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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, Karmen Rogelj.
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. Prosimo, da s polnim imenom in 
priimkom vedno navedete tudi avtorja pri-
spevka in avtorja fotografije. Uredništvo si 
pridržuje pravico, da prispevkov, ki ne bodo 
podpisani s polnimi imeni avtorjev, ne objavi. 

V Glasilu občanov se brezplačno objavi zahva-
la ob smrti pokojnih občank ali občanov obči-
ne Trebnje v obsegu 800 znakov s presledki. 
Spominskih objav ob obletnicah smrti se ne 
objavlja. Poslanih slik za objavo ne vračamo. 
V Glasilu občanov se proti plačilu v skladu 
s sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasi, 
ki so pripravljeni za tisk, torej oblikovani in v 
primernih formatih: PDF v kakovosti za tisk in 
CMYK-formatu. Če kakovost ni ustrezna, se 
objavo oglasa zavrne. Naročnik oglasa je dol-
žan spoštovati avtorske pravice glede upora-
be fotografij in besedila v oglasnih sporočilih. 
Oglasi niso lektorirani. 

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

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo števil-
ko je ponedeljek, 9. 1. 2023, do 15. ure, pred-
viden izid je v sredo, 18. 1. 2023.
Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po 
tem datumu, bodo uvrščeni v naslednjo števil-
ko, če bodo še aktualni.

občinske novice

Alojzij Kastelic, l.r.
ŽUPAN 

Spoštovane občanke 
in spoštovani 
občani! 
Zahvaljujem se vam za sodelovanje v za-
dnjih 16 letih mojega županovanja v občini 
Trebnje. Zahvala tudi sodelavcem v občinski 
upravi in vsem javnim zavodom za dobro 
delo in izjemen napredek. Hvala tudi gasi-
lkam in gasilcem, da tako srčno opravljajo 
svoje plemenito poslanstvo. Hvala tudi 
vsem drugim, ki so s svojim prostovoljnim 
delom prispevali svoj kamenček v mozaik 
lepe in uspešne občine Trebnje. Čestitke no-
voizvoljeni županji Mateji Povhe z željo, da 
bi uspešno nadgradila naša prizadevanja za 
razvoj infrastrukture in dobre medsebojne 
odnose. 
Drage občanke in dragi občani, želim vam 
blagoslovljen božič, čestitam ob državnem 

prazniku dnevu samostojnosti in enotnosti, 
v novem letu pa vam želim veliko zdravja, 
ljubezni, veselja in miru.

Srečno! 
Alojzij Kastelic 

V trenutkih, ko se staro leto poslavlja
in se misli usmerijo v prihajajoče,

se zavemo, da so vse poti odprte za nove upe,
želje in velike načrte.

Želimo vam lepo praznovanje božiča, 
dneva samostojnosti in enotnosti

ter veselja ob praznovanju novega leta.

Srečno v letu 2023!

Ekipa uredniškega odbora Glasila občanov

Tisoč in tisoč zvezd je nad nami, 
tisoč in tisoč zvezd je med nami, 

da gre po svetu rama ob rami svetloba z nami. 
(Tone Pavček)

Spoštovane krajanke in spoštovani krajani!
Vstopimo optimistično v novo leto. Naj bo popotovanje 

skozi 2023 prijazno in družabno,
polno toplih medsebojnih odnosov, razumevanja in 

solidarnosti.
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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obvestila

Zaključena 
energetska prenova 
stavbe CIK Trebnje 
Projekt energetske prenova stavbe CIK 
Trebnje smo v lanskem letu uspešno pri-
javili na javi razpis za sofinanciranje ener-
getske prenove stavb v lasti in rabi občin 
in se je letos izvajal s pomočjo nepovrat-
nih sredstev Evropskega kohezijskega skla-
da, lastni delež pa je zagotovila tudi Obči-
na Trebnje iz proračuna. Sofinanciranje po 
javnem razpisu je 49 % upravičenih stroš-
kov investicije, ti pa so znašali okoli 75 % 
celotne investicijske vrednosti projekta 
oziroma natančneje 243.850,47 EUR. Za-
htevek za izplačilo sredstev smo že oddali 
in je trenutno v pregledu na Ministrstvu za 
infrastrukturo.
Kot izvajalec investicije je bil v postopku 
oddaje javnega naročila izbran ponudnik 
GPI Tehnika d.o.o., nadzor nad izvedbo 
pa je izvajal Pagras d.o.o. Izvedbena dela 
so bila zaključena 15. septembra 2022.
S prenovo, ki je obsegala toplotno zašči-
to zunanjih sten oziroma fasade, toplot-
no zaščito stropa proti neogrevanemu 
podstrešju in strehi in zamenjavo streš-
ne kritine, delno zamenjavo stavbnega 
pohištva in rekonstrukcijo razsvetljave 
smo povečali energetsko učinkovitost 
stavbe in racionalizirali porabo energije 
ter posledično zmanjšali škodljive vplive 
na okolje. Dodatno je v stavbi z vgradnjo 

opreme za izvajanje energetskega mo-
nitoringa sedaj vzpostavljena možnost 
nadzora nad porabo energije, s čimer 
bomo dosegli še večjo stroškovno učin-
kovitost. 
Nezanemarljiva je tudi zagotovitev bolj-
ših bivalnih in delovnih pogojev za zapo-
slene in uporabnike ter hkrati doprinos k 
lepši podobi kraja in občine. 

Gradnja postajališča 
za avtodome  
je končana
Občina Trebnje je zaključila izvedbo in-
vesticije gradnje novega postajališča za 
avtodome, ki se navezuje na regionalno 
cesto R2 Pluska – Trebnje. Postajališče 
za avtodome je locirano na lokaciji ne-
kdanjega opuščenega bencinskega ser-
visa. Po projektu je bila izvedena asfal-
tirana ploščad 10 x 9 metrov s sedmimi 
parkirnimi mesti za avtodome velikosti 
10 x 6 metrov, ki so tlakovana s travni-
mi ploščami. Izvedla se je vsa potrebna 
komunalna infrastruktura za obratovanje 
postajališča za avtodome in priključki 
na dostopno javno infrastrukturo. Konč-
na obračunska vrednost vseh gradbeno 
obrtniških del je znašala 238.981,15 EUR 
z DDV. Investicija je delno sofinancirana 
s strani Ministrstva za gospodarski ra-

zvoj in tehnologijo ter Evropskega sklada 
za regionalni razvoj. Občina Trebnje je z 
investicijo pridobila sodoben objekt, ki 
zagotavlja ustrezne infrastrukturne po-
goje voznikom avtodomov ter nadgrajuje 
turistično ponudbo širšega območja, za-

Upravljavcu, uporabnikom stavbe in 
Športnega parka Trebnje se iskreno zahva-
ljujemo za potrpežljivost ob izvedbi, saj 
ste s tem tudi vi omogočili uspešen potek 
in zaključek investicije.

Mateja Zupančič
Oddelek za splošne zadeve

Občinska uprava Občine Trebnje

radi katere bo v občino lahko prišlo več 
obiskovalcev.

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Matija Bitenc
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V okviru projekta RUSALKA so v pripravi štiri izobraževalne delavnice za 
učence, preko katerih bodo lahko učitelji ozaveščali in poučevali o izzivih 
upravljanja kraškega vodotoka Temenice (foto: S. Mikolič).

Kako približati vodni  
in obvodni prostor učencem?
V okviru projekta RUSALKA (Oživitev življenja ob in v reki Temeni-
ci) Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 
kot izbrani zunanji izvajalec pripravlja 4 predloge izobraževalnih 
delavnic, vključno z vsem potrebnim delovnim gradivom, preko 
katerih bodo lahko učitelji učence ozaveščali in poučevali o izzivih 
z ravnanjem z vodo v lokalnem okolju. 
Na delavnici za učitelje (mentorje), ki je potekala na OŠ Trebnje 
v četrtek, 10. 11. 2022, v organizaciji Občine Trebnje in izvedbi 
sodelavcev Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, so se učitelji 
seznanili z vsemi 4 predlogi izobraževalnih delavnic, ki jih bodo 
lahko v nadaljevanju izvajali z učenci v času pouka, poudarek pa 
je bil predvsem na možnostih uporabe Šolskih kovčkov za anali-
zo vode, ki so jih na OŠ Trebnje kupili v okviru projekta. Zaradi 
dežja smo terenski del − analize kakovosti vode − z učitelji izvedli 
kar v razredu (na odvzetih vzorcih vode reke Temenice in njenih 
pritokih). Kljub preprostim analizam smo z učitelji v vzorcih reke 
Temenice lahko zasledili povečane vrednosti nitratov, kloridov in 
fosfata.
Delavnica je potekala na OŠ Trebnje, pridružili so se tudi učite-
lji sosednjih osnovnih šol, saj je razvita gradiva možno uporabiti 
tudi ob drugih vodotokih. 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Prvo spoznavanje  
s Samom Rastnikom  
v Virtualni Galeriji likovnih 
samorastnikov Trebnje
Konec novembra nas je na turobno in mrzlo dopoldne v Gale-
riji likovnih samorastnikov Trebnje obiskala blogerska družina 
2many4granny. Izrazili so željo, da se sestanejo z našim novim 
sodelavcem Samom Rastnikom. Preden pa jim je Samo lahko 
predstavil našo galerijo, so ga morali poiskati. Samo je naš novi 
virtualni vodnik, ki preko aplikacije na pametnem telefonu deli 
znanje in navdušenje nad naivno umetnostjo. Glavno pobudo 
pri iskanju je prevzela osemletna Mia in zelo spretno navigirala 
med informacijami in namigi. Sama ga je ocenila kot odličnega 
vodiča in izkušnjo primerjala s sobami pobega, ki jih zelo rada 
obiskuje. Povedala je, da si je najbolj zapomnila različne umetniš-
ke tehnike, ki jih izpostavil Samo. Navdušila jo je predvsem jajčna 
tempera. Izrazila je celo željo, da tehniko preizkusi doma. Mlajša 
sestrica Gaja in bratec Jaša sta Mio budno spremljala in z zani-
manjem sodelovala ter ji pomagala pri razvozlavanju namigov. 
Mami Jasno in očija Miho pa je energija malih raziskovalcev tako 
prevzela, da sta pozabila na svoja telefona in ponosno opazovala 
mlade detektive. 
Vključitev aplikacije, ki v prostor galerije vnese obogateno resnič-
nost, je le prvi korak, ki smo si ga zastavili v projektu Virtualna 
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje (VGLST). Po novoletnih 
praznikih začenjamo s sklopom delavnic za osnovnošolce in kma-
lu razkrijemo razširjen VGLST program, ki temelji na spoju tehno-
logije in umetnosti.

Barbara Lampič, Sara Mikolič in Tajan Trobec, 
Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 

Mateja Zupančič,
Občina Trebnje

Deja Bečaj
Foto: Jasna Žaler Culiberg

novice



30 let projekta Zdrave občine
Zdravje in njegova promocija kot osrednja vrednota (so)de-
lovanja različnih posameznikov in institucij ter podpora poli-
tike je temelj mednarodnega gibanja Zdrave občine/Zdrava 
mesta, ki se je v Mirnski in Temeniški dolini začel leta 1992. 
Takratna skupščina Občine Trebnje je prepoznala stisko v dru-
žinah in okolju zaradi odvisnosti od alkohola in velikega števila 
samomorov in decembra 1992 sprejela resolucijo o skrbi za do-
bre medčloveške odnose in osebno odgovornost posameznika za 
vzpostavljanje zdravega okolja. Ustanovljeno je bilo Društvo za 
zdravje in sožitje v družinah Trebnje, od 1. januarja letos projekt 
koordinira CIK Trebnje: »Današnji svet prinaša nove stiske, nove 
težave, nove bolezni. CIK Trebnje si bo kot koordinator še naprej 
prizadeval za krepitev in ohranjanje psihofizičnega zdravja vseh 
prebivalcev v naših štirih občinah, spodbujal kakovostno življe-
nje posameznika in skupnosti. Vseobsegajoči projekt s podporo 
lokalne politike in premišljenimi aktivnostmi namreč omogoča 
napredek lokalne skupnosti in vseh njenih področij, tudi gospo-
darstva,« pojasnjuje direktorica CIK Trebnje Patricija Pavlič.  
Poleg okrogle mize o izzivih užitkov in pasteh odvisnosti, na kateri 
so sodelovali Toni Kočevar, dr. Zlatko Zimet, dr. Zdenko Šalda in 

Petra Kušar Stojakovič, so na strokovnem dogodku ob 30-letnici 
projekta zbrani prisluhnili predavanju mag. Eve Erpič. Zgodovino 
projekta je predstavila Petra Krnc Laznik, o projektu pa so razmiš-
ljali tudi predstavniki občin, ki zadnja leta finančno omogočajo 
projekt: župana občin Trebnje in Mokronog-Trebelno, Alojzij Ka-
stelic in Anton Maver ter podžupan Občine Mirna Zoran Remic. 

Petra Krnc Laznik
Foto: Alenka Stražišar Lamovšek

Foto: Lenka Photography
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JAVNI RAZPIS
za podelitev priznanj »ŠPORTNIK LETA«  

v Občini Trebnje in Občini Mirna za leto 2022

Na podlagi Pravilnika za podelitev priznanj Športnik leta v občini 
Trebnje (Ur. l. RS št. 98 z dne 18. 12. 2015 in št. 132/22 z dne 
14. 10. 2022) Športna zveza občin Trebnje in Mirna (TIM) poziva 
športna društva in klube, ostale izvajalce letnega programa špor-
ta in občane v občinah Trebnje in Mirna, da predlagajo kandidate 
za dobitnike priznanj: 

 Športnik leta za leto 2022.

Priznanja Športnik leta so najvišja priznanja v občinah Trebnje in 
Mirna, ki se podeljujejo za delo in dosežke na področju športa. 
Strokovni 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
8. mlada športnica 
9. mlada športna ekipa
10. posebno priznanje za izjemne športne dosežke
11. jubilejno priznanje (društva, klubi)
12. 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 prizna-
nje Športnik leta po izboru navijačev, je potrebno predložiti na 
obrazcu, ki je na spletni strani obeh občin, ali pri sekretarju Leo-
nu 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 najka-
sneje do vključno 3. januarja 2023. Javna razglasitev nagrajencev 
bo praviloma februarja 2023 na prireditvi »Športnik leta,« ki bo 
tokrat v Trebnjem.

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 potreb-
no priložiti ustrezen dokaz),

• ime oziroma drugi podatki predlagatelja s podpisom poobla-
ščene osebe.

V primeru, da predlog ne bo vseboval vseh zgoraj navedenih za-
htev, bo vloga zavrnjena.

Datum: 2. 12. 2022
 Leon Lobe l.r.

 Sekretar 
 Športne zveze občin 

 Trebnje in Mirna

razpis



Ambiciozni načrti 
v Zdravstvenem 
domu Trebnje
V ZD Trebnje imajo izredno ambiciozne 
načrte za prihodnja leta. Z dobrim in 
preudarnim poslovanjem so postali zelo 
uspešen javni zdravstveni zavod v dolenj-
ski regiji. Vsako leto beležijo presežke iz 
poslovanja, ki jih usmerjajo v širitev in 
izboljšavo zdravstvenih storitev. V prete-
klih letih so jih beležili iz gospodarnega 
poslovanja, predvsem iz medicine dela in 
samoplačniških zobozdravstvenih storitev. 
V zadnjem času pa so se presežki povečali 
zaradi storitev v okviru obvladovanja epi-
demije covid-19. Velik doprinos so dosegli 
z izvajanjem hitrih antigenskih testov. Tako 
so z enakimi storitvami kot drugi zavodi in 
zasebne družbe svoj dobiček le povečeva-
li, a z razliko od drugih ga vedno vlagajo 
nazaj v razvoj primarnega zdravstvenega 
varstva.

O samih načrtih smo se pogovarjali s po-
močnikom direktorja oz. strokovnim 
vodjem zavoda, Zdenkom Šaldo, dr. med.

Kakšen napredek beležite v zavodu v pre-
teklem obdobju?
V zadnjih nekaj letih se je ZD Trebnje poso-
dobil in razširil. Odprli smo nov, povečan 
oddelek pediatrije, za njim je sledila fizio-
terapija, na koncu pa še medicina dela in 
center za krepitev zdravja. 

Pravite, da ste v času epidemije s pridnim 
delom povečali dobiček. Kakšen je načrt 
porabe teh sredstev?
Dobiček, ki se je nabral v času epidemije 
covid-19, nameravamo skrbno porabiti.
Planiramo odprtje radiološkega oddelka 
z rentgenom, magnetno resonanco in ul-
trazvok. Dolenjska nujno potrebuje še eno 
magnetno resonanco. Trenutno imamo 
samo en aparat v Splošni bolnišnici Novo 
mesto – čakalne vrste so neskončne. Vse 
moči bomo usmerili tudi v ponovno de-
lovanje rentgena in vrnitev pulmologa 
v Trebnje. Zasebna pulmologinja se je iz 
Trebnjega preselila v Novo mesto in s sabo 
odpeljala tudi rentgen za slikanje prsnih 
organov. Ugotovimo lahko, da smo sedaj 
na slabšem, kot smo bili pred pol stole-
tja. Takrat smo imeli v ZD protituberku-
lozni dispanzer, kjer je delal pulmolog, ki 
je imel na voljo tudi rentgen. Danes mo-
rajo Trebanjci v Novo mesto tudi za takšne 
malenkosti, kot je rutinsko slikanje prsnih 
organov pred operativnim posegom, saj 
nimamo ne rentgena ne pulmologa.

Kaj bo zavod s tem pridobil?
Odprtje radiološkega oddelka bi dalo 
nov dodaten zagon širitvi zdravstvenih 
storitev, hkrati pa bi zmanjšali pritisk na 
Urgentni center v Novem mestu. Tako bi 
lahko zdravniki v urgentni ambulanti v ZD 
Trebnje s pomočjo radiološke diagnostike 
obravnavali številne poškodbe brez poši-
ljanja pacientov v Urgentni center Novo 
mesto.

Sliši se tudi o sodelovanju z zasebnim 
partnerjem?
Prav se sliši. Z zasebnim investitorjem se 
dogovarjamo, da bi odprli medicinski cen-
ter s specialisti ortopedije, travmatologije 
in drugimi. V sodelovanju s specialistom 
športne medicine iz našega zdravstvenega 
doma bi obravnavali športnike, tako tiste 
vrhunske kot tudi rekreativce. Seveda bi 
bile storitve specialistov na voljo vsem ob-
čanom, ne samo športnikom. Osnova za 
učinkovito delovanje medicinskega centra 
bo seveda lahko dostopna diagnostika na-
šega radiološkega oddelka. 
V zasebnem medicinskem centru bo na 
voljo tudi prostor za pulmologa. Seveda pa 
smo v ZD Trebnje bolj zainteresirani, da se 
v Trebnje vrne zasebni pulmolog, kot da bi 
morali mi odpirati pulmološko ambulanto.

Kako pa je s kadri v vaši ustanovi?
Tu smo na izjemno dobri poti. V Sloveni-
ji je največji problem pomanjkanje dru-
žinskih zdravnikov. Lahko rečem, da smo 
državni rekorderji v zaposlovanju specia-
lizantov družinske medicine. Imamo dva 
specializanta družinske medicine v tre-
tjem letu specializacije, spomladi sta spe-
cializacijo pričeli dve zdravnici domačinki, 
z decembrom pa še mlad zdravnik, ki je 
prišel iz Srbije. To pa še ni vse. Imamo še 
tri štipendiste, ki bodo specializirali dru-
žinsko medicino. Dogovarjamo se še z eno 

študentko, ki ravno končuje študij, da se 
bo zaposlila pri nas kot specializantka dru-
žinske medicine. Odpiramo še četrto pe-
diatrično ambulanto. Močni smo tudi na 
področju ginekologije, saj imamo dve red-
no zaposleni ginekologinji. Moja največja 
radost pa je, da bom končno dobil na-
slednika na medicini dela. Na jesenskem 
razpisu specializacije iz medicine dela je 
bilo iz cele Slovenije veliko kandidatov, na 
razpolago pa samo pet mest. Obe zdrav-
nici, ki sta kandidirali za naš zdravstveni 
dom, sta uspeli. Tako bom imel kar dve 
naslednici. 

Torej pri vas ne bo pomanjkanja zdravni-
kov?
Ravno obratno. Če pogledamo po Slove-
niji, povsod primanjkuje zdravnikov. Mi 
pa bomo imeli v nekaj letih v vseh ambu-
lantah redno zaposlene pretežno mlade 
zdravnike. 
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Pravite, da mora imeti vsak državljan svo-
jega osebnega zdravnika. Pri vas je poskr-
bljeno zanje?
To, da si državljani ne morejo izbrati svoje-
ga osebnega zdravnika, je velika sramota 
za celotno državo. 
Pri nas je v začetku leta še zelo slabo kaza-
lo. Zapustila nas je dr. Petkova, dr. Humar 
se je odpravljal v pokoj, ena zdravnica je 
šla na porodniško, druga se še ni vrnila z 
nje, tretja pa je bila na daljši bolniški. Pa 
smo krizo uspešno rešili. Dva specializanta 
sta v okviru specializacije začela z delom v 
zdravstvenem domu in pokrila dve splošni 
ambulanti, ena zdravnica se je vrnila s po-
rodniške, druga pa z bolniške. 
Za nekdanje paciente dr. Petkove je po-
skrbljeno. Naš specializant bo v kratkem 
začel četrto leto specializacije in bo lahko 
uradno prevzel paciente, za katere že se-
daj skrbi. Pri nas se potrudimo za vsakega 
pacienta. Velike skrbi smo imeli, ker nismo 
imeli prostih mest za paciente dr. Humar-
ja, ki se je upokojil. Zelo sem ponosen na 
svoje kolegice, ki so kljub polni zasedeno-
sti pristale, da sprejmejo še paciente dr. 
Humarja. V mesecu maju sem vsem pa-
cientom dr. Humarja poslal obvestilo, da 
si lahko izberejo drugega zdravnika v ZD 
Trebnje. Pacienti so imeli možnost izbra-
ti novega zdravnika vse do novembra, ko 
smo dokončno zapolnili vsa dodatno zago-
tovljena prosta mesta. 

Kako pa se spopadate s prostorskimi te-
žavami?
Plani in želje so velike, kot sem že dejal. 
Ravno v tem času smo povečali in preno-
vili laboratorij, ki je bil največja črna točka 
v našem zavodu. Sedaj se razprostira skozi 
cel desni trakt prvega nadstropja in omo-
goča bolj kakovostno delo vse od spreje-
ma pacientov pa do izvedbe preiskav.

V zadnjem času je bilo na račun zdrav-
stvenega doma slišati kar veliko kritik, 
ker pacienti niso mogli priti do zdravnika.
Povedal sem že kakšno krizo smo imeli v 
začetku leta. Čeprav smo se vsi zelo trudili, 
je prihajalo do napak in zastojev. 

Tudi na tem segmentu ste uvedli novost. 
Kako izgleda?
Kot prvi v Sloveniji smo uvedli takojšnjo 
obravnavo neodložljivih zdravstvenih sto-
ritev. Sem sodijo storitve, ki niso nujne, 
vendar jih pacienti potrebujejo pred pr-
vim možnim kontaktom z osebnim zdrav-
nikom. To je predpis rednih zdravil, če 
jih bo pacientom zmanjkalo predčasno, 
urejanje bolniškega staleža, to so zdrav-
stveni nasveti in podobno. Naročila za 

neodložljivo zdravstveno storitev se zbi-
rajo v sprejemni pisarni, kamor se večina 
pacientov tudi obrne. V ta namen smo iz-
delali poseben obrazec oz. naročilnico, ki 
jo od začetka meseca novembra že upora-
bljamo. Ambulanta, ki prejme naročilnico, 
je dolžna realizirati storitev še isti dan in 
obvestiti pacienta. Dosegli smo ustrezno 
sledljivost. Ne bo se več dogajalo, da smo 
pacientu na primer obljubili predpis zdra-
vil, nato pa nihče ni vedel, ali smo zdravila 
res predpisali ali se je listek z naročilom 
kje izgubil.

Na vaši spletni strani je možno preko 
obrazca tudi pohvaliti ali pograjati vaše 
zaposlene. Se jih pacienti poslužujejo?
Zelo nam koristi, če od občanov dobimo 
pripombe, sugestije, pohvale, predvsem 
pa so zaželene argumentirane in natanč-
ne pritožbe, da vemo, če je šlo kaj narobe. 

Odnos do pacientov in komunikacija sta 
temelj našega dela. Od same sprejemne 
pisarne do zdravnika. Ko bo zavedanje 
vseh zdravstvenih delavcev, da smo tukaj 
zaradi pacientov in ne oni zaradi nas, 
bomo dosegli svoje cilje, predvsem pa 
izboljšali odnos do pacientov in kvaliteto 
celotnih storitev.
Obrazec najdete na spletni strani ZD Treb-
nje oz. na https://zd-tr.si/.

Zdenko Šalda se z nostalgijo spominja 
80. let prejšnjega stoletja, ko je prišel 
v Trebnje in se pridružil skupini mladih 
zdravnikov – Žlajpahovi, Munkovi, Tratar-
jevi, Strmoletovi, Humarjevi in Humarju. 
Desetletja so vlekli voz. Sedaj se počasi 
poslavljajo. Nastaja nova ekipa mladih in 
odličnih zdravnikov, ki bodo nadaljevali 
njihovo delo.

Mojca Smolič
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Razhodnja na Čatež privabila 
več tisoč ljudi
Velika množica pohodnikov je na cilju letošnjega pohoda od Litije 
do Čateža uživala v raznovrstnem dogajanju, ki so ga pripravila 
domača društva na čelu s Turističnim društvom Čatež. Letošnja 
Razhodnja je bila v znamenju čebel in čebelarjev. Najmlajši so do-
poldne uživali v medenem zajtrku (Čebelarsko društvo Trebnje in 
Tavžentrože, čebeljem plesu (Active cross s Tanjo), sladki pravljici 
(Hiša kranjske čebele in Knjižnica Pavla Golie Trebnje) in ob buli 
velikanki (Žnurce), na trotovem poligonu (Top Gym) ter se podali 
na doživljajsko Vidkovo pot (CŠOD Čebelica). Zeliščarica in čebe-
larska turistična vodnica Jožica Bajc Pivec je obiskovalce poduči-
la o čebeljih produktih in zdravilnih rastlinah, turistična vodnica 
Dominika Koritnik Trepel pa o skrivnostih Marijinega svetišča na 
Zaplazu. 
Na Levstikovo doto čebelarstvu in nacionalno predanost skrbi 
za čebele je opomnil slavnostni govornik Razhodnje, predsednik 
Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. Nastopili so medena kra-
ljica Tadeja Vidmar, Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka, 
Tamburaški orkester Šmartno, Moški pevski zbor vinogradnikov 
Čatež, P.L.i.N, folklorna skupina Večerna zarja, skupina B & B ter 
voditeljica Marjana Grčman. 
Dogodek je obogatilo martinovanje z Dejanom Vunjakom in 
Brendijevimi barabami, zbranim Martinam in Martinom (ki so 
dobili posebno presenečenje) pa je zdravico namenila cvičkova 
princesa Anja Smerke. Zadnje skupine navdušenih obiskovalcev 
dogodka − ki je nastal tudi ob pomoči Občine Trebnje in general-
nega sponzorja, družbe TEM Čatež − so se domov odpravile šele 
proti večeru. Letošnja Razhodnja je bila tako ena najbolj množič-
nih in uspešnih doslej. 

Luka Bregar
Foto: Rok Nose
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Doživete božične praznike

 ter polno toplih trenutkov 
in vzenemirljivih dogodivščin 

v novem letu 2023 
vam želi kolektiv 

Knjižnice Pavla Golie Trebnje.

Ustvarjalna delavnica  
na OŠ Trebnje 

Brez veze. Ne vem, kaj naj rečem,
se zdi mi brez veze.

Sploh nimam ideje, ni prave poteze.

V petek, 25. novembra, smo se nadarjeni učenci zbrali na ustvar-
jalni delavnici s pesniško zbirko Ferija Lainščka z naslovom Ne. Ob 
14.30 smo se sestali v šolski knjižnici in se razdelili v tri skupine 
ter si iz zbirke izbrali eno pesem. V skupinah smo napisali scenarij 
za prizor, v katerega smo vpletli izbrano pesem, in ga uprizorili. 
Vsaka skupina je uprizoritev še pred vsemi predstavila in jo po-
snela. Nato so izbrani učenci uredili posnetke. Ustvarili smo tudi 
radijsko oddajo, v kateri smo predstavili pesniško zbirko, pogo-
varjali smo se o najstništvu in uporništvu ter deklamirali pesmi. 
Postregli smo si tudi s čajem in sendviči, na delavnici so nas spre-
mljale učiteljice Petra Šijanec, Milanka Merzel in Vesna Mirt.

Učenca Alekseja Rosnaky in Oskar Zaletelj
Foto: Vesna Mirt



Dan odprtih vrat  
Dobrot Dolenjske
18. novembra, ob dnevu slovenske hrane, so v Dobrotah Dolenj-
ske v Trebnjem priredili Dan odprtih vrat. Gre za prvi tovrstni 
dogodek, ki se je odvijal skozi cel dan in je obiskovalcem nudil 
izjemno priložnost ogleda proizvodnje, v kateri se pečejo piškoti 
in ostale dobrote iz lokalnih surovin dolenjskih kmetov. Obisko-
valci so se lahko udeležili tudi dveh vodenih kulinaričnih doživetij, 
skozi katera so ob degustaciji spoznali dolenjsko gastronomijo ter 
značilne jedi in pijače. Dan so zaključili s poučnim predavanjem 
čebelarja in pokušino kremnega medu, medene penine in liofi-
liziranih trotovih ličink. Slednje so degustirali le najpogumnejši! 
Čez dan se je dogodka udeležilo več kot 250 ljudi, med drugi-
mi tudi člani UTŽO Trebnje, učenci 2. razredov OŠ Trebnje, va-
rovanci VDC Trebnje in tudi novinarji ter predstavniki Protokola 
RS, Razvojnega centra Novo mesto, Obrtno-podjetniške zbornice 
Novo mesto in TIC-a Novo mesto. Ob dnevu slovenske hrane je 
zagotovo ključno sporočilo, ki ga moramo ponesti med ljudi, to, 
da spoštujemo domače in lokalne izdelke ter podpiramo lokalne 
pridelovalce.

 Barbara Jerovšek Volek

Mavrični bralček pri Rožicah
V skupini Rožice smo se v mesecu novembru odločili, da se bomo 
skupaj z otroki na igriv in spontan način seznanili z zgodbo Pod 
medvedovim dežnikom v okviru Mavričnega bralčka. Otrokom 
smo tako v igralnici in na prostem pripravili različne dejavnosti 
na to temo. Izdelovali smo lutke iz odpadnega materiala in različ-
ne živali iz naravnega materiala. Izdelke smo razstavili zunaj pred 
enoto Ostržek in v naši garderobi. Najraje so se otroci posluževali 
rdečega in rumenega dežnika, ki sta ga v zgodbi imela medved 
in lisica. Otroci so se prvič srečali s predstavo, kjer so nastopale 
senčne lutke. Mesec smo zaključili z različnimi izzivi, ki so bili za 
otroke pozitivni. Saša Kastelic

• Opravljamo vse frizerske storitve po 
želji stranke

• Delovni čas po predhodnem naročilu

• V času obiska je omogočeno 
polnjenje električnega avtomobila
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Želimo vam mirne, 
lepe in vesele božične 

praznike, leto 2023, 
ki prihaja pa naj 

bo zdravo, srečno, 
radostno, predvsem pa 

naj bo varno.

»Naš prosti čas, za vašo 
varnost.«

GZ Trebnje in 28 
prostovoljnih gasilskih 

društev. 



Pisatelj Ernest Jazbinšek  
v Knjižnici Pavla Golie Trebnje
V novembru smo v knjižnici gostili pisatelja Ernesta Jazbinška, 
avtorja trilogije Zavita steza življenja z naslovi Dekle s Polane, Vr-
nitev v življenje ter Šibkost in pogum. Trilogija prikazuje življenje 
preprostih ljudi in njihovo prebijanje skozi pasti življenja. Sledil je 
roman Trdoživa Kozjanka, napisal pa je tudi knjižico Rehabilitaci-
ja in knjižnico za otroke z naslovom Moj prijatelj Albert. Skupne 
značilnosti njegovega pisanja so predvsem navezanost na doma-
čo grudo, iskrena ljubezen, poštenost in neomajni optimizem. 
V pogovoru z gospo Mojco Bahun nam je predstavil najnovejši 
roman z naslovom Od hlapca do ..., spregovoril je o svojem otroš-
tvu, odraščanju, premagovanju izzivov ter športu. Za glasbeno 
poslastico pa sta poskrbeli Urška Rožmanc s citrami ter Nastja 
Rudolf s kitaro in vokalom.

Galerijska paleta
Ta veseli dan kulture smo v Galeriji likovnih samorastnikov Treb-
nje preživeli S pesmijo v glavi. Nastopili so učenci Osnovne šole 
Trebnje pod vodstvom mentoric Mojce Bahun in Stanke Zaletelj. 
Razstava akvarelista Roberta Hlavatyja je nudila čudovito kuliso 
deklamatorjem in pevskemu zboru, ki so ponovno vzpostavili vez 
med umetnikom in pesnikom Srečkom Kosovelom. 

Hlavaty si je namreč med študijem v Ljubljani dve leti delil sobo s 
pesnikom, najbolj znanim po konstruktivistični poeziji oz. konsih. 
Umetnika pa ne povezuje zgolj kreativni nagib. Oba sta bila Pri-
morca, ki sta dojemanje kraških lepot izrazila v intimnih zapisih, 
eden v besedi, drug v podobi.

Že v dopoldanskem času smo poslušali predavanje arheologinje 
Helene Forznarič Arheološke najdbe doline rek Mirne in Radulje. 
Spoznali smo arheološke najdbe kamnitega orodja in dokaze o 

V Trebnjem spet otroško 
gledališče
Po dveh letih premora so se v Trebnje vrnile tudi tako imenova-
ne Levčkove predstave, ki se tradicionalno odvijajo drugi četrtek 
v mesecu in so namenjene najmlajšim ljubiteljem odrskih desk. 
Novo gledališko sezono je drugi novembrski četrtek odprla Lea 
Menard z lutkovno igrano predstavo Trobla in ključ. 

Drugi četrtek prazničnega decembra so v trebanjskem kulturnem 
domu gostili še Kulturni zavod KULT z otroškim lutkovnim kaba-
retom Čuk na palici. Gre za izvrstno uprizoritev zbirke uglasbenih 
pesmi Svetlane Makarovič, ene najbolj priljubljenih slovenskih 
avtoric za otroke.

Projekt Gledališkega abonmaja Levček pripravlja Zveza kulturnih 
društev Trebnje v sodelovanju s trebanjsko izpostavo Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD), omogoča pa ga Občina 
Trebnje.

Joži Sinur, JSKD OI Trebnje
Foto: JSKD OI Trebnje

Petra Podkrižnik, Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Foto: Jan Strajnar, Knjižnica Pavla Golie Trebnje

poselitvah na območju občin Šentrupert in Mokronog-Trebelno 
iz železne in rimske dobe.

Deja Bečaj
Foto: arhiv GLST
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Nov dnevni center  
v DSO Trebnje 
V petek, 11. 11. 2022, so v Domu starejših krajanov Tre-
bnje odprli nov, sodoben dnevni center za občane. 
Gradnja centra se je pričela aprila lansko leto. Znesek investicije 
je bil 729.000,00 EUR, projekt sta financirali RS in EU iz sredstev 
Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 85 % naložbe. S 
projektom je Dom pridobil ustrezne prostore, ki bodo omogočili 
izvajanje storitve dnevnega varstva za 12 uporabnikov, s čimer se 
bo zvišal delež in izboljšala kakovost skupnostnih oblik pomoči 
ter povečala možnost izbire med njimi.
Storitve bodo namenjene posameznikom, ki še ne potrebujejo 
celodnevne, stacionarne oskrbe in potrebujejo pomoč, nadzor ali 
organizirano obliko bivanja le za določeno število ur dnevno ter se 
dnevno vračajo domov. Tako bodo prvi uporabniki v dnevni center 
prišli že v mesecu decembru.
Dnevni center ima velik prostor za druženje, ki je opremljen s ku-
hinjo, računalniki, televizijo, kopalnico, straniščem in posteljami 
za počitek.
Da pa je prostor popolnoma izkoriščen, so poskrbeli tudi z izved-
bo zelenega vrta na strehi dnevnega centra, kjer bodo stanovalci 
lahko uživali na svežem zraku v zeleni oazi.
Odprtja doma so se udeležili predstavniki Ministrstva za delo, 
družino socialne zadeve in enake možnosti, župan občine Treb-
nje Alojzij Kastelic, člani Sveta zavoda DSO Trebnje, poslanca Blaž 
Pavlin in Franci Kepa, direktorice in direktorji domov starejših 
občanov in drugih socialno varstvenih zavodov, stanovalci doma, 
zaposleni in ostali.
Zbrane je nagovorila direktorica Doma starejših občanov, ga. Petra 
Kušar Stojakovič: »Današnji dan je za naš Dom poseben in drago-
cen dan, saj bomo slovesno otvorili nov dnevni center Doma sta-
rejših občanov Trebnje. V novih prostorih so bo izvajala sodobna 
oblika pomoči vsem starejšim, ki še živijo doma in si želijo nekaj 
ur dnevno preživeti v družbi ali potrebujejo le občasno pomoč in 
pozornost. Morda težje skrbijo zase in jim hišna ter gospodinjska 
opravila vzamejo preveč moči ali pa se morebiti počutijo osamlje-
ne. Dnevni center bo nudil možnost za aktivno preživljanje proste-
ga časa, gibalne aktivnosti, aktivnosti z namenom ohranjanja ko-
gnitivnih sposobnosti, sprostitvene, kulturne, umetniške in druge 
kreativne aktivnosti. Na potrebe starejših se bomo odzivali tudi v 
prihodnje z nudenjem kakovostne oblike pomoči in na zaupanju 
ter veri v ljudi gradili pristne osebne odnose. Zavzemali se bomo 
tudi za medgeneracijsko povezanost z lokalnim okoljem in različ-
nimi ustanovami.«
Župan Alojzij Kastelic se je pridružil lepim željam z besedami: 
»Ponosni smo, da je objekt Dnevnega centra med prvimi v Slove-
niji. V želji, da bo ta center vključno z domom najbolj srčen dom v 
Sloveniji, kjer se bodo stanovalci dobro počutili, se lepo zahvalju-
jem vsem izvajalcem, zaposlenim in tudi prebivalcem Trebnjega, 
saj je pridobitev ponos za samo občino kot tudi za posameznike.«
Slovesnemu odprtju se je pridružila tudi predsednica skupščine 
Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in tudi direktorica DSO 
Črnomelj Valerija Lekić Poljšak. »V domovih starejših občanov 
želimo, da bi uporabniki imeli možnost na enem mestu dobiti vse 
storitve, ki bi jih potrebovali. Ta dnevni center je velika pridobitev 
za stanovalce doma, predvsem pa za starejše, ki še živijo doma. 
Na ta način ljudje spoznavajo in premagujejo tabu o celodnevni 
stacionarni oskrbi. Naj bosta bivanje in delo v Dnevnem centru 
prijetno,« je dodala.
Konec meseca maja so se v DSO Trebnje razveselili tudi odloči-
tve, da bo država sofinancirala nadzidavo in preureditev njihove-

ga doma, na katero se že pripravljajo. Z novo naložbo bodo še 
dodatno zagotovili kakovostnejše, prijaznejše in varnejše bivalno 
okolje za stanovalce ter boljše delovno okolje za zaposlene. S tem 
bodo zadostili tudi vsem najsodobnejšim standardom in norma-
tivom ter zagotovili energetsko in siceršnjo učinkovitost objek-
ta. Povečali bodo število eno in dvoposteljnih sob in posledično 
ustvarili novo, ustrezno, prijetno in sodobno bivanje.

Mojca Smolič



Decembrski raznos koledarjev
Bližamo se koncu leta, ki je bilo za naše društvo na operativnem 
področju zelo pestro, saj smo do dneva pisanja prispevka (4. 12.) 
posredovali na 105 intervencijah in se tako bližamo rekordu druš-
tva. Pomlad je močno zaznamovalo več požarov v naravi, poleti 
smo z ostalimi društvi gasili na Krasu, posredovali pa smo tudi 
na dveh intervencijah s smrtnim izidom. Poleg operativnih nalog 
smo bili aktivni tudi na vajah, usposabljanjih, tekmovanjih in pre-
ventivi. Prostovoljno.
V veliko pomoč so nam vaši finančni prispevki. Letos vas bomo 
znova obiskali s koledarji, svoj prispevek pa lahko donirate tudi 
z nakazilom preko QR kode UPN naloga na koledarju. Še vedno 
nam lahko namenite 1 % dohodnine od dohodkov, ki bi drugače 
šel državi. S tem veliko pripomorete k boljšemu delovanju in bolj-
ši opremljenosti našega društva.
Še naprej bomo delovali pod sloganom »Naš prosti čas za vašo 
varnost«.
V prihajajočem letu vam želimo veliko zdravja, sreče in medse-
bojnega razumevanja.
Z gasilskim pozdravom »NA POMOČ«!

Matej Mlakar
Foto: Kristjan Bišof

Pohod 15.11.2022 −  
Uršna sela
Pohodniki DU Trebnje smo se na jesensko jutro zbrali na avto-
busni postaji. Namenjeni smo bili na Uršna sela na novembrski 
pohod » SPOZNAJMO DOLENJSKO IN BELO KRAJINO«. Iz našega 
društva nas je bilo kar 13 in še nikoli se takega pohoda nismo 
udeležili v tako velikem številu. Razveseljujoče je bilo to, da je 
bila kar polovica novih pohodnikov.
Zbor vseh pohodnikov društev Dolenjske in Bele krajine je bil pri 
gasilskem domu na Uršnih selih. Bilo nas je več kot 200. Po poz-
dravnih nagovorih smo se po cesti odpravili skozi vas Dobindol, 
nato pa po gozdnih poteh do kočevarske vasi Travni Dol, kjer je bil 
cilj poti. Po zaključku in nekaj informacijah o Kočevarjih, ki so tu 
živeli skoraj 500 let, smo se po ogledu njihove kapele odpravili po 
precej blatni gozdni poti nazaj do Uršnih sel. Pot je bila enkratna 
in razen blata, ki ga je pustilo deževje prejšnji dan, je bil cel po-
hod odličen in znova smo spoznali delček naše prelepe Slovenije. 
Še bomo šli!

Martin Hočevar, 
za DU Trebnje

Na Medvedjeku položili venec
Pred prihajajočim dnevom spomina na mrtve smo se v OZVVS 
Trebnje spomnili na žrtve spopada na Medvedjeku leta 1991. V 
spomin na padlega pripadnika TO Franca Uršiča ter civilne žrtve 
− Antona Kotarja in voznike tovornjakov − smo k spominskemu 
obeležju položili cvetje in prižgali svečo.
Cvetje smo položili v skupni delegaciji OZVVS Trebnje, Občina 
Trebnje, Vojašnica Franca Uršiča Novo mesto in družina Uršič.

Marko Kotar
OZVVS Trebnje
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Knjiga Mama hčerki
14. novembra smo v knjižnici gostili dr. Lucijo Čevnik, avtorico 
knjige Mama hčerki. Gostja nam je povedala zgodbo o deklici. 
Deklica je nekoč spraševala. Mama pa je takrat odgovarjala, kot 
pač odgovarjajo odrasli, ki se jim vselej nekam mudi in nimajo 
časa za »otročje« reči. Hči je medtem zrasla, v tem času pa je 
osebnostno rasla tudi mama. Danes vidi svojega otroka z dru-
gačnimi očmi. Avtorica je na nekdaj izrečena hčerkina vprašanja 
podala odgovore, le da nanje tokrat odgovarja drugače: sočutno, 
odkrito, čuječe, ljubeznivo in bolj razumevajoče. Preživeli smo 
miren in zanimiv večer, ki nam je odpiral nove poglede na od-
nose v družini. Prav odnosi v družini so tisti, ki nas lahko najbolj 
izpopolnjujejo ali pa najbolj ranijo. V novem letu vam želimo čim 
več izpopolnjujočih odnosov.

Petra Podkrižnik, Knjižnica Pavla Golie Trebnje

KŠOT v letu 2022
Za Klub študentov občine Trebnje se končuje pestro koledarsko 
leto. Aprila so se nekateri naši člani udeležili krvodajalske akci-
je, ki je potekala v Trebnjem, maja smo se predstavili na Škisovi 
tržnici. V poletnih mesecih smo našim članom ponudili Paintball, 
osvežitev v hrvaški Istralandiji in s koncertom podprli mlade tre-
banjske glasbenike. Novo študentsko leto smo otvorili z večerno 
prireditvijo, tj. s Kšotovanjem, na kateri smo se mladi družili ob 
»kuhančku«, za zabavo pa je poskrbel Drugi vagon. Nadaljevali 
smo z martinovanjem, pozabili pa nismo niti na zdrav duh v zdra-
vem telesu, v novembru smo s Top gym-om organizirali vodene 
vadbe za dekleta. Decembra nas čakata še smučanje v Katsch-
bergu in silvestrovanje. Sami že gledamo v leto 2023, ko bo KŠOT 
praznoval 30 let, zbiramo ideje in načrtujemo dogodke. Ekipa 
KŠOT-a vam želi prijetne praznike in srečno novo leto!

Ana Hočevar
Fotografija: Lana Bracović Strmec

Počitniško letovanje otrok  
v Poreču
V poletnem času smo na Zavodu za letovanje in rekreacijo otrok 
(ZLRO) med drugim organizirali letovanje otrok iz občin Trebnje, 
Mokronog-Trebelno, Mirne in Šentruperta. Letos so otroci leto-
vali v počitniškem domu v Poreču. Z dvema avtobusoma se je 60 
otrok iz Trebnjega odpravilo na letovanje, kjer so se jim pridružili 
še otroci iz Ljubljane in Gorenjske. Vsi skupaj so na morju preži-
veli pestrih 10 počitniških dni, ki si jih bodo zagotovo zelo dobro 
zapomnili. Vsak dan so plavali in čofotali v morju, se skupaj igrali, 
krepili in usvajali nove veščine na interesnih dejavnostih, kartali, 
se hladili ob sladoledu, ob večerih pa pripravili zabavo in pokazali 
svoje talente, navijali za vzgojitelje ter plesali v poletnih ritmih. 
Vrtinec športa, kot se je imenovala izmena, jih je zavrtel v gibalno 
poletje. V vsem tem času so se spletla številna prijateljstva. Otro-
ke in mlade so vodili srčni in predani prostovoljci Kluba vzgojite-
ljev ZLRO, ki so se po najboljših močeh trudili za njihovo dobro 
počutje in ustvarjanje nepozabnih spominov.

Tjaša Sušin
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pripravljeni prisluhniti,  
svetovati in pomagati”
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V imenu občinskega odbora Nove Slovenije Trebnje 
želimo vsem občanom blagoslovljene božične praznike 
ter srečno, zdravo in uspehov polno novo leto.

Ob tej priložnosti se vam zahvaljujemo za vso podporo 
in vsak glas na volitvah v letu 2022 in obljubljamo,  
da se bomo po svojih najboljših močeh trudili  
za dobro vseh občanov občine Trebnje. 

Ponosno praznovanje dneva samostojnosti  
in enotnosti ter pogumno leto 2023!

Blaž Pavlin, predsednik OO NSi Trebnje

Božično-novoletni bazar  
v Hiši otrok Trebnje
V Hiši otrok Trebnje se že jeseni pričnemo pripravljati na praznič-
ni mesec december, prihod katerega pozdravimo že tradicional-
no v družbi naših staršev, starih staršev, sorojencev in sosedov 
na našem božično-novoletnem bazarju. Nanj se pripravljamo s 
posebno ljubeznijo in predanostjo, saj želimo najdražjim ponuditi 
široko izbiro izdelkov, ki jih vsako leto znova z veseljem naredijo 
naše marljive majhne in velike roke. Letošnji december smo tako 
skupaj pozdravili 2. 12. na našem vrtčevskem dvorišču, kjer smo 
v prazničnem ambientu in ob ponudbi naših izdelkov obiskovalce 
razvajali še z domačimi dobrotami. Vsem se iskreno zahvaljujemo 
za obisk in vse prostovoljne prispevke, s katerimi bo našim otro-
kom omogočeno izpolniti željo po izgradnji blatne kuhinje na na-
šem vrtu. Drug drugemu smo na bazarju podarili toplo popotnico 
v praznične dni. Prijetne praznike in lepo prihajajoče leto želimo 
tudi vsem bralcem Glasila Trebnje.

Petra Malenšek

Delavnica na prostem s starši
Strokovne delavke Barbara Škarja, Simona Marinčič, Saša Kaste-
lic in Slavica Cesar iz enote Ostržek smo vključene v nacionalni 
program Mreža gozdnih vrtcev, pri katerem je poudarek na razi-
skovanju in izvajanju dejavnosti na prostem, in sicer tako v gozdu 
kot na ostalih naravnih površinah. K sodelovanju smo povabili 
starše, ki so otrokom izdelali zelo izvirne in kreativne didaktične 
igrače ter igrala, ki jih bomo uporabljali za igro in raziskovanje na 
prostem. Vse igrače in igrala so izdelana iz naravnega in nestruk-
turiranega materiala. Izdelali so: letalo, ptičjo hranilnico, lesene 
stopnice, glasbeni kotiček, likovni pripomoček, leseno vtikanko, 
traktorsko vozilo, kosilnico, vrtavko … Pohvala vsem sodelujočim 
staršem za izvirne ideje in kreativnost. 

Saša Kastelic

Zbiranje humanitarne pomoči 
za Ano Grošelj
V mesecu maju smo v javnost poslali težko zgodbo, v katero je 
padla družina Grošelj. Kar nekajkrat jim je v tem obdobju odne-
slo tla pod nogami. S pomočjo dobrih družinskih prijateljev smo 
na Rdečem križu Slovenije OZ Trebnje izpeljali uspešno zbiranje 
sredstev, ki je družini olajšalo finančne skrbi in jim držalo oporo, 
da so prehodili to težko pot. Anino zdravljenje v tujini je sedaj 
zaključeno in vse kaže, da je bilo uspešno in vredno truda ter 
odrekanj.

Ob tej priložnosti bi se družina želela zahvaliti vsem, ki ste kakor-
koli pripomogli, da je bilo to težko obdobje za njih lažje. Nekateri 
z radodarno finančno pomočjo in drugi s svojo pozitivno energijo 
in dobrimi mislimi ter tudi s tem, da ste stali ob njih in jim bili na 
voljo. 

Katja Strmole, RKS OZ Trebnje

»Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš. 
Ta svet je lep, če nekoga rad imaš,
če stisneš roko komu, ki ga kaj boli.

Ta svet je lep, če si človek do ljudi.« (Tone Pavček)
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Tradicionalni lov lovcev  
LD Dobrnič z ženami
Na zadnjo sončno oktobrsko nedeljo je v Lovski družini Dobrnič 
potekal že 10. tradicionalni lov lovcev z ženami. Lova, ki je pote-
kal na področju Vavpče vasi pri Dobrniču, se je udeležilo preko 
30 udeležencev in udeleženk. Vse prisotne na lovu je pozdravil 
lovovodja Uroš Avguštinčič, ki ga javnost pozna kot uspešnega 
tekača. Slednji je vsem prisotnim predstavil potek omenjenega 
lova in jim obenem zaželel uspešen ter varen lov. Žene lovcev so 
lahko lov spremljale v vlogi brakirja (lovski žargon za gonjača) ali 
na štantu (lovski žargon za stojišče). Lov je potekal na lisico, zajca, 
divjega prašiča, košuto, itd. Tokratni izplen lova je bil dober. Po 
končanem lovu je sledila pogostitev. Lovska druščina se je razšla 
z obljubo, da se zopet vidijo naslednje leto. 

Leon LOBE, LD Dobrnič

20 let delovanja  
Moškega pevskega zbora 
vinogradnikov Čatež
Na Ta veseli dan kulture smo pevci Mo PZ vinogradnikov Čatež 
s pesmijo praznovali 20-letnico delovanja v prostorih KUD Čatež 
pod Zaplazom.
V goste smo povabili Mo PZ vinogradnikov Šentrupert, vokalno 
skupino Virštanjski fantje in Čateške mskonterje. Prireditev sta 
povezovala simpatična Petra in Matej.
V prvih letih delovanja smo prepevali pod okriljem Vinogradniš-
kega društva Čatež, leta 2006 smo se registrirali kot KUD Mo PZ 
vinogradnikov Čatež.
Prepevamo predvsem pesmi o vinu in ljubezni. V teh letih se je 
zvrstilo preko 50 pevcev. Od samega začetka v zboru pojejo le še 
trije pevci. Zbor zadnja leta vodi Gorazd Kermc. Sodelujemo na 
različnih prireditvah, ki jih organizirajo lokalna društva. Kljub pan-
demiji smo v zadnjem obdobju imeli kar nekaj nastopov, čeprav 
so bile pevske vaje zelo okrnjene.

Udeleževali smo se tudi Revije pevskih zborov, ki jih organizira 
JSKD. V zahvalo smo prejeli kar nekaj Galusovih priznanj, ki sta jih 
podelila Mojca in Mija.
V veliki ponos si štejemo, da lahko organiziramo vsakoletno Sre-
čanje vinogradniških pevskih skupin Dolenjske v Kulturnem domu 
Trebnje pod pokroviteljstvom ZDVD in Občino Trebnje.

Jože Golob, Foto: Lado Stopar

Poškodbe glave so civilizacijski davek sodobnega časa in eden naj-
večjih zdravstveno-socialnih problemov v večini razvitih zahodnih 
dežel. Razvoj tehnike in prometa, spremenjen način življenja, ek-
stremni športi in nasilje so glavni vzroki nezgodnih možganskih 
poškodb. Prizadenejo vsa področja človekovega delovanja: gibanje, 
čutenje, zaznavanje in dojemanje okolja, odzivanje nanj, sporazu-
mevanje, vedenje, čustvovanje. Pogosto so trajne in ne spremenijo 
le življenja poškodovanega, ampak prizadenejo celotno družino. 
Društvo Vita je tako nastalo na pobudo staršev poškodovanih otrok 
in deluje že okroglih 30 let. Poškodovanim nudimo socialnovarstve-
ne programe za vključevanje v družbo, aktivno preživljanje časa, 
razvijanje in ohranjanje socialnih veščin, miselnih sposobnosti ter 
fizičnih in psihičnih sposobnosti. 
V Ljubljani deluje dnevni center, kjer se naši člani družijo, udeležu-
jejo se delavnic, organiziramo pa tudi fizioterapijo in masažo. Vsak 
mesec organiziramo izlet ter tako spoznavamo lepote Slovenije in 
pridobivamo nova znanja, dvakrat letno pa za naše člane organizi-
ramo tabor. Svojci poškodovanih pri nas lahko dobijo nasvete in se 
vključijo v podporno skupino. 
Poleg socialnovarstvenih programov izvajamo tudi program osebne 

Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave deluje že 30 let
asistence, ki je namenjen vsem vrstam invalidnosti. V ta program 
se lahko vključijo invalidne osebe, ki preko oddaje vloge na Centru 
za socialno delo pridobijo odločbo o pravici do osebne asistence. V 
letu 2023 se bomo vključili v izvajanje obnovitvene rehabilitacije, ki 
jo financira Zavod za zdravstveno zavarovanje.
Želimo, da bi bilo nezgodnih poškodb čim manj, zato je pomembna 
dejavnost društva tudi preventiva na področju cestnega prometa. 
Največ poškodb možganov se namreč zgodi zaradi prevelike hitro-
sti, uporabe mobilnih telefonov med vožnjo ali hojo, vožnje pod 
vplivom alkohola ali mamil, neuporabe varnostnega pasu in čelade, 
slabe vidnosti pešcev na cesti in neupoštevanja cestno prometnih 
predpisov. V ta namen s podporo Agencije RS za varnost prometa 
redno izvajamo predavanja, s katerimi ozaveščamo javnost o tovr-
stni problematiki.
Več o nas, o aktualnem dogajanju in kontakte boste našli na spletni 
strani http://www.vita-poskodba-glave.si/ in družabnem omrež-
ju Facebook pod imenom Društvo Vita (https://www.facebook.
com/d.vita.novicke).

Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave
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 NOVI
RENAULT  
100% electric

Poraba energije: 15,5–16,1 kWh/100 km, emisije CO2: 0 g/km, doseg do 470 km po standardu WLTP, 
pri različici evolution ER. Slika je simbolična. Renault Nissan Slovenija d. o. o.

AVTO CENTER VOVK D.O.O.
Podjetniška ulica 7, 8210 Trebnje
041 480 665 | www.acvovk.si

POSEL JE 
NAŠ ŠPORT

 
Slike so simbolične, za napake v tisku ne odgovarjamo.

GOSPODARSKA VOZILA FORD
Pokažite najboljšo formo na cesti!
Fordova gospodarska vozila so številka 1 v Evropi že sedmo leto zapored. 
S 5 letnim jamstvom brez omejitve kilometrov.

Izberite svoje novo gospodarsko vozilo iz zaloge in ga odpeljite takoj. 

SEDMO LETO ZAPORED

AC VOVK LOČNA 10A, 8000 NOVO MESTO,  
      

07 302 17 12                                            ACVOVK.SI
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Pestro v Dnevnem centru  
za romske otroke
CSD DBK, enota Trebnje, že od leta 2009 izvaja program Dnev-
nega centra KHER ŠU BEŠI, ki ga sofinancirata Občina Trebnje in 
MDDSZ. 
V mesecu novembru smo pripravili pester in raznolik program, 
s katerim smo otrokom omogočili širjenje njihovega obzorja. Za 
nekatere povsem samoumevno in dosegljivo, za otroke iz naselja 
Vejar pa morda prva taka izkušnja v življenju.
Mesec smo odprli s praznovanjem svetovnega dneva romskega 
jezika, ki ga Romi obeležujejo 5. novembra, od kar so l. 2008 izdali 
prvi romsko-hrvaški in hrvaško-romski slovar.
Nadaljevali smo miselno s prvim šahovskim tečajem. Neva Čopi, 
ki je že 15 let članica šahovskega kluba NM, je otrokom predstavi-
la igro, figure in njihove postavitve ter gibanja. Šli smo tudi v kino 
z vlakom. Posebno doživetje in za marsikoga prva vožnja z vlakom 
in/ali obisk kina. Naš center je obiskala tudi zdravnica Urša, ki je 
3 mesece preživela v Afriki v Ugandi v okviru humanitarne medi-

Mažorete so se tokrat 
posvetile delu s palico
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD), Območna izpostava 
Trebnje že vrsto let v sodelovanju z Mažoretno zvezo Slovenije 
in Trebanjskimi mažoretami pripravlja enodnevni seminar za 
mažorete. Letos so jih gostili tretjo soboto v novembru v telo-
vadnici Podružnične šole Dolenja Nemška vas, kjer se je zbralo 36 
mažoret iz šestih klubov: Društvo kamniških mažoretk Veronika, 
KD Laška pihalna godba − Mažorete Laško, Mažoretno društvo 
Moravške Lilije, Novomeške mažorete, Klub RAP Radeče in Tre-
banjske mažorete. Seminar je bil namenjen mažoretam, starim 
nad 12 let, ki so se posvetile delu s palico.

Za ogrevanje udeleženk je poskrbela Vanja Kovačič, nato pa so se 
mažorete posvetile delu s palico pod mentorstvom Tima Udovi-
ča. Ob zaključku seminarja so udeleženke prejele potrdila, sicer 

cinske odprave. Otrokom je predstavila revne razmere in okolje, v 
katerih tam živijo. Poslušali so z zanimanjem, na globusu pa smo 
potem še začrtali dolgo pot od Slovenije do Ugande.

Nataša Smolič
CSD DBK, enota Trebnje

pa so po celodnevnem delu odhajale nekoliko utrujene, a zado-
voljne, saj bodo lahko nova znanja koristno uporabile.

Joži Sinur, JSKD OI Trebnje
Foto: JSKD OI Trebnje

Starejši za starejše  
v Velikem Gabru
Novembra so se v Velikem Gabru dobili na tradicionalnem sreča-
nju pod okriljem društva upokojencev starejši za starejše. Nova 
koordinatorka programa Starejši za starejše Miža (Ljudmila) Kos 
Jerčič je v sodelovanju z OŠ Veliki Gaber pripravila prijeten in prav 
zabaven kulturni program, ki so ga navzoči sproti in na koncu na-
gradili s spoštljivim aplavzom. Učenci četrtega in petega razreda 
OŠ so se pod vodstvom mentoric Justine Zupančič in Tanje Koro-
šec pokazali kot pravi umetniki javnega nastopanja. Prisotne je v 
nagovoru posebej pozdravil (po odstopu predsednice DU Veliki 
Gaber Jožefe Štrempfelj) podpredsednik društva France Anžlovar 
in zaželel starejšim prijetno počutje ter seveda zdravja do nasled-
njega srečanja.
Po uradnem srečanju so se starejši zadržali še na prigrizku in kle-
petu.

Brane Praznik
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Izjemen glasbeni večer  
z Zoltanom Petrom
Ta veseli dan kulture so v Trebnjem obeležili v velikem slogu. V 
avli Centra za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje so gostili kla-
virski recital priznanega pianista Zoltana Petra, na katerem je ta 
virtuozno odigral glasbena dela Ludwiga van Beethovna in Fride-
rika Chopina, ki so prevzela zbrano občinstvo.
Zoltan Peter je pianist in profesor, ki nastopa kot solist, komor-
ni glasbenik in komorni partner mnogih vrhunskih glasbenikov. 
Nastopal je v Sloveniji in v tujini, posnel je številne skladbe in 
zgoščenke, poleg koncertne in pedagoške dejavnosti vodi redne 
seminarje in mojstrske tečaje, je tudi avtor številnih strokovnih 
člankov, treh notnih izdaj in strokovne knjige »Korepeticija – ka-
zen ali ustvarjalnost«. Poučuje na Glasbeni šoli Trebnje in na Aka-
demiji za glasbo v Ljubljani.
Izjemen glasbeni večer, ki ga je povezovala Kristina Gregorčič, je 
pripravila trebanjska izpostava Javnega sklada RS za kulturne de-

MePZ Leo Fortis Trebnje 
ponovno v samem  
pevskem vrhu
V soboto, 26. 11. 2022, je v Viteški dvorani v Brežicah potekal 
regijski tematski koncert Sozvočenja 2022. Nastopale so izbrane 
pevske zasedbe Dolenjske, Bele krajine in Posavja.
Koncerta se je udeležilo 6 zborov, med njimi tudi MePZ Leo Fortis 
iz Trebnjega.
Z vrhunsko odpetim repertoarjem so pometli z vso konkurenco in 
ponovno prejeli glavno nagrado, tj. uvrstitev na sklepni koncert, 
ki bo 10. decembra ob 18. uri v dvorani Marjana Kozine v Sloven-
ski filharmoniji v Ljubljani. 
Posvečen bo obeležitvi svetovnega dneva zborovskega petja, 
ki ga z raznimi zborovskimi prireditvami praznujemo že od leta 
1990 po vsem svetu. Osnovni namen dneva zborovskega petja 
je poudarjati, da v glasbi ne iščemo le oblikovne popolnosti in 
poustvarjalne lepote, temveč z združenimi močmi slavimo soli-
darnost, mir in razumevanje.

Tako je MePZ Leo Fortis ponovno dokazal, da sodi v sam pevski 
vrh.
Čestitke vsem pevkam, pevcem in seveda zborovodji Fernandu 
P. Mejiasu.

Mojca Smolič
Foto: L. F.

Zmenkohot
V soboto, 26. 11. 2022, smo taborniki prostovoljci Roda sivih jelš 
organizirali akcijo, na katero so bili povabljeni tudi prostovoljci 
novomeških tabornikov Rod gorjanskih tabornikov in mirnski Rod 
mirne reke. Akcija je bila namenjena spoznavanju in povezovanju 
dolenjskih tabornikov.
Zbrali smo se na avtobusni postaji v Trebnjem, od koder smo se 
odpravili na pohod na Vrhtrebnje. Po poti smo se igrali spoznav-
ne igrice, da je beseda lažje stekla. Na poti do vrha smo si šli 
ogledat Malo in Veliko jamo. Naša končna postojanka je bil Lovski 
dom na Vrhtrebnjem, kjer smo se pogreli ob kaminu in odličnem 
čili kon karne.
Po tem, ko smo se dobro okrepčali, smo razmišljali o preteklih 
srečanjih in načrtovali prihodnje sodelovanje taborniških rodov 
z dolenjskega območja. V večernem soncu smo se peš vrnili v 
Trebnje.
Na akciji smo se vsi imeli zelo lepo in dogovorili smo se, da mo-

javnosti (JSKD) v sodelovanju z Glasbeno šolo Trebnje, omogočila 
pa ga je Občina Trebnje.

 Joži Sinur, JSKD OI Trebnje
Foto: JSKD OI Trebnje

ramo podobno medrodovno druženje čim prej ponoviti v še več-
jem številu.
Za finančno podporo se zahvaljujemo Občini Trebnje.

Špela Grmovšek
foto: Matevž Marinčič
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V kinu z godbo in mažoretami
V Trebnjem so vnovič gostili projekt Moj kino, ki je tretji novem-
brski petek prinesel možnost ogleda treh filmskih uspešnic. Naj-
prej so na svoj račun prišli najmlajši, ki so si ogledali sinhronizi-
rano animirano pustolovščino Kung fu tačke. Podobno je bila na 
ogled še ena sinhronizirana animirana uspešnica, in sicer Vesela 
pošastna družina 2.
Zvečer so si obiskovalci v Kulturnem domu Trebnje ogledali še 
slovensko komično dramo Orkester. Gre za filmsko zgodbo, ki 
spremlja rudarski pihalni orkester iz Zagorja ob Savi, ki se napoti 
na gostovanje v pobrateno mesto v Avstriji. Slovensko uspešnico 
so si ogledali brez vstopnine. Za to, da je bila filmska projekcija 
drugačna, so s svojim nastopom poskrbeli člani Občinskega pihal-
nega orkestra Trebnje in Trebanjske mažorete.
Projekt filmskih projekcij je pripravlja trebanjska izpostava Javne-
ga sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD), omogoča pa ga Občina 
Trebnje.

Srečanje starejših krajanov  
KS Veliki Gaber
KORK Veliki Gaber je v prihajajočih prazničnih dneh po dveh letih 
premora organiziralo že tradicionalno srečanje starejših krajanov, 
ki je potekalo v OŠ Veliki Gaber. Za kulturni program so poskrbeli 
otroci tamkajšnje OŠ pod vodstvom učiteljic Justine Zupančič in 
Tanje Korošec.
Srečanju se je pridružil tudi župan Alojzij Kastelic in predsednica 
KS Štefanija Gliha.
Druženje, ki je bilo polno veselja in dobre volje, je potekalo do 
trdne noči, za kar sta poskrbela Simon Ceglar in njegov sin Ma-
nuel.
Za pomoč pri izpeljavi srečanja se iskreno zahvaljujemo ravnate-
lju OŠ Veliki Gaber, mag. Gregorju Udovču, ki nam vedno odpre 
vrata za srečanja in učiteljicama, ki sta izvedli pester kulturni pro-
gram z otroki tamkajšnje OŠ. 
Na srečanju smo še posebej pozdravili naše jubilante, ki so in 
bodo v tem letu praznovali svoje visoke jubileje, 90 let in več. 

Joži Sinur, JSKD OI Trebnje
Foto: JSKD OI Trebnje

Več o njihovem življenju si boste lahko prebrali v naslednji šte-
vilki.
Vsem želimo vesel božič, v prihajajočem letu 2023 pa obilo zdra-
vja in osebne sreče.

KORK Veliki Gaber 
Mojca Smolič

Izjemno leto za Žnurce 
Članice Klekljarske skupine Žnurce, prepoznavne v širšem sloven-
skem prostoru, vse bolj pa tudi prek naših meja, nazdravljajo na 
uspehe v letu 2022. To je skupini prizadevnih, povezanih in potr-
pežljivih ustvarjalk klekljanih umetnij prineslo prostore v središču 
Trebnjega, v katere nas bodo povabile zelo kmalu. Med utrinki 
leta, ki se poslavlja, pa so najbolj ponosne na dogodek Lesena 
čipka, ki so ga pri toplarju Florijan pripravile septembra. Ob izje-
mni sejemski ponudbi obrtnic iz obrtnikov (leseni in opleteni iz-
delki, cvetlice iz krep papirja, unikatna keramika in številni drugi 
izdelki) so Žnurce pripravile vseslovensko klekljarsko čajanko. Ob 
poudarjanju spomina na izjemno mentorico in prijateljico Mari-
co Albreht so odprle razstavo članic Društva klekljaric Koroške – 
sekcija Mislinja ter fotografsko razstavo ‘Klekljamo pod kozolci’. 
Ob nastopih skupin P.L.i.N in B & B ter glasbenem duetu Klavdije 
Zakrajšek in Žana Ograjška so se zabavali številni obiskovalci. Ti 
so namesto vstopnine prinesli jesenske pridelke, ki so jih Žnurce 
predale Aleni in Bojani Okorn v zahvalo, da je Lesena čipka lahko 

domovala pod toplarjem na Blatu pri Trebnjem. Naše junakinje 
obljubljajo, da bo dogodek, ki je nastal ob pomoči Občine Trebnje 
in Društva Praetorium Latobicorum, tudi prihodnje leto. V njem 
vam želijo zdravja, sreče in strasti do vsega, kar radi počnete. 

Luka Bregar
Foto: Marjana Longar
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Konjeniški pohod KD Trebnje
V nedeljo, 6. 11. 2022, smo se v Lokvah pri Dobrniču zbrali ja-
hači in furmani: DPK Višnja Gora in Združenja SHL, TKD Krtina, 
KD Gombišče, KD Suha krajina, Mednarodno združenje BBK, KD 
Semič, Domačija Gorec, KD Ribnica. Po jutranji kavici, pecivu in 
spoznavanju smo krenili na pohod. 10 vpreg in 3 jahači ter ostali 
člani smo po več krajših postankih pod Liško cerkvijo pomalicali. 
Pri Liški zidanici nas je prijazno sprejela ga. Anica Maraž in nas 
pogostila ter nam razkazala zidanico vinogradnikov. V Koritih je 
Matic Smolič poskrbel za sladke dobrote, pijačo ter vodo in krmo 
za konje. Pohod smo zaključili v Lokvah, kjer je Jure Pekolj poskr-
bel za naše želodčke s toplim golažem, Jože Avguštinčič pa z balo 
sena za konje. Po 14. uri nas je obiskal trebanjski župan Anton 
Kastelic, na poti nas je spremljal tudi podžupan Jože Avguštinčič s 
svojimi otroki. Veseli, srečni in hvaležni smo se poslovili od naših 
obiskovalcev. 

Tone Kotar, predsednik Konjeniškega društva Trebnje 

Očistili Jezero
V Jezeru se je zbralo 14 mladih po letih in po srcu ter očistilo vas.
5. novembra 2022 se je v sobotnih dopoldanskih urah pri vaškem 
kozolčku v Jezeru zbrala skupina vaščanov vseh generacij. Tu smo 
vsi udeleženci dobili zaščitne rokavice in se razdelili v dve skupini. 
Prva skupina je pobrala smeti ob lokalni cesti in stari magistrali, 
ki pelje mimo vasi, in sicer od mostu do krožišča pri avtocestnem 
izvozu Trebnje vzhod, druga skupina pa do podhoda pri Dolenji 
Dobravi. Nato smo skupaj pobrali smeti po vasi ter uredili okoli-
co vaškega središča. Nabrali smo sedem večjih vreč raznovrstnih 
smeti, predvsem odpadnih pločevink in plastične embalaže, ki jo 
vozniki odvržejo iz avtomobilov. Po zaključenem delu smo se, si-
cer okrnjeni, saj so nas nekateri predčasno zapustili zaradi drugih 
obveznosti, še usedli k mizi na čaj in tople kruhke. Društvo Jezero 
se zahvaljuje vsem za udeležbo.

Tadej Strniša, tajnik

Trebanjska atletika dosegla 
nov mejnik 
Po sedmih letih delovanja atletike v naši občini je dosežen nov 
pomemben mejnik, trenutno namreč atletiko trenira kar 100 
otrok iz Trebnjega in okolice.
Treningi se za osnovnošolske otroke izvajajo v štirih kategorijah, 
obiskujejo pa jih tudi nekateri srednješolci. Najmlajša skupina, 
Atletska abeceda, v kateri so otroci od 1. do 3. razreda osnovne 
šole, se s športom in atletiko spoznava preko igre. 
Kategoriji U12 in U14 že delata po programu atletskega trenira-
nja za najmlajše. Na državnih prvenstvih pa dosegata iz leta v leto 
večje uspehe. Tako so tudi letos otroci v zelo močni konkurenci 
osvojili nekaj naslovov državnih prvakov in kup medalj.
Atleti v starejših kategorijah (U16 in U18) še bolj podrobno spo-
znavajo posamezne atletske discipline. Poudariti je potrebno, da 
so naši atleti postali zelo prepoznavni v Sloveniji in poželi tudi že 
uspehe na mednarodnih tekmovanjih.
Vpis otrok poteka preko celega leta, kontakt: mitja.svet@gmail.
com. 

 Mitja Svet
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1€4 zimske 
gume *

Izberi najboljše!

IONIQ 5  svetovni avto leta
i20  zmagovalec velikega primerjalnega testa
SUV modeli  najvišje ravni kakovosti po mnenju Slovencev

Povprečna poraba goriva: 0,0  7,816 l/100 km, emisije CO : 0,0  177,68 g/km. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k  čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev 
PM10 in PM 2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Akcija velja do razprodaje zalog. Več informacij vezanih na akcijsko ponudbo je na v oljo pri pooblaščenih prodajalcih vozil Hyundai. Pogoji 
garancije in podatki o speci�čni porabi goriva in emisijah CO  so na voljo na www.hyundai.si. Kupci ste v raziskavi QUDAL (QUality meDAL) terenskim vozilom Hyundai podelili priznanje Najviš ja 
raven kakovosti na slovenskem trgu. Vir: https://www.qudal.com/SLOVENIA-653YP18. Najboljši mali avto v velikem primerjalnem tes tu Prima. Rezultati Prima testa: https://www.hyundai.si
/novice/255/najboljsi_mali_avto_po_izboru_slovenskih_novinarjev/. IONIQ 5 je osvojil nagrado svetovni avto leta, nagrado za naj boljšo obliko leta in nagrado svetovni električni avto leta. Vir: 
https://www.avto-fokus.si/Novice/Svetovni_avto_leta_2022_Najboljsi_na_svetu_je_/. IONIQ 5 je na izboru Poslovni avto leta preje l naziv električni avto leta 2022. Vir: https://www.hyundai.si/
novice/263/ioniq_5_elektricni_avto_leta_2022/. *ob nakupu avtomobila dobite 4 zimske gume za samo 1 evro, gum ni mogoče zamenjati za denar oz. za dodaten popust.

AC VOVK, Ločna 10a, Novo mesto, tel.: 051 383 173
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Blagoslovljen božič,
ponosno praznovanje dneva 
samostojnosti in enotnosti ter

srečno novo leto 2023.

Občinski odbor SDS Trebnje

Petanka na Čatežu  
tudi v dvorani
Krajevna skupnost nam do izgradnje nove športne dvorane 
odstopa za treninge v zimskem času bivšo proizvodno halo. 
Pogoji za trening so odlični, saj imamo CK, klimo, vodo, elek-
triko in sanitarije. Najprej smo seveda poprijeli za delo in halo 
dodobra očistili tehnološke umazanije.
Za igranje petanke v zaprtih prostorih in na trdi gladki površini 
smo nabavili nekaj kompletov krogel, ki niso kovinske, ampak 
so iz gume in lateksa, da ne poškodujemo podlage. Pomembno 
je, da so čimbolj različnih barv, da jih lahko med seboj razliku-
jemo, in točke pripišemo pravi ekipi. Igra s takimi kroglami je 
še posebno zabavna zaradi svoje nepredvidljivosti, saj se kro-
gle za razliko od igre na peščenih igriščih ne ustavijo tako hitro.
S treningom smo pričeli med prvimi, v zimski sezoni 2022/23 
pa bomo priredili tudi turnir, ki bo odprt za vse igralce v Slo-
veniji.
Nakup krogel nam je omogočil eden izmed naših zvestih spon-
zorjev Mekogal Bogomir Mlakar s. p.

Za ŠRD Čatež Darc Erdeljc



Po jesenskem delu kegljačice 
tretje
Po nepričakovanem porazu doma proti novomeški Krki (2 : 6) je 
sledilo gostovanje v Novi Gorici in še en šok za naše izbranke. Z 
enakim izidom so pod naleti razigranih Goričank bile nemočne. 
Sledilo je »maščevanje« za dva zaporedna poraza proti favoriti-
njam lige iz Ljubljane. Trebanjke so pokazale zmagoviti gard. Z 
osebnim rekordom, ki znaša 611 podrtih kegljev, je začela nastop 
Jasmina Mišič in trasirala pot k zmagi nad zmagami. Bilo je 6 : 2 
s povprečjem 550 podrtih kegljev na igralko in preboj na drugo 
mesto na lestvici 1. B lige zahod. Za nameček je Renata Korelc 
premagala državno reprezentantko Brigito Strelec (561 : 560), ki 
je nejevoljna brez pozdrava zapustila prizorišče. V 7. krogu so na 
Vodnjaku odpravile domačo ekipo z maksimalnim izidom 8 : 0. 
Ker je iz lige v zadnjem hipu izstopila ekipa Brest Cerknica II, so 
Trebanjke v osmem krogu bile proste. Zadnja tekma jesenskega 
dela na Vodnjaku je prinesla kegljaško poslastico med našo ekipo 

in Belokranjkami. Trebanjke so gladko zmagale z izidom 7 : 1, kar 
je zadostovalo za trenutno tretje mesto. 
V času od zadnjega javljanja so deklice prvič igrale v Zagorju ob 
Savi na državnem posameznem prvenstvu. Neža Zoja je podrla 
421, Nastja pa 380 kegljev. Pred sklepnim nastopom, ki bo 11. de-
cembra v Celju, je Neža Zoja trenutno na desetem, Nastja pa na 
štirinajstem mestu. V III. kategoriji (letnik 2009 in 2010), v kateri 
igrajo, vodi Litijanka Bianca Bučar.

Mojca Smolič, Foto: Niko Goleš

RK Trimo Trebnje
Trebanjski rokometaši so v novembru nanizali izjemne rezulta-
te. V rokometnih krogih še danes odmevata predvsem zmagi 
članske ekipe; najprej proti rokometnemu velikanu RK Celje Pi-
vovarna Laško v državnem prvenstvu, nato pa še slavje proti 
Ribnici za preboj v 1/8 finala Pokala Slovenije. V svojih staro-
stnih kategorijah so uspešni tudi rokometaši mlajših kategorij.
Da ima tekma s Celjani v primerjavi z ostalimi srečanji poseben 
naboj, je bilo na igrišču čutiti že pred prvim sodniškim piskom. 
Nabito polna dvorana je trebanjskim levom dala še dodatno mo-
tivacijo, da so se znesli nad večkratnimi državnimi prvaki RK Celje 
Pivovarna Laško. Trimovci so že po prvem polčasu visoko vodili 
(16 : 10). Neprepoznavna igra Celjanov je bila tudi v nadaljevanju 
voda na mlin našim rokometašem, ki so gostom v drugi polovici 
srečanja pobegnili na +11, s tako razliko pa so Trebanjci na koncu 
tudi slavili (31 : 20).
Pomembno zmago, s katero so si priborili preboj v 1/8 finala Po-
kala Slovenije, so levjesrčni rokometaši dosegli proti RD Riko Rib-
nica in se jim na najboljši možen način oddolžili za edini poraz v 
ligaškem tekmovanju. V prvem polčasu sta se ekipi menjavali v 
vodstvu, na odmor pa sta odšli z neodločenim rezultatom na 14. 
Kot se za derbi spodobi, smo vse do konca srečanja spremljali 
srdit boj, slast zmagoslavja samo za gol (28 : 27) pa so na koncu, 
kot že rečeno, okusili naši levjesrčni rokometaši. 

Članska ekipa je v novembru zabeležila še zmagi v gosteh v Slo-
venj Gradcu ter na domačem parketu proti MRK Krka. Na podlagi 
dosedanjih rezultatov po 9. krogih tekmovanja v 1. NLB ligi zase-
dajo sam vrh prvenstvene lestvice.
Razveseljuje tudi dejstvo, da v rokometnih tekmovanjih na držav-
ni ravni lepe rezultate dosegajo tudi mlajše selekcije. V letošnji 
sezoni smo v klubu organizirali prvi mini rokometni turnir, na ka-
terem so sodelovale ekipe s 6 osnovnih šol (Trebnje, Mirna, Do-
lenja Nemška vas, Mirna Peč, Dobrnič in Šentrupert). Na turnirjih 
v svojih kategorijah nastopajo tudi mlajši dečki, kjer se rezultat 
ne beleži. Starejši dečki A in B se v skupini Center II spogledujejo 
z uvrstitvijo v četrtfinale državnega prvenstva, z dobrimi pred-
stavami pa klubske barve predstavljajo tudi kadeti in mladinci, ki 
nastopajo na najboljši ravni državnega kadetskega in mladinske-
ga prvenstva. 

Gašper Ogrinc, FOTO: Boris Dvornik

ŠDP Trebnje, v letu 2022
V letošnjem letu smo petankarji našega društva organizirali kar 
nekaj družabnih turnirjev: Županov turnir, Velikonočni turnir, za 
8. marec turnir ženskih dvojic, za dan mučenikov turnir moških 
dvojic. Igrali smo tudi v ligi Dolenjske in Bele krajine v celem letu 
22 tekem. Sodelovalo je 12 ekip iz Trebnjega, Mirne, Semiča, Šen-
tjerneja, Malega Slatnika, Krvice, Prečne in Uršnih sel. Zmagoval-
ci lige so bili ekipa iz Uršnih sel, druga je bila ekipa Krvica 2 ter 
tretja ekipa Krvica 1. Čestitam vsem tekmovalcem ter vabim vse, 
ki bi se radi preiskusili v tej športni panogi, da se nam pridružijo. 
Pokličite nas 040 633 154. Na koncu želim vsem občanom vesele 
praznike ter obilo zdravja.

 Božo Kodrič, predsednik ŠDP Trebnje
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Klemen in Lara viceprvaka Evrope
Občan občine Trebnje Klemen Dremelj s soplesalko Laro Nedeljkovič se je s paraplesno 
reprezentanco udeležil evropskega prvenstva v plesih na vozičkih, ki je potekalo od 28. 
do 30. oktobra v Pragi na Češkem. Tekmovala sta v treh plesnih kategorijah Combi 2 − 
freestyle (prosti slog), standardni in latinskoameriški plesi. Kategorija Combi 2 pomeni 
en hodeč plesalec s plesalcem na vozičku. Številka 2 pomeni nižja stopnja poškodbe 
plesalca na vozičku. V petek, 28. oktobra, sta postala evropska podprvaka v kategoriji 
freestyle. V soboto, 29. oktobra, je potekalo prvenstvo v standardnih plesih, kjer sta se 
po hudem boju uvrstila v finale in tam zasedla 5. mesto. V nedeljo, 30. oktobra, sta v 
kategoriji latinskoameriških plesov zasedla 3. mesto.
V skupnem seštevku bosta za leto 2022 v kategoriji freestyle zasedla končno 3. mesto, v 
kategoriji standardnih plesov 4. mesto ter v latinskoameriških plesih 1. mesto.

Špela Pintarič, Foto: osebni arhiv 

Karateist Matej Gorišek se je udeležil sve-
tovnega mladinskega prvenstva v Turčiji, 
ki je potekalo od 26. do 30. oktobra. Na-
stopilo je 1850 tekmovalcev iz 105 držav 
iz vseh kontinentov. Matej je tekmo začel 
z zmago v prvem krogu, nato pa je moral 
priznati poraz proti aktualnemu evrop-
skemu prvaku. Od 2. do 6. novembra je v 
Baru, Črna gora, potekalo 22. Balkansko 
prvenstvo za kadete, mladince in U21. Na-
stopilo je 944 tekmovalcev iz 10 držav. V 
kategoriji U21 do 75 kg je osvojil odlično 

peto mesto. Udeležil se je še dveh močnih 
turnirjev. 19. novembra je potekal medna-
rodni turnir Ljubljana Open, na katerem 
je nastopilo 121 klubov iz 12 držav. Med 
člani je osvojil prvo mesto, med mlajšimi 
člani do 75 kg pa je bil tretji. 3. decembra 
je v Trbovljah potekalo 50. Trbovlje Open. 
Nastopilo je 112 klubov iz 10 držav. Med 
mlajšimi člani do 75 kg je osvojil prvo me-
sto, med člani do 75 kg in člani pa je osvojil 
tretji mesti. Od 9. do 11. decembra bo po-
tekala še zadnja tekma svetovnega pokala 

Starejše učenke OŠ Trebnje regijske 
podprvakinje v dvoranskem nogometu
V sredo, 30. 11. 2022, smo se odpravili v Šentjernej. Letos smo igrali s pomlajeno ekipo, 
saj so ekipo sestavljale štiri petošolke, dve šestošolki in dve devetošolki. Odlično so se 
kosale s tri oz. štiri leta starejšimi nasprotnicami, saj so premagale OŠ Šentjernej s 5 : 
0, OŠ Šmarjeto s 4 : 0 in izgubile zadnjo tekmo proti OŠ Grm z 2 : 0. Najboljša strelka 
turnirja je bila Brina Lavrič s šestimi zadetki. Tri zadetke pa je prispevala še Lina Sarhatlić.
Igrale so Lina Sarhatlić, Neila Malić, Brina Lavrič, Frida Grozina, Ema Ule, Ana Šalehar, 
Naja Šavrič in Melani Damijan. Vsem dekletom čestitamo za odlične predstave.

Smiljan Pristavnik

V soboto, 26. 11. 2022, je v športni dvo-
rani Osnovne šole Trebnje potekalo 20. 
državno tekmovanje v kvizu gasilske 
mladine, ki se ga je udeležilo prek 240 
mladih gasilcev in gasilk, in sicer v orga-
nizaciji Mladinskega sveta Gasilske zveze 
Slovenije. Na tekmovanju je sodelovalo 
kar 79 ekip, in sicer 28 pionirjev, 27 mla-
dincev in 24 pripravnikov iz 13 od skupaj 
17 gasilskih regij v Gasilski zvezi Slove-
nije. Tekmovalce so na zaključni priredi-
tvi poleg ministra za obrambo Marjana 
Šarca pozdravili še župan občine Trebnje 

Alojzij Kastelic in poveljnik Gasilske zve-
ze Slovenije Franci Petek. V tekmovalni 
kategoriji pionirk so Ana Primc, Ema Ule 
in Kim Gorc pod mentorstvom Barbare 
Primc v močni konkurenci osvojile na-
slov državnih prvakinj in s tem prinesle 
našemu društvu in gasilski zvezi največji 
uspeh na področju gasilskega tekmova-
nja za mladino. Ponosni gasilci iz doma-
čega društva so zmagovalni ekipi priredili 
gasilski sprejem, kot se za ta izreden do-
sežek spodobi. 
Z gasilskim pozdravom »Na pomoč!«

Leon Lobe, PGD Občine
Foto: Uroš Primc

Matej Gorišek na mladinskem svetovnem prvenstvu  
in na balkanskem prvenstvu v karateju

Ekipa pionirk iz PGD Občine osvojila naslov državnih prvakinj

WKF Karate1 Youth League v Italiji, ki se je 
bo prav tako udeležil.

 Alenka Tomc
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Ne boj se in se ne plaši,

kjerkoli boš hodil,

bo s teboj Gospod, tvoj Bog.

Zahvala ob slovesu

MARIJE HRASTAR,
po domače Bognarjeve Mici

Vsi domači naše pokojne mame MARIJE HRASTAR iz Jezera, po domače 
Bognarjeva Mici, se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in 
sodelavcem za pomoč, darovane svete maše, cvetje in sveče. Iskrena hvala 
vsem zdravnikom Splošne bolnišnice Novo mesto, dr. Žlajpahovi, negoval-
ki Nataši, patronažni sestri Branki, duhovnemu pomočniku Slavku za lepo 
opravljen obred in pevcema za lepo zapete žalostinke ter vsem, ki ste našo 
mamo pospremili na njeni zadnji poti. Spomin nanjo bo živel z nami. 

Žalujoči: Vsi njeni.

Življenje kdaj kruto se z nami igra,

nam kdaj kaj podari, pa tisto spet vzame,

s tem nož nam zasaja v sredino srca,

pretežka bremena nam daje na rame.

ZAHVALA
V 57. letu starosti nas je zapustil naš dragi sin, brat, stric

 FRANC TOMAŽIČ ML.
iz Roženplja 11

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom in prijateljem za izreče-

na sožalja, darovane sveče in maše. Zahvala tudi vsemu zdravstvenemu osebju 

bolnišnic Ljubljana in Novo mesto, patronažni službi ZD Trebnje in negoval-

kam DSO Trebnje. Hvala pogrebni službi Novak in gospodu župniku za lepo 

opravljen obred.

 Žalujoči: vsi njegovi

Kogar imaš rad,

nikoli ne umre.

Le daleč, daleč je. 

 

ZAHVALA
 Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je v 88. letu zapustila mami, 

mama in prababica.

VIDA STRMOLE
1935−2022

iz Gornjih Prapreč 7
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem 
za vso podporo in izrečena sožalja. Zahvala tudi pevcem Šentviški prijatelji, 
Komunali Trebnje, gospodu župniku za lepo opravljen obred in društvu upo-
kojencev za besede slovesa.
Še enkrat hvala vsem, ki ste ji izkazali spoštovanje, jo pospremili na njeni zad-
nji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

 Žalujoči: vsi njeni

Življenje niso dnevi,
ki so minili 
temveč dnevi, ki smo si jih zapomnili.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi drage mame, babice, prababice

ANE VOJŠČAK
Mali Gaber 13

4. 12. 1930–16. 11. 2022

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znan-
cem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, sv. maše in dober namen. 
Hvala ZD Trebnje, dr. Barbo Heleni, patronažni službi, še posebno Jožici, DU 
Veliki Gaber za poslovilne besede, Lovski družini in Rdečemu križu Veliki Ga-
ber, šentviškim pevcem in župniku Janezu Jeromnu za lepo opravljen obred. 
Zahvala vsem in vsakemu posebej.

Vsa toplina njenega srca bo ostala vedno z nami.
Žalujoči: vsi njeni

… in zadnjo uro milost daj,
da pridem k tebi v sveti raj. 

ZAHVALA
V času jeseni je dozorelo njegovo življenje 

in dosegel je večni počitek.

FRANC LAH
 iz Martinje vasi, Velika Loka

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem, 
sosedom in sodelavcem za izrečena sožalja, podporo, darovane sv. maše, cvetje 
in sveče.
Zahvala Infekcijskemu oddelku SB Novo mesto, g. župniku Jožetu Piberniku 
za lepo opravljen obred, pogrebni službi Perpar in pevcem za zapete pesmi. 
Hvala Čebelarskemu društvu Trebnje in Gasilskemu društvu Šentlovrenc ter 
gasilskim društvom iz sektorja. Hvala Andreji Zupančič za besede slovesa.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi poslednji poti.

Ata, za vedno boš ostal v naših srcih.
Žalujoči: vsi njegovi
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Okrogli jubilej gospe Lindič Marije

V četrtek, 27. 10. 2022, je svoj okrogli jubilej − 90 let − prazno-
vala gospa Marija Lindič iz Pekla pri Trebnjem. Ob tej priložnosti 
sva jo obiskali skupaj s prostovoljko KORK Trebnje Matejo Zajc 
in ji čestitali. 
Gospo sva obiskali v Domu starejših občanov Trebnje, kamor se 
je po spletu nesrečnih okoliščin preselila pred približno letom 
dni. Doma je namreč padla in si zlomila kolk. Ker je vdova že ne-
kaj let in živi sama v hiši, ji je vnuk predlagal, da bi jesen življenja 
preživela v tej ustanovi, kar je sprejela brez večjih pomislekov in 
ji ni žal. To dokazuje njen nasmejan in zadovoljen obraz, ki naju 
je pozdravil ob prihodu. Prav nič ni bila zagrenjena, brž pa nama 
je natresla tudi nekaj življenjskih modrosti, ki jih je polna in jih 
rada deli med ljudi. Povedala nama je, kako dobro se počuti 
med stanovalci doma, kjer si je našla družbo za klepet, druženje 
in sprehode, za ostalo udobje pa poskrbi strokovno in prijazno 
osebje. Ob rojstnem dnevu so poskrbeli, da je bil ta dan za njo 
lep in poseben. Osebje ji je čestitalo s cvetjem in voščilnico ter 
ji tudi zapelo pesem, pri kateri se je rada pridružila. Ob kosilu so 
ji postregli s torto, ki so jo priskrbeli svojci. Tudi z Matejo sva ji 
z voščilom in klepetom skušali nekoliko polepšati njen vsakdan.
Gospa Marija, hvala za vse modrosti in pozitivno energijo, ki ste 
nama jo dali ob obisku. Želimo vam še veliko zdravja in dobre 
volje, da jo boste lahko še naprej širili med stanovalci DSO in 
ljudmi, ki vas imajo radi, in še enkrat vam od srca čestitamo. 

 Vlasta Rajkovič, KORK Trebnje

Občina Trebnje tudi letos financira projekt »Veseli december 
2022«, v sklopu katerega bo v mesecu decembru organizirano 
obdarovanje otrok in prireditev s prihodom dobrega moža. 

Starše otrok, rojenih v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021, 
obveščamo, da bodo otroci na prireditev vabljeni po pošti. 

Darila prispevajo krajevne skupnosti in Občina Trebnje, or-
ganizacijo prireditev 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 de-
lovnega centra in doma starejših. 

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

Majda Šalehar
Vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti

Občinska uprava Občine Trebnje

Sobota,
17. december 
2022

8.00−12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Dobrote Dolenjske

Nedelja,
18. december 
2022

17.00-18.00 Adventni koncert MePZ Kres  
z gostjo Manco Izmajlovo

Cerkev Marijinega  
vnebovzetja na Zaplazu

KUD Popotovanje  
Frana Levstika Čatež

15.00−18.00 Prižig lučk Pri cerkvi svetega Petra  
v Jezeru

Društvo za razvoj, kulturo  
in turizem Jezero

Sobota,
24. december 
2022

8.00−12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Dobrote Dolenjske

Sobota,
31. december 
2022

8.00−12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Dobrote Dolenjske

Sobota,
14. januar 2023 8.00 Vinogradniški pohod na Lisec Start: Občine − Jurjeva 

domačija
Društvo vinogradnikov "Lisec" 
Dobrnič

Veseli december  
2022

novice
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Sponzor nove križanke je Naravna Kozmetika −  
Aloe Matpet, Maistrova ulica 20, 8210 Trebnje.
Peter in Mateja sta lastnika in ustanovitelja spletne strani in Podjetja 
za distribucijo in prodajo, ustanovljeno septembra 2021.
Želela sva imeti v ponudbi finančno dostopnejšo naravno kozmeti-
ko. Skoraj vsi v družini imamo problematično, občutljivo kožo in zato 
uporabljamo le čim bolj naravne izdelke. Odkrili smo, da nam zelo 
pomaga gel aloe. Mama−tašča je nekaj let živela na otoku v južni 
Dalmaciji. Tam je imela na vrtu precej aloje in je iz njenega gela izde-
lovala kreme ter nam jih pošiljala. Tedaj smo ugotovili, kako so nam 
te kreme olajšale kožne težave. Zaradi spleta okoliščin aloje nima 
več na razpolago in ne izdeluje več kremic.
V iskanju proizvajalca naravne kozmetike z veliko vsebnostjo aloe 
vere sva naletela na firmo Ejove s Kanarskih otokov. Naročila sva 
nekaj izdelkov, ki so se izkazali za uspešen nadomestek domačih iz-
delkov … in se odločila njihove izdelke ponuditi v Sloveniji.
Vzpostavila sva stik z podjetjem Ejove in dogovorili smo se za sode-
lovanje. V želji večjega nabora izdelkov tako sedaj v najini spletni 
trgovini ponujava izdelke že treh podjetji: Ejove, Lakh in Etheral.
Pritegnilo naju je tudi dejstvo, da kozmetika ni testirana na živalih 
in da se spoštuje odnos do okolja. Pozdravljava namreč izogibanje 

uporabi parabenov in uporabo embalaže, ki ima pri razgradnji čim 
manjši vpliv na okolje.
Celoten nabor izdelkov najdete v spletni trgovini  
https://aloe-matpet.si.
1. nagrada: serum za obraz in gel aloe vere v vrednosti 42,25 euro
2. nagrada: krema z učinkom liftinga v vrednosti 31,60 euro
3. nagrada: Krema za telo z olivnim oljem, tuš gel 100 ml in trdo 
milo po izbiri v vrednosti 19,65 euro
Geslo križanke in svoj naslov pošljite izključno na dopisnicah na Gla-
silo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali na elektronski naslov: 
glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com, in sicer najkasneje do pone-
deljka, 9. 1. 2023. Gesel po tem datumu in gesel brez naslova ne 
bomo upoštevali.
Pravilno geslo novembrske križanke se glasi JUPOL BARVE.
Prejeli smo 128 rešitev, od tega 8 nepravilnih. Na seji 5. 12. 2022 
smo izžrebali 3 nagrajence:
1. nagrada: Lojzka Zver, Luža 21, 8211 Dobrnič
2. nagrada: Miro Jakofčič, Cankarjeva 37, 8210 Trebnje
3. nagrada: Jože Vovko, Kresna 3, 8210 Trebnje
Nagrajenci nagrade dvignejo v JUB Design Studio v Dolu pri Ljub-
ljani 28, Dol pri Ljubljani.

križanka


