-
skem – je ena najzahtevnejših prog v Slo-
veniji.

Tukaj si letos zelo dobro opravil s celotno 
konkurenco.
Ja, tekmo v Cukrci, ki je bila v mesecu 
maju, sem kar težko pričakoval. Bil sem 
zelo motiviran in neučakan. V obeh vo-
žnjah sem zmagal z veliko prednostjo in 
osvojil 1. mesto. 

Kdo pa je tvoj trener?
Osnov motokrosa me je naučil stric Aleš, 
nato pa je vajeti prevzel eden najboljših 
trenerjev v Sloveniji Aleš Zajec.

Je strog trener?
On je mojster in točno ve, kje sem dober, 
kje slabši in kje moram kaj izboljšati. 

Kje poleg treninga na progi krepiš svoje 
telo?
Doma. Imam svoj fitnes, kar mi je ugodno, 
saj ga lahko koristim ob vsakem prostem 
času in vremenu.
 
Te je kaj strah pred tekmo?
Strah ravno ne, imam pa pred vsako te-
kmo tremo. Po navadi skušam vse misli 
usmeriti v samo vožnjo, ki je pred mano 
in izklopiti ostalo, kar me ne motivira in mi 
jemlje energijo.

Kaj pa sama tekma? Kaj razmišljaš med 
vožnjo?
Vedno skušam motivirati sam sebe in se v 
celoti fokusirati v samo progo, vožnjo. To 
pomeni, da če je sam start slabši in sem 
bolj zadaj, potem so misli usmerjene v 
dirko in misel, kako prehiteti tekmece. V 
kolikor sem med vodilnimi, si vedno sku-
šam ustvariti čim večjo prednost; da imam 
neko rezervo že zaradi morebitnega pad-
ca. Veliko lažje je voziti hitrejše idealne 
linije, če nimaš čisto za petami tekmeca.
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Koliko pa vas po navadi nastopa na tekmi 
v določeni kategoriji?
Če primerjam tujino in domači teren, je 
razlika ogromna. Doma nas je recimo na 
državni tekmi v Cukarci nastopalo v moji 
kategoriji okoli 20. Na tekmah v Italiji pa 
nas je po navadi preko 70, kjer se nato 
pomeri najboljših 40 v A skupini in ostali 
v B skupini. Štartne rampe skoraj vedno 
dosežejo maksimalno število dovoljenih 
40 voznikov.

To zna biti kar nevarno, če je na startni 
rampi toliko tekmovalcev.
Res je in zelo moraš biti previden, da si 
najdeš dobro pozicijo, da ne trčiš v soseda, 
da se kam ne zapneš, predvsem pa je po-
membno, da v taki gneči ne zamudiš starta 
in ne popustiš v prvem zavoju. Dober štart 
je v motokrosu ključ do uspeha.

Kaj so tvoji največji dosežki?
V letu 2020 sem bil v kategoriji do 85 kubi-
kov pokalni prvak in dosegel skupno drugo 
mesto na državnem prvenstvu do 85 ku-
bikov.

Si se že kdaj poškodoval?
Ja, imel sem grd padec, kjer sem si za-
maknil vretence. Pri rehabilitaciji pa mi 
je pomagal g. Marko Tomič. Na srečo pa 
kakšnih zlomov nisem imel in upam, da bo 
tako skozi celotno kariero.

Kar nekaj posebnih tekem je za tabo in 
kljub mladosti je na vsaki tekmi ena stop-
nička tvoja.
Leto je kljub koroni res polno priprav, tre-
ningov, dela, predvsem pa dirk oz. tekem.
Pričelo se je na Hrvaškem, kjer sem dose-
gel tretje mesto, se nadaljevalo s tekmo 
Triveneto v Fara Vicentino v Italiji. Tu sem 
skupno zasedel 2. mesto. 
V Velikem Kalu, Šentvid pri Stični, oz. Cu-
karci sem na dirki za DP pometel z vso kon-
kurenco, saj sem zmagal v obeh tekmah. 
Teden dni kasneje je že sledila dirka za 
državno prvenstvo Italije, kjer sem v kate-
goriji A zasedel skupno 6. mesto. Sledila je 
evropska tekma South west cona EMX85 
na 2500 km oddaljenem Portugalskem, 
kjer sem v skupnem rezultatu obeh tekem 
zasedel 5. mesto. Drugo vožnjo sem bil 
odličen 3., kar štejem kot največji uspeh v 
dosedanji karieri.
Že v začetku junija pa sem imel tekmo dr-
žavnega prvenstva v Orehovi vasi. Zopet 
sem dosegel dober rezultat. Skupno drugo 
mesto in prvo med slovenskimi vozniki.
Že konec meseca sem zopet odpeljal dve 
tekmi za odprto prvenstvo Hrvaške. V 
nedeljo, 20. junija, sem v Savskem Maro-

fu dosegel skupno 1. mesto in v 22. juni-
ja v Zaboku ravno tako skupno 1. mesto. 
Zame je bil to najboljši trening pred tekmo 
evropskega prvenstva v italijanski Esnato-
gliji.

Evropska tekma. Sliši se veličastno in bor-
ba z najboljšimi vozniki v Evropi. Kako je 
bilo?
Za mano sta še dve evropski tekmi jugoza-
hodne cone. V italijanski Esenatoglji, kjer 
je bila proga zahtevna, je bilo žal preveč 
napak in tako nisem osvojil nobene točke. 
Sledila je evropska tekma na Hrvaškem, na 
legendarni progi Mladina v Jastrebarskem. 
V kvalifikacijah sem bil na 12. mestu, po 
prvi vožnji tudi 12. po prvem krogu, nato 
sta žal sledila dva padca in dirko sem kon-
čal na 24. mestu. V drugi vožnji sem imel 
soliden štart, a slab ritem v začetnih kro-
gih. V nadaljevanju sem uvrstitev popravil 
in dirko končal na 11. mestu, kar je zado-
stovalo za skupno 15. mesto. Sedaj sledijo 
priprave za Junior World Championship, 
ki bo v grškem Megalopolisu od 31. 7. do 
1. 8. 2021. To je tekma, na katero pride-
jo najboljši junior motokrosisti iz celega 
sveta. Vsaka država pošlje 5 najboljših 
tekmovalcev v vsaki kategoriji. V soboto, 
31. 7., so kvalifikacije in samo najboljših 
40 iz sobotnih kvalifikacij bo nastopalo na 
nedeljski tekmi. Upam, da se uvrstim med 
40 najboljših na svetu ter bom v nedeljo 
tekmovalec in ne gledalec.

Tvoji sošolci se pogovarjajo o počitnicah, 
ti pa o tekmah. 

Meni je ta šport ne nek način tudi spro-
stitev in rekreacija. Res pa je, da me na 
tekmah vedno spremlja oče, včasih tudi 
mama in brat, tako da si sem pa tja vsi 
skupaj privoščimo tudi počitnice oz. do-
pust.

Dobil si tudi športni znak Občine Trebnje 
za mladega športnika leta.
Ja, vesel sem bil, da so v meni prepoznali 
dobrega športnika in me nagradili z zna-
kom Občine. Upam in želim, da bom skozi 
svoje delo in znanje lahko pokazal še več 
in upravičil prejeto nagrado.

Motokros je šport, ki potrebuje tudi iz-
datne finančne vložke. Imaš kakšnega 
sponzorja?
Za vse zadeve trenutno skrbi moj oče, ki 
dobro vijuga med vlogami menedžerja, 
organizatorja, iskalca rezervnih delov in 
tudi sponzorjev, kar je trenutno težko.
Ogromno energije, časa in denarja vlaga 
v te zadeve in to me tudi žene med bolj-
še dirkače. Težko bi si želel boljšega oče-
ta, kot ga imam, ravno tako tudi mama in 
brat. Stric Aleš pa je vedno desna roka pri 
vsaki tekmi ali samo navijanju.
Hvala tudi trenerju Alešu Zajcu, saj brez 
njega ne bi bil tako uspešen.

Tudi mi smo veseli vsakega Žanovega 
uspeha in kot pravi rek: »Iz tega fanta še 
nekaj bo!« Srečno, Žan!

Mojca Smolič
Slike: M.S. in osebni arhiv

intervju
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»Podeželje od blizu«
V podružnični enoti Dobrnič smo se v letošnjem letu odločili, da 
bomo kljub temu, da je enota locirana v ruralnem okolju, skušali 
pri otrocih ozavestiti pomen ohranjanja naravnega okolja in eko-
loške pridelave hrane. Kljub epidemiji covid in nekajmesečnemu 
popolnemu zaprtju enote smo uspeli kakovostno sodelovati z 
okoliškimi kmetijami. Vseskozi smo otroke ozaveščali o pomenu 
pridelave in porabe lokalno pridelane hrane, ki ne prepotuje ti-
soče kilometrov, da pristane na naših mizah. Odkrivali smo tudi, 
kako pomembne so čebele za ohranjanje zdravega in rodovit-
nega okolja. Vse dejavnosti smo zaključili z dopoldansko izved-
bo kmečkih iger, pri katerih so se otroci obeh skupin pomerili 
med seboj. Metali so »laso« na lesenega konja, tekmovali v teku 
z žaklji, v molži živali in vleki vrvi ter sestavljali skladovnico drv. 
V skupnih prostorih enote pa smo projekt zaključili s pregledno 
razstavo v enoti.

Ariadna Agnič Reščič

Likovna ustvarjanja
Društvo likovnikov je kljub poletju zelo ustvarjalno. Vrstijo se šte-
vilna srečanja in razstave, in sicer:
Zveza upokojencev Dolenjske in Bele krajine je organizirala v 
Mirni Peči likovno kolonijo posvečeno njihovemu praznovanju. 
Srečanja, ki se ga je udeležilo več trebanjskih slikarjev, so pričeli 
v Šentjurju pred Pavčkovim domom. Teme ustvarjanja so bile ši-
roke – od slikovite in barvite ter etnografsko zanimive krajine in 
čebelarstvo. Iz teh krajev pa sta pesnik Tone Pavček in glasbenik 
Lojze Slak, ki sta bila tudi tema ustvarjanja … Dela so pokazali ob 
zaključku na priložnostni razstavi, v jeseni pa bodo dela tudi v 
Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka.
V Galeriji Ana v ZD Trebnje so po odmevni razstavi ZLDS na temo 
klasično slikarstvo postavili razstavo akvarelov domačega slikarja 
Braneta Praznika.
V juniju so se trebanjski umetniki udeležili slikarskega srečanja v 
Sevnici in Tabora ZLDS v Mozirskem gaju, sodelovali bodo tudi na 
likovni prireditvi v Žužemberku, za september pa že pripravljajo 
velik ekstempore, ki bo v Dobrniču.

Upokojenci in rekreacija
Kako upokojenci zelo potrebujejo rekreacijo in druženje po ko-
ronski krizi, dokazujejo velikološki pa tudi drugi starejši krajani v 
Temeniški in Mirnski dolini, ki se družijo in interesno povezujejo. 
DU Velika Loka je junija organiziralo planinski pohod za vsa druš-
tva omenjenega območja, in sicer po vrhovih in stezicah od Čate-
ža do Zagriča, kjer je lovska koča LD Velika Loka, ter seveda nazaj 
do izhodiščne točke. Pohoda se je udeležilo kar 52 pohodnikov. 
Pot v dolžini 15 km ni bila prenaporna, ponujala pa je čudovite 
poglede na dolenjsko krajino. Organizatorji so si prislužili visoko 
oceno za celoten pohod.

V juliju so se velikološki upokojenci odpravili na izlet v Posočje, 
kraljestvo bistrih voda. Tudi v tej pokrajini so pod vodstvom orga-
nizatorjev doživeli čudovite poglede in predstavitev območja, kot 
ga doslej niso poznali. Zadovoljstvo doživljajo tako organizatorji 
pohodov in prireditev kakor tudi udeleženci.

Brane Praznik
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Festival Dojiva se 
letos v Trebnjem že 
drugič
V avgustu obeležujemo svetovni teden 
dojenja. Med 1. in 7. avgustom se bo v 
Sloveniji odvijal 8. festival Dojiva se. Teden 
dojenja bo obeležila tudi Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje, ki bo v tem času izpostavila 
knjige na temo dojenja, starševstva, no-
sečnosti. 

V soboto, 7. avgusta, bo v 22 krajih po 
Sloveniji istočasno potekalo sproščeno 
druženje mamic, očetov in otrok, in sicer 
z namenom ustvariti mirno, sproščeno in 
podporno okolje za starše. 
V Trebnjem bo dogodek potekal v Parku 
FORMA VIVA pri knjižnici od 9. do 13. ure. 

Festival vsako leto pospremi tudi izdaja 
vodnika po nosečnosti in starševstvu Zau-

Povezovanje med 
podeželjem in 
mestom ter skrb za 
okolje
Povezovanje med podeželjem in mestom, 
iskanje tržnih niš ter skrb za okolje pove-
zujejo štiri projekte LAS STIK, ki jih izva-
ja 18 partnerjev, med katerimi so tudi 
občine Dolenjske Toplice, Ivančna Gorica, 
Trebnje in Žužemberk. 
Gozdna doživljajska učna pot s plezalno 
steno v Ivančni Gorici naj bi bila zaklju-
čena septembra 2022, medtem ko je bil 
projekt Forma Viva Trebnje, ki je bogato 
tradicijo na področju naivne umetnosti 
umestil kot gospodarsko priložnost, pre-
dan namenu februarja lani. »V središču 
Trebnjega prireditvena ploščad z galerijo 
na prostem živahno utripa s prireditva-
mi in delavnicami, ki povežejo generaci-
je in obiskovalce tudi iz okoliških krajev. 
Trebnje je dobilo neke vrste kulturno 
središče na prostem in veselimo se tudi 
doživljajskega turističnega razvoja, ki ga 
tako prizorišče s številnimi aktivnimi po-
samezniki in društvi po koncu epidemije 
zagotovo ponuja,« pravi vodja projekta 
Dejan Smuk. 
Hkrati s povezovanjem med podeželjem 

in urbanimi središči pa so s projekti, kot je 
bil Informiranje in ozaveščanje o poten-
cialu učinkovite rabe energije in obnovlji-
vih virov energije za sonaravni razvoj, se-
znanili 96 udeležencev delavnic z URE in 
OVE. V okviru projekta Kakovost zraka v 
zaprtih prostorih in URE pa so v osnovno-
šolskih učilnicah in vrtčevskih igralnicah 

analizirali kakovost zraka, da bi na podlagi 
rezultatov dosegli ravnovesje za energet-
sko varčnost na eni strani in zadostno ka-
kovost zraka v prostorih, ki jih uporabljajo 
otroci, na drugi strani. 

Liljana Omerzu,
koordinatorka LAS STIK

pam si, ki ga bo mogoče prevzeti na dan 
dogodka. 

Bistvo festivala je podpora mama mami. 
Ni pomembno, kako dolgo je ali bo mama 
dojila. Pomembna je podpora, saj si vsaka 

mama zasluži srčno in strokovno podporo 
v vseh trenutkih, ko jo potrebuje – ko otrok 
zvečer joka, ko ga čez dan pestijo krči ali ko 
misli, da morda nima dovolj mleka. Največ 
kar šteje, je prav podpora. 

Nataša Smolič

dogodki
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Anita Horvat je atletinja, ki se ukvarja s tekom na 400 m. Štiriin-
dvajsetletnica je lastnica absolutnega državnega rekorda v teku 
na 400 m in je ena izmed potnic na prihajajoče olimpijske igre v 
Tokio. Mladostniške dni je preživljala v Ljubljani, leta 2019 pa je 
postala občanka občine Trebnje. 

Kaj vas je pripeljalo v Trebnje? 
S partnerjem sva iskala primerno lokacijo za najin novi dom in 
Trebnje se je izkazalo kot najprimernejše. Vsak dan se vozim na 
treninge v Ljubljano, partner pa v službo v Krško. Trebnje se na-
haja ravno na pol poti in odločila sva se tukaj poiskati svoj dom.
Trebnje kot kraj naju je navdušil z zelo dobro infrastrukturo, to-
plino in kvalitetnim stadionom, kjer lahko opravim kakšen svoj 
trening. Tukaj sva našla dom, ki je zadostil vsem najinim željam 
in potrebam.

Kako ste se spoznali z atletiko?
Z atletiko sem se spoznala, ko sem občudovala svojo starejšo 
sestro Janjo, ki je bila moja velika vzornica in uspešna atletinja. 
Veliko smo hodili na njene tekme, navijali zanjo in vse to me je 
navdušilo za to, da sem tudi sama začela pri trinajstih letih treni-
rati atletiko. 

Ali sta s sestro še vedno povezani?
Seveda, malo se sicer pozna razlika v letih, saj je 9 let starejša, 
vendar se ta razlika iz leta v leto manj občuti. Glede na to, da 
se je tudi sestra preselila na Dolenjsko, kjer v Velikem Gabru živi 
skupaj s partnerjem in tremi otroki, lahko še naprej ostajamo po-
vezani. Sestra mi je skozi vsa leta stala ob strani in me spodbujala, 
motivirala in je ena mojih največjih oboževalk.

Ali je atletika edini šport, ki ste ga trenirali?
Ne. V otroštvu sem se ukvarjala z gimnastiko, malo kasneje sem 
se preizkusila v rokometu, vendar je bila atletika poseben šport, 
ki sem si ga že kot otrok želela trenirati in že takrat vedela, da si 
želim postati atletinja. 

Kako je potekala vaša športna pot?
Kot sem že povedala, sem začela trenirati atletiko pri 13. letih. Na 
začetku sem tekmovala na domačih tekmah in bila že od samega 
začetka konkurenčna ostalim, saj sem že na prvih tekmovanjih 
osvajala medalje. Kot mladinka sem tekmovala na svetovnem in 
evropskem prvenstvu. Kot mlajša članica sem nastopila na Evrop-
skem prvenstvu do 23 let, kjer sem v kvalifikacijskem teku popra-
vila 17 let star državni rekord. V finalu mi je le malo zmanjkalo 

Športnica Anita Horvat gre na olimpijske igre

do medalje in dosegla sem nehvaležno četrto mesto. Vseeno pa 
sem bila zadovoljna, saj sem se z državnim rekordom uvrstila na 
svoje prvo člansko svetovno prvenstvo, ki je potekalo v Londonu.
Leto 2018 pa je bilo moje najuspešnejše leto, takrat sem odtekla 
še vedno aktualni državni rekord. Rekord sem dosegla na enem 
od najprestižnejših mitingov, in sicer na Diamantni ligi v Monaku. 
Istega leta sem se udeležila tudi Evropskega prvenstva v Berlinu, 
kjer sem končala na 14. mestu in le za malo zgrešila uvrstitev v 
veliki finale. 
Nato je sledilo nesrečno leto 2020, v katerem smo bili športniki 
sploh veseli, da smo dobili priložnost na kakšnem tekmovanju. 
Vseeno pa sem bila lahko zadovoljna z dvema nastopoma na Dia-
mantni ligi, kjer sem dosegla 2. in 5. mesto.
V letošnjem letu sem začela tekmovati tudi v teku na 800 m in 
na prvi tekmi kariere dosegla normo za nastop na dvoranskem 
evropskem prvenstvu. Poletno sezono sem otvorila z bronasto 
medaljo na Svetovnem prvenstvu v štafetah v disciplini 2 x 2 x 
400 m. Postala sem tudi balkanska podprvakinja v teku na 400 m 
in Balkanska prvakinja v štafetni preizkušnji v teku na 4 x 400 m. 
Čez nekaj dni pa se že veselim odhoda na olimpijske igre v Tokio. 

Kdo vam pomaga pri doseganju uspehov?
Za seboj imam celotno ekipo, ki mi pomaga pri doseganju rezul-
tatov. V lanskem letu sem začela sodelovati s trenerjem Tevžem 
Korentom, poleg njega pa imam ob strani tudi fizioterapevtko, 
športnega psihologa in pa managerja. Ob strani mi stoji tudi par-
tner in družina, ki me spodbujajo in pomagajo, ko je to le možno.

Kako poteka vsakdan vrhunskega športnika?
Po navadi dopoldanski trening vsebuje tek, vaje za moč in sta-
bilizacijo, opravim pa jih kar v domačem okolju. Popoldne pa 
me čaka težji trening na stezi v Ljubljani pod vodstvom trenerja 
Tevža. Treningi trajajo v povprečju uro in pol. Veliko časa posve-
tim pripravi obrokov, saj pravilna prehrana igra veliko vlogo pri 
doseganju rezultatov. Pri prehrani moram biti zelo pozorna, da 
zaužijem dovolj vsega, kar potrebujem, saj se le tako lahko dobro 
regeneriram in ostanem energijsko podprta. 
Vsak dan moram poskrbeti tudi za regeneracijo po treningu. 
Doma uporabljam regeneracijske škornje, masažni pištolo, ma-
nualno masažo in se redno raztezam.

Kdaj poteka atletska tekmovalna sezona?
V atletiki imamo dvoransko sezono in sezono na prostem. Dvo-
ranski del se odvija od konca januarja do začetka marca, poletna 
sezona pa poteka od konca maja do septembra. V tem obdobju 

intervju
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se odvijajo tudi največja tekmovanja, kot so evropska in svetovna 
prvenstva ter olimpijske igre. 

Kako so covid ukrepi vplivali na vaše življenje in treninge?
Marec 2020 je bilo zame zelo stresno obdobje. Bilo je obdobje 
pred olimpijskimi igrami, vlada pa je zaradi pandemije korona-
virusa začela zapirati vse športne objekte, gibanje pa omejila na 
občinske meje. Takrat sem ostala dobesedno na cesti. S partner-
jem sva v najhujšem »lock downu« trenirala na bolj neprometnih 
cestah v Dolenjem Medvedjem selu. V tistem obdobju je bil prav 
on tisti, ki mi je pomagal, da sem ostala motivirana za treninge. 
Pred poletjem smo izvedeli, da so olimpijske igre prestavljene na 
naslednje leto, evropsko prvenstvo pa odpovedano. Skušala sem 
ostati pozitivna, ampak v sebi sem bila zelo razočarana in jezna. 
Imela sem občutek, kot da bi mi nekdo nekaj ukradel.

Rekli ste, da sta s parterjem skupaj trenirala. Ali se tudi on uk-
varja s športom?
Res je, tudi Urh je atlet, natančneje šprinter. Preko atletike sva se 
tudi spoznala. Lahko rečem, da je on moj najbolj zvesti navijač, 
saj je z menoj v dobrih in slabih trenutkih moje kariere in mi ved-
no pomaga tako, da trenira z menoj in me motivira.

Kakšni so občutki, ko postaviš državni in osebni rekord?
Biti najboljša Slovenka vseh časov v svoji disciplini je poseben ob-
čutek, saj se ti takrat poplača vse delo in trud, ki si ga do takrat 
vložil in to je nekaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi. V bistvu sploh 
ne znam opisati teh čudovitih občutkov. Je pa to neka posebna 
sreča.

Kaj je potrebno za izboljšanje rezultata?
Potrebno je trdo trenirati, da si telesno in mentalno v odlični pri-
pravljenosti. To ne bi bilo mogoče brez prave ekipe, saj vsak doda 
svoj košček v mozaiku. V bistvu je ves dan podrejen športu. Od 
trenutka, ko se zbudim, pazim na prehrano, treninge, regeneraci-
jo, tudi masaže, vse mora biti povezano in skrbno načrtovano. Ob 
vsem tem pa je pomembno, da ostajaš motiviran in lačen novih 
uspehov.

Kako poteka financiranje vrhunskega športnika?
Zelo vem vesela, da mi Slovenska vojska omogoča zaposlitev 
v Športni enoti, saj se tako lahko v celoti posvetim atletiki. Ne 

predstavljam si, kako bi bilo izvedljivo ostati na visokem medna-
rodnem nivoju brez podpore Slovenske vojske. Nekaj namenskih 
sredstev dobim od Atletske zveze Slovenije, od Olimpijskega ko-
miteja in Atletskega kluba Velenje, s tem si pokrivam stroške ve-
zane na treninge, priprave in regeneracijo.
Glede na to, da na treningih porabim veliko športne opreme, sem 
zelo vesela, da sem dobila za sponzorja športnega opremljevalca 
Adidas. Upam pa, da mi olimpijske igre odprejo nove priložnosti 
za sponzorstvo in sodelovanje z okoliškimi podjetji. 

Kako je biti v koži vrhunske športnice, ki odhaja na olimpijske 
igre v Tokio? Ali imate veliko oboževalcev?
Zdi se mi, da imam že nekaj oboževalcev v tujini, vem pa, da bi 
potrebovala še nekaj vidnejših uvrstitev iz evropskih in svetovnih 
prvenstev, preden bi postala bolj prepoznavna. Olimpijske igre so 
moje sanje že od malih nog in zdaj so se mi te sanje uresničile. 
Občutki, ki jih doživljam pred odhodom na OI, so nepopisni, saj 
sem polna pričakovanj.

Ali mislite, da boste imeli po olimpijskih igrah več oboževalcev?
Ja, to bomo pa še videli (smeh).

V letošnjem letu ste prejeli nagrado športnica leta Občine Treb-
nje in Mirna. Ali ste že bili kdaj športnica leta?
V bistvu ne. To je moje prvo priznanje za športnico leto, tako da 
sem res zelo ponosna in vesela, da sem prejela ta naziv. Zelo pa 
mi je žal, da se prireditve nisem mogla udeležiti, saj sem istoča-
sno imela tekmo v Slovenski Bistrici. Vem, da je bila prireditev 
zelo lepa, vsekakor pa si bom prizadevala, da se prireditve udele-
žim v naslednjih letih, če mi bo le čas dovoljeval.

Cilji, ki si jih želite doseči na olimpijskih igrah?
Na OI se odpravljam prvič. Sem polna pričakovanj, saj se v za-
dnjem obdobju intenzivno pripravljam na nastop na igrah. Cilj je, 
da na igrah odtečem izid sezone in se z dobrim časom uvrstim v 
polfinale. V kolikor mi to uspe, se bom borila za preboj v finale.

Želimo vam čim boljšo uvrstitev na olimpijskih igrah in še mnogo 
športnih in osebnih uspehov!

Vanja Jakopin
slike: osebni arhiv Anite Horvat

intervju
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Jože Klemenčič – dolgoletni gasilec 
praznoval
Ob delovnem postanku udeleženk 1. pohoda gasilk Gasilske zveze Trebnje 
(GZT) pri gasilcih v Veliki Loki so ob okroglem jubileju, 80-letnici, čestitali tudi 
dolgoletnemu predanemu in vsestranskemu gasilcu in veteranu Jožetu Kle-
menčiču, ki ni samo aktiven član v PGD Velika Loka. S svojim prostovoljnim za-
vzetim in odgovornim delom je že dolga leta prisoten tudi v organih, komisijah 
in pri projektih GZT. 
Zato so mu ob tej priložnosti čestitali v imenu vodstva in organov GZT pod-
predsednik in poveljnik GZT Milan Kastelic in Janez Uhan ter Olga Smolič, 
predsednica Komisije članic gasilk GZT. Ob tem je slavljenec v kratkem pred-
stavil svojo gasilsko pot in delo, se postavil med zbrano druščino za skupinsko 
fotografijo ter vse povabil na pogostitev v garaži gasilskega doma PGD Velika 
Loka. 
Spoštovani slavljenec Jože, hvala za vse opravljeno delo v dobrobit gasilske 
organizacije in naj se naše skupne poti še dolgo prepletajo. 

Mojca Femec GZT

Stane, Andreja, Franci  ̶ 
prejemniki priznanj
Na letošnji svečanosti ob 13. prazniku Občine Trebnje je 
bil med letošnjimi nagrajenci tudi Stane Gorec. Za pre-
dano dolgoletno delo v gasilski organizaciji, v matičnem 
društvu PGD Občine in vrsto let tudi na Gasilski zvezi 
Trebnje je prejel Plaketo Občine Trebnje. Bil je aktiven 
tudi v številnih oblikah družbenega življenja. 
Zaradi epidemije letos ni bilo tradicionalne regijske pri-
reditve ob 1. marcu, mednarodnem dnevu civilne zašči-
te, zato je poveljnik Civilne zaščite za Dolenjsko Marjan 
Šmalc ob priložnosti praznika Občine Trebnje podelil 
tudi priznanji Uprave Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje – Bronasti znak Civilne zaščite Andreji Zupan-
čič (PGD Šentlovrenc) in Franciju Hrovatiču (PGD Čatež 
pod Zaplazom) za njuno dolgoletno prostovoljno, pre-
dano in odgovorno delo v gasilski organizaciji. 

Mojca Femec, GZT

Strojnik – tečaj gasilske 
specialnosti
V prvem polletju tega leta je Gasilska zveza Trebnje izvedla 
kar nekaj izobraževanj, med drugim tudi tečaj specialnosti 
strojnik. 
Gasilci pri svojem delu gašenja in reševanja ob požarih ter 
drugih nalogah uporabljajo zahtevno tehniko in opremo. Za 
upravljanje le-te je potreben usposobljen in izkušen strojnik. 
Zato je bil v juniju organiziran 45-urni tečaj za nove strojnike. 
Teoretični del (17 ur) je potekal v dvorani PGD Trebnje, prak-
tični del (28 ur) pa pred gasilskim domom in pri merilni po-
staji na reki Temenici, od koder so črpali vodo proti bližnjemu 
hribu. 
Na tečaj se je prijavilo 29 kandidatov iz društev trebanjske 
gasilske zveze, uspešno ga je opravilo 26, trije pa k tečaju niso 
pristopili. 

Mojca Femec, GZT
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Vprašanje 
občana:
Kdo je odgovoren za na-
mestitev prometnega 
ogledala ob cesti Dobr-
nič−Grmada−Trebnje pri 
odcepu za Vavpčo vas in 
Stranje, ker je po mojem 
mnenju nevarno zlasti 
takrat, ko je visoka tra-
va?

Za odgovor smo se po-
novno obrnili na gospo-
da mag. Janka Zakrajška, 
univ. dipl. inž. vod. in 
kom. inž.

Za postavitev prometne 
signalizacije je potrebno 
oddati vlogo na Občini 
Trebnje. Občina Trebnje 
potem izda odločbo za 
postavitev, prometno 
signalizacijo pa postavi 
izvajalec gospodarske 
javne službe vzdrževanja 
cest Komunala Trebnje. 
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Domače borke zelo uspešne 
na državnem prvenstvu
V soboto, 3.7. , se je v Trebnjem odvilo državno prvenstvo v kic-
kboksu, ki ga je za Kickboxing zvezo Slovenije organiziral trebanj-
ski klub borilnih veščin Fearless Fighters pod vodstvom Alena 
Štritofa. Nastopilo je preko 150 tekmovalcev, ki so komaj čakali 
na tekmovanje, saj so se nekateri zaradi epidemije v ring oz. na 
tatami borišče vračali po dveletni pavzi. 
Tokrat so iz domačega kluba nastopile samo borke: Nastja Smo-
lič, Ema Gracel, Manca Senica in Klara Brodnik. »Punce so na-
stopile v disciplini Kick light, v kateri sicer mi ne tekmujemo, saj 
je kup različnih pravil ter omejitev in se disciplina kar razlikuje 
od naše K-1r, v kateri drugače tekmujemo v ringu. Tokrat ni bilo 
nobene tekmovalke, ki bi se bila pripravljena pomeriti z našimi 
puncami v ringu, zato smo se odločili za borbe na tatamiju. Do-
bili smo kar nekaj opozoril oz. minus točk in celo diskvalifikacije, 
s čimer pa ni nič narobe, saj so dekleta vseeno dobile izkušnje 
tekmovanja in dosegle zavidljive rezultate. Moje borke so tako 
osvojile dve prvi mesti oz. sta postali državni prvakinji in dve tre-
tji mesti. Odličen rezultat glede na prilagajanja, ki smo jih morali 
narediti, da smo sploh lahko nastopili izven naše discipline,« je 
povedal trener Alen Štritof, ki se hkrati zahvaljuje županu g. Aloj-
ziju Kastelicu in Občini Trebnje ter KS Trebnje in Dejanu Smuku 
za pomoč pri izpeljavi ter odlični podpori športa v teh časih.
Za trebanjski klub pa ta tekma še ne pomeni mirnega poletja oz. 
počitka, saj se Veronika Grabnar bori 10. 7. v Budimpešti za pas 
organizacije WFC po pravilih MMA. 
Držimo pesti in verjamemo, da se lahko domov vrne z novim od-
ličjem oz. šampionskim pasom.

Mojca Smolič
Slika: arhiv kluba

Trebanjski borci uspešno pričeli »novo« 
sezono
V nedeljo, 20. 6., je v slovaškem mestu Mostenica potekala liga tajskega boksa, na kateri 
so nastopili tudi domači borci kluba borilnih veščin Fearless Fighters. Tekmovanja tajske-
ga boksa so na Slovaškem na zelo visokem nivoju in njihova liga je ena izmed najbolje 
organiziranih v Evropi.
»Na tekmovanje smo odšli s 5 borci, a se žal za Emo Gracel in Manco Senica tisti dan ni 
našlo ustrezne nasprotnice. Čeprav sta obe opravili vaganje in vse potrebno za borbo, ki 
je kasneje ni bilo, sem zelo ponosen nanju. Zame sta obe zmagovalki, kot da bi se borili,« 
je povedal trener trebanjskega kluba Alen Štritof.
Prva je nato nastopila Klara Brodnik, ki je v svoji prvi borbi odločno premagala domačin-
ko po soglasni sodniški odločitvi. Klara je od prvega trenutka vodila borbo in nasprotnici 
ni pustila, da bi vnesla svoj tempo, kar je bil ključ do zmage.
Drugi je nastopil Klemen Miklavčič, ki je na žalost izgubil, a kljub temu pokazal odlično 
predstavo in za svojo prvo borbo upravičil odhod na tekmovanje. Klemen je tako prido-
bil izkušnje iz borbe in komaj čaka na ponoven nastop na kasnejših tekmovanjih.
Zadnja pa je nastopila Nastja Smolič, ki je imela za nasprotnico malo izkušenejšo doma-
činko od sebe. Zaradi svoje vrhunske kondicijske in tehnične pripravljenosti je vseeno 
uspela premagati slovaško nasprotnico in tako brez dvoma zmagala s soglasno sodniško 
odločitvijo.
»Zelo sem zadovoljen z nastopi svojih športnikov in res smo trdo trenirali celo leto. 
Vmes nam jo je »zagodla« še situacija s covidom in pogoji niso bili najboljši, a smo kljub 
temu trenirali, kolikor se je le dalo. Z nastopi na tekmovanju se je trud poplačal z odlič-
nimi rezultati. Sledi državno prvenstvo, ki bo 3. 7. v Trebnjem, in verjamem, da bomo na 
domačem tekmovanju pobrali še več odličij in osvojili tudi naslove državnih prvakov,« je 
še optimistično dodal Alen, ki se že veseli novih izzivov z mlado ekipo.

Mojca Smolič
Slika: arhiv kluba

šport 
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Tretji 12-urni 
kolesarski maraton 
»Sela so zakon« 
TEAM 82
V soboto, 12. 6. 2021, se je na Selih pri Šum-
berku na pobudo znanega ekstremnega ko-
lesarja Borisa Praznika ter naših krajanov 
odvil že tretji 12-urni kolesarski maraton.

Tudi letos je trasa potekala od Sel pri Šum-
berku do Zagorice pri Biču in nazaj na izho-
dišče v skupni dolžini 8,4 km, in sicer nepre-
trgoma od 7. ure zjutraj do 19. ure zvečer. 
Poleg kolesarjenja so se nekateri udeležili 
teka in hoje. Tudi letos je športno druženje 
prineslo nove rekorde. Celotna ekipa 52 
udeležencev je tako prekolesarila in pre-

Mala šola nogometa v 
Vrtcu Mavrica Trebnje
V šolskem letu 2020/2021 se je Male šole nogometa udele-
žilo prek 56 otrok starostnega skupine od 5 do 6 let in izre-
klo slovo Vrtcu Mavrica Trebnje, kajti jeseni se že veselijo 
prvih šolskih radosti. Kljub temu, da nam je preteklo leto 
ponagajal covid-19, so nadebudni mali nogometaši uspeš-
no izvedli treninge pod vodstvom trenerja in vzgojitelja 
Mladena Šiške in obenem zaključili vrtčevska doživetja. 

Ob zaključku so otroci prejeli majice z logotipom vrtca in 
kluba, medalje in diplome, ki jih je sponzoriral NK Trebnje. 
Ob tem gre zahvala vodstvu Vrtca Mavrica Trebnje in tudi 
nogometni šoli ter matičnemu klubu. 

Leon Lobe, NK Trebnje
Arhiv: Vrtec Mavrica Trebnje Nogometni utrinki iz Male šole nogometa v Vrtcu Mavrica Trebnje

hodila neverjetnih 403 krogov ter opravila 
3.385,2 km z 70.122 m višinske razlike.

Po končanem športnem dnevu je vse udele-
žence čakal zaključek s podelitvijo priznanj 
in daril, kot se spodobi za takšen dogodek in 
za toliko premaganih kilometrov. Z velikim 
veseljem smo že snovali načrte za naslednji 
12-urni športni dan, ki bo zagotovo tudi v 
letu 2022.

Zato da je dogodek potekal gladko in te-
koče ter v pravem športnem duhu, gre 
posebna zahvala donatorjem: podjetju 
AM-TEL d.o.o., ekipi TEAM 82, številnim 
krajanom ter vsem, ki so kakorkoli poma-
gali pri organizaciji ter sami udeležbi do-
godka.

Damjan Golob
Predsednik KS Sela pri Šumberku

šport
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Atletsko svetovno 
prvenstvo za 
mladince − Eva 
Murn dosegla 
normo
Po tem, ko se je lansko leto svetovno mla-
dinsko prvenstvo izmuznilo Matevžu Šu-
štaršiču, ki je bil v teku na 100 m in 200 m 
že uvrščen na tekmovanje, je to letos uspelo 
Evi Murn v teku na 100 m z ovirami. Lansko 
svetovno prvenstvo v Nairobiju, Kenija, je 
bilo namreč zaradi epidemije COVID pre-
stavljeno na letos. 
Eva je izredno napredovala, saj je na ovi-
rah skoraj za sekundo izboljšala svoj lanski 
najboljši rezultat in z mladinskim klubskim 
rekordom 14,12 sekunde uspela doseči 
normo za nastop v Keniji. Med 17. in 22. 
avgustom bo ena izmed osmih mladih slo-
venskih atletskih upov na tem tekmovanju.
Napreduje pa tudi Matevž, letos je še izbolj-
šal svoja osebna rekorda na šprintih ter si 
priboril nastop na evropskem prvenstvu za 
mlajše člane v Tallinu, Estonija. V teku na 
200 m ter v zelo močni slovenski štafeti 4 x 
400 m bo nastopil že v sredini julija. Za oba 
naša člana seveda držimo pesti!
Letošnja tekmovalna sezona sicer poteka v 
skladu s koledarjem tekmovanj, a je krepko 
zaznamovana s COVID ukrepi. Zaenkrat gle-
dalci na tekmovanjih sploh niso bili dovo-
ljeni, tekmovalci in spremljevalci pa se mo-
ramo držati zelo strogih pravil. Kljub temu 
in kljub izostanku skupnih treningov, ki jih 
zaradi ukrepov praktično celo zimo nismo 
mogli izvajati, tudi naši najmlajši atleti osva-
jajo najvišja mesta v državi; tako ekipno kot 
posamično.
Znova se je izkazala mlada športnica leta 
v občinah Trebnje in Mirna Karla Jerič. 
Na Atletskem pokalu Slovenije za pionirje 
(U16) je s sunkom krogle 13,01 metra kar 
za 40 centimetrov popravila 33 let star klu-
bski rekord za pionirke, ki ga je držala še ena 
Trebanjka Martina Hribar. Ta dosežek je bil 
dovolj za srebrno medaljo. Za veliko prese-
nečenje na Atletskem pokalu pa je poskrbel 
Erazem Nejc Drakslar. Erazem že dolgo tre-
nira z nami, a je tokrat prvič sodeloval na 
državnem tekmovanju v tej starostni skupi-
ni. Nastopil je v hitri hoji na 3000 metrov in 
zasedel odlično tretje mesto. Čestitke vsem 
mladim atletom!
ATLETSKA VADBA V TREBNJEM POTEKA 
TUDI MED POČITNICAMI! Za več informacij 
nam pišite na email: mitja.svet@gmail.com.

 Mitja Svet
Trener AK Krka

šport 
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PRI VOVKU BODO
ZARJOVELI LEVI

Baragovi
dnevi

Celi junij in tudi še v juliju obeležujemo 30 let samostojne Slo-
venije, občinski praznik in Baragov dan − spominski dan Obči-
ne Trebnje.

Otroci, dijaki in študentje so odšli na zaslužene počitnice. Že-
lim jim prijetne počitnice ter druženje v skladu z upošteva-
njem navodil NIJZ. Ravno tako občankam in občanom prijeten 
dopust. Za varen odhod jeseni v šolo in nemoteno delo v gos-
podarstvu se priporoča cepljenje proti covid-19.

Slovenija je z julijem prevzela vodenje Evropske skupnosti, kar 
je za našo vlado velika odgovornost. 

Franci Kepa, predsednik svetniške skupine OO SDS Trebnje

Slovenija praznuje in predse-
duje Svetu Evropske unije

Kadar se v vsakdanjosti zavem, kako hitro mineva čas, si želim, 
da bi to znal zajeti v pomembne dogodke. Letos je prav gotovo 
najpomembnejši razglasitev države Slovenije pred tridesetimi 
leti. Dogodkov v času osamosvojitve se zelo dobro spomnim. Bil 
sem gimnazijec in številni takratni dogodki so se mi še posebej 
vtisnili v spomin. Globoko so me nagovorili in zaznamovali mojo 
nadaljnjo življenjsko pot. Vesel in hvaležen sem, da so številni 
takratni akterji iz vrst krščanskih demokratov, med njimi Lojze 
Peterle, predsednik osamosvojitvene vlade, danes člani Nove 
Slovenije, stranke, ki je blizu ljudem. Naše uspešno delo se kaže 
na zadovoljnih obrazih ljudi, njihova podpora pa nam vsem daje 
zagona in moči za nadaljnje delo.
Prvega julija 2021 je Slovenija prevzela polletno predsedovanje 
Svetu Evropske unije že drugič v zgodovini države Slovenije. To je 
izjemna priložnost za našo vlado in državo, da se pokažemo v do-
bri luči. V Evropski uniji so odprta številna vprašanja. Prepričan 
sem in verjamem, da jim bomo s skupnimi močmi kos. 
Človeštvo, z njim pa tudi EU in Slovenija kot njen del, se bo v 
prihodnosti moralo spopasti z izjemnimi podnebnimi in geostra-
teškimi izzivi.

ZA ZELENO, DIGITALNO IN ODGOVORNO PRIHODNOST. ZA 
LJUDI, ZA BLAGINJO ZA VSE!

Vsem želim zdrave, sproščene in doživete počitniške dni.
Blaž Pavlin, poslanec NSi
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ZAHVALA

MARIJA HOČEVAR MINKA
15. 7. 1943−25. 6. 2021

Ob slovesu naše mame, babice in tašče se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, 
sodelavcem, vaščanom in prijateljem za vse darovano in izrečeno sožalje.

Posebna zahvala vsem v DSO Trebnje in SB Novo mesto za skrbno nego. Hvala 
Komunali Trebnje za organizacijo pogreba in gospodoma Slavku in Romanu 
za lepo opravljen obred. Hvala tudi vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji 
poti.

Žalujoči: vsi njeni.

Si kot sonce življenja sijala,
za vse svoje ljubezen razdala,
odslej boš kot zvezda svetleča,
naj ti v nebesih dana bo sreča.

ZAHVALA
V 69. letu starosti se je poslovila od nas

OLGA ŽONTA
iz Velikega Gabra

(20. 6. 1952−8. 6. 2021)

Ob smrti naše drage življenjske sopotnice, mame, babice in prababice se srčno 
zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v teh najtežjih trenutkih življenja. Naše 
hvaležne misli naj dosežejo vse, ki ste jo pospremili na zadnji poti, darovali 
cvetje in sveče ter izrekli iskrene besede sočutja.
Hvala gabrskemu župniku za čutno opravljen obred, pogrebni službi Perpar in 
šentviškim pevcem za lepo odpete pesmi.
Verjamemo, da bo spomin nanjo ostal živ in večen.

Žalujoči: vsi njeni.

Kam teče ta reka divja, neukrotljiva.
Bregove in vijuge sama izbira,
a brez nas ni njenega nemira.

ZAHVALA
V 88. letu starosti se je od nas poslovil dragi mož, oče, dedek in pradedek

JOŽEF RUS 
iz Velike Loke 40. 

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom in prijateljem za iz-
rečena sožalja, sveče in ostale darove. Posebna zahvala Pogrebni službi Novak 
iz Žužemberka, zdravstvenemu osebju ZD Trebnje, Društvu upokojencev iz 
Velike Loke in župniku g. Robertu Hladniku za opravljeni obred. 

       
  Vsi njegovi

Sklenjen je krog življenja,
a ljubeč spomin živi naprej.
V grobu preranem naj v miru počiva,
do snidenja spet nekoč, nekje.

ZAHVALA
Zapustila nas je draga mami

MARIJA ROGELJ
Studenec, Trebnje

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste z nami delili žalostne trenutke slovesa, 
nam bili v močno oporo in pomoč, ji poklonili cvetje, sveče in svete maše. 
Molili zanjo ter izrekli ali zapisali mnoge besede sočutja. 

Hvala vsem, ki ste jo spoštovali, imeli radi in jo boste ohranili v lepem spo-
minu.

Vsi njeni

Zgodbe slovenske osamosvojitvene vojne
V 172. št. Glasila občanov občine Trebnje zdravstveni delavci, pripadniki 
Teritorialne obrambe in novinar Nedeljskega dnevnika vsak po svoje opi-
sujejo spomine na dogodke, ki so jih doživeli leta 1991 na Medvedjeku.
Z zanimanjem sem prebral zapise zdravstvenih delavcev. Čeprav sva se o 
njih večkrat pogovarjala z dr. J. Kranjcem, s katerim sva prijateljevala, so bili 
zato še bolj zanimivi. V njih sem zaznal popolno identičnost.
V slabo voljo pa sta me spravila zapisa poveljnika pokrajinskega štaba, v 
katerem je zapisanih kar nekaj stvari, ki so drugačne od dejanskega doga-
janja. Čeprav ga pisec taktično skriva za petindvajsetlletno neavtorizirano 
pripoved, moram reči, da mene in še mnogo drugih, ki stvari dobro pozna-
mo tudi z druge strani, s tem ni prepričal. O tem kdaj drugič.
Jagodo na torto pa je dodal novinar Tomaž Bukovec. Zgodbe ne bom ko-
mentiral, ker je predolga, pač pa del nje kar prepisal. „Spet cigo. Izvlekel je 
pištolo, skočil do mene in mi prislonil cev na čelo. Vedel je, da sem odkril 
njegovo vlogo obveščevalca, ki je spremljal kolono in jo usmerjal. Zar čete 
ubiti svog vojnika, kojemu ste komandovali osamdesete godine na Bloka-
ma, sem se skušal izviti. Pa znate mog tatu, sem spet poskušal, in ko sem 
mu povedal njegovo ime, je pritisk pištole popustil. Beži, mali, dok se nisam 
predomislio ... je zagrgral, kajti vedel je, da pomenim zanj smrtno grožnjo, 
če ga bom naznanil. Čez nekaj ur so vojaki Teritorialne obrambe oba prijeli 
in odpeljali na Dob, o čemer obstaja dokumentacija“.

Izgovor na funkcijo očeta nekoč v Pokrajini pred oficirjem JA lahko razume-
mo, da je bil „njihov.“ Je bil to vzrok razrešitve? O tem največ ve tisti, ki je 
prevzel njegove posle.
Spoštovani novinar T. Bukovec! Prosim vas, če mi lahko pojasnite, kdaj in 
od koga so teritorialci dobili pooblastila, da so civilnim osebam brez doka-
za krivde, brez pravnomočne sodbe, brez možnosti pritožbe dne 27. junuja 
lahko na podlagi vaše prijave odvzeli prostost in jih odpeljali na Dob. Če 
govorite o Dobu, razumemo, da so jih odpeljali v zapor. Če pa ste mislili na 
centralno zbirališče za vojne ujetnike, pa ste bili za dva dni prehitri. Ukaz 
za formiranje centralnih zbirališč za vojne ujetnike je bil izdan šele 29. ju-
nija 1991. Vedite, da je ne glede na dogodke vseskozi veljala mirnodobna 
zakonodaja.
Še en dokaz več, da policijski vojni veterani izstopimo iz mračne pozabe, v 
katero nas vsako leto vse globje potiskate in prikažemo dogodke takšne, 
kot so dejansko bili, hkrati pa odkrijemo vse, ki so krivi za vse, kar se je na 
Medvedjeku hudega zgodilo. V prikazu zgodovinske resnice morajo dobiti 
mesto tudi tisti, ki so odrekli poslušnost ukazom poveljstva PŠTO, kot oni, 
ki so poleg strateško pomembnih opravil skozi celotno akcijo, posredovali 
še obvestilo za pravočasni umik, da polomija ne bi bila še mnogo, mnogo 
hujša, kot je bila.

Anton Gole, član Koord. podsk. za Dol. in BK.
in policijski vojni veteran

pismo bralca / zahvale
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»Je čas, ki da,
je čas, ki vzame,
pravijo, je čas,
ki celi rane,
in je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.«

ZAHVALA
V 80. letu starosti se je zaključila življenjska pot našega dragega moža, atija, 

dedija, in prijatelja

ĐORĐA POPOVIĆA
iz Grma pri Trebnjem.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem, 
sodelavcem ter vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih nudili oporo, za izre-
čena sožalja, darovano cvetje in sveče. Zahvaljujemo se Komunali Trebnje ter 
Kvartetu Strmole za lepo opravljen pogreb. 
Hvala vsem, ki ste bili z nami ob njegovem slovesu in ga pospremili k večne-

mu počitku.
Žalujoči: vsi njegovi. 

DARINKA KOTAR
1959−2021

iz Velikega Gabra

V neskončno praznino, ki jo je ustvaril neizbežen trenutek minljivosti, se je 
izlila tvoja brezmejna ljubezen, moč dajanja, tvoja nežna roka, mila duša in 
tvoje bogato srce. Dala si nam mnogo, mnogo več, kot si sama sanjala. Del nas 
je odšel s teboj, del tebe pa ostaja v nas, za večno. 

Hvala vsem, ki ste delili svoj čas z njo in vsem, ki jo boste nosili v srcu.

Pogrešali te bomo.

Tvoji domači.

ZAHVALA
V 74. letu nas je mnogo prezgodaj zapustil

dragi mož, oče, dedo, svak, tast, brat in stric

FRANC LAMOVŠEK
                            iz Velikega Gabra

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, pri-
jateljem in znancem. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili 
na njegovo zadnjo pot, za vsa izrečena sožalja, spodbudne besede, darovano 
cvetje in sveče, svete maše in dober namen.
Hvala župniku Janezu Jeromnu za lepo opravljen obred, pogrebni službi Per-
par, pevskemu društvu Prijatelj iz Šentvida, cvetličarni Cvetmarket, izvajal-
cu Tišine, kolektivu Ribarnice Valovi, ZD Ivančna Gorica in podjetju Tipro 
Grosuplje.
Hvala dr. Bogomirju Humarju, medicinski sestri Janji in patronažni sestri Joži. 
Posebna zahvala nečakinji Smilji za čudovit govor ob njegovem slovesu.

Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, 
očeta in ljubega dedija

ŠTEFANA DEBEVCA
                                  iz Rihpovca

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, cvetje, sveče in denarno pomoč. Hvala pogrebni službi No-
vak (Žužemberk) za organizacijo pogreba, župniku za lepo opravljen obred, 
pevcem za odpete žalostinke, PGD Lukovek, Zvezi veteranov vojne za Slove-
nijo in Društvu za napredek Hribovec-Rihpovec, podjetju Orkoplast d.o.o., 
podjetju Sep d.o.o.

Posebej se zahvaljujemo Nefrološkemu oddelku SB Novo mesto za zdravljenje 
in nego.

Posebej hvala vsem neimenovanim, ki ste nam kakor koli pomagali in našega 
dragega v tako velikem številu pospremili na zadnjo pot.

Žalujoči: vsi njegovi.

ZAHVALA
V 60. letu starosti nas je zapustil naš 

dragi sin, mož, oče, brat in stric,

FRANC GLAVAN
Gorenje Selce 11, Dobrnič

Z bolečino v srcu se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
sodelavcem, ki ste z nami delili žalost, darovali sveče, svete maše in denarne 
prispevke, ter pokojnega pospremili na njegovi zadnji poti.

Iskrena hvala sodelavcem Litostroja Power, gasilcem PGD Občine, šoli Grm 
Novo mesto, g. Stanetu Gorcu za govor ob slovesu. Hvala tudi pogrebni službi 
Novak, pevcem in g. Milošu Koširju za lepo opravljen obred.

Hvala vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi.

Kdor živi v spominu druih, 
ni mrtev, je samo oddaljen. 
Mrtev je tisti, ki ga pozabijo.

ZAHVALA

V 76. letu starosti nas je zapustila
draga mama, babica, sestra in teta

OLGA VUGRIN LOBE
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in doma-
čima duhovnikoma za izrečena sožalja in tolažilne besede ob slovesu. Posebna 
zahvala pogrebni službi Komunala Trebnje, Kvartetu Strmole za zapete pesmi 
slovesa in g. župniku Robertu Hladniku za lepo opravljen obred.

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

Žalujoči: vsi njeni.

zahvale
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Prevozi Prijatelj d.o.o. je podjetje s 30-letno tradicijo. Vozimo po 
celotni Sloveniji in tudi Evropi. Na milijone varno prevoženih kilo-
metrov in zadovoljne stranke so naše zadovoljstvo in ponos. Naša 
dejavnost obsega prevoz dijakov, delavcev iz okoliških krajev, tu-
ristične prevoze in tudi izredne linije. Sodelujemo z različnimi izo-
braževalnimi ustanovami, podjetji, agencijami, raznimi društvi, 
klubi in tudi posamezniki. Imamo sodoben, udoben, predvsem 
pa varen in ekološko sprejemljiv vozni park, ki ga upravlja mlada 
in prijazna ekipa voznikov. Vsako potovanje je za nas dodatna po-
trditev dobrega sodelovanja s poslovnimi partnerji, naročniki in 
zaposlenimi.
V avgustu uredimo vse mesečne ali letne subvencionirane vo-
zovnice. Lahko nam pošljete samo izpolnjeno vlogo za subven-
cioniran prevoz ali pa nam vrnete staro vozno karto in pripišete, 
kateri letnik boste obiskovali v naslednjem šolskem letu in kateri 
produkt bi radi imeli (mesečno ali letno vozovnico). Za vse ostalo 
poskrbimo mi. Pri nas ni čakalnih vrst. Kartico boste prejeli na 
avtobusu, ko se boste začeli voziti. Mesečna vozovnica stane 25 
€, letna pa 200 €. Za vse informacije smo dosegljivi na telefon: 
031 377 287, 041 / 051 627132 ali e-mail: prevozi@prijatelj.biz

1. nagrada – jesenska jakna
2. nagrada – 2 majici, kapa nogavice
3. nagrada – 1 majica, kapa, nogavice

Geslo križanke in svoj naslov pošljite izključno na dopisnicah na 
Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali na elektronski na-
slov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com najkasneje do pone-
deljka, 6. 9. 2021. Gesel po tem datumu in gesel brez naslova ne 
bomo upoštevali.

Pravilno geslo nagradne križanke iz junijske številke Glasila se 
glasi BUČNA OLJA. Prejeli smo 93 rešitev, od tega 4 nepravilne. 
Na seji 12. 7. 2021 smo izžrebali 3 nagrajence:

1. nagrajenka: Mrzel Milanka, Stari trg 34, 8210 Trebnje
2. nagrajenka: Lojzka Zver, Luža 21, 8211 Dobrnič
3. nagrajenka: Pekolj Jožica, Vrbovec 28, 8211 Dobrnič

Nagrajenci lahko dvignejo nagrade  v KZ Trebnje, Stari trg, Treb-
nje. 

križanka
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Najboljša zaščita je cepljenje
K preprečevanju širjenja virusa lahko pomembno prispeva 
vsak od nas. Pri tem je najpomembnejše, da upoštevamo 
priporočena zaščitna ravnanja: vzdržujemo medosebno 
razdaljo vsaj 2 metra, pravilno nosimo masko, skrbimo za 
higieno rok, zmanjšamo medosebne stike z drugimi in v 
primeru bolezni ostanemo doma. Najučinkovitejši ukrep 
za zaščito našega zdravja in zdravja naših bližnjih pa je ce-
pljenje, ki predstavlja najboljšo zaščito pred boleznijo ter 
težavami, tveganji in posledicami, ki jih prinaša covid-19. 

 »NALEZIMO SE DOBRIH NAVAD

– CEPIMO SE«
Epidemija covid-19 je povzročila eno največjih kriz v zadnjem stoletju, ki je korenito spremenila 
naša življenja. Učinkovita cepiva so v tem trenutku edino realno upanje, da se epidemija ne bo 

ponovila tudi v naslednji hladni sezoni. 

Varnost in učinkovitost cepiv
Skrb glede varnosti in učinkovitosti cepiv je odveč. Vsa ce-
piva morajo namreč skozi enake, točno določene postopke 
testiranja in ocenjevanja, kjer se preverja njihova učinkovi-
tost in varnost. Cepiva proti covidu-19 so bila preizkušena v 
kliničnih testiranjih, v katerih je sodelovalo več deset tisoč 
ljudi in čeprav je bila časovnica strnjena, se je upoštevalo 
vse pomembne vmesne korake.

Zaščitimo sebe in druge
Odločitev za cepljenje proti covidu-19 je vsekakor v rokah 
vsakega posameznika, odgovornost do drugih pa je v rokah 
nas vseh. Ne pozabimo, da je cepljenje proti covidu-19 tudi 

Okuži se lahko vsakdo od nas
Z novim koronavirusom se lahko okuži vsak, tako starejši 
kot tudi mlajši, izkušnje pa kažejo, da imajo težji potek bo-
lezni starejše osebe in osebe s kroničnimi obolenji (kot so 
kronične bolezni dihal, sladkorna bolezen, srčno-žilne bole-
zni, rak ipd.). Med skupinami, ki jim Svetovna zdravstvena 
organizacija in Centri za nadzor bolezni še posebej pripo-
ročajo cepljenje, so zato tudi kronični bolniki in starejši od 
60 let, ki predstavljajo več kot 30 odstotkov vseh okuženih 
v Sloveniji.

izkaz odgovornosti do tistih, ki so lahko krhkega zdravja in 
podvrženi resnim zapletom. Ko bomo na vrsti, se torej cepi-
mo. S tem namreč izkazujemo skrb zase in za vse okoli nas. 

Pomembno je namreč, da za uspešno obvladovanje epide-
mije stopimo skupaj.

Zato se čim prej nalezimo dobrih navad in se cepimo v čim 
večjem številu.

Dodatne informacije o cepivih in cepljenju lahko najdete 
tudi na posebni spletni strani Nacionalnega inštituta za 
zdravje, www.cepimose.si.


