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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 petek, 28. 10. 2022, do 15. ure, predvi-
den izid je v petek, 4. 11. 2022.
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 

Kaj nas čaka  
v letu 2023?
Minilo je dobrih 130 dni od ustoličenja 
Golobove vlade in analitiki ocenjujejo, da 
gradi svojo politiko bolj na populizmu kot 
na vsebinskih stvareh. O tem seveda priča 
vrstni red njegovih poudarkov, pretirano 
povzdigovanje civilne družbe in zapostavlja-
nje gospodarstva. Koalicijski partnerji imajo 
apetite po trošenju v trenutku, ko se skoraj 
polovica gospodarstva bori za preživetje. 
Cena MW/h ure elektrike je na borzi dose-
gla ceno 1400 evrov, na začetku letošnjega 
leta je bila 70 evrov. V gospodarstvu pozi-
vajo, da naj vendar država nekaj stori. Golob 
pa poziva nekatere panoge, da krčijo obseg 
proizvodnje, kar bo pomenilo odpuščanje in 
propad pomembnih panog.
Upal sem, da bo imel Golob vsaj na ener-
getskem področju dobre rešitve, saj naj bi 
to področje dobro poznal. Proizvodna cena 
domačih virov elektrike (nuklearke, TEŠ, in 
hidroelektraren) je še vedno med 30 in 50 
evrov za MW/h in le-ti pokrivajo 90 % na-
ših potreb. Rešitev je, da se Golob in EU 
odpovesta špekulacijskemu energetskemu 
trgu.
Na drugi strani vidim, da je Vlada RS Slove-
nije z najnovejšim rebalansom črtala veliko 
državnih investicij in bojim se, da se bomo 
znašli v situaciji kot leta 2009 in se zadolže-
vali za kritje socialnih pravic brezposelnih, 
namesto da bi v stilu (New Deal) z delom 
zaslužili za življenje in napredek družbe. 
Torej čaka nas ena najhujših kriz, kar smo 
jih doživeli po drugi svetovni vojni in kot, 
da to ni dovolj, nam grozi še omejen jedrski 
spopad na ukrajinskih tleh, Kitajska steguje 
prste po Tajvanu.

Skratka svet je tako rekoč pahnjen iz tečaja.
Na mestu je torej vprašanje: kaj storiti v lo-
kalni skupnosti? Nekaj smo že postorili; da-
ljinsko ogrevanje na biomaso se je pokazalo 
kot dober primer. Tudi občanom priporo-
čam domače energijske vire (lesna biomasa 
fotovoltaika). Glede elektrike smo s kapico 
na 137 evrov za MWh gospodinjstva varni 
do prihodnjega leta. Začete investicije je 
potrebno dokončati in počakati, kaj se bo 
dogajalo prve tri mesece prihodnjega leta. 
V javnem sektorju je potrebno ukrotiti ce-
novne skoke. Skratka na vseh odgovornih 
mestih potrebujemo izkušene ljudi in pre-
vidno vodenje.

Pred nami so tudi predsedniške volitve, ki 
bodo 23. oktobra. Pozivam vas, da se voli-
tev udeležite in upam, da bo Slovenija do-
bila dobrega predsednika. Spoštovane ob-
čanke in spoštovani občani, želim vam vse 
dobro in če je kdo potreben pomoči, naj se 
obrne name in pomagal vam bom po svojih 
najboljših močeh.
 

Alojzij Kastelic, župan

Brezplačno pravno svetovanje 
za občane občine Trebnje
V občini Trebnje je tudi letos na voljo možnost brezplačnega sve-
tovanja v obliki prvega pravnega nasveta. Svetovanje, ki ga sofi-
nancira Občina Trebnje, bo potekalo dvakrat, in sicer v mesecu 
oktobru in novembru ter bo brezplačno za vse občane. Svetova-
nje bo izvedel PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, Ljubljana.
Termini za svetovanje so:
• sreda, 26. 10. 2022, od 12.00 do 16.00, 
• sreda, 30. 11. 2022, od 12.00 do 16.00. 

Svetovanje bo potekalo v pisarni Glasila občanov, Goliev trg 4 (stavba za Občino Treb-
nje).
Na svetovanje se je potrebno predhodno naročiti pri izvajalcu po elektronski pošti ali po 
telefonu:
• 01/521-18-88 
• 051/681-181
• pic@pic.si
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obvestila

POZIV
Pozivamo vse polnoletne občane, ki želijo sodelovati na lokalnih volitvah 2022 kot člani volilnih odborov, da izjavijo svoj interes 
s posredovanjem izpolnjene in podpisane vloge ter jo pošljejo na naslov: občina.trebnje@trebnje.si. Vloga je na voljo spletni 
strani Občine Trebnje https://www.trebnje.si/237/lokalne-volitve-2022. 

Rokovnik, ki ga je sprejela Državna volilna komisija v zvezi z izvedbo rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov, 
ki bodo 20. novembra 2022, določa, da je potrebno imenovati predsednika in člane volilnih odborov ter njihove namestnike.

Predloge za imenovanje le-teh so politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani občine Trebnje že podali. 
Na vseh voliščih je število predlaganih kandidatov ustrezno, vendar pa zaradi morebitnih okužb s COVID-19 lahko pričakujemo 
odpovedi članov volilnih odborov, zato vse zainteresirane polnoletne občane občine Trebnje zaprošamo za sodelovanje. 

Vsi zainteresirani, ki bodo posredovali podpisano izjavo, bodo umeščeni na »čakalno listo« in morajo biti pripravljeni na to, da 
bodo lahko razporejeni na katerokoli volišče na območju občine Trebnje. Seznam volišč je dostopen na spletni strani Občine 
Trebnje (zavihek Lokalne volitve 2022; Sklep o določitvi volišč v občini Trebnje).

Nadomestilo za delo na volišču za člane in namestnike znaša 50,08 EUR.
mag. Klavdija Tahan Križman

tajnica Občinske volilne komisije

SKLEP
Občinski svet Občine Trebnje je na 23. redni seji dne 28. 9. 2022 sprejel Sklep o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora 
v »Glasilu občanov« za predstavitev kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2022 (v na-
daljevanju: sklep).

Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 105/08 - odl. US, 11/11, 28/11 - odl. 
US, 98/13, 8/15, 6/18 - odl. US) določa enakopravno obravnavanje organizatorjev volilne kampanje s strani tiskanih medijev, 
ki so v neposredni ali posredni večinski javni lasti ter objavo pravil (obseg, pogoji in način) za izrabo časopisnega prostora za 
predstavitev kandidatov, list kandidatov, političnih strank in njihovih programov, pri čemer se ne sme omogočiti brezplačne 
izrabe časopisnega prostora.

Bistvene določbe sklepa:
V občinskem glasilu »Glasilo občanov« se za predstavitve kandidatov in list kandidatov za člane občinskega sveta v času volilne 
kampanje za lokalne volitve 2022 zagotovi po ¼ strani za vsakega kandidata za župana in po ¼ strani za vsako listo kandidatov 
za člane občinskega sveta.

V primeru, da pride do drugega kroga volitev za župana, se zagotovi po 1/2 strani za vsakega kandidata, in sicer pod pogojem, 
da v tem času glasilo izide. Predstavitev se zagotovi tako za predstavitev političnih strank in kandidatnih list, ki so že zastopane 
v občinskem svetu, kot tudi za tiste, ki še niso zastopane v občinskem svetu. 

Predstavitve navedene v prejšnjih odstavkih se zagotovijo na podlagi veljavnega cenika.

Dodatne objave za plačilo so možne v skladu s 3. členom Odloka o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov« (Uradni 
list RS, št. 99/13), in sicer v največjem skupnem obsegu dveh strani.

Pred objavo predstavitve kandidatov posameznih predlagateljev uredniški svet izvede žreb o vrstnem redu objav. Pri žrebanju 
sodelujejo predstavniki predlagateljev.

mag. Klavdija Tahan Križman
Občinska uprava Občine Trebnje

Oddelek za splošne zadeve
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Majhni koraki za velike 
spremembe − Evropski teden 
mobilnosti 2022
Kljub temu, da je še vedno veliko ljudi prepričanih, da se občinam 
in mestom, kot je Trebnje, ni potrebno ukvarjati s pojmi, kot so 
trajnostna mobilnost, električna mobilnost in zmanjševanje izpu-
stov toplogrednih plinov, pa na drugi strani z veseljem ugotavlja-
mo, da je v našem okolju vse več krajevnih skupnosti, organizacij, 
društev, podjetij in posameznikov, ki se pomena teh pojmov (tudi 
za našo skupnost) dobro zavedajo, saj smo letos zabeležili nad-
povprečen odziv in sodelovanje le-teh v aktivnostih Evropskega 
tedna mobilnosti. 
Aktivnosti od 16. pa vse do 23. 9. 2022 so bile namenjene promo-
ciji kolesarjenja in hoje, gibanja na svežem zraku, promociji elek-
trične mobilnosti nasproti uporabi motornih prometnih sredstev, 
ozaveščanju starejših in mlajših o pomenu hoje in prehrane za ka-
kovostno življenje, ozaveščanju o varovanju okolja ter izobraževa-
nju o varnosti v prometu. Nekaj aktivnosti je zaradi obilice dežja, 
ki nas spremlja ta september, sicer odpadlo, vendar verjamemo, 
da jih bodo organizatorji izvedli ob prvem možnem terminu. 

Zahvaljujemo se vsem sodelujočim: Društvu vinogradnikov “Li-
sec” Dobrnič, Športnemu društvu Veliki Gaber, Društvu upo-
kojencev Trebnje, Knjižnici Pavla Golie Trebnje, CIK Trebnje in 
LAS STIK, Zdravstvenemu domu Trebnje in Centru za krepitev 
zdravja, Policijski postaji Trebnje, Zavodu Varna pot, Avto Slak 
d.o.o., glasbeni skupini Drugi Vagon, predvsem pa vsem udele-
žencem aktivnosti za obisk!
Vseh pobud za aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti 2023 
bomo nadvse veseli, zato nam pišite na elektronski naslov info@
trebnje.si in postanite sooblikovalci Evropskega tedna mobilno-
sti.

Mateja Zupančič
Oddelek za splošne zadeve, Občinska uprava Občine Trebnje

Poročilo s 23. redne seje 
Občinskega sveta  
Občine Trebnje
Župan je sklical 23. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje, ki 
je potekala v sredo, 28. septembra 2022, od 16. do 19.55 v preda-
valnici Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje. 
Na seji je bilo prisotnih 21 članic in članov Občinskega sveta, na 
dnevni red pa je bilo umeščenih 29 točk, od katerih je bilo obrav-
navanih 21 točk. Občinski svet je nato sklenil, da bo ostale točke 
dnevnega reda obravnaval na svoji prihodnji seji. Na Občini Trebnje 
smo pri organizaciji in izvedbi seje spoštovali priporočila NIJZ za pre-
prečitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2. 
Občinski svet je uvodoma potrdil zapisnika 22. redne seje z dne 1. 6. 
2022 in 27. dopisne seje z zaključkom dne 23. 6. 2022. 
Podal je soglasje k imenovanju Urške Ban za direktorico javnega za-
voda Dolenjske lekarne Novo mesto za mandatno obdobje petih let.
Nato so bile izvedene tajne volitve v Državni svet Republike Sloveni-
je. Občinski svet je na podlagi poročila in zapisnika volilnega odbora 
ugotovil, da so za predstavnike Občine Trebnje v volilno telo za vo-
litve člana Državnega sveta Republike Slovenije – elektorje izvoljeni 
Jože Avguštinčič, Branko Longar in Janez Strajnar. Za kandidata za 
člana Državnega sveta Republike Slovenije pa je bil izvoljen Blaž Pa-
vlin. 
V nadaljevanju je Občinski svet po skrajšanem postopku obravnaval 
predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja 
Komunala Trebnje in ga tudi sprejel. 
Prav tako je bil sprejet predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje 
za leto 2023 v splošni razpravi. Občinski svet je sklenil, da se predlog 
Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2023 posreduje v javno 
razpravo, ki traja do 13. 10. 2022. 
Občinski svet je v nadaljevanju z združitvijo prve in druge obravnave 
sprejel Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spre-
membo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu 
in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Trebnje. Prav 
tako je sprejel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
podeljevanju priznanj »Športnik leta Občin Trebnje in Mirna«.

Sprejet je bil Sklep o določitvi datuma plačila po sodni poravnavi, 
sklenjeni v zadevi VII Pg 2228/2019, prav tako sta bila sprejeta Skle-
pa o spremembi namembnosti dela sredstev za sofinanciranje inve-
sticij in investicijskega vzdrževanja gasilskih domov ter o spremembi 
namembnosti sredstev za sofinanciranje investicij in investicijskega 
vzdrževanja javnih kulturnih zavodov. 
V posledici razpisa rednih lokalnih volitev, ki bodo 20. 11. 2022, je 
Občinski svet sprejel Sklep o določitvi pravil za izrabo časopisnega 
prostora v »Glasilu občanov« za lokalne volitve v Občini Trebnje v 
letu 2022 in Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za 
lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2022.
V nadaljevanju je bil sprejet Sklep o potrditvi Operativnega pro-
grama za opremljanje aglomeracij z infrastrukturo za odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda v občini Trebnje.
Občinski svet je podaljšal delovanje enega začasnega oddelka vrtca, 
ki deluje v prostorih Osnovne šole Veliki Gaber od 1. 9. 2022 do 
31. 8. 2023. Občinski svet je nato odločil še o spremembi cene pro-
gramov v javnih vrtcih občine Trebnje, veljavnih od 1. 12. 2022, pri 
čemer gre povišanje cen v obdobju od 1. 12. 2022 do 31. 3. 2023 v 
breme proračuna Občine Trebnje. 
Prav tako je bil usklajen Načrt ravnanja z nepremičnim premože-
njem Občine Trebnje za leto 2022 s sklepom o prerazporeditvi, spre-
jeti so bili tudi vsi predlagani sklepi v okviru premoženjskopravnih 
zadev. 
Podano je bilo soglasje k Statutu javnega lekarniškega zavoda Do-
lenjske lekarne Novo mesto, ki ga je Svet zavoda sprejel na svoji 8. 
redni seji dne 16. 6. 2022. Občinski svet je Svetu zavoda tudi predla-
gal dopolnitev 51. člena statuta.
Podano je bilo še soglasje k spremenjeni izhodiščni ceni toplote za 
daljinsko ogrevanje, pri čemer fiksni del cene znaša 4.764,36 EUR/
MWh/mesec in variabilni del cene 36,24405 EUR/MWh, v obeh pri-
merih brez DDV in pripadajočih prispevkov.
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

občinske novice



5
Trebnje

Pri črpanju sredstev iz mehanizma za okrevanje 
in odpornost Občina Trebnje uspešna dvakrat
Občina Trebnje je bila v zadnjih dveh mesecih pri črpanju sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpor-
nost uspešna kar dvakrat, in sicer smo na javna razpisa Ministrstva za okolje in prostor uspešno prijavili 
projekt Vodovod Ječkovec–Zvale–Skrovnica in projekt Dolenje in Gorenje Ponikve: Kanalizacija, rekon-
strukcija vodovoda in pločnik med naseljema.
Na Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 
prebivalcev«, smo prijavili projekt izgradnje vodovoda Ječkovec–Zvale–Skrovnica. Naložba, ki je bila pred 
nedavnim tudi zaključena, je obsegala širitev mreže vodovodnega sistema v predele občine Trebnje, kjer 
še ni bilo urejenega javnega vodovoda (izgradnja ca 2.578,41 m vodovoda), in sicer z namenom izbolj-
šanja kvalitete oskrbe s pitno vodo, povečanja količin vode in s tem zagotavljanja izkoristka celotnih razpoložljivih vodnih količin, 
zagotovitve ustreznih pretokov in tlakov ter zagotovitve požarne varnosti. Vrednost projekta je skladno z investicijsko dokumentacijo 
znašala 300.175,46 EUR, z odločbo Ministrstva za okolje in prostor pa nam je bilo odobreno 148.665,23 EUR sofinanciranja iz Me-
hanizma za okrevanje in odpornost.  
Na Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 
2.000 PE«, smo prijavili projekt izgradnje kanalizacije na Dolenjih in Gorenjih Ponikvah. Naložba, ki je trenutno v teku, poleg izgradnje 
kanalizacije za komunalne odpadne vode v skupni dolžini 2.668 m, obsega še izgradnjo kanalizacije za padavinske odpadne vode v 
skupni dolžini 1.210 m, izgradnjo električnih vodov za napajanje črpališč in javne razsvetljave (160 m za napajanje črpališč in 800 m za 
javno razsvetljavo), rekonstrukcijo vodovoda v skupni dolžini 1.467 m in izgradnjo pločnika med Gorenjimi in Dolenjimi Ponikvami v 
skupni dolžini 675 m. Namen je izboljšati komunalno opremljenost in kakovost bivalnega okolja v naseljih Dolenje in Gorenje Ponikve. 
Vrednost projekta je skladno z investicijsko dokumentacijo 1.293.548,10 EUR, z odločbo Ministrstva za okolje in prostor pa nam je bilo 
odobreno 248.298,58 EUR sofinanciranja iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.  

Mateja Zupančič
Oddelek za splošne zadeve

Občinska uprava Občine Trebnje

Dom starejših občanov 
− prijetni dogodki nas 
osrečujejo
Mesec september je mesec prijetnih dogodkov tudi v Domu sta-
rejših občanov Trebnje, ki so bili  medgeneracijsko obarvani. Sla-
vili smo visok jubilej naše stanovalke, gospe Ljudmile Florijančič, 
ki je na torti upihnila 103. svečko. Sostanovalci in zaposleni smo 
ji skupaj zaželeli, da nas še naprej razveseljuje s petjem in dobro 
voljo, predvsem smo ji zaželeli veliko prijetnih dni v naši sredini 
ter seveda obilico zdravja. 
21. septembra − ob Svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni − 
smo izvedli tradicionalni SPREHOD ZA SPOMIN. Nismo pozabili 
priti! Udeleženci dogodka smo si lahko izmerili srčni utrip in krv-
ni pritisk, se posladkali s slastnimi palačinkami in na koncu tudi 
obudili običaj ličkanja koruze. Letošnje sporočilo sprehoda je bilo 
»SKUPAJ ZMOREMO VEČ.« V Enoti Šmarjeta so se stanovalci po-
merili v reševanju ugank in motorično kognitivnih vaj. 
23. september, dan slovenskega športa, pa smo preživeli skupaj z 
otroki iz Vrtca Mavrica. Šport ima številne pozitivne učinke; krepi 
zdravje, vzgaja, spodbuja pozitivne vrednote in nas povezuje. Ob 
koncu dogodka smo si vsi skupaj zaželeli še veliko tovrstnih sku-
pnih druženj. 
Dom starejših občanov Trebnje je v tem mesecu na slavnostni 
prireditvi dobil certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, ki 
naslavlja ključne izzive, s katerimi se srečujejo organizacije in 
podjetja pri sodelovanju s svojimi zaposlenimi. Certifikat ponuja 
delodajalcem priložnosti za izboljšanje na področju usklajevanja 
zasebnega in poklicnega življenja, zdravja in varnosti na delov-
nem mestu, pri medgeneracijskem sodelovanju in na vsebinah, 
kot so etično vodenje in nediskriminacija na delovnem mestu. Na 

takšen način se v posameznih podjetjih in organizacijah izbolj-
šujejo delovni pogoji, vzpostavljajo fleksibilne oblike organizira-
nosti dela, dviguje nivo pozitivne organizacijske klime in delovne 
kulture, s čimer se vzpostavlja privlačno okolje za delo.

občinske novice
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Alojz Radelj
Že od ranega otroštva je predan športu. 
Tako se je po končani osnovni in srednji 
šoli vpisal na Fakulteto za šport. Po 
študiju se je leta 1981 iz Ljubljane preselil 
v Trebnje, kjer je na osnovni šoli dobil 
službo učitelja telovadbe. Takoj naslednje 
leto je organiziral rokometni krožek za fan-
te, saj se mu je zdelo smiselno, kajti kar 
nekaj rokometašev je treniralo v različnih 
klubih po Dolenjski. Leta 1983 pa je bil 
eden izmed ustanoviteljev rokometnega 
kluba v Trebnjem.
Kako se spominjate tistih dni?
Zunaj ni bilo enega nogometnega igrišča, 
odbojka je počasi ugašala, prisotna pa je 
bila košarka. Diplomiral sem iz nogometa, 
drugi šport pa je bil rokomet in, ker smo 
imeli dvorano, sem se enostavno odločil, 
da gremo v rokomet

In tako je zrasel prvi rokometni klub.
Prvi koraki so bili ustanovitev rokometne-
ga kluba s člansko ekipo, a sama osnova 
za razvoj kluba je bila prvotna dejavnost 
na šoli. Seveda takrat ni nihče razmišljal 
o tem, do katere stopnje se lahko klub 
razvije. Imeli smo dvorano, veliko volje in 
zgodba se je razvijala postopoma, korak 
za korakom. Sproti smo se učili, kaj zahte-
va klub za samo delovanje in organizacijo, 
saj osnova so bili fantje, ki so v osnovni 
šoli pridno trenirali rokomet.

S kakšnimi težavami ste se spopadali?
Na začetku je bilo veliko težav pri samem 
delu v klubu. Ni bilo denarja, dresov, žog, 
niti ne pravega trenerskega kadra.
Z vztrajnostjo in velikim entuziazmom 
smo se  vzpenjali in se uvrstili v drugo re-
publiško ligo in leta 1994 že v prvo sloven-
sko ligo. 

Kakšna je bila takrat vaša funkcija?
Bil sem trener članske ekipe, poleg redne-
ga dela pa sem vodil tudi mlajše selekcije, 
iz katerih smo dobivali igralski kader za 
člansko ekipo. K temu velikemu uspehu 
so veliko pripomogli številni požrtvovalni 
delavci, ki so skrbeli za nemoteno delo v 
klubu. 

Je bilo naporno?
Priznam, res je bilo, toda z velikimi odre-
kanji smo postavili RK Trebnje na sloven-
ski zemljevid vrhunskega rokometa. Tako 
že od leta 1995 igramo v prvi ligi. S tem 
se lahko pohvalijo le trije klubi v Sloveniji. 
Seveda pa vse to ne bi bilo možno brez 
podpore družine. Štiri vogale je podpirala 
moja žena, oba fanta pa sta tako ali tako 

trenirala v klubu in nato tudi zelo uspešno 
igrala za člansko ekipo.

Alojz je kot športni pedagog skoraj štiri 
desetletja spodbujal različne generacije 
k razvijanju telesnih spretnosti, krepitvi 
športnega duha in veliko generacij pope-
ljal v svet rokometa. Tako je izkušnje pre-
nesel na mlajše  generacije in s tem poskr-
bel, da nadaljujejo njegovo poslanstvo. Po 
njegovih stopinjah je šel tudi sin Marko, 
ki je ravno tako učitelj športne vzgoje na 
trebanjski šoli. Tudi on je trener mlajših 
selekcij v rokometnem klubu, za katerega 
je dolga leta tudi igral in bil vrsto let tudi 
kapetan članske ekipe. Tako sta skupaj 
z bratom Blažem kar nekaj sezon igrala 
skupaj. Žal pa je njega pred desetimi leti 
zaustavila poškodba kolena. Z Alojzovo 
pomočjo se je uspela sestaviti dovolj am-
biciozna ekipa v vodstvu, trenerskem in 
igralskem kadru, ki je klub pripeljala v 1. 
ligo. Ustvaril in izpilil so ogromno dobrih 
igralcev. Rokometni klub Trimo Trebnje 
je postal spoštovan, tako po rezultatih 1. 
ekipe kot tudi po delu z mlajšimi selekcija-
mi. S 40-letnim delovanjem na športnem 
področju je tako pustil neizbrisen pečat in 
veliko prispeval k ugledu in prepoznavno-
sti občine Trebnje.

Časi in mladina so drugačni. Menite, da 
bodo še tako zagnani?
Rek Kolikor vložiš, toliko dobiš, je tisto, 
kar še vedno drži. Mlade je predvsem po-
membno navdušiti, se z njim ukvarjati in 
jih motivirati. Danes je mladina drugačna 
kot v starih dobrih časih. Tudi pristop je 
bolj pedagoški z veliko pohvale in treba se 
je prilagoditi, če želiš fante zadržati v pro-
cesu treninga. 

Alojz, stopili ste v mirnejše obdobje, ob-
dobje penzionista. Kako izgleda tak pre-
skok? 
Upokojitev pomeni, da si bom sam razpo-
rejal  aktivnosti, ne bo točno določenega 
urnika, vikendi bodo namenjeni sprosti-
tvi. Bom pa še vedno  spremljal dejavnosti 
v klubu kot zvesti navijač. Imam tri vnuke 
in vnukinjo. Vsi trije vnuki že trenirajo ro-
komet in z veseljem jih bom spremljal na 
njihovi življenjski poti.

Alojz sprostitev najde tudi v vinogradu na 
Megleniku, kjer prideluje modro franki-
njo. Enkrat tedensko s prijatelji igrajo tudi 
nogomet, ne zamudi pa tudi nobenega 
športa po televiziji. Ponosen je na vsake-
ga športnika, ki doseže vrhunski rezultat 
v svetovnem merilu in pravi, da smo velik 
športni narod.

Za ves njegov trud in življenjsko delo so se 
mu zahvalili tudi igralci RK Trimo Trebnje. 
Na tekmi v domači dvorani, 23. septem-
bra, ko so med polčasom v znak spošto-
vanja in hvaležnosti upokojili njegov dres 
s številko 13. 

Hvala, Lojze za vse. Naj bo sedaj vsak tre-
nutek vašega časa poseben.

Mojca Smolič
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KS se predstavijo

Izobraževanje je lahko 
zabavno
Na trebanjski območni izpostavi Javnega sklada RS za kultur-
ne dejavnosti (JSKD) poleg organizacije prireditev in dogodkov 
snujejo tudi različna izobraževanja. Eden takšnih projektov je 
Fotografski laboratorij, v sklopu katerega razvijajo fotografsko 
dejavnost. Letošnjo jesen so tako pripravili Fotografsko delav-
nico fotografiranja otrok, na katero so poleg fotografov povabili 
tudi nadebudne fotomodele. Na ta način so lahko tečajniki že na 
sami delavnic preizkusili znanje in trike, ki jih je podala mentorica 
Alenka Stražišar Lamovšek.
Novembra pa na trebanjski JSKD snujejo še nadaljevanje projekta 
v Kadru, ki je namenjen spodbujanju razvoja filmske dejavnosti v 
lokalnem okolju. Tečajniki bodo z Mio Brunej iz Zavoda Lijamedia 
spoznali osnove filmske umetnosti, osvojili teoretično podlago in 
osvojeno preizkusili tudi v praksi. 
Vabljeni k vpisu, število mest je omejeno. 

Izobraževanje mora biti gonilo 
rasti družbe
V petek, 23. 9. 2022, smo se v Kulinarični zidanici Opara sreča-
li ključni deležniki s področja vseživljenjskega učenja v osrednji 
JV regiji na zaključni konferenci projekta PTPK osrednja JV regija 
2018−2022.
Predstavili smo dosežke štiriletnega dela partnerstva, se skupaj s 
predavateljem prof. dr. Zvezdanom Pirtoškom spraševali, ali naši 
možgani s starostjo res postanejo prestari za učenje, in prisluhni-
li odličnim govorcem okrogle mize - Tomažu Kordišu, direktorju 
GZDBK, Igorju Kastelicu, direktorju podjetja REM, Dariji Premk, 
strokovni sodelavki z ACS, dr. Mateju Forjanu, direktorju ŠC Novo 
mesto, in Karmen Lukše, direktorici ZD Trebnje, ki so razpravljali 
o pomenu vseživljenjskega učenja zaposlenih, starejših od 45 let 
na delovnem mestu ter njegovi vlogi v prihodnosti. 
Vsi smo se strinjali, da je izobraževanje gonilo rasti družbe in bla-
ginje ter izpostavili potrebo po novih tovrstnih izobraževanjih.

Joži Sinur, JSKD OI Trebnje
Foto: JSKD OI Trebnje

V jati z drugačnimi  
na PŠ Šentlovrenc
V četrtek, 15. 9. 2022, smo na PŠ Šentlovrenc v okviru 6. medna-
rodnega projekta oseb z motnjo in brez motnje »V jati z drugač-
nimi« gostili varovance in njihove spremljevalce iz VDC Krško-Le-
skovec. Tema letošnjega projekta je bila varnost. Na začetku 
našega druženja nam je o varnosti spregovoril g. Peter Jazbec, ki 
je zaposlen v varnostni službi GVS, nato pa smo prebrali pravljici 
Dogodivščine male miške in Ovčko Be, se igrali štafetne igre in 
igro varna pot, plesali ter se družili ob napitkih, piškotih in bom-
bonih. Varovanci so z velikim zanimanjem stopili v učilnice in opa-
zovali, kako poteka pouk na naši šoli.
Učenci in učitelji smo bili veseli obiska, saj so nam varovanci in 
njihovi spremljevalci odprli pogled v nov svet. Njihova drugač-
nost, pripravljenost za sodelovanje in toplina, ki so jo izžarevali, 
nam bo še dolgo ostala v lepem spominu.

                                     Uroš Primc

Sabina Tori Selan, CIK Trebnje
Foto: Nina Šab
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Selitev v nov gasilski dom
V Šentlovrencu nameravajo 15. oktobra svečano otvoriti nov ga-
silski dom, vendar so večji del opreme in arhiva že preselili. Med 
zadnjimi se je preselila operativna enota z vso opremo in vozili. 
Na posnetku je še zadnji pozdrav staremu gasilskemu domu, ki je 
svojemu namenu služil kar 67 let.

Brane Praznik

Srečanje prostovoljcev  
DU Trebnje
Bil je jasen septembrski dan, ko smo se 14. 9. srečali prostovoljci 
DU Trebnje, ki v različnih dejavnostih sodelujemo pri aktivnostih 
društva. S tem srečanjem želi vodstvo društva že nekaj let nagra-
diti vse, ki so s svojim delom na različne načine pokazali, da si 
želijo aktivno delovati v dobrobit društva.
Srečanja se je udeležila večina povabljenih, prvič pa je bilo organi-
zirano na letos odprtem »Medgeneracijskem centru«. Tu smo se 
zbrani najprej okrepčali, nato pa pomerili v dveh športnih aktiv-
nostih, ki sta trenutno najbolj popularni, in sicer sta to petanka in 
štrbunk. Nekateri naši prostovoljci so se s tema športoma srečali 
prvič in se tako navdušili, da se bodo vključili v redne treninge. 
Druženje se je tudi ob pesmi nadaljevalo do mraka, ko smo se še 
zadnji udeleženci razšli. Taka srečanja nas še bolj povezujejo in 
nam dajejo voljo za nadaljevanje našega dela v društvu.

                                                                 Martin Hočevar za DU Trebnje

Tavžentrože,  
ličkanje in štrudelj
Že tretje leto zapored so se dobile na Ličkanju, na javni kultur-
ni prireditvi, na izletniški kmetiji Kazina v Šentlovrencu članice 
Društva podeželskih žena Tavžentroža iz krajevnega odbora Veli-
ka Loka. Tokrat se jih je zbralo kar 40 in še najmanj trikrat toliko 
obiskovalcev. V preteklih letih zaradi korone obiskovalcev sko-
rajda ni bilo.
Tokrat ženske niso samo ličkale, temveč so za vse obiskovalce 
pripravile izjemno bogat kulturni program in zelo veliko dobrega 
štrudlja. Pod Kazinskim toplarjem so predstavile načine izdelo-
vanja štrudlja in ga v domači peči tudi spekle, na stojnicah pa so 
se predstavili lokalni rokodelci z izdelovanjem gajbic, rezljanjem 
figur za jaslice, kvačkanjem, izdelovanjem drobnih okrasij, izde-
lovanjem sirkovih metel, šivanjem dišečih okraskov, pletenjem 
košar … Na odru so peli ljudski pevci iz Polšnika ter Domačinke, 
kakor so se priložnostno poimenovale in predstavile z zelo ubra-
nim petjem pevke iz okolice, ki jih je pripravila in vodila Majda 
Golob. Spremljal jih je tudi priložnostni, a izjemen instrumentalni 
sestav (Jernej, Frenk in Ludvik). Za smeh  pa je z dovtipi poskrbel 
‘Serpentinšek’ (Leon Cigler). Ples so lepo predstavili še člani DU 
Veliki Gaber – Večerna zarja.
Glavna organizatorka srečanja je bila Fani Bregar, prireditev pa je 
vodila Justina Zupančič. Mnenje večine obiskovalcev in tudi Tav-
žentrož je bilo, da morajo s takšnimi prireditvami nadaljevati  tudi 
v prihodnje.

Brane Praznik



9
Trebnje

dogodki

Izobraževalna srečanja  
v Romano
V enoti Romano smo 3. 10. zelo uspešno izvedli delavnico za rom-
ske starše, ki jo je s pomočjo strokovnih delavk iz oddelka vodila 
psihologinja Janja Javoršek. Psihologinja Janja je bila navdušena: 
»Danes sem se že tradicionalno mudila v vrtcu romskega naselja 
Vejar (Trebnje). S starši smo izvedli delavnico na temo postav-
ljanja meja … Vzgojiteljico Majo in njeno pomočnico Natašo so 
starši vzeli skoraj za svoji. To se vidi po sproščenosti otrok in star-
šev, po odprti komunikaciji in zaupanju. Vidi se tudi po tem, da 
je bila tokrat največja udeležba Romov na moji delavnici. Želim 
si, da bi še naprej tako srčno izpolnjevali svoje poslanstvo ter se 
z ljubeznijo in skrbnostjo dotikali malih src. Takšne ljudi rabi naš 
svet!« Otroci so se med delavnico kvalitetno podružili na vrtčev-
skem dvorišču. Strokovni delavki sva hvaležni, da se romski starši 
z veseljem udeležijo izobraževalnih srečanj.

dipl. vzg. Maja Marinčič, Vrtec Mavrica Trebnje
foto: Klemen Muzga

Medgeneracijski pohod DU Veliki Gaber 
in učencev OŠ Veliki Gaber
V četrtek, 6. 10. 2022, je potekal že kar tradicionalni  medgeneracijski pohod članov 
DU Veliki Gaber in učencev OŠ Veliki Gaber. Pri načrtovanju poti sta pomagala člana 
DU Tone in Lojzka Miklavčič in Brane Praznik. Na  pohodu, ki je potekal po poteh v 
naravi in delno tudi po cestah, so učenci spoznavali tudi nekaj kulturnih in naravnih 
posebnosti v krajih, kjer jih je vodila pot. Praznik Brane je na ogled postavil razstavo 
akvarelov in predstavil panoramski pogled na Dolenjsko s Kraguljevega hriba ter Ma-
rovško zijalko in škavbo.  Mlajšim je  predstavil  kraj Žubino. Vodil jih je pri opazovanju 
nedavno odkritih fresk v cerkvi na Dolgi Njivi ter učencem 4. in 5. razreda predstavil 
najstarejšo najdbo žarni kamen iz rimskih časov na izletniški kmetiji Kazina, kjer je 
gostiteljica Marina Ostanek učence pogostila s slastnim štrudljem, jabolki  in doma-
čim sokom. Učenci 4. in 5. razreda so se srečali tudi z vrstniki na PŠ Šentlovrenc, kjer 
so odigrali še prijateljsko tekmo. Učence 1. triade pa je na domu sprejel kipar Mitja 
Cencel in jim pokazal svoje kipe, ki jih izdeluje z motorno žago. Vsi smo lahko zopet 
občudovali polno strugo reke Temenice, ki se vije po dolini, kjer je potekala tudi naša 
pot. Na pohodu je sodelovalo 13 članov DU Veliki Gaber. 
Da je bil pohod izpeljan prijetno, uspešno in varno, se zahvaljujemo vsem, ki so pri 
tem sodelovali.

Justina Zupančič

Zamejski Slovenci  
na Osnovni šoli Veliki Gaber
Osnovno šolo Veliki Gaber so 13. 9. 2022 obiskali zamejski Sloven-
ci. Skozi izčrpno in zanimivo predavanje so nam pojasnili razliko 
med Slovenci v zamejstvu in tistimi po svetu, podrobneje predsta-
vili štiri sosednje države, v katerih živi slovenska avtohtona manj-
šina in tudi njihov položaj glede rabe slovenskega jezika. Učenci 
so si ogledali gledališko predstavo z naslovom Mala čarovnica, ki 
so jo suvereno zaigrali otroci iz lutkarske skupine Mladi Celovčani. 
Poleg odlično odigrane predstave z zanimivo zgodbo so dokazali, 
da je raba slovenskega jezika pri njih še kako živa in cenjena. Po 
ogledu predstave je sledil še kratek pogovor med učenci naše šole 
in nastopajočimi. Učenci so skozi edinstveno izkušnjo dobili zelo 
nazoren vpogled v položaj Slovencev v zamejstvu.

Lara Špehar
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Na sliki:  škof, župnik, člani UO in drugi v zidanici
Foto: Bogdan Francelj

dogodki

Liška zidanica –  
blagoslov in otvoritev
V nedeljo, 11. 9. 2022, smo v društvu pripravili otvoritev Liške 
zidanice, blagoslovil jo je upokojeni novomeški škof msgr. Andrej 
Glavan in dobrniški župnik Miloš Košir. Domačija Gorc pa ju je s 
slavnostno kočijo prepeljala po Liscu.
Pred štirimi leti je društvo kupilo staro zidanico z zemljiščem od 
Župnije Dobrnič. Do danes smo uredili objekt in okolico tako, da 
vsaka članica in član društva kot tudi drugi najdejo zase nekaj, 
kar jih zanima, oziroma, da se lahko vsi družimo na tem prostoru 
ob raznih športnih, kulturnih, izobraževalnih in drugih družabnih 
dogodkih. 
Na dogodku so bili prisotni številni sponzorji, člani društva in dru-
gi. Zabaval nas je ansambel Krjavelj. Vinogradniki in vinogradnice 
so poskrbeli za pijačo, hrano ter sladke dobrote. Vsem, ki so ka-
korkoli pomagali pri nakupu parcele in obnovitvi Liške zidanice in 
okolice, se iskreno zahvaljujemo.

Anica Maraž

Skupinski lovi v gozdu  
in na travnatih površinah
Kot vsako leto se bodo tudi letos v mesecu oktobru pričeli tradi-
cionalni skupinski lovi ali pogoni, ki jih izvajajo vse lovske družine 
v naši državi. Omenjeni lovi ali pogoni praviloma potekajo ob vi-
kendih, lahko pa tudi med tednom, vendar ob predhodni najavi 
in v skladu s pravili Lovske zveze Slovenije. 
Skupinski lov praviloma sestavlja določeno število lovcev, ki se 
delijo na gonjače in strelce. Gonjači so izkušeni lovci, ki dobro po-
znajo teren in bivališča divjih živali. V primeru glasnega pogona se 
gonjači glasno, z udarjanjem palic oziroma s povzročanjem hrupa 
premikajo in usmerjajo divjad do strelcev. Običajno gonjačem pri 
tem pomagajo tudi primerno izšolani lovski psi, ki najdejo divjad 
v njihovih skrivališčih in jih glasno gonijo. 
Strelci se nahajajo na določenih stojiščih, od koder izvajajo od-
strel. Ob tej priliki opozarjamo vse obiskovalce gozda, da so v 
času izvajanja skupinskih lovov v gozdu previdni in pozorni na 
opozorila, kje lov poteka. Na ta način bo poskrbljeno za varnost 
vseh obiskovalcev v gozdu. 

Leon Lobe, LD Dobrnič
Foto: Leon Lobe

Obisk prometnega policista
V četrtek, 8. 9. 2022, nas je na PŠ Šentlovrenc obiskal g. Branko 
Godec, ki je po poklicu prometni policist. Predstavil nam je svoje 
delo in pokazal opremo, ki jo uporablja. Prinesel je svetilko, pali-
co, lisice, neprebojni jopič in taktični jopič. 

Učenci so bili zelo vedoželjni, saj so se vprašanja vrstila drug za 
drugim. Pogovarjali smo se tudi o varnem ravnanju učencev v 
prometu. Opozoril jih je na pravilno prehajanje čez cestišče, na 
hojo po cestišču in po pločniku, na uporabo kresničk ter na pra-
vilno obnašanje v avtomobilu. 

Učenci so lahko z opremo, ki jo je prinesel, tudi rokovali, v čemer 
so neizmerno uživali. Gospodu Branku Godcu se iskreno zahva-
ljujemo za čas, ki ga je namenil za obisk na naši šoli. 

Petra Kastelic
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Pregled in zamenjava:
- olja, filtrov, svečk, tekočin, 

akumulatorja, zavor
zavornih ploščic, čeljusti, 

diskov,
izpušnih sistemov,
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da tudi po večletnem pranju 

lak vašega vozila ostane 
nepoškodovan. 

Avto optika:
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- nov sistem pritrjevanja 
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Kreativnost pri ponovni 
uporabi
V sklopu Dnevov evropske kulturne dediščine se vsa-
ko leto septembra po Sloveniji odvijajo različne de-
javnosti. Tudi letos smo v naši knjižnici organizirali 
različne aktivnosti v ta namen, saj želimo vse gene-
racije spodbujati k zanimanju za naravno in kultur-
no dediščino ter s tem ohranjati in spoznavati našo 
dediščino. 

Mojca Košmrlj iz ljubljanskega vrtca Miškolin je pre-
davala o ponovni uporabi odpadkov, kaj lahko sami 
storimo za bolj čisto okolje, in izvedla delavnico, 
na kateri so otroci in starši izdelovali eko družabne 
igre. Marta Lužar iz Mirne Peči je tamkajšnja lokalna 
ustvarjalka, katere izdelki so vedno nekaj posebnega 
in pripravljeni za različne namene. Tokrat smo ustvar-
jali iz koruznega ličja. Nastali so čudoviti izdelki. 

Simona Pavc
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Drevo skozi otroške oči
V letošnjem letu smo se otroci iz skupine Rožice vključili v naci-
onalni program Mreža gozdnih vrtcev. Pričeli smo z nabiranjem 
naravnega materiala v gozdu (storži, listje, želod, kostanj), ki smo 
ga odnesli v igralnico ter si uredili naravoslovni kotiček. 

Naravoslovni kotiček nam velikokrat služi za igro v igralnici. V 
Jurčkovem gozdu nas je otrokova radovednost popeljala do razi-
skovanja drevesnih korenin. Korenine se razpredajo po vsej gozd-
ni površini, saj se otroci kar neštetokrat spotikajo ob njih. Pričeli 
so brskati po zemlji ter nositi drobne korenine v košaro. Po obisku 
gozda so likovno ustvarjali. Skozi otrokove oči je prišla na dan zelo 
kreativna dekoracija, ki krasi naš hodnik v enoti Ostržek. 

Saša Kastelic

Galerijska paleta
Drevesa so se preoblekla v jesenske barve, Galerija likovnih sa-
morastnikov Trebnje pa je za vas pripravila novo razstavo. 
Od 20. oktobra 2022 najprej si lahko ogledate razstavo akvareli-
sta Roberta Hlavatyja. 
Ob razstavi je dr. Nelida Nemec krasno zapisala: »Bil je torej sli-
kar samorastnik, akvarelist, karikaturist in ilustrator, po poklicu 
zdravnik in zobozdravnik, ki pa je kljub realnosti svojega poklica 
umetnost doživljal kot poslanstvo, ki je razprlo krila ustvarjal-
nih hotenj, ki so brbotala v njegovi notranjosti in se predvsem v 
akvarelni tehniki, redkeje v olju, vrsto let pa tudi v risbi, ilustraci-
ji ter karikaturi zlivala na papir kot nagovor, sporočilo, namig ali 
razkritje njegove nemirne ustvarjalne duše, ki je, kljub realnosti 
njegovega poklica, izžarevala globino njegovih čustev, čutenj, raz-
mišljanj, kot bi sledil Heraklitovim tezam o njeni neskončnosti in 
božanskosti, o brezmejnosti in globokem smislu.«
Vabljeni, da se nam pridružite.

Andrejka Vabič Nose

 

   VABILO 
na OTVORITEV NOVEGA GASILSKEGA DOMA 

PGD ŠENTLOVRENC, 
 

ki bo v SOBOTO, 15. 10. 2022, 
ob 14.00. 

 
                                  Najprej se bo odvila svečana parada z godbo, 
                             po otvoritvi pa bo sledil ogled gasilskega doma,  

                                 pogostitev ter zabava z ansamblom GROM. 
 
 

VLJUDNO VABLJENI! 
 

 

 

dogodki
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renault.si

 NOVI
RENAULT  
 MEGANE E-TECH
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

v
avtorski 

STAND-UP 
komediji

VSESLOVENSKA 

TURNEJA

Vstopnice: www.vidvalic.si, www.mojekarte.si, trafike 3dva in bencinski servisi. 
Cena vstopnice je 16 € v predprodaji in 19 € na dan dogodka.

Kulturni dom Trebnje – 23. 10. ob 19h
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Uspešno izveden 17. Poletni 
tabor za romske otroke
Center za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Trebnje, 
je izvedel bogat in pester program Poletnega tabora. Otrokom 
smo omogočili raznolike vsebine: začeli smo s socialnimi igrami, 
nadaljevali s tekmovanjem v zavijanju zvezkov, hitrostnem pisa-
nju abecede in se urili v športnih igrah. Gospa Mikica je izvedla 
jogo smeha. Bobnar Uroš Colja je predstavil različne bobne (tur-
ške, indijske, brazilske, indijske). Otroci so poskusili nove inštru-
mente in kmalu je ubrano zadonel bobnarski orkester. Naslednji 
dan je sledil težko pričakovani izlet na morje in krajša vožnja z 
barčico. Zadnji dan pa nas je obiskala Sabina Dermota, ki je po-
polnoma slepa, redno zaposlena več kot 25 let, smuča, teče ma-
ratone, pleza v steni, drsa, kuha, lika ... Nikogar ni pustila rav-
nodušnega, pri vsakem je pustila kakšen pečat in upamo, da bo 
spomin na to srečanje vzpodbudil prebivalce, da tudi sami storijo 
kakšen korak v pravo smer.
Program Poletni tabor sofinancirata Občina Trebnje in MDDSZ. 

Nataša Smolič,
univ. dipl. soc. del., CSD DBK, enota Trebnje



Predsednica KS Veliki Gaber, Štefka Gliha

14
Trebnje

KS se predstavijo

KS Veliki Gaber
KS Veliki Gaber leži na zahodnem delu občine 
Trebnje. Ima 14 naselij: Stehanja vas, Med-
vedjek, Gombišče, Cesta, Mali Gaber, Velike 
Dole, Male Dole pri Stehanji vasi, Pristavica, 
Bič, Dobravica pri Velikem Gabru, Zagorica, 
Žubina, Stranje in Veliki Gaber. Trenutno 
stanje je 1600 prebivalcev. Središče krajevne 
skupnosti je Veliki Gaber, ki ima na razgled-
nem hribu cerkev svetega Urha. Zgrajena je 
bila leta 1920 v renesančno baročnem slo-
gu, poleg nje pa je štirioglato znamenje, ki 
spominja na kugo leta 1722. V osrčju kraja 
je tudi dom krajanov, v katerem je tudi Knjiž-
nica Ivana Zorca. Kraj sestavljajo še gasilni 
dom, živilska in tehnična trgovina, gostilna, 
vrtec. V kraju je tudi OŠ Veliki Gaber, ki je do 
osamosvojitve nosila ime po dr. Petru Drža-
ju, ki je pokopan na tukajšnjem pokopališču.

Navzdol proti Stranjam se razprostira naselje 
vse proti železniški postaji Gaber, ki je bila 
leta 1955 zgrajena s prostovoljnim delom 
vaščanov. Na drugo stran hriba vzhodno od 
Podgabra pa so še zaselki Brije, Kljuka Meko-
te in Gline, ki so dobile ime po glini, iz katere 
so še kar nekaj let po prvi svetovni vojni iz-
delovali glineno opeko. Vas se prvič omenja 
v fevdalni dobi leta 1136 kot last šentviške 
župnije. Starejši krajani pripovedujejo, da so 
si krajani ob graditvi cerkve podajali opeko iz 
rok v roke od Glin do cerkve Sv. Urha. V bli-
žnji okolici je veliko gozdov, kjer prevladuje 
gaber, po katerem je kraj tudi dobil ime.
Na zelo zgodnjo poseljenost tega območja 
v zgodovini opozarjajo najdbe iz halštatske 
dobe, prazgodovinsko gradišče na Med-
vedjeku ter keltsko grobišče v Zagorici pri 
Velikem Gabru, ki so ga odkrili pri gradnji 
avtoceste. Na poseljenost v rimskih časih 
opozarjajo rimski grobovi pri Gombiščah, 
delno odkrito rimsko grobišče na ledini Smr-
dišče pri vasi Žubina ter ime vasi Cesta, ki je 
nastala ob nekdanji rimski cesti. Na Medve-
djeku je v preteklosti obstajal Medvedji grad, 
imenovan tudi Stari grad, o katerem pa žal 
ni več sledu. Tu so bile med NOB velikokrat 
tudi bitke med partizani in okupatorji, na 
kar v Dolgih dulah spominja tudi spomenik 
partizana. Le streljaj višje pa je 28. 6. 1991 
potekal tudi boj, kjer je oklepno kolono vozil 
pričakala barikada in je v bombnem napadu 
umrlo 8 ljudi.
Krajevna skupnost ima bogato kulturno 
zgodovino. V Malem Gabru se je leta 1810 
rodil Jožef Rosina, odvetnik in organizator 
političnega življenja, ki je v Gradcu doštudi-
ral pravo, bil zaposlen v državnih finančnih 
uradih v Ljubljani in Celovcu, kasneje pa v 
samostojni odvetniški pisarni v Novem me-
stu. Sodeloval je pri začetku izdajanja prvega 

dolenjskega časopisa Sloveniens Blatt. Zanj 
je pisal uvodnik, pozneje pa je list usmerjal 
in tudi financiral. 
V Malem Gabru se je 1880 rodil Ivan Zorec, 
pripovednik in publicist, ki je do izključitve 
zaradi razgrajaštva in protiverskega mišljenja  
obiskoval gimnazijo v Novem mestu ter nato 
v Ljubljani. Bil je železniški uradnik v Trstu in 
Ljubljani, opravil tudi častniški izpit, prozo 
pa pričel objavljati predvsem v Ljubljanskem 
zvonu. Knjižno je leta 1921 izdal Zmote in ko-
nec gospodične Pavle, ljubezensko pripoved 
o učiteljici, Pomenke, zbirko kmečkih novel, 
in leta 1923 Zeleni kader, „povest iz vihar-
nih dni našega narodnega osvobajanja“ o 1. 
svetovni vojni v Bosni in Hercegovini. Po letu 
1929 je začel pisati za Mohorjevo družbo 
domačijsko kmečko in zgodovinsko povest, 
njegovi temeljni deli pa sta Domačija na Te-
menici in tetralogija Beli menihi (Beli menihi, 
Stiški svobodnjak, Stiški tlačan, Izgnani meni-
hi), ki je doživela več ponatisov. Umrl je leta 
1952 v Ljubljani. V Velikem Gabru je bila v 
februarju 2011 odprta Knjižnica Ivana Zorca, 
v kateri so mu posvečeni posebna vitrina in 
dva panoja. 
V Stehanji vasi se je leta 1854 rodil duhov-
nik, risar in publicist Franc Zorec, ki sodi med 
prve slovenske karikaturiste, humor in risar-
ski talent pa je kazal že v gimnaziji v Novem 
mestu. V času študija bogoslovja v Ljubljani 
je njegov humor odkril Jakob Alešovec in ga 
pritegnil v svoj humoristični list Brencelj, zanj 
pa je risal karikature po naročilu in svojih za-
mislih, največkrat so to bile risbe na temo 
tedanje politike na Slovenskem.
Krajevna skupnost se postopoma razvija in 
prebivalstvo v njej raste, saj je njena lokacija, 
ki je streljaj od avtoceste, zanimiva za kupce. 
Tako se ljudje naseljujejo in dnevno migrirajo 
na delo v bližnje in daljne kraje. Sama Kra-
jevna skupnost ima tudi dve gasilski društvi, 
Lovsko družino, KUD Peter Držaj, Športno 
društvo, Konjerejsko društvo in Društvo upo-
kojencev. Pod njegovim okriljem pa deluje 
tudi folklorna skupina Večerna zarja. V kraju 
deluje tudi aktiv kmečkih žena Tavžent roža
Zadnji mandat Krajevni skupnosti Veliki Ga-
ber predseduje gospa Štefka Gliha. Je upo-
kojena, tako se lahko v celoti posveča delu in 
vodenju krajevne skupnosti. V Veliki Gaber, 
točneje v vas Cesta, jo je pripeljala ljubezen. 
Ima štiri vnuke.

Gospa Štefka, predhodno ste bili en man-
dat občinska svetnica. Kako je biti v politiki?
V politiko me je zaneslo občinsko prizna-
nje.  Na listi stranke NSi sem pred osmimi 
let uspešno kandidirala za občinsko svetnico. 
Priznam, da sem se cel mandat bolj učila, 
kot da bi kradla čas tistim, ki so bili bolj vešči 
tega dela. Zelen karton sem dvignila takrat, 

ko sem po zdravi kmečki pameti presodila, 
da  gre za dobrobit občank in občanov. So-
časno sem bila izvoljena tudi v Svet KS Veli-
ki Gaber. Tako smo imeli direktno povezavo 
delovanja občinskega kot  krajevnega sveta.
Zakaj ste se po izteku mandata odločili kan-
didirati le še v Krajevno skupnost?
Ugotovila sem, da sem pridobila nekaj zna-
nja, ki ga lahko prenesem v lokalno skupnost 
in sem kandirala za Svet KS. Bila sem izvo-
ljena za predsednico. Moram priznati, da je 
bilo za mandat, ki se mi izteka, zelo vprašlji-
vo, če bodo volitve  uspešne. Kar nekaj na-
pora je bilo vloženega, da smo ujeli zadnji 
vlak, ki nam bi lahko odpeljal. Mlade politika 
ne zanima, starejši pa smo stari. Zelo malo 
je manjkalo, da nismo ostali brez vodstva KS. 
Kakšen je odnos med vami in občinsko 
upravo?
Med svetniki se počutim kot mama. Sem 
namreč najstarejša predsednica KS v občini, 
a ves čas lepo sodelujemo. Ravno tako tudi 
z občinsko upravo. Vedno smo našli pravo 
pot in izhod, četudi je bil na koncu tunela. 
Zavedamo se, da je denarja vedno premalo, 
želja in potreb vedno več. Na to smo se že 
navadili.
Kateri so tisti projekti, ki so se izvedli v va-
šem mandatu in ste nanje ponosni?
Največ denarja smo porabili za preplasti-
tve cest, razširitev ter posodobitev javne 
razsvetljave, obnovo sprehajalnih poti, po-
daljšanje pločnika v Velikem Gabru. Ne sme-
mo pozabiti na rekonstrukciji Republiške 
ceste od Medvedjeka do Gabra. To so bile 
20-letne sanje, ki so se tako rekoč čez noč 
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uresničile. Zato se zahvaljujem vsem zaslužnim za pomoč pri izvedbi 
teh del. Velika zahvala gre stranki NSi oziroma takratnemu poslancu 
Blažu Pavlinu, kajti brez njegove pomoči in posredovanja dvomim, da 
bi prišlo do izpeljave tega projekta.

V nedeljo, 4. 9. 2022, je svoj osebni praznik − 90 let − prazno-
vala gospa Marija Povh iz Trebnjega. Ob tej priložnosti sva jo s 
predsednico OZRK Trebnje Mojco Mihevc obiskali in ji voščili. 
Gospa živi v hiši sredi Trebnjega, ki sta jo z možem kupila pred 
mnogimi leti, ko sta si ustvarila družino in v njej uredila svoj 
dom. Njen dom je prijeten, mizo krasi cvetje, na kuhinjskem 
pultu  je fotografija ljubke dojenčice. Gospa s ponosom pove, 
da je to njena pravnukinja, ki pa je hkrati edina potomka žen-
skega spola v njeni družini, zato je seveda ljubljenka tudi v širši 
družini. Gospa je že nekaj let vdova, ima tri sinove, vnuke in 
pravnuke, ki so ji pripravili lepo praznovanje ob njenem jubi-
leju.
Gospa je še vedno zelo aktivna, samostojna in vedre narave, 
poleg hiše skrbi tudi za vrt, ki ji je v veliko veselje. Redno tudi 
kuha in tudi tako skrbi za svoje zdravje in dobro počutje. Dneve 
si dobro zapolni in hitro ji minevajo, večkrat pa jo obiščejo tudi 
njeni otroci in vnuki, ki ji polepšajo dni.
Gospa Marija, želimo vam še veliko zdravja in dobre volje, ve-
liko veselja pri obdelovanju vrta ter veliko nasmejanih uric v 
krogu vaših najdražjih.

Vlasta Rajkovič, KORK Trebnje

Okrogli jubilej gospe Povh Marije

ne zaveda, da politika daje in jemlje. Tako je v vseh parlamentarnih 
demokracijah. Menim, da so moji svetniki že tako zreli, da lahko de-
lajo brez mame. Večino od njih želi ponovno kandidirati. Dajmo jim 
možnost, da se izkažejo. Kar bodo naredili za sebe, bodo tudi za nas.

Bi za konec krajanom kaj sporočili?
Zahvaljujem se vsem in vsakemu posebej, ki so na kakršen koli na-
čin pomagali graditi našo skupnost in mi pomagali pri delu. Poseb-
na zahvala g. županu Alojziju Kastelicu in njegovim sodelavcem, 
ravnatelju tukajšnje Osnovne šole Gregorju Udovču ter g. župniku 
Janezu Jeromnu. Hvala tudi Svetu KS Veliki Gaber  za konstruktivno 
sodelovanje. Vsem pa želim obilo zdravja in miru.

Vas čakajo še kakšna nedokončana dela?
V zaključku je preplastitev ceste med vasjo Cesta  do meje z občino 
Ivančna Gorica. Upam, da bomo v kratkem povezali tudi peš in kole-
sarsko pot med Medvedjekom skozi Veliki ter Mali Gaber preko vasi 
Cesta do občine Ivančna Gorica. Po tej poti gre delno tudi že tradicio-
nalni Zorčev pohod, ki se vsako leto odvija v mesecu oktobru. 
Bo ostalo še kaj za naslednji mandat?
Pobožna želja za naslednji mandat je končati z zaključnimi deli na 
pokopališču in preplastitev asfaltne ceste do njega. Upam tudi, da bo 
dobro sodelovanje pospešilo izvedbo projekta večnamenske dvora-
ne. Nujno je nadaljevanje obnove Republiške ceste do Malega Gabra 
vključno z krožiščem, ki bo veliko pripomoglo k varnosti in pretočno-
sti prometa.
Dvorana bo za sam kraj in tudi širše velik doprinos.
Res je, saj je Gaber kulturo popolnoma zamrl. Je edina KS  v Občini, 
ki nima ustreznega prostora za razvoj kulture in narod brez kulture je 
pisan na propad. Da do tega ne bo prišlo, kažejo številne novograd-
nje, ki nastajajo v naši KS in tudi lepo število novo priseljenih kraja-
nov. Veseli smo vsakega novega člana, saj smo z večjim prirastkom na 
dobri poti nadaljnjega razvoja kraja. 
Kako je z gospodarstvom v sami KS?
Glede na število prebivalstva imamo kar nekaj samostojnih podjetni-
kov in tudi večje družbe. Skrbi me to, da imamo tri večja, ki delujejo 
čezmejno. Kriza V EU pa se povečuje. Vesela sem, da se je na pogo-
rišču bivšega Trevesa postavilo novo že uveljavljeno podjetje Adria 
Mobil s proizvodnjo avtodomov, ki zaposluje 140 ljudi. To je podje-
tje, ki ima svoje produkte prodane za dve leti v naprej, kar je prava 
redkost v gospodarstvu.
Boste sedaj ponovno kandidirali?
Lahko rečem, da dobivam veliko pobud, naj ponovno kandidiram, a 
sem se odločila, da je dovolj. Moji sosvetniki me v celoti podpirajo, za 
kar sem jim hvaležna. Sem pa razočarana nad mladimi, saj se večina 
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Suzana Kostrevc je pospremila osnovnošolca čez cesto
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Dejan Kavšek in Suzana 
Kostrevc, vodji policijskega 
okoliša PP Trebnje
Vodja policijskega okoliša opravlja pretežno preventivne naloge 
v policijskem okolišu, sodeluje pri preprečevanju in odkrivanju 
kaznivih dejanj ter pri odkrivanju in prijemanju storilcev kazni-
vih dejanj in drugih iskanih oseb. Ugotavlja kriminalna žarišča in 
sodeluje pri njihovem nadzoru, sodeluje s prebivalci, predstav-
niki lokalnih oblasti, predstavniki podjetij, organizacij in društev 
ter jih seznanja s pojavnimi oblikami kriminalitete in kršitvami. 
Predava tudi v šolah in vrtcih, svetuje občanom, jih opozarja in 
jim daje navodila v zvezi s preprečevanjem kaznivih dejanj in 
prekrškov. Obiskuje oškodovance in žrtve kaznivih dejanj, vrača 
najdene oziroma zasežene ukradene predmete in z razgovori pri-
dobiva informacije.
Tako obsežno je delo vodij policijskega okoliša Dejana in Suzane, 
s katerima smo se pogovarjali.
Dejan Kavšek prihaja iz Novega mesta. Po končani srednji šoli je 
leta 1993 odslužil vojaški rok v Policiji, decembra istega leta pa se 
je v policiji redno zaposlil. Kot pripravnik je delal na Policijski po-
staji Novo mesto. Najprej kot opazovalec (prisotnost med ljudmi, 
pretežno peš ali z vozilom), nato delo v intervencijski patrulji (to 
delo je najbolj pestro, saj se te patrulje prve odzivajo na varnost-
ne dogodke oziroma klice občanov na številko policije 113). Leta 
2003 je postal vodja policijskega okoliša, ki je pretežno zadolžen 
za delo z ljudmi v lokalni skupnosti in preventivno delovanje. Leta 
2012 je bil zaradi službenih potreb premeščen na policijsko po-
stajo Trebnje. Skrbi za policijski okoliš, ki zajema krajevne sku-
pnosti Trebnje, Štefan, Dolenja Nemška vas, Svetinje, Knežja vas 
in Dobrnič. Občasno zaradi narave dela in potreb še vedno dela 
kot policist v intervencijski patrulji.

Suzana Kostrevc prihaja iz Trebnjega. Po končani gimnaziji je leta 
2009 pričela s šolanjem za poklic policista na policijski akademi-
ji v Tacnu. Leta 2010 je šolanje zaključila in pričela z delom kot 
policistka na Policijski postaji Trebnje. Pretežno je delala v inter-
vencijski patrulji, ki se prva odziva na klice občanov. Leta 2021 je 
postala vodja policijskega okoliša na območju občin Mirna, Šen-
trupert in Mokronog-Trebelno in danes le, če je v patrulji dela 

Dejan Kavšek na delu 
pri OŠ Dol. Nemška vas

tudi na drugih območjih Policijske postaje Trebnje, oziroma ob-
močju Policijske uprave.

Kdaj poklicati vodjo policijskega okoliša?
Vodjo policijskega okoliša lahko pokličete, če potrebujete po-
moč ali nasvet policije, če želite sporočiti podatke o kakršnem 
koli kaznivem dejanju, če želite prijaviti kaznivo dejanje, nesrečo 
ali ogrožanje, če želite sporočiti druge, varnostno pomembne ali 
zanimive podatke, če želite predlagati ukrepe ali dejavnosti za iz-
boljšanje varnosti v svojem okolju. 
Kakšno je vajino delo v lokalnih skupnostih?
Policijsko delo v skupnosti temelji na vzpostavljanju zaupanja z 
občani, partnersko sodelovanje med državljani in policijo, skupno 
identificiranje varnostnih problemov in njihovo reševanje. Gre za 
operativne aktivnosti za odkrivanje storilcev in tudi preventivne 
dejavnosti. Med njimi so dnevi odprtih vrat policijske postaje, 
predstavitve policije, obveščanje prebivalstva o varnostni situ-
aciji v lokalnem okolju ter ozaveščanje in svetovanje o samoza-
ščitnem ravnanju, s katerim bi bilo mogoče določene varnostne 
probleme preprečiti, še preden se pojavijo. 
Kakšni so problemi varnostnih izzivov, s katerimi se soočajo pre-
bivalci naše lokalne skupnosti oz. podeželja?
Na območju policijske postaje Trebnje se prebivalci soočajo 
predvsem z raznimi tatvinami, kot so tatvine poljščin v poletnem 
in jesenskem času, tatvin mesa, vlomov v vikende in vozila v času 
trgatev.
Kakšna je »podeželska« kriminaliteta?
Na podeželjih se pojavljajo predvsem tatvine iz vozil, tatvine iz 
hiš in vikendov ter vlomi v vozila in objekte. Glede na izkušnje 
moram opozoriti, da je potrebno zaklepati vrata in zapirati okna 
tudi, če avto zapustimo samo za kratek čas, na vidnim mestih pa 
ne puščajmo vrednejših ali »zanimivih« predmetov (npr. raznih 
torbic, nahrbtnikov ipd.), ker to privablja storilce.
Katerih kaznivih dejanj beležite največ?
Na območju Policijske postaje Trebnje beležimo največ premo-
ženjskih kaznivih dejanj, to so vlomi v objekte in vozila ter tatvine.
Še vedno prednjačijo premoženjski delikti?
Da, kljub vsem ostalim so premoženjski delikti še vedno najbolj 
pogosti.
Bi za konec kaj sporočila bralcem?
Za konec bralcem svetujeva, naj se poslužujejo samozaščitnih 
ravnanj oz. obveščanja policije oziroma vodij policijskih okolišev 
v primeru zaznav kakršne koli varnostne problematike. 
Če ste udeleženi ali priča v prometni nesreči, če ste žrtev ali 
očividec kriminalnega dejanja, če mislite, da je moten vaš mir, 
ali če menite, da lahko policija na drug način poskrbi za vašo 
varnost, POTEM POKLIČITE ŠTEVILKO POLICIJE 113!
Dejanu in Suzani hvala za delo, ki ga z veseljem opravljata v naših 
lokalnih skupnostih in hvala, da skrbita za red in varnost. 

Mojca Smolič



POLICIJA   SVETUJE
Policisti PP Trebnje opozarjamo, da  je vidnost v cestnem prometu – varnost. Z akcijami, medijskimi kampanjami, partnerskim sodelo-
vanjem policije z občani, represivnimi in ne nazadnje s tehničnimi ukrepi smo v Trebnjem dosegli bistveno izboljšanje varnosti pešcev 
in temeljni naš namen je, da vsi skupaj živimo varno. 

Osnovni namen in cilj akcije nam je povečati prometno varnost pešcev, saj so med najbolj ogroženimi v cestnem  prometu, namreč 
delež mrtvih na 100 poškodovanih je med najvišjimi glede na druge skupine udeležencev. V zadnjih letih se je število mrtvih pešcev 
sicer bistveno zmanjšalo glede na pretekla leta, kar kaže, da je policija uspešna pri svojem delu. Še vedno pa ostaja najbolj ogrožena 
starostna skupina pešcev na 65 let (starejši so običajno oblečeni tudi v temnejša oblačila, ne uporabljajo kresničk ali drugih izdelkov 
z odsevnimi površinami in jih vozniki zato bistveno kasneje opazijo, imajo slabše psihofizične sposobnosti za varno sodelovanje v 
prometu in manjšo sposobnost na hitro reagiranje na nevarnosti), enako velja tudi za otroke do dopolnjenega 14. leta starosti.

Glede na število prometnih nesreč z udeležbo pešcev najbolj izstopajo, če gledamo koledarsko, pozni jesenski in začetni zimski mese-
ci. V teh mesecih je svetli čas dneva krajši, neugodne vremenske razmere, kot so dež, megla, sneg, pa samo vidljivost dejansko zma-
njšujejo tako pri voznikih motornih vozil kakor tudi pri pešcih. Ravno iz tega razloga policisti poudarjamo, da je v cestnem prometu 
nadvse pomembno, da se vsi udeleženci med seboj dobro vidimo. 
    
Svetujem in priporočam vam, da uporabljate v dnevih, ki so megleni, oziroma ko dežuje in sneži, svetlejša oblačila, v temnejšem času 
dneva pa kresničke in odsevne trakove. Danes kresničko pozna vsaka oseba. Z dolgoletnimi preventivno-vzgojnimi akcijami »Stopimo 
iz teme, Bodi previden) se večina pešcev zaveda pomena uporabe kresničk in drugih odsevnih izdelkov.

Policisti si bomo še naprej prizadevali za doseganje visokih standardov varnosti, tako da bodo občani lahko še naprej računali na naše 
policiste, sicer pa se lahko obrnejo na pomoč policije, kadarkoli so v težavah.

                                                                             Vodja policijskega okoliša, 
Dejan KAVŠEK 

Zdrava prehrana  
v Romano
V enoti Romano smo v petek, 30. 9. 2022 imeli na 
obisku medicinsko sestro Hedviko iz Zdravstvene-
ga doma Trebnje. Njenega obiska smo bili zelo ve-
seli, saj je imela pripravljeno zelo zanimivo igro za 
nas na temo Zdrava prehrana. Otroci so opazovali 
hrano na ploščicah, jo poimenovali v romskem in 
slovenskem jeziku ter jo sortirali v ustrezen obroč.  
Skupaj smo prišli do ugotovitev, zakaj je pomemb-
no, da jemo zdravo in kaj se zgodi, če jemo nezdra-
vo. Opazili smo, da otroci veliko vedo o zdravem 
prehranjevanju, saj se o tej temi veliko pogovar-
jamo v vrtcu. Od zdaj naprej bomo skozi dnevno 
rutino še večkrat spontano spodbujali otroke k po-
govoru o zdravem načinu življenja, saj navsezadnje 
to vpliva na njihovo počutje ter na učenje in spo-
znavanje novih stvari v vrtcu. Sestri Hedviki smo v 
zahvalo zapeli romsko himno Djelem. Zahvaljujemo 
se zdravstvenemu domu in se že veselimo nasled-
nje delavnice o umivanju rok.

Dipl. vzg. Maja Marinčič, 
Vrtec Mavrica Trebnje
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Gasilska mladina 
uspešna na državnem 
tekmovanju  
v orientaciji
V soboto, 10. septembra 2022, je potekalo Držav-
no tekmovanje v gasilski orientaciji v organizaciji 
Mladinskega sveta Gasilske zveze Slovenije v Iški 
vasi. 
Našo zvezo je zastopalo 7 ekip, ki so dosegli na-
slednje rezultate: 
pionirji PGD Štatenberk: 10. mesto, pionirke PGD 
Občine: 4. mesto, mladinci PGD Mokronog: 17. in 
PGD Ponikve pri Trebnje: 24. mesto, mladinke PGD 
Sveti Križ: 4. mesto, Pripravniki PGD Trebelno: 7. 
mesto, Pripravnice PGD Štatenberk: 7. mesto
ČESTITAMO vsem tekmovalcem in tekmovalkam 
ter njihovim požrtvovalnim mentorjem in mento-
ricam za dosežene rezultate!

MK in GZ Trebnje

Regijska gasilska vaja 
V okviru aktivnosti v oktobru − mesecu požarne varnosti − bo med drugim potekala tudi regijska gasilska vaja. Po krožnem pravilu Ga-
silske regije Dolenjska bo letošnja organizatorica Gasilska zveza Trebnje (GZT) in po krožnem pravilu trebanjske zveze bo vaja potekala 
v Gasilskem poveljstvu občine Šentrupert (GPO).  Izvedba je načrtovana v podjetju Plasta, d. o. o. Šentrupert v soboto,  15. oktobra 
2022, v dopoldanskem času. Sodelovale bodo enote Gasilske zveze GZT, GZ Novo mesto in GZ Šentjernej. Gasilci bodo gasili namišljen 
požar, reševali zaposlene in dobavljali vodo za gašenje ter druge operativne naloge gasilstva. 

Poleg vaje bodo društva trebanjske zveze preko celega meseca izvajale številne aktivnosti po društvih, sektorjih in GPO. 

Tudi baterije lahko zagorijo 
– tema letošnjega meseca 
oktobra požarne varnosti
Letošnja tema meseca požarne varnosti je preprečevanje požara 
litij-ionskih baterij in poteka pod sloganom »Tudi baterije lahko 
zagorijo. Preprečite požar baterij.«

Litij-ionske baterije so v mobilnih telefonih, prenosnih in tablič-
nih računalnikih, igračah, orodju, invalidskih vozičkih, električnih 
skirojih, kolesih, vozilih itd., ki se dnevno uporabljajo. Zato v me-
secu požarne varnosti želimo uporabnike in prebivalce opozoriti, 
da te naprave lahko tudi zagorijo, jim dati napotke, kako ravnati v 
takem primeru, ter jih seznaniti z ukrepi za preprečevanje poža-
rov na tovrstnih napravah.

Mesec požarne varnosti pripravljajo Uprava Republike Slovenije 
za zaščito in reševanje, Slovensko združenje za požarno varstvo, 
Združenje slovenskih poklicnih gasilcev ter Gasilska zveza Slove-
nije z gasilskimi zvezami in društvi.  

Vir: GZS
Povezava: OKTOBER – MESEC POŽARNE VARNOSTI – Gasilska 

Zveza Slovenije (gasilec.net)
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POT DO SPREMEMB
V Ljubljani je 27. 9. 2022 pred parlamentom 
potekal shod Za otroke gre in za družine, 
proti spremembam družinskega zakonika, ki 
ga je organiziral Aleš Primc. Kljub dežju se je 
na Trgu republike zbralo več tisoč ljudi, ki so 
mirno zavrnili spodkopavanje temeljev dru-

žine, teorijo spola, propagando LGBT v šolah, hkrati so nasprotovali sovraštvu, 
ki bi bilo usmerjeno proti katerikoli družbeni skupini. Mediji so dogodek ignori-
rali in o njem niso poročali. Javni RTV je omejeno poročal o tako množičnem in 
pomemben shodu. Še en dokaz o “objektivnem” poročanju.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste oddali svoj podpis za referendum proti politizaciji 
RTV, proti ukinjanju dolgotrajne oskrbe starejših, proti bohotenju birokracije in 
novim ministrstvom.

23. 10. 2022 bodo potekale volitve za predsednika države Slovenije. Slovenska demokratska stranka za predsednika države 
podpira neodvisnega  kandidata Anžeta LOGARJA, ki je kandidaturo vložil s podpisi državljanov. Slovenska družba je razdeljena 
in zahteva tehtno sodelovanje vseh političnih strank, civilne družbe, strokovnjakov in podjetništva. Zavzemal se bo za oblikova-
nje spodbudnega gospodarskega okolja, vključevanje mladih, zeleno preobrazbo, vprašanje varnosti in zunanje politike. Gradil 
bo na povezanosti in sodelovanju. Je razmišljujoč, odprt do različnosti, strpen ter deluje povezovalno in je pravi kandidat za 
predsednika vseh državljank in državljanov.

v nedeljo, 23. 10. 2022, pojdite na volišča in obkrožite 

 ANŽE LOGAR pod zaporedno št.  2
poslanec Franci Kepa

Človekovo dostojanstvo – Svoboda – solidarnost – demokracija 
= Slovenska ljudska stranka

V minulem tednu smo na predstavitev volilnega programa za lokalne volitve, ki se je odvijala v 
Kulturnem domu Trebnje, povabili tudi novega predsednika SLS Marka Balažica. Ta je v svojem 
nagovoru poudaril temeljna načela, za katera se v stranki zavzemamo: 
“Slovenska ljudska stranka je stranka z najdaljšo tradicijo v Sloveniji. Vedno smo stali na temelju, 
da Slovenija potrebuje liberalno državo in konservativno politiko. Liberalno, da se država ne vme-
šava tam, kjer ni treba, konservativno pa v tem smislu, da ne eksperimentiramo tam, kjer za to ni 

potrebe. Ob stalno spremenljivih družbenih razmerah je to tudi pravi odgovor na vprašanje, kaj moramo storiti, da bomo vsi 
Slovenke in Slovenci živeli bolje. 
Smo najmočnejši pri urejanju težav, s katerimi se ljudje dnevno srečujejo na lokalni ravni. Prav tako smo avtoriteta na področju 
hrane. Na tem z mladimi obrazi gradimo tudi novo uspešno zgodbo stranke v prihodnje.«
Pri svojem delu sem se vedno ukvarjal z iskanjem rešitev za izboljšanje življenja v Sloveniji. Od tega ne bom odstopal tudi v 
stranki. Ključni namen delovanja SLS je, da ustvarimo razmere, v katerih so Slovenke in Slovenci lahko boljši. Če bomo ustvarili 
sistem, ki bo izpolnil potenciale vsakega posameznika, bomo vsi živeli bolje. Le tako bomo lahko svobodno ustvarjali, ustrezno 
cenili delo naših rok, nauke trajnostnega življenja prenesli na zanamce ter poskrbeli za tiste, ki pomoč potrebujejo. Na ta način 
bomo udejanjili ključne cilje politike: urejanje skupnega dobrega, blaginjo in mir. Izzivi, ki so pred nami, terjajo zdravo pamet 
in pogled, usmerjen v ljudi. SLS to premore,” je ob zaključku nagovora dejal novi predsednik SLS.
Temeljno vodilo SLS je delovanje v dobro človekovega dostojanstva, svobode, solidarnosti in demokracije – si je kot svoje izbral 
novi predsednik stranke Marko Balažic. Do sedaj ste ga lahko spoznali kot političnega komentatorja v vseh slovenskih medijih. 
Sicer pa je strokovnjak na področju javnih in evropskih zadev, ki je v karieri svetoval mnogimi evropskim poslancem in mini-
strom, obenem pa sodeloval z uglednimi mednarodnimi miselnimi vozlišči. Je soavtor serije knjig Slovenija in Pika!, njegovim 
razmislekom lahko sledite na socialnih omrežjih (FB MarkoBalazicSLS in TW BalazicMarko). 

OO SLS Trebnje
Tomaž Kukenberger,

predsednik
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Spoštovane občanke in 
spoštovani občani! 
Prav lepo smo zakorakali v je-
sensko obdobje. Jesenska opra-

vila so v polnem teku, tako na poljih, vinogradih kot tudi na tako 
imenovanem političnem prizorišču. Župan je tako sklical 23. red-
no sejo OS. Njegov dnevni red je obsegal kar 28 točk. Že večkrat 
smo ga opozarjali, da je toliko točk oziroma gradivo, ki je večkrat 
zelo obsežno, nemogoče ustrezno in z vso skrbnostjo proučiti, 
da bi o njem kvalitetno razpravljali. Tako je bilo tudi tokrat. Na 
dnevnem redu je bilo kar nekaj pomembnih tem. Med drugim 
predlog proračuna za leto 2023, ki ga bo župan sedaj dal v javno 
obravnavo. Sprejet je bil tudi Odlok o določitvi takse za obrav-
navo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v 
OPN in nadomestila lokacijske preveritve v OT. Pri tem odloku je 
na našo pobudo bila znižana višina nadomestila iz prvotnih 250 
in 300 evrov na 100 in 200 evrov. Obravnavali smo tudi Predlog 
Pravilnika o sofinanciranju urejanja bivalnih razmer pripadnikov 
romske skupnosti v OT. Župana smo opozorili na nekatere ne-
dorečenosti in še morebitno diskriminatornost samega pravil-
nika do ostalih prebivalcev, nakar je umaknil točko in se o njej 
na seji ni odločalo. Prav tako je z dnevnega reda umaknil točko 
Predlog potrditve DIIP »Romski športni park«. OS je potrdil zvi-
šanje cen vrtcev z obvezo Občini, da krije to zvišanje do konca 
marca 2023 s sredstvi iz proračuna. Vsi člani OS pa bi želeli, da bi 
župan oziroma občinska uprava aktivneje pristopila k izvajanju 
sklepa OS, s katerim je bila dana naloga občinski upravi, da pri-
dobi zemljišče za povečanje športne dvorane OŠ Trebnje, saj se 
bo v nasprotnem primeru podjetnik, ki je Občini ponudil plačilo 
stroškov pridobitve dokumentacije, umaknil iz projekta.
Želimo vam prijetno jesen!      
  OO SD Trebnje

stranke / kultura

Učinkoviti odgovori na izzive prihodnosti
občine Trebnje

Pred nami je pestra politična jesen. NSi gre na predsedniške 
volitve s svojim kandidatom. 
To je nekdanji minister in podpredsednik stranke, Janez Ci-
gler Kralj, ki je odličen kandidat.
Najpomembnejše pa so lokalne volitve, saj je od njih od-
visen razvoj naših občin. Nova Slovenija se bo potrudila in 
kandidirala svoje ljudi v vseh slovenskih občinah. 
V več občinah bomo ponudili tudi svojega županskega 
kandidata. Prizadevali si bomo za dolgoročni razvoj občine 
Trebnje. Imamo skrbno pripravljen program in odgovorne 
kandidate za občinski svet. 
Krščanski demokrati smo v občini Trebnje prisotni že vse od 
prvih demokratičnih volitev. 
Zavzemamo se za krščanske vrednote in smo se zanje pri-
pravljeni tudi izpostaviti. Vseskozi delamo za dobro vseh 
občanov. 
Zagovarjamo racionalno porabo občinskega denarja, večjo 
povezanost občank in občanov ter medgeneracijsko sodelo-
vanje. S tem želimo nadaljevati tudi v prihodnjem mandatu.

Blaž Pavlin, 
predsednik OO NSi Trebnje

Rastoča knjiga Veliki Gaber z 
okolico in 10. praznik korenja
V soboto, 10. septembra 2022, smo na Glavnem trgu v No-
vem mestu praznovali 10. praznik korenja, ki se je razvil iz 
ekonomskega vidika Projekta Rastoče knjige Velikega Gabra z 
okolico.
 10. praznik korenja je letos dobil nove razsežnosti in se je odvijal 
v Novem mestu skupaj z Mestno občino Novo mesto, s Centrom 
biotehnike in turizma Grm, s KS Veliki Gaber, z DU Veliki Gaber, z 
OŠ Veliki Gaber ter z glasbeno skupino PULSE.
Kulturno prireditev je oblikovala in koordinirala učiteljica Justina 
Zupančič. Na njej so nastopili učenci OŠ Veliki Gaber, člani DU Ve-
liki Gaber, Gašper Štrus s harmonikarji ter člani glasbene skupine 
PULSE iz Velikega Gabra.
Četrtošolci so s pesmijo Mi smo pa iz Gabra doma, ki so jo 
ustvarili v lanskem šolskem letu pod mentorstvom Suzane Jefim, 
predstavili Novomeščanom, od kod prihajamo. S harmoniko jih je 
spremljal David Škrilac.
OPZ 2. razreda je vodila zborovodkinja Danijela Kocmur. Pesem 
Urške Mitrovič Ko seme vzkali so spremljali harmonikarji Žiga 
Hribar, Aleks Novak, Mark Anžlovar in učitelj harmonike Gašper 
Štrus.
Plesalci so nastopili pod mentorstvom Tanje Korošec.
Voditelji Zala Zajec, Zarja Mulh Novak, Hana Gnidovec in Lovro 
Kek so skozi besedila predstavili zgodovino praznika korenja, ki 

se je vseh devet let odvijal v Velikem Gabru kot krajevni praznik.
O pomenu praznika korenja in Rastoče knjige sta kot izvorni 
nosilki tega praznika spregovorili pomembni akterki gospa Joži 
Štrempfelj in gospa Štefka Gliha. Pozdravil nas je tudi podžupan 
Občine Trebnje Jože Avguštinčič ter župan Mestne občine Novo 
mesto Gregor Macedoni. Svoj govor je imela tudi prof. dr. Mateja 
Colarič Bajc, ravnateljica Visoke šole Grm, Novo mesto.
Doktor Janez Grabrijelčič, idejni vodja projekta Rastoča knjiga in 
širitve korenčkovega praznika v središče Dolenjske, je poudaril, 
kako posebno je videti aktivno sodelovanje vseh treh generacij.
Prav to pa je  vzpodbuda, da  praznik korenja ostane praznik KS 
Veliki Gaber v občini Trebnje.
Učiteljice mentorice se zahvaljujemo vsem staršem, ki ste poskr-
beli, da so vaši otroci lahko sodelovali na tej prireditvi, kjer so 
pokazali veliko lepega in z vso kulturnostjo predstavljali našo šolo 
in svoj kraj.

Justina Zupančič
Foto: Zala Miklavčič
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Janko Lovše iz Velike Ševnice 
zopet imel najtežjo bučo
V soboto, 24. septembra, se je v Mozirskem gaju odvilo že 12. 
tekmovanje za najtežjo bučo. Tudi letos je Janko Lovše s 533 kilo-
gramov težko bučo pometel z vso konkurenco. Janko je že tretje 
leto zapored vzgojil najtežjo bučo. V lanskem letu je bil njegov 
rekord 719 kg, kar je bilo za 6 kg več od prejšnjega leta, ko se je 
tehtnica ustavila na 713 kg.
Janko z vzgojo prične že sredi aprila, ko ni več bojazni za mraz. 
Takrat seme položi v lonček s substratom, ki ga pusti na toplem, 
da vzklijejo prvi klični listi. Rastlino nato presadi v rastlinjak na 
prostor, kjer kasneje raste. »Tako kot za vsako rastlino, je tudi za 
bučo potrebno veliko truda, predvsem pa ne sme manjkati tisto 
pravo veselje po vzgajanju. Buča potrebuje bogato zemljo s hra-
nili, ki jo vsako leto pripravimo že pred zimo za naslednjo sezono. 
Za dobro rast pa seveda potrebuje ogromno vode. To je približno 
200 litrov deževnice, s katero zalivamo bučo na 2 do 3 dni,« pove 
g. Janko.
Vse buče ostanejo na ogledu v Mozirskem gaju, kjer jih potem 
lastniki razrežejo, poberejo semena, ostalo pa odpeljejo lokalni 
kmetje in porabijo za krmo za živali. 
Čestitke Janku in njegovi partnerki za lep rezultat.

Mojca Smolič
Foto: J. L.

Paša za oči
Letošnje poletje se je marsikatero oko ustavilo na hiši, ki stoji na 
koncu Štefana pred železniško progo, natančneje v Zidanem mo-
stu.
Hiša je vsako poletje urejena »od glave do peta«, bi lahko rekli. 
Polna bujnega cvetja, ki pritegne vsakega mimoidočega. Nič nena-
vadnega pa ne bi bilo, če tega ne bi vzdrževale moške roke. V hiši 
namreč živita brata Moravec. Po mamini smrti sama nadaljujeta 
skrb za lepo urejeno hišo, predvsem za bujno balkonsko cvetje. 
Večino časa se cvetju posveča Alojz oz. Zvone, kot ga večina kliče, 
nekdaj je bil zaposlen na Komunali, a je šel zaradi bolezni predča-
sno v penzijo. Uživa v urejenosti doma in bujnem cvetju. To je lep 
dokaz, da tudi moški zmorejo poskrbeti za lep, cvetoč dom.

M.S.
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AC VOVK, Ločna 10a, Novo mesto, tel.: 051 383 173

N
ar

oč
ni

k 
og

la
sa

: A
vt

oc
en

te
r V

ov
k 

d.
o.

o.

Gostilna prijazna kolesarjem
V tednu mobilnosti se je trebanjski oštir Martin Meglič odločil v krožišče nad Lidlom postaviti kolesa. Letos je Evropski teden mobil-
nosti potekal od 16. do 22. septembra pod sloganom Trajnostno povezani. V ta namen je Martin v krožišče postavil tri »trajnostno« 
povezana kolesa, ki jih je pobarval v barvah slovenske zastave. Bela, modra, rdeča.
Ker so gostilna prijazna kolesarjem, se pri njih ustavljajo kolesarji iz različnih koncev in držav, saj poskrbijo zanje z domačo kapljico 
in kolesarsko malico. Tako mu je pred leti dal inspiracijo kolesar iz Francije, ko mu je povedal, da v njegovem mestu izrabljena kolesa 
krasijo mestne, ulice, hiše. »Ker je Evropski teden mobilnosti, je vsakoletna priložnost, da spremenimo svoje potovalne navade, sem 
se tudi sam odločil spomniti vse šoferje, ki se peljejo skozi krožišče, da je tudi kolo prevozno sredstvo, pa še nafte ne rabi,« nam je v 
šali zaupal Tine.
Morda bomo na martinovo priča že novi postavitvi. Pustimo se presenetiti!

Mojca Smolič
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Lara in Klemen − vodilna  
v dveh kategorijah na svetu
Občan občine Trebnje Klemen Dremelj se je s soplesalko Laro 
Nedeljkovič udeležil s paraplesno reprezentanco to poletje treh 
tekem. V Lomiankiju na Poljskem sta 18. in 19. junija v vseh treh 
kategorijah (latinskoameriški plesi, standardni plesi in prosti pro-
gram) dosegla 2. mesto. 20. in 21. avgusta v Frankfurtu v Nemčiji 
sta osvojila v prostem programu 4. mesto, v standardnih plesih 8. 
mesto in v latinskoameriških plesih 3. mesto. Na zadnji tekmi v 
Košicah na Slovaškem, ki je potekala 10. in 11. septembra, pa sta 
osvojila v prostem programu 6. mesto, v latinskoameriških plesih 
4. mesto in v standardnih plesih 6. mesto. 
S temi uvrstitvami sta na svetovni ranking lestvici prevzela vod-
stvo v kategorijah Combi Latin 2 in Combi Freestyle 2. Trenutno 
se intenzivno pripravljata na evropsko prvenstvo, ki bo potekalo 
v Pragi od 28. do 30. oktobra. 

Viktorija Dremelj
Foto: Andrej Novotny

Športna tržnica v Trebnjem
Ob slovenskem dnevu športa, ki ga obeležujemo 23. septem-
bra, je bila pred športno dvorano pri Osnovni šoli Trebnje prva 
Športna tržnica, na kateri se je predstavilo prek dvajset klubov in 
društev iz občin Trebnje in Mirna. Poleg predstavitve posameznih 
športnih panog, ki delujejo v obeh občinah, so bili na tržnici pri-
sotni tudi ambasadorji športa, med njimi nekdanji uspešni telo-
vadec Mitja Petkovšek in aktualni motokrosist v svetovnem vrhu 
tega športa Jan Pancar. 
Po zaključku športne tržnice je sledila rokometna tekma doma-
čega moštva, na kateri so slavnostno dvignili dres nekdanjega 
tekmovalca, trenerja in vodje rokometne šole v Trebnjem, prof. 
Alojza Radlja. Za zaključek športnega večera in prijetno vzdušje 
je poskrbela skupina Kvartopirci. Športni pozdrav do naslednje 
športne tržnice v Trebnjem.

Leon Lobe, sekretar ŠZ TIM
Foto: Arhiv ŠZ TIM

Uspešen zaključek sezone
Šprinter AK Krka Matevž Šuštaršič je v drugem delu sezone 
uspešno nadaljeval s svojimi nastopi. Miting v Grazu je nepozab-
no doživetje, saj je prvič tekel v močni mednarodni konkurenci in 
z dotedanjim evropskim prvakom na 200 m, Ramilom Guliyevim. 
V finalu na 100 m je zasedel odlično 2.  mesto, vendar mu je 
premočen veter odnesel rekord 10,32 s (+2,5 m/s). Izboljšal pa 
je osebni in klubski rekord na 200 m, ki sedaj znaša 20,87 s. Žal 
mu je odločitev UO AZS preprečila nastop na Sredozemskem pr-
venstvu, kjer bi bil gotovo eden favoritov na 200 m. Kljub vsemu 
je našel motivacijo in dokazal, da je skozi poletje dobro treniral. 
Atletski pokal Slovenije je potekal 9. in 10. 9. v Ljubljani. Z izje-
mnim tekom na 100 m je postal pokalni prvak in še izboljšal svoj 
dosežek na odličnih 10,39 s. Drugi dan je prepričljivo slavil tudi 
v teku na 200 m. Letošnji dosežki so odlična motivacija, obenem 
pa tudi odgovornost, da se bo v prihodnje še uspešneje boril s 
tekmeci, predvsem pa z uro.

Brigita Šuštaršič
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Dan slovenskega športa  
v Trebnjem
Slovenija je letos 23. septembra 2022 že tretje leto praznovala 
državni praznik Dan slovenskega športa. V okviru tega se je po 
Sloveniji odvijalo veliko športnih prireditev pod pokroviteljstvom 
Olimpijskega komiteja Slovenije in predsednika države g. Boru-
ta Pahorja. V Trebnjem je Športna zveza občin Trebnje in Mirna 
na dan športa organizirala navijaški ples »Cela Slovenija pleše« 
oziroma Foksijev ples (maskota OKS), ki so ga izvedle trebanjske 
mažorete. Prav tako smo točno ob 12.00. uri izvedli predsednikov 
tek, ki so se ga udeležili otroci iz Vrtca Mavrica Trebnje in učenci 
4. razreda Osnovne šole Trebnje, in sicer v Športnem parku Treb-
nje. Skupaj smo dokazali, da Slovenci še vedno veliko damo na 
športno udejstvovanje. 
Športni pozdrav

Leon Lobe, sekretar ŠZ TIM

Dan slovenskega športa
Ali ste vedeli, da 23. septembra, na prvi jesenski dan, praznujemo 
DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA? Ja, prav ste slišali. In tudi v vrtcu, v 
skupini Storžki, smo ga praznovali. Na prav poseben način. Od-
zvali smo se namreč prijaznemu povabilu Doma starejših obča-
nov in sončno dopoldne preživeli v družbi starejših, a mladih po 
srcu. Skupaj z njimi smo se razgibali pod vodstvom vaditeljice, ki 
je v vadbo s pripomočki in brez njih spretno vključevala tako otro-
ke kot starejše. Vsi skupaj smo ob aktivni vadbi krepili zdravje, po-
zitivne vrednote in medsebojne odnose. Ob koncu dogodka smo 
se v vrtec odpravili z lepimi vtisi, predvsem pa s spoznanjem, da 
kljub razliki v letih lahko sodelujemo in se imamo lepo.

Kegljačice Trebnjega  
še naprej vodijo
Po dveh odigranih krogih so naše kegljačice še naprej vodilna eki-
pa v 1. B državni ligi zahod za ženske. 
Na začetku 32. kegljaške sezone so gostovale na koprskem ke-
gljišču Arena na Bonifiki proti mladi ekipi Adrie iz Ankarana in 
jih gladko premagale z maksimalnim izidom 8 : 0 (3136 : 2919)! 
Pozornost javnosti je pritegnila s 551 podrtimi keglji zagnana Ka-
tja Šribar.
V 2. krogu so na novomeškem Vodnjaku naše izbranke igrale pro-
ti drugi ekipi kamniškega Calcita in jih dobile z identičnim izidom 
kot na prvi tekmi, in sicer 8 : 0 (3168 : 2916). 
Dekleta sodijo v sam vrh kegljačev Slovenije. Težko pričakujejo 
svoj kegljaški prostor na domačem terenu, saj jim vožnja na tre-
ninge vzame veliko časa in energije.
Upajmo, da se jim bo dolgoletna želja po lastnem kegljišču v letu 
2023 uresničila. Dekleta, čestitke za vaše podvige!

Trenutni vrstni red: 1. KK Trebnje 4 točke (16 : 0), 2. KK Ograjca 
Ljubljana 4 (12 : 4), 3. KK Kočevje 2 (8 : 8), 4. KK Calcit Kamnik II 2 
(7 : 9), 5. KD Krka Novo mesto 2 (7 : 9), 6. KK Bela krajina Črnomelj 
2 (7 : 1), 7. KD Vodnjak Novo mesto 0 (3 : 13), 8. KK Gorica Nova 
Gorica 0 (3 : 5), 9. KK Adria Ankaran 0 (1 : 15).

Mojca Smolič
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Zapel je zvon, tebi v slovo ...
Poln bolečin, 
ostaja spomin, 
ostaja praznina, molk in tišina.

ZAHVALA

V 90. letu nas je zapustila draga mama, stara mama, prababica, teta

MARIJA KRALJ
Dolenje Medvedje selo 5

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem, znancem, 
sodelavcem za besede tolažbe, darovane sveče, cvetje, svete maše. Zahvala g. 
župniku Jožetu za obiske na domu, cerkveni obred in besede slovesa. Iskrena 
zahvala tudi ZD Trebnje in Splošni bolnišnici Novo mesto za vso pomoč. Hva-
la Komunali Trebnje, kvartetu Strmole, Stanetu in Mateji za besede slovesa ter 
vsem, ki ste jo skupaj z nami pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: Vsi njeni

ZAHVALA
Spet zlato žito bo zorelo,
a tebe več ne bo,
ker tudi ti si
kot zrnje v zemljo položeno ...

V 88. letu starosti se je od nas poslovil

FRANC KRIŽMAN
Primštal 4, Trebnje

Hvala vsem, ki ste bili del njegovega življenja, ga imeli radi in ga pospremili 
na zadnji poti. Hvala sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, 
darovane sveče in sv. maše. Hvala g. Slavku Kimovcu za lepo opravljen pog-
rebni obred, pevcem za čutno zapete pesmi, Komunali Trebnje za organizaci-
jo pogreba in cvetličarni Kala za lepe aranžmaje. Izjemna zahvala gre Službi 
NMP ZD Trebnje, UC SB Novo mesto in g. Bogomirju Humarju, dr. med., 
za dolgoletno zdravljenje. Hvala vaščanom za izjemno podporo in pomoč ter 
Društvu vinogradnikov Trebnje za častno nošenje praporja v spomin našemu 
dragemu atetu. 

Žalujoči: vsi njegovi

Hvala ti, mami, za rojstvo − življenje.
Hvala za vso dobroto, ljubezen in skrbi.
Hvala za bisere, vtkane v trpljenje.
Počivaj v miru in si odpočij
vse za nazaj.

ZAHVALA

Naša draga mami in mama 

MARTA SLAK, 
rojena ŠLOGAR, iz Knežje vasi 12,

je v 83. letu za vedno zaprla oči in odšla tja, kjer ni več bolečin in trpljenja.

Ob njenem odhodu se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, sodelavcem in znancem, ki ste se poklonili v njen spomin, nam 
izrekli besede sožalja in tolažbe. Hvala vsem, ki ste nam ob trenutkih slovesa 
kakorkoli pomagali. 
Iz srca hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na zadnjo pot in darovali za 
cvetje, sveče in svete maše.
Mami, za vedno boš ostala v naših srcih.

Žalujoči: otroci Mateja, Nataša, Irma in Janez z družinami.

ZAHVALA

V 96. letu starosti je tiho odšla

ANA JAVORNIK
Režunova 12, Trebnje

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, daro-
vali za sv. maše, cvetje in sveče. Zahvala g. župniku Slavku Kimovcu za lepo 
opravljen obred, pevcem kvarteta Strmole za ganljivo zapete pesmi in izražene 
besede slovesa.

Posebna zahvala gre tudi DSO Trebnje in zdravstvenemu osebju ZD Trebnje 
ter Komunali Trebnje.

Počivajte v miru!
Nuša Borštnar

 ZAHVALA
Mama draga, mirno spi
v deželi tisočih luči,
ostal spomin na tebe bo,
dokler se spet ne snidemo.

 V 80. letu starosti je za vedno zaspala naša
draga mama, babi, prababi, sestra, teta in sestrična

 JOŽEFA KOLENC
 Salarjeva Pepi
 Križ 7, Trebnje

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znan-
cem, sosedom in sodelavcem za vso podporo in pomoč, za izrečena sožalja, 
darovano cvetje, sveče in svete maše. Iskrena hvala g. župniku Marku Japlju za 
lepo opravljen obred, pevcem za zapete pesmi in izvajalcu Tišine ter pogrebni 
službi Komunala Trebnje. Posebna zahvala Ini za ganljive besede slovesa.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala, da ste se v tako velikem 
številu našo babi pospremili k mirnemu počitku. 

Žalujoči: Vsi, ki jo imamo radi.

VABILO
Člani mešanega pevskega zbora Društva 

upokojencev Trebnje vabimo v svoje vrste 
upokojenke in upokojence in tudi mlajše 
ljubitelje zborovskega petja, ki bi želeli 

sodelovati v zboru, ki deluje pod vodstvom 
priznanega zborovodje. 

Zainteresirani lahko za več informacij 
pokličete na tel. 

041-647-572. 

DU Trebnje

zahvale
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Sponzor nove križanke je TRGOVINA VETEKS, 
Barbara Veselič s. p., Gubčeva cesta 7a, Trebnje.
Trgovina v svoji ponudbi že več kot 10 let ponuja kvalitetne slo-
venske izdelke hišnega tekstila in ostale opreme za vaš dom. 
V mesecu oktobru naše cenjene kupce razveseljujemo z akcijski-
mi cenami vzmetnic Meblojogi in prešitih odej ter vzglavnikov 
Odeje Škofja Loka. 
Za hladnejše jesenske dni smo pripravili tudi pester izbor toplih 
odej in dek različnih dimenzij in vzorcev. 
Lepo vabljeni v njihovo prodajalno!

Za vas so pripravili nagrade v vrednosti:
1. nagrada: posteljna garnitura saten v znesku 49,90 € 
2. nagrada: posteljna garnitura platno v znesku 24,95 €
3. nagrada: set brisač v znesku 19,90 €

Geslo križanke in svoj naslov pošljite izključno na dopisnicah na 
Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali na elektronski na-
slov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com, in sicer najkasneje do 
ponedeljka, 2. 11. 2022. Gesel po tem datumu in gesel brez na-
slova ne bomo upoštevali.

Pravilno geslo septembrske križanke se glasi BREZ GLUTENA.
Prejeli smo 93 rešitev, od tega 1 nepravilno. Na seji 3. 10. 2022 
smo izžrebali 3 nagrajence:

1. nagrada: VILMA MURN, Korita 15, 8211 Dobrnič
2. nagrada: BRIGITA STRMOLE, Gradišče pri Trebnjem 107,  
8210 Trebnje
3. nagrada: KARMEN AVSEC, Cesta 24. julija, 1231 Črnuče

Nagrajenci naj pokličejo Ščepec Vanje, Vanja Štrumbelj s.p., na 
telefon 070 660 482 in se dogovorijo za prevzem nagrad.

križanka
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FORD KUGA HIBRID

Uradna poraba goriva: Uradna poraba goriva: 5.4-8,3 l/100 km. Uradne emisije CO2: 118-146 g/km. Emisijska stopnja Euro 6d. Uradne emisije NOx: 0,0099-0,0130 g/km. Specifične emisije trdih delcev: / g/km. Število delcev: / x 1011. 
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolične, za napake v tisku ne odgovarjamo. 

PRIHRANITE PRI GORIVU  
S HIBRIDNO TEHNOLOGIJO 
NA ZALOGI!
AC VOVK LOČNA 10A, 8000 NOVO MESTO,  

      
07 302 17 12                                      ACVOVK.SI

Četrtek,
13. oktober 2022

17.00 Otroški abonma Levček Kulturni dom Trebnje ZKD Trebnje in JSKD OI Trebnje

Sobota,
15. oktober 2022

8.00−12.00 
Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Dobrote Dolenjske

Nedelja,
16. oktober 2022

12.00 Dobrnič 2022 Pred gasilskim domom v Dobrniču 
Zveza združenj borcev za vrednote  
NOB Slovenije

Torek,
18. oktober 2022

17.00 Kul3: Keramika z Nino Mrđenović
Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje

JSKD OI Trebnje, CIK Trebnje

Sobota,
22. oktober 2022

8.00−12.00 
Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Dobrote Dolenjske

Nedelja,
23. oktober 2022

19.00 Vid Valič: Strast, dojenček in rompompom Kulturni dom Trebnje Vid Valič

Torek,
25. oktober 2022

17.00 Kul3: Keramika z Nino Mrđenović
Galerija likovnih samorastnikov  
Trebnje

JSKD OI Trebnje, CIK Trebnje

Sobota,
29. oktober 2022

8.00−12.00 
Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Dobrote Dolenjske

Petek,
4. november 2022

19.00 Tekma RK Trimo Trebnje : RK Celke Piv. Laško Športna dvorana OŠ Trebnje RK Trimo Trebnje

Sobota,
5. november 2022

8.00−12.00 
Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Dobrote Dolenjske

Torek,
8. november 2022

19.30
Gledališki abonma za odrasle TIM: JESENSKI 
ROCK‘N‘ROLL (Komedija v dveh dejanjih)

Kulturni dom Trebnje JSKD OI Trebnje

Sreda, 
9. november 2022

Četrtek,
10. november 2022

17.00 Otroški abonma Levček Kulturni dom Trebnje ZKD Trebnje in JSKD OI Trebnje

Sobota,
12. november 2022

8.00−12.00 
Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Dobrote Dolenjske

13.00 36. Popotovanje po Levstikovi poti - Razhodnja Vaški trg na Čatežu Turistično društvo Čatež


