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Želimo vam blagoslovljen
božič in zdravo, srečno, 

uspešno ter predvsem složno 
novo leto 2022!

Župan Alojzij Kastelic
s sodelavci občinske

uprave in
občinski svetniki
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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 šte-
vilko je ponedeljek, 10. 1. 2022, do 15. ure, 
predviden izid je v sredo, 19. 1. 2022.
Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po 
tem datumu, bodo uvrščeni v naslednjo števil-
ko, če bodo še aktualni.

občinske novice

Spoštovane občanke  
in spoštovani občani, 
zakorakali smo v mesec december, najbolj 
čaroben mesec v letu … v čas, ko se s pono-
som oziramo na leto, ki odhaja, in ko polni 
upanja in smelih načrtov zremo v leto, ki pri-
haja …
Leto 2021 je že drugo leto zapored, ki ga je 
zaznamovala pandemija COVID-19, ki nas 
kar noče in noče izpustiti iz svojega prije-
ma, pa vendar smo se nekako navadili živeti 
z virusom in omejitvami, ki jih prinaša. Še 
vedno je med nami veliko posameznikov, ki 
v virus ne verjamejo, ne glede na krutosti, 
ki jih le-ta pušča za seboj – številne smrti in 
dolgoročne posledice na fizično in duševno 
zdravje posameznikov. Še vedno ni dovolj 
visoko število tistih, ki zaupamo zdravstveni 
stroki in smo se cepili, precepljenost je na-
mreč še vedno prenizka. Nedavno smo vam 
na spletni strani Občine predstavili »model 
švicarskega sira«, ki prikazuje, da ima vsak 
ukrep »luknje«, zato jih je potrebno kom-
binirati čim več. Kljub vsem ukrepom pa je 
dolgoročna rešitev še vedno le cepljenje, kar 
vedno znova poudarjajo tudi strokovnjaki. 
Kljub vsem omejitvam v letu 2021 pa smo 
v občini Trebnje uresničili veliko projektov: 
izgradnja kanalizacije v naselju Jezero, iz-
gradnja igrišča pri Podružnični šoli Dobrnič, 
ureditev nadstrešnice Globoko, rekonstruk-
cija ceste na Orlaki, številne preplastitve 
cest, ureditev postaj za izposojo koles v sklo-
pu projekta Kolesarska veriga na podeželju, 
izgradnja Medgeneracijske točke Temenica, 
ki je še v teku, pridobili smo gradbeni dovo-
ljenji in dokončali dokumentacijo za projekta 
Večnamenskega objekta v Velikem Gabru ter 
Večnamenskega doma na Svetinji … Veliko 
projektov smo tudi prijavili na razpise za pri-
dobitev nepovratnih sredstev – za nekatere 
smo že pridobili pozitivne odločbe, nekateri 
so še v postopkih ocenjevanja. 
Specifične razmere na trgu gradbenih stori-
tev, ko cene kar rastejo in rastejo, in ko pri-
manjkuje izvajalcev za vse projekte, ki jih že-

limo naročniki udejanjiti, krojijo tudi »usodo« 
naših projektov. Tako je bila pogodba za ener-
getsko prenovo CIK-a podpisana šele konec 
novembra, kljub temu, da smo s postopkom 
začeli že poleti, saj je bila potrebna ponovitev 
postopka in zagotovitev dodatnih sredstev. Po-
dobno je s projektom razširitve podružnične 
šole v Dolenji Nemški vasi, kjer trenutno izva-
jamo že tretji postopek izbire izvajalca – upam, 
da tokrat končno uspemo priti do podpisa po-
godbe. Posledično je kar nekaj projektov ne-
dokončanih in jih prenašamo v leto 2022, npr. 
infrastrukturna zazidava na Studencu, ureditev 
državne ceste v Velikem Gabru in krožišča v 
Trebnjem, izdelava dokumentacije za telovad-
nico in dozidavo OŠ Veliki Gaber … 
Projektom smo namenili tudi koledar Obči-
ne Trebnje za leto 2022, in sicer vam ob izte-
ku večletnega finančnega okvirja 2014–2020 
predstavljamo dvanajst LAS-ovih projektov v 
občini Trebnje, za pripravo in izvedbo katerih 
so zaslužni lokalni akterji. Upam, da vam bo 
všeč in boste s ponosom pogledovali nanj. Naj 
vam služi kot spodbuda za uresničevanje vaših 
idej in načrtov. 
Leto 2021 je bilo tudi leto jubilejev, praznovali 
smo 30 let samostojne Slovenije, 90 let Knjižni-
ce Pavla Golie Trebnje, 50 let Galerije likovnih 
samorastnikov, 60 let je praznovala Komunala 
Trebnje, 50 let Kegljaški klub Trebnje, čebelarji 
so praznovali 300 let rojstva Petra Pavla Gla-
varja … Vsem skupaj še enkrat iskrene čestitke 
ob častitljivih visokih jubilejih. 
Spoštovane občanke in spoštovani občani, 
želim vam lepo preživete božične praznike, 
čim več iskrenih nasmehov, toplih objemov in 
sproščenih klepetov, ki jih zadnje čase vse bolj 
manjka. V letu 2022 pa naj bodo vsi dnevi zdra-
vi, veseli in srečni, kajti kot pravi pesem Toneta 
Pavčka: 
»Vsak dan je nov dan za sanje. Za male in velike 
želje, za smeh in radosti, za veselje, vsak dan 
pot naprej nas pelje.«

Vesel božič in srečno 2022!
mag. Irena Starič, v. d. direktorja Občinske 
uprave Občine Trebnje

Da bi z optimizmom zrli v nove čase,
tako za skupnost, kot tudi zase.

Da bi se dobrega mnogo med občani godilo,
kar v vsak dom naj prinaša občinsko Glasilo.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vam želimo 
vesele božične praznike,

ter zdravja polno leto 2022.

Člani uredniškega odbora Glasila občanov.
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javni razpis

JAVNI RAZPIS

za podelitev priznanj »ŠPORTNIK LETA« v občini Trebnje in občini Mirna za leto 2021.

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

 Športnik leta za leto 2021.

Priznanja Športnik leta so najvišja priznanja v občinah Trebnje in Mirna, ki se podeljujejo za delo in dosežke na področju športa. Stro-
kovni svet za izbor in podeljevanje priznanj vsako leto podeli naslednja priznanja 

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

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

Celoten razpis je objavljen na spletnih straneh občin Trebnje in Mirna. 
Vse predloge za podelitev priznanj, razen za priznanje Športnik leta po izboru navijačev, je potrebno predložiti na obrazcu, ki je na 
spletni strani obeh občin, ali pri sekretarju Leonu Lobetu (glej e-naslov). Predloge pošljite na naslov Športna zveza občin Trebnje 
in Mirna (ŠZ TIM), Trubarjeva 2, Trebnje ali na e-naslov: sportnazvezaobcintrebnjeinmirn@gmail.com najkasneje do vključno 4. 
januarja 2022. Javna razglasitev nagrajencev bo praviloma februarja 2022 (odvisno od razmer glede Covid-19 v državi) na prireditvi 
»Športnik leta«, ki bo tokrat na Mirni.

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

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

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

Leon Lobe l.r.
Sekretar ŠZ občin Trebnje in Mirna

Leto 2021 je že drugo leto zapored, ki ga je močno zaznamovala nova resničnost, ki nam jo skozi ukrepe in omejitve narekuje 
virus. Na preizkušnji so naša osebna prepričanja in vrednote, vendar pa je na preizkušnji tudi kolektivna zavest našega naroda. 
Med ljudmi prihaja do nasprotovanj in delitev, ki ne prinašajo rešitev temveč le vedno večji razkol in nazadovanje naše družbe. 
Ker prehod iz starega v novo leto pomeni nove začetke, želim, da se v novem letu vsi skupaj poskušamo bolj vživeti v kolektiv-
no dobro naše prihodnosti in nato ravnamo skladno s prepričanji, ki bodo izhajala iz te zavesti. Le tako bomo premagali in za 
sabo pustili bremena preteklega leta, v novem letu pa znova vzpostavili osebno in skupno slogo in mir, ki bosta vodilo našega 
napredka.
Želim vam blagoslovljen božič in zdravo, srečno, uspešno ter predvsem složno novo leto 2022!

Župan Alojzij Kastelic s sodelavci
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Novosti pri ureditvi parkirnega režima v Trebnjem  
ter vzpostavitev osmih parkirnih mest v modri coni  
na Gubčevi cesti
Uporabnike plačljivih parkirnih površin 
v Trebnjem obveščamo, da je župan na 
podlagi prejetih pripomb v zvezi z novim 
parkirnim režimom spremenil pravilnik, 
ki med drugim ureja tudi pogoje za izdajo 
dovoljenj za parkiranje.

Po novem se lahko vlagatelju izda dovolje-
nje za parkiranje za največ dve vozili, pri 
čemer na javnih parkirnih površinah, za 
katere je izdano dovoljenje za parkiranje, 
ni dovoljeno hkrati parkirati obeh vozil. 
Sprememba je dobrodošla za uporabnike, 
ki parkirne površine iz različnih razlogov 
uporabljajo z različnimi vozili.

Za dodatne informacije se prosimo obrni-
te na Skupno občinsko upravo občin Do-
lenjske (tel. št.: 07 39 39 270; e-naslov: 
souod@novomesto.si).

Razširitev ceste  
v Svetinjah
Lokalna cesta od Dolenjega Vrha do Svetinj je bila do 
nedavnega precej ozek in ovinkast odsek. V mese-
cu novembru pa je Občina Trebnje z izvajalcem del 
GMP, Božo Kos s.p. izvedla razširitev ceste v dolžini 
približno 350 metrov. V sklopu razširitve je bilo ure-
jeno tudi odvodnjavanje s cest z novimi muldami. 
Obračunska vrednost projekta je znašala 36.937,82 
eur. Razširjen odsek bo omogočil boljšo varnost v 
cestnem prometu, saj je bilo prejšnje stanje nevar-
no predvsem z vidika srečevanja nasprotno vozečih 
vozil.

mag. Janko Zakrajšek
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

OU Občine Trebnje

Hkrati občane obveščamo, da je bilo na 
podlagi prejetih pripomb na delu parkirne 
površine P5 (na Gubčevi cesti v Trebnjem) 
z ustrezno prometno signalizacijo vzpo-
stavljeno območje za kratkotrajno parki-
ranje (modra cona). Sprememba omogo-

ča uporabnikom storitev na Gubčevi cesti 
enourno brezplačno parkiranje na osmih 
parkirnih mestih.

Gorazd Koračin
Oddelek za splošne zadeve

Občinske uprave Občine Trebnje

Veseli december 2021
Občina Trebnje tudi letos financira projekt »Veseli december 2021«, v sklopu katere-
ga bo v mesecu decembru organizirano obdarovanje otrok in prireditev s prihodom 
DOBREGA MOŽA. Vse starše otrok, rojenih v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020, 
obveščamo, da bodo otroci na prireditev, ki bo organizirana v krajevni skupnosti, 
vabljeni po pošti. 

Sredstva za darila prispevajo krajevne skupnosti in Občina Trebnje, organizacijo prire-
ditev pa je Dedek Mraz zaupal Zvezi kulturnih društev Trebnje.

Mestni park v Trebnjem bodo z novoletnimi okraski polepšali otroci iz vrtca, osnovnih 
šol ter oskrbovanci varstvenega delovnega centra in doma starejših. 

Dedek Mraz se veseli srečanja z otroki ter vsem želi lep, zabaven in čaroben december.

Majda Šalehar, Oddelek za družbene 
dejavnosti in gospodarstvo

Občinska uprava Občine Trebnje
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Prva obletnica lansiranja globalne 
strategije za popolno odpravo  
raka materničnega vratu −  
17. november 2021
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je 17. novembra 2020 lansirala globalno strategijo za eliminacijo raka materničnega vratu, 
s katero se je svet prvič v zgodovini zavezal k odpravi raka. Šlo je za edinstven dogodek, ki so ga države po vsem svetu obeležile z 
istočasno osvetlitvijo vsaj ene kulturne znamenitosti v državi s turkizno barvo, ki je simbolična barva raka materničnega vratu. Zavezi 
se je že lani pridružila tudi Slovenija, letos pa se ji je ob prvi obletnici pridružila tudi Občina Trebnje. Z modro-zeleno barvo smo tako 
16. in 17. novembra 2021 osvetlili upravno stavbo Občine Trebnje, namen pa je bil izraz podpore enotnosti držav pri tej zgodovinski 
in globalni zavezi za popolno odpravo raka materničnega vratu.
Rak materničnega vratu je v Evropski uniji drugi najpogostejši rak pri mladih ženskah (15–44 let), takoj za rakom dojk. V Sloveniji raka 
materničnega vratu od leta 2003 učinkovito preprečujemo v okviru organiziranega državnega presejalnega progama ZORA, nosilec je 
Onkološki inštitut Ljubljana. Cilj programa je, da s pregledom zdravih žensk na tri leta pravočasno odkrijejo in zdravijo predrakave in 
zgodnje rakave spremembe materničnega vratu, ter s tem preprečijo nastanek raka ali ga odkrijejo v zgodnjem stadiju, ko je izjemno 
dobro ozdravljiv. Presejanost v programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila v občini Trebnje v letu 2021 72,9 %, (v 
Sloveniji pa 72,4 %), kar kaže na dobro ozaveščenost žensk na eni in dobro delo naših zdravnikov na drugi strani.
Zaradi učinkovitega odkrivanja in zdravljenja predrakavih sprememb v okviru progama ZORA v zadnjih letih z rakom materničnega 
vratu zboli le okrog 110 žensk in umre okrog 40 do 50 na leto. To je izjemen uspeh, saj je bila zgodovinsko gledano Slovenija ena od 
evropskih držav z največjim bremenom tega raka, v začetku 60. let smo imeli breme raka materničnega vratu, ki je primerljivo bre-
menu v Afriki danes. 
17. novembra 2021 je na Onkološkem inštitutu potekal tudi tradicionalni, letos že 11. izobraževalni dan programa ZORA z medna-
rodno udeležbo. Virtualna konferenca je bila namenjena strokovni javnosti, predvsem zdravnikom in medicinskemu osebju, sodelo-
valo pa je 19 predavateljev, ki so program ZORA in problematiko raka materničnega vratu osvetlili z različnih zornih kotov, predstavili 
primere iz prakse, izmenjali izkušnje in pripomogli k nacionalnim in globalnim premikom na področju uresničevanja zaveze k popolni 
odpravi raka materničnega vratu.

Povzeto po https://zora.onko-i.si/ 

Mateja Zupančič
Oddelek za splošne zadeve

Občinska uprava Občine Trebnje

Državni program zgodnjega odkrivanja
predrakavih spremeb
materničnega vratu
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Pet desetletij Galerije likovnih 
samorastnikov Trebnje, 
mednarodnega stičišča 
umetnikov samorastnikov
»… samorastniška umetnost kot likovna smer vendarle še uspe-
va, ker obstaja notranja potreba, ki jo rojeva in ji daje trdno me-
sto v umetniškem svetu. Ta umetniška vizija je, ne le za avtorje, 
ki večinoma ustvarjajo nagonsko in črpajo iz bogate zakladnice 
ljudske likovne tradicije ter mladostnih predstav in sanj, temveč 
tudi za likovno občinstvo nujni korektiv premočno mehanizirane-
ga dela, preveč standardiziranega življenja, preveč konfekcijskih 
ciljev in pričakovanj. Gledalca vrača k nekaterim bistvenim po-
stavkam naše človečnosti.« dr. Zoran Kržišnik, 2008.

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje je bila kot varuhinja del, 
ki so jih umetniki podarili Taboru, ustanovljena leta 1971. Zau-
pana ji je bila naloga, da zbira, razstavlja, proučuje, dokumentira 
in promovira domačo in mednarodno naivno in samorastniško 
likovno umetnost. V petih desetletjih se je razvila v edinstveni 
muzej z obsežno mednarodno zbirko, ki vsako leto raste in pre-
dano uresničuje začrtano vizijo. 

Danes hrani bogato mednarodno zbirko slik, kipov in reliefov, 
naivne in samorasle likovne umetnosti vseh kontinentov sveta. 
Združuje bogastvo javnosti manj znane sodobne likovne ustvar-
jalnosti, izvirnih likovnih izrazov in samosvojih interpretacij sve-
ta in življenja. Pomemben del obsežne mednarodne zbirke so 
slovenski umetniki, ki predstavljajo skoraj tretjino zbirke, kar 
ji daje še posebno dediščinsko vrednost in nacionalni pečat. 
Nedvomno gre za največjo javno mednarodno zbirko naivne in 
»samorasle oz. samouke« likovne umetnosti na Slovenskem, ki je 
pomembno sooblikovala tujo in slovensko vizualno ustvarjalnost, 
od prvih let 20. stoletja do danes, zaradi česar je pridobila velik 
ugled v mednarodni javnosti. 

Zbirka je nastajala kot rezultat taborov likovnih samorastni-
kov. Ideja o organiziranju taborov se je porodila že leta 1965 
ob razstavi Viktorja Magyarja mag. Cirilu Pevcu, tedaj predsed-
niku Skupščine občine Trebnje, ki je za idejo navdušil ravnatelja 
Osnovne šole Trebnje Adolfa Gruma. K sodelovanju sta pritegnila 
predsednika sodišča in znanega kulturnika Janeza Gartnarja, ki je 
sprva kot predsednik Skupnosti za likovno dejavnost samorastni-
kov ter kasneje kot predsednik Upravnega odbora tabore vodil 
vse do leta 2008. 

Prvi tabor (Tabor slovenskih naivnih umetnikov) je bil organizi-
ran leta 1968 in se je s širitvijo programa večkrat preimenoval, 
nazadnje leta 1992 v Mednarodni tabor likovnih samorastnikov. 
Tabor še danes gosti slikarje in kiparje iz celega sveta, ki ob za-
ključku večdnevnega dela in druženja galeriji podarijo ustvarje-
no delo. Izbor sodelujočih avtorjev in s tem dopolnjevanje stal-
ne zbirke je ves čas strokovno voden in ga od samega začetka 
opravlja umetniški, danes strokovni svet. Vse od začetkov so ga 
sestavljali ugledni umetnostni zgodovinarji strokovnjaki in kritiki: 
dr. Zoran Kržišnik, ki je umetniškemu svetu predsedoval štirideset 
let, dr. Mirko Juteršek, Nebojša Tomašević, Aleksander Bassin, 
Gerhard Ledić, Vladimir Maleković, Andrej Pavlovec, Blaž Peršin, 
dr. Ferdinand Šerbelj, dr. Damir Globočnik, Slavko Pregl, Maruša 
Stupica, mag. Ciril Pevec in Andrejka Vabič Nose. Umetniški svet 
je zasnoval premišljeno zbiralno politiko in programsko usmeri-
tev galerije, s pomočjo katere se zbiranje neprekinjeno nadaljuje 
še danes. 

Galerija je svoje prve prostore dobila na Baragovem trgu, kjer je 
bila postavljena prva stalna razstava, organizirane pa so bile tudi 
začasne razstave in saloni, ki so nudili vpogled v takrat aktualno 
likovno produkcijo. Na njih so se predstavljali najizvirnejši in naj-
pomembnejši dosežki jugoslovanske naive, s svojimi deli pa se 
je predstavilo več kot 120 različnih avtorjev: Ivan in Josip Gene-
ralić, Jože Horvat Jaki, Jan Knjazovic, Ivan Lacković Croata, Sandi 

Trebanjsko župnišče, v katerem je med letoma 1971 in 2004 domovala 
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje. Vir: arhiv GLST

Anton Plemelj (levo), Janez Gartnar in Ciril Pevec (desno) med II. Tabo-
rom, avgust 1969

Odprtje razstave v Vicqu: Ciril Metod Pungartnik, župan Občine Trebnje, 
dr. Andrej Capuder, veleposlanik RS v Franciji, dr. Janez Dular, minister za 
kulturo RS, Franck Borotra, francoski minister za indrustrijo in komuni-
kacije, Jeannine Allemand, predsednica Muzeja in Michel Giraud, pred-
sednik okrožja L’lle-de France. Vir: arhiv GLST
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Leskovec, Viktor Magyar, Pero Mandić, 
Dobrosav Milojević, Franjo Mraz, Vangel 
Naumovski, Greta Pečnik, Jože in Konrad 
Peternelj, Ivan Rabuzin, Anton Repnik, 
Lucijan Reščič, Petar Smajić, Sava Stojkov, 
Ivan Večenaj in številni drugi. 

Sprva je galerija delovala pod okriljem za-
voda Tabor, ki ga je vodil ravnatelj Adolf 
Grum. Nato se je razvijala v okviru Sku-
pnosti za likovno dejavnost samorast-
nikov, ki ji je predsedoval Janez Gartnar, 
leta 1994 pa je prešla pod okrilje Centra 
za izobraževanje in kulturo Trebnje in se 
pod vodstvom tedanje direktorice Da-
rinke Tomplak leta 2004 preselila v nove 
prostore na Golievem trgu, kjer deluje še 
danes.

Zbirka je bila predstavljena v različnih 
krajih Slovenije in v tujini. Gostovala je 
na Poljskem in v Italiji. Ob 25-letnici Med-
narodnega tabora likovnih samorastnikov 
so jo predstavili v Cankarjevem domu Lju-
bljana, leta 1994 je sodelovala na svetov-
ni razstavi naivne umetnosti INSITA v Bra-
tislavi in prejela priznanje za nacionalno 
zbirko naivne umetnosti, čez dve leti pa 
je bila predstavljena v francoskem mestu 
Vicq ter kasneje še na Hrvaškem in v Srbiji.

Tabor in galerija sta prispevala k večji pre-
poznavnosti naivne umetnosti v Sloveniji 
in v tujini, Trebnje pa je postalo generator 
kulturnega dogajanja v lokalnem okolju. 
Ves čas sta povezovala različne organiza-
cije in posameznike ter spodbujala umet-
niško dogajanje in kulturni razcvet v oko-
lju. Tako so bili leta 1974 organizirani prvi 
Dnevi kulture in umetnosti – danes znani 

Odprtje 30. Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov leta 1997, Milan Kučan, predsednik 
Republike Slovenije z Janezom Gartnarjem. Vir: arhiv GLST

Obisk predsednika države dr. Danila Türka v Galeriji 13. marca 2012
Vir: [foto: Daniel Novakovič/STA]/Urad predsednika Republike Slovenije

kot prireditev Iz trebanjskega koša, kot 
odziv na likovno ustvarjanje v okviru tre-
banjskih taborov pa je leta 1975 izšla prva 
številka literarne revije Samorastniška be-
seda. Med pomembne muzejske dejavno-
sti sodi tudi izobraževanje mladih, kar se 
udejanja vse od leta 1977, ko je bil orga-
niziran prvi Mali likovni tabor, ki še danes 
spodbuja mlade ustvarjalce Dolenjske in 
Bele krajine k likovnemu ustvarjanju, in si-

cer pod pokroviteljstvom Zveze kulturnih 
društev Trebnje in JSKD-OI Trebnje. 

Ponosni smo na dosežke preteklih let. 
Pred nami pa so novi izzivi in cilji, ki te-
meljijo na odgovornosti ohraniti, predv-
sem pa oplemenititi dosežene rezultate 
ugledne skrbnice izvirne kulturno-likovne 
dediščine in vidne sooblikovalke tuje in 
domače vizualne umetnosti.

V počastitev petdesetletnice Galerije li-
kovnih samorastnikov Trebnje je bila okto-
bra odprta mednarodna razstava Medna-
rodno stičišče umetnikov samorastnikov. 
Razstava povezuje likovne izraze šestih go-
stujočih muzejev v dialogu z izbranimi deli 
slovenske ustvarjalnosti, ki se nahaja v slo-
venski sobi stalne postavitve. Mednarodni 
projekt, v katerem je moči združilo sedem 
muzejev, spremlja tudi bogat katalog z 
izjemnimi reprodukcijami in kar osmimi 
strokovnimi besedili in predstavitvami bo-
gastva muzejskih praks in pojavnosti naiv-
ne in samorasle likovne umetnosti. Razsta-
vo je oblikoval Vasja Cenčič v sodelovanju 
s kustosoma razstave ddr. Damirjem Glo-
bočnikom in dr. Petjo Grafenauer. Razsta-
va bo na ogled do 10. februarja 2022.

Patricija Pavlič, direktorica CIK Treb-
nje-Galerija likovnih samorastnikov 

Trebnje
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Občina Trebnje prejela 
donacijo 20.000 obraznih 
higienskih mask
Družba ART-PE d.o.o. iz Trebnjega je Občini Trebnje v začetku de-
cembra donirala 20.000 obraznih higienskih mask.

Občina je 14.200 mask v skladu z izkazanimi potrebami namenila 
Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje, Knjižnici Pavla Golie 
Trebnje, Vrtcu Mavrica Trebnje, Osnovni šoli Trebnje, Komunali 
Trebnje d.o.o. in Gasilski zvezi Trebnje.

Osnovna šola Veliki Gaber se je za ponujeno donacijo zahvalila 
in jo odstopila kakšni neprofitni organizaciji. Na Občini Trebnje 
smo se tako odločili, da 5.800 mask namenimo Območnemu zd-
ruženju Rdečega križa Trebnje, s katerim smo v času epidemije 
nalezljive bolezni COVID-19 zelo dobro sodelovali in za katerega 
smo prepričani, da bo zaščitne maske ustrezno razdelil med naj-
ranljivejše skupine občanov.

Družbi ART-PE d.o.o. se v imenu vseh prejemnikov prijazno za-
hvaljujemo za donacijo!

Gorazd Koračin
Oddelek za splošne zadeve

Občinske uprave Občine Trebnje

Poročilo  
z 18. redne seje 
Občinskega sveta 
Občine Trebnje
Župan je sklical 18. redno sejo Občinske-
ga sveta Občine Trebnje (v nadaljevanju: 
Občinski svet), ki je potekala v sredo, 24. 
novembra 2021, od 16. do 18.33 ure v 
predavalnici Centra za izobraževanje in 
kulturo Trebnje in preko videokonferen-
ce MS Teams. 
Na seji je bilo prisotnih 19 članic in čla-
nov Občinskega sveta, na dnevni red pa 
je bilo umeščenih 16 točk. Na Občini 
Trebnje smo pri organizaciji in izvedbi 
seje spoštovali priporočila in ukrepe NIJZ 
za preprečitev širjenja okužb z virusom 
SARS-CoV-2 ter upoštevali veljavne odlo-
ke Vlade RS. 
Občinski svet je na 18. redni seji uvodo-
ma z dvema predlaganima sprememba-
ma potrdil zapisnik 17. redne seje z dne 
13. 10. 2021. 
V sklopu kadrovskih zadev je Občinski 
svet potrdil mandat nadomestni članici 
Občinskega sveta, Saši Gognjavec, ki je 
nadomestila Tanjo Cesar, ki je podala od-
stopno izjavo. 
Imenovana je bila tudi nadomestna čla-

nica Občinske volilne komisije Občine 
Trebnje, in sicer Kristina Hočevar iz Sel 
pri Šumberku. 
V drugi obravnavi je bil sprejet Odlok o 
razglasitvi Cerkve sv. Janeza Krstnika v 
Brezi za kulturni spomenik lokalnega po-
mena.
Občinski svet je v nadaljevanju sprejel 
Odlok o spremembah Odloka o proraču-
nu Občine Trebnje za leto 2022 – spre-
membe proračuna II, z upoštevanjem 
sprejetega Amandmaja št. 1, ki je bil vlo-
žen s strani članov in članic Občinskega 
sveta s prvopodpisanim Miho Severjem. 
V nadaljevanju je bil v prvi obravnavi 
sprejet tudi Odlok o podelitvi koncesi-
je za opravljanje javne službe v osnovni 
zdravstveni dejavnosti na področju sploš-
ne medicine v občini Trebnje 
Občinski svet je sprejel sklep, da je pred-
log Program oskrbe s pitno vodo iz javnih 
vodovodnih sistemov v upravljanju Ko-
munale Trebnje d.o.o. na območju obči-
ne Trebnje v obdobju 2022-2025 uskla-
jen z Občino Trebnje. 
V nadaljevanju je bil sprejet Sklep o sofi-
nanciranju društev, ki delujejo v javnem 
interesu – šport za leto 2022, s katerim 
se sredstva v višini 143.000,00 EUR na-
menijo za sofinanciranje izvajanja letne-
ga programa športa in se dodelijo klu-
boma, ki delujeta v javnem interesu, in 

sicer Rokometnemu klubu Trimo Trebnje 
in Nogometnemu klubu Trebnje. 
Občinski svet je potrdil še novelacijo 
Dokumenta identifikacije investicijskega 
projekta »Skupaj za varni jutri«, ki ga je 
novembra 2021 izdelal nosilec projekta/
prijavitelj LAS STIK, in Dokument iden-
tifikacije investicijskega projekta (DIIP) 
Večnamenski objekt Veliki Gaber ter po-
oblastil župana Občine Trebnje Alojzija 
Kastelica za potrditev investicijske do-
kumentacije skladno z Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ za projekt Obnova igrišča in 
vadišča za golf Blato.
Občinski svet se je seznanil s stanjem po-
stopka glede nadaljevanja izvajanja pro-
grama zobozdravstvo odraslih v obsegu 
0,41 tima. 
Prav tako se je Občinski svet seznanil s 
sklepom za izplačilo sredstev iz proračun-
ske rezerve za odpravo škode po požaru.
Vse informacije o sklicu in vsebini sej 
Občinskega sveta so na voljo na spletni 
strani Občine Trebnje (www.trebnje.si), 
na kateri si lahko preberete gradiva in 
potrjene zapisnike preteklih sej.

Andreja Perc
Oddelek za splošne zadeve

OU Občine Trebnje
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Stota obletnica 
odkritja inzulina: 
odkritje, ki rešuje 
življenja, vendar je 
pot še dolga
Sladkorna bolezen prizadene veliko ljudi 
vseh starosti, zbolevajo tudi vedno mlaj-
ši. Z ozaveščanjem, ukrepi za zdrav na-
čin življenja, z zgodnjim odkrivanjem in z 
zagotavljanjem dostopne in kakovostne 
zdravstvene obravnave lahko pomembno 
prispevamo k preprečevanju te bolezni 
oziroma odložimo njen pojav na kasnejše 
življenjsko obdobje, prispevamo k boljšim 
izidom zdravljenja in k večji kakovosti živ-
ljenja bolnikov s sladkorno boleznijo.
Občina Trebnje je kot odgovor na poziv 
Zveze društev diabetikov Slovenije letos 
občinsko stavbo v obdobju od 8. do 21. 
novembra obarvala v modro in se s tem 
pridružila mednarodnim aktivnostim ob 
svetovnem dnevu sladkorne bolezni, ki je 
14. november. Cilj Zveze društev diabeti-
kov Slovenije je bil 100 osvetljenih objek-
tov, ker v letošnjem letu zaznamujemo 
tudi 100. obletnico iznajdbe inzulina. Ta je 
za osebe s sladkorno boleznijo pomenila 
veliko prelomnico pri zdravljenju, saj jim 

omogoča preživetje in kvalitetnejše življe-
nje.
Za več informacij o sladkorni bolezni, 
njenih simptomih, posledicah in ukrepih 
za njeno preprečevanje obiščite splet-

Na enem izmed sestankov, ki ga je organi-
ziral Nacionalni inštitut za javno zdravje, je 
vodja delovne skupine za nalezljive bolezni 
Območne enote Novo mesto in območna 
koordinatorka cepljenja, ga. Marta Košir, 
dr. med., spec. javnega zdravja, na mode-
lu švicarskega sira predstavila ukrepe, ki 
so dokazano učinkoviti pri preprečevanju 
širjenja koronavirusa SARS-CoV-2.

Model švicarskega sira nekoliko drugače, 
vendar zelo nazorno in prepričljivo prika-
zuje ukrepe in njihove učinke pri omejeva-
nju širjenja koronavirusa.

Model predstavlja več plasti (rezin), ki 
skupaj dokazano preprečujejo širjenje ko-
ronavirusa. Poteka na dveh ravneh odgo-
vornosti:
• osebna odgovornost: vzdržujemo 

medosebno razdaljo, ob prvih zna-
kih bolezni ostanemo doma, upora-
bljamo zaščitno masko, skrbimo za 
higieno rok in kašlja, ne dotikamo se 
obraza, čim manj časa se zadržujmo v 
gneči; 

no stran društva na https://www.diabe-
tes-zveza.si/.

Mateja Zupančič
Oddelek za splošne zadeve

Občinska uprava Občine Trebnje

• družbena odgovornost: dosledno 
upoštevamo ukrep hitrega testiranja 
in sledenja, prezračujemo prostore, 
spremljamo vladne ukrepe in finanč-
no podporo, spoštujemo ukrepa ka-
rantene in izolacije, cepimo se.

NE POZABIMO: Posamezen ukrep ne za-
dostuje, ker ima pomanjkljivosti (luknje). 

Upoštevati jih moramo čim več. Izvajati 
jih mora večina oseb.

Potrudimo se torej, da »iz sira narežemo 
čim več rezin«.

Gorazd Koračin
Oddelek za splošne zadeve

Občinske uprave Občine Trebnje

Model švicarskega sira pri omejevanju širjenja koronavirusa
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Izgradnja kanalizacije  
in ČN Jezero
Občina Trebnje je v novembru 2021 dokončala investicijo iz-
gradnje kanalizacijskega sistema v naselju Jezero, ki je obse-
gala izgradnjo ločenega kanalizacijskega sistema s čiščenjem 
na samostojni ČN (čistilni napravi) velikosti 150 PE. Z izgrad-
njo kanalizacije za komunalne odpadne vode se je izvedla 
tudi rekonstrukcija obstoječega padavinskega kanala.

Sočasno se je na območju izvajanja del rekonstruiral tudi vo-
dovod, ki je bil predmet ločenega projekta, hkrati pa se je v 
cestno telo položila nova EE infrastruktura – podzemni elek-
tro vodi in izvedla sodobna javna razsvetljava. Po izgradnji 
kanalizacijskega sistema se je v naselju izvedla tudi prepla-
stitev celotne širine vozišča. Končna obračunska vrednost 
celotne investicije je v delu kanalizacije znašala 362.048,98 
EUR brez DDV oz. 441.699,76 EUR z DDV, kar predstavlja 
najvišjo vrednost projekta Občine Trebnje v letu 2021. Pri 
izvedbi infrastrukture javne razsvetljave in podzemnih elek-
tro vodov pa je sredstva pomagala zagotoviti Krajevna sku-
pnost Dolenja Nemška vas v višini 25,704,99 EUR z DDV.

Z investicijo Občina Trebnje uresničuje strategijo trajnostne-
ga razvoja, hkrati pa je Občina zagotovila izgradnjo sodob-
nega kanalizacijskega sistema v okviru zakonskih predpisov 
evropske direktive o opremljanju aglomeracij in standardov, 
ki jih predpisuje Evropska unija na področju varovanja oko-
lja.

Matija Bitenc
Občinska uprava Občine Trebnje

Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Nepozabno doživetje članov 
SBC v Las Vegasu
Člani Kluba slovenskih podjetnikov SBC – Slovenian Business 
Club so se konec meseca novembra družili na sončni strani 
sveta, v Las Vegasu. Mesto v ameriški zvezni državi Nevada je 
svetovno znano središče iger na srečo, nakupovanja, vrhun-
skih restavracij in zabave in tako imenovano ‘Mesto greha’.
Na desetdnevni poti so člani SBC delegacije odkrivali svetov-
no znane casinoje Las Vegasa, uživali v gastronomskih doži-
vetjih Zume, nagrajene japonske restavracije, v Los Angelesu 
obiskali Bevery Hills in v Staples centru navijali za Anžeta Ko-
pitarja, s katerim so se tudi srečali.
Poleg tega je delegacija SBC obiskala pomembno srečanje 
predstavnikov gospodarstva in politike EU in ZDA na prvem 
dogodku “EU – Nevada Days” (Dnevi EU v Nevadi). Za člane 
SBC je to zagotovo edinstvena priložnost, saj bodo tako lahko 
pridobili pomembne stike za prodor na ameriško tržišče.
Delegacija Evropske unije v Združenih državah, slovensko 
predsedovanje Svetu Evropske unije, in zvezna država Ne-
vada prvič skupaj organizirajo dogodek “EU – Nevada Days” 
(Dnevi EU v Nevadi), ki bo potekal od 1. do 3. decembra 2021 
v Las Vegasu v Nevadi in gostil najvidnejše predstavnike gos-
podarstva EU, politične predstavnike ZDA, predstavnike slo-
venskih in evropskih ambasad v ZDA ter guvernerja v Nevadi 
Stevea Sisolaka.

Med člani SBC delegacije, ki so potovali tja je bil tudi Andrej Bajuk, 
direktor TEM Čatež. Upajmo, da mu je uspelo najti kakšen stik za mo-
rebitno odprtje novega trga in predstavitev TEM-ovih vtičnic in stikal.

Mojca Smolič
FOTO: osebni arhiv Joc Pečečnik
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OŠ je obiskovala v Trebnjem, šla na Gi-
mnazijo Novo mesto in kasneje študij na-
daljevala na Elektro fakulteti, kar je bilo 
veliko presenečenje vseh, ki so jo poznali. 
Pravi, da je bilo ravno to tisto, o čemer ni 
ničesar vedela in radovednost jo je gnala v 
odkrivanje neznanega. Kljub študiju, ki je 
bil kompleksen, je hkrati odstirala druga 
področja, predvsem računalništva, kjer je 
uspešno zaključila študij računalništva in 
informatike. Rada pove, da so njen karak-
ter delno izoblikovali šport, delo v vino-
gradu ter njena mlajša brat in sestra. Kot 
diplomantka ljubljanske Fakultete za elek-
trotehniko je nadaljevala izobraževanje na 
magistrskem študiju na Golden Gate Uni-
versity v San Franciscu. 
Je nekdanja slovenska podpredsednica 12. 
Vlade Republike Slovenije in ministrica za 
razvoj, strateške projekte in kohezijo ter 
evropska komisarka za promet v Evrop-
ski komisiji pod vodstvom Jean-Claudeja 
Junckerja.
Je tudi zelo uspešna podjetnica in sveto-
valka na področju razvojnih strategij za 
podjetja, lokalne skupnosti in regionalne 
razvojne agencije. 

VIOLETA BULC
V politiko ste vstopili in se pokazali kot 
ministrica za razvoj kohezijskih pro-
jektov. Zelo hitro vas je pot odpeljala v 
Bruselj in lahko rečemo, da ste z ekipo v 
evropskem prometnem prostoru več kot 
uspešno opravili svoje poslanstvo. Kakš-
na je bila pot, ki vas je pripeljala na me-
sto evropske komisarke?
Težko govorim o poti, saj je bilo sosledje 
dogodkov nenačrtovano, obenem pa sem 
imela občutek, da me je življenje ves čas 
pripravljalo prav na to vlogo. Po poklicu 
sem diplomirana inženirka računalništva 
in informatike (Fakulteta za elektrotehni-
ko Ljubljana), z magisterijem iz informa-
cijskih ved Univerze Golden Gate iz San 
Francisca in predsedniškim MBA iz Po-
slovne šole Bled. To je bila dobra osnova 
za dodajanje znanj, modrosti, vedenj iz 
celega sveta. Tudi poklicna pot je bila zelo 
raznolika, od študentskega dela, ki me 
je vodilo tudi v tujino, do pripravništva v 
Metalki in vodenja enega prvih oddelkov 
v poslovnem okolju na svetu za upravlja-
nje širokopasovnih podatkovnih mrež v 
Silicijevi dolini, pa do direktorice sektorja 
za delo z operaterji v Telekomu Slovenije, 
podpredsednice uprave Telemacha, in, 
pred vstopom v politiko, 14 let samostoj-
ne podjetniske poti, ki mi je prinesla števil-
ne nagrade za inovacije in najuspešnejše 
svetovalne projekte v drzavi. Pomembno 

vlogo pri oblikovanju notranjega ustroja 
je imela moja družina, moja starša, moje 
brezskrbno otroštvo in vzgojeno spošto-
vanje do dela, znanja in srčnosti. Gotovo 
me je močno zaznamoval tudi šport, šte-
vilna potovanja, od katerih je še posebej 
naredila name vtis Škotska, kamor se še 
vedno z veseljem vračam in me nikoli ne 
pusti ravnodušne. 
Ga. Violeta je nosilka črnega pasu v ve-
ščinah Tae-Kwan-Do in Hap-Ki-Do. Je tudi 
nekdanja kadetska jugoslovanska repre-
zentantka v košarki in nekdanja slovenska 
prvakinja v metu kopja.

V Sloveniji uživate izjemen ugled. Javno-
mnenjske raziskave vas vedno postav-
ljajo pod sam vrh. Od kod to zaupanje?
To boste pa morali vprašati ljudi, če ta 
vaša teza res drži. Sem zelo delaven 
človek, dobronamerna, ne sodim in se 
uspešno poslavljam od pričakovanj. Imam 
rada življenje in ljudi. Želim vedno delati 
dobro, vmes seveda včasih tudi pihnem 
mimo. Napake in stranpoti so sestavni del 
življena, učenja. Sprejemam jih s toleran-
co do sebe in drugih. 

Mag. Violeta, večina vas pozna kot 
evropsko komisarko. Ste sploh kdaj raz-
mišljali, da boste politik?
Ne, sem se pa poleg poklicne poti ves čas 
ukvarjala tudi z družbeno odgovornimi 
deli, prostovoljnim delovanjem v dobro 
družbe; kot dolgoletna članica taborniš-
kega odreda Sive Jelše, kot prostovoljka 
Rdečega križa, kot udeleženka delovne 
brigade. Ob tem sem si prislužila odlikova-
nje udarnice ter nenazadnje z vodenjem 
InCo gibanja, ki je s številnimi prostovolj-
nimi aktivnostmi, dogodki, razvojnimi 
projekti več let vzpodbujalo razvoj ino-

vacijske zavesti tako med mladimi, v po-
djetjih, lokalni skupnosti in med novinarji. 
Prav slednje me je pripeljalo tudi tudi v 
programski svet Univerze Stanford v Kali-
forniji za področje inovacijskega novinar-
stva. S prostovoljnim delom in razvojem 
družbene zavesti nadaljujem tudi danes 
kot ustanoviteljica in kuratorka globalne-
ga gibanja Ecocivilisation, ki si prizadeva 
za preobrazbo in preliv naše civilizacije v 
bolj ubrano, trajnostno vzdržno, sonarav-
no družbo. Ze vrsto let sem tudi krvodajal-
ka, podpornica projekta Botrstvo pri Zvezi 
prijateljev mladine Slovenije, mentorica 
prostovoljka v razlicnih programih doma 
in po svetu, vse pogosteje pa tudi poma-
gam ljudem v socialni stiski preko različ-
nih donacij in prostovoljne pomoči.

Na odgovornih položajih v državi ni no-
bene ženske. Razmišljate o kandidaturi 
na naslednjih volitvah?
Živimo v prelomnih časih, ki nam omogo-
čajo, da se ozremo vase in vprašamo, kaj 
smo naredili, kje smo bili, ko nas je narod 
potreboval, ko nas je potrebovala sku-
pnost, ko nas je potreboval sočlovek, na-
rava, prostor. Seveda mi je mar, kaj se do-
gaja okoli mene in se po svojih najboljših 
močeh povezujem, aktiviram, da vendarle 
obdržimo svojo državo, jo častno razvi-
jamo dalje in delujemo v imenu huma-
nosti, demokratičnih pravic in v podporo 
blaginje življenja. Sodelujem z različnimi 
nevladnimi organizacijami, družbeno-od-
govornimi skupinami in jim pomagam pri 
razumevanju trenutne gospodarske, poli-
tične in socialne situacije v Sloveniji, EU in 
v svetu. Moje pravilo je, da sem na voljo 
razvoju dogodkov. Zagotovo se ne bom 
skrivala. Ali sem pa jaz tista prava oseba, 
ki bo vodila gibanje ali neko politično op-
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cijo na volitvah, bo pa še pokazal čas. Za-
gotovo pa bom pustila svoj odtis.

Kako na vašo karierno pot gleda družina. 
Je kaj prikrajšana?
Vedno sem se trudila biti dobra mati, a 
hkrati razvijati svoje potenciale in živeti 
polno življenje. Seveda se pojavljajo dvo-
mi, ali bi lahko naredila se več. A ko danes 
pogledam svoja otroka, sem na njiju zelo 
ponosna. Zrasla sta v samozvestna, samo-
stojna človeka, ki znata uživati v življenju 
in hkrati prevzemata številne odgovornosti 
ne le za svoje dobro, ampak tudi v dobro 
širše družbe. Tako da menim, da sem na-
redila dobro delo. Še vedno pa jima, tudi 
danes, držim prostor, da se čutita varna in 
podprta na svoji poti.
Ne morem mimo pandemije z viru-
som Covid-19, ki je pustila veliko sled v 
gospodarstvu, v popolni ustavitvi dolo-
čenih področij. Ravno na koncu vašega 
mandata se je pričelo dogajati. Ali se lah-
ko iz tega kaj naučimo in najdemo tudi 
kaj pozitivnega?
Verjamem, da je vsaka kriza tudi prilož-
nost. Pandemija se je zagotovo globoko 
zarezala v vse ravni našega življenja. Poka-
zala je tudi na realnost našega moralnega 
in vsebinskega ustroja. Ne morem reči, 
da mi je všeč, kar vidim. Razdvojen narod 
na več plasti, nekompetentno vodenje na 
mnogih področjih, zmedeni in prestraše-
ni ljudje, netransparentno obveščanje. A 
prepričana sem, da bo iz te doro pognoje-
ne zemlje vklilo žlahtno seme in da bomo 
iz pandemije izšli močnejši, z novim navdi-
hom in svežo povezovalno vizijo.

Zdravstvena kriza je zelo velika. Kaj me-
nite, se nam bo uspelo obdržati nad gla-
dino?
Zdravstvena kriza je pokazala, kako po-
membno je razumevanje delovanja siste-
mov, sistemska znanost, o kateri pa naši 
trenutni voditelji bolj malo vedo, zato se 
tudi nekatere dobronamerne poteze izgu-
bijo in ne dosežejo zaželenih rezultatov. 
Tistim, ki vedo, pa so vrata povsod zapr-
ta. Vse bolj smo ujeti v mrežo paradoksov, 
kot je na primer to, da imam danes vtis, 
da so največja nevarnost države zdravi, 
odgovorni ljudje. Da je sramotno delati 
pošteno in zaslužiti za dobro opravljeno 
delo. Da politika kupuje glasove in ne re-
šitve. Da je laž vrednota in večja je, bolj 
zastrupi tudi vse, kar je dobrega. Če želimo 
uspešno delovati kot družba, se moramo 
uravnoteženo razvijati in opolnomočiti 
vsakega člana naše skupnosti, da razvi-
je svoje talente in jih čim bolj učinkovito 
uporabi v svoje dobro in dobro celotne 

družbe. Zagotovo je pandemija pokazala 
ne samo na krizo vrednot, ampak na za-
starelost družbenih sistemov, še posebej 
državnih in političnih. 

Gospodarstvo in Slovenija. Kako ga vidi-
te?
Gospodarstvo je trenutno najbolj stabi-
len steber naše družbe. Izjemen preporod 
in uspeh slovenskega gospodarstva meji 
že na mali čudež. Po izgubi 70 % trga ob 
razglasitvi samostojnosti imamo enega 
najvišjih izvozov v EU. Vse bolj so naša 
podjetja ne le dobavitelji, ampak razvojni 
partnerji mnogim mednarodnim korpora-
cijam. Žal pa zgodba o uspehu ne velja za 
državna podjetja, kjer se nadaljuje razpro-
daja državne srebrnine, kar pa je še ostalo 
v državnih rokah, se upravlja, še zlasti v 
zadnjem obdobju, neodgovorno, v pod-
poro ozkim interesom in v podporo neke 
ideologije, ne pa naroda, ki prav državna 
podjetja potrebuje za svojo suverenost in 
neodvisnost. Veseli me smelo prestruktu-
riranje v smeri zelenega načrta, ki prinaša 
številne poslovne priložnosti, kar pa žal 
spet ne velja za državo in državna podje-
tja.

Menite, da morda obstajajo tudi alterna-
tivni modeli za stabilno in uspešno rast?
Zagotovo je v današnjem času ključen po-
udarek na inovativnosti. Inovativnost, ki 
je invencija, ki jo je trg opazil, jo ceni in 
jo je pripravljen plačati, ustvarja zadostno 
dodano vrednost za dostojno življenje in 
zadostno akumulacijo za trajnostno vzdr-
žen razvoj. Analiza Združenja Manger, ki 
uporablja za samooceno svojih članov moj 
model evolucijskega razvoja poslovnih si-
stemov in ki smo ga s kolegicami še dodat-
no posodobile, kaže, da se slovenska po-
djetja vendarle premikajo od delavnih in 
učečih, ki so temeljila na produktivnosti in 
neprestanih izboljšavah, v smeri mislečih 
podjetij, ki poleg omenjenih vzvodov upo-
rabljajo tudi inovacije za umeščanje na 
trg in konkurenčnost. To je vzpodbudno 
in upam, da bomo nadaljevali v tej smeri. 
Žal slednjega ne moremo trditi za večino 
državnih podjetij, ki so še močno vpeta v 
stare vzorce delovnih okolij s poudarkom 
na avtokratskem vodenju, brez navdiha in 
naprednega voditeljstva. Svet pa v iskanju 
nove ekonomske paradigme. Osebno po-
lagam upanje na krožno gospodarstvo, so-
cialno podjetništvo, participativne modele 
soustvarjanja in podjetja, ki vlagajo profit 
nazaj v socialno okolje, izboljšanje pogojev 
življenja in družbeno odgovorne projekte. 
Na izkušnjah slednjih lahko pričakujemo v 
naslednjem desetletju pojav novega eko-

nomskega modela, ki bo zamenjal neoli-
bralističen model, ki se vedno temelji na 
vrednotah imperializma in izčrpavanja. 

Kakšno je vaše videnje prihodnosti malih 
podjetij, ki jih je je vedno več?
Temelj slovenskega gospodarstva so mala 
podjetja. Predstavljajo skupaj tudi največ-
jega zaposlovalca v državi. Verjamem va-
nje in vzpodbujam razvoj tako start-upov 
kot tudi družinskih podjetij. Tega ne sme-
mo izgubiti. Trenutno pa je šibka točka 
njihovo financiranje, ki je neprilagojeno 
malim podjetjem. Vse premalo je tudi 
inovativnih finančnih mehanizmov, ki bi 
dovoljevali mešano strukturo financiranja 
in višjo stopnjo kapitalizacije nepovratnih 
sredstev. 

Kaj menite o sedanji vladi?
Trudi se dokazati, da je vse, kar je bilo, 
slabo. Nima pa dovolj znanja in dobrona-
mernosti, da bi kritiko lahko nadgradila s 
svežim navdihom. Nobeni vladi ni lahko v 
času pandemije. A odmik od ljudi, repre-
sija, zavajanje, zanikanje demokratičnih 
vzvodov in človekovih pravic se slej ko prej 
vrne kot bumerang. Če temu dodamo še 
zavestno razdvajanje naroda in obujanje 
nekih preživetih vzorcev, to ni le nevarno 
za obstoj države, ampak dela tudi zgodo-
vinsko škodo vsemu, kar nas je pripeljalo 
do samostojnosti, enakovrednosti v druži-
ni evropskih in svetovnih narodov. Vlada 
igra nevarno igro in nisem prepričana, da 
igra po svoji taktirki oziroma po uresničlji-
vem modelu. 

Kako gledate na občino Trebnje, na vaš 
rodni kraj, ki v zadnjih letih doživlja gos-
podarski razcvet? Bi kaj spremenili?
Občina se razvija v skladu z odnosi, ki 
obstajajo med ljudmi. Res je, da se gospo-
darske dejavnosti odlično razvijajo. Tudi 
infrastrukturni projekti so prinesli nove 
priložnosti. Občina ima tudi zdravo raz-
merje med večjimi in manjšimi podjetji. 
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A zagotovo se da še več narediti na kako-
vosti družbenega življenja, infrastrukturi 
za mlade, ozaveščanju ter oživljanju kul-
turne in naravne dediščine ter izboljšanju 
medčloveških odnosov. Čestitke županu, 
da je uspel izpeljati toliko projektov v tako 
politično neugodni strukturi. Osebno pa 
vabim vas, drage sokrajanke in sokrajani, 
da se več smejete, zabavate, si pomagate 
in poskrbite, da je ljubezen tista, ki žari in 
povezuje. Skupnosti so naše največje bo-
gastvo. Njihova moč je zagotovilo, da se 
ohranjala lokalna samooskrba, krepi naci-
onalna zavest, medgeneracijsko sodelova-
nje in humanost. 

Sedaj na nek način povezujete svet oz. lju-
di dobre volje. Malo o dolgoročnem planu 
Ecocivilisation in morda tudi povabilo lju-
dem, da pobliže spoznajo vaše »poslan-
stvo.«
Z izkušnjo evropske komisarke so mi veliko 
bolj jasne globalne povezave, vloge različ-
nih narodov in držav pri oblikovanju podo-
be sveta, zgodovine in vizij prihodnosti. S 
temi izkušnjami sem samo še nadgradila 
svoja razmišljanja o človeku, naši vlogi na 
planetu Zemlja in usodi zahodne civiliza-
cije. Danes že poznamo nekako petdeset 
tisoč let človeške zgodovine. Mnogo različ-
nih civilizacij je že bivalo v tem času na pla-
netu Zemlja. A kot so na različnih geograf-
skih področjih vzcvetele, se razbohotile, so 
v relativno kratkem času (nekaj desetletij), 
tudi propadle. Značilnost prejšnjih civiliza-
cij so bila preseljevanja narodov, nenehna 
preoblikovanja meja imperijev. Bilo bi zelo 
naduto razmišljati, da bo ravno naša civili-
zacija nekaj posebnega, da ne bo propadla, 
da se podoba sveta ne bo več spreminjala. 
Imamo pa vendarle vsaj 2 značilnosti, ki so 
nam enkratne. Živimo v času, ko je celoten 
planet zakoličen, kar pomeni, da moramo 
reševati izzive tam, kjer smo. Preseljeva-
nje narodov povzroča trenja, konflikte, ki 
lahko preidejo v vojne. In še nikoli svet ni 
bil tako tesno informacijsko povezan in 
to v realnem času kot danes. To bi morali 
mnogo bolje izkoristiti in namesto, da ča-
kamo na propad, je naš predlog, da se za-
vestno reinventiramo, preoblikujemo in s 
pomočjo družbenih in civilizacijskih inova-
cij skupaj ustvarimo preliv v nekaj novega. 
Če poenostavim oceno trenutne situacije, 
vidim 3 poti razvoja naše vrste: propad, 
transhumanizem, ecocivilisation. Trans-
humanizem predvideva oblikovanje nove 
vrste, ki bo mešanica tehnologij in človeka 
(humanoidi), ne le na ravni podpore teh-
nologije človeškim hibam, ampak povsem 
nova civilizacija, ki jo mnogi želijo ustva-
riti, ki bo mešanica človeka in stroja. Jaz 

ponujam 3 opcijo – eko civilizacijo, ki kot 
osrednji vzvod uspeha postavlja kakovost-
ne odnose, planet kot eko zono galaxije in 
preblikovanje osredotočenja na 5 ključnih 
organizacijskih stebrov: bitja, skupnost, 
prostor, zavest, odnosi. Vabim vas, da se 
pridružite. Trenutno smo prisotni že v 20 
državah, imamo 2-3-mesečne dogodke. 
Dobrodošli. 

Vaše znanje je zelo široko in zanimivo. 
Lahko poveste kaj o šamanski akademiji, 
akademiji borilnih veščin? Kaj vas je pri-
tegnilo?
To sta dve pomembni obdobji v mojem 
življenju. Obe akademiji sta mi dali poglo-
bljen vpogled v večdimenzionalnost člove-
ka, ki je poleg fizične in intelektualne ravni 
tudi čustveno, duhovno, socialno in ener-
gijsko bitje. Črni pas mi je prinesel uvide 
v moč vizualizacije, v pomen uravnoteže-
nja prej imenovanih dimenzij in izjemne 
sposobnosti, ki jih človek lahko razvije s 
ponavljajočimi gibi s pretokom energij. 
Šamanske tehnike, ki sem jih spoznala, pa 
so mi omogočile spoznavanje sposobnosti, 
uvid v poslanstvo, šibke točke, predvsem 
pa sem se naučila številnih orodij, ki mi 
pomagajo, da krmarim skozi življenje in ob 
tem tudi pomagam drugim. Med nevedni-
mi je veliko strahu in celo odpora do tovr-
stnih znanj. Nikar. Stvari, ki so preživele že 
več tisoč let, imajo zagotovo pomembno 
vrednost za človeštvo. Vsaka generacija pa 
tudi doda nekaj sodobnega, svežega. 

Rada posežem po vaših knjigah, saj so 
drugačne od večine in bralca vzpodbudi-
jo k razmišljanju, odpiranju novih izzivov, 
predvsem pa po »še.« Koliko je vseh sku-
paj? Se rojeva kaj novega?
O, hvala. Ja, poskušam navkljub vsej dina-

miki, ki je okoli mene, čim več brati. Priprav-
ljamo pa tudi 2 novi knjigi: »Ecocivilisation 
In Action: Circular Economy« (Ekocivilizaci-
ja v akciji: krožno gospodarstvo) in »Ecoci-
vilisation – Our New Destination«(Ekocivi-
lizacija – naša nova destinacija). Ponovno 
pišem tudi poezijo in morda tudi le-ta kdaj 
najde pot v knjižno izvedbo.

Po kakšnih knjigah pa radi posežete sami?
Moj izbor je zelo raznolik. Od filozofskih do 
strokovnih, do poezije in romanov. Trudim 
se, da sledim tako slovenski kot tudi evrop-
ski in svetovni literaturi in miselnim prebo-
jem. Zima je pravi čas, da zmanjšam kup 
neprebranih knjig in si ponovno poglobim 
ter razširim um, v okviru katerega lahko 
ustvarjam s svežim navdihom.
 
Kako si zapolnite prosti čas, če ga je kaj? 
Kaj vas nahrani?
Pohodništvo, vrt, joga, telovadba, pogovo-
ri s prijatelji, številna večerna virtualna sre-
čanja s somišljeniki iz celega sveta, ki delijo 
zgodbe lokalnih izkušenj. Pa tudi na orglice 
še zaigram in na piščal, včasih pa me pokli-
če tudi boben. 

Za konec morda kakšno dobro misel, ci-
tat, popotnico za bralce, občane.
»Mi smo prihodnost, ki jo iščemo, mi smo 
predniki naših potomcev« in če ne mi, kdo 
bo ustvarjal lepši svet? Skupaj zmoremo, 
skupaj ustvarjamo, novo upanje, Ecocivi-
lisation.

Res je. Življenje je eno veliko platno, na ka-
terega je smiselno nanesti čim več barv. Le 
tako barvito bo pisano in igrivo ter iskrivo.

Mojca Smolič
Foto; arhiv VB
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V soboto, 27. 11. 2021, je svoj okrogli ju-
bilej − 90 let − praznovala gospa Danijela 
Pungartnik iz Trebnjega. Ob tej priložnosti 
sva jo z gospo Mojco Mihevc, predsedni-
co RKS OZ Trebnje, obiskali, in ji voščili ob 
prazniku. 

Gospa naju je sprejela nasmejana, pozi-
tivna energija in vitalnost kar žarita iz nje, 
leta res dobro skriva. Stopnice zanjo niso 
prav nobena ovira. Gotovo je na njeno do-
bro zdravje vplival način življenja. S svojim 
življenjskim sopotnikom sta si ustvari-

Konec meseca novembra je slavila častit-
ljivih 100 let Rozalija Udovč iz Dolenjih 
Ponikev.

Gospa Rozalija se je rodila 20. 11. 1921 v 
Goriški vasi pri Mirni Peči kot četrti otrok 
in je od sedmih še edina živeča. Preživela 
je vojne grozote, šla čez obdobja, ki ji niso 
prizanašala, a je kljub vsemu bila vedno 
optimistična, dobre volje, predvsem pa 
vedno vedra in nasmejana. V mladih letih 
jo je življenje preizkušalo, a je vedno našla 
svetlo pot. 

Gospa Rozalija je po padcu in zlomu kolka 
delno na vozičku in pri večini življenjskih 
potreb rabi pomoč.

Zanjo lepo skrbijo sinovi Polde, Jože in 
Marjan. Njen rod izhaja iz Goriške vasi pri 
Mirni Peči, kjer je preživljala mladost in 
spoznala tudi bodočega moža, s katerim 
se je leta 1956 poročila. Na Ponikvah sta 
kupila Kramarjevo hišo, kamor sta se po 
poroki preselila. 

Leta 1965 sta zgradila novo hišo, kjer da-
nes uživa z mlajšim sinom Marjanom. Ona 
je skrbela za dom, sinove in majhno kme-
tijo, mož pa je delal na železnici in finanč-
no skrbel za družino. Medsebojno ljube-
zen in spoštovanje sta prenašala na svoje 
sinove, ki danes živijo v prelepem odnosu 
drug do drugega in nesebično pomagajo 
mami, ki ji peša zdravje in tudi spomin.

Osebni praznik gospe Danijele Pungartnik 

Častitljivih 100 let Rozalije Udovč

la družino, v kateri so se rodili sin in dve 
hčeri. Čas je ob skrbi za družino in službi v 
Labodu hitro tekel. Ko so njuni trije otro-
ci odrasli ter si ustvarili svoje življenje in 
je prišel čas upokojitve, sta našla več časa 
zase. 

Ob obujanju spominov pove, da sta z mo-
žem in v dobri družbi rada obiskovala hri-
be in si tam polnila energijo. Kasneje sta 
težavnost prilagodila in prehodila bližnje 
gričke in gozdove. Zdaj pa skrbi zase in za 
moža, ki je že dopolnil 90 let in s katerim 

Tisti, ki jo bolje poznajo, pravijo, da ima 
rada ljudi, jim je za zgled in, da k visoki sta-
rosti veliko pripomore, če imaš v sebi moč-
no željo po življenju, ki jo gospa Rozalija 
nedvomno ima. V krogu svojih najdražjih 
so ji sinovi v vili Rakar pripravili lepo pra-
znovanje. Njenega slavja se je udeležil tudi 
župan Alojzij Kastelic, ki jo je razveselil s 
šopkom in lepim voščilom.

Slavljenki želimo obilo trdnega zdravja in 
veliko prijetnih trenutkov v krogu doma-
čih.

Mojca Smolič

se lepo razumeta. Pomoč pa jima po po-
trebi nudi hči, ki živi v isti hiši.

Rojstni dan pa je gospa Danijela prazno-
vala kar v domačem okolju, v krogu svojih 
najbližjih. Vnuki so ji polepšali dan z drob-
nimi pozornostmi in tako ji je najlepše.

Gospa Danijela, še enkrat vam iz srca če-
stitamo in vam želimo zdravja, pozitivne 
energije in dobre volje v krogu svojih naj-
dražjih.

Vlasta Rajkovič
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Izobraževalna jesen
Jesenke mesece, ko je izvedba prireditev 
zaradi zaostrenih epidemioloških razmer 
otežena, so na trebanjski območni izposta-
vi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
(JSKD) izkoristili za pripravo izobraževanj, 
namenjenih udeležencem, ki prihajajo iz 
Temeniške in Mirnske doline.
Tako so začeli nov sklop izobraževanj, po-
imenovanih V kadru. Gre za niz filmskih 
delavnic; na prvi so udeleženci z men-
torjem Tomažem Pavkovičem spoznavali 
pravila snemanja z mobilnim telefonom in 
montažo posnetkov. Z mentorico Alenko 
Stražišar Lamovšek so se v okviru že uve-
ljavljenega projekta Fotografski laboratorij 
ljubitelji fotografiranja podali na razisko-
vanje osnovnih pravil fotografije. Tisti, ki 
so se želeli preizkusiti v oblikovanju pri-
vlačnih in profesionalnih gradiv, pa so se 
pridružili delavnici Osnove grafičnega obli-
kovanja s spletnim orodjem Canva, ki jo je 
vodila Tjaša Peterle. 

Kakšno leto 2022 si želite?
Ob koncu vsakega leta delamo zaključke, tako na službenem kot osebnem po-
dročju. Na CIK Trebnje smo veseli, da smo se novi sedanjosti uspešno prilago-
dili. Izobraževalne programe in tehnične pogoje smo prilagodili tako, da lahko 
izobraževanja potekajo nemoteno v kakršnikoli situaciji. 
V preteklem letu smo na daljavo, v živo ali v kombinirani obliki (del udeležencev 
je prisoten v naših učilnicah, del udeležencev na daljavo) izvajali tečaje tujih je-
zikov, računalniških tečajev, poklicnih kvalifikacij … Nemotena je potekala Uni-
verza za tretje življenjsko obdobje Trebnje, Osnovna šola za odrasle ter različni 
programi srednješolskega izobraževanja. 
Vabimo vas , da se nam v novem letu pridružite tudi vi ter sledite svojim celjem.
Za dodatna pojasnila in informacije smo vam na voljo na 07 34 82 100 ali info@
ciktrebnje.si, spremljajte pa tudi našo spletno stran ciktrebnje.si in našo FB-
stran.

Tanja Vrčkovnik
FotoEving

Lokalna akcijska skupina Suhe krajine, Temenice in Krke – LAS 
STIK 

Sodelovanje in povezovanje sta ključa do uspeha, zato se je LAS STIK povezala tudi z drugimi slovenskimi lokalnimi akcijskimi skupina-
mi in z njimi izvaja projekte sodelovanja.
Projekta “Zaposlitvene priložnosti na kmetijah” in “Zgodbe rok in krajev” sta že zaključena, medtem ko sta projekta “Kolesarska veriga 
na podeželju” in “Skupaj za varni jutri” v izvajanju. Več o projektih sodelovanja si lahko preberete na spletni strani www.las-stik.si.
Za projekte sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v petek, 26. 11. 
2021, v Uradnem listu objavilo 6. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. 
V primeru, da imate zanimivo projektno idejo, ki s svojo vsebino posega v prednostne prioritete podukrepa 19.3, vas vabimo, da nam 
to sporočite na e-mail: las-stik@ciktrebnje.si ali nas pokličete na 07 34 82 103.

Liljana Omerzu, koordinatorka
CIK Trebnje, Vodilni partner LAS STIK

Zadovoljni udeleženci so zaveza trebanj-
skemu JSKD, da v sklopu svojih dejavnosti 
v prihodnje nadaljuje tudi z izobraževalni-
mi programi. 

Joži Sinur
Foto: JSKD OI Trebnje
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Lepi jesenski dnevi 
v Domu starejših 
Trebnje
Da je starost lahko lepa in prijetna, vedo 
povedati stanovalci Doma starejših Treb-
nje.

Njihova jesen je zelo pestra. V začetku 
novembra so se stanovalci in stanovalke 
matične hiše v Trebnjem in enote Šmar-
jeta pridružili projektu ob mednarodnem 
dnevu prijaznosti. Gre za projekt pod okri-
ljem društva Humanitarček, pri katerem 
barvajo kamenčke. Pravijo, da kamenček, 
oblečen v barve in popisan z lepo pozitiv-
no mislijo, nariše nasmeh na obraz prav 
vsakemu, ki ga najde in to gotovo drži. Ve-
liko so jih pobarvali in raznesli širom mesta 
v Trebnjem in prav vsak najditelj ga je bil 
gotovo vesel.

19. novembra pa je tudi pri njih potekal že 
11. Tradicionalni slovenski zajtrk. Za zajtrk 
so dobili tradicionalna slovenska živila: 
med, maslo, mleko, kruh, jabolka ali drugo 
sveže in tudi suho sadje. Letošnji slogan za-
jtrka je bil »Zajtrk s sadjem – super dan!«.

Namen projekta je spodbujati bolj pogos-
to uživanje lokalnih živil, saj se tako poleg 
bolj zdrave hrane podpira tudi lokalno pri-
delano hrano iz domačega okolja. 
Počasi so vstopili v praznični december. Z 
izdelavo venčkov, okraskov in ostalega so 
si polepšali prostore doma, da bodo pra-
zniki bolj čarobni. Obiščite jih kdaj, saj ce-
nijo vsak trenutek, ki ga preživijo s svojci 
ali samo z znanci.

Mojca Smolič

Letovanje 
starostnikov v MZL
Tudi letošnjo jesen nam je uspelo omo-
gočiti 6 starostnikom, da se odpravijo na 
letovanje Rdečega križa na Debeli Rtič. 
Preživeli so nepozaben teden v družbi 
vrstnikov in prijetne ekipe Mladinskega 
letovišča, ki je poskrbela za aktivnosti. Vsi 
so že z iskrico v očeh pričakovali prihod 
avtobusa, ki jih bo odpeljal na brezplačne 
počitnice. Navkljub epidemiji so se v leto-
višču počutili varne in sproščene. Vrnili so 
se polni novih zgodb z upanjem, da jim kaj 
takega omogočimo še kdaj.

Katja Strmole,
Sekretarka RKS OZ Trebnje
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Praznična zračna 
čipka
V Trebnjem je prva sobota v mesecu re-
zervirana za Sobotno galerijsko dopold-
ne, tradicionalni projekt, ki ga pripravlja 
trebanjska izpostava Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti (JSKD) v sodelovanju z 
Zvezo kulturnih društev Trebnje in Galerijo 
likovnih samorastnikov Trebnje.

V praznični mesec so udeleženke decem-
brske delavnice vstopile ustvarjalno. Pod 
budnim očesom Tine Železnik so spozna-
vale edinstveno tehniko šivanja zračne 
čipke iz ostankov volne. Kot je dejala men-
torica, so možnosti za ustvarjane brezmej-
ne – šali, modni dodatki, brezrokavniki, 

Obisk Hiše kranjske sivke
V sredo, 8. 12. 2021, smo se članice klekljarske skupine Žnurce iz Trebnjega udeležile 
ogleda Hiše kranjske sivke – središča inovativnih tehnologij APILAB v Višnji Gori. Pred 
vstopom v stavbo nas je najprej pozdravilo obeležje – velika podoba kranjske čebele, 
ki jo je mesto postavilo že leta 2018, ob prvem praznovanju svetovnega dneva čebel v 
Sloveniji. Hiša kranjske sivke je stavba stare šole, ki je po temeljiti obnovi postala prostor 
zanimivih in poučnih vsebin o avtohtoni slovenski čebelji pasmi kranjski sivki. V Hiši smo 
raziskale čudovit skrivnostni svet čebel, se virtualno družile s člani znamenite višnje-
gorske čebelarske družine Rothschütz, spoznavale čebele preko multimedijskih vsebin 
in si ogledale steklene panje, v katerih prebivajo žive kranjske čebele. S pomočjo 3D 
očal smo obiskale tudi grad Podsmreka – ki je bil nekoč čebelarski center. Seveda nas 
je zamikalo prespati v panju na vrhu Hiše. Sobe so namreč tam zasnovane kot lesene 
satne celice, od koder je 360-stopinjski razgled na Višnjo Goro in okolico. Hiša ima tudi 
kavarno z letnim vrtom in trgovino, kjer najdete čebelarsko literaturo, spominke in tudi 
informativne brošure. Vsekakor pa nas je čudežni čebelji svet spet spomnil na to, da se 
kot klekljarice spopadamo tudi z zahtevnejšo tehniko, katere rezultat je mrežica v obliki 
čebeljih satov. 

Dominika Koritnik Trepel

Poti do knjige
Knjižnica Pavla Golie Trebnje je 12. 11. 2021 že sedmič organizi-
rala Poti do knjige, strokovno posvetovanje z mednarodno ude-
ležbo. Spletnega srečanja se je udeležilo okoli 100 udeležencev. 
Letos izbira osrednje teme dogodka ni bila težka: KNJIŽNICA : KO-
RONA = 1 : 0 ali Kako smo knjižničarji (v kozji rog) ugnali korono? 
Knjižnice smo namreč pomemben del družbe, ki se od lanskega 
leta soočamo z izzivom, kako delovati, da bomo v okviru javne 
službe dosegale pozitiven vpliv na posameznika in družbo. Spre-
menila se je izposoja knjižničnega gradiva oz. način dela v celoti. 
O dilemah smo razpravljali z avtorji 13 prispevkov, ki so prihajali 
iz različnih panog družbe, ki jih je čas, ki ga živimo zadnje leto in 
pol, bolj ali manj postavil na preizkušnjo. Poleg številnih knjiž-
ničarjev iz vse Slovenije so svoje izkušnje s prisotnimi delili tudi 
novinarka na TV Slovenija Barbara Vidmajer, založnik Igor Blažina 
in Vlatka Lemić, predsednica združenja Icarus Hrvaška. 

Irena Palčar
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

nakit … Vse tudi ideje za unikatno praznič-
no darilo. 

Ustvarjalne delavnice, ki so namenjene 
vsem generacijam, se bodo nadaljevale 
januarja, ko bo Špela Kodrič predstavila 
osnove kaligrafije, februarja bodo z Na-
tašo Zaletelj krasili odpadne steklenice in 
marca z Alenko Stražišar Lamovšek izdelo-
vali še papirnate igrače.

Projekt Sobotno galerijsko dopoldne, ki 
se bo odvijal ob upoštevanju odlokov Vla-
de RS in priporočil NIJZ, omogoča Občina 
Trebnje.

Joži Sinur
Foto: JSKD OI Trebnje
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Dnevni center KHER ŠU BEŠI: 
izobraževanje kolektiva
V decembru smo imeli izobraževanje za naš kolektiv. Na različna 
Zoom predavanja smo povabili vse zaposlene in naše prostovolj-
ce, ki skupaj kreiramo program dnevnega centra za romske otro-
ke in mladostnike.
Tako smo se vsi skupaj udeležili predavanja z naslovom Stres in 
ravnovesje v odnosih, sodelovali smo na 13. Slovenskem kongre-
su prostovoljstva in zaključili z e-posvetom Nasilje nad starejšimi. 
Prostovoljstvo ima velik pomen za skupnost, zato vabimo vse, ki 
čutite, da je to tudi vaša pot, da se nam pridružite. Prostovoljstvo 
izboljšuje kakovost življenja v družbi, brani interese posamezni-
kov in skupin, ki so izključeni, ogroženi in prikrajšani. Tako tudi 
sami postanete aktiven državljan v družbi (info: 031/770-979).
Program Dnevnega centra financirata MDDSZ in Občina Trebnje.

Nataša Smolič
CSD DBK, enota Trebnje

Biba in Polonca
Komunala Trebnje v prihajajočem letu praznuje 60 let delovanja. 
Svoj jubilej so obeležili tudi z izdajo pravljice za otroke z naslovom 
Biba nauči pikapolonico Polonco ločevati odpadke. Avtorica An-
dreja Martinčič je zaposlena na Komunali Trebnje, kjer deluje na 
področju zbiranja in obdelave odpadkov.
V sredo, 10. 11. 2021, je avtorica obiskala PŠ Dobrnič in učencem 
1. triletja doživeto predstavila zgodbo pravljice. Pogovorili so se o 
pomenu in načinu ločevanja odpadkov. Učencem je bila vsebina 
všeč, prav tako so zelo radi sodelovali v pogovoru. Na koncu je 
vsakemu učencu podarila prebrano knjigo, v kateri so poleg be-
sedila našli tudi pobarvanke.

Hvala za obisk in darilo.
Urška Korelec
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Rado Kostrevc
OŠ Trebnje poleg matične šole združuje 
še Podružnične šole Dolenja Nemška vas, 
Dobrnič, Šentlovrenc in Enoto matične 
šole na CIK-u. Letos ima 1155 učencev v 
enainpetdesetih oddelkih. Del učencev 
prihaja neposredno iz samega mesta oz. 
iz bližnje okolice, del pa pretežno iz pode-
želskega okolja. Vse to pomeni, da je po-
trebno potrpežljivo in počasi graditi ter ra-
zvijati kulturo sobivanja in skupnega dela 
v šoli, predvsem pa budno in dobro voditi 
tako veliko družino. To pa že tretji mandat 
dobro uspeva ravnatelju tamkajšnje šole, 
Radu Kostrevcu. 

Kako je v današnjih časih biti ravnatelj?
Delo ravnatelja ima svoje značilnosti. Poleg 
tega, da skrbiš, si tudi odgovoren za vse. 
Delo je dinamično že zato, ker kot ravnatelj 
prihajaš v stik z različnimi ljudmi, usklaju-
ješ različne interese in potrebe. Komunici-
ramo preko različnih medijev, živimo čas 
hitrih premikov, odločitev in odgovorov.

Kakšne pa so današnje generacije?
V šolo prihajajo precej drugačne generaci-
je od tistih, ki smo jih bili navajeni v pre-
teklosti oz. kot so bile takrat, ko sem šele 
pričenjal svoj profesionalno pot. Enako je 
tudi z učitelji, prav tako s starši. Zato je po-
trebno spremljati aktualno dogajanje, biti 
hiter pri iskanju odgovorov na vse izzive, ki 
jih prinaša življenje. Kot ravnatelj moram 
biti zelo strpen, racionalen in uravnote-
žen, obenem pa prožen, saj se stvari hitro 
spreminjajo. Poleg tega je delo ravnatelja 
stalno pod drobnogledom in pod budnim 
kritičnim očesom, ki vedno ve, kako bi se 
kakšno stvar dalo narediti še bolje.

Koliko kadra zaposlujete in kakšna je nje-
gova struktura?
Trenutno imamo 142 zaposlenih, vendar 
se število vseskozi malo spreminja. Večino 
zaposlenih predstavljajo pedagoški delav-
ci, zato je tudi izobrazbena raven precej 
visoka. Struktura kadra se počasi, a vztraj-
no spreminja. Starejša generacija učiteljev 
se upokojuje ali se na to pripravlja. Priha-
jajo mladi, motivirani učitelji z različnimi 
dodatnimi znanji in profesionalno dobro 
pripravljeni na čas, ki ga živimo. Njihova 
prednost je v prožnosti in mladostni ener-
giji in tako skupaj s starejšimi sodelavci, ki 
jih poleg znanja odlikujejo bogate izkuš-
nje, tvorijo močan in profesionalno odli-
čen kolektiv.

Kakšen se vam kot ravnatelju zdi sloven-
ski šolski sistem?

V primerjavi z ostalimi sistemi v evropskem 
prostoru ga nekako ne gre primerjati, a je 
dokaj soliden. Imamo trden okvir rednega 
programa in tudi ustrezno nadgradnjo v 
razširjenem programu. S postopno uved-
bo devetletne osnove šole in z vsem, kar 
je program prinesel, izbirne predmete, 
vključevanje vseh otrok v šolo, možnosti 
prožnega prilagajanja organizacijskih mo-
delov itd., se je Slovenija na področju izo-
braževanja formalno zelo približala evrop-
skim standardom. Tudi po dveh desetletjih 
programa devetletne osnovne šole nismo 
naredili celovite analize programa, da bi 
videli, kje moramo kaj odvzeti, kaj doda-
ti ali kaj popraviti. Občasno spreminjamo 
učne načrte ali jih dopolnjujemo, skušamo 
opredeliti neko izobraževalno paradigmo, 
vedno pa je to bolj pod vplivom nekega tre-
nutnega navdiha vsakokratne oblasti. Kljub 
temu ugotavljamo, da so naši učenci tudi 
v evropskem prostoru s svojim znanjem 
zelo konkurenčni. Na različnih tekmovanjih 
iz znanja učenci izkazujejo visoko stopnjo 
znanja, prav tako pa smo bili v zadnjih letih 
vključeni v raziskave številnih inštitucij tako 
na področju matematike in naravoslovja 
kakor tudi znanja tujih jezikov. Vedno smo 
bili zelo visoko uvrščeni.
V okviru razvojnega projekta, ki se pod vod-
stvom Zavoda RS za šolstvo ukvarja s kom-
petenčnim pristopom k načrtovanju vzgoj-
no-izobraževalnega dela, smo ena izmed 
tridesetih razvojnih šol v Sloveniji. 

Katere vrednote vas vodijo v življenju. Ka-
terih načel se držite?
Vrednote so nekaj, kar se spreminja na 
tretjo generacijo in še to zelo počasi. Zato 
zagotovo v sebi nosim še nekaj vrednot 
svojih prednikov, saj smo sorodstveno zelo 
povezani. Sčasoma sem razvil tudi kakšno 
novo iz drugega kulturnega okolja, ki pa je 
zato še toliko bolj pomembna. Imam privz-
gojen močan čut odgovornosti, tako za svo-
ja ravnanja, svoje delo, kakor tudi do vseh, 
s katerimi sem v nekem aktivnem odnosu. 
Podzavestno se držim starega Konfucije-
vega rekla »Ne stori drugemu, kar nočeš, 
da bi drugi storili tebi,« zato pri svojih od-
ločitvah vedno razmišljam tudi o etičnih in 
moralnih dilemah. Zelo so mi pomembne 
vse tiste vrednote, ki me gradijo, bogatijo. 
Mednje spadajo tudi spoštovanje tradicije 
in kulturnega izročila, ki mu nekako pripa-
damo v evropskem prostoru.

Ste kdaj v svoji karieri naredili kaj, kar ste 
obžalovali?
Vedno sem se v vsakem takem odnosu 
veliko naučil pa tudi sam prispeval marsi-
katero dobro rešitev. Ob vsem tem sem se 

tudi profesionalno razvijal, kar mi je in mi 
še vedno koristi pri mojem delu. Moja ka-
rierna pot, ki jo vidim bolj kot premikanje 
na horizontalni ravni, je precej pestra in mi 
v različnih vlogah ponuja veliko možnosti 
za strokovno, profesionalno in osebno rast, 
zato nekako ne najdem ničesar, kar bi mo-
rebiti obžaloval.

Ste kdaj komu naredili krivico, ki vas spre-
mlja v življenju?
Nekako tudi ni v moji naravi, da bi komu 
zavestno škodoval, prav tako tudi ne go-
jim zamer, saj pravijo filozofi, da zamera 
obremenjuje tistega, ki jo nosi s seboj. Se-
veda pa to ne pomeni, da si ne zapomnim 
slabih izkušenj. Že prej sem dejal, da sem 
pozitivno naravnan človek in načeloma 
sem se v življenju z ljudmi dobro razumel. 
Tudi kot učitelj z učenci nisem imel konflik-
tov, prav tako ne s sodelavci. Verjetno je kje 
kdo, ki mu vse moje odločitve niso všeč, ker 
jih pač presoja z njegovega zornega kota in 
z vidika njegove vloge. Trudim se premisli-
ti odločitve tako, da jih za vse sprejemam 
enako tudi kadar gre za neprijetne odloči-
tve, da se lahko, kot včasih rečem, zjutraj še 
vedno pogledam v ogledalo. Če sem komu 
nehote naredil kakšno krivico, mi je seve-
da žal, ampak zaenkrat za nobeno tako ne 
vem, zato me to ne obremenjuje.

Kaj menite o gradnji nove osnovne šole v 
Trebnjem?
Zgodba znana skoraj vsem, da imamo v OŠ 
Trebnje že nekaj let veliko prostorsko sti-
sko, ki jo rešujemo tako, da smo za nekaj 
oddelkov pouk uredili kar na CIK-u. Ta en 
oddelek smo uredili učilnico v prostorih 
nad garažo pri šolski telovadnici in uporabi-
li tudi vse možne prostore v šoli. Tako je bil 
že skrajni čas, da se načrtuje širitev vzgoj-
no-izobraževalnih kapacitet šole, in sicer 
v obliki razširitve, ali pa v obliki nove šole. 
Kratkoročna rešitev bo gotovo tudi razširi-
tev podružnične šole v Dolenji Nemški vasi 
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in s tem prostorska razbremenitev matične 
šole. Seveda pa bo taka rešitev prinesla 
tudi precej organizacijskih sprememb, s ka-
terimi se bomo soočali v naslednjih letih.

Se vam zdi dobra umestitev v prostor in če 
ne, zakaj ne?
O novi šoli in njeni umestitvi v prostor ne 
vem veliko, neformalno sem seznanjen 
samo o tem, da je Občina uvrstila sredstva 
v proračun za nakup zemljišča za novo šolo. 
Verjetno je potrebno s prostorskega vidika 
predvideti, tudi kje so načrtovane nove sta-
novanjske soseske, saj je umeščenost šole 
v neko okolje potrebno pogledati tudi v 
povezavi s širitvijo naselja in z ostalo infra-
strukturo. Ampak, kot rečeno, veliko infor-
macij v zvezi s tem nimam.

Kako vi kot ravnatelj vidite novo šolo? Kaj 
pričakujete?
Kot sem rekel, predvidevam, da se z načr-
tovanjem nove šole izvaja tudi premislek 
o tem, kje in kako bo umeščena, kateri del 
naselja ali pa naselij bo pokrivala, kakšna 
telovadnica oz. športna dvorana bo stala 
ob šoli glede na to, da je naša telovadnica v 
celoti zasedena z dejavnostmi in še o mar-
sičem. Pričakujem, da bo v zvezi z umesti-
tvijo šolske in športne infrastrukture v širši 
prostor Trebnjega opravljen temeljit pre-
mislek in pripravljen celovit koncept, ki bo 
morda tudi začrtal neke skupne smernice, 
ki bodo v nadaljevanju zagotavljale uravno-
težen in celovit razvoj in tudi delo obeh šol. 

Imate pogum in vizijo?
Imam vizijo in pogum, da jo udejanjam. 
Vsekakor je oboje precej povezano, doda-
mo pa lahko še vztrajnost pri soočanju z 
ovirami in s težavami, predanost ideji oz. 
zastavljenemu cilju, sodelovanje z vsemi, ki 
lahko kaj pomagajo na poti k udejanjanju 
vizije ipd. Z vizijo nekako opredelimo, kam 
si v prihodnosti želimo priti. Pot do tega 
pa je seveda glede na to, kaj vse te lahko 
na tej poti doleti, dolga in zelo zavita. Po-
dobno je bilo v preteklem letu, ko sem ob 
uvedbi izrednih razmer kolegom predstavil 
situacijo in načrt, kako se bomo lotili dela 
na daljavo in se soočili z novo realnostjo, na 
katero smo bili vsi precej slabo pripravljeni. 
Menim, da so mi kolegi zaupali tudi zato, 
ker sem izražal neko trdnost v odločitvi, da 
naredimo vse, kar je potrebno kljub velike-
mu nelagodju ob srečanju z epidemijo in z 
negotovo situacijo.

Imate družino, otroke. Ste morda strog 
starš?
Moja družina je postala že razširjena, kar je 
seveda super. Imam sina in hčerko, ki sta 

se že osamosvojila. Sin ima tudi že hčerko 
in sina, torej imam že vnukinjo in vnuka, ki 
sta pravi zaklad. Hčerka in njen partner pa 
si postopoma ustvarjata novi dom.
Kot starš sem deloval bolj v smislu rekla, da 
je dober starš enako kot dober učitelj, ved-
no malce siten. Z obema otrokoma sem se 
vedno dobro razumel in jima skupaj z ženo 
stal ob strani tako pri uspehih kakor tudi pri 
neuspehih. Oba sta v šoli odgovorno delala 
in prišla do želenih poklicev.

Kakšno otroštvo ste imeli?
Oba moja starša sta bila sicer zaposlena, 
vendar smo veliko časa preživeli skupaj. 
Skupaj z nami je v družini živela tudi ba-
bica, ki je bila moja pomembna učiteljica 
življenja. Zgodb iz njene mladosti, vojnega 
časa in kmečkega dela, ki mi jih je pripo-
vedovala, se še danes spominjam. Starša 
sta prihajala iz velikih kmečkih družin, zato 
smo imeli zelo razvejano sorodstvo, s kate-
rim smo bili zelo povezani. S sorodniki smo 
se družili ob različnih priložnostih, pri delu, 
ob gradnji hiš, ob praznovanjih ipd. Sam 
sem poletne počitnice preživljal pri stricu 
na kmetiji, kjer smo sicer otroci morali kar 
precej pomagati pri kmečkih opravilih, am-
pak je vedno ostalo tudi veliko časa za igro, 
za raziskovanje in tudi za našo razposaje-
nost. To je bilo zelo lepo obdobje, v kate-
rem sem se tudi veliko naučil.
Menim, da smo znotraj dogovorjenih pra-
vil imeli tudi veliko svobode. Naše najpo-
gostejše otroško igrišče je bila neposredna 
okolica doma, pripomočke za igro smo si 
pogosto izdelali sami, razen nekaj redkih in 
dragocenih igrač, ki sem jih imel in ki smo si 
jih s prijatelji odgovorno delili. 
Tudi v šolo sem rad hodil in se družil z vr-
stniki, saj smo živeli v soseski, ki je nastala 
na novo in kjer je bilo veliko mladih družin. 
Nikoli nam ni bilo dolgčas.

Kako gledate na otroštvo sedanje genera-
cije?
Ko gledam sedanje generacije otrok in nji-
hovo življenje, se moje prepričanje o lepem 
otroštvu še bolj utrjuje. Občutek imam, da 
imajo danes nekateri otroci preveč struk-
turirano otroštvo, kjer je vse načrtovano 
od odhoda v vrtec ali šolo do dejavnosti 
v popoldanskem času in med vikendom. 
Drugi spet so morda preveč prepuščeni 
sami sebi, nimajo take podpore staršev, kot 
bi si jo želeli − pa ne samo zato, ker star-
šem ne bi bilo mar, ampak tudi, ker tega 
ne zmorejo. Mnogi otroci imajo digitalne 
igrače, telefone, doma imajo vsi televizij-
ske sprejemnike, morda celo dva, oblačil 
toliko, da jih sploh ne prepoznajo, ko jim jih 
pokažemo, kadar jih pozabijo v šoli, mnogi 

pa lahko to samo opazujejo. Digitalni svet 
pritiska na mladostnike s svojimi objavami 
in »všečkanjem«, ki je postalo sredstvo za 
samopotrjevanje. Že otroci so obremenjeni 
z nekimi idealnimi podobami, ki se jim želijo 
približati, napake in neuspehi so skoraj ne-
dopustni, saj pozabljamo, da so sestavni 
del odraščanja in priprave na življenje. To-
rej zdi se mi, da otroštvo sedanjih generacij 
ni tako preprosto, kot je bilo naše.

Vam dobro uspeva krmariti v teh težkih 
časih?
Čas, ki ga živimo in družbena klima, v kateri 
trenutno smo, nista najbolj zdrava. Tako 
v fizičnem kakor tudi čisto v duševnem 
smislu. Nič ni narobe z različnimi pogledi 
in različnimi mnenji, ti samo bogatijo, ko 
pa jih ne zmoremo sprejemati, še manj 
tolerirati, takrat pa postane nevarno. Se-
veda imam na družbeno situacijo tudi svoj 
pogled, vendar se pri svojem delu opiram 
predvsem na dosledno spoštovanje formal-
nih okvirov, upoštevanje stroke pri iskanju 
najboljših rešitev in profesionalno udeja-
njanje le-teh, vse to pa ob racionalnem raz-
misleku in dodajanju ščepca zdrave kmečke 
pameti. Izvajanja ukrepov in vsega, kar je s 
tem povezano, evidentiranje okužb, obve-
ščanje NIJZ, obveščanje staršev o izvajanju 
učenja na daljavo, priprava nadomeščanj, 
organizacijske spremembe, medsebojno 
usklajevanje in še mnogo drugih stvari ter-
jajo veliko časa. Zaradi tega za mnoge uči-
telje, še posebej pa za moje pomočnice in 
zame ni brezskrbnih vikendov. Ves čas smo 
v stiku, ves čas komuniciramo in sproti ure-
jamo vse spremembe.

Maske, razdalje, sedaj še testiranja. Kako 
mine nek povprečen šolski dan?
Dan se začne s klicem pred sedmo uro, da je 
šolski avtobus prehitro zapeljal s postaje in 
ga učenci zaman čakajo. Pred vrati tajništva 
čakajo učenci, ki nimajo obrazne maske in 
so jo prišli iskat. Pomočnice ravnatelja ure-
jajo nadomeščanje nenapovedanih odsot-



intervju

21
Trebnje

nosti in prerazporejanje učiteljev v proste 
učilnice. Vmes se pojavi učenec, ki bi rad 
tester za samotestiranje, ker je svojega po-
zabil doma. V tajništvu zvoni telefon, star-
ši obveščajo tajnico o odsotnosti njihovih 
otrok, ker se jim učiteljica ne javi. Seveda, 
ker je v razredu. Poštar s hitre pošte prine-
se novo zalogo mask in testerjev, ki smo jih 
naročili. Vmes se moj predal e-pošte polni 
z najbolj ugodnimi ponudbami za nakup 
zaščitnih sredstev, z različnimi vprašanji 
različnih deležnikov, z obvestili zavoda, mi-
nistrstva in različnih drugih inštitucij. Med 
pošto je obvestilo o pozitivnem PCR testu, 
kar pomeni odrejanje šolanja na daljavo 
za cel oddelek. Vse je treba pogledati, kaj 
izpolniti, odgovoriti in poslati. Hitim, ker 
sledijo delovni sestanki in v nadaljevanju 
videokonferenca z zavodom za šolstvo. 
Hišnik me obvesti, da je mrknila črpalka na 
centralni napeljavi, zato bo potrebna me-
njava, vem pa, da smo na tesnem z denar-
jem. Dan se pa niti še začel ni. 

Kakšno je vaše sodelovanje s starši? So ra-
zumni in tudi razumljeni?
V celoti gledano imamo večino staršev, ki 
zelo racionalno sprejemajo šolo in dogaja-
nje v zvezi z njo. Takšno je tudi naše sode-
lovanje. Tudi takrat, ko kdo od posameznih 
staršev s čim ni zadovoljen, ali izpostavi 
kakšno težavo, morebitni eksces, ki se je 
zgodil v šoli, najdemo skupni jezik. Sam 
vedno poudarjam, da imajo starši pravico 
in dolžnost skrbeti za svojega otroka in mu 
zagotavljati občutek varnosti. To pa pome-
ni, da to velja tudi za druge otroke, ne samo 
za njihovega. Včasih pri kakšnem konfliktu, 
ki ga starši želijo razrešiti, na to pozabijo.
Ko je bilo na podlagi novega odloka vlade 
potrebno vpeljati samotestiranje učencev 
v šolo, smo imeli kar nekaj nasprotovanja 
posameznih staršev, groženj z ovadbo ipd. 
Starši so se želeli osebno srečati z menoj, 
kar smo tudi naredili. Na srečanju so na 
konstruktiven in dokaj umirjen način izra-
zili svoje nestrinjanje, ampak žal v zvezi 
s samotestiranjem nisem mogel ničesar 
spreminjati, samo nekaj več časa sem jim 
dal, da so lahko sprejeli odločitev. Obenem 
sem seveda poudarjal, da so na drugi strani 
pa tudi starši, ki želijo varno okolje za svoje 
otroke.

Ste imeli inšpekcijski nadzor?
Res smo v preteklem tednu imeli izredni in-
špekcijski nadzor na podlagi anonimne pri-
jave o neupoštevanju določil odloka v zvezi 
s samotestiranjem učencev v šoli. Prijava 
je govorila o tem, da imamo dva učenca 
v šoli, ki se ne želita samotestirati, šola pa 
nič ne ukrepa. Inšpektor je na koncu, ko je 

pregledal vso dokumentacijo v zvezi z izva-
janjem odloka in slišal vse naše odgovore, 
umaknil nadzor in izrazil pohvalo za naše 
konstruktivno in tudi do staršev racional-
no delovanje. Kot vidite torej, moram res 
delovati zelo racionalno, ker sem v vsakem 
primeru odgovoren za vse.

Menite, da je težava tudi manjkajoča so-
cializacija otrok, saj so radi v interakciji in 
drug z drugim prisotni v prostoru in času. 
Šola je vendarle živ organizem.
Sedanja situacija, ki jo živimo, je precej ne-
normalna. Zaman tolažba, da se človek na 
vse navadi. Seveda se prilagodi, da lahko 
kolikor toliko normalno živi, ampak vse to 
deluje na nas stresno in šele v prihodnjih 
letih se bodo pokazale vse posledice. Šola 
je narejena za ljudi, zato je šola brez učen-
cev in učiteljev samo prazna hiša. Učenje 
se res dogaja v glavi in ne v razredu, ampak 
šola je prostor, ki je narejen zato, da lah-
ko v njem vzpostavljamo takšne pogoje, ki 
pripomorejo k temu, da se prične dogajati 
učenje. Zato je prazna šola najbolj žalostna 
šola.
Zato ne gre samo za interakcijo, gre tudi 
za sobivanje, soodgovornost, za razvijanje 
odnosa do skupnih pravil, za samoregula-
cijo in učenje življenja v skupnosti, obenem 
pa tudi za medsebojno učenje, izmenjavo 
izkušenj, občutkov, idej, strahov, torej za 
cel skupek stvari, ki se vsakodnevno do-
gajajo znotraj vsake skupine. Vse to bomo 
morali nadoknaditi.

Šola naj bi v 21. stoletju vedno bolj izgub-
ljala avtoriteto. Menite, da je kaj na tem, 
ali gre bolj za floskulo.

Pogosto imamo v mislih predvsem takšno 
avtoriteto v šoli, ki ji jo je dajala vsakokrat-
na oblast, da je preko šole lahko v družbo 
vpeljevala usmeritve, s katerimi je dolgo-
ročno želela vplivati na ljudi. Zagotovo se 
je nekaj tega še ohranilo, ampak šola mora 
biti sposobna odgovoriti na izzive časa, 
ohranjati aktualnost, svežino, povezanost z 
okoljem in družbenim dogajanjem, da lah-
ko ohranja pomembno mesto v človeko-
vem življenju. Šola bo v prihodnosti svojo 
avtoriteto lahko gradila predvsem na tem, 
da bo ponudila visoko usposobljene uči-
telje, ki bodo znali pomagati učencem pri 
odkrivanju in razvijanju njihovih interesov 
in močnih področij. Pri tem se je potreb-
no zavedati, da ima tudi šola 21. stoletja 
svoje omejitve in težko odgovarja na vse 
individualne potrebe, ki jih morda imajo 
posamezniki. 

Vaše želje in voščilo vsem učencem, učite-
ljem in staršem ob koncu leta.
Morda je sedanja situacija tudi za kaj do-
bra. Morda nam je pokazala, kako lepo 
je, če smo lahko skupaj, če smo zdravi, če 
lahko gremo, kamor se nam zahoče in kako 
so lepe nekoč čisto samoumevne stvari, ki 
nam jih ta čas jemlje.
Zato vam želim predvsem trdnega zdravja, 
saj se šele potem lahko človek veseli vseh 
drugih stvari. Uživajte v druženju z vašimi 
najbližjimi, s prijatelji, skupaj z njimi se 
veselite vseh drobnih stvari in ne pozabi-
te, da življenje niso trenutki, ki so minili, 
ampak trenutki, ki smo si jih zapomnili. 
Srečno.

Mojca Smolič



»Preživite mirne in lepe praznične dni v krogu vaših 
najdražjih, osebni cilji novega leta pa naj ne zasenčijo 
skrbi za skupno dobro, saj lahko povezani storimo več, 

kot vsak posebej.«
Vesele božične praznike in srečno v letu 2022

Predsedniki in člani svetov Krajevnih skupnosti:
Čatež • Dobrnič • Dol. Nemška vas • Knežja vas • Račje selo • Sela pri Šumberku • 

Svetinja• Šentlovrenc • Štefan • Trebnje  • Veliki Gaber • Velika Loka
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Mednarodni dan 
strpnosti – dan za 
strpnost in prijateljstvo
Ob mednarodnem dnevu strpnosti smo se v oddelku 
ŽOGICE pogovarjali o pomenu tega, da se skupaj igra-
mo, ustvarjamo in napredujemo v tem, da se imamo 
radi in smo prijatelji. Ob pripovedovanju pravljice o 
Grdem račku so otroci spoznavali, kakšne so bile živali 
do njega. Seznanjali so se s posmehom, norčevanjem, 
žalostjo, veseljem in srečo. Pogovorili smo se o tem, 
kako bi si želeli, da bi drugi ravnali z njimi. Spoznali so, 
kaj pomeni biti strpen in nestrpen. Naučili smo se, da 
je strpnost medsebojno spoštovanje, ko spoštujemo 
drug drugega, čeprav smo različni.

Brigita Borak

V oddelku Hiške
Obeležili smo ga v sodelovanju z izobraževalnim cen-
trom Eksena v projektu Mednarodni dan strpnosti – 
dan za strpnost in prijateljstvo. Tema je bila »Z drugi-
mi ravnaj tako, kot si želiš, da bi drugi ravnali s tabo.« 
Preko vsebine zgodbice Grdega račka avtorja Hansa 
Christiana Andersena smo utrdili pomen prijateljstva, 
strpnosti in spoštovanja, ki smo ga tudi likovno upo-
dobili. Za zaključek delavnice smo v podporo medse-
bojnega prijateljstva in spoštovanja izvedli glasbeno 
dopoldne s prepevanjem pesmic o prijateljstvu ob 
spremljavi malih ritmičnih instrumentov.

Tjaša Lopatec

V skupini Kokoške
»Z drugimi ravnaj tako, kot si želiš, da 

bi drugi ravnali s tabo.«
Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prija-
teljstvo smo 16. novembra obeležili tudi v Vrtcu Mavri-
ca Trebnje v skupini Kokoške. Namen dneva strpnosti 
je spodbujanje prijateljstva med otroki, medsebojno 
spoštovanje, razumevanje, sprejemanje in sodelova-
nje med njimi. Na temo strpnosti in nestrpnosti smo 
se zelo veliko pogovarjali in izvajali različne dejavnosti: 
peli smo pesmi o prijateljstvu, se igrali socialno igro 
Zakaj te imam rad, likovno ustvarjali ... Glavno vodilo 
pa je bila knjiga Grdi raček avtorja H.C. Andersena, s 
pomočjo katere smo se poglabljali v naše odnose do 
drugih in drugih do nas. Spoznali smo, da je strpnost 
zelo pomembna v naših odnosih in da je pogoj za to, 
da sodelujemo, se skupaj igramo, ustvarjamo in na-
predujemo v tem, da se imamo radi in smo prijatelji. 
V skupini smo tako tkali niti in stkali močno mrežo pri-
jateljstva.
 

Alenka Šiška
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Poseben teden 
Erasmus+ na  
OŠ Veliki Gaber
OBISK TUJIH UČITELJEV
Na OŠ Veliki Gaber je v okviru projekta 
Erasmus+ v tednu od 8. do 12. novembra 
2021 potekala izmenjava učiteljev. V Slove-
nijo jih je prispelo 15, in sicer iz osnovnih 
šol iz Litve, Italije, Turčije in Španije. 
Na njihov prvi dan obiska so jim učenci 
in učitelji na šoli pripravili kratek kulturni 
program s himno šole, ljudskimi plesi pod 
mentorstvom Tanje Korošec ter dramsko 
igro I am the most beautiful, avtorice Ur-
ške Mitrović in mentorice uprizoritve Maje 
Papež. Učenci predmetne stopnje so za 
goste v angleščini pripravili kratko pred-
stavitev slovenskega šolskega sistema in 
jih povprašali po zanimivostih iz njihovih 
držav. Naslednji dan so gostujoči učitelji 
obiskali še Občino Trebnje, kjer jih je gospa 
Irena Žužek prijazno sprejela na Oddelku 
za družbene in gospodarske dejavnosti. 
Učitelji so kar nekaj časa preživeli na šoli. 
Prisostvovali so uram pouka pri različnih 
predmetih in urah dodatne strokovne po-
moči in si tako v obliki hospitacij ogledali, 
kako potekajo dejavnosti v osnovnošolskih 
klopeh. Pri tem so, po njihovih besedah, 
spoznali mnogo zanimivih metod in oblik 
poučevanja.

PO ZANIMIVIH SLOVENSKIH KOTIČKIH
V času obiska so gostje spoznavali tudi za-
nimive kotičke slovenskih pokrajin. Ogle-
dali so si naravne in kulturne znamenitosti 
v okolici Bleda, Postojne, Pirana in Ljublja-
ne. Navdušili so se nad našo najbolj znano 
kraško jamo, nad otokom sredi jezera, soli-
nami in našim glavnim mestom. Prav tako 
sta jih navdušila bližina in milina gozda, 
kjer so skupaj z otroki Vrtca Sončnica pri 
OŠ Veliki Gaber preživeli svoje zadnje ak-
tivno dopoldne v tednu obiska. Razigrano 
in povezani z naravo so skupaj zaplesali in 
tudi zapeli v angleščini. O teh skupnih pe-
dagoških aktivnostih v gozdu je poročala 
tudi televizija Vaš kanal v enem svojih pris-
pevkov.

PROJEKT »MODRE MAJICE, ZELENE KRAT-
KE HLAČE«
V projekt Erasmus+, ki je financiran s strani 
Evropske unije in katerega na šoli koordi-
nira Andreja Jaklič, se je OŠ Veliki Gaber 
vključila že v prejšnjem šolskem letu. Na 
začetku letošnjega šolskega leta pa je že 
potekalo podobno tedensko srečanje ude-
ležencev v Španiji, ki so se ga udeležili tudi 
štirje strokovni delavci z OŠ Veliki Gaber. 

Naslov projekta petih partnerskih šol je 
BLUE SHIRTS, GREEN SHORTS. Tema je eko-
loška, v prvi vrsti je poudarek na klimatskih 
spremembah, onesnaževanju, varovanju 

narave in sobivanju z njo. Prioritetna na-
loga OŠ Veliki Gaber je raziskati posledice 
onesnaževanja. Vključeni v projekt verja-
mejo, da bodo pridobljene dvoletne izkuš-
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Prižig lučk in postavitev jaslic v naravni velikosti
V petek, 26. novembra, so v okviru KS Trebnje kot v večini mest v državi prižgali lučke tudi v našem mestu in s tem polepšali vstop v 
advent ter prihajajoče praznike.
V Parku Forma Viva so postavili lesene jaslice v naravni velikosti, ki jih je izdelal Vlado Cencel. Letos so jih dopolnili, saj so poleg svete 
družine, pastirja in treh ovčk dodali še sv. tri kralje. V naslednjih letih bodo dodali še kravo in oslička. V jaslih pa ni Jezusa. Tja ga bodo 
položili za božič. 
Jaslice je blagoslovil trebanjski župnik g. Jože Pibernik, za čarobnost dogodka pa so poskrbele citrarka Tanja Zajc Zupan in mezzoso-
pranistka Zala Strmole. 
Jasli bodo na ogled vse do Sv. treh kraljev, zato vljudno vabljeni.

Mojca Smolič

nje lahko vpeljevali tudi v njihovo kasnejše 
delovanje na področju varovanja narave. V 
prizadevnosti za čisto okolje pa so medna-
rodno povezani učenci in učitelji še učinko-
vitejši pri trajnostni zaščiti našega planeta.

VTISI GOSTUJOČIH UČITELJEV:
»Spoznali smo didaktične strategije in teh-
nike ter dobro organizirano šolo. Ogled 
pouka nas je spodbudil k razmišljanju o 
tem, kako naj izboljšamo svojo šolo in 
pouk. Razmišljanja in mnenja smo si delili 
s strokovnimi delavci, ki so bili zelo prijazni. 
Videli smo mnoge lepe kraje in ugotovili, 
kako lahko ljudje živijo v harmoniji z nara-
vo.«
»Vse aktivnosti so bile dobro načrtovane, 
veliko izkušenj smo pridobili preko hospi-
tacij in deljenja izkušenj s kolegi. Spoznali 
smo slovenski šolski sistem in slovensko 
kulturo.«
»Spoznali smo, da so učenci bolj srečni in 
se lažje učijo, če jim damo več svobode.«
»Spoznali smo nove in tudi boljše načine 
poučevanja, učenja in življenja na šoli.«

Helena Prosen Zupančič
Fotografije: arhiv šole
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Člani občinskega odbora SLS in naši 
svetniki v svetu Občine Trebnje želimo 
vsem občankam in občanom blagos-
lovljen božič, obilo miru v vaših domo-
vih in družinah, predvsem pa zdravja v 
teh nepredvidljivih časih in razmerah.

Ponosno preživite dan samostojnosti 
in enotnosti. Pogum in razum izpred 30 let bomo zelo potre-
bovali tudi v luči premostitve aktualne epidemije. 

Novo leto, ki prihaja, je volilno bogato leto, saj nas državlja-
ne čakajo volitve v nov državni zbor, izbor novega predsednika 
države in tudi lokalne volitve za nove župane in občinske svet-
nike. Verjamemo, da lahko prispevamo močno kompetenten 
kader in z izvolitvijo pomagamo k doseganju skupnih ciljev in 
vrednot. Naj bo novo leto 2022 srečno, zdravo, mirno in iskre-
no.

Člani OO Trebnje

OBISK VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE V OBČINI TREBNJE

Novembra je Občino Trebnje obiskala Vla-
da Republike Slovenije v sklopu obiskov v 

regiji JV Slovenija. Z ministrom za kohezijo g. Černačem in dru-
gimi predstavniki sva obiskala tovarno REM. Ogledal si je novo 
sestavljalnico pametnih modularnih enot. 
Na obisk v združeno zadrugo Trebnje-Krka je prišla sekretarka 
s finančnega ministrstva dr. Katja Lauter. Pričakovana je večja 
pomoč kmetijskim zadrugam za lokalno pridelavo hrane in za 
ohranjanje podeželja.
Pri naprednem mladem kmetu Kukenbergerju smo bili s kme-
tijskim ministrom g. Podgorškom. Izpostavljena je bila proble-
matika nizke odkupne cene proizvodov in gradnje kmetijskih 
stavb. 
Na zaključku ministrskega obiska v gostilni Rakar je bil prisoten 
tudi g. Janez Janša. Predsednik Vlade in prisotni predstavniki 
so bili navdušeni nad martinovo pojedino. Med večerjo je po-
tekal konstruktivni pogovor o aktualnih težavah in izboljšanju 
gospodarskih pogojev ter o življenju v naši regiji. Sicer pa smo 
tretja najbolj razvita regija v državi.
Spoštovane občanke in spoštovani občani, želim vam miren 
Božič v krogu najbližjih, ponosen dan samostojnosti in enot-
nosti. V novem letu 2022 pa predvsem veliko zdravja, sreče in 
medsebojnega razumevanja.

Poslanec Franci Kepa SDS
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Spoštovani krajani,  
drage krajanke!

V letošnjem letu smo se 69-krat odzvali klicem na pomoč. 
Posredovali smo v 25 prometnih nesrečah, v 22 požarih ter 
šestih nesrečah z nevarnimi snovmi, poleg tega pa še pri vlo-
mih, poplavah in reševanju iz brezna. Za takšna reševanja so 
potrebna usposabljanja in vaje, vse to pa počnemo prosto-
voljno. V veliko pomoč so nam vaši finančni prispevki. Letos 
vas bomo znova obiskali s koledarji, svoj prispevek pa lahko 
donirate tudi z nakazilom preko UPN naloga, ki bo priložen 
koledarju. Še vedno nam lahko namenite 1 % dohodnine od 
dohodkov, ki bi drugače šel državi. S tem veliko pripomorete 
k boljšemu delovanju in boljši opremljenosti našega društva. 
Še naprej bomo delovali pod sloganom “Naš prosti čas za 
vašo varnost”

Z gasilskim pozdravom “NA POMOČ”!

novice

KS Veliki Gaber obnavlja  
in posodablja infrastrukturo
KS Veliki Gaber dobiva novo podobo. Več kot dvajset let smo kra-
jani sanjali o pločniku od Medvedjeka do Velikega Gabra. Konč-
no sta oba investitorja DRSC in Občina našla denar za ta skoraj 
zgodovinski projekt. Žal pa so se pojavile različne zavore. Vesela 
sem, da so popustile pred pregretjem. Pločnik v Velikem Gabru 
je razdeljen na 3 investitorje: Občino, KS in Komunalo, ki bo ob 
tej priliki posodobila vodovodno omrežje. KS je obnovila tudi jav-
no razsvetljavo na pokopališču. Tudi ograja za novi del pokopa-
lišča je končno postavljena. Za nadaljevanje investicij v tem letu 
nam je zmanjkalo »špage«, kot radi rečjo za »šankom«. 
Ob tej priliki se kot predsednica KS najlepše zahvaljujem VSEM 
krajankam in krajanom, ki s strpnostjo prispevajo, da dela nemo-
teno potekajo. Zahvaljujem se g. Zakrajšku, ki bdi nad strokovno 
izgradnjo obeh projektov. Izgubljenih živcev mu žal ne morem 
povrniti.

Štefanija Gliha, Predsednica KS Veliki Gaber
Foto: Mojca Smolič

SPOŠTOVANE OBČANKE
 IN SPOŠTOVANI OBČANI!

Minuli in prihajajoči prazniki, ki nam prinašajo tudi skrivnostno 
novo leto, naj bodo kot gledališče, v katerem ne bo za nikogar 
in nikoli zmanjkalo sedeža za srečo, ljubezen in prijateljstvo.
Bodimo zdravi in složni.

OODE SUS Trebnje

Spoštovane občanke in spoštovani občani!
Beseda srečno ni in naj ne bo le izraz navade,

hiter stisk roke in bežni nasmeh, je iskrena želja,
ki v nas odzvanja še dolgo potem,

ko pospravimo okraske na božičnem drevesu!

ŽELIMO VAM VESEL BOŽIČ 
IN SREČNO NOVO LETO 

2022!

OO SD Trebnje
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Pred liško zidanico 
tudi kotiček za 
zeliščarje
V Društvu vinogradnikov »Lisec« Dobrnič 
smo letos organizirali že peto leto zeliščar-
sko delavnico. Glede na dokaj neokrnjeno 
naravo na vinogradniški gori Lisec pa se 
je uresničila tudi želja ljubiteljev zelišč, 
namreč našel se je tudi kotiček – prostor 
med kamenji na društvenem zemljišču. 
Tako smo v sodelovanju z zeliščarko ga Jo-
žico Bajc Pivec posadili več vrst zelišč, ki so 
jih prisotni prinesli s svojih vrtov. Posadili 
pa smo tudi nekaj zdravilnih rastlin, tudi 
grmovnic, ki niso običajne v naših krajih. 
Prav o vsaki posajeni rastlini nam je ze-
liščarka povedala, kakšne so njihove zdra-
vilne učinkovine in kako jih je potrebno 
shraniti. Namen tovrstnih delavnic je, da 
se udeleženci izobrazijo o zdravem načinu 
uživanja hrane s pomočjo zelišč. Da bo ta 

Dejavnosti Društva 
Praetorium 
Latobicorum in 
sekcije klekljarske 
skupine Žnurce v 
letošnjem letu
Vsako leto v mesecu septembru članice 
klekljarske skupine Žnurce pripravimo 
razstavo v knjižnici Pavla Golie v Trebnjem. 
Tako je bila tudi letošnja na temo vino-
gradništva. Ogledali ste si jo lahko med 1. 
in 30. septembrom.
Med drugim smo letos obiskale 15. slo-
venske klekljarske dneve v Žireh, ki tradi-
cionalno potekajo v terminu prvomajskih 
praznikov in nato še cel mesec maj. Vedno 
tudi sodelujemo na natečaju, ki ga pripravi 
domače klekljarsko društvo Cvetke. Letoš-
nja razstava je na ogled postavila nagraje-
ne čipke cvetk iz tekmovalnega natečaja 
(kategorija velike čipke). 
Naša članica Tina Kuder Veldin je s svojimi 
čipkami sodelovala na razstavi v Polzeli. 
Sredi poletja smo obiskale razstavo v Bo-
rovnici, zatem še v Cerknem in v Cerkljah 
na Gorenjskem. Konec poletja nas je pot 
vodila v Idrijo. Na gradu Gewerkennegg se 
je z razstavo, imenovano Dvogovori (izdel-
ki z avtorsko idrijsko čipko) prestavila naša 
risarka vzorcev, Tina Koder Gajzer. Druga 
razstava, ki smo si jo ogledale prav tako na 
idrijskem gradu - z naslovom Čipka kaže 

soncu pot - pa je imela za osrednjo temo 
zavese. Društvo klekljaric idrijske čipke 
je predstavilo čudovito dodelane zavese 
(čipke, izdelane po starih in novih avtor-
skih vzorcih, všite v tkanino in na nov način 
vstavljene v prostor) V zgodnjih jesenskih 
dnevih nas je pot popeljala v Crngrob nad 
Škofjo Loko na razstavo klekljarske skupi-
ne Lastovke iz Poljanske doline. V Stražišču 
pri Kranju smo sodelovale na 10. razstavi 
klekljanih in kvačkanih izdelkov. Teme 
razstave so bili stari vzorci iz Loškega mu-

zeja, klekljane obrobe ter naša edinstvena 
postavitev dela razstave BA-ČI, o življenju 
in delu misijonarja Friderika Barage. S to 
postavitvijo smo požele obilo navdušenja 
in pohval med obiskovalci razstave. Ven-
dar to navsezadnje ni tako pomembno. 
Pomembno je to, kar nas je naučil Baraga: 
»Le eno je potrebno« – sodelovanje na 
tem našem malem koščku zemlje.

Dominika Koritnik Trepel
Foto: Alenka Stražišar Lamovšek

zeliščni vrt dosegel svoj namen, ga bomo 
člani društva negovali in dosajevali ter tudi 
označevali z imeni zelišč, da bo poučno ob 
ogledu za vsakogar. 

Anica Maraž
Foto: Bogdan Francelj
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Trebanjske 
mažorete uspešne 
na 7. Državnem 
tekmovanju 
mažoretne zveze 
Slovenije v 
Hrastniku
Bilo je aprila 2019:
5,6,7,8!!! Glava, roke, pazi noge, obrat, uje-
mi, pazi vrsto. Še enkrat. Državno prvenstvo 
je tik pred vrati. Dajmo, punce, stisnimo 
zobe. Srečne in zadovoljne smo se vračale 
iz Murske Sobote, kjer je potekalo Državno 
prvenstvo mažoret. 
April 2020:
Tišina. Prazna dvorana. Število treningov: 
0. Ni vznemirjenja, ni napetosti pred tek-
movanjem. Ni prijetnega klepeta, druženja, 
smeha in zabave.
April 2021:
Končno lahko treniramo po mehurčkih – se-
veda pa samo zunaj, včasih v mrazu, dežju, 
vetru ... Ampak, treniramo. Tako smo uspele 
izvesti tekmovanje po sistemu tekmovanja 
pred sodniki Mažoretne zveze Slovenije po 
društvih v mesecu maju v Športni dvorani 
v Novem mestu. Vesele in zadovoljne smo 
povabile starše na športno igrišče Trebnje, 
prikazale naše tekmovalne koreografije in 
razglasile rezultate Državnega prvenstva 
mažoret za leto 2020. Uf, kako smo dobre.
September 2021:
Končno lahko treniramo, seveda po me-
hurčkih. Veliko težav s karanteno, vendar 
treniramo. Priprave na 7. Državno tekmo-
vanje Mažoretne zveze Slovenije, ki bo 20. 
novembra 2021 v Hrastniku.
In prišla je sobota, 20. november 2021. Zju-
traj testiranje, ličenje, oblačenje, smeh in 
zabava. Ob 10. uri pa odhod z avtobusom 
v Hrastnik. Vsako društvo je imelo določen 
čas, ko smo bili v dvorani. Ni problem, samo 
da so lahko mažorete tekmovale in da so jih 
lahko spodbujali starši.
Osvojene medalje:
Solo kadet: Jerca Lavrič: 3. mesto – bronasta 
medalja, trenerki Teja Golob in Zala Ribič
Par junior: Nika Gril in Karmen Prosen: 1. 
mesto − zlata medalja, trenerki Nuša Bede-
ne in Ana Zarabec
Skupina kadet: 3. mesto − bronasta meda-
lja, trenerki Teja Golob in Zala Ribič
Skupina Junior: 2. mesto − srebrna meda-
lja, trenerki Nuša Bedene in Ana Zarabec
Skupina senior: 1. mesto − zlata medalja, 
trenerki Tina Dolenšek in Tajda Uršič
Hvala vsem sponzorjem, staršem in navija-

čem. Lepo je delati, če te toliko ljudi pod-
pira. Posebna zahvala pa gre KUD Občinski 
pihalni orkester Trebnje in predsedniku Bo-
rutu Kolencu, ki nam pomaga in nas podpi-
ra pri našem delu.

Srečno v letu 2022 v imenu KUD Občin-
ski pihalni orkester Trebnje in Trebanjskih 
mažoret.

mentorica Trebanjskih mažoret
Darja Korelec, Foto: Franci Jarm
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12. Medvode Yonex Cup
V nedeljo, 5. 12. 2021, se je končal že tradicionalni 12. Medvode 
Yonex Cup 2021. BK Mirna je na tekmovanje odšel z 8 igralci in 
uspel osvojiti 3 kolajne. 
Tudi tokrat je največ pokazala kategorija do 15 let, kjer je BK Mir-
na osvojil vse tri kolajne. Med posamezniki se je najbolje odrezal 
Tim Škrlj, ki se je uspel uvrstiti v finale, kjer pa je moral priznati 
premoč Romunu Mocanu v dveh setih. 
V igri posamezno je še eno kolajno uspela priigrati Zara Šenica, in 
sicer bron. V polfinalu je bila od nje boljša Romunka Sirbu v dveh 
setih. Do polfinala je Zara prišla ravno po tem, ko je v četrtfinalu 
ugnala klubsko soigralko Lano Livk.
Bronasto medaljo sta Lana Livk in Zara Šenica priigrali v dvojicah. 
Žal sta bili v polfinalu premočni Romunki Palfi in Sirbu.
Vse tekmovalcem želimo veliko uspehov tudi v prihajajočem letu.
 

Vanja Jakopin

Kegljačice Trebnjega 
podprvakinje
S tekmo 9. kroga med trebanjsko ekipo in drugo ekipo cerkniške-
ga Bresta na novomeškem Vodnjaku, v kateri Dolenjke niso do-
volile presenečenja, je sklenjen prvi del 31. državnega prvenstva 
v 1. B ligi zahod za ženske. V ligi so bile najbolj uspešne Renata 
Korelc (7:0), Iris Vencelj (6:0) in Silva Zupančič (5:3).

REZULTATI: 
1. krog Kočevje – Trebnje 3:5 (2771:2782), 2. krog Trebnje pro-
sto, 3. krog Taborska jama – Trebnje 5:3 (3187:3153), 4. krog Go-
rica – Trebnje 3:5 (3934:3113), 
5. krog Trebnje – Calcit Kamnik II 7:1 (3184:2874) , 6. krog Ograj-
ca Ljubljana - Trebnje 4:4 (3131:3155), 7. krog Trebnje – Bela kra-
jina Črnomelj 6:2 (3178:3054), 
8. krog Trebnje – Brest Cerknica II 5:3 (3185:2909). 
LESTVICA 1. B LIGA ZAHOD
1. Taborska jama 16 točk, 2. Trebnje 13, 3. Kočevje 10, 4. Ograjca 
Ljubljna 9, 5. Bela krajina Črnomelj 7, 6. Calcit Kamnik II 6, 7. Krka 
Novo mesto 5, 8. Brest Cerknica II 5, 9. Gorica 2

Lina − uspešna tenisačica
Lina Sarhatlić je 9-letna Trebanjka, ki obožuje šport, predvsem 
tenis, tek in nogomet. Je članica Nogometnega kluba Trebnje. 
Osnove teniške igre je spoznala na teniškem igrišču v Športnem 
parku Trebnje. Od maja 2021 je članica Teniškega kluba Krka Oto-
čec.
V letošnjem letu je začela nastopati na teniških turnirjih za otro-
ke stare od 8 do 11 let, ki jih organizira Teniška zveza Slovenije. 
Tekmovala je v dveh kategorijah: mini tenis deklice ter midi tenis 
deklice.
V kategoriji mini tenis deklice, kjer so nastopala dekleta, rojena 
istega leta kot Lina, je dosegla naslednje rezultate: Krško (maj): 1. 
mesto, Koper (maj): 1. mesto, Velenje (julij): 1. mesto, Portorož 
(avgust): 3.−4.mesto, Hoče (september): 1. mesto, Koper (okto-
ber): 1. mesto. 
V kategoriji midi tenis deklice, kjer so tekmovala tudi dekleta, ki 
so leto dni starejša, je septembra v Hočah osvojila 3.−4.mesto, 
oktobra v Kopru pa odlično 2.mesto. 

Iskrene čestitke ter veliko športnih užitkov in uspehov še v pri-
hodnosti.

Anita Črnič

Drugi del lige se nadaljuje 15. januarja 2022 s tekmo na Vodnja-
ku, v kateri Trebanjke gostijo ekipo Kočevja. Od naših izbrank pri-
čakujemo pol napad za vsako točko.

Mojca Smolič
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Zimsko državno prvenstvo na 
Mirni
Na Mirni se je v nedeljo, 28. 11. 2021, zbralo skoraj 60 tekmo-
valcev iz cele Slovenije, ki so se pomerili za naslov državnega pr-
vaka. V petih disciplinah smo videli nekaj izjemnih dvobojev in 
napetih iger.
Državna prvaka v mešanih dvojicah sta brez večjih težav postala 
Tim Škrlj (BK Mirna) in Iva Koša (BK Mladost Lendava). V finalu 
sta ugnala Cerarja (BK Medvode) in Aličevo (BK Olimpija) v dveh 
setih in zasluženo slavila. Med posameznicami je Zara Šenica 
osvojila bronasto medaljo. Klubski uspeh je s 5. mestom dopol-
nila Lana Livk. Pri fantih je Tevž Ornik osvojil srebrno kolajno, 
Tim Škrlj pa bronasto kolajno. Med deset najboljših se je z de-
vetim mestom uvrstil še Tim Anzelj. Med dekliškimi dvojicami 

Sezona 2021 – Blato 
Pitch&Putt golf klub Trebnje
Težko leto 2021 je za nami. Leto večjih izzivov, kjer smo se poleg 
ostalega trudili vzpostavili tudi temelje za nadaljnje delo. Tako 
smo tudi v iztekajočem letu izvedli načrtovane redne tedenske 
tečaje za otroke in ostale skupine, turnir za 2. krog 1. Pitch&putt 
lige, nekaj prijateljskih turnirjev, golf kamp za otroke in zaključni, 
kot se za Dolenjsko spodobi, »Martinov« turnir. V Pitch&putt ligi 
smo dosegli tudi nekaj vidnejših rezultatov, med katerimi izpo-
stavljamo 2. mesto na pokalnem tekmovanju – superfinale Brdo 
pri Kranju in 3. mesto v skupni razvrstitvi 1. Pitch&putt lige. Oba 
dosežka sta delo Janeza Zaletela. Čestitke!
Kljub uradnemu zaključku sezone pa se naše delo nadaljuje tako 
na terenu – s treningi »pod streho« v GOLFy &GOLFyCity, kot za 
pisalno mizo – nadaljnji razvoj aktivnosti in kraja Blato. 

Uspešno izvedena 
turnirja mini 
rokometa
RK Trimo Trebnje je v mesecu novembru 
organiziral interna turnirja v mini rokome-
tu. Prvi turnir je bil namenjen otrokom 4. 
in 5. razreda, drugi pa otrokom 2. in 3. ra-
zreda. Na turnirjih je nastopalo 92 otrok iz 
Trebnjega, Nemške vasi, Dobrniča, Velikega 
Gabra, Šentruperta in Mirne Peči. Skupno 
so odigrali 48 mini tekem, kjer nismo beležili 
rezultata, nastopili pa so prav vsi otroci in se 
zelo zabavali. Ob vseh upoštevanih ukrepih 
so jih na tribunah spodbujali tudi starši. Vsi 
otroci trenirajo mini rokomet v rokometni 
šoli Trimo Trebnje in glede na odziv bomo 
take turnirje še ponovili.
Delovanje Rokometne šole Trimo Trebnje je 
omogočeno in se izvaja tudi v sodelovanju s 
projektom Šport mladih NLB banke.

Roman Šavrič
RK Trimo Trebnje

sta medaljo zopet priigrali Lana Livk in Zara Šenica, ki sta dobili 
bronasto kolajno.
Pri fantih sta v dvojicah Tevž Ornik in Tim Škrlj postala državna 
prvaka. Uspeh je dopolnil še Tim Anzelj, ki je skupaj z Mattiasom 
iz Bit-a osvojil 5. mesto.

Vanja Jakopin

Ob tej priložnosti se vsem podpornikom in staršem zahvaljujemo 
za izkazano zaupanje.

Tomaž Vidic
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Miklavž je obdaroval 
prebivalce in prebivalke 
Jezera 
V nedeljo, 5. decembra, popoldne je v Jezero prišel sveti 
Miklavž s spremstvom. Z manjšimi darili je obdaroval 22 
otrok (do vključno petega razreda osnovne šole), s čoko-
ladnimi bomboni pa še okoli 140 prebivalcev in prebivalk 
Jezera. Pri delu z darili mu je pomagal angel, najmlajše in 
starejše pa je strašil parkelj. Resda mu je nekoliko ponaga-
jal dež, vendar je srečno zaključil svojo plemenito nalogo 
v naši vasi ter vsakomur izmed nas položil na srce nekaj 
spodbudnih besed. 

Tadej Strniša, tajnik

Vabilo na 
postavitev 

smreke 
in prižig 
božično-

novoletnih lučk
Društvo Jezero vas vabi na postavitev 
smreke in prižig božično-novoletnih 
lučk, 
ki bo v soboto, 18. decembra 2021, 
pri cerkvi svetega Petra v Jezeru. 

Časovni program dogodka:
• ok. 14.30: začetek dogajanja pri 

cerkvi
• 16.30: prižig prazničnih lučk

Da vas ne bo zeblo, bo na voljo prigri-
zek in toplo okrepčilo.
PCT je pogoj za udeležbo na dogodku.

Vljudno vabljeni!

Društvo za razvoj, 
kulturo in turizem Jezero
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Slavnostno odprli 
celovito prenovljeni 
SM Trebnje
V četrtek, 9. decembra, sta predsednik 
Mercatorjeve uprave Tomislav Čizmić in 
župan Alojzij Kastelic slavnostno odprla 
celovito prenovljen supermarket Merca-
tor Trebnje. Nagovorila sta zbrane kupce 
in kasneje skupaj s poslovodjo Mileno Str-
niša slavnostno prerezala trak. 
Tomislav Čizmić, predsednik Mercator-
jeve uprave, je poudaril pomen prenove 
maloprodajne mreže in pospešenega po-
sodabljanja vseh procesov v Mercatorju, 
posebej storitev za kupce, ki jim omogoča 
udobno in sodobno nakupovanje. Župan 
Alojzij Kastelic pa je izrazil zadovoljstvo 
nad prenovo trgovine, saj so jo občanke in 
občani že težko pričakovali.
Supermarket Trebnje sedaj meri 1.259 m2. 
V njem je popolnoma nova vsa nevtralna 
oprema, hladilna tehnika, strežna linija, 
blagajne in razsvetljava. Nakupovalna pot 
je spremenjena, kar omogoča večjo pre-
glednost in prehodnost prodajalne. Velik 
oddelek svežega sadja in zelenjave je že 
ob vhodu, nato pa vabijo bogato založeni 
oddelki svežega programa s pekarno in sa-
mopostrežbo kruha, toploteka, delikatesa 
in mesnica. Kupci so se razveselili tudi pe-
stre ponudbe mesnih, mlečnih izdelkov, 
sveže pakiranega mesa in rib ter izdelkov 
Minute. Poudarek je na vinoteki, lepo ure-
jene pa so tudi akcijske izpostavitve su-
hega in hlajenega programa. Dodaten čar 
sami trgovini pa doda nova zunanja in no-
tranja grafična podoba. Ob tej prenovitvi 
je poslovodja Milena Strniša izročila ček 
za donacijo v višini 1.000 EUR PGD Treb-
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Pohod po obronkih vasi Jezero
V soboto, 16. oktobra 2021, se je pri vaškem kozolčku v Jezeru zbralo 20 vaščanov, 5 nekdanjih Jezercev, ki so otroštvo preživeli v 
tej vasi, medse pa smo z veseljem sprejeli še Žigo in Špelo, ki šele postajata naša soseda. Po začetnem okrepčilu in pomenku smo 
se odpravili proti prvemu postanku pohoda, hribu Cer. Tam nam je Tadej predstavil izginulo vinsko gorico, kjer so bili vse do pojava 
trtne uši zasajeni vinogradi, danes pa tam rastejo debele bukve. Nižje pod hribom smo se ustavili pri ostankih mogočne apnenice in 
izvedeli, da so se v preteklosti v Jezeru ljudje preživljali tudi s pridobivanjem apna, saj vas leži na podlagi sivega in belega apnenca, 
ki je za najboljši za apno. V območju vasi je danes prepoznavnih ostankov 180 apnenic, kjer so proizvedli okoli 14.000 ton apna, za 
njihovo kurjenje pa so porabili okoli 20.000 metrov drv in 40.000 vozov vejevja. Naslednji postanek je bil suha struga reke Temenice z 
njenim koncem pri Risavnici. Gre za 14 metrov globoko brezno, nad katerim se pne naravni most, ime pa je dobilo po risih, ki so se v 
preteklosti zadrževali v tem delu doline. Na poti do vasi smo se ustavili še pri bunkerju, v katerem so nekoč shranjevali razstrelivo, ki 
so ga uporabljali v bližnjem kamnolomu. Med potjo smo mlajši z veseljem prisluhnili zgodbam o življenju v vasi, ki so jih pripovedovali 
starejši udeleženci. Ob zaključku pohoda smo druženje nadaljevali s klepetom ter malico.

Tadej Strniša, tajnik

nje, zbrane pa so nato razveselili še otroci 
iz Vrtca Mavrica. Za celotno trgovino bo 
skrbela poslovodja Milena Strniša, name-
stnica poslovodje, tri izmenovodje in 26 
prodajalk. Skupaj bo tako 28 zaposlenih. 
»Delo v tako lepo prenovljeni prodajal-
ni bo za naš kolektiv preglednejše in tudi 
prijetnejše. Večja paleta izdelkov pomeni 
tudi prijaznejši in gotovo tudi bolj raciona-
len nakup, kajti kupec bo sedaj lahko kupil 
več stvari na enem mestu,« je dodala po-
slovodja Milena Strniša.
Upajmo, da se bodo prodajalci dobro po-
čutili v novih prostorih, saj prava prilož-
nost za prodajo ne izhaja le iz izdelka ali 
storitve, ki jo prodajamo, marveč v veliki 
meri od zadovoljnega prodajalca.

Mojca Smolič
Foto: EBV in MS
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Med prazniki ne pozabite na varnost – policija svetuje 
• Božično-novoletni prazniki in šole prost počitniški teden pred nami so priložnost za počitek in izlete, obiske prijateljev in svojcev, 

preživljanje časa na prostem, obisk javnih prireditev ... Pri tem pa ne pozabimo na lastno varnost in varnost svojega premoženja. 
Objavljamo nekaj nasvetov, kako lahko z ustreznim samozaščitnim ravnanjem preprečite marsikatero neprijetnost.

• Pričakovati je povečan promet, zlasti na cestah, ki povezujejo večja središča in na mejnih prehodih. Svetujemo, da se na pot od-
pravite pravočasno, dosledno upoštevate cestnoprometna pravila in morebitne spremembe prometnega režima v bližini javnih 
prireditev. Policisti bodo z različnimi oblikami dela zagotavljali večjo varnost in pretočnost prometa ter dosledno ukrepali zoper 
vse kršitelje, posebej tiste, ki bodo za volan sedli pod vplivom alkohola in ki bodo s prehitro vožnjo ogrožali sebe in druge. Vozite 
previdno, odgovorno in strpno! 

• V t. i. veselem decembru, ko smo vsi polni pričakovanj in pozitivnih misli, si v policiji želimo, da bi bilo na slovenskih cestah čim 
manj nesreč zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Voznikom v tem mesecu zato namenjamo naslednje sporočilo: alkohol in vo-
žnja v cestnem prometu nista združljiva, zato vozite le trezni! V nasprotnem primeru za prevoz raje uporabite javna prevozna 
sredstva ali prijatelje, ki takrat ne pijejo. Prav tako pozivamo gostince, naj spoštujejo zakonodajo, ki omejuje porabo alkohola in 
prepoveduje strežbo alkoholnih pijač vinjenim osebam, med katerimi so tudi vozniki. Alkohol ubija, največkrat nedolžne!

• Tudi kratki dnevi in slabo vreme v tem obdobju zahtevajo od voznikov dodatno zbranost. Voznike zato opozarjamo, naj vozijo 
previdno, predvsem na neosvetljenih delih vozišča, pešce pa, naj poskrbijo za lastno varnost in vidnost. Bodi preVIDEN!

• Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe (opekline, raztrgani-
ne rok, poškodbe oči itd.), moti živali ter onesnažuje okolje. Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3, 
katerih glavni učinek je pok (najpogosteje so to petarde najrazličnejših oblik in moči), je prepovedana. Uporaba pirotehničnih 
izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le od 26. decembra do 2. januarja, pa tudi takrat teh izdelkov 
ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih 
sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javna zbiranja. Prepovedana je tudi predelava pirotehničnih 
izdelkov. V policiji namreč ugotavljamo, da je največ poškodb ravno pri uporabi pirotehničnih izdelkov, ki niso bili kupljeni v pro-
dajalnah z dovoljenjem pristojnega organa oz. so bili kupljeni na črnem trgu. 

• Če boste praznike preživljali na smučišču, se zavedajte, da mora biti skrb za varnost na prvem mestu. Za red in sožitje na smučišču 
smo odgovorni vsi. Smučanje bo lahko veselo in varno le, če bomo uporabniki smučišč dovolj ozaveščeni, obzirni do drugih, 
previdni in odgovorni. Poznati moramo mednarodno veljavna vedenjska pravila (10 FIS pravil) in jih dosledno upoštevati. Spo-
štujmo tudi opozorila, odredbe in navodila nadzornikov, policistov in drugih oseb, ki skrbijo za varnost na smučišču. Le varna 
smuka je užitek!

• Zelo obiskana v teh dneh bodo parkirišča v središčih mest. Naj vaše vozilo, ko ga boste parkirali, ne postane tarča tatov in vlo-
milcev! Posebej opozarjamo, da v vozilih na vidnih mestih ne puščajte torbic, aktovk, denarnic in drugih vrednih predmetov! 
Svoja vozila primerno zavarujte. Zaprite vsa okna, vrata, zaklenite vozilo in prtljažnik ter vklopite alarmno napravo. Izogibajte se 
parkiranju na neosvetljenih ulicah ali parkiriščih. 

• Na ulicah in drugih javnih krajih, kjer je gneča, ne nosite denarnic, mobitelov in drugih vrednih predmetov v odprtih torbicah 
ali košarah. Imejte jih na očeh oz. jih ne odlagajte tako, da bi ostali brez nadzora. 

• Med prazniki velja večjo pozornost nameniti tudi pri dvigu denarja na bankomatih. Bodite pozorni, ali vas pri dvigovanju denar-
ja kdo ne opazuje, ne štejte in ne kažite denarja na ulici ter se izogibajte neosvetljenih, samotnih krajev! 

• Stanovanja, hiše in drugi prostori niso med prazniki nič bolj ali manj ogroženi kot druge dni, vendar pa imajo storilci, če smo od-
sotni, več časa za pripravo in izvedbo kaznivega dejanja. Zato je pomembno, da svoje prostore in imetje ustrezno zavarujemo in 
vzpostavimo občutek, da je v hiši ali stanovanju vedno nekdo prisoten. Vrednejše predmete shranite v primerne sefe ali blagajne, 
tehnične (monitorje, računalnike, projektorje ...) in druge vrednejše predmete označite z individualnimi lastnostmi. 

• Če kljub temu postanete žrtev kaznivega dejanja ali opazite storilca, svetujemo, da takoj obvestite policijo na telefonsko števil-
ko 113 ali pokličite na najbližjo policijsko postajo.

POLICIJSKA 
POSTAJA
TREBNJE



zahvale / obvestila

38
Trebnje

VABILO
Rdeči križ Slovenije

– Območno združenje 
Trebnje vabi

na krvodajalsko akcijo, ki bo 

v ponedeljek, 10. januarja, in v torek, 11. januarja 
2022,

od 7.00. do 13.00. ure

v restavraciji »GALAKSIJA« v TREBNJEM.

Vsem, ki se boste udeležili krvodajalske akcije, že 
vnaprej iskrena hvala.

RKS-OZ TREBNJE

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

ZAHVALA

V 81. letu starosti je za vedno zaprl svoje oči in odšel tja,
ker ni več bolečin in trpljenja

SREČKO ŠTRICELJ
Iz Dolenjih Ponikev 37, Trebnje.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in vašča-
nom za izrečena sožalja, darovane sveče in svete maše, kaplanu g. Slavku za 
lepo opravljen pogrebni obred, pogrebni službi Komunale Trebnje, pevcem 
kvarteta Strmole, g. Marku Jeniču za odigrano Tišino in g. Blažu Strmoletu za 
poslovilne besede. 
Hvala vsem, ki ste se od njega poslovili in ga pospremili na njegovo zadnjo pot. 

Žalujoči: vsi njegovi 

Ta črni dan je moral priti,
ta dan gorja, ta dan solza.
Bolečina da se skiti,
pa tudi solze ni težko zatajiti,
le drage mame nihče nam ne more več vrniti.

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

MILENA REŽEK
iz Trebanjskega Vrha.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem, znancem,
sodelavcem Bojana in Roka iz TEM Čatež za izrečena sožalja, darovane sveče 
in svete maše. Še posebna zahvala delavkam DSO Trebnje, bolnišnici Novo 
Mesto, pevcem in župniku za lepo opravljen obred. Hvala tudi Heleni za izbra-
ne besede ob slovesu in pogrebni službi Komunala Trebnje.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Žalujoči: Tine, Milena, Slavka, Marija, Bojan in Andrejka, 16 vnukov ter 16 
pravnukov.

ZAHVALA

V 83. letu nas je zapustil dragi oče, 
dedek, pradedek in brat 

MATIJA ŠTEPEC
 Kresna ulica 2, Trebnje

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, lovcem in 
sosedom iz Kresne ulice, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in darovali 
cvetje, sveče in svete maše. Hvala duhovniku Slavku Kimovcu za lepo opra-
vljeni pogrebni obred, g. Blažu Strmoletu za poslovilne besede, Kvartetu As za 
čuteče zapete pesmi, ki jih je ata imel rad, in Marku Jeniču za odigrano Tišino. 
Hvala Lovski družini Trebnje in rogistom. 
Posebna zahvala pa DSO Trebnje za lajšanje bolečin v zadnjih mesecih življe-
nja in ZD Trebnje.

Žalujoči: vsi njegovi

Kogar imaš rad, nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je …

ZAHVALA
V 86. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče, dedek in pradedek

MAKSIMILJAN FABIANI
iz Dobrniča

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, za darovane sveče, cvetje, svete maše in za darove za dober 
namen. Posebna zahvala patronažni sestri ge. Majdi Gačnik, ge. Mateji Smo-
lič iz Vavpče vasi, g. župniku Milošu Koširju za obiskovanje na domu v času 
bolezni in za lepo opravljen obred, pogrebni službi Novak iz Rebri, pevcem, 
trobentaču, govornici in PGD Dobrnič.
Zahvaljujemo se tudi kolektivom: Plasta Šentrupert, Glasbena šola Trebnje, 
Bourns Žužemberk, Tika, bivšim sodelavcem podjetja Šoko in vsem, ki ste se 
od našega očeta poslovili in ga pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njegovi

Dober, plemenit človek,
ki je z nami živel,
nam ne more biti odvzet,
kajti v našem srcu
je zapustil svetlo sled
svoje dobrote in plemenitosti.
(Thomas Carlyle)

ZAHVALA
ANTON FORTUNA
Male Dole pri Stehanji vasi 8

V 79. letu starosti nas je po hudi bolezni zapustil Anton Fortuna, po domače 
Oparov Tonček. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, prijate-
ljem in vaščanom za izrečena sožalja, maše, darove, sveče in cvetje.
Posebna zahvala DSO Trebnje, župniku Janezu Jeromnu, PGD Veliki Gaber, 
ostalim PGD, KS Veliki Gaber, Društvu upokojencev Veliki Gaber, družini 
Zaletelj, sestri Olgi, kolektivom Vrtca Ivančna Gorica, Akripol in Komunala 
Trebnje.
Zahvaljujemo se kvartetu Strmole, izvajalcu Tišine in pogrebni službi Komu-
nala Trebnje. Iskrena hvala vsem govornikom za poslovilne govore.

Žalujoči: vsi njegovi
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AVTO SLAK d.o.o. je uspešno, priznano in uveljavlje-
no podjetje z več kot 30-letno tradicijo poslovanja na 
področju prodaje in servisiranja vozil VW koncerna, in 
sicer zastopa prodajo blagovne znamke vozil VW, SEAT 
in ŠKODA, hkrati pa je pooblaščeni serviser za blagov-
no znamko AUDI, VW, SEAT in ŠKODA. 
Ponujajo celotno storitev od prodaje do servisiranja, kleparsko li-
čarske storitve, vzdrževanja, zavarovanja vozil in imajo izbiro tako 
novih kot rabljenih vozil. Ima dve poslovni enoti, v Novem mestu 
in Trebnjem. Vizija družbe je dosegati, presegati in ohranjati izje-
mno zadovoljstvo strank, družinska tradicija, timsko doseganje 
uspešnih rezultatov. 
Povsem novi TAIGO že pri Avto Slaku v Trebnjem in Novem mestu!  
Vaše veliko zanimanje že pred njegovim prihodom je nakazo-
valo, da bo šlo za zelo vroč model. Zdaj imate priložnost, da ga 
spoznate tudi v živo. Vabljeni, da ga obiščete v naših salonih v 
Trebnjem ali Novem mestu ter se prepričate, za kako atraktiven 
in tehnološko dovršen model gre. Pokličite na 07 348 1 474 in si 
rezervirajte testno vožnjo.
Prestopite pravi prag – obiščite Avto Slak.

Za vas so pripravili nagrade:
1. nagrada: 5 l motornega olja Castrol
2. nagrada: 4 l motornega olja Castrol
3. nagrada: 3 l motornega olja Castrol

Geslo križanke in svoj naslov pošljite izključno na dopisnicah 
na Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali na elektronski 
naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com, in sicer najkasneje 
do ponedeljka, 10. 1. 2022. Gesel po tem datumu in gesel brez 
naslova ne bomo upoštevali.

Pravilno geslo križanke iz novembrske številke Glasila se glasi  
DESET LET. Prejeli smo 139 rešitev od tega 4 nepravilne rešitve. 
Na seji 6. 12. 2021 smo izžrebali 3 nagrajence:

1. nagrada: DEJAN IVANČIČ, GRADIŠČE PRI TREBNJEM 107, 8210 
TREBNJE
2. nagrada: MARIJA MRAJKOVIČ, RIHPOVEC 14, 8210 TREBNJE
3. nagrada: ALOJZ FINK, DOL. NEMŠKA VAS 35, 8210 TREBNJE

Nagrajenci lahko dvignejo nagrade v, Trgovina Veteks, Barbara 
Veselič s. p. na Gubčevi cesti 7a v Trebnjem.

križanka




