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Trebnje

Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje, 
Goliev trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goli-
ev trg 5, 8210 Trebnje
Odgovorna urednica: Mojca Smolič
Uredniški svet: Mitja Hren, Vanja Jakopin, Ma-
teja Grebenc Kepa, Darinka Krevs, Petra Pust 
Smolič, Milan Žnidaršič, Franc Brane Praznik, 
Mojca Smolič, Andreja Perc
Lektorica: Silva Kastelic
Grafična podoba: Simona Pate Popelar
Tisk in prelom: Tiskarna Januš d.o.o, Ljubljana
Naklada: 4.850 izvodov, ki se razdelijo brez-
plačno vsem gospodinjstvom in podjetjem v 
občini Trebnje. 
Uredništvo si pridržuje pravico do objave, 
neobjave, delne objave ali krajšanja nena-
ročenih prispevkov v skladu s prostorskimi 
možnostmi in uredniško politiko. Prosimo, 
da posamezni prispevki ne obsegajo več kot 
1000 znakov s presledki in fotografijo v for-
matu JPG ali podobno. Fotografij neprimerne 
kakovosti za tisk ne bomo objavili, prav tako 
ne bomo objavili fotografij, pripetih v progra-
mu Word zaradi slabe resolucije. Prispevki 
političnih strank in neodvisnih list ne smejo 
presegati 750 znakov s presledki. Prispevkov, 
ki ne bodo podpisani s polnimi imeni avtor-
jev, ne bomo objavili. Prosimo, da ob prispev-
ku vedno navedete tudi avtorja fotografije. 
Uredništvo si pridržuje pravico, da neprimer-
ne in žaljive vsebine ne objavi. 
V Glasilu občanov se brezplačno objavi osmr-
tnica ali zahvala ob smrti pokojnih občank ali 
občanov občine Trebnje v obsegu 800 znakov 
s presledki. Spominskih objav ob obletnicah 
smrti se ne objavlja. Poslanih slik za objavo 
ne vračamo. V Glasilu občanov se proti plačilu 
v skladu s sprejetim cenikom objavljajo tudi 
oglasi, ki so pripravljeni za tisk, torej oblikovani 
in v primernih formatih: PDF v kakovosti za tisk 
in CMYK-formatu. Če kakovost ni ustrezna, se 
objavo oglasa zavrne. Naročnik oglasa je dol-
žan spoštovati avtorske pravice glede upora-
be fotografij in besedila v oglasnih sporočilih. 
Oglasi niso lektorirani. 

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

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo števil-
ko je ponedeljek, 1. 2. 2021, predviden izid je 
v sredo, 10. 2. 2021.
Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po 
tem datumu, bodo uvrščeni v naslednjo števil-
ko, če bodo še aktualni.

občinske novice

Alojzij Kastelic, l.r.

Pandemija, 
pandemija, 
pandemija …
Spoštovane in spoštovani,
najprej želim še enkrat srečno in zdravo leto 
2021. Moj osnovni cilj je, da ohranim zdra-
vje in se ne okužim z covidom 19 in se čim 
prej cepim. Nekateri so skrajno neprevidni 
oziroma jemljejo to bolezen kot sezonski 
prehlad in se jim zdi okužba kot nekaj, kar je 
treba poizkusiti. Drugi izzivajo usodo. Neka-
teri so celo na Občino prišli v službo, čeprav 
so imeli rizični stik. Skrajno neodgovorno. 
Dolgoročne posledice okužbe so lahko zelo 
kritične, in sicer pojav strdkov, posledično 
kapi, večja možnost demence, odpoved or-
ganov itd. Zato vas prosim ne izzivajte svoje 
usode in sreče. Vsaka neprevidnost lahko 
terja življenja vas ali vaših najbližjih.
Koledar, ki ga je Občina letos posvetila du-
hovnosti in župnijam, ki delujejo na področ-
ju občine Trebnje, je nekatere zelo razbu-
ril. Sovražnost do verujočih lahko enačimo 
z rasizmom, zato me je posebej zabolelo, 
ko sem to opazil celo med športniki. Vsaka 
nestrpnost in sovraštvo sta zelo nevarna 
za skupnost in ju je potrebno v kali zatre-
ti. Občina Trebnje je v preteklosti bila zelo 
razklana in razdvojena in upal sem, da je 

to že za nami, pa na žalost ni. Različnost nas 
bogati in samo medsebojno spoštovanje in 
strpnost vodita v hitrejši razvoj in srečnejšo 
skupnost. Sicer pa so ateisti zagovorniki mul-
tikulturnosti, razen nas kristjanov ne prena-
šajo.
Leto 2020 je bilo za Občino zelo uspešno, re-
alizirali smo več, kot sem pričakoval glede na 
razmere. Naj omenim samo nekatere: Indu-
strijska cona, Vrtec Šentlovrenc, protipoplav-
ni ukrepi, mrliška vežica Sela pri Šumberku, 
dokončanje športnega parka, nadgradnja ČN, 
ceste itd. Seveda je pred nami načrt za investi-
cije v letu 2021 in 2022, ki je še v usklajevanju. 
Občina Trebnje je zelo hitro rastoča občina ter 
dobro sodelovanje in strpnost nas lahko po-
peljeta na vrh razvitosti v Sloveniji. 

Ostanite Z D R A V I, Alojzij Kastelic

Poročilo s 15.  
in 16. dopisne seje 
Občinskega sveta 
Občine Trebnje
Občinski svet Občine Trebnje je na 15. 
dopisni seji odločal o nadomestnem man-
datu članu Občinskega sveta in o izved-
bi volitev v Razvojni svet regije Jugovz-
hodna Slovenija za mandatno obdobje 
2021−2027. Občinski svet Občine Trebnje 
je za nadomestnega člana imenoval Vin-
ka Ribiča, ki je nadomestil Nina Zajca, in 
sicer za preostanek mandata Občinskega 
sveta Občine Trebnje. Občinski svet je po-
trdil izvedbo volitev v Razvojni svet regije 
Jugovzhodna Slovenija za mandatno ob-
dobje 2021−2027 in za ta namen imeno-
val tričlansko komisijo ter določil izvedbo 
tajnih volitev za sredo, 16. 12. 2020, med 
16.00 in 17.15 v veliki sejni dvorani Občine 
Trebnje. Seja je bila zaključena 14. decem-
bra 2020.
Na 16. dopisni seji je Občinski svet Obči-
ne Trebnje potrdil zapisnik o glasovanju 
o kandidatni listi za Razvojni svet regi-
je JV Slovenija za mandatno obdobje 

2021−2027 in se seznanil z izidom glasovanja 
o kandidatni listi za Razvojni svet regije JV 
Slovenija za mandatno obdobje 2021−2027, 
pri čemer je za t. i. zaprto listo glasovalo 14 
članov, tj. vsi, ki so opravili glasovanje na taj-
nih volitvah. Potrdil je Program odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode na območju občine Trebnje za obdobje 
2021−2024, Dokument identifikacije investi-
cijskega projekta (DIIP) Večnamenski dom 
Svetinja, člani Občinskega sveta so se sezna-
nili z neskladjem pri razumevanju razdelitve 
upravičenih in neupravičenih stroškov v fazi 
neposredne potrditve kohezijskega projekta 
Odvajanje in čiščenje odpadne vode poreč-
ja Krke – Občina Trebnje med Ministrstvom 
za okolje in prostor ter Občino Trebnje ter 
s Sklepom o začasnem financiranju Občine 
Trebnje v obdobju januar – marec 2021. Seja 
se je zaključila 23. decembra 2020.
Vse informacije o sklicu in vsebini sej Občin-
skega sveta Občine Trebnje so na voljo na 
spletni strani Občine Trebnje (www.trebnje.
si), na kateri si lahko preberete gradiva in po-
trjene zapisnike preteklih sej.

mag. Klavdija Tahan Križman
Oddelek za splošne zadeve

OU Občine Trebnje
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Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje kot vodilni par-
tner LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje objavlja:

1. JAVNI POZIV
za izbor operacij sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za ure-
sničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Suhe krajine, Temenice in 

Krke v letu 2021

Namen javnega poziva:

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k 
uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2021 in sofi-
nanciranje njihovih stroškov v letih 2021–2023.
Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, 
in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategi-
je lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).

Razpoložljiva sredstva  
za sofinanciranje:

Okvirna višina razpoložljivih sredstev: do 323.533,12 EUR
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz ESRR znaša 
80 % (20 % se deli na nacionalni javni in zasebni prispevek).
Sredstva za sofinanciranje so zagotovljena na proračunskih postavkah:
PP MGRT: 160359 PN9.5-CLLD izvajanje-V-EU udeležba
PP MGRT: 160360 PN9.5-CLLD izvajanje-V-Slovenska udeležba

Objava in rok za vložitev 
predlogov operacij  
za sofinanciranje:

Javni poziv je objavljen 8. 1. 2021 in je odprt do vključno 7. 4. 2021. 
Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti 
na naslov LAS STIK, CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, Kidriče-
va ulica 2, 8210 Trebnje do vključno 7. 4. 2021 ali osebno dostaviti pri tajništvu 
vodilnega partnerja na naslovu CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, 
Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje do vključno 7. 4. 2021 do 13.00.

Obdobje upravičenosti 
stroškov

Upravičeni stroški za izvedbo operacij so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odo-
britev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Ne glede na prejšnji odstavek je datum začetka upravičenosti stroškov storitev 
zunanjih izvajalcev iz petega odstavka 28. člena in petega odstavka 35. člena Ured-
be CLLD (splošni stroški) 1. januar 2014. Ne glede na četrti odstavek 29. člena te 
uredbe se operacija lahko začne izvajati pred obdobjem upravičenosti, vendar ne 
pred 1. januarjem 2014.

Informacije o javnem pozivu:

Po elektronski pošti: las-stik@ciktrebnje.si
Po telefonu: 07 / 34 82 103 vsak delovnik: pon.−čet. med 9. in 15. uro in v pet. med 
9. in 13. uro. 
Zadnja vprašanja bodo možna do 5. 4. 2021.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani LAS STIK: https://www.las-stik.si/

CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE
Vodilni partner LAS STIK

07 / 34 82 103, las-stik@ciktrebnje.si 
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Novoletno darilo  
KS Veliki Gaber 
Gospodinjstva KS Veliki Gaber niso prejela vsakoletnega koledar-
ja in niso prejela novoletne čestitke. Prejela so slovensko zastavo. 
Ob njej pa prijazno navodilo za njeno uporabo. Zavedni državljani 
so jo uporabili že ob obletnici plebiscita. Na ta način je KS dobila 
praznično podobo. Pohvale, ki so jih izrekli krajani, so dokaz, da je 
bila odločitev svetnikov pravilna. Posebna zahvala gre avtoprevo-
zniku, ki je v SMS-sporočilu ponudil celo finančno pomoč socialno 
ogroženim družinam. Tisti, ki darila ob tej priliki niso uporabili, 
imajo možnost popravnega izpita že 8. februarja.
Mladi nadebudnež se je zastave tako razveselil, da je takoj ste-
kel na domači balkon in jo s ponosom pokazal sebi in svetu. »Na 
mladih svet stoji«, pravi pregovor. Jaz pa dodajam: Za vsakim gr-
menjem posije sonce.

Mirko Gliha, Slika Lidija Pajk

Pomoč ob potresu 
v Veliko Gorico
Po rušilnem potresu v sosednji Hrvaški se 
je v pomoč prizadetim odzvala tudi Gasil-
ska zveza Trebnje z društvi. Gasilska zveza 
Trebnje je pobratena z Vatrogasno zajed-
nico grada Velika Gorica (PGD Trebnje pa z 
istoimenskim društvom). Prvi dan novega 

Pomoč ljudem v stiski
Na Centru za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, enota Treb-
nje zaznavamo, da je epidemija vplivala tudi na številne družine 
na našem območju. Predvsem v drugem valu je bila zaznana sti-
ska v družinah, s katerimi se do sedaj nismo srečevali. Iz različ-
nih vzrokov, kot so bolezen, tudi smrt, nenadna brezposelnost in 
tudi razni nepričakovani večji stroški, so se prenekatere družine 
na novo znašle v stiski. 
Veseli nas, da je še vedno veliko ljudi, ki so pripravljeni pomagati 
ljudem v stiski. Kar nekaj posameznih donatorjev je v sodelova-
nju z nami osrečilo posamezne družine. Stekli sta tudi dve večji 

akciji zbiranja prehrane. Največja akcija je bila v sodelovanju z 
Alenom Štritofom. Akcijo je izvedlo tudi Športno društvo Mulčki 
tika taka. S prehrambenimi paketi smo tako obdarili 50 družin in 
posameznikov ter jim tako polepšali praznične dni. 
Kot že vrsto let smo tudi letos na Enoti Trebnje pristopili k akciji 
Božiček za en dan v sodelovanju s Savino Goličnik ter razdelili 
otrokom in nekaterim starostnikom 280 bogatih božičkovih da-
ril. 
Vsem donatorjem se zahvaljujemo za posluh in pomoč ljudem 
v stiski. 

Andreja Selšek
Pomočnica direktorice na Enoti Trebnje

Vodstvo GZT in VZGVG

ALK pri odpravi posledic potresa

leta so tako v pomoč z avtolestvijo (ALK) 
odpotovali trije člani PGD Trebnje (Urban 
Hren, Igor Mlakar in David Božič), v soboto 
pa sta odšla za zamenjavo do nedelje zve-
čer še dva člana (David Matoh in Gašper 
Kek), ki so pomagali pri odpravljanju po-
sledic potresa, največ pri sanaciji dimni-
kov. 
Po dodatni prošnji je GZT s pomočjo ga-
silskih društev zbrala še zaščitno gasilsko 
opremo (več ali manj odsluženo po slo-

venskih standardih) in jo je vodstvo GZT v 
nedeljo odpeljalo v Veliko Gorico. 
Pomoči pobratenih gasilskih prijateljev in 
občin Temeniške in Mirnske doline z ALK 
se je poleg gasilcev in prizadetih občanov 
razveselil tudi tamkajšnji župan. Izjemno 
navdušen je bil tudi nad hitrim in učinkovi-
tim delovanjem ALK, kar je v teh trenutkih 
še toliko bolj pomembno. 

Za GZ Trebnje
Mojca Femec

novice



7
Trebnje

Med najboljšimi 
penečimi vini  
na svetu kar dve 
medalji v roke 
Jožetu Bevcu 
Na londonskem peninskem tekmovanju 
Glass of Bubbly Awards 2020 je prejel zla-
to medaljo v kategoriji Classic in Elegant 
za penino Barbara Brut Rose in srebrno 
medaljo za penino Lea, Rumeni muškat 
2019 in se z lahkoto postavlja ob bok uve-
ljavljenim proizvajalcem penečih vin v sve-
tovnem merilu.
Slovenski vinarji so se z najboljšimi pride-
lovalci penečih vin v svetu, kot sta Franci-
ja in Italija, pomerili s skoraj 80 penečimi 
vini ter dosegli izjemen uspeh. V sam vrh 
svetovno znanih penin pa se je letos uvr-
stil tudi Jože Bevec iz Dolenje Dobrave pri 
Trebnjem.
Jožeta poznamo kot lastnika bara »Hram,« 
podjetnika z izjemno izostrenim čutim za 
naravo in njegovim ustvarjanjem. V njego-
vem baru je moč videti ekskluzivno izdela-
ne mize in stole iz vinske trte, ravno tako 
pa se sedaj pri novogradnji svoje vinske 
kleti poslužuje naravnih materialov in iz 
njih ustvarja nemogoče.
V lanskem letu je na ocenjevanju vin v veli-
kem finalu dobil 15 medalj. Njegovi vodilni 
sorti sta chardonnay in rumeni muškat. Je 
velik ljubitelj predikatnih vin, saj njegov ar-
hiv zajema prek 27 vin.

Kako in kdaj ste stopili na pot vinarstva?
Z vinsko trto sem povezan že od malih nog, 
saj je imel vinograd že moj oče in kasneje 
sem delo nadaljeval sam. Seveda z novimi, 
žlahtnimi sortami in bolj zahtevnimi pride-
lavami. Vinograd, ki ga imam na Rihpovcu, 
je del mojega življenja, ki mu posvečam 
veliko časa in seveda ljubezni, saj je trta 
zame nekaj živega. Ni dovolj le obdelava. 
Zahteva svoj čas in nego, če želimo imeti 
kvaliteto. Vse to jemljem osebno in temu 
primeren je tudi končni produkt. 

Katera pa so vaša izbrana vina letnika 
2020?
V kleti je moč najti avtohtona vina, vina po-
zne trgatve, jagodne izbore, suhe jagodne 

izbore in še nekatere, ki jih čaka še kar ne-
kaj donegovanja, kajti tista najboljša bodo 
zorela najmanj do konca prihodnjega leta. 

V Londonu so v decembru podelili nagra-
de za najboljši kozarec mehurčkov na sve-
tu. Vemo, da so le-te v samo pičlih treh 
letih postale najprestižnejše nagrade za 
peneča vina iz vsega sveta, kjer ste se tudi 
vi povzpeli v sam vrh. Kaj vam to pomeni?
V Sloveniji je postal že nek trend, da vsak 
vinar ustvari svojo penino, saj je na trgu 
že okoli 250 penečih vin. Res pa je, da se 
razlikujemo v kvaliteti, ki se pokaže na 
takšnih prestižnih tekmovanjih, kot sta v 
domačem prostoru Festival penin Porto-
rož in seveda na svetovnem nivoju Glass of 
Bubbly Awards v Londonu. Stati ob boku 
najboljšim vinarjem na svetu je nekaj, kar 
je bilo še nedolgo nazaj le iluzija in je danes 
realnost in, ko dobiš potrditev, da je tvoj 
produkt tisto, kar na svetovnem nivoju šte-
je, je nekaj neprecenljivega.

Z vrhunskimi uvrstitvami ste slovenski 
vinarji uspeli našo deželo postaviti v sam 
svetovni vrh na vinski zemljevid.
Konkurenca je bila velika in s štirinajstimi 
slovenskimi dobitnicami zlatih odličij smo 
v zadnjih 25 letih naredili še korak višje. To 
je le pokazatelj, da znamo tudi v navadni 
vinorodni deželi pridelati vrhunske pe-
nine in za to ni potrebna le šampanjska 
pokrajina. Ne dvomim, da naš pravi čas 
šele prihaja. Vem, da po kleteh naših vi-
narjev zorijo dobra vina in penine, le čas in 
pogum sta potrebna za postavitev na trg.

Vinarji veliko eksperimentirate s sortami 
in skoraj ni sorte, iz katere ne bi nastalo 
peneče vino in tudi penina. 
Se strinjam. Na trgu je ogromno penečih 
vin, a več ali manj se z vsako poudarja nje-
no področje. Težko bi na našem delu gojili 
sorto vinske trte, ki je avtohtona za drug 
predel dežele, zato je toliko bolj pomemb-
no gojiti in pridelovati tisto, kar je vinorod-
no za naše konce.

Od kod vam tak navdih za penine?
Pred 20 leti sem na Biotehniški fakulteti 
opravljal izpit Degustator 2, kjer nam je 
vse čarobnosti o vinu pričaral prof. doc. dr. 
Mojmir Wondra. V meni je prižgal plamen 
z besedami: »Dolenjci imate dobro vino, a 
nimate poguma, da bi delali penino.« Želel 
sem pripraviti produkt, s katerim sebi in 
širše lahko dokažemo, da imamo Dolenjci 
poleg dobrega vina znanje, voljo in dovolj 
poguma. Uspelo mi je.

Vemo, da je vsak šampanjec penina, 
medtem ko vsaka penina ni šampanjec in 
vemo, da je več kot pred 350 leti v Šam-
paniji pater Don Perignon po naključju 
pripravil peneče vino.
Res je in šampanjci so samo tiste penine, 
katere domovina je francoska pokrajina 
Šampanja in so narejeni izključno po šam-
panjski oziroma klasični metodi. Penine iz 
različnih pokrajin in dežel pa nikoli ne poi-
menujemo šampanjec.

intervju
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Kakšne pa so metode pridelovanja?
Poznamo dve vrsti: šampanjsko ali klasično 
metodo ter charmat oz. tankovsko meto-
do. Pri klasični metodi sekundarno vrenje 
poteka v steklenici, pri charmat ali tankov-
ski metodi pa v velikih visokotlačnih poso-
dah oz. tako imenovanih tankih. 

Svetovno cenjeni francoski šampanjci 
so pridelani iz čistega chardonnaya ali iz 
modrega pinota. Tudi vi pripravljate pe-
nino, narejeno po šampanjskem vzoru iz 
čistega chardonnaya?
Sam se poslužujem vedno le najboljše sor-
te in tudi kvalitete, saj menim, da le iz do-
brega lahko pričakuješ najboljšo kvaliteto. 
S tem lahko dosežem prave arome, kisline 
in ostale potrebne parametre za vrhunski 
produkt.

V naši deželi smo že nekako navajeni na 
radgonska sladka peneča vina. So vaše 
penine po okusu primerljive z njimi. Ima-
te suhe, polsuhe penine? 
Vemo, da so najbolj razširjene penine na-
stale z dodatkom sladkorja in trg se je na 
to navadil. Še vedno pa menim, da je suha 
tista, ki jo lahko pijemo vedno in jo tudi 
kombiniramo s hrano, kar je pri sladkih 
težko.

Koliko vrst penin imate? 
V kleti se nahajajo penine z imeni: Jože-
tova penina, penina Vida, Irena, Barbara 
in Lea. Manjka mi le še penina Matic, ime 
mojega vnuka.

Vsa imajo svoja imena. Po kom in zakaj? 
Poimenoval sem jih po imenih družinskih 
članov, saj so vzporedno z mano tudi oni 
del te zgodbe.

Za razliko od preteklih let ste letos v dru-
gačnih okoliščinah predstavili vinski letnik 
2020. Ob prejemu novih mednarodnih 
priznanj niste mogli z vinoljubci nazdra-
viti, saj ni bilo martinovanj. Imate kakšen 
načrt za poznejši čas?
Seveda, ko mi bodo razmere omogočale, 
da bom lahko odprl vrata svoje vinske kleti, 
bom povabil svoje prijatelje, strokovnjake 
in vse, ki so na kakršen koli način povezani 
z mojo vinsko zgodbo. Rad vidim, da moje 
proizvode okuša širša množica, saj le tako 
dobim splet pravih informacij, ki mi dajo 
novega zagona za delo in piljenje v višjo 
kvaliteto produktov.

Vaša vinska klet je posebna, drugačna. 
Vanjo vlagate svoje ideje, znanje in svoj 
prosti čas. Detajli in domiselni dodatki pa 
lepo nizajo njeno podobo. 

Ves svoj prosti čas in ideje prenašam v klet, 
kot sem jih v svoj lokal. Rad imam naravo, 
njene dobrine, ki se nam ponujajo na vsa-
kem koraku.

Od kod zamisel, da gradite vse iz naravnih 
materialov?
Imam žilico po ustvarjanju iz materialov, 
ki se zdijo ljudem nekoristni. Tako mi pri 
gradnji pride prav prav vsak kamenček, 
korenine vinskih trt in ostalo, za mnoge 
že odsluženi materiali. Če vse z občutkom 
povežeš v celoto, je lahko sama uporaba 
in izgled poseben, unikaten. Le-to pa da 
samo še dodano vrednost vinom, ki lahko 
zorijo v lepi vinski kleti.

Gradnja vinskih kleti z neko naravno, po-
udarjeno arhitekturo je nekaj posebne-
ga. Je to, da imaš veliko in moderno klet 
in s tem tudi degustacijski prostor, postal 
trend med vinarji? 
Pri arhitekturi in dizajnu vsak vinar na nek 
način izraža svoj stil. Naša klet je drugačna 
od večine, nekaj posebnega. Predvsem pa 
naj bi bila klet prostor, kjer z veseljem po-
kušamo vina, sedemo z družino, prijatelji, 
praznujemo preteklost, nazdravljamo se-
danjosti in se veselimo prihodnosti. Vemo, 
da je vino pijača za druženja, dodatek h 
kulinariki in del turizma. Ne gre samo za 
pitje alkohola marveč nek obred oz. kultu-
ro pitja, ki ga je potrebno spoštovati.

Koliko vinskih sort je možno okušati v 
vaši vinski kleti?
V kleti imam devet (9) vrst vina. Od avtoh-
tonega cvička, modre frankinje, char-

donnaya, belega dolenjskega, do poznih 
trgatev. Posebnost pa je 160 steklenic bo-
žičnega vina, ki smo ga trgali na božič leta 
2015.

Lansko leto oz. natančneje 4. januarja so 
vam pogoji dovoljevali, da ste opravili 
tudi trgatev jagodnega izbora. Vaša oce-
na za vino je bila 19,35. Ste bili veseli?
Seveda, saj vsak vinar rabi potrditev za 
svoje delo. Še bolj kot številke sem bil vesel 
pohvale gospe Ivanke Badovinac, strokov-
njakinje in poznavalke vin, ki mi je pohva-
lila vina in mi dala navdih še za manjkajoči 
produkt v moji seriji. To je vinjak.

Lotili ste se tudi pridelave omenjenega 
produkta. Kaj bi povedali o njem?
Vinjak je posebna vrsta žganja, pri pripravi 
katerega je ogromno število vidikov, ki jih 
je treba popolnoma upoštevati, da lahko 
pijačo sploh poimenujemo. To bo neka 
posebnost in upam, da bo iz sodčkov priš-
la res vrhunska stvaritev, kvaliteta. Vse 
sem skrbno pridelal, skuhal, stočil v nove, 
hrastove sodčke, ki bodo dali tisti žlahten 
okus pijači, ki jo zahteva. Že sedaj so vonj, 
barva in okus kljub še visoki voltaži tisti, 
ki mu dajejo pravi in žlahtni okus. Težko 
čakam končen produkt, a pustimo se pre-
senetiti.

Tako je Jože presenetil ne le nas, tudi sam 
svetovni vrh vinarjev, kjer je dokazal, da 
mu je petnajstletno delo in ljubezen do 
pridelave in nege penin zlezla pod kožo.

Mojca Smolič

intervju
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Nova pridobitev za 
PROSTOFER Trebnje
Na pobudo prostovoljcev v programu PROSTOFER je konec de-
cembra njihovo električno vozilo kot prvo v Sloveniji opremljeno 
tudi z novim prenosnim avtomatskim DEFIBRILATORJEM – AED. 
Aparat bo namenjen vsem uporabnikom PROSTOFERJA in osta-
lim udeležencem v času prisotnosti vozila v prometu.
S ciljem za dobro in varno opravljeno storitev do uporabnikov je 
vseh 10 šoferjev na lastno pobudo v letu 2020 obnovilo znanja v 
cestno prometnih predpisih, se udeležilo poligona varne vožnje 
v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem, opravilo individualni 
trening vožnje z inštruktorjem, v kratkem pa bodo pridobili tudi 
znanje o uporabi AED in obnovili tečaj prve pomoči.
Občini Trebnje kot nosilki in financerki programa PROSTOFER se 
za vso pridobitev zahvaljujemo.
Če ste stari najmanj 65 let, brez svojcev ali prijateljev in v težjem 
socialnem položaju ali ne morete več voziti svojega vozila, lahko 
pokličete na klicni center ZLATE MREŽE od ponedeljka do petka 
med 8. in 16. uro na brezplačno telefonsko številko 080-10-10 in 
se dogovorite za brezplačni prevoz. 

 Za DU Trebnje, Darinka Krevs

Prostovoljstvo v Društvu 
upokojencev Trebnje
Društvo upokojencev Trebnje kot nosilec programa »Starejši za 
starejše« in DU Velika Loka, ki je pridruženo v programu, delujeta 
na projektu od leta 2015. V juniju 2019 nam je bila zaupana nova 
naloga prostovoljstva za občinski program PROSTOFER – šofer 
prostovoljec. V oba programa je vključenih 30 prostovoljcev, ki z 
največjim čutom in zagnanostjo posvečajo svoj prosti čas, znanje, 
del svojega srca sočloveku, in sicer tako z obiski kot s prevozi sta-
rejših občanov občine Trebnje. 
Program »Starejši za starejše«, ki je dobil v letu 2017 nagrado 
»Državljan Evrope 2017«, ki mu jo je podelil Evropski parlament 
(prejemnik Zveza društev upokojencev Slovenije), je namenjen 
vsem starejšim od 69. leta dalje, ki živijo doma, pa tudi mlajšim, 
če so bolni ali invalidni. Prostovoljke našega društva, ki jih je tre-
nutno 20, so v letu 2020 obiskale 845 občanov, opravile 915 ur 
prostovoljnega dela in prevozile 2862 kilometrov ter opravile 470 
telefonskih pogovorov. V času karantene so ohranjale telefonske 
stike z občani, predvsem s tistimi, ki živijo sami. Poleg omenjene-
ga so pomagale tudi pri dostavi zdravil in živil, pri hišnih opravilih, 
pri dostavi paketov in podobno. 
Program PROSTOFER – šofer prostovoljec je relativno mlad, saj 
poteka komaj leto in pol. V njem je vključenih 10 prostovoljcev, 
med njimi ena prostovoljka. S tem programom se želimo približa-
ti starejšim osebam nad 65 let in invalidom, ki potrebujejo prevoz 
in so v slabšem socialnem položaju, brez svojcev ali prijateljev. 
Šoferji, ki so vključeni v program, so v letu 2020 prevozili 8.108 
km in opravili kljub Covid karanteni 142 voženj ter 413 ur prosto-
voljnega dela. 
Poleg omenjenih programov so poverjeniki čez celo leto obiskali 
290 članov ob rojstnih dnevih, ob 80-letnici ter 90-letnici ter vse 
starostnike od 80. leta dalje ob novem letu.
Občini Trebnje, ki v celoti finančno podpira oba programa in del-
no obdaritev, in vsem prostovoljcem ter koordinatorjem progra-
mov Marti Dreža, Borisu Slaku in Jožetu Trlepu, ki z veliko mero 
čutnosti in prijaznosti opravljajo in koordinirajo svoje delo, se v 
imenu DU Trebnje zahvaljujem. 

Za DU Trebnje, Darinka Krevs, predsednica

Organiziran prevoz za 
starostnike do cepilnih mest
ZD Trebnje bo ta teden pričel s cepljenjem proti COVID-u, pred-
nost pri cepljenju pa imajo starejši od 80 let. Za vse starejše ob-
čanke in občane zato Civilna zaščita Občine Trebnje organizira 
brezplačne prevoze preko Prostorferja. 
Če ste v omenjeni starostni skupini in ste prejeli termin cepljenja 
proti COVID-u, vendar nimate prevoza, oziroma če poznate koga, 
ki potrebuje prevoz do cepilnega mesta, pokličite na brezplačno 
številko 080 10 10 najmanj dva dni pred želenim terminom in 
dogovorili se boste za prevoz. 
Cepljenje za nepokretne bo ZD Trebnje izvajal z reševalnimi vozili.

Štab CZ Občine Trebnje

novice



10
Trebnje

Izobraževanje na daljavo  
je postalo naš vsakdanjik
Leto, ki se je poslovilo, nas je vse postavilo pred izzive in pre-
izkušnje. Ne glede na starost in znanje smo bili za osvojitev 
novih znanj primorani poprijeti za nove tehnologije in stopiti 
iz cone udobja. Tudi UTŽO Trebnje je svoje delovanje iz učilnic 
prestavila na virtualne aplikacije in uspešno izvajala svoje de-
javnosti. 
Od oktobra dalje smo izvedli 8 torkovih predavanj, ki se jih ude-
ležilo 282 članov, v 19 različnih krožkih se je srečevalo in učilo 
kar 355 članov, novoletnega srečanja, ki nam ga je popestril 
igralec Gregor Čušin, se je udeležilo 72 članov.
»Predavanje zelo dobro, uspešno. Predavateljica temeljita! 
Za naslednje predavanje, torek, smo pripravljeni!« je povedal 
zadovoljni član univerze. Študijsko leto se je prevesilo v dru-
go polovico, še imate čas, da se nam pri aktivnostih pridružite. 
Seveda pa vsi upamo, da se bomo lahko čimprej srečali tudi »v 

Decembrske aktivnosti  
na OŠ Veliki Gaber
Šole so zaprte, a učenci in zaposleni na OŠ Veliki Gaber ne poči-
vajo. Decembra so navkljub oteženim razmeram v duhu prijazne 
solidarnosti izpeljali skoraj vse načrtovane praznične aktivnosti. 
Čeprav v šoli ni učencev, ki bi poskrbeli za praznično vzdušje, so 
polepšali okna šole s snežnimi kepami. Vsaka kepa prinaša lepo 
otroško risbico in skriva prijazno misel. S tem je tudi kraj dobil 
bolj praznično podobo. V okviru delovanja skupnosti učencev 
šole so zbirali sestavine za praznične dobrote za družine, katerih 
učenci obiskujejo šolo v Velikem Gabru. Odziv je bil odličen, tako 
da so lahko razveselili kar štiri družine in jim s tem polepšali pra-
znike. Odločili so se, da polepšajo december ne samo družinam, 
ampak tudi starostnikom, ki živijo doma, zato so zanje napisali 
prijazna pisma. V poštne nabiralnike jih je prispelo okoli šestde-
set. Učenci in zaposleni želimo vsem, še posebej pa osamljenim, 
prijazno, predvsem pa zdravo leto 2021.

Andreja Jaklič
Foto: Gregor Udovč

živo«. Več vsebin pa lahko preberete na spletni strani ciktreb-
nje.si.

Tanja Vrčkovnik, CIK Trebnje

novice
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Prejem Bloudkove nagrade leta 2009 iz rok olimpionika Mira Cerarja in takratnega predsednika 
države dr. Danila Türka

Jože na podelitvi izjemne osebnosti leta 2019

Jože Okoren – 
»Izjemna osebnost 
leta 2019«
Letošnja prireditev »Ljudje odprtih rok« 
je v organizaciji revije Naša žena/Ženska 
potekala 18. decembra v Narodni galeriji 
v Ljubljani. Na prireditvi so predstavili in 
razglasili: dobrotnika leta, darovalca leta, 
dobrega človeka in izjemno osebnost leta 
2019. Za presenečenje večera pa je poskr-
bel Trebanjec Jože Okoren, saj je prejel 
naziv »Izjemna osebnost leta 2019« in 
srebrno okrasno zaponko ptice v letu, ki je 
zaščitni znak akcije Ljudje odprtih rok.
Zahvalne listine in priznanja sta podelili 
mag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možno-
sti, in Marta Krpič, odgovorna urednica 
revije Naša žena/Ženska. 
V predstavitvi Jožeta Okorna so bila ome-
njena njegova plemenita, humanitarna in 
dobra dela, ki jih opravlja že desetletja. 
Sprva kot aktivni športnik in promotor 
športa, nato je kot organizator športa za 

Nekdanji paraolimpijec in dolgoletni 
predsednik Društva paraplegikov Dolenj-
ske, Bele krajine in Posavja Jože Okoren 
bo na predlog Vlade Republike Slovenije 
prihodnja štiri leta član odbora za pode-
ljevanje Bloudkovih priznanj.

Vlada Republike Slovenije je na 119. do-
pisni seji 5. novembra 2020 za štiriletno 
mandatno obdobje na predlog ministrice 
Simone Kustec imenovala nov odbor za 
podeljevanje Bloudkovih priznanj. Odboru 
bo v novem mandatnem obdobju predse-
doval Viki Grošelj, bivši vrhunski alpinist, 
Slovenec z največ preplezanimi osemtiso-
čaki in prvi Slovenec, ki se je povzpel na 
vse najvišje vrhove kontinentov. Med člani 
pa je zasedel mesto tudi Jože Okoren, do-
bitnik dveh paraolimpijskih kolajn, dolgo-
letni predsednik komisije za tekmovalni 
šport ter nekdanji podpredsednik Zveze 
za šport invalidov Slovenije - slovenskega 
paraolimpijskega komiteja. Jože je že leta 
1981 prejel Bloudkovo plaketo, leta 2008 
pa Bloudkovo nagrado. Bloudkova nagra-
da in plaketa sta najvišji in najbolj cenjeni 
državni priznanji Republike Slovenije, ki jo 
od leta 1965 podeljuje Odbor za podelje-
vanje Bloudkovih priznanj za dosežke na 
področju športa. 

invalide premikal meje. Je eden najzasluž-
nejših za razmah športa med invalidi in 
eden vidnejših članov Slovenskega para-
limpijskega komiteja in številnih drugih vi-
sokih organov na področju športa pri nas. 
V predstavitvi so med drugim zapisali: 
»Jože Okoren je iskren prijatelj, velik hu-

manitarec, svetovalec, organizator in pra-
vi vzornik« in tisti, ki ga poznamo, vemo, 
da to še kako drži.

JOŽE, ISKRENE ČESTITKE!

Martina Glavič

Jožetu Okornu plaketo Državnega sveta Republike Slovenije  
in mesto v odboru za podeljevanje Bloudkovih priznanj

Jožeta Okorna je Zveza paraplegikov 
Slovenije predlagala tudi za prejemnika 
plakete Državnega sveta Republike Slo-
venije. Le-te se podeljuje samo najzasluž-
nejšim društvenim delavcem – prostovolj-
cem. Na podlagi Pravilnika o priznanjih in 
plaketah Državnega sveta pa so ga potrdili 
tudi za to priznanje. Podelitev plaket za 
leto 2020 bodo izvedli takoj, ko bo prekli-
cana epidemija in bo druženje varno.

Ni kaj dodati. Tako se Jože kljub 53-letne-
mu življenju na vozičku vseskozi prizadeva 
za priznanja in razvoj športa med invalidi. 
Vseskozi se zavzema tudi za kvalitetnejše 
življenje, zdravje in razumevanje invalidov 
pri nas in jim nesebično pomaga.

Še na mnoga leta in veliko dobrih del  
mu želimo!

Mojca Smolič

novice
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Besede vabijo k sodelovanju
Že peto leto zapored bodo besede povezale literate štirih občin 
Temeniške in Mirnske doline. Na trebanjski izpostavi Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) so namreč objavili Ob-
močni literarni natečaj za avtorje, ki delujejo na območju občin 
Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje. K sodelovanju 
vabijo avtorje, starejše od 15 let, ki lahko sodelujejo s svojimi še 
neobjavljenimi pesniškim, proznimi ali dramskimi besedili. Pris-
pevke zbirajo do 8. februarja. 
Prispela besedila bo pregledala strokovna spremljevalka območ-
nega srečanja pesnica in pisateljica Stanka Hrastelj, ki bo na lite-
rarni delavnici avtorjem tudi podala strokovno mnenje in smerni-
ce za nadaljnje delo. 
Konec lanskega leta pa so na trebanjski izpostavi JSKD izdali tudi 
literarni zbornik Besede povezujejo 2018–2020, v katerem so 

Čas lepih želja
December je čas lepih želja, zahval, obdarovanj, sladkih do-
brot in še slajših misli. Je mesec praznovanj in okusno pri-
pravljenih jedi, med katerimi zagotovo ne smejo manjkati 
medenjaki. 
Vsako leto smo v tem času z otroki obiskali oskrbovance DSO 
in VDC Trebnje, jim podarili kakšno pesmico, topel objem in 
otroški smeh. Letos žal to ni bilo mogoče. Zato smo jim spekli 
in podarili medenjačke ter vsem zaželeli obilo zdravja, sreče, 
notranjega miru, upanja in ljubezni. Upamo, da smo jim vsaj 
malo polepšali praznične dni, jih spomnili na vrtec in jim na 
takšen način sporočili, da mislimo nanje in da jih pogrešamo. 
Verjamemo, da je bil ta december kljub razmeram poseben 
in nepozaben. Bodimo hvaležni, da imamo drug drugega, da 
je nekdo prijazen do nas, zahvalimo se svojim bližnjim, saj so 
oni tisti, ki nas imajo radi. Vsem želimo, da bi v novem letu 
imeli trdno oporo, moč za viharne dni in vselej pogled proti 
soncu.

Mali in Veliki iz Vrtca Mavrica Trebnje 
Mateja Kravcar

Iskrice ustvarjalnosti, pozitive, 
energije, spodbude
Na trebanjski izpostavi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
(JSKD) iščejo rešitve, da bi tudi v teh negotovih časih ljudem pri-
bližali kulturne dejavnosti. Svoje delovanje so v veliki meri prese-
lili na svetovni splet, kjer so na voljo različne brezplačne vsebine. 

Eden takšnih projektov je JSKD Iskrice. Iskrice ustvarjalnosti, po-
zitive, energije, spodbude ... V sodelovanju z ljubiteljskimi kultur-
nimi ustvarjalci z različnih področij namreč pripravljajo različne 
brezplačne delavnice. Začeli so s plesnima delavnicama, ki ju je 
pripravila Nika Povhe, na voljo pa bodo še številne druge vsebine 
z različnih ustvarjalnih področij, denimo risanje mandal, kami-
šibaj gledališče, stare igre, ki so nekdaj popestrile dolge zimske 
večere in drugo. 

Vsebine so in bodo na ogled na Facebook strani JSKD OI Trebnje 
in na YouTube kanalu JSKD OI Trebnje. Vabljeni k ustvarjanju z 
ljubiteljsko kulturo.

Joži Sinur, foto: JSKD OI Trebnje

zbrana besedila treh tovrstnih območnih literarnih srečanj. Be-
sedila je zbral in uredil prof. Ivan Gregorčič, ki je bil tudi strokovni 
spremljevalec preteklih srečanj. Zbornik je na voljo v Knjižnici Pa-
vla Golie Trebnje.

Joži Sinur, foto: JSKD OI Trebnje

novice
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Čarobni kamenčki 
V našem vrtcu nas združuje prav posebna 
nit – srčnost, ki jo še posebno v tem času 
želimo razširiti med ljudi, ki še kako po-
trebujejo prijazne in spodbudne besede. 
Zato smo se z otroki odločili narediti majh-
no, a neskončno dobro delo. V petek, 18. 
decembra, smo se odpravili na sprehod po 
Trebnjem. To pa ni bil čisto navaden spre-
hod. S čarobnimi kamenčki ljubezni, sreče 
in hvaležnosti smo po mestu Trebnje po-
lagali toplino. Šli smo lahkih nog naokrog, 
s soncem v rokah in z iskricami v očeh. 

Krasili jelke v mestnem parku
V sklop prazničnega decembra Občine Trebnje sodi tudi projekt – krasitev mestnega 
parka, ki se je zaradi epidemioloških razmer odvijal drugače, kot smo bili vajeni do sedaj. 
Za sodelovanje se je prijavilo 10 skupin z njihovimi mentorji/mentoricami iz Vrtca Ma-
vrica Trebnje: Sovice, Poskokci, Miške, Čebele, Pingvini, Dežniki, Zvezki, Duhci, Ogenjčki 
in Navihančki ter skupina Hiša otrok iz Zasebnega vrtca Maja Trebnje. Vsi so izdelali 
okraske in jih obesili na za ta projekt postavljene jelke. 
Projekt je na podlagi izbora Občine Trebnje, ki projekt financira, pripravila Zveza kultur-
nih društev Trebnje (ZKDT) v sodelovanju z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti 
(JSKD), Območno izpostavo Trebnje.

Zveza kulturnih društev Trebnje, Mojca Femec

Vzgojiteljice in otroci smo vedeli, da dela-
mo dobro delo, a šele tisti trenutek smo 
se zares začeli zavedati, kako smo ogreli 
srca mimoidočih. Odziv vsakega človeka je 
v nas pričaral občutke, ki jih ne bomo niko-
li pozabili. Tem malim glavicam pa je bilo 
predano čudovito in dragoceno sporočilo 
– da je treba srečo deliti. Ob takšnih tre-
nutkih se zaveš, kaj resnično pomeni tisti 
rek: »Osreči in srečen boš sam.« 

 Maja Marinčič, dipl. vzg.
 iz zasebnega vrtca Maja, 

Hiša otrok Trebnje

Gasilke izdelovale 
voščilnice doma
Komisija za članice pri Gasilski zvezi Treb-
nje (GZT) že nekaj let proti koncu no-
vembra organizira delavnico izdelovanja 
voščilnic za potrebe Zveze. V letu 2020 so 
članice Komisije prav tako izkazale zani-
manje. Ker razmere niso dopuščale običaj-
nega načina, so se odločile za ustvarjanje 
na domu gasilk. Mentorica Jasmina Dole-
nec (članica PGD Selo pri Mirni) in GZT so 
pripravili paketke z materialom ter jih iz 10 
prostovoljnih gasilskih društev dostavili 21 
gasilkam, ki so ustvarile preko 100 voščil-
nic za potrebe Zveze. 
Gasilska zveza Trebnje se iskreno zahvalju-
je vsem sodelujočim gasilkam. 

Foto: arhiv GZT 
Gasilska zveza Trebnje,

Mojca Femec
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Po julijskem podpisu pisma o nameri se je 
preostanek leta nadaljevalo z aktivnostmi 
za združitev in konec leta doseglo dokonč-
no odločitev o združitvi zadrug. Nastala bo 
največja zadruga v Sloveniji − Kmetijska 
zadruga Trebnje−Krka z.o.o., ki bo združe-
vala kmetovalce iz 15 občin JV Slovenije.
O pripojitvi in sami situaciji smo se pogo-
varjali z direktorjem KZ Trebnje Stankom 
Tomšičem.

Ste uresničili vizijo in vse zastavljene cilje 
leta?
V viziji, ki sem si jo predhodno pred svojim 
vodenjem KZ pripravljal, sem že razmišljal 
o povezovanju zadrug. Razdrobljene za-
druge, razen tiste specifične, ki se ukvar-
jajo samo z enim poslom, so premajhne, 
da bi dolgoročno lahko ostale konkurenč-
ne. Včasih je bila tudi majhna zadruga 
lahko konkurenčna, saj na trgu praktično 
ni imela konkurence niti za odkup mleka, 
živali niti pri prodaji blaga, ki so ga kupci 
potrebovali za svoje delo (gnojila, škropila 
…), danes pa je stanje na trgu popolnoma 
drugačno. Na vseh področjih je vzpostav-
ljena močna konkurenca. Imamo na eni 
strani močne zasebne odkupovalce kme-
tijskih proizvodov, na drugi pa različne 
trgovce, ki nudijo zadrugam konkurenčne 
storitve, s čemer se moramo soočati. 
Je to eden od dejavnikov?
Seveda, saj če zadruge ne bi bile konku-
renčne, če ne bi zagotavljale neke varno-
sti oziroma stabilnosti, bi kmetje kmalu 
ugotovili, da zadrug ne potrebujejo, saj so 
ustanovljene zato, da povečujejo gospo-
darske koristi svojih članov. Zato smo pri-
morani vzdrževati in povečevati svojo kon-
kurenčnost, da bomo lahko najboljši na 
svojem področju. S tem bodo tudi kmetje 
imeli še vedno potrebo po sodelovanju, 
saj bomo lahko še naprej omogočali stabil-
nost in partnerja, ki bo garancija za dobro 
sodelovanje. Večji bo obseg, večja bo naša 
konkurenčnost, saj bomo z večjimi nakupi 
lahko dosegali nižje vhodne cene in se laž-
je pogajali s partnerji. 
Ali so vas vsa ta razmišljanja pripeljala do 
povezovanja s KZ Krko z.o.o.? 
Po naključju smo v lanskem letu prišli do 
pogovorov s pristojnimi v KZ Krki in ugoto-
vili, da bo Krka dolgoročno težko prežive-
la kot samostojna zadruga, hkrati pa smo 
videli številne prednosti pri povezovanju 
obeh zadrug. Možnosti povezovanja smo 
podrobno preučili in ugotovili, da je za 
našo zadrugo, za zaposlene in člane obeh 

zadrug ter za razvoj kmetijstva v regiji 
dolgoročno smiselna in koristna združitev 
obeh zadrug.
Vemo, da je imela KZ Krka z.o.o. kar dol-
go časa likvidnostne težave.
Res je, a združevanje je bilo kontrolirano, 
premišljeno in se je finančno speljalo tako, 
kot smo načrtovali. KZ Krka z.o.o. v tem 
trenutku nima zapadlih obveznosti kakor 
tudi ne skupna zadruga. Likvidnostna situ-
acija KZ Trebnje je stabilna in primerljiva z 
likvidnostno situacijo lani v tem času. Tudi 
finančna obremenjenost skupne zadruge 
se v naslednjih petih letih ne bo povečeva-
la glede na predvideno finančno obreme-
njenost KZ Trebnje. 
Koliko članov imate sedaj z združitvijo?
KT Trebnje ima trenutno okoli 730 članov, 
članov skupne zadruge pa bo okoli 1000.
Koliko boste sedaj imeli zaposlenih?
Skupna zadruga bo imela nekaj manj kot 
250 zaposlenih.
Kakšen je bil lanski prihodek?
V lanskem letu smo poslovali uspešno in 
prvič v zgodovini KZ Trebnje presegli mejo 
50 MIO EUR prihodkov.
Razvoj lastne blagovne znamke Dobrote s 
kmetije. Kaj vam pomeni?
Z lastno blagovno znamko Dobrote s kme-
tije smo pričeli konec lanskega leta in ima-
mo poleg lastnih mesnih izdelkov KZ Krke 
že preko 30 drugih proizvodov. Želimo si, 
da bo seznam artiklov rasel in, da bomo 
kupcu lahko napolnili celotno košarico 
blaga z lokalno pridelanimi proizvodi.

Tukaj združujemo in povezujemo lokalne 
pridelovalce, ki lahko nudijo kakovostne 
pridelke, pridelane v domačem okolju. Vsi 
lepo vabljeni k sodelovanju.
Katere so vizije in prioritete za leto 2021?
V prihodnjem letu želimo predvsem ohra-
njati stabilno poslovanje skupne zadruge. 
Želimo, da bi prihodki ostali vsaj na rav-
ni skupnih prihodkov obeh zadrug v letu 
2020. Upamo, da bomo še uspešnejši tako 
pri prodaji trgovskega blaga kakor tudi pri 
odkupu in prodaji kmetijskih proizvodov. 
Načrtujemo nadaljevanje razvoja lastne 
blagovne znamke, ki smo jo pridobili z 
združitvijo s KZ Krka, Dobrote s kmetije. 
Iskali bomo možnosti in ob tem načrtovali 
širjenje prodajne mreže v naši regiji. Poleg 
obnove in razširitve prodajalen na območ-
ju KZ Trebnje nas čaka tudi obnova in raz-
širitev prodajaln KZ Krka. Zagotovo je zelo 
pomembna točka Agroservis, kjer kmalu 
pričakujemo nove vsebine.

Mojca Smolič

Z združitvijo obeh zadrug KZ Trebnje z.o.o. in KZ Krka z.o.o. 
nastaja močan kmetijsko gospodarski subjekt v JV Sloveniji

gospodarstvo
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Pred letom dni smo pisali o novem prev-
zemu vodenja Komunale, ki jo v sedanjem 
mandatu vodi gospod Franci Starbek, uni-
verzitetni diplomirani inženir gradbeništva. 
Svoje delovne veščine je nabiral v Cestnem 
podjetju Ljubljana, kasneje pa je na Občini 
Trebnje opravljal delo urbanista in vodje 
oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo. 
V letu 2018 je svoje znanje nadgradil še na 
Mestni občini Novo mesto kot vodja oddel-
ka za investicije.
Za prijavo na javni razpis direktorja Komu-
nale si je zadal vizijo zagotavljati visoke 
ekološke standarde na gospodarskih javnih 
službah ob čim nižji ceni za občane ter obe-
nem zagotoviti razvoj in napredek podjetja, 
ki bo občinam in občanom v pomoč in po-
nos.
Njegova vizija je bila optimizacija in posle-
dično racionalizacija poslovanja na gospo-
darskih javnih službah, dodatne poslovne 
priložnosti pa iskati na razvoju tržnih dejav-
nostih.

Se vaše ideje in vizije uresničujejo? Kaj je 
novega v tem času?
V letu 2020 smo ob podobnem obsegu po-
slovanja dosegli boljši poslovni rezultat, s 
čimer se odraža določena stopnja raciona-
lizacije poslovanja. Konec leta smo sprejeli 
novo organizacijo in sistemizacijo delovnih 
mest, ki nam omogoča nadaljnji razvoj po-
djetja.
Vse projekte, ki so nam bili v preteklem letu 
zaupani s strani občin ustanoviteljic, smo 
uspešno realizirali.
V letu 2021 nameravamo izvesti širitev 
sistema daljinskega ogrevanja na lesno 
biomaso, s čimer bo dosežena polna zmo-
gljivost kurilnih naprav. Načrtujemo poso-
dobitve voznega parka z nakupom smetar-
skega vozila ter specialnega komunalnega 
vozila (kanal-jet).
Prav tako smo pričeli s pripravo projektne 
dokumentacije za nadzidavo objekta (D), ki 
bo namenjena potencialnim najemnikom.

Kje se bo izvedla širitev sistema daljinske-
ga ogrevanja na lesno biomaso?
Širitev sistema je namenjena večstanovanj-
skim objektom na Cankarjevi in Gubčevi 
cesti, kjer bomo izvedli 22 novih toplotnih 
postaj, vsaka je namenjena svojemu objek-
tu. Za izvedbo investicije smo pridobili tudi 
121.171,65 EUR nepovratnih sredstev.

Kdaj je predviden prevzem vozil in čemu je 
namenjen kanal-jet?
Novi vozili bi potrebovali že sedaj. Dobav-
ni rok pa se izteče v mesecu septembru. 

Specialno komunalno vozilo je namenjeno 
vzdrževanju kanalizacijskih sistemov in či-
stilnih naprav ter odvozu grezničnih vsebin. 
Trenutno te storitve zagotavljamo s pod-
izvajalcem.

Kaj pa nadgradnja vaših skladišč (objekt 
D)?
Ker vemo, da je na območju mesta Trebnje 
pomanjkanje prostih poslovnih prostorov, 
smo se odločili za nadzidavo naših skla-
dišč. Projekt nameravamo realizirati v letu 
2021/2022, s čimer bomo trgu ponudili cca. 
550 m2 novih poslovnih površin. Glede na 
navedeno vabimo vse interesente, da se 
oglasijo na Komunali Trebnje.

Ste imeli kaj kadrovskih sprememb?
Bistvenih kadrovskih sprememb v letu 2020 
ni bilo, razen zaposlitve delavcev, ki so za 
nas izvajali dela preko kadrovske agencije.

So na vidiku še kakšne spremem-
be? 
V letošnjem letu predvidevamo povečati 
obseg drugih dejavnosti z dejavnostmi pro-
jektiranja komunalne in cestne infrastruktu-
re. S tem nameravamo občinam omogočiti 
enostavnejši in boljši dostop do projektne 
dokumentacije, ki je ključna za realizacijo 
njihovih projektov. 

Kaj želite sporočiti občanom? 
Še naprej se bomo trudili zagotavljati op-
timalno izvajanje obveznih občinskih gos-
podarskih javnih služb za vse občane občin 
Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šen-
trupert, saj želimo, da so naše stranke za-
dovoljne. 

Vse občane pozivamo, da za plačilo komu-
nalnih storitev izberejo e-račun in s tem 

sodelujejo tudi v nagradni igri za nov pa-
metni telefon Samsung Galaxy S20. Vse 
podrobnosti so objavljene v Komunalčku 
in na naši spletni strani: http://www.ko-
munala-trebnje.si/ .

Mojca Smolič

Komunala uspešno tudi v letu 2020

gospodarstvo
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Galerijska paleta
Zakorakali smo v jubilejno leto naše galerije. Galerija likovnih 
samorastnikov Trebnje je bila ustanovljena leta 1971 z nalogami 
varovanja, hranjena, dokumentiranja, proučevanja naivne umet-
nosti in komuniciranja z javnostmi. Galerija je najprej delovala v 
prostorih župnišča, kjer je domovala vse do leta 2004, ko se je 
preselila v sedanje prostore v bivši Dolenjki.
Letošnje jubilejno leto bomo obeležili z bogatim kulturnim pro-
gramom. V mesecu februarju bomo odprli novo začasno razstavo 
iranske umetnice Samaneh Atef Derakhshan, v mesecu maju sle-
di nova razstava slikarja Matije Skurjenega, oktobra pa skupinska 
razstava s številnimi tujimi avtorji. Tradicionalno bo v mesecu 
juniju potekal že 54. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov 
Trebnje, jubilejno leto pa bomo zaključili z znanstveno konferen-
co. Vsak dogodek bomo nadgradili tudi z bogatim spremljevalnim 
programom. Dogodki bodo potekali v prostorih naše galerije ali 
preko spleta, odvisno od razmer.

Vljudno vabljeni!
Tanja Vrčkovnik, Foto: arhiv GLST

TPV AUTOMOTIVE  
prejel zlato priznanje  
za inovativnost
TPV AUTOMOTIVE, član TPV GROUP d.o.o, je v novembru 
prejel zlato nacionalno priznanje. Na Dnevu inovativnosti je 
Gospodarska zbornica Slovenije podelila nacionalna prizna-
nja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem v podjetjih. 
To je tovrstno navišje priznanje. Pred tem zlatim priznanjem 
so na regionalnih izborih prejeli že skupno 7 priznanj.
Med 43 najboljših inovacij iz vse Slovenije, ki so se potegovali 
za to priznanje, je zmagala inovacija TPV AUTOMOTIVE »Uni-
verzalna robotska »bin picking«celica«. 
Univerzalna Robotska bin picking celica s pomočjo napredne-
ga strojnega vida prepozna in pobira posamezne kose kom-
pleksnih oblik iz raztresenega stanja ter jih razvršča in umešča 
v nadaljnjo obdelavo. Tako poenostavi proizvodni proces, ki 
bi zahteval ergonomsko naporno in časovno zamudno ročno 
delo. Delavca razbremeni težkih, ponavljajočih se gibov in ga 
postavi v vlogo upravljavca operaterja. Inovacija zagotavlja 
večjo natančnost, hitrost in zanesljivost delovnega procesa 
in posledično ekonomske prihranke.
Ta svetovna inovacija je nastala v sodelovanju družb TPV AU-
TOMOTIVE in ALPINEON.
Družba TPV AUTOMOTIVE je razvojni dobavitelj v avtomo-
bilski industriji, ki razvija in proizvaja izdelke, ki vplivajo na 
vozno dinamiko, varnost, ekološkost in udobje pri vožnji. 
Vpeljuje tudi nove rešitve na področju električnih vozil. Leta 
2017 je TPV GROUP d.o.o. na Veliki Loki odprl visoko tehno-
loško logistični center TPV Velika Loka. Obe družbi sta člana 
skupine TPV GROUP, katere direktor je mag. Marko Gorjup. 
Mag. Gorjup je na dogodku Akademije strojništva, ki ga or-
ganizira Zveza strojnih inženirjev Sloveniije in podeljuje na-
grado najboljšim posameznikom iz gospodarstva in akadem-
skega sveta, v decembru 2020 prejel nagrado za globalno 
prodornost slovenskega inženirstva.

Čestitamo za obe podeljeni priznanji.
Mateja Grebenc Kepa

gospodarstvo / kultura
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Dedek mraz, 
dobrotnik  
izpod Triglava,  
je razveseljeval 
Občina Trebnje že vrsto let skrbi za obiske 
dedka Mraza z obdarovanji otrok njenih 
12 krajevnih skupnosti (KS) od napol-
njenega 1. do 5. leta starosti, to je bilo v 
preteklem letu 828 otrok. Občina je preko 
poziva za izvajanje obiskov dedka Mraza in 
sofinanciranje dela daril izbrala Zvezo kul-
turnih društev Trebnje (ZKD), ki je projekt 
izvedla tudi ob pomoči trebanjske območ-
ne izpostave Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti. Za drugi del vrednosti darila pa 
so poskrbele posamezne krajevne sku-
pnosti v občini, ki so odgovorno pristopile 
k izbiri ter nabavi daril, da so tako skupaj 
z Občino pomagali dedku Mrazu pripraviti 
kvalitetna in uporabna darila. 
V drugem delu preteklega decembra bi 
moralo steči obdarovanje otrok, a je bilo 
zaradi epidemioloških razmer in ukrepov 
skoraj nemogoče. Vendar so se organiza-
torji povezali z dedkom Mrazom z močno 
željo otroke razveseliti v tako nenaklo-
njenem prednovoletnem času. Tako se 
je obdarovanje začelo pred božičem v KS 
Štefan in Račje selo na »drive in« način, 
v nedeljo, 19. decembra, pa se je dedek 
Mraz s spremstvom ustavil v Dobrniču 
pred tamkajšnjim kulturnim domom in v 
štirih skupinah nagovoril ter obdaroval 
otroke treh KS: Dobrnič, Svetinja in Knežja 
vas, nato pa še na Selih pri Šumberku na 
tamkajšnjem trgu pred cerkvijo. Po božiču 
je dedek Mraz nadaljeval z obiski in obda-
rovanjem otrok posameznih KS: Trebnje, 
Veliki Gaber, Šentlovrenc, Dolenja Nemš-
ka vas, Velika Loka in Čatež. V nekaterih KS 
je obdarovanje potekalo v več skupinah, 
npr. v KS Trebnje v petih skupinah, in sicer 
zaradi lažjega zagotavljanja ustrezne raz-
dalje posameznih družin in upoštevanja 
ukrepov COVID-19. 
Verjamemo, da so skupna prizadevanja 
uspela, kar je pokazal tudi zelo dober obi-
sk otrok s spremstvom tako Občini Trebnje 
kot vodstvu in članom sveta 12 krajevnih 
skupnostih ter izvajalcem, da so otrokom 
omogočili srečanje z dedkom Mrazom, ki 
jih je obdaril z lepimi in uporabnimi darili 
ter tako z zavzetim prizadevanjem in do-
brim namenom zagotovo prispevali k lep-
šemu doživetju korona decembra.

Zveza kulturnih društev Trebnje
Mojca Femec

kultura
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Jaslice na Jurjevi 
domačiji
V decembru smo že drugo leto zapored 
postavili jaslice pred skedenj Jurjeve do-
mačije na Občinah. Letos smo izdelali in 
dodali še nekaj novih figur. Jaslice si lahko 
ogledate podnevi in v večernih urah, saj 
so osvetljene. Postavljene bodo do 2. fe-
bruarja.
V imenu KS Knežja se zahvaljujem vsem, 
ki nam pomagate pri ohranjanju kulturne 
dediščine na Jurjevi domačiji, hkrati pa si 
želimo dobrega sodelovanja še naprej. 
V letu 2021 vam želimo veliko sreče in 
zdravja.

Uroš Primc

Glavo gor in gremo naprej! 
V sredo, 23. 12. 2020, smo na OŠ Veliki Gaber organizirali spletno prireditev z nepo-
srednim prenosom ob dnevu samostojnosti in enotnosti ter ob 30. obletnici plebiscita. 
Učenci in učitelji smo se zelo potrudili in na daljavo pripravili različne prispevke. Pred-
stavili smo državni praznik in voščili Sloveniji, gledalce smo opomnili na podnebne 
spremembe, ki jih ne gre spregledati. Ustvarili smo EKO modno pisto, plesali, peli, iska-
li svoje srečne zvezde, pričarali smeh in veselje ter izražali želje za novo leto. Učence, 
starše in ostale gledalce je v živo pozdravil in nagovoril ravnatelj mag. Gregor Udovč. 
Svoj prispevek k prireditvi pa je pripravil tudi župan Občine Trebnje g. Alojzij Kastelic 
ter vse nagovoril z vzpodbudnimi besedami. 

Vsem nastopajočim se za sodelovanje iskreno zahvaljujemo.
V domove naših učencev smo tako ponesli kulturni dogodek ob državnem prazniku, 
veselje, toplino in lepe misli. Potrudili smo se, da smo vsi občutili utrip naše šole. Vsi 
smo se počutili kot eno, čeprav z manjšo razdaljo. Ker je nastopalo izjemno veliko šte-
vilo učencev, smo po dolgem času spet lahko videli obraze, ki jih tako zelo pogrešamo. 
Prireditev je v živo spremljalo 150 družin, na kar smo zelo ponosni. Če si kdo ni mogel 
ogledati prireditve ob uri, si je prireditev lahko ogledal kasneje in si jo še lahko ogleda 
na povezavi: https://youtu.be/yxOXHKKFpxc.
Učenci, učitelji in ravnatelj OŠ Veliki Gaber enotno zapuščamo staro leto z obilico upa-
nja, pozitivnih misli in z dvignjeno glavo stremimo k lepši prihodnosti. 
 

Maja Papež,
organizatorica prireditve

Virtualna proslava
V torek, 22. 12. 2020, smo imeli prvo vir-
tualno proslavo, s katero smo počastili 
dan samostojnosti in enotnosti ter bližajo-
če se praznike. Kulturni program so pripra-
vili učenci PŠ Dobrnič. Zabavni del progra-
ma je prispevala pevka Nika Zorjan. Vse 
prisotne je pozdravil ravnatelj OŠ Trebnje 
Rado Kostrevc in predsednik KTD Dobrnič 
Anton Perpar. 
Hvala Občini Trebnje in KTD Dobrnič za 
podporo pri izvedbi kulturne prireditve.

M. Škufca Langus
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Mednarodna 
matura leta 2021 
tudi na Gimnaziji 
Novo mesto 
V Novem mestu se odpirajo nove izo-
braževalne možnosti za srednješolce. Gi-
mnazija Novo mesto bo jeseni 2021 pri-
čela izvajati izobraževanje po svetovno 
priznanem programu mednarodne matu-
re (IB DB). Pouk v programu mednarodne 
mature in zaključni izpiti bodo potekali v 
angleščini.

Na Gimnaziji Novo mesto se končuje tri-
letni postopek za pridobitev akreditacije 
programa mednarodne mature (IB DP). 
Z naslednjim šolskim letom bo novomeš-
ka gimnazija postala polnopravna članica 
mednarodne družine, v kateri je trenut-
no že več kot 5200 srednjih šol po vsem 
svetu. Novo mesto se bo z novo ponudbo 
izobraževanja pridružilo gimnazijam v Lju-
bljani, Mariboru in Kranju, kjer že izvajajo 
program mednarodne mature. Z novo pri-
dobitvijo bodo dijaki iz celotne JV regije 
imeli možnost izobraževanja v tem progra-
mu bližje svojemu domu.
Program mednarodne mature (IB DP) je 
mednarodno priznan zaključek srednje-
šolskega splošnega izobraževanja, ki traja 
2 leti (naš 3. in 4. letnik gimnazije). Izobra-
ževanje vodi in usmerja IBO − Internatio-
nal Baccalaureate Organization, ugledna 
mednarodna izobraževalna organizacija s 
sedežem v švicarski Ženevi. Program ima 
več kot polstoletno tradicijo, izobraževa-
nje − razen pri materinščini, ki je obvezni 
predmet – poteka v angleškem jeziku. V 
angleščini potekajo tudi maturitetni izpiti, 
za njihovo izvajanje pa skrbijo v IBO izpit-
nem centru v Cardiffu v Veliki Britaniji. 
Opravljena mednarodna matura odpira 
vrata univerz po vsem svetu, številni ma-
turanti pa se, opremljeni z veščinami in 
znanji iz mednarodne mature, odločajo 
tudi za nadaljevanje šolanja v domovini.

Zakaj mednarodna matura?
Koristi programa mednarodne mature so 
za dijake predvsem v sodobnem in kako-
vostno poglobljenem znanju. Včerajšnja 
znanstvena odkritja so pojutrišnjem že 
med dijaki v učilnici. Gre za način izobra-
ževanja, ki mlade spodbuja h kritičnemu 
razmišljanju in k usmerjanju v lastno uče-
nje, poleg akademske odličnosti pa spod-
buja celovit razvoj osebnosti. V programu 
mednarodne mature rastejo in se razvijajo 
proaktivni, skrbni in pozitivno misleči mla-

di ljudje. Diplomante mednarodne matu-
re odlikujejo tiste veščine, ki omogočajo 
sposobnost uspešnega prilagajanja v hitro 
spreminjajočem se globaliziranem svetu 
ne glede na to, kje bodo živeli. 
Prva generacija mednarodne mature 
(IB DP) na Gimnaziji Novo mesto bo šo-
lanje v programu pričela v šolskem letu 
2021/2022, vpis za dijake sedanjih drugih 
letnikov gimnazijskih programov pa bo 
potekal v spomladanskem vpisnem roku 
2021. Odličen uspeh ni pogoj za vpis, po-
trebno pa je solidno znanje angleškega 
jezika, ki omogoča zmožnost komunicira-
nja in nadgradnjo znanja pri posameznih 
predmetih. Dijak si v programu medna-
rodne mature poleg materinščine in ma-
tematike izbere še predmete s področja 
tujih jezikov, družboslovja in naravoslovja, 
po želji pa tudi s področja umetnosti. Di-
jak se v 3. in 4. letniku izobražuje iz izbra-
nih šestih predmetov in na koncu iz vseh 

Foto: Boštjan Pucelj

opravlja maturitetne izpite. Dijaki opravijo 
tudi obvezne izbirne vsebine (CAS – crea-
tivity, activity, service), se seznanijo s teo-
rijami védenja (TOK) in izdelajo zaključno 
raziskovalno nalogo (EE). 
Šolanje v programu mednarodne mature 
na Gimnaziji Novo mesto bo brezplačno, 
saj ga bo financiralo Ministrstvo za izobra-
ževanje, znanost in šport. Vse potrebne 
učbenike in učne pripomočke bodo dijaki 
dobili preko učbeniškega sklada medna-
rodne mature. 

Program mednarodne mature je name-
njen vedoželjnim in aktivnim dijakom, ki si 
želijo mednarodne učne izkušnje v doma-
čem okolju.
Opravljena mednarodna matura danes 
v svetu predstavlja uveljavljen in cenjen 
standard kakovostnega celostnega izobra-
ževanja in po dolgih letih prizadevanj bodo 
imeli to možnost tudi dolenjski dijaki.

šolstvo
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Kegljačice ponovno  
na kegljaških progah
Uvodno tekmo državnega prvenstva v 1. B ligi zahod za ženske so 
Trebanjke na novomeškem Portovalu gostile ekipo Kočevja in pre-
senetljivo izgubile z minimalnim izidom 3 : 5. Brez petih standar-
dih igralk (Jasmina Mišič, Katja Šribar, Nika Radelj, Slavica Hribšek, 
Polona Gregorčič) so s svojimi možnostmi odigrale tekmo nekatere 
igralke, kar so v svoj prid izkoristile nasprotnice. Na koncu sta Silva in 
Iris lovili zmago, a jima žal ni uspelo. Sledilo je gostovanje za Bežigra-
dom pri grosupeljski ekipi Taborska jama. Jamarke so bile premočne 
tekmice za naše izbranke. V tretjem krogu so Trebanjke bile pro-
ste, ker v zahodni skupini nastopa le devet ekip. V nadaljevanju so 
na »domačem« Portovalu priznale premoč drugi vrsti kamniškega 
Calcita in tudi na ljubljanskem kegljišču Maks Perc se ni izšlo, kot so 
želele. Po štirih tekmah so naše kegljačice še vedno brez osvojene 
točke na zadnjem mestu na lestvici. Z morebitno zmago na tekmi 
proti Gorici, ki pa je zaradi pozivnih testov dveh gostujočih igralk 
na koronavirus odpadla, bi se ekipa odlepila z dna. Sedaj pa so vsa 

Rokometaši Trima  
se v spomladanski del 
podajajo z drugega mesta
December je bil za rokometaše trebanjskega Trima tekmovalno 
naporen mesec. Potem ko mlajše selekcije že več kot dva mese-
ca ostajajo pred zaprtimi dvoranami, je članska ekipa v zadnjem 
mesecu leta 2020 znova nanizala izjemne uspehe. V domačem 
prvenstvu so odigrali pet tekem – zabeležili so neodločen izid z 
ekipo Kopra v gosteh, v Dobovi so gladko premagali tamkajšnjo 
zasedbo Dobove, na derbiju kroga v Celju pa so morali prizna-
ti premoč domačinom. V domači dvorani so nato slavili še nad 
Škofjo Loko in se pred prazniki poslovili še z zmago nad ekipo 
Branik iz Maribora. Izbranci trenerja Uroša Zormana so tako ko-
ledarsko leto zaključili tik pod vrhom prvenstvene lestvice in se 
v spomladanski del podajajo z odličnega drugega mesta. Poleg 
državnega prvenstva so bili aktivni tudi v tekmovanju skupin-
skega dela lige EHF, kjer so v ljubljanski dvorani Tivoli gostili RK 
Eurofarm Pelistar in bili boljši od Makedoncev, na povratni tekmi 
v Bitoli pa je četa trenerja Uroša Zormana žal morala priznati 
premoč gostiteljev.
Januarja sledi reprezentančni premor, kjer je v dresu bosanske 
članske reprezentance aktiven Dino Hamidović, člansko repre-
zentanco Turčije pa zastopa tudi Ozgur Sarak, medtem ko so v 
slovenski izbrani vrsti dejavni Uroš Zorman, Rudi Slobodnik, Tim 
Butkovec ter Darko Cingesar. 

David Lipoglavšek, slika Dominik Pekeč

prvenstva v Kegljaški zvezi Slovenije do nadaljnjega odpovedana.
Svetlejša novička je »krstni nastop«12-letne Neže Zoje Božič na dr-
žavnem prvenstvu za deklice v Litiji, na katerem je podrla 497 ke-
gljev.
Trije trenerji kluba: Niko Goleš, Milena Veber Jarc in Jelka Oven so 
17. decembra na seminarju (on line) podaljšali licenco za naslednje 
leto.

Mojca Smolič

50 let Kegljaškega  
kluba Trebnje
15. januarja 1971 se je uradno pričela pisati zgodovina kegljanja 
v Trebnjem. Ustanovljen je bil Kegljaški klub Trebnje. 
Po desetih letih delovanja na dvosteznem kegljišču Opara v Treb-
njem je  klub nadaljeval svojo športno pot na štiristeznih keglji-
ščih v Ivančni Gorici, Krškem, novomeškem Vodnjaku, ljubljan-
skem Invalidu in na novomeškem Portovalu, na katerem deluje 
še danes. 
Ko klub praznuje 50 let obstoja, vemo, da so ga vodili delavni in 
sposobni ljudje, ki niso klonili ob neljubih situacijah, ampak so 
vedno znali izbrati pravo pot. S svojo vztrajnostjo, delom, ljube-
znijo do športa pa so v mozaik uspešnega delovanja kluba prispe-
vali tudi njegovi člani.
Slavnostna seja kluba ob 50-letnici je predvidena v začetku junija 
v Trebnjem.
Čestitke vsem za dolgoletno delo, ki je bilo velikokrat težko, a 
vztrajnost se je vedno poplačala.  
Več o prehojeni poti kluba v naslednji številki GO.

Mojca Smolič

Trebanjski kegljači v Krškem, leta 1977

šport
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Ada Longar, z dekliškim priimkom Vidali, se je rodila 16. 12. 1930 v Kubedu, v majhni 
istrski vasici blizu Kopra. Je najstarejši otrok v družini poleg še treh bratov in dveh 
sester. V domači vasi je še pred vojno obiskovala takratno italijansko šolo, kasneje pa 
šolanja ni nadaljevala, saj ni bilo denarja zanjo. Moža Ivana, ki je izhajal iz Šahovca, 
je spoznala kar v domači vasi, saj je bil kot vojaški častnik premeščen na mejo z Itali-
jo in enota je imela sedež v Adini vasi. Poročila sta se v Kubedu in povila prvorojenca 
Ivota. Nato so se selili v Podravsko Slatino v Slavoniji (Republika Hrvatska), kjer je ata 
po “prekomandi” služboval na madžarski meji. Tam se jima je rodil drugi sin Stanko. 
Leta 1956 so se preselili v Trebnje, kjer je mož dobil službo na občinski upravi in rodil 
se jima je še tretji sin, Zlatko. Ada se je potem, ko so v Trebnjem odprli obrat novomeškega Laboda, zaposlila kot šivilja in tam 
službovala do upokojitve. Je vdova in živi sama. Kljub letom ima le nekaj težav s kolki in koleni, sicer pa je zdrava, polna razuma 
in dobre volje. Njen hobi je izdelava prtičkov z vbodi, katerih se vedno nekaj najde na zalogi. Rada bere in je ves čas na tekočem 
z dogajanjem v svetu, obdeluje vrt in skrbi za rože. Je zelo optimistična in se v času korone skrbno drži vseh predpisanih ukrepov, 
svoje sorodnike in prijatelje pa pokliče preko telefona, brez katerega si ne zamišlja življenja. Za njen praznik so jo obiskali le njeni 
trije sinovi, šest vnukov in dvanajst pravnukov, ostali sorodniki pa jo bodo, ko bodo razmere dovoljevale in bo varnost popolna. 
Še na mnoga leta ji želimo!

Mojca Smolič

Ada Longar praznovala 90. rojstni dan.

jubileji / stranke

KRVODAJALSKA AKCIJA 
Trebnje, Galaksija,

11. 1. 2021 in 12. 1. 2021
Na podlagi Letnega plana Zavoda za transfuzijsko medicino Ljubljana smo v 
januarju organizirali prvo letošnjo terensko krvodajalsko akcijo v Trebnjem.
Krvodajalci ste se dobro odzvali, veliko vas je bilo tudi takih, ki ste dovolili 
uporabo vaše krvi za pomoč ljudem, ki se borijo z okužbo COVID-19. Akcije se 
je udeležilo 322 krvodajalcev.
Hvala vsem, ki ste darovali kri, prostovoljkam Rdečega križa in Galaksiji Treb-
nje za pomoč pri organizaciji uspešne akcije.
Naslednja krvodajalska akcija bo potekala 21. in 22. aprila 2021. 

Lepo vabljeni!

SEDMI
PROTIKORONSKI ZAKON

Stopili smo v novo leto 2021 polni upanja in optimizma. 
Za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 je vlada 
sprejela sedmi protikoronski zakon, vreden 550 mio €. Prinaša 
ukrepe za pomoč gospodarstvu in zaščito delovnih mest. Zaje-
ma tudi dodatke za najranljivejše skupine prebivalstva: za upo-
kojence (od 130 do 300 €), študente 150 € in mlade družine.
Širjenje z novimi okužbami s koronavirusom je potrebno usta-
viti z doslednim upoštevanjem in spoštovanjem vladnih ukre-
pov in priporočil NIJZ. Samo sleherni posameznik lahko dopri-
nese k izboljšanju stanja.
Dobili smo cepivo, upamo, da se cela populacija čim prej cepi 
in s tem ustavi nadaljnje širjenje virusa.

Občinski odbor SDS Trebnje predsednik Franci Kepa

V prejšnji številki nam jo je zagodel tiskarski škrat in je izpadlo 
spodnje voščilo, za kar se stranki DESUS iskreno opravičujemo.

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI!

Naj vas leto napolni z mirom, upanjem in ljubeznijo. Naj bo 
zdravo, odločno in srčno. Le tako bomo lažje stopali skozi leto 
2021. 

Vse dobro vam želi
 OO DESUS Trebnje
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ZAČETEK DEL NA BIVŠI HITRI CESTI ŽE V TEM LETU 

Poslanci smo v državnem proračunu za leti 2021 in 2022 zago-
tovili sredstva za sanacijo bivše hitre ceste H 1.
Z županom Alojzijem Kastelicem sva se decembra udeležila se-
stanka na Direkciji RS za infrastrukturo. Predstavniki direkcije 
in Ministrstva za infrastrukturo so nama zagotovili, da bodo 
centralno krožišče pod gradom začeli graditi v letu 2021. Tre-
nutno strokovne službe pripravljajo razpisno dokumentacijo za 
izvedbo javnega naročila za izbiro najboljšega ponudnika grad-
benih del. 
Ostala obnovitvena dela na bivši H1, rušitev nadvoza v Jezeru, 
ureditev podvoza Dolenja Dobrava in gradnja križišča pri Lu-
kovku pa bodo prišla na vrsto leta 2022.

Blaž Pavlin, poslanec NSi

Ko pošle so ti moči,
zaprla trudne si oči,
pa čeprav spokojno spiš,
v naših srcih še živiš.

ZAHVALA

MARIJA ČRČEK
Gorenje Selce 17

(21. 11. 1936–29. 11. 2020)

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, DU Veliki Gaber za 
izrečena sožalja.
Zahvaljujemo se tudi pevcem iz Šentvida, citrarki, pogrebni službi Novak in 
Renati za lep govor. Hvala duhovnikoma Janezu Jeromnu in Florjanu Božnar-
ju za obiske na domu.
Želimo ti miren spanec in blag počitek. Medse pa naj te sprejmejo nebeški 
zbori.

Žalujoči: vsi njeni.

Si kot sonce življenja sijala,
Za vse svoje ljubezen razdala.
Odslej boš kot zvezda svetleča,
Naj ti v nebesih bo dana sreča.

ZAHVALA

V 82. letu starosti nas je za vedno zapustila naša draga mama, babica

MILICA MEŽAN
iz Knežje vasi pri Dobrniču.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom, znancem, medi-
cinskem osebju in g. župniku. Hvala vsem, ki ste ji bili na poti življenja v oporo 
in tolažbo ter vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni

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

ZAHVALA
V 76. letu starosti nas je nepričakovano zapustil naš dragi

MIRKO GABRIJEL
iz Rimske ceste 36, Trebnje

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem, ki ste se poklonili njegovemu spomi-
nu. Iskrena hvala za darovane svete maše, sveče in cvetje.
Posebna zahvala dr. Bogomirju Humarju za dolgoletno zdravljenje. 
Hvala gospodu župniku Slavku Kimovcu za opravljen obred in pogrebni službi 
Novak iz Žužemberka za organizacijo poslednjega slovesa. 

Hvala vsem, ki ste ga imeli radi.
Žena Mari, hči Tanja in sin Gregor z družinama

ZAHVALA 
Sporočamo žalostno vest, da nas je v 90. letu starosti 

zapustila naša draga teta MICI

MARIJA MEGLIČ
Iz Dola pri Trebnjem 10

Zapustila nas je tiho, brez bolečin in odšla v večnost globokega spanca, ki ga 
je imela najraje. Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
vsem, ki ste jo imeli izredno radi. Hvala za izrečene tople besede sožalja, daro-
vane sveče, cvetje in svete maše. Posebna zahvala nečaku Branku Megliču za 
tako čutne besede slovesa, zahvala DSO Trebnje, ki je bilo njeno zadnje domo-
vanje, pogrebnemu zavodu Komunala Trebnje, g. župniku Jožetu Piberniku za 
lepo opravljen obred, pevcem kvarteta Strmole za lepo zapete pesmi in Marku 
za zaigrane pesmi na trobenti. 

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

Žalujoči: vsi njeni

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

ZAHVALA

V 92. letu starosti nas je zapustila draga mama, babica, prababica, tašča, 
sestra in teta

MARIJA SMOLIČ
iz Vrhtrebnjega 7, Trebnje

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, 
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, za darovane sveče in svete maše. 
Posebna zahvala osebju DSO Trebnje. Hvala pogrebni službi Komunale Treb-
nje in g. župniku Jožetu Pliberniku za lepo opravljen obred, pevcem za zapete 
žalostinke in izvajalcu Tišine. 

Še enkrat hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili k večnemu počitku.
Žalujoči: vsi njeni

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

ZAHVALA
V 75. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče, tast, dedi in prijatelj

JOŽEF MARTIN ZAKRAJŠEK
iz Dolenjih Ponikev 36, Trebnje.

 Ob njegovem odhodu v večnost se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, vaščanom, znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče, posvetila 
in svete maše ter Društvu vinogradnikov Trebnje, Krki d.d., Društvu invalidov 
Trebnje in ostalim za prispevke v korist PGD Ponikve. Hvala tudi PGD Poni-
kve, DVT, Komunali Trebnje, župniku Slavku Kimovcu ter pevcem za sprem-
ljavo na njegovi zadnji poti.

Hvala vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu.
Vsi njegovi.

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
zaprle so se utrujene oči,
le duša med nami še bedi.

ZAHVALA

V 80. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica in tašča,

MARIJA KOŽELJ
iz Dolenjega Podšumberka 7

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za iz-
rečena sožalja, cvetje, sveče ter sv. maše. Hvala dr. Maši Vovk, patronažni sestri 
Mateji Zajc, duhovnikoma Janezu in Florjanu za lepo opravljen obred, pevcem 
za zapete pesmi in pogrebni službi Robi Novak.

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

Zdaj se spočij, izmučeno srce.
Zdaj se spočijte, zdelane roke.
Zaprla si utrujene oči, 
a v naših srcih za vedno ostala boš ti.
Kjerkoli zdaj si − naj te sreča poišče med tvojimi dragimi. 

ZAHVALA

V 84. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica in tašča

MARIJA PEKOLJ
iz Dobrniča.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prija-
teljem in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče in svete maše. Posebna 
zahvala DSO Trebnje, kjer je preživela zadnje mesece svojega življenja, dr. Pet-
kovi iz ZD Trebnje in go. Majdi Gačnik za večletne obiske na domu. Iskrena 
hvala pogrebni službi Novak, pevcem, trobentaču in g. župniku Milošu Ko-
širju za ganljive besede slovesa. Hvala vsem, ki ste jo pospremili k večnemu 
počitku in hvala vsem, ki ste bili v mislih z nami. 

Žalujoči: vsi njeni

Trpeče, mirno z boleznijo živel,
zdaj pa brez bolečine v večnost si odšel.

 V 88. letu starosti nas je zapustil oče, dedek, brat, stric, bratranec

FRANC ČEH
iz Grmade 1.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in sodelav-
cem za izrečeno sožalje, podarjene sveče in oddane maše. Iskrena hvala gos-
podu župniku Jožetu Piberniku za lepo opravljen obred, Komunali Trebnje za 
pogrebne storitve, osebju Zdravstvenega doma Trebnje in članom PGD Vrht-
rebnje. Hvala tudi vsem, ki ste bili v mislih z nami.

Žalujoči: vsi njegovi.

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

ZAHVALA
V 78. letu starosti nas je zapustil

PETER PODOBNIK
Iz Velikega Gabra

Ob izgubi dragega očeta, dedka, tasta, brata, strica, prijatelja se iskreno zah-
valjujemo vsem za vsa izrečena sožalja, cvetje in sveče. Hvala za lep govor ob 
slovesu, pevcem in trobentaču za zapete žalostinke ter gospodu župniku in 
pogrebni službi za lepo opravljen pogrebni obred.
Posebna zahvala Vam, dragi sorodniki in prijatelji za vso podporo, čas in spod-
budne besede, ki ste mu jih nudili v vseh letih njegove bolezni. Njegova dob-
rota in ljubezen nas bosta spremljali in spodbujali tudi sedaj, ko ga ne bo več 
med nami. Spomin na njegovo toplino in iskrenost pa nam bo lajšal bolečine. 

Pogrešali te bomo.
Sin Mitja z družino

Mirno v jutro si zaspala,
tvoj dih je zastal,
spomin nate pa bo večno ostal.

 ZAHVALA

V 98. letu starosti nas je zapustila mama, babica in prababica

IVANA PROGAR
iz Maistrove 9 Trebnje

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrekli sožalje, podarili sveče, daro-
vali za svete maše in denarni prispevek.

Hvala župniku za lepo opravljen obred, kvartetu Strmole za ganljive besede in 
zapete pesmi, hvala pogrebni službi Komunala Trebnje in DSO Trebnje.

 Vsi njeni

zahvale
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IN MEMORIAM − 
Peter Podobnik
Poslovili smo se od Petra Podobnika, ki je 
bil dolgoletni ravnatelj še takratne 
Osnovne šole dr. Petra Držaja v Velikem Ga-
bru, nato direktor Šolskega centra osnov-
nega in srednješolskega izobraževanja Josip 
Jurčič n. sol. o. Ivančna Gorica in kasneje 
vse do upokojitve ravnatelj Osnovne šole 
Mirna.

Rodil se je 14. 5. 1943 v učiteljski družini 
iz Stične. Njegov oče je bil v prostorih sa-
mostana šolski hišnik. Njegov starejši brat 
Janez in mlajša sestra Jožefa sta bila uči-
telja. Tudi Peter se je izšolal za učitelja, saj 
je šel po končani gimnaziji na Pedagoško 
akademijo, kjer je doštudiral zemljepis in 
zgodovino.

Do leta 1965 je živel v Stični, nato pa kot 
predmetni učitelj pričel s poučevanjem ge-
ografije in zgodovine v Velikem Gabru in na 
Sela pri Šumberku. Idilična vasica Veliki Ga-
ber je postala njegov dom, saj sta tu z ženo 
Marijo zgradila hišo in si ustvarila družino. 

Ves čas svojega bivanja je bil zelo aktiven 
in prisoten v večini društvih, različnih orga-
nizacijah in pri vseh večjih projektih tako v 
domači krajevni skupnosti kot tudi širše. Bil 
je ravnatelj in obenem opravljal še druge 
različne funkcije od predsednika KO SZDL 
Veliki Gaber, predsednika Krajevne skupno-
sti, tajnika Gasilskega društva v Velikem Ga-
bru, dopisnika ter člana različnih komisij in 
odborov. 
Nikoli se ni branil ne funkcij ne dela in tako 
je v domači Krajevni skupnosti Veliki Ga-
ber sodeloval in pripomogel k izgradnji in 
asfaltiranju cest, izgradnji stavbe Krajevne 
skupnosti od začetka do konca, k izgradnji 
telefonskega omrežja, dogradnji osnovne 
šole, pokopališča. Bil je organizator različ-
nih prireditev tako v KS Veliki Gaber kot KS 
Sela pri Šumberku. S svojim delom je pris-
peval k rasti in razvoju kraja in pustil velik 
pečat na generacijah in samem kraju. Radi 
so ga imeli mladi in stari.

Za svoja dela je prejel različna priznanja 
na nivoju Občine, Republike Slovenije in 
države Jugoslavije. Prejel je tudi red dela s 
srebrnim vencem, plaketo Občine Trebnje, 
priznanje OO in RO RK za delo na področju 
krvodajalstva. Konec leta 2011 pa je bil vpi-
san tudi v Rastočo knjigo.

Celo življenje je bil neizmerno povezan 
tudi s športom. Bil je velik športni navdu-

šenec in z rokometom se je spoprijateljil že 
v mladosti. V rojstni Stični je v tamkajšnjem 
rokometnem klubu poleg igranja opravljal 
tudi različne naloge. Dobro se ga spomi-
njajo kot vestnega in natančnega zapisni-
karja.

Ravno v času združitve rokometnih klubov 
Stične, Višnje Gore in Šentvida v Rokomet-
ni klub SVIŠ Ivančna Gorica je bil direktor 
Šolskega centra Josipa Jurčiča in je omo-
gočil, da je športna dvorana postala do-
movanje novoustanovljenega kluba. Tako 
so ga na Ustanovnem občnem zboru 14. 4. 
1990 izvolili za predsednika kluba. Čeprav 
je kasneje menjal delovno okolje in pre-
pustil mesto predsednika, pa se je vedno 
z veseljem vračal na domače prvenstvene 
tekme in se veselil uspehov novih genera-
cij, še posebno po upokojitvi, ko mu je čas 
dopuščal.

Izobraženec in intelektualec, ki je po stroki 
in znanju rad pomagal ljudem prebroditi 
marsikatero težavo in reševati probleme. 

Pomagal je z nasvetom, mnogokrat pa je 
tudi sam urejal zadeve za soljudi.

Kljub dolgoletni bolezni in premagovanju 
le-te ni nikoli klonil. Občudovali smo njego-
vo življenjsko trdnost, vztrajnost in smisel 
za humor. Tako pri razjasnjevanju strokov-
nih vprašanj kot v vsakdanjih življenjskih 
razmislekih je bil vedno dragocen in zani-
miv sogovornik. 

Ko odide človek, kakršen je bil Peter Po-
dobnik, pusti za seboj vrzel, ki je ni mogo-
če zapolniti. Ostane nam samo tolažilna 
misel, da smo ga poznali, da smo svoj čas 
delili z njim, da smo lahko delali z njim, se 
učili od njega in se smeli družiti z njim.

Spoštovani gospod Peter, iskrena hvala za 
vse nauke, ure učenja, dragocena osebna 
srečanja in pogovore, ki so nas tako stro-
kovno kot osebno oblikovala in bogatila. 
Hvala vam tudi za vašo dediščino, ki nam jo 
zapuščate na več področjih.

Mojca Smolič

memoriam
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Sponzor nove križanke je podjetje 

Breg Drin pekarstvo d.o.o., Rimska cesta 6, 8210 Trebnje.

Podjetje Breg Drin je zasebno podjetje z dolgoletno tradicijo.
Pri njih lahko vedno kupite več vrst sveže pečenega kruha, slane 
in sladke pekovske izdelke, potice, pizze in širok nabor hitre hra-
ne. Vse dobrote so ročno delo spretnih pekov in slaščičarjev.
Svojo dejavnost so v Trebnjem razširili v dve prodajalni. Ena se na-
haja poleg cerkve, druga poleg banke. Obe prodajalni sta odprti 
vsak dan od 5.30 do 21. ure. Za vsa večja naročila pa se predhod-
no dogovorite po telefonu na številko: 070/ 116 710
Veseli bodo vašega obiska.

Za vas so pripravili nagrade:
1. nagrada: 3 škatle pustnih krofov 
2. nagrada: 2 škatli pustnih krofov
3. nagrada: 1 škatla pustnih krofov
Geslo križanke in svoj naslov pošljite izključno na dopisnicah 
na Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali na elektronski 
naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com najkasneje do pone-
deljka, 1. 2. 2021. Gesel po tem datumu in gesel brez naslova ne 
bomo upoštevali.
Pravilno geslo križanke iz decembrske številke Glasila se glasi 
ČISTILNA. Prejeli smo 50 rešitev, od tega 4 nepravilne. Na seji  
11. 1. 2021 smo izžrebali 3 nagrajence:

1. nagrajenec: Jože VOVKO, Kresna ulica 3, 8210 Trebnje
2. nagrajenec: Suzana MAROLT, Rimska cesta 5, 8210 Trebnje
3. nagrajenka: Ana KOSTANJEVEC, Dol. Nemška vas 18, 8210 
Trebnje
Nagrajenci bodo vrednostne bone prejeli po pošti. Iz podjetja Go-
rec d.o.o. pa sporočajo, da bodo vsi poleg bonov prejeli še pro-
mocijska darila.

križanka
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