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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. Po odloku 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije, mo-
rajo politične stranke plačati objavljene član-
ke po rednem ceniku. Prispevkov, ki ne bodo 
podpisani s polnimi imeni avtorjev, ne bomo 
objavili. Prosimo, da ob prispevku vedno na-
vedete tudi avtorja fotografije. Uredništvo si 
pridržuje pravico, da neprimerne in žaljive 
vsebine ne objavi. 
V Glasilu občanov se brezplačno objavi zahva-
la ob smrti pokojnih občank ali občanov obči-
ne Trebnje v obsegu 800 znakov s presledki. 
Spominskih objav ob obletnicah smrti se ne 
objavlja. Poslanih slik za objavo ne vračamo. 
V Glasilu občanov se proti plačilu v skladu 
s sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasi, 
ki so pripravljeni za tisk, torej oblikovani in v 
primernih formatih: PDF v kakovosti za tisk in 
CMYK-formatu. Če kakovost ni ustrezna, se 
objavo oglasa zavrne. Naročnik oglasa je dol-
žan spoštovati avtorske pravice glede upora-
be fotografij in besedila v oglasnih sporočilih. 
Oglasi niso lektorirani. 

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

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo števil-
ko je ponedeljek, 9. 5. 2022, do 15. ure, pred-
viden izid je v sredo, 18. 5. 2022.
Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po 
tem datumu, bodo uvrščeni v naslednjo števil-
ko, če bodo še aktualni.

občinske novice

Ukrajinsko srce 
krvavi in joče 
Na milijone beguncev, na tisoče ubitih vsak 
dan, kri in solze tečejo v potokih. Putin, no-
vodobni Hitler, ubija dojenčke, ruši ukrajin-
ska mesta in obstreljuje jedrske elektrarne. 
Tepta človekove pravice v Ukrajini, Rusiji, 
cenzurira in kaznuje vsakogar, ki si upa jasno 
povedati, kaj si misli. Če nekdo zapiše, da je 
v Ukrajini vojna, lahko dobi 15 let zapora. 
Vse to me spominja na naš komunistični 
režim. Nekateri pravijo, da je Putin veren 
in da je desni nacionalist. Ni res, kajti če bi 
bilo v njem samo kanček prave vere, ne bi 
počenjal takih grozot, on je produkt stalini-
stične tajne policije, ki je bila še hujša kot 
naša UDBA.
Zelo me moti, da nekateri predstavniki po-
skušajo opravičevati ruskega diktatorja. Na 
RTV so na začetku zelo skopo poročali o voj-
ni.  Mi, ki smo občutili pred 31 leti napad 
JLA, lahko lažje sočustvujemo z Ukrajinci. 
Evropa in z njo vsak Evropejec mora po svo-
jih močeh pomagati temu trpečemu evrop-
skemu narodu. Jutri se lahko vojna razširi in 
zajame tudi nas. 
Vse to kaže na pravilnost odločitev za osa-
mosvojitev in na to, da smo z bliskovito hi-
trostjo pripeljali Slovenijo v vse mednarod-
ne tokove: Evropsko zvezo, NATO, imamo 
skupno valuto evro, smo država brez mej. 
Hvala vsem, ki ste kakorkoli prispevali k tem 

dosežkom. Največja zahvala pa desnosre-
dinskim strankam, ki ste največ naredile, 
da je Slovenija  v EU in NATU. Danes bi me 
bilo zelo strah, če ne bi bili v teh  medna-
rodnih asociacijah. Okrepiti moramo tudi 
naše obrambne sposobnosti. Življenje bo 
v novih razmerah težje v prihodnjih letih in 
desetletjih za vse, ob tem se spomnite kriv-
ca. Vendar ne pozabite, da zaradi tega v pri-
hodnjih letih potrebujemo močne in ener-
gične voditelje, ki imajo vizijo in pogum za 
premagovanje sedanjih izzivov. Zdaj ni čas 
za politične poskuse z novim obrazi in taki-
mi, ki bi želeli namesto EU v komunistično 
internacionalo.  Volitve v aprilu so neke vr-
ste plebiscit, ali želimo pripadati svobodne-
mu svetu ali osi zla, tj. rusko-kitajski navezi. 
Kakšna podobnost z dogodki pred drugo 
svetovno vojno!
Sicer pa vam priporočam, da omejite gleda-
nje TV in poslušanje radijskih poročil na ra-
zumni odmerek in nikakor ne pred spanjem. 
Tudi sam vsaj dve uri pred spanjem ne gle-
dam teh grozot, odločil pa sem se, da se v 
času posta odpovem alkoholu. Priporočam 
kakšno meditacijo ali molitev za Ukrajino in 
Ukrajince. Vabljeni na volitve, da nagradi-
mo dobro delo desnosredinske vlade, ki je 
omogočila 20 mil. evrov investicij v občini 
Trebnje. Čestitam za praznik dela. Uživajte 
v čudoviti pomladi.  Z željo, da se mir čim 
preje vrne v Evropo, vas pozdravljam in že-
lim vse dobro.

Alojzij Kastelic, župan

Vabilo
na predavanje z naslovom 

Kako postanemo starši 
srečnih in uspešnih otrok? 

Vzgoja otrok je za vsakega starša zelo 
pomembna. Pri tem se porajajo številna 
vprašanja:

• Kaj čaka naše otroke? Katere dejav-
nosti so prave, katera šola in fakul-
teta bosta naraščaju z leti prinesli 
uspeh in srečo?

• Kaj doma naredimo starši, da bodo 
otroci srečni? Nihče ne bo sam – 
naučiti se morajo shajati z drugi-
mi. Poskrbeti zase in za svoje reči, 
usmeriti svojo pozornost. Vztrajati, 
da bodo uspeli.

• Kaj pa frustracija? Bodo vedno zno-
va »še premajhni«, bo skoraj vse 
zanje prenaporno in jih je treba 
zaščititi pred stiskami, da ne bodo 
postali premalo uspešni, depresiv-
ni?

• Kako torej ravnati?

Odgovore na zgornja vprašanja in dile-
me bomo v okviru projekta Zdrave obči-
ne iskali skupaj s predavateljem Markom 
Juhantom. Pridružite se nam na preda-
vanju Kako postanemo starši srečnih 
in uspešnih otrok? v četrtek, 14. aprila 
2022, ob 17. uri v veliki predavalnici CIK 
Trebnje, II. nadstropje, Kidričeva ulica 2.
 
*projekt Zdrave občine financirajo občine 
Mirna, Mokronog-Trebelno in Trebnje.
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javni poziv

Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih Občine Trebnje (Uradni list RS, štev. 18/06, 33/09 in 42/12) Komisija za podelitev priznanj 
Občine Trebnje objavlja 

JAVNI POZIV 
ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE TREBNJE V LETU 2022 

l. PREDMET POZIVA:
Vložitev pobud oz. predlogov za podelitev priznanj Občine Trebnje v letu 2022.

II. VRSTA PRIZNANJ:
1. Častni občan Občine Trebnje
2. Plaketa Občine Trebnje
3. Priznanja Občine Trebnje

III. VLAGATELJI IN VSEBINA POBUDE ZA PODELITEV PRIZNANJ:
Pobude za podelitev priznanj lahko komisiji predložijo občani, podjetja, zavodi, organizacije in skupnosti, politične stranke ter društva 
iz območja občine Trebnje. 

Pobuda mora biti pisno utemeljena in mora vsebovati:
• ime in priimek oz. naziv, točen naslov pobudnika,
• ime in priimek oz. naziv, točen naslov kandidata za priznanje,
• navedbo vrste priznanja, podrobno utemeljitev pobude ter morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo.

IV. POGOJI ZA PODELITEV PRIZNANJ
Priznanje častni občan Občine Trebnje se podeljuje:
posamezniku, ki je s svojim dolgoletnim delom pomembno prispeval k razvoju družbe, utrjevanju miru, razvoju in dosežkom na raznih 
področjih človekove ustvarjalnosti oz. k ugledu in razvoju občine. 

Naziv častnega občana občine Trebnje se lahko podeli tudi inovatorjem, izumiteljem, znanstvenim in drugim delavcem, ki so s svojim 
dolgoletnim delom prispevali k napredku in razvoju ter ugledu občine. 

Priznanje častni občan Občine Trebnje se podeljuje izjemoma.
Plaketa Občine Trebnje se podeljuje:
• posameznikom za življenjsko delo in izjemne uspehe na posameznih področjih življenja in dela, s katerim so pomembno prispe-

vali k razvoju in ugledu občine
• podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredne uspehe in dosežene rezultate, ki so bistveno prispe-

vali k razvoju, ugledu in prepoznavnosti obČine Trebnje.

Podeli se lahko največ tri plakete, in sicer dve po prvi alinei in eno po drugi alinei prejšnjega odstavka.

Priznanja Občine Trebnje se podeljuje:
• posameznikom, združenjem občanov ali pravnim osebam iz občine Trebnje za enkratne dosežke na kateremkoli področju, za 

posamezne vrhunske dosežke pri delu v občinskem in drugem prostoru.
Podeli se lahko največ šest priznanj. 
V kolikor na javni poziv ne bo prispelo zadostno število predlogov, lahko člani Komisije na sami seji Komisije predlagajo kandidate za 
manjkajoča priznanja. 

V. ROK ZA ODDAJO POBUDE:
Rok za oddajo pobude je petek, 6. 5. 2022. 
Za pravočasno oddano pobudo se šteje pobuda, ki je na dan 6. 5. 2022 oddana priporočeno na pošti ali osebno v glavni pisarni Občine. 

VI. NASLOV ZA ODDAJO POBUDE:
Pobudo oddajte priporočeno po pošti na naslov ali dostavite osebno na: 
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje - z oznako: NE ODPIRAJ - POBUDA ZA PODELITEV PRIZNANJ. 
Javni poziv se objavi v Glasilu občanov in na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si. ter pošlje krajevnim skupnostim in na 
sedeže političnih strank v Občini Trebnje. 

številka: 094-1/2022-1 
Datum: 17. 3. 2022

Alojzij Kastelic župan
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Gradnja krožišča pod gradom  
v Trebnjem
Gradnja krožišča pod gradom na regionalni cesti v Trebnjem poteka 
skladno s terminskim planom. V okviru investicije je bila že izvedena 
porušitev nadvoza nad regionalno cesto. Trenutno potekajo dela v 
območju samega krožišča, medtem ko je bila pred tem izvedena ši-
ritev profila ceste za vzpostavitev kolesarske poti, hodnikov za pešce 
in javne razsvetljave. Krožišče bo sicer niveletno višje od sedanje kote 
hitre ceste. Občina Trebnje je sočasno z investicijo na območju obde-
lave izvedla tudi rekonstrukcijo vodovoda in gradnjo nove kanalizacije 
za odpadno vodo, saj ukrepov gradnje komunalne infrastrukture po 
končani gradnji ne bo več možno izvajati. Gre za enega večjih projek-
tov na področju cestne infrastrukture v občini Trebnje v zadnjih letih.

Občina Trebnje je v mesecu januarju 2022 pričela z gradnjo kolesar-
ske povezave Trebnje−Mirna−Mokronog (odsek Trebnje−Rodine). 
Namen investicije je prispevati k izboljšanju trajnostne mobilnosti (v 
prvi vrsti za dnevne migracije), prometne varnosti, kakovosti zraka, 
pogojev za kolesarje ter posredno tudi turistične atraktivnosti občine 
z izgradnjo kolesarskih povezav.
Investicija gradnje kolesarske povezave je trenutno v polnem teku. 
Večina gradbenih del na odseku Prijateljeve ceste mimo TRIMA je 
končana. Pogodbeni rok dokončanja in zaključek del je 15. 6. 2022 in 
takrat se bo možno že zapeljati po novi kolesarski trasi.

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo Matija Bitenc

Občina Trebnje je v sodelovanju z izbranim izvajalcem del, podjetjem 
GPI TEHNIKA gradbeništvo, projektiva in inženiring d.o.o., v začetku 
januarja pričela z izvedbo rekonstrukcije in dozidave Podružnične 
osnovne šole Dolenja Nemška vas. Gradbena dela potekajo sklad-
no s terminskim planom, po katerem bodo trajala predvidoma do  
30. novembra 2022.

V okviru investicije je predvidena rekonstrukcija obstoječega dela 
šole in novogradnja prizidka. Predvidena je ohranitev 5 obstoječih 
matičnih učilnic in 2 kabinetov z manjšimi preureditvami, obstoječi 
prostori na stiku s prizidkom bodo rekonstruirani, povečan bo obsto-
ječi nadstrešek na južni strani pred vhodom v telovadnico. Predvide-
na je dozidava 7 matičnih učilnic in 3 kabinetov k matičnim učilnicam, 
2 specialnih učilnic s pripadajočima kabinetoma, garderobe prvega 
triletja, novih sanitarij ter večnamenskega prostora za kulturne prire-
ditve. Pogodbena vrednost del znaša 4.788.323,99 EUR z DDV. Inve-
sticijo rekonstrukcije in dozidave Podružnične osnovne šole Dolenja 
Nemška vas sofinancira Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraže-
vanje, znanost in šport, in sicer v višini 1.404.915,01 evrov.

mag. Janko Zakrajšek
vodja oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo

OU Občine Trebnje 

mag. Janko Zakrajšek
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

OU Občine Trebnje

Gradnja kolesarske povezave Trebnje−Mirna−Mokronog 
(odsek Trebnje−Rodine) poteka skladno s terminskim planom

Rekonstrukcija in dozidava podružnične osnovne šole  
v Dolenji Nemški vasi

novice
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Gradnja komunalne 
infrastrukture za stanovanjsko 
sosesko Dobrava
Občina Trebnje je v mesecu januarju pričela izvajati investicijo 
ureditve komunalne infrastrukture za stanovanjsko sosesko Do-
brava. Območje OPPN zajema še nepozidani jugozahodni del vasi 
Dobrava, ki ga omejuje regionalna cesta R3 Žužemberk−Pluska na 
severu, na vzhodu pa obstoječa pozidava vasi Dobrava. Po pro-
jektu je predvidena izgradnja vodovodnega in elektro omrežja za 
potrebe napajanja območja predvidene stanovanjske soseske. V 
okviru investicije bo izvedena tudi vsa cestna infrastruktura pred-
videne stanovanjske soseske, ki se bo navezovala na regionalno 
cesto R3 Žužemberk–Pluska–Trebnje. Pogodbena vrednost del 
znaša 308.627,18 EUR z DDV. Investicija bo predvidoma končana 
do septembra 2022. Še v letošnjem letu bo nato izvedena parce-
lacija območja, v začetku naslednjega leta pa bo že tudi možen 
nakup parcel, ki bodo namenjene mladim družinam.

Sončna in topla sobota je bila 
več kot primerna za sajenje 
rastlin
26. marca 2022 je Slovenija zavihala rokave in skupaj nam je us-
pelo posaditi in posejati številne medovite rastline.  
Delovna akcija, ki sta se ji pridružila župan Občine Trebnje Alojzij 
Kastelic in poslanec Državnega zbora Blaž Pavlin, se je odvijala 
tudi na lokaciji nove Medgeneracijske točke Temenice v Treb-
njem. Društvo upokojencev Trebnje, Turistično, športno in kultur-
no društvo Štefan in Taborniki Rod sivih jelš so skupaj z županom 
in poslancem posadili 5 lip, 5 javorjev ter 3 smrekice, posejali  so 
tudi večje število sončnic. Lipe je doniral Lions klub Trebnje, osta-
la drevesa in semena pa Čebelarska zveza Slovenije. 
Kljub temu, da je bila akcija uspešna, še vedno velja poziv, da svoj 
prispevek uresničujemo tudi druge dni v letu – zasadimo čim več 
medovitih rastlin in ohranimo čebele in druge opraševalce!

Izgradnja vodovoda 
Ječkovec−Zvale−Skrovnica
Občina Trebnje je z izvajalcem Komunalo Trebnje d.o.o. v mesecu 
marcu pričela izvajati investicijo gradnje vodovoda Ječkovec−Zva-
le−Skrovnica. Navedena naselja še nimajo svojega vodovodnega 
omrežja. Projekt obravnava izvedbo novogradnje 6. vej vodovoda 
v skupni dolžini ca. 2.700 metrov in hidropostaje s frekvenčno 
reguliranimi črpalkami. 
Pogodbena vrednost investicije znaša 291.287, 29 EUR brez DDV 
oz. 355.370,49 EUR z DDV. Pogodbena dela bodo predvidoma 
dokončana do konca avgusta. Oskrba s pitno vodo predstavlja 
enega ključnih razvojnih dejavnikov, zato Občina Trebnje po prio-
ritetah vsako leto izvede določeno število rekonstrukcij in gradenj 
novega vodovoda. S širitvijo mreže vodovodov Občina Trebnje 
uresničuje njen dolgoročni strateški cilj varne in zanesljive oskr-
be s pitno vodo.

Matija Bitenc
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo, OU Občine Trebnje

Občinska uprava Občine Trebnje             
 Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

                                                                                Matija Bitenc

Mateja Zupančič
Oddelek za splošne zadeve, Občinska uprava Občine Trebnje

Vir fotografije: Občina Trebnje 

novice
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Vabljeni k uporabi novih 
barvitih talnih iger, ki so 
nastale v sklopu projekta 
STREET ART
V soboto, 26. 3., in v nedeljo, 27. 3. 2022, so številni mladi in malo 
manj mladi udeleženci sodelovali pri izvedbi delavnice poslikave 
talnih iger na lokaciji ob otroškem igrišču nad DSO Trebnje. Delav-
nico je vodila Urška Pavlovič s podporo kustodinje Andrejke Vabič 
Nose iz Galerije likovnih samorastnikov Trebnje, ki ji je Občina 
Trebnje zaupala izvedbo projekta Street Art.

Zanimanje starejših in predvsem mlajših generacij za talne posli-
kave je bilo izjemno, nastale pa so lepe in uporabne umetnine, ki 
dodatno krasijo že sicer zelo lepo in barvito igrišče. Namen delav-
nice je bilo spodbuditi sodelovanje generacij in otrokom zagoto-
viti dodatne površine za igro. Asfaltirana potka ob igrišču je bila 
do sedaj primerna predvsem za hojo in vožnjo otrok s kolesi in 
poganjalčki, sedaj pa se lahko otroci tam igrajo tudi zanimive tal-
ne igre. V kratkem bomo ob igre namestili tudi tablice s krajšimi 
navodili, čeprav smo prepričani, da jih znajo otroci uporabljati že 
sedaj tudi brez navodil.

Mateja Zupančič
Oddelek za splošne zadeve

Občinska uprava Občine Trebnje
Vir fotografije: GLST in Občina Trebnje
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Hrana ni za tjavendan  
na PŠ Šentlovrenc
Na podružnični šoli Šentlovrenc že od leta 2017 sodelujemo v 
projektu Hrana ni za tjavendan, ki deluje v okviru programa Eko-
šola. Namen projekta je, da se z učenci  pogovarjamo in izvaja-
mo različne aktivnosti o načrtovanju obrokov, količini nabavljene 
hrane, shranjevanju živil, branju deklaracije, količini skuhane hra-
ne, možnosti porabe  hrane, ki je nismo pojedli pri posameznem 
obroku in odnosu do hrane. Z učenci smo spremljali količino zavr-
žene hrane pri kosilu in se na različne načine trudili, da bi jo zavr-
gli čim manj. Sadje, ki je ostalo od malic, smo porabili za izdelavo 
sadnih napitkov in namazov. 

Spekli smo domač kruh s skrivnostno sestavino, da kruh ostane 
dalj časa svež in mehak, izdelali smo domače maslo, pripravili 
bučno pecivo, medena srca, piškote … Vsa ta naša prizadevanja 
za zmanjšanje odpadne hrane smo proslavili s pikniki, na katerih 
smo pekli kostanj, pokovko, penice in kuhali čaj. Zaradi dobrih 
rezultatov na tem projektu nas je Ekošola povabila, da na drugi 
delavnici projekta Hrana ni za tjavendan predstavimo primer do-
bre prakse s PŠ Šentlovrenc. Učitelji Petra Kastelic, Barbara Primc 
in Uroš Primc smo za to priložnost  z učenci posneli kratek film in 
pripravili  PPT-prezentacijo, ki smo jo predstavili preko 200 ude-
ležencem delavnice.

 Uroš Primc

Pričenjamo z izvedbo projekta 
Rusalka
Projekt Oživitev življenja ob in v reki Temenici (akronim: RUSAL-
KA) je vodilni partner Občina Trebnje s partnerji Osnovno šolo 
Trebnje, podjetjem Cementni izdelki Gorec d.o.o. in Turističnim 
društvom Trebnje uspešno prijavil na 1. Javni poziv za izbor ope-
racij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na ob-
močju LAS Suhe krajine, Temenice in Krke v letu 2021 in sklenil 
pogodbo o sofinanciranju operacije s posredniškim organom Mi-
nistrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Naložbo sofinan-
cirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj. 

Namen projekta je podrobno spoznati reko Temenico, izobraziti 
mlade o pomenu varovanja in uporabe vodnih virov za ohrani-
tev biotopov, habitatov in s tem blaženje podnebnih sprememb, 
povečati ozaveščenost javnosti o pomenu naravne in kulturne 
dediščine reke Temenice in spodbuditi aktivno sodelovanje obča-
nov pri varovanju okolja in ohranjanju narave. 

V prihajajočih mesecih bomo partnerji projekta izvajali izobra-
ževalne delavnice v osnovnih šolah in izvedli literarni natečaj na 
temo življenja ob in v reki Temenici za učence v OŠ Trebnje. Po-
leg literarnega natečaja je v pripravi (in bo v sledečih dneh tudi 
objavljen) likovni in fotografski natečaj na temo življenja ob in v 
reki Temenici za splošno javnost, ki predvideva lepe nagrade za 

zmagovalne izdelke.

V sklopu projekta bomo sanirali degradirano območje ob reki Te-
menici – opuščeno Petrolovo črpalko in zgradili postajališče za 
avtodome s polno oskrbo, ki bo zaradi svoje lege ob reki ob vsto-
pu v mesto Trebnje predstavljalo vstopno točko za raziskovanje 
Temenice. Rezultat projekta pa bo tudi prostodostopna aplikaci-
ja za raziskovanje reke Temenice s 3 predlogi e-vod(e)nih izletov 
v porečju Temenice.

Partnerji bomo izvedli še številne druge aktivnosti in delavnice, 
med drugim o varovanju okolja in razvoju zelenega turizma, o 
snovni in nesnovni dediščini reke Temenice ter o tehnoloških re-
šitvah za preprečevanje onesnaževanja vodnih virov na območju 
LAS STIK, v maju 2023 pa organizirali in izvedli tudi Dan Temeni-
ce.

Ker bo v večini načrtovanih aktivnosti močno zaželeno tudi sode-
lovanje občank in občanov, ki reko najbolje poznate, vas bomo 
o vseh aktivnosti in možnostih sodelovanja sproti obveščali na 
spletni strani Občine Trebnje, za več informacij o projektu in o 
tem, kako se vanj vključiti, pa se lahko kadarkoli obrnete tudi na: 
Mateja Zupančič, mateja.zupancic@trebnje.si ali 041/272027.

Mateja Zupančič
Oddelek za splošne zadeve

Občinska uprava Občine Trebnje
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Zaporniki, ki prestajajo kazen, so v javno-
sti v večini primerov predstavljeni kot naj-
večji zločinci. Zelo malo ljudi pa se zaveda, 
da na njihovem mestu lahko pristane tudi 
sam. Meja med dobrim in slabim, med biti 
ali ne biti je izjemno tanka in pomembno 
je zavedanje, da smo vsi samo ljudje. Tudi 
oni so se v nekem obdobju svojega živ-
ljenja znašli v okoliščinah, na katere niso 
znali primerno družbeno odreagirati, in 
v dani situaciji, v kateri so se znašli, niso 
znali ravnati drugače. O zapornikih, biva-
nju in samem zavodu smo se pogovarjali 
z direktorjem Zavoda za prestajanje kazni 
Dob

ZORANOM 
REMICEM

Kašna je bila vaša pod do direktorja za-
voda?
Moja poslovna pot do direktorja zavoda 
sega v leto 1999, ko sem se v Zavodu za 
prestajanje kazni zapora Dob zaposlil kot 
paznik (od l. 2008 se uporablja termino-
logija pravosodni policist). Nadalje sem 
napredoval v vodjo skupine paznikov v 
4. oddelku obsojencev, leta 2010 sem 
napredoval v vodjo 4. oddelka obsojen-
cev, šest let kasneje sprejel izziv vodenja 
mladoletniškega zapora v Celju, na Dob 
pa sem se kot direktor zapora vrnil leta 
2020. V zaporskem sistemu sem zaposlen 
skoraj 23 let. 

Kako poteka vaš delovni dan?
Poklic je tako raznovrsten in zanimiv, da 
je točen delovni dan težko opisati. Gre za 
sprejemanje odločitev glede obravnave 
obsojencev, delovanja samega zapora, 
koordiniranje dela med službami, sode-
lovanje z zunanjimi institucijami, vodenje 
različnih sestankov, od katerih je specifi-
čen vsakodnevni jutranji, ko s sodelavci 
pregledamo dogajanja za pretekli dan in 
se dogovorimo o aktualnih vsebinah ter 
načrtih za tekoči delovni dan. Občasno 
opravim tudi obhode po zavodu, nadzi-
ram delo zaposlenih in opravljam razgo-
vore z obsojenci. 

Kateri dnevi v tednu so vam najtežji in 
zakaj?
Nimam specifično izbranega dneva v ted-
nu, ki bi bil po delu najtežji. Najtežje je 
takrat, ko se soočamo s kakšnimi organi-
zacijskimi težavami ali ko rešujemo zaple-
tene izredne dogodke. Delo je tako dina-
mično, da praktično vsak dan predstavlja 
izziv. 

Ste na čelu zavoda oz. največjega zapo-
ra v državi. Koliko obsojencev trenutno 
prestaja kazen v vašem zavodu na Dobu 
in tudi na Puščavi?
Zavod za prestajanje kazni zapora se deli 
na zaprti del s kapaciteto 468 obsojen-
cev, Odprti oddelek Slovenska vas s ka-
paciteto 70 obsojencev in Odprti oddelek 
Puščava s kapaciteto 21 obsojencev. Tre-
nutno je na prestajanju zaporne kazni v 
sklopu celotnega zavoda 575 obsojencev. 
Zaprti del je sestavljen iz 6 oddelkov oz. 
stavb, od katerih se v enem oddelku izva-
ja poseben strožji režim, 3 oddelki so sta-
rejši in za te so značilne skupinske sobe, 2 
oddelka pa sta bila zgrajena in naseljena 
v letu 2011 in sta modernejša. Vsebujeta 
pretežno samske sobe in omogočata kva-
litetnejše bivanje. 

Kako ste se prebijali skozi kovid krizo, saj 
so se ukrepi nenehno spreminjali?
To je bil kar zajeten organizacijski zalogaj. 
Težko je nadzorovati širjenje virusa, saj so 
obsojenci nameščeni večinoma v skupin-
skih sobah. Prilagajali smo se ukrepom 
Vlade RS, upoštevali priporočila in odlo-
ke, vzpostavili sive in rdeče cone v zavo-
du ter se kasneje poslužili tudi nekaterih 
zakonskih možnosti (prepoved obiskov, 
prekinitve kazni, predčasni odpust, zamr-
znitev sodelovanja z zunanjimi institucija-
mi …). Dodatno tveganje je bilo tudi obo-
levanje zaposlenih in posledično izpad 
kadra. Sestanke smo pričeli izvajati preko 
video povezave. Največja težava niso bili 
samo zaposleni, ki so zboleli, ampak tudi 
izvajanje karanten v primeru ugotovljenih 
visoko rizičnih stikov. 
K sreči sedaj karanten ni več in v zavodu 
so trenutno v izolaciji trije javni uslužben-
ci in en obsojenec. Poleg priporočil NIJZ 

ni dodatnih posebnih ukrepov, ki bi se jih 
posluževali. Tudi v drugih zavodih je po-
dobno. Zaposleni in obiskovalci morajo 
izpolnjevati pogoj PCT kakor tudi obso-
jenci, ki pridejo na prestajanje zaporne 
kazni.  

V prvem valu epidemije je bilo na pre-
kinitvi prestajanja zaporne kazni 214 
obsojencev, 79 jih je šlo na predčasni 
odpust. Kakšne so te številke danes? 
Številke, ki jih navajate (prekinitve kazni, 
predčasni odpust), so vezane na celoten 
zaporski sistem – za ukrepe, ki so bili v 
veljavi do konca meseca maja 2020. V 
kasnejšem valu epidemije smo se v vseh 
zaporih v podobni meri znova poslužili 
enakih ukrepov, ki so bili v interventni za-
konodaji določeni do konca meseca mar-
ca 2021. Ob izbruhu novega vala jeseni 
2021 in do danes pa dodatnih prekinitev 
kazni in predčasnega odpusta ni bilo, saj 
so bile tudi okoliščine soočanja z epide-
mijo bistveno drugačne.

Kakšno je trenutno stanje z okužbami z 
novim koronavirusom v zavodu? 
Za razliko od začetka epidemije v letu 
2020 lahko danes z gotovostjo trdim, da 
imajo zaposleni na voljo vsa potrebna 
zaščitna sredstva in če ravnajo sklad-
no s priporočili in usmeritvami NIJZ, je 
možnost za okužbo na delovnem mestu 
majhna, ni pa izključena, kar velja tudi v 
vsakdanjem življenju v interakcijah z ljud-
mi na različnih mestih. Obiski v zavodu 
potekajo normalno, prav tako obsojenci 
hodijo na izhode. 

Tudi zaposleni se spopadajo iz dneva v 
dan z novimi preprekami in so nenehno 
v prvi bojni liniji. Kako je poskrbljeno za 

intervju
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njihovo varnost? Kakšen je odnos med 
pazniki in zaporniki?
Vsi pravosodni policisti so strokovno us-
posobljeni za opravljanje svojega poklica. 
Raziskave, ki so bile opravljene v preteklo-
sti, potrjujejo, da obsojenci načeloma ne 
gojijo zamer do pravosodnih policistov in 
so zadovoljni z njihovim delom. Seveda 
so okoliščine različne, saj vsaka prepoved, 
omejitev in interakcija z obsojencem v 
takšni situaciji lahko predstavlja konflikt. 
Od pravosodnih policistov se pričakuje, 
da so pri opravljanju svojega dela profe-
sionalni, korektni, strokovni, natančni in 
da se poslužujejo asertivne komunikacije 
in pri svojem delu uporabljajo pomirju-
joč pristop. V okviru zakonskih pooblastil 
pa lahko uporabijo tudi prisilna sredstva. 
Zavod pošilja zaposlene na redna izobra-
ževanja in usposabljanja, ki vsebinsko za-
jemajo tudi segment komunikacije, odno-
sov, ravnanje v konfliktnih situacijah, tako 
da se s krepitvijo teh spoznanj in znanj 
krepi tudi varnost zaposlenih. 

Kako je z zdravstveno oskrbo. Ali zdravnik 
redno prihaja ali le po potrebi?
Zdravstvena dejavnost v zaporu je v do-
meni javne zdravstvene mreže. Zdravstve-
no in zobozdravstveno dejavnost na Dobu 
zagotavlja ZD Trebnje, ki zagotavlja prisot-
nost zdravstvenega osebja skladno z nor-
mativi in sklenjeno pogodbo.

Kaj pa vera in duhovnost? Se morda tudi 
pri vas oglasi zaporniški duhovnik?
Obsojencem je v zavodu zagotovljena 
pravica do veroizpovedi, omogočen jim je 
dostop tako do individualne kot tudi sku-
pinske verske oskrbe. V zavodu trenutno 
glede na izkazane potrebe zaprtih zago-
tavljamo versko oskrbo pripadnikom ri-
mokatoliške cerkve, pravoslavne cerkve in 
pripadnikom islamske skupnosti. Skladno 
z možnostmi vsem omogočamo tudi po-
sebno prehrano v času postov. V primeru 
izraženega interesa se obsojencem preko 
verskega koordinatorja zagotovi stik tudi z 
ostalimi predstavniki uradnih verskih sku-
pnosti. 

Kakšne so trenutne razmere v zavodu? Je 
veliko nestrpnosti kot v zunanjem svetu? 
Slišimo tudi različne zgodbe o dobrodoš-
licah, ki so jih deležni pedofili. Kaj bi po-
vedali o tem?
Razmere v zaporu so stabilne. Seveda se 
pojavlja tudi nestrpnost, vendar se na 
zaznane odklone ustrezno odzovemo. V 
zadnjem času se srečujemo s porastom 
tujcev, ki imajo tudi nekoliko drugačne 
kulturne in socialne navade, kar je zmo-

tilo dosedanjo dinamiko in odnose med 
obsojenci. Iz tega izhajajo tudi določeni 
konflikti, ki jih sproti rešujemo. Druga ne-
strpnost, ki je nekoliko bolj znana, pa je 
odnos soobsojencev do storilcev kaznivih 
dejanj, ki so obsojeni za kazniva dejanja 
zoper spolno nedotakljivost. Na vse nestr-
pnosti se odzivamo s komunikacijo in tudi 
uvedbo morebitnih varnostnih ukrepov 
zoper tiste, ki so tako ali drugače nestr-
pni. Obsojencem, ki pridejo na prestajanje 
zaporne kazni, svetujemo, da v zaporu ne 
izpostavljajo svojih osebnih zgodb in de-
janj, zaradi katerih so obsojeni. 

Kako je s kadri v vašem zavodu? 
Odkar sem zaposlen v zaporu, so vedno 
prisotne težave s pomanjkanjem kadrov. V 
preteklosti je bila težava, ker nismo ime-
li dovoljenih kvot za zaposlitev novih ka-
drov; danes, ko so kvote na voljo, pa ne 
uspemo zaposliti dovolj ustreznih kadrov. 

Katere kadre pogrešate?
Najbolj pereče so zaposlitve pravosodnih 
policistov, saj ugotavljamo, da je za ta po-
klic premalo zanimanja. Kot pravijo mo-
rebitni kandidati oz. interesenti, delo ni 
primerno plačano. Vsak kandidat za pra-
vosodnega policista ob zaposlitvi namreč 
prejema pripravniško plačo, ima pa v delu 
usposabljanja zagotovljene stroške biva-
nja in prehrane. Po uspešno zaključenem 
usposabljanju se sklene zaposlitev za ne-
določen čas in takrat napreduje v 24. plač-
ni razred. Tak sistem si želimo v prihodnje 
spremeniti, da bi bil poklic že z začetnim 
plačilom bolj zanimiv.

Vam primanjkuje še kakšnega kadra?
Res je. Pogrešamo tudi druge profile. Štiri-
krat smo že ponovili razpis za inštruktorja 
kuharja, a žal ni prijav. Ponavljamo tudi 
razpis za inštruktorja kotlarja. Težko je do-
biti tudi medicinske sestre, električarje, 
mizarje, ipd. Vse to predstavlja določeno 
tveganje, saj za nemoteno poslovanje za-

voda potrebuješ vse naštete profile in še 
več. Ocenjujem, da bo potrebno spreme-
niti kadrovsko politiko oz. najti način, kako 
v prvi vrsti pridobiti in nato tudi zadržati 
v naših vrstah ustrezne kadre ter omejiti 
fluktuacijo, ki se pojavlja predvsem v prvih 
letih službovanja. 

Menite, da bi samo vodstvo moralo kaj 
postoriti, da bi se vse postavilo na pravo 
mesto?
V zadnjih dveh letih je bilo s strani Gene-
ralnega urada veliko narejeno za promocijo 
poklica pravosodnega policista – več na pri-
mer sodelujemo na dogodkih, kot so zapo-
slitveni sejmi, predstavljamo poklic dijakom 
in študentom z varnostnih izobraževalnih 
področij. Žal pa se s podobno problemati-
ko srečujejo v vseh zaporih, širše pa tudi v 
vseh drugih primerljivih poklicih (policisti, 
vojaki ...). A vendarle ni vse tako slabo.

Katere prednosti bi pri teh poklicih izpo-
stavili?
Kar nekaj jih je. Plača je redna, zaposleni 
smo vključeni v dodatno pokojninsko za-
varovanje, kar pomeni, da se bomo lahko 
prej upokojili in iz naslova težavnosti dela 
imamo tudi več dopusta. Redna so tudi 
različna izobraževanja in usposabljanja ter 
nenazadnje tudi možnosti kariernega na-
predovanja. 

Kakšne pa so zahtevnosti poklicev?
Samo delo res ni enostavno, rutinsko. 
Potrebno je veliko zbranosti, izrednega 
pomena je obvladovanje komunikacijskih 
veščin, včasih je potrebno hitro sprejeti 
odločitev in odreagirati na pojav, lahko pa 
je seveda ogroženo tudi življenje in zdra-
vje zaposlenih. Izpostavil bi tudi to, da je 
razpored dela za pravosodne policiste ure-
jen skladno z zakonskimi okvirji, čeprav 
delo poteka v neenakomernem delovnem 
času. To pomeni, da so zagotovljeni vsi po-
čitki, prosti dnevi, nadure pa so ustrezno 
izplačane.

intervju
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Vabim vse zainteresirane kandidate, da 
spremljajo objave prostih delovnih mest 
v Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij 
in se nam pridružijo. Poklic pravosodnega 
policista je poklic, s katerim rasteš!’’  

Slovenija ima od 1. novembra 2008 uza-
konjenji dosmrtni zakon. Ste v vašem 
zaporu pripravljeni, če nekomu izrečejo 
dosmrtno kazen? 
Res je, da je od 1. novembra 2008 uzako-
njen dosmrtni zapor. Na Dobu prestajajo 
zaporno kazen vsi obsojenci, ki so obso-
jeni na zaporno kazen nad 18 mesecev. V 
praksi to pomeni, da pri nas obsojenci že 
sedaj prestajajo trenutno najvišje, 30-let-
ne zaporne kazni. Nekateri od teh obso-
jencev pa koristijo tudi že zunaj zavodske 
ugodnosti.

Kaj to pomeni v praksi?
To pomeni, da se že postopno vključujejo 
v okolje in navajajo na življenje po presta-
ni kazni tudi z oblikami izhodov v domače 
okolje. Tudi sam morebitni izrek dosmrt-
nega zapora še ne pomeni, da bo nekdo 
do smrti v zaporu, saj ima možnost pogoj-
nega odpusta po prestanih 25 letih zapor-
ne kazni. Najdaljša izrečena kazen je 30 
let in tako kazen na Dobu trenutno presta-
ja 12 obsojencev. Eden od teh je prestal že 
22 let in 7 mesecev zaporne kazni.

Imate še vikend kazni?
Pri nas nekateri obsojenci prestajajo tudi 
tako imenovani vikend zapor, kar pomeni, 
da določene dni v tednu delajo in bivajo 
doma. Dve noči na teden pa so prisotni 
v zavodu. Praviloma je to ob sobotah in 
nedeljah. 

Naši zapori so proti tujim prijazni, saj ne-
kih »tolp« ni zaslediti. Kako bi nekomu, 
ki ne pozna zapora, opisali dan na zapr-
tem oddelku?
Klasičnih tolp , kot je to mogoče videti v 
filmih, resda ni, a zaporniška subkultura 
je prisotna in tega se zavedamo. Tako se 
soočamo tudi s problematiko vnosa ne-
dovoljenih predmetov in substanc in sled-
nje preprečujemo, kolikor je le  mogoče, 
z večjim poudarkom na vstopnih točkah. 
Zaznanih je tudi kar nekaj konfliktov med 
obsojenci, zato del obsojencev prestaja 
kazen v oddelku s posebnim strožjim re-
žimom. 

Kako pa zaposlite zapornike?
Z namenom zaposlovanja obsojencev je 
država ustanovila javni gospodarski za-
vod Javni gospodarski zavod (JGZ) Rinka, 
ki  deluje tudi na območju našega zavoda. 

Zelo živo je poljedelstvo, saj se kmetijski 
del obdeluje na kar 139 ha kmetijskih 
površin. Od tega 90 ha njivskih površin, 
ostalo so travniki in pašniki. Na Lanšprežu 
pa obdelujejo 8,5 ha njivskih površin. Od 
leta 2014 JGZ Rinka ne vzreja več goveje 
živine, imajo pa čredo 21 konj Slovenske 
hladnokrvne pasme (SHL), ki so najbolje 
ocenjeni v Sloveniji. Obsojenci se zapo-
slujejo tudi na hišnih delih in v podjetju 
na območju zavoda, ki izdeluje gasilsko 
opremo.

Kaj pa pridelujejo?
Na kmetiji prednjačijo žita, oves in tritika-
la – to je žito, križano med pšenico in ržjo. 
Ima več beljakovin kot pšenica in manj 
glutena. Uporablja se kot krmno žito, lah-
ko pa tudi v pekovskih izdelkih v kombina-
ciji s pšenico, koruzo, oljno ogrščico in kar 
nekaj vrst zelenjave; solato, paradižnik, 
paprika, korenje, zelje, bučke in krompir.

Kako je z izobraževanjem zapornikov?
V zavodu poleg dela zelo veliko pozornosti 
posvečamo izobraževanju. Največ obso-
jencev, ki nastopijo kazen zapora, ima do-
končano srednjo poklicno šolo. Velik delež 
je tudi obsojencev, ki imajo dokončano le 
osnovno šolo. Možnost izobraževanja in 
posledično dvig formalne izobrazbe v za-
vodu ni le zgolj koristna in konstruktivna 
poraba časa, ki ga nekdo preživi v zaporu, 
temveč pomeni tudi bistveno izboljšanje 
možnosti za uspešno integracijo obsojen-
cev nazaj v družbo, saj si z višjo izobrazbo 
povečujejo možnosti na trgu dela ter po-
sledično možnosti za pridobivanje finanč-
nih sredstev v skladu z družbenimi nor-
mami. Le-to pa  zmanjšuje tudi tveganje 
za ponavljanje izvrševanja kaznivih dejanj. 
Obenem pa si obsojenci z izobraževanjem 
gradijo tudi realno in pozitivno samopo-
dobo, kar je prav tako pomemben vidik 
resocializacije. 

S katerimi izobraževalnimi centri sodelu-
jete?
V zavodu izvajamo izobraževanja v so-
delovanju s Centrom za izobraževanje in 
kulturo (CIK) Trebnje in Javnim zavodom 
Cene Štupar – Center za izobraževanje 
Ljubljana, programe opismenjevanja ter 
osnovne šole in poklicne ter srednješolske 
programe. To so programi Gastronomske 
in hotelirske storitve, Gastronomija in tu-
rizem, Logistični tehnik in ostali podobni 
poklici.

Kako potekajo predavanja?
Predavanja potekajo pri nas v zavodu, in 
sicer skladno z vnaprej pripravljenimi ur-

niki. V dogovoru z izobraževalnimi inšti-
tucijami pa se zavod po potrebi dogovori 
tudi za nadaljevanje šolanja zunaj zavoda. 
V letu 2021 so se trije obsojenci izobraže-
vali v višješolskem študijskem programu 
ter trije v visokošolskem študiju. V progra-
me, s katerimi si obsojenci lahko dvignejo 
formalno stopnjo izobrazbe, je bilo vklju-
čen 101 obsojenec. 

Imate morda izobraževanja za še katere 
druge NPK?
V zadnjih letih v sodelovanju z izobraže-
valnimi inštitucijami intenzivno organizi-
ramo različne programe, vendar se ravno 
v Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) 
vključuje največ obsojencev. Organizirali 
smo NPK Čistilec prostorov, NPK Pomoč-
nik kuharja, NPK Viličarist, in mnoge dru-
ge. 

Kako pa bi to opisali po letih v številkah?
V letu 2021 je bilo v različna izobraževanja 
vključenih 260 obsojencev, od tega se jih 
je 6 izobraževalo izven zavoda. V prete-
klem letu pa je izobraževanje zaključilo 58 
obsojencev. 
Dodatno glede na zmožnosti zavoda or-
ganiziramo različne tečaje tujih jezikov 
in tudi tečaje računalništva. Tako smo v 
lanskem letu zaradi povečanega števila 
tujcev izvedli tečaj slovenskega jezika, v 
katerega se je vključilo 49 obsojencev.  

Kdo krije stroške šolanja?
Za obsojence, ki se vključijo v program 
osnovne šole, sredstva za izobraževanje 

intervju
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zagotavlja Republika Slovenija. Moram pa 
dodati, da je Zavod vključen tudi v pro-
jekt »Razvoj delovnih kompetenc zaprtih 
oseb«, ki je financiran s strani Evropskega 
socialnega sklada in Republike Slovenije. 
V okviru tega projekta izvajamo pokli-
cne in srednješolske programe ter NPK 
programe, ki so posledično za obsojence 
brezplačni. Zaprte osebe krijejo le stroške 
morebitnih popravnih izpitov. 

Kdo pa krije šolanje izven zavoda?
Obsojenci, ki se želijo izobraževati v pro-
gramih izven zavoda, si  morajo stroške 
izobraževanja kriti sami. 
Žal pa je bilo v času epidemije in zaradi 
sprejetih ukrepov oteženo tudi izobraže-
vanje, ki se zaradi navedenega določen 
čas ni izvajalo ali pa se je izvajalo v zelo 
okrnjeni obliki. 

Koliko obsojencev pridobi izobrazbo in 
kakšno?
V letu 2021 je izobraževanje zaključilo 
58 obsojencev. Osnovno šolo sta v pre-
teklem letu uspešno zaključila dva obso-
jenca, program Gastronomske in hotelske 
storitve trije obsojenci, štirje obsojenci 
so zaključili program Gastronomija in tu-
rizem, eden pa je zaključil program Logi-
stični tehnik. Večina ostalih v izobraževa-
nje vključenih obsojencev še nadaljuje s 
šolanjem, nekateri so z izobraževanjem v 
zavodu zaključili zaradi odpusta iz zavoda 
ali premestitve v drug zavod. 
Programe Nacionalne poklicne kvalifikaci-
je (NPK) je v letu 2021 zaključilo 44 obso-
jencev. NPK Čistilec prostorov 13 obso-
jencev, 6 obsojencev je zaključilo NPK 
Pomočnik kuharja, 25 obsojencev pa ja 
zaključilo NPK Viličarist. Vsi so si pridobili 
certifikat usposobljenosti za posamezen 
NPK program.  
Poleg tega pa so v lanskem letu štirje 
obsojenci uspešno zaključili tečaj nemšči-
ne. 

Katera dela lahko obsojenci opravljajo v 
zavodu?
V industrijskem delu zavoda obsojenci 
delajo v podjetju, ki je v privatni lasti. To 
je podjetje JMW Fire d.o.o. Tam izdelu-
jejo gasilsko opremo. Delo se opravlja v 
livarni, kovinskih delavnicah in montaži. 
Na Odprtem oddelku Slovenska vas je ve-
čina obsojencev zaposlena v JGZ Rinka in 
se ukvarjajo predvsem s poljedelstvom in 
živinorejo. Zagotoviti moramo tudi dolo-
čena samooskrbna dela in v ta namen ima 
naš zavod sistemizirana delovna mesta, ki 
omogočajo nemoteno poslovanje zavoda; 
kuhinja, pralnica, mizarska delavnica, ko-

tlarna, elektro vzdrževanje, gradbena de-
lavnica. Javni uslužbenci, ki so zaposleni 
kot inštruktorji, bdijo nad delom obsojen-
cev na posameznih deloviščih, pravosodni 
policisti pa skrbijo za vzdrževanje reda, 
varnosti in discipline tako na delovnih me-
stih kot v samem zavodu. Tisti obsojenci, 
ki imajo določene omejitve s strani medi-
cine dela, se lahko razporedijo na delo v 
delovno terapijo, ker opravljajo nezahtev-
na in lažja dela. V zaprtem delu zavoda pa 
obdelujemo vrt na cca 25 a površine. Žal 
ne zadostimo celoletnim potrebam pri-
delkov, a vendarle v smislu samooskrbe 
pridelamo letno približno 15 ton zelenja-
ve: solato, peteršilj, blitvo, zeleno, česen, 
čebulo, zelje … 

Imate morda v načrtu kakšne spremem-
be?
V letošnjem letu bomo prenovili kuhinjo, 
v kateri vsakodnevno pripravljamo hrano 
za povprečno 580 obsojencev. To bo težek 
organizacijski zalogaj, a velika pridobitev 
za celoten zavod. V zadnjih treh letih smo 
postopno prenovili bivalne prostore in 
vodovodno napeljavo v starih treh oddel-
kih. Trenutno poteka prenova 2. oddelka 
obsojencev. Načrtuje se tudi postavitev 
zunanjega fitnesa in vadbenih elemen-
tov, saj v zavodu podpiramo vključevanje 
obsojencev v šport. V letošnjem letu smo 
v sodelovanju z Občino Mokronog-Tre-
belno uspešno izvedli in dokončali tudi 
projekt priključitve objekta na Odprtem 
oddelku Puščava na javni vodovod. V letu 
2021 je Polodprti oddelek Slovenska vas 
postal Odprti oddelek Slovenska vas, kjer 
se sedaj izvaja odprti režim. 

Se morda obeta kakšna širitev zavoda?
Ocenjujem, da bi morali energetsko pre-
noviti 4 oddelke oz. stavbe v zaprtem delu 
zavoda, kar ni majhen zalogaj – okna, fasa-
da. Širitev zavoda zaenkrat ni predvidena, 
saj se v prihodnjih letih načrtuje izgradnja 
novega zapora v Ljubljani, natančneje v 
Dobrunjah, kar bo pomenilo v okviru ‘pre-
zasedenih moških zaporov razbremenitev 
tudi za naš zavod. 

Vemo, da se zelo trudite povezovati za-
pornike z zunanjim svetom in obenem 
krepiti tudi medgeneracijsko sodelova-
nje.
Skušamo združiti prijetno s koristnim, 
predvsem pa na svojsten način približati 
zunanji svet tudi zapornikom. V ta namen 
so obsojenci in zaposleni v Odprtem od-
delku Puščava, na dislociranem oddelku 
zavoda Dob, v katerem se izvaja svobod-
nejši režim prestajanja zaporne kazni, iz-

delali za varovance doma starejših Treb-
nje novoletne smrečice. Le-te so si potem 
starostniki okrasili po svojih željah. Ravno 
tako smo z odprtim oddelkom izvedli či-
stilno akcijo na celotnem območju mi-
renskega bazena , v kateri so obsojenci 
poskrbeli za lepše in bolj urejeno lokalno 
okolje. 

Bi za konec še kaj dodali?
Zapor mora biti human in varen. Obsojen-
cem je treba omogočiti različne vsebine, s 
katerimi si zapolnijo prosti čas, pridobijo 
delovne navade, primerno izobrazbo in 
nova znanja, s katerimi se bodo po pre-
stani kazni znali soočati s konflikti iz vsak-
danjega življenja na družbeno sprejemljiv 
način. Zaporna kazen mora biti takšna, da 
odvrne storilca od izvrševanja novih ka-
znivih dejanj, hkrati pa mu z različno vse-
bino in programi omogoči, da se uspešno 
reintegrira v okolje po prestani kazni. 

Pomembno je, da znamo v pravem tre-
nutku sočloveku prisluhniti in mu stati ob 
strani ter skupaj z njim ustvarjati prihod-
nost v času, ko se vrača v družbo in novo 
življenje. Njihovega vedenja žal ne bomo 
mogli nikoli predvideti, saj se človeška for-
mula nenehno spreminja.
Lahko pa smo povsod in vedno le tisto 
malo, a najpomembneje: »Človek člove-
ku.«

Mojca Smolič 

intervju
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ZAHVALA
KORK Veliki Gaber, je v sodelovanju s PGD 
Veliki Gaber prejšnji mesec izpeljala akcijo 
»Zbiranje materialne pomoči za Ukrajino.«
Hvala vsem krajanom za tako dober odziv in 
izkazano pomoč. Še posebna zahvala ravna-
telju OŠ Veliki Gaber, mag. Gregorju Udovču, 
k je o zbiralni akciji obvestil vse starše otrok.

»Vsako dobro dejanje ustvari spremembo, ki je brezmejna.”
HVALA ZA TVOJO POMOČ!

KORK Veliki Gaber

Zbiranje humanitarne pomoči za Ukrajino 
in ukrajinske begunce v drugih državah
V zadnjem mesecu svet pretresajo novice o ukrajinsko-ruski vojni in posledicah, ki jih 
ima le-ta na prebivalce na ogroženem območju. Na poziv Vlade RS smo tudi na območju 
občine Trebnje pričeli z zbiranjem humanitarne pomoči za Ukrajino ter ukrajinske be-
gunce v drugih državah. 
Zbiranje humanitarne pomoči je potekalo pod okriljem Območnega združenja Rdečega 
križa Trebnje, v akciji pa so sodelovale tudi KORK Dobrnič, KORK Veliki Gaber in sosednje 
občine. Veseli nas, da smo v zelo kratkem času zbrali skoraj deset palet humanitarne 
pomoči, kar nakazuje na to, da smo Slovenci dobrosrčen narod, ki kljub morebitnim 
nesoglasjem in različnim pogledom na svet v težkih časih stoji trdno skupaj. 
Iskrena zahvala OZRK Trebnje za vso koordinacijo zbiranja humanitarne pomoči ter hvala 
vsem, ki ste kakorkoli prispevali in pomagali, da smo dosegli tako lep cilj.  
Ukrajini in ukrajinskim beguncem lahko še vedno pomagate s finančnimi nakazili na sle-
deča bančna računa: 

Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 0310 0111 1122 296
Sklic: SI00 96889
BIC BANKE: SKBASI2X
Koda namena: CHAR
ali
Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 0214 0001 5556 761
Sklic: SI00 870
Koda namena: Pomoč Ukrajini.

Klara Golić
Skupna občinska uprava občin Dolenjske

novice
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Sejem bil je živ!
Novo mesto, 28. marec 2022 – Na obrobju Novega 
mesta je bilo konec tedna zelo živahno. Največ-
jemu pomladnemu kmetijskemu sejmu, ki ga je 
letos po dveh letih premora organizirala združena 
Kmetijska zadruga Trebnje-Krka, sta bila naklo-
njena vreme in želja po tovrstnih dogodkih. Na 
Gregorjevem sejmu 2022 se je v treh dneh zvrstilo 
približno 25 tisoč ljudi vseh generacij.  

»Naša želja je bila, da bi bil Gregorjev sejem živ. 
Sodeč po odzivih in nasmejanih obrazih nam je to 
uspelo. Zaposlene v KZ Trebnje-Krka, razstavljavce, 
obiskovalce in nastopajoče so tri dni povezovali 
sonce, dobra volja in želja po druženju. Vsak obi-
skovalec je lahko našel nekaj zase, srečali so se stari 
znanci, spletle so se nove poslovne vezi, kar je od-
lična popotnica za prihodnje leto, za 27. Gregorjev 
sejem,« pravi Maja Bašelj iz KZ Trebnje-Krka. 

Na petkovi otvoritveni slovesnosti je bil osrednji 
govornik predsednik državnega zbora Igor Zorčič, ki 
se je v spremstvu direktorja KZ Trebnje-Krka Stanka 
Tomšiča in vodje sejma Antona Prusa tudi sprehodil 
med razstavljavci, na odru prireditvenega šotora pa 
so konec tedna nastopili ansambla Azalea in Nemir, 
Dejan Vunjak, Etno banda Poseben gušt, Manca 
Špik in Tina Pezdirec. V soboto so se prepletali na-
sveti mame Manke s pesmijo vinogradniških pev-
skih zborov, v nedeljo so na odru zaigrali harmo-
nikarji, učenci Sandija Ravbarja in Aleša Smoliča, 
predstavili so se tudi ljudski pevci, godci in plesalci. 
Otroci so se vse dni navdušeno spuščali po napihlji-
vem toboganu, v soboto so se preizkusili v cirkuških 
spretnostih (Teater Cizamo), v nedeljo pa so se raz-
migali z Majo Jovanovič. 

Na tradicionalnem sejmu so obiskovalci našli kme-
tijske stroje in pripomočke, avtomobile, izdelke za 
dom in vrt, tekstil, bižuterijo, pa tudi lokalno pride-
lano sadje in zelenjavo, domače mesnine, pekovske 
in mlevske izdelke, domača olja, medene, mlečne 
in rokodelske izdelke. Na nekaj več kot dveh hek-
tarih razstavnih površin se je predstavljalo več kot 
150 razstavljavcev in društev, zanimiv pa je bil tudi 
program v prireditvenem šotoru, kjer so na oder 
stopila številna znana imena, na svoj račun so prišli 
tudi najmlajši in ljubitelji živali.

Sejem se je zaključil z nagradnim žrebanjem. Raz-
delili so 30 nagrad – glavna, traktorska kosilnica VT 
980, je šla v Belo krajino. Sicer pa so bili nagrajenci 
tako kot obiskovalci iz različnih koncev Slovenije, 
kar kaže, da je dogodek presegel meje jugovzhod-
ne Slovenije. 

dogodki
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OŠ Veliki Gaber na izmenjavi  
v Italiji
V tednu med 28. 3. 2022 in 1. 4. 2022 smo se štirje strokovni de-
lavci OŠ Veliki Gaber udeležili druge Erasmus+ izmenjave. Tokrat 
smo gostovali v Italiji v San Salvu. Deležni smo bili prijetnega go-
stoljubja. Strokovni delavci smo imeli možnost opazovanja vsa-
kodnevnega dela v šoli in bili prisotni pri pouku. Pridobili smo 
nove ideje za delo, lahko smo primerjali načine poučevanja in si 
izmenjali izkušnje. Učenci na šoli so bili zelo delavno naravnani, 
sproščeni, vedoželjni, komunikativni in pozorni do nas, gostu-
jočih. Poleg neposrednega stika s šolskim utripom smo strokovni 
delavci iz Slovenije, Turčije, Litve, Španije in Italije svoje izkušnje 
izmenjavali in izpopolnjevali v času strokovnih ekskurzij v bližnji 
okolici. 

Lara Špehar
Fotografija: Suzana Jefim

Ivan Sivec v knjižnici 
Veseli smo, da epidemiološke razmere ponovno dopuščajo izva-
janje prireditev tudi v živo in ne le na daljavo. 21. marca smo v 
knjižnici Trebnje z veseljem in ponosom gostili najbolj plodovite-
ga slovenskega pisatelja, pesnika in etnologa Ivana Sivca. Ustvar-
ja zgodovinske, biografske, pustolovske in mladinske romane, 
povesti, novele, potopise, humorne pripovedi, knjige o športu, 
knjige za mlajše bralce in slikanice za najmlajše. Poleg tega pa je 
večkrat nagrajeni pisec besedil za popularno in narodno-zabavno 
glasbo. Kot pravi pisatelj sam, je bila to zanj 1125. predstavitev 
knjig. V sproščenem literarnem večeru, ki ga je povezovala Simo-
na Lužar, nam je pripovedoval o svojem literarnem opusu, ki šteje 
170 knjig. Ivan Sivec je gost, ki bi ga z lahkoto poslušali dolge 
ure, saj s svojimi anekdotami popestri vzdušje in zbudi zanima-
nje. Hvala Glasbeni šoli Trebnje, ki je s svojim nastopom dogodku 
dala poseben čar.

Petra Podkrižnik
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Od študijskega leta se bomo 
poslovili s Popotno malho
Tudi delovanje naše UTŽO Trebnje se vrača v čas pred epidemijo. 
V živo potekajo nekateri krožki, na eni izmed torkovih delavnic 
smo spomin urili skupaj z Jasmino Lambergar v predavalnici CIK 
Trebnje. Najbolj nas veseli, da so se na naš koledar vrnile Popot-
ne malhe. 29. marca so se člani UTŽO Trebnje skupaj z vodičko z 
vlakom podali v Brežice. Ogledali so si mestno jedro, mestno hišo 
ter grad Brežice, kjer od leta 1949 domuje Posavski muzej Breži-
ce. Zapis zadovoljne udeleženke Popotne malhe: »… hvala za tako 
lepo Popotno malho, ki ste jo pripravili. Še kakšna naj bo z vožnjo 
z vlakom, ker je zelo udobno in zanimivo.«
Študijsko leto bomo zaključili s Popotno malho v Begunje na Go-
renjskem in se od študijskih obveznosti do jeseni poslovili. Vse, ki 
bi se nam radi v jeseni pridružili, vabimo, da si že sedaj rezervirate 
torek, 4. oktober 2022, ob 9.00, ko bo potekala otvoritev novega 
študijskega leta, tokrat v Trebnjem. 

Tanja Vrčkovnik
Foto: Katarina Rman

dogodki
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»Kdor želi voditi druge, mora sprva znati 
voditi sebe.« 

TAJA BORŠTNAR
Ko sva sedeli v njeni prijetni terapevtski 
sobi, mi je ob čaju razlagala, kako jo je pot 
ponesla v samostojne vode in kako jo je 
poneslo v našo občino. Polna energije in 
entuziazma pove, da so bile njene prve 
stopinje na Centru za socialno delo Treb-
nje in kasneje v Domu starejših občanov 
Trebnje.
Z nežnostjo pove, da se je v Domu starej-
ših srečala tako z življenjem kot umira-
njem in s samo smrtjo, kar ji je pripomoglo 
k dodatnemu spoznanju samega človeka, 
življenja in minljivosti.
Rodila se je v Novem mestu, prihaja iz Mir-
ne in študij jo je ponesel iz gimnazije na 
Fakulteto za socialno delo. Bila je tudi pro-
stovoljka leta 2010 v kategoriji žensk od 20 
do 30 let. Je univ. dipl. socialna delavka in 
specializantka integrativne psihoterapije z 
dovoljenjem za delo s klienti od leta 2019. 
Prihodnje leto gre na evropski izpit, kar 
pomeni, da bo pridobila evropski certifikat 
psihoterapije v okviru Europian Associati-
on for Psychotherapy in po dobrih petih 
letih zaključila študij integrativne psihote-
rapije na Inštitutu IPSA. Letošnje leto na-
menja pisanju diplome oz. študiju prime-
ra. Psihoterapijo študira dobra štiri leta, 
pred tem časom pa je opravila tudi družin-
sko mediacijo na Skupnosti CSD in postala 
certificirana IMAGO facilitatorka. Ima 10 
let delovnih izkušenj v socialnem varstvu, 
ki jih je nabirala na CSD Trebnje in zadnjih 
8 let v Domu starejših občanov Trebnje. 
Lani novembra pa je stopila na samostoj-
no pot kot Levjesrčna Taja Borštnar s. p. in 
se ukvarja s psihoterapijo, svetovanjem in 
izobraževanjem ter delavnicami za skupi-
ne in organizacije. V letih od 2015 do kon-
ca 2021 je bila tudi predsednica Društva za 
zdravje in sožitje v družinah Trebnje ter od 
2017 do 2021 zagovornica otrokovih pra-
vic pri Varuhu človekovih pravic. Sedaj pa 
je le »levjesrčna« in v tem trenutku  meni, 
da ji je to dovolj.  

Dokaj zahtevne poti ubirate. Zakaj tak 
študij?
Za študij socialnega dela sem se navdušila 
na taboru Trening socialnih veščin v Soči 
pri Bovcu, ki ga je izvajal Center za pomoč 
mladim Ljubljana v času poletnih počitnic 
iz 3. v 4. letnik gimnazije. Večina mladin-
skih delavcev tam so bili socialni delavci 
in bili so tako dobri, da sem si v prihodnje 
tudi sama želela postati ena izmed njih. Si-
cer sem si želela študirati psihologijo, ven-

dar sem že takrat vedela, da verjetno ne 
bom imela dovolj točk. Bila sem namreč 
badmintonistka, svoj čas tudi reprezen-
tantka, vso srednjo šolo sem veliko treni-
rala in tekmovala (nisem bila v športnem 
razredu) in nisem blestela z odličnimi oce-
nami, kar pa je bilo za vstop na psihologijo 
predpogoj. 

In kako je bilo potem na fakulteti?
Na Fakulteto za socialno delo imam 
čudovite spomine. Tam sem veliko bolj uži-
vala in blestela kot na gimnaziji. Kmalu po 
zaposlitvi sem ugotovila, da sem radoved-
na in da mi primanjkuje specifičnih znanj 
pri svetovalnem delu z uporabniki in razu-
mevanju tako sebe kot drugih, predvsem 
pa o tem, kaj vse se nam dogaja v medse-
bojnih odnosih. Že v času izobraževanja za 
IMAGO facilitatorko sem začutila, da sem 
pripravljena na študij psihoterapije in se 
povsem intuitivno vpisala na integrativno 
psihoterapijo na IPSO, kjer študij traja 4 
leta. Zatem sledijo priprave na evropsko 
diplomo v obliki skupine za strokovni ra-
zvoj ob določenih pogojih; kot so število 
ur osebne terapije, supervizije in lastnega 
dela s klienti, zaključek v obliki izpita. Ko-
likor se poznam, se nikoli ne bom nehala 
izobraževati in takšna sem si všeč. Z novim 
znanjem bolj razumem in živim sebe in si 
želim, da sem tudi boljša psihoterapevtka.  

Kaj sploh je integrativna psihoterapija?
Integrativna relacijska psihoterapija je ena 
od več možnih modalitet oz. psihotera-
pevtskih smeri. Tovrstna modaliteta veliko 
znanj integrira iz ostalih modalitet, npr. 
geštalt, transakcijske analize, kognitivno 
vedenjske, psihodinamske, čuječnosti in 
druge smeri. Zavedamo se, da smo tudi 
kot terapevti neintegrirana celota, kar po-
meni, da se ves čas dodatno izobražujemo 
in pridobivamo novo znanje (jaz sedaj 
usvajam metodo Brainspottinga) in smo 
vključeni tako v supervizijo kakor v osebno 
terapijo, poleg tega pa s klientom kreira-
mo medsebojni odnos in smo v odnosu z 
njim pozorni na integracijo osebnosti z vi-
dika vseh dimenzij (kognitivne, čustvene, 
vedenjske, fiziološke, socialno-kulturne in 
duhovne). Integrativni psihoterapevti de-
lamo celostno in lahko rečemo, da klient 
»sebe in svoje izgubljene dele vabi k sebi 
domov«. Obenem se zavedamo, da je v 
terapiji najpomembnejši odnos med klien-
tom in terapevtom ter da sta varen odnos 
in dobra aliansa bistvena za zdravljenje in 
spremembe. 

Kaj je za vas dober psihoterapevt?
Na prvem srečanju klientu vedno po-

vem, da delo na sebi ni enostavno in mu 
čestitam za pogum, da je z mano. Hkrati 
pa ga nagovorim, da je pomembno, da 
delaš na sebi ob terapevtu, ki ga začutiš in 
ti nek notranji glas pove, da je izbira prava. 
Veliko je terapevtov z različnimi znanji ter 
drugimi karakteristikami. Lahko se zgodi, 
da je isti terapevt enemu klientu super, 
drugemu ne. Zato je prvih nekaj ur vedno 
odprtih za obojestransko odločitev ali bo-
sta terapevt in klient delala skupaj, šele na 
to se podpiše delovni dogovor in vstopi v 
psihoterapijo. Dober psihoterapevt je te-
rapevt, ki ima veliko kapaciteto za prisot-
nost in zmore biti »tukaj in zdaj« ob klien-
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tu. Prvotno mora biti dober poslušalec, 
ima jasne delovne okvirje, se zaveda etike 
psihoterapevtskega dela, je voden pod su-
pervizijo in vključen v osebno terapijo, se 
kontinuirano izobražuje in ob skrbi in delu 
s klienti zna poskrbeti tudi zase. Zmore 
kontakt sam s seboj in s klientom. 

Kaj vas vodi pri delu s klienti?
Mene pri delu s klienti vedno vodi rado-
vednost, kaj se dogaja v njegovem svetu in 
ničesar ne obsojam. Obenem pa me spre-
mlja tudi hvaležnost, da sem lahko priča 
njihovim življenjskim zgodbam, otroškim 
travmam in spremembam na bolje.

Za koga oz. za katere psihološke težave je 
priporočljiva vaša terapija?
Psihoterapijo nudim za odrasle posame-
znike, ki imajo zelo različne življenjske te-
žave, izzive in se nahajajo v različnih živ-
ljenjskih obdobjih. Moja močna področja 
so soočenje z minljivostjo in proces žalo-
vanja ter seksualnost in spolnost. Vmes pa 
je seveda še vrsto različnih tematik in po-
dročij. Soočenje s tesnobo, anksioznostjo 
in paničnimi napadi, dvig samozavesti 
in učenje asertivnosti v službi ali doma, 
učenje zvestobe partnerju ali partnerki, 
soočenje s hudo diagnozo in sprejemanje 
izgube zdravja, (p)ostati viden, predelave 
travme iz otroštva, izgorelost in utruje-
nost, različne vrste zasvojenosti s substan-
cami ali vedenjem, pretiran beg v delo ali 
šport, soočenje z različnimi strahovi (pri 
navezovanju stikov ali pred izzivom) in še 
mnoge druge. 
Ne dajem diagnoz, zdravim skozi pogovor 
in uporabo različnih intervencij in kreativ-
nih tehnik ter predvsem skozi medsebojni 
odnos, ki se soustvarja skozi proces. Spre-
jemam pa v terapijo tudi kliente, ki imajo 
diagnozo in medikamentozno terapijo in 
so v psihiatrični obravnavi ter po potrebi 
in na željo klienta tudi sodelujem s psihia-
trom.
 
Katere skupine ljudi so trenutno tiste, ki 
potrebujejo vašo pomoč in zakaj?
Delam z odraslimi in mladostniki od 16. 
leta dalje ter s pari. Vsi imajo različne živ-
ljenjske izzive in situacije, v katerih se na-
hajajo, in delo z njimi je raznoliko.

»Kdor želi voditi druge, mora sprva znati 
voditi sebe.« Lahko razložite svoj citat? 
Zakaj ste se poimenovali »levjesrčna«?
Po horoskopu sem levinja. Sem srčna kot 
levinja, če se malo pohecam. Verjamem, 
da s svojim delom; bodisi psihoterapevt-
skim, svetovalnim ali skozi izobraževanja 
ljudem pomagam, da se naučijo najti svojo 

notranjo moč ter srčnost in svojo srečo – 
ki jo jaz včasih enačim z notranjim mirom. 

Delate tudi na daljavo?
Tudi mene je situacija pripravila, da veliko 
delam on-line, četudi je virus manj priso-
ten med nami. Ravno zaradi njega sem 
marca 2020 tudi sama vstopila v svet dela 
on-line, čeprav sem bila sprva zelo zadrža-
na in tudi z nekim strahom. Nisem najbolj 
tehnični tip človeka in nisem bila dovolj 
prepričana, da terapija na daljavo šteje in 
učinkuje. Danes nimam več nobenih zadr-
žkov, z vsemi tremi supervizorji (strokov-
njaki, ki bdijo nad mojim delom) delamo 
na daljavo (imam supervizorki iz Slovaške 
in Kranja ter supervizorja iz Avstrije) tudi 
3. in 4. letnik IPSE sem naredila preko 
on-line vikend delavnic, saj drugače ni 
bilo možno. Na ABITURI poučujem pred-
met Čustvena inteligenca in osebni razvoj, 
ki ga imamo on-line, saj študentom tako 
najbolj ustreza. On-line ima tako prednosti 
kot slabosti. Imam kliente, ki živijo v tujini 
in jim edino on-line terapija ustreza, saj 
jim je pomembno, da je v materinem jezi-
ku, pa kliente, ki so gibalno ovirani, včasih 
tudi starejše osebe ali nosečnice oz. kdor-
koli, ki je morda precej oddaljen ali ima 
zelo zaseden urnik. Sama verjamem, da je 
terapija in izobraževanje na daljavo lahko 
zelo dobra in kakovostna. 

Delate tudi partnerske terapije?
Nisem partnerska terapevtka, čeprav se 
spogledujem tudi z izobraževanjem za 
partnersko psihoterapevtko. Izvajam pa 
partnerska svetovanja, kjer izhajam iz 
znanj IMAGO facilitatorke, družinske me-
diacije in nekaj delavnic pri integrativnih 
partnerskih terapevtih. Delo s pari mi je 
v poseben izziv, dinamika dela je povsem 
drugačna od individualnega dela s klienti. 
Ponosna sem na vse pare, s katerimi tre-
nutno delamo skupaj.   

Vam uspe težave klientov puščati v svo-
jem delovnem svetu in nadomeščati izgu-
bljeno energijo? 
Dnevno si vzamem čas zase, včasih samo 
za čuječnostno vajo ali zavestno dihanje. 
Lahko je to le kratkih 5 minut, ampak so 
kakovostne. Baterije rada polnim v naravi 
s sprehodi na soncu in še vedno uživam 
v športu, še posebej tenisu. Z njim lahko 
sprostim tako fizične in psihične napeto-
sti, ki se naberejo skozi dan in telo točno 
ve, kdaj, kaj in koliko potrebuje. Res pa je, 
da so moji klienti v določenih trenutkih 
z mano v mislih. Sicer pa svojega dela s 
klienti ne razumem na način, da izgubljam 
energijo. 

Na koncu najinega pogovora doda, da 
je pomembno, da nase čim večkrat po-
gledamo »z ljubečimi in neobsojajočimi 
očmi«, da smo v kontaktu s seboj ter se 
zavedamo svojih misli, telesnih občutij in 
čustev. V odnosih do drugih pa ohranjaj-
mo radovednost, dostojanstvo in spošto-
vanje.

Mojca Smolič  
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KS VELIKA LOKA
V KS Velika Loka živi okoli 600 prebivalcev 
v 9 naseljih; Gorenji Podboršt, Iglenik pri 
Veliki Loki, Korenitka, Mačkovec, Mala 
Loka, Mrzla Luža, Škovec, Trnje in Velika 
Loka. Središče krajevne skupnosti je Velika 
Loka z okoli 300 prebivalci in nadmorsko 
višino 280 m. Pri Mali Loki so bile najdene 
neolitske sekire ter sledovi prazgodovin-
skih naselij iz ilirsko – keltskega obdobja, 
ohranjen pa je tudi grad Mala Loka. Je 
eden redkih na Dolenjskem, ki je preži-
vel okupacijsko opustošenje, prvič pa se 
v listinah omenja že leta 1169. V njem je 
delovala tudi banovinska kmetijsko gospo-
dinjska šola, ki so jo do leta 1949 vodile 
šolske sestre. Nato so v gradu potekali 2 
leti gospodinjski tečaji, od 1951 do 1959 
gospodinjska in do 1961 kmetijska šola. 
Po drugi svetovni vojni je grad prešel v 
roke KZ Trebnje, ki je v hlevih vzrejala ple-
mensko govedo. Danes je grad v zasebnih 
rokah. V obdobju 2006–2010 je bilo na 
območju KS Velika Loka asfaltiranih in ob-
novljenih 4,5 km cest, vsa gospodinjstva 
pa imajo zagotovljeno zdravo pitno vodo 
iz javnega vodovoda. V KS aktivno delujejo 
tudi KUD Ivana Cankarja, Društvo upoko-
jencev in  PGD Velika Loka. Na čelu KS pa 
je Sašo Barle.
Sašo v trebanjski občini živi že od rojstva, 
tako da so mu več ali manj znani vsi kotič-
ki. Po izobrazbi je profesor športne vzgoje 
in trenutno poučuje šport na osnovni šoli. 
Je poročen in imam dva sinova, ki sta tako 
kot starša navdušena športnika. Kot druži-
na so najraje na kolesu, v gozdu, pozimi pa 
so kar se da veliko na snegu. Predsednik 
KS Velika loka je četrto leto. Za kandidatu-
ro ga je nagovoril bivši predsednik KS. Ver-
jel je, da z znanjem in željo po napredku 
lahko pomaga predvsem na področju ra-
zvoja rekreacijskih javnih površin in javnih 
površin za otroke ter oblikovanju družab-
nega življenja za krajane KS, zato je zagri-
zel v delo.

Kaj dobrega za vašo KS ste v vašem man-
datu postorili?
Delo KS v zadnjem mandatu se je vrtelo v 
glavnem okoli dokončanja trim steze, iz-
boljšav javne infrastrukture ter podpore 
posebnim družbenim skupinam (upoko-
jenci, predšolski otroci) in v sodelovanju 
z lokalnimi društvi (PGD Velika Loka, KUD 
Ivana Cankarja V. Loka). Prav gotovo je naj-
večji dosežek v zadnjem mandatu dokon-
čanje projekta trim steze, ki so ga zasnova-
li in delno izvedli že svetniki KS v prejšnjem 
mandatu. Letos spomladi bodo urejene še 
zadnje malenkosti in Trim steza Loška lisič-

ka bo tudi uradno dokončana. Seveda brez 
pomoči Občine Trebnje tako velikega pro-
jekta KS ne bi mogla izpeljati, tako da se 
na tem mestu iskreno zahvaljujem vsem 
v občinski upravi ter županu in občinskim 
svetnikom, da so nam pri izvedbi pomagali 
tako s finančnega vidika kot tudi z vidika 
strokovne podpore. Prav tako gre velika 
zahvala lastnikom gozdov, ki so prepoznali 
pomembnost projekta in dovolili njegovo 
izvedbo na njihovih parcelah.

Kako pa je z družabnim življenjem v vaši 
KS?
Na začetku mandata smo imeli kar nekaj 
načrtov z oživljanjem družabnega življe-
nja, saj imamo v KS s prenovljenim kultur-
nim domom izjemno lepe možnosti za to. 
Na žalost nam je epidemija onemogočila 
izvedbo velike večine načrtovanih aktivno-
sti. Tako smo uspeli organizirati samo eno 
prednovoletno druženje, ki je bilo zelo do-
bro sprejeto. KS je podprla tudi obuditev 
Maškarade, ki jo je organiziral KUD Ivana 
Cankarja Velika Loka. Tako vsako leto pod-
premo izvedbo druženja oz. obdarovanja 
za starejše krajane, ki ga organizira kra-
jevna organizacija Rdečega križa skupaj 
z Občino Trebnje. Ravno tako vsako leto 
pred novim letom obdarimo predšolske 
otroke. KS Velika Loka je jeseni 2021 omo-
gočila tudi ogled gledališke predstave v 
Podružnični šoli Šentlovrenc. Veliko ener-
gije in finančnih sredstev smo torej vložili 
v dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto življe-
nja v KS in upam, da se bodo z umiritvijo 
epidemije tovrstne družabne aktivnosti 
nadaljevale in da bomo tudi v KS Velika 
Loka krepili in negovali medsebojne vezi 
in sodelovanje. 

Kako pa je na področju napredka in ra-
zvoja same KS?
Na področju razvoja infrastrukture smo 

skrbeli za vzdrževanje cestne infrastruk-
ture in javne razsvetljave. KS je skupaj s 
krajani finančno podprla gradnjo nove 
ceste do zaselka Križ pri Mačkovcu, ure-
dila kanale za odvodnjavanje na cesti Igle-
nik−Mrzla Luža ter preplastila krajši odsek 
ceste Škovec−Gorenji Podboršt, ki je bil v 
najslabšem stanju. Svetnika KS Velika Loka 
sta skupaj s krajani Iglenika poskrbela, da 
šolski avtobus prihaja tudi v to vas, ravno 
tako se ureja avtobusna postaja v Igleniku. 
Kar veliko sredstev KS vsako leto porabi 
tudi za saniranje cest po močnejših nali-
vih, ki jih je na žalost vse več. V lanskem 
letu smo začeli z zamenjavo svetil na jav-
ni razsvetljavi z varčnejšimi žarnicami, s 
čimer bomo nadaljevali tudi v letošnjem 
letu. Skupaj z gasilci iz PGD Velika Loka, 
s katerimi izjemno lepo sodelujemo, smo 
začeli s postavljanjem novih gasilnih oma-
ric v posameznih krajih znotraj KS. 

Kateri je tisti projekt, na katerega ste po-
nosni?
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V čast si štejem, da smo v KS uspeli dokon-
čati projekt Trim steze, ki je izjemnega po-
mena za celotno občino. Rekreativna ak-
tivnost je namreč zelo pomembna za naše 
zdravje in dobro počutje. Glede na to, da 
nas je epidemija prisilila v to, da smo več 
v naravi in manj v zaprtih prostorih, je to-
vrsten javni prostor pomembno vplival na 
kakovost našega bivanja. Z obiskom smo 
zelo zadovoljni, imamo pa še kar nekaj 
načrtov, da bi še povečali prepoznavnost, 
predvsem pa da bi uporabnike z različnimi 
organiziranimi aktivnostmi naučili pravilne 
uporabe vadbenih naprav in načrtovanja 
vadbe ter jih spodbujali k redni športni 
vadbi. Izjemno vesel sem, ko vidim sokra-
jane, ki se še pred nekaj leti sploh niso uk-
varjali s katerim koli športom, sedaj pa ra-
zlagajo, kako praktično ne mine dan, da ne 
bi naredili vsaj enega kroga na Trim stezi 
in kako se sedaj bistveno boljše počutijo.

Se s krajani torej dobro razumete?
Res je, zelo dobro se razumemo. Moram 
reči, da so kar aktivni pri podajanju pred-
logov za izboljšave v KS. Kljub temu, da fi-
nančnih sredstev nikakor ni dovolj za ure-
sničitev vseh izboljšav, imamo občutek, da 
nas podpirajo in razumejo, da se vsega ne 
da uresničiti. Ravno tako je razumevanje 
in sodelovanje v Svetu KS zelo dobro, kar 
pa je predpogoj za dobro izpeljane skupne 
projekte.

Kako je z gospodarstvom v vaši KS?
V naši KS Velika Loka je kar nekaj večjih 
podjetij, ravno tako tudi nekaj obrtnikov 
in samostojnih podjetnikov. Na začetku 
mandata sem imel načrt, da bi z vsemi 
vzpostavili nek odnos in iskal možnosti za 
sodelovanje, vendar mi je za uresničitev 
te ideje na žalost zmanjkalo časa. Malo 
pa je k temu dodala tudi epidemija. Moje 
mnenje je namreč, da bi lokalna podjetja 
morali bolj vključiti v delovanje lokalnega 
okolja, v katerem delujejo, saj je na koncu 
korist obojestranska. Na eni strani bi lah-
ko izvedli še kakšen dodaten projekt in še 
izboljšali kakovost življenja krajanov, na 
drugi strani pa se prepoznavnost podjetja 
in njegove družbene odgovornosti na tak 
način v lokalnem okolju izjemno povečuje.

Kaj imate še v načrtu do konca svojega 
mandata?
V zadnjem letu mandata bomo največ fi-
nančnih sredstev namenili izboljšavi cest-
ne infrastrukture. Tako bomo nadaljevali 
z rednim vzdrževanjem in sanacijo najbolj 
kritičnih odsekov, na določenih odse-
kih cest bomo izvedli izgradnjo kanalov 
za odvodnjavanje, v zaselku Mala Loka 
pa upam, da nam skupaj s krajani uspe 
izvesti asfaltiranje odseka makadamske 
ceste, ki trenutno povzroča največ ško-
de in skrbi ob vsakem večjem nalivu. V 
načrtu imamo tudi postavitev otroškega 
igrišča pri gasilskem domu na Veliki Loki, 
postavitev avtobusne postaje na Igle-
niku ter sanacijo prostorov KS v Kultur-
nem domu, kjer ima svoje prostore tudi 
Društvo upokojencev. Urediti moramo 
tudi etažno lastnino z ostalimi lastniki v 
kulturnem domu, seveda pa bomo tudi 
letos poskrbeli za sodelovanje in podporo 
z našimi društvi. Skratka še kar nekaj dela 
pred zaključkom mandata.

Boste ponovno kandidirali?
Glede ponovne kandidature na naslednjih 
lokalnih volitvah niham med obema opci-
jama in se še nisem čisto dokončno odločil. 
Prva plat mi pravi, da je dovolj, saj mi pri-
manjkuje prostega časa, po drugi plati pa 
razmišljam, da bi bilo mojemu nasledniku 
ali naslednici lažje, če bi v Svetu KS osta-
lo vsaj nekaj članov iz sedanje ekipe, da bi 
lahko z izkušnjami pomagali novim članom 
Sveta KS. Upam, da se bo za kandidaturo 
na lokalnih volitvah odločilo tudi kaj mla-
dih, saj njihova energija in razumevanje 
današnjega sveta lahko pripomorejo k še 
boljšemu delovanju KS. 

Bi krajanom kaj sporočili?
Vsem krajanom Velike Loke sporočam, da 
želim, da se v prihodnosti še bolj povežemo 
in sodelujemo. Verjemite, da lahko vsak po 
svojih močeh pripomore, da se bo naša KS 
še naprej razvijala in ponujala prijetno oko-
lje za življenje vsem generacijam.

Mojca Smolič
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KS DOBRNIČ  
se predstavi
Dobrnič se nahaja na nadmorski višini 240 
m, na tem območju pa živi 809 prebival-
cev. Območje je izrazito kmetijsko, zato se 
večina gospodinjstev ukvarja kmetijstvom 
poklicno ali ob zaposlitvi. Prevladuje reja 
govedi in pridelava mleka, na prisojnih 
legah Šmavra in Lisca pa so vinogradi. 
Samo območje ima tudi več kraških jam, 
ponorov, bruhalnikov, rup in brezen. Ob 
urejanju izvira ponikalnice Žibrščice pa 
je bila pri izviru najdena tudi človeška ri-
bica, dinarski endemit. V KS je 16 naselij: 
Artmanja vas, Dobrava, Dobrnič, Gorenja 
vas, Korita, Lisec, Lokve pri Dobrniču, Pod-
lisec, Preska pri Dobrniču, Reva, Stranje 
pri Dobrniču, Šahovec, Vavpča vas pri Do-
brniču, Vrbovec, Zagorica pri Dobrniču in 
Železno. Območje Dobrniča je bilo že zgo-
daj poseljeno. Naselitev v rimskem času 
nakazujejo tudi rimski grobovi v Koritih, 
najdbe rimskih novcev v Dobrniču in na 
Cvingerju ter rimska cesta, ki je vodila iz 
Trebnjega skozi Dobrnič v Žužemberk.  V 
osrednjem delu Dobrniča je lepa, baročna 
cerkev svetega Jurija z Baragovim dopr-
snim kipom in krstnim kamnom. Zgrajena 
je bila 1785 leta. V njej sta bila pri starem 
krstnem kamnu krščena Friderik Irenej 
Baraga (1797–1868) ter nekdanji ljubljan-
ski nadškof in metropolit dr. Alojzij Šuštar 
(1920−2007). V Mali vasi pri Dobrniču sto-
ji danes kot muzej Baragova rojstna hiša. 
Na dobrniškem območju se je že leta 1800 
razvilo šolstvo, kar Dobrnič uvršča v sam 
slovenski vrh zgodovine šolstva. V pre-
novljenem kulturnem domu v Dobrniču 
je urejena spominska soba 1. kongresa 
Slovenske protifašistične ženske zveze, 
edinstvenem v takratni Evropi, na Obči-
nah pa je moč videti muzej na prostem oz. 
Jurjevo domačijo. Tradicionalno se že od 
leta 2003 na tem delu odvija tudi pohod 
po kraku E7, Pot Mare Rupena, delegatko 
prvega kongresa Slovenske protifašistič-
ne ženske zveze in na kongresu izvoljene 
prve sekretarke te organizacije ter kot  
neumorno aktivistko za izboljšanje polo-
žaja kmečkih žensk in razvoj slovenskega 
podeželja, posebej manj razvitih območij 
Dolenjske. Po njeni zaslugi je bil prav na 
območju KS Dobrnič izpeljan odmeven 
FAO projekt za razvoj kmetijstva in pode-
želja (1985−1988). Vsako leto pa v Krajev-
ni skupnosti Dobrnič pripravijo tudi vaške 
igre, na katerih se zberejo ekipe mladih in 
starih iz vseh vasi v KS in se med seboj po-
merijo za prvo mesto. Glavni namen tega 
druženja je povezovanje krajanov na pri-

jeten način. Aktivno pa so v samo lokalno 
skupnost vpeti Kulturno društvo Dobrnič, 
gasilci PG Dobrnič, Društvo vinogradnikov 
Lisec – Dobrnič in Društvo kmečkih žena 
Tavžentroža, ki je znano daleč naokoli. 
Mlad zagnan Svet KS si prizadeva soustvar-
jati lepše in boljše življenje v sami KS. Vodi 
jih predsednik Boštjan Pekolj.

Kdaj ste nastopili funkcijo predsednika 
KS?
V sam svet krajevne skupnosti sem prišel 
kot predstavnik naselij Zagorica pri Dobr-
niču ter Dobrava, imenovan v letu 2019, 
na funkcijo predsednika KS pa sem bil 
imenovan na predlog ostalih članov KS po 
tem, ko je g. Jože Avgustinčič, dotedanji 
predsednik KS Dobrnič, s funkcije odsto-
pil po imenovanju za podžupana Občine 
Trebnje zaradi nezdružljivosti navedenih 
funkcij. 

Kako ste sprejeli izziv?
Imenovanje v predsednika KS je bil zame 
res velik izziv, saj gre za častno funkcijo, v 
kateri nastopaš v imenu vseh občanov KS, 
stremiš k zadovoljevanju potreb le-teh in 
razvoju KS kot širšega območja.

Kaj je vaše glavno vodilo pri vodenju KS?
Kot predsednik krajevne skupnosti skozi 
celoten mandat stremim k razvoju naše 
krajevne skupnosti in zadovoljevanju po-
treb sokrajanov. Pri tem moram izpostavi-
ti, da so že moji predhodniki naredili ogro-
mno za našo krajevno skupnost. 

Kaj je bilo narejenega v okviru vašega 
mandata?
V okviru mojega mandata smo nadaljevali 
z investicijami v osnovno gospodarsko jav-
no infrastrukturo. Identificiranje potreb 
in planiranje investicij ni bilo težko, saj so 
vsi člani sveta KS svoje delo zelo dobro 
opravljali in vsako leto znova podali števil-
ne pobude in predloge za nove investicije, 
prav tako pa aktivno sodelovali pri izvedbi 
slednjih. Predvsem moram izpostaviti na-
šega tajnika Emila Košaka in dolgoletno 
računovodkinjo Silvo Bolte, ki sta mi zelo 
pomagala pri vseh operativnih in admini-
strativnih opravilih. 

Katere večje investicije so bile izvedene v 
KS v času vašega predsedovanja?
Večino sredstev smo namenili v cestno in-
frastrukturo, kjer le-ta še ni bila zagotov-
ljena. Utrdili, razširili in asfaltirali smo ok. 
3000 m cest.
Asfaltirali smo tudi posamezne odseke 
cest v Liscu, ki zadnja leta postaja vse bolj 
turistična točka. V prihodnjem obdobju si 
bo KS prizadevala tudi za ureditev najvišje-
ga vrha Piramida, ki je odlična izletniška 
točka ter ureditev samega jedra Dobrniča. 
V naseljih Šahovec in Preska smo zgradi-
li kompletno novo javno razsvetljavo ter 
obenem zagotovili prestavitev električne 
napeljave iz drogov v zemljo. Uredili smo 
odvodnjavanje v naseljih Zagorica pri Do-
brniču in Gorenja vas. 
Poleg navedenega smo del sredstev na-
menili v prenovo mrliške vežice v Dobrni-
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predsednik KS Dobrnič, Boštjan Pekolj
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ču. Slednjo smo opremili z novo kuhinjo 
in klimatsko napravo, obnovili smo fasa-
do in vse lesene dele. 
Pomagali smo tudi pri pridobivanju sogla-
sij za občinsko cesto Trebnje–Grmada, 
kar je bila glavna ovira za razširitev ceste 
čez Grmado, ki predstavlja glavno cesto 
za dostop do centra Trebnjega, za mnoge 
tudi dostop do avtoceste. 
Občina Trebnje je v preteklih letih izvedla 
večje investicije v obnovo POŠ Dobrnič in 
izgradnjo prizidka (za nove oddelke vrt-
ca ter za telovadnico), skupaj z občinsko 
upravo pa smo v tem mandatu uspeli ure-
diti tudi zunanje športno-rekreativne po-
vršine, ki bodo v celoti zaključene pred-
vidoma jeseni 2022. Skupaj z občinsko 
upravo smo zagotovili odkup zemljišč v 
neposredni bližini gasilskega doma Dobr-
nič in s tem zagotovili PGD Dobrnič nove 
površine za lastne potrebe in potrebe 
krajanov (npr. vaške igre, gasilske veseli-
ce, gasilske vaje itd.). Z veseljem pa pod-
piramo tudi vsa delovanja naših društev.

Znani ste po večjih prireditvah.
Vsako leto organiziramo srečanje antifa-
šističnih bork, saj le-to ne sme v pozabo.
V decembrskem oz. v novoletnem času 
organiziramo tudi vsakoletno obdarova-
nje otrok, istočasno pa okrasimo center 
Dobrniča, da dobi tisto lepo praznično 
podobo. 

Kateri so vaši glavni izzivi pri predsedo-
vanju? 
Vodenje pravne osebe javnega prava je 
regulirano z zakonodajo, ki mi pred tem 

ni bila poznana. Pa vendar imam številne 
izkušnje z organizacijo in izvajanjem več-
jih investicij, tako da smo skupaj uspeli v 
zastavljenih rokih izpeljati vse načrtovane 
investicije. Izjemno me veseli in sem po-
nosen, da so naša naselja v Dobrniču čista 
in urejena, za kar pa gredo velike zasluge 
predvsem sokrajanom, ki v okviru vsako-
letnih čistilnih akcij, ki jih organiziramo, 
opravijo veliko dobrega dela. Četudi je 
bila KS Dobrnič nekdaj podeželsko obmo-
čje, je danes privlačna tudi za mlade, ne 
glede na dejavnosti, ki jih opravljajo.

Kakšna je vaša vizija nadaljnjega razvoja 
KS?
Upam, da bo KS v prihodnjih letih uspela 
realizirati tudi razvojne projekte, ki smo 
jih skupaj zastavili. Večji projekti so: celo-

vita ureditev vaškega jedra Dobrnič ter iz-
gradnja kolesarskih poti in pločnikov. Na-
vedenih projektov v tako kratkem času, 
kot je eno mandatno obdobje, ni bilo 
mogoče realizirati, saj so pogojeni s pro-
storskim načrtovanjem. Vsekakor pa sem 
prepričan, da se bodo v prihodnjih letih 
zvrstili in omogočili našim krajanom nove 
sprehajalne poti, otrokom pa varnejšo 
pot do šole, do novih igrišč. 
Življenje v Dobrniški kotlini je živahno in 
prijetno, kar pove tudi dejstvo, da se pri-
seljuje v te kraje vedno več mladih ljudi, 
kar je tudi prav. Naj bo podeželje tisto, kar 
predstavlja še vedno največje bogastvo in 
vrednoto. To je bilo za naše predhodnike, 
je za nas in bo tudi za naše zanamce.

Mojca Smolič
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Vrtec, športna 
dvorana in kulturni 
dom tudi na Čatežu
Čatežu se odpira realna možnost za še en 
korak h kvalitetnemu razvoju skupnosti. V 
kompleksu stavb starega kulturnega doma, 
obstoječega mladinskega centra in do nedav-
nega industrijskega objekta, bomo v bližnji 
prihodnosti dobili športno dvorano, kulturno 
dvorano, mladinski center ter dvooddelčen 
vrtec z dodatno notranjo igralnico in zunanjim 
igriščem. Veselimo se tistega lepega dne, ko 
bo prerezan otvoritveni trak. V letošnjem letu 
bo izdelan izvedbeni projekt in pridobljeno 
gradbeno dovoljenje. Iz idejnega projekt pa 
vam predstavljamo nekaj bodočih pogledov. 
Veselite se z nami!

Mija Benedičič, predsednica KS Čatež
Vizualizacija bodoče ureditve: Idejni projekt AS TEPROM D.O.O.

KS se predstavijo
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Galerijska paleta
Razstava Tomaž Hartman, Koščki v Galeriji likovnih samorastnikov 
Trebnje je v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje prva, ki se lah-
ko pohvali z instalacijo, pripravljeno posebej za prostor trebanjske 
galerije. 
Tomaž Hartman je instalacijo iz koščkov lesa, železa, kosti, kame-
nja in vrvi oblikoval kot prehod iz resničnega sveta v svet jadrnic, 
sprehodov ob robu gozda, svet razmislekov o pomenu narave in 
odnosu človeka do sveta, ki ga obdaja. 
Vabljeni k obisku razstave in na zaključni dogodek, ki bo potekal 
ob Mednarodnem dnevu muzejev 18. 5. 2022.
Tudi majski in junijski program bo pester. Že 26. 5. 2022 bo na 
ogled razstava Jožeta Volariča, kiparja, ki je ustvaril zanimiv, hu-
moren in socialno kritičen opus. V Temeniško Mirnski dolini je 
najbolj prepoznaven po kipu Matije Gubca, ki stoji pred Osnovno 
šolo Mokronog.
Junija pa vas z umetniki pričakujemo na 55. Mednarodnem taboru 
likovnih samorastnikov. Več o dogajanju v naslednjih številkah. 

Papirnate igrače so lahko  
pravi hit
Preproste papirnate igrače so lahko pravi hit, se je izkazalo na za-
dnji ustvarjalni delavnici, ki jih v okviru projekta Sobotno galerij-
sko dopoldne gostijo v trebanjski galeriji. Da papir ponuja številne 
možnosti izražanja, so se namreč prepričali udeleženci marčevske 
sobotne delavnice pod mentorstvom Alenke Stražišar Lamovšek. 
Izdelali so svoje vetrnice, letala in čisto pravo papirnato žabico. 

Tako se je razigrano zaključila zadnja sezona ustvarjalcih delav-
nic, na katerih so udeleženci izdelovali lutke in mobile – gibljiva 
likovna dela, spoznavali so tehniko izdelave zračne čipke in osnove 
kaligrafije ter okrasili odpadne steklenice in izdelovali papirnate 
igrače. Projekt Sobotno galerijsko dopoldne pripravlja trebanjska 
izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) v sode-

Noč v knjižnici OŠ Veliki Gaber
Na OŠ Veliki Gaber je v četrtek, 24. 3. 2022, potekalo že tretje 
srečanje bralne skupine medgeneracijskega branja v tem šolskem 
letu. 
Tamkajšnja knjižničarka Tanja Korošec, glavna organizatorica 
knjižničnega dogajanja in  medgeneracijskega sodelovanja, je v 
knjižnici zopet pripravila poseben večer.
Ob 19.00. uri so se zbrali člani ter v manjših skupinah brali in ra-
ziskovali basni. Bibliotekarka  Mojca Nose iz Knjižnice Pavla Golie 
Trebnje jim je predstavila kamišibaj, japonsko obliko pripovedo-
vanja ob slikah na malem odru. S kamišibajem je uprizorila štiri 
basni. 
Po okusnem šmornu, ki ga je za večerjo pripravila predsednica KS 
Veliki Gaber Štefanija Gliha, so v skupinah na izbrano basen obli-
kovali kamišibaj ter svoje delo predstavili ostalim skupinam. Po 
končanem uradnem delu so se starejši bralci poslovili, mlajši pa so 
se pripravili na spanje v knjižnici.
Čeprav so spali na neudobnih ležiščih, so zjutraj odšli k pouku na-
smejani ter bogatejši za nova spoznanja in znanja, predvsem pa za 
nova doživetja.

Mojca Smolič

Andrejka Vabič Nose
Foto Eving

lovanju z Zvezo kulturnih društev Trebnje in CIK Trebnje – Galerijo 
likovnih samorastnikov Trebnje, omogoča pa ga Občina Trebnje. 

Joži Sinur, JSKD OI Trebnje
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Opozorilo lastnikom psov za ustrezno varstvo svojih štirinožnih 
prijateljev

Policisti  Policijske  postaje  Trebnje so  v zadnjem času zaznali zopet več kršitev določb Zakona  o  zaščiti  živali, ki se nanašajo predvsem na nepravilno 
zavarovanje psov.
Nezavarovani psi lahko povzročajo strah in ogroženost občanov, ki se hipoma spremenijo  v  žrtev,  kot tudi plašijo divjad ter jo preganjajo iz njenega bival-
nega okolja.
Zato  vse  lastnike psov pozivamo, da spoštujejo določbe 11. člena Zakona o zaščiti  živali,  ki  nalaga dolžnost skrbniku psa, da mora na javnem mestu zagoto-
viti  fizično  varstvo  psa  tako,  da je le-ta na povodcu.  Če tega ne stori, naredi prekršek, po katerem se kaznuje z globo od 200 do 400  evrov.  Prav  tako  do-
ločbe  Zakona o zaščiti živali nalagajo skrbniku živali,  da  mora  z  ustrezno vzgojo in šolanjem oziroma z drugimi ukrepi zagotoviti, da žival ni nevarna okolici.
Obenem pozivamo skrbnike nevarnih psov (psi, ki so že ugriznili človeka ali drugo žival), da določbe 12. člena Zakona o zaščiti živali nalagajo, da morajo 
zanje  poskrbeti  tako,  da  so  ti  psi na povodcu in opremljeni z nagobčnikom,   da  so  zaprti  v  pesjaku  ali  objektu,  oziroma  da so v ograjenem prostoru 
z ograjo, visoko najmanj 1,8 m, ki je na vhodu označen z opozorilnim  znakom. Prav tako pa opozarjamo,  da nevarnega psa ni dovoljeno zaupati  v  vodenje  
osebam,  ki  so  mlajše od 16 let. Če tega skrbnik  ne  upošteva, stori prekršek, po katerem se kaznuje z globo od 800 do 1.200 evrov.
Vse lastnike psov tudi opozarjamo na določbe Zakona o divjadi in lovstvu, ki  določajo,  da   psov  ni  dovoljeno  brez  nadzora spuščati v prosto naravo.  
Lastnik  psa  je  odgovoren  za  škodo,  ki  jo njegova žival prizadene  divjadi.  Zaradi nespoštovanja določb je zagrožena globa od 420 do 1.200 evrov.

Vodja policijskega okoliša
Dejan KAVŠEK

POLICIJSKA 
POSTAJA
TREBNJE

Psi so lahko na javnih 
površinah samo pod 
nadzorom
V zadnjem času so se na nas obrnili občani, ki ugotavljajo, da se 
po cestah prosto sprehajajo psi brez nadzora osebe in pri tem 
ovirajo promet in ogrožajo udeležence v cestnem prometu ter pri 
tem mnogokrat povzročajo občutek strahu.
V skladu z Zakonom o zaščiti živali je lastnik odgovoren za zašči-
to, skrb in varovanje domače živali, in v to sodi tudi nadzor nad 
gibanjem domače živali.  Na cestah so lahko domače živali le v 
prisotnosti osebe, ki jih varno vodi, pri čemer pa mora skrbnik 
psa na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes 
na povodcu. Z globo 200,00 evrov pa se kaznuje lastnika psa, ki 
ne zagotovi, da je pes na javnem mestu na povodcu.
Medobčinsko redarstvo bo poostreno izvajalo nadzor nad spo-
štovanjem določb o gibanju psov na javnih površinah.

Skupna občinska uprava občin Dolenjske
Medobčinsko redarstvo

obvestila
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Materinski dan  
za staro in mlado 
Da bi mesec marec – ta prvi pomladni me-
sec, ki vse navda s svežo energijo, ki prebu-
di naravo in dogajanje v njej, da se še ptički 
ženijo, naredili bolj čaroben tudi za tiste, ki 
svojih najbližjih nimajo vedno ob sebi, smo 
se z otroki iz oddelkov Zverinice, Minioni in 
Žogice iz Vrtca Mavrica na materinski dan 
odpravili v DSO Trebnje. Tam smo skupaj s 
stanovalci ustvarili prečudovito sinergijo 
prepletajočih se energij. Tiste mladostne ra-
zigrane in tiste malce starejše, a zato toliko 
modrejše. Z izvedbo krajšega programa, ki 
smo ga pripravili za naše starejše prijatelje, 
smo znova dokazali, da majhne prijaznosti 
ne obstajajo. So le dobra dejanja, ki so brez-
mejna in ustvarjajo spremembe. Tudi mi 
smo jih. Prižgali smo iskrice v očeh in risali 
nasmehe na obraze ljudi, ki jim to že zdavnaj 
ni več samoumevno. 

Barbara Leben

Mokronoški Ex tempore  
v Galeriji Ana
Galerija Ana v trebanjskem Zdravstvenem domu, za urejanje ka-
tere skrbi predsednik Društva likovnikov Trebnje Brane Praznik, je 
bogatejša za novo razstavo likovnih del. Tokrat so na ogled posta-
vili dela s slikarskega srečanja Ex tempore Mokronog-Trebelno, 
ki se je septembra lani odvijal na Žalostni gori pri Mokronogu. 
Obiskovalci in zaposleni si lahko v zdravstvenem domu ogleda-
jo deset novih del, ki so jih ustvarili Darja Bernik, Renata Kokalj 
Bukovec, Vida Cizel, Mojca Godec, Boža Jambrek, Anica Karo, Ro-
man Kovačič, Dušanka Prah, Jože Šterk in Smiljan Zajc. 

Odprtje razstave sta pripravila Zveza kulturnih društev Trebnje 
in Društvo likovnikov Trebnje v sodelovanju s trebanjsko izposta-
vo Javnega sklada (RS) za kulturne dejavnosti (JSKD). O pomenu 
likovnih del je spregovoril strokovni vodja Zdravstvenega doma 
Trebnje Zdenko Šalda, razstavo pa je uradno odprla Ana Bilbija, 
nekdanja direktorica Zdravstvenega doma Trebnje, po kateri se 

Žnurce na čebelarskem sejmu 
v Beogradu
12. februarja 2022 sta se dve članici klekljarske skupine Žnurce 
(sekcija Društva Praetorium Latobicorum) odpravili v Beograd. 
Obiskali sta 13. Državni čebelarski sejem, udeležili sta se nekate-
rih predavanj in se srečali s čebelarskimi kolegi in prijatelji. Če-
belice in čipke se odlično dopolnjujejo, zato je Žnurcam vsak tak 
dogodek, kot je bil sejem v Beogradu, vreden obiska.
Žnurce so sodelovale tudi v akciji Čebelarske zveze Slovenije 
»Dan vseslovenskega sajenja medovitih rastlin«, ki se je odvijal 
26. marca 2022.

Dominika Koritnik Trepel

tamkajšnja galerija tudi imenuje. Dogodek je z glasbenim progra-
mom obogatila Glasbena šola Trebnje.

Joži Sinur, JSKD OI Trebnje
foto: JSKD OI Trebnje
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Spoštovani!
V sklopu stranke SDS in vladne koalicije sem kot poslanec uresničil zavezo izpred štirih let, saj so pro-
jekti večinoma narejeni ali še v gradnji. Že kot opozicijskemu poslancu mi je uspelo pridobiti državna 
sredstva v rebalansu proračuna za gradnjo uvoza pri Trebnjem in sanacijo ceste H1. S pomočjo velikih 
državnih sredstev so se in se še bodo v kratkem  začeli izgradnja nadomestnih mostov čez Temenico in 

železniško progo pri vstopu v Trebnje, dokončanje dozidave OŠ v Nemški vasi, izgradnja nove osnovne šole in mostu v KS Štefan, 
regionalna kolesarska povezava in drugi, pločnik v Velikem Gabru, nova policijska postaja nasproti betonarne, kanalizacija na Poni-
kvah, kanalizacijski sistem Trebnje, vodovod Ječkovec – Zvale – Skrovnica ... Dvig najnižjih in invalidskih pokojnin, brezplačen vrtec 
za drugega in vse ostale otroke, dvig povprečnin.

Želja je, da se v naslednjem mandatu nadaljujejo nedokončani projekti. Mladim je potrebna pomoč z izgradnjo novih najemniških 
stanovanj, jamstvo države za nakup novih stanovanj, znižanje komunalnega prispevka. Bili smo proti plačljivim parkiriščem.
Dva mandata sem občinski svetnik, zato dobro poznam lokalne zadeve in potrebe ter jih suvereno zastopam na državni ravni in 
tako doprinesem lokalni skupnosti.

Pred štirimi leti sem obljubil, da bom vaš glas v Ljubljani, kar mi je v veliki meri uspelo, so pa vedno novi izzivi.
Vaš glas lahko oddate tudi na predčasnem glasovanju, ki bo v torek, sredo in četrtek (19., 20., in 21. aprila), v pritličju v občinski 
sejni sobi. 

Vabljeni na volitve! 
Predsednik svetniške skupine in poslanec državnega zbora,
Vaš kandidat Franci Kepa

V NEDELJO, 24. 4. 2022, POJDITE NA VOLIŠČA.
OBKROŽITE ŠT. 9. VOLITE SDS.

Stranke / kandidati



25
Trebnje

18

vaš poslanec

Blaž
Pavlin

Spoštovani občanke in občani,

pred štirimi leti ste me izvolili za poslanca v Državnem zboru RS. Upam, da vas nisem 

razočaral. Iskrena hvala za dosedanje zaupanje in vašo podporo.  

Ves čas sem se trudil biti blizu ljudem. Podprl nisem ničesar, kar bi ljudem škodovalo, 

ter se zavzemal za tisto, kar je prav. Velikokrat nam je s skupnimi močmi uspelo! 

Delo poslanca sem opravljal zavzeto in odgovorno, kar se nenazadnje odraža tudi v 

velikem številu projektov v občini Trebnje, ki mi jih je skupaj z ministri Nove Slovenije 

in županom uspelo uresničiti.

Zakaj ponovno kandidiram? 

Želim nadaljevati z delom, ki bo pripomoglo, da bodo ljudje v naših krajih radi in dobro 

živeli. Da si bodo mladi tu ustvarjali družine in bo šlo gospodarstvu še bolje. Vem, kaj 

ljudje iz naših krajev potrebujemo. Dokazal sem, da so moja stališča vedno dovolj jasna 

in utemeljena in da sem v DZ prodoren glas prebivalcev občine Trebnje. 

Vabim vas, da me na volitvah ponovno podprete na zastavljeni poti.  

Nova Slovenija je prava izbira za varno prihodnost.

Vam in vašim družinam želim vesele in blagoslovljene velikonočne praznike.

Vaš poslanec,
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Andrej Ule 
Od kod sem? Od rojstva živim v Trebnjem.

Moje kompetence? 32 let delovnih izkušenj v 
gospodarstvu.

Zakaj kandidiram za poslanca DZ? Z 
izkušnjami pridobljenimi v različnih panogah 
gospodarstva, kot pozitivna oseba, z veliko 
delovne vneme, čutom za sodelovanje 
in povezovanje sprejemam odgovornost 
za nadaljnje delo in sem pripravljen 
sprejeti izziv. 

Vaše zaupanje – moja odgovornost.

Hvala za zaupanje in vaš glas,
Andrej Ule

Naročnik oglasa je stranka Naša dežela dr. Aleksandre Pivec.

Spoštovane volilke in spoštovani volilci!

Pred nami so izredno pomembne volitve v Državni zbor Republike Slovenije. Odločali bomo o usodi slovenske družbe in naroda 
kot celote.
DeSUS ima pomembno vlogo, in sicer ne samo da ostane na političnem prizorišču, ampak je pomembno tudi, da se stranka krepi 
in izvaja svoj program. Stranka DeSUS se ves čas svojega obstoja bori za pravice in vrednote, ki jih je zapisala v svoj program in 
jih tudi izvajala več ali manj uspešno vse od svoje ustanovitve pred 31 leti do preteklega leta, ko so se pojavile težave s poslanci.
Po volitvah nas čakajo pomembne naloge. Kandidati za poslance se močno zavedamo, da so solidarnost, pravičnost in spoštovanje 
temelj uspeha pri izgradnji pravičnega pokojninskega zdravstvenega sistema, ki bo omogočal dostopnost do zdravstvenih dejavno-
sti, do oskrbe starejših in plač, vrednih pošteno opravljenega dela.
DeSUS  je stranka za vse generacije, kar vedno in povsod poudarjamo, saj tudi mladi prihajajo v našo generacijo in se soočajo s 
težavami.

Spoštovane volilke in spoštovani volilci!

Naši programi so jasni, temeljijo na sožitju, miru in spoštovanju človekovih vrednot. S spoštovanjem dajte svoj glas za DeSUS  v 
podporo starejši generaciji, pomoči potrebnim in človeka vrednim zasluženim pokojninam!

Srečno, Slovenija! 
DeSUS  Trebnje
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Zaslužimo si
ljudem prijazno 
okolje.

Kandidat Gibanja Svoboda 

Leon
Lobe
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Dušana sem spoznal na teniškem 
igrišču. Ima lastnosti pravega športnika, 
trenerja, vodje, ki spodbuja vztrajnost, 
delavnost, ekipno delo, tovarištvo, 
poštenost. Zaupam mu in ga podpiram v 
uresničevanju ciljev za boljše, za vse ljudi.

Miha Zarabec,
rokometni klub Kiel - Nemčija in stalni član 
rokometne reprezentance Slovenije

Dušan ima mojo stoodstotno podporo 
in zaupanje. Vem, da bo poleg državnih 
uspešno uresničeval tudi lokalne interese 
naše Temeniške in Mirnske doline, 
Trebelnega in okolice.

Anton Maver,
župan občine Mokronog-Trebelno

Moj glas gre Dušanu Hočevarju, ker je 
sodelovalen, povezovalen, ker je mož 
beseda, ima potrebno energijo in voljo, je 
zagrizen športnik, podjetnik, dovzeten za 
probleme lokalnih skupnosti,  predvsem 
pa - človek. 

Zoran Remic,
podžupan občine Mirna

Moj Dušan je pri vsaki zadevi in obljubi 
stoodstotno s srcem. Je pošten, enak 
do vseh ljudi, ljudski. Je odličen v 
uresničevanju ciljev, tudi doma, pri likanju 
in pomivanju posode. Dušan je vreden 
vašega zaupanja.

Jana Zajc,
dr. med., spec. gin in porod.

DUŠAN HOČEVAR
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Normalizacija. Rešitve. Razvoj.

Mag. Gregor Kaplan
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Zakaj kandidiram? 
Ker si želim drugačne Slovenije.

Prioritete mojega dela kot vašega poslanca bodo:

• Zagotavljanje osnovne infrastrukture, ki jo v 
Temeniško-Mirnski dolini primanjkuje.

• Razvoj turizma – neodkritih biserov naših krajev 
v povezavi s kulinariko.

• Razvoj lokalne samooskrbe s hrano.
• Energetika s poudarkom na sončni energiji.
• Razvoj kulture in revitalizacija kulturnih 

objektov.

24. aprila šteje vsak glas.
Ne pusti ga doma.

Normalizacija. Rešitve. Razvoj.

Mag. Gregor Kaplan
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Zakaj kandidiram? 
Ker si želim drugačne Slovenije.

Prioritete mojega dela kot vašega poslanca bodo:

• Zagotavljanje osnovne infrastrukture, ki jo v 
Temeniško-Mirnski dolini primanjkuje.

• Razvoj turizma – neodkritih biserov naših krajev 
v povezavi s kulinariko.

• Razvoj lokalne samooskrbe s hrano.
• Energetika s poudarkom na sončni energiji.
• Razvoj kulture in revitalizacija kulturnih 

objektov.

24. aprila šteje vsak glas.
Ne pusti ga doma.

Stranke / kandidati
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Sem Ana Moder, kandidatka za poslanko RS v Državnem 
zboru v četrtem volilnem okraju šeste volilne enote, ki zajema 
občine: Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno. Po 
izobrazbi sem univerzitetna diplomirana inženirka zootehnike 
in delam kot vodja izpostave kmetijske svetovalne službe 
Trebnje. Sem poročena in mati dveh odraslih deklet ter ponosna 
babica vnuku.

Politično sem aktivna vse od študentskih let in v zadnjem sklicu 
tudi svetnica v Občinskem svetu Občine Trebnje. Sem članica 
Odbora za družbene in gospodarske dejavnosti in kot pred-
sednica vodim Odbor za kmetijstvo.

Ravnala bom po svoji vesti in zavzemala se bom za:
• kontinuirano in samooskrbno pridelavo slovenske, lokalno 
pridelane hrane;
• ohranitev poseljenosti podeželja, ureditev infrastrukture na 
podeželju ter digitalizacijo podeželja;
• reševanje problematike, s katero se srečujejo mladi, za 
njihovo zaposljivost in ureditev stanovanjskega problema;
• zeleno energijo, za samooskrbo z energijo;
• krepitev obrtne dejavnosti in malih podjetnikov;
• decentralizacijo in skladen razvoj vseh regij v Sloveniji;
• debirokratizacijo, poenostavitev birokratskih postopkov;
• javno dostopno zdravstvo, ki bo vsem prebivalcem Slovenije
na voljo takrat, ko ga potrebujejo;
• pravične in višje plače za pošteno opravljeno delo ter 
dostojne pokojnine.

Kot poslanka v Državnem zboru RS se bom zavzemala za 
uresničitev programa Slovenske ljudske stranke ter celotnega 
gibanja Povežimo Slovenijo za vse prebivalce dolin Temenice, 
Mirne in Radulje.

Naročnik oglasa: KONKRETNO, Beethovnova ulica 2, 1000 Ljubljana
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Adria odprla obrat na Biču 
Novomeško podjetje Adria, ki skrbi za čim boljše počutje mobilnih dopustnikov, je v 
soboto, 19. 3. 2022, odprlo obrat v Biču. Povabljene krajane je najprej nagovorila  gene-
ralna direktorica ga. Sonja Gole. Povedala je, da je vesela, ker jih je okolica lepo sprejela 
in da se bodo prizadevali za uspešno sodelovanje.  
Nato je spregovorila predsednica KS Veliki Gaber, ga. Štefanija Gliha. Podjetje je v imenu 
KS Veliki Gaber sprejela z odprtimi rokami, saj gre za »ekološko zdravo in razvojno narav-
nano podjetje, ki ima močno vizijo za prihodnost. Gre za slovensko podjetje.«  
Ob zaključku slovesnosti se je predstavnik delavcev zahvalil za topel sprejem v novo 
okolje. Vse povabljene goste, novinarje in krajane bližnje okolice je povabil na ogled po-
djetja. V živo smo si lahko ogledali celoten proces proizvodne linije avtodomov tipa VAN. 
Ob slovesu je vsak dobil drobno pozornost podjetja Adria iz rok zaposlenih.
»Novim sosedom« želimo veliko poslovnih uspehov, dobrega razvoja, še boljše prodaje 
in odličnega razumevanja z okoliškim prebivalstvom. 

Neža Sever
Fotografija: Borut Sever 

Vabljeni na spominske 
slovesnosti

Območno združenje ZB za vrednote 
NOB Trebnje in Krajevna organizacija 
Velika Loka vabita občane na dve po-
membni spominski slovesnosti ob 80. 
letnici dogodkov iz 2. svetovne vojne na 
območju občine Trebnje, ki sta takrat 
pomembno vplivali na razvoj uporniških 
dogodkov. Obe prireditvi bosta s kultur-
nim programom. 
Prva bo 23. aprila ob 12. uri na Med-
vedjeku v počastitev spomina, ko je 
partizanska enota II. grupe odredov na 
območju Medvedjeka uspešno napadla 
italijansko vojaško kolono in onesposo-
bila večje število agresorskih vojakov.
7. maja bo ob 11. uri na Kremenjeku 
(nad Sela Šumberkom) slovesnost v spo-
min na ustanovitev I. slovenske parti-
zanske brigade, ki se je kasneje preime-
novala v II. grupo odredov.
Vljudno vabljeni!

Zahvale in priznanja 
veteranom
Prvo soboto v mesecu so se v gasilskem 
domu Sveti Rok sestali veterani  Območ-
nega združenja vojne za Slovenijo na pro-
gramsko-volilnem občnem zboru. Na zavi-
danju vredni udeležbi, ki so se jo udeležili 
predstavniki sorodnih organizacij in pokra-
jinskega veteranskega vodstva, so sprejeli 
številne sklepe, že uvodoma pa so podelili 
zahvale in priznanja zaslužnim članom in 
nekaterim njihovim družinskim partne-
ricam, ki so sodelovale pri uresničevanju 
programa veteranov v preteklih letih. 
Zahvale so prejeli:  Saša Bevc, Erika Bišof, 
Elka Bobnar, Mojca Florjančič, Zdenka Klo-
bučar, Helena Kotar, Nada Mejak, Irena 
Resnik, Marta Strmec. Matejka Zajc – ker 
na proslavah skupaj z Boštjanom vedno 
skrbita za medicinsko oskrbo udeležencev 
in družina Rakar – brez katerih dobrot si 
veterani že skoraj ne morejo predstavljati 
srečanj. Zahvale za preteklo delo so že do-
bili Antonija Ahlin, Silva Potokar in Jožica 
Planinšek.

Podelili so tudi plakete ZVVS, ki bi jih mo-
rali že lani, vendar jih zaradi epidemije ni 
bilo mogoče vročiti: Martin Kumer je pre-
jel bronasto plaketo, srebrno plaketo so 
prejeli Franc Progar, Janez Žurga in Franc 
Cugelj. Zlato plaketo je prejel Janez Poto-
kar.

Za leto 2022 so prejeli priznanja in plake-
te: Prostovoljno gasilsko društvo Sveti Rok 
− srebrni znak ZVVS, zlati znak pa Občina 
Trenje.
Bronasto plaketo ZVVS je za sodelovanje 
in pomoč prejel župan občine Trebnje, 
Alojzij Kastelic; zlate plakete pa so prejeli 

Alojzij Piškur, Brane Franc Praznik in Mat-
jaž Malenšek.
Da opravljanje funkcij in nalog v Območ-
nem združenju ZVVS ni lahko, kažejo ka-
drovske težave, saj do občnega zbora v 
predsedstvu niso uspeli povsem uskladiti 
novo kadrovsko sestavo. Za predsednika 
so podaljšali mandat Matjažu Malenšku 
do izbire novega in sekretarju Marku Ko-
tarju le za obdobje enega leta (po tem 
času odide opravljat druge dolžnosti). V 
tem času mora predsedstvo najti ustrezne 
kadrovske rešitve.
Za podpredsednika so izvolili: Mira Resni-
ka in Leopolda Pungerčarja, člani  pred-
sedstva pa bodo: Alojz Dragan, Lojze Bevc, 
Lado Markovič, Martin Kumer, Janez Po-
tokar, Anton Marolt, Rajko Florjančič. V 
nadzornem odboru bodo: Igor Mlakar, 
Alojz Šalehar, Ivan Jani Bišof ter v častnem 
razsodišču: Janez Potokar,  Feliks Ahlin in 
Matjaž Malenšek.
Na zboru so potrdili tudi program dela in 
finančni načrt za eno leto.

Brane Praznik

Župan občine Trebnje Alojzij Kastelic je prejel 
za podporo in sodelovanje z veteransko orga-
nizacijo bronasto plaketo ZVVS (tudi sam je 
veteran) ter za občino Trebnje Zlati znak ZVVS

novice
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V četrtek, 17. marca 2022,  je praznoval častitljivih 90 let gos-
pod JOŽE RAJER iz Iglenika pri Veliki Loki.
Gospod naju je sprejel v svoji prijetni hiši, ki sta si jo skupaj z 
ženo zgradila in se vanjo preselila iz  Ljubljane leta 2000. Pravi, 
da se med našimi lepimi dolenjskimi griči zelo dobro počutita 
in da sta tu našla svoj mir. Otroci z družinami ju radi obiskujejo 
in skupaj preživljajo prijetne trenutke.
Do upokojitve je opravljal odvetniški poklic in še po upokojitvi 
se je več let vključeval v reševanje različnih pravnih zadev.  Z 
ženo  sta rada potovala po svetu in videla veliko zanimivih de-
žel, sedaj pa je najraje doma.
Ob prazniku sva ga obiskali predstavnici Rdečega križa in Kra-
jevne skupnosti in mu zaželeli še veliko trdnega zdravja.

Milka Pangerc

Štirinajstega marca je osebni jubilej, 90 let, praznovala gospa 
Marija Zupančič z Zavrha, po domače Pr Zavrhuščeku. Rodila 
se je v Velikih Rebercih, v družini s sedmimi otroki. Težko živ-
ljenje jo je utrdilo že v rosnih letih, saj je že kot mlado dekle 
leta 1945 odšla od doma živet k teti v Draščo vas. Ko ji je zbo-
lela mati, se je vrnila domov in skrbela za mater, ki je umrla 
stara komaj šestinpetdeset let. Poročila se je leta 1961 in se 
preselila k možu Rafaelu na veliko kmetijo na Zavrh. V zakonu 
sta se jima rodila dva sinova. Leta 1996 ji je umrl mož in na 
kmetiji je ostala s sinom. Danes jesen svojega življenja gospa 
Marija preživlja v DSO Trebnje, kjer zanjo lepo skrbijo. Kljub 
težkemu kmečkemu življenju in številnim preizkušnjam se 
rada spominja svojih mladih let in ni zagrenjena, ampak polna 
življenja in veselja. Za rojstni dan so jo obiskali predstavniki 
KORK Sela pri Šumberku, Društvo podeželskih žena Tavžentro-
ža in KS Sela pri Šumberku ter ji z voščilom zaželeli vse najbo-
ljše, veliko zdravja in ji izročili skromno darilo.

Helena M. Pintar

Osebni praznik gospoda  
Jožeta Rajerja  

Okrogli jubilej  
Marije Zupančič

Andrej in Mojca praznovala okroglo

V torek, 5. aprila 2022, so po seji Upravne-
ga odbora Gasilske zveze Trebnje (UO GZT) 
počastili okrogla rojstna dneva.   
V januarju letos je Abrahama praznoval član 
UO GZT  Andrej Kirm iz PGD Selo pri Mirni, 
dan pred sejo, pa je Mojca Femec, tajnica 
Gasilske zveze Trebnje in članica PGD Treb-
nje, Abrahamu dodala še desetico. 
Obema želimo še mnogo zdravih let in 
uspešnega gasilskega sodelovanja

Olga Smolič
 Gasilska zveza Trebnje 

jubileji
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leonrojc@gmail.com ali 041 744 026

  ... to je le nekaj   
 najpogostejših   
  vzrokov za škodo  
	 na	premoženju	 
 v preteklih letih.

VLOM

Vse to in še marsikaj  
drugega vam krije zavarovanje 
na novo vrednost DOM.

VIHAR

RAZBITJE     

            S
TEKEL

POŽAR

INDIREKTNA    

   STRELA

TOČA
IZLIV VODE

“Zakaj bi stvari 

prepustili	naklju
čju?	

Zavarujmo	svoje
	

premoženje.”

Svečano izobesili 
gasilsko olimpijsko 
zastavo
V petek, 8. aprila 2022, ob 18. uri je po ce-
lotni Sloveniji (na 212 lokacijah) potekal dvig 
zastave Gasilske olimpijade Celje 2022. 
K temu pomembnemu in množičnemu sim-
bolnemu dejanju smo pristopili tudi v naši 
občini. 
V ta namen smo se zbrali pred  gasilskim 
domom  PGD Trebnje   gasilci in gasilke od 
mladine, članov in veteranov, iz društev GPO 
Trebnje ter vodstvo Gasilske zveze Trebnje in 
ob 18. uri, točno 100 dni pred slovesno otvo-
ritvijo s prižigom ognja Gasilske olimpijade - 
Celje 2022, začeli z dvigom zastave.  Ob tej 
priložnosti smo prebrali nagovor za slavnost-
no razglasitev gasilske olimpijade, ki ga je v 
ta namen pripravila Gasilska zveza Slovenije, 
gostiteljica tega velikega in zgodovinskega 
spektakla.  
Gasilska olimpijada bo potekala od 17. do 24. 
julija 2022. Trenutno je prijavljenih 25 držav, 
kar pomeni preko 3000 aktivnih udeležencev 
olimpijade.  

GZ in GPO Trebnje
Foto: Miha Kranjc in GZT

dogodki / oglas
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Besede so jih vnovič povezale
V Krajevni knjižnici Mirna so aprila gostili tradicionalno srečanje 
literatk in literatov z območja občin Mirna, Mokronog-Trebelno, 
Šentrupert in Trebnje. Gre za območno srečanje literatov Mirn-
ske in Temeniške doline, poimenovano Besede povezujejo, ki ga 
pripravlja trebanjska območna izpostava Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti (JSKD).
Na že šestem tovrstnem natečaju, ki je bil namenjen avtorjem, 
starejšim od 15 let, ki delujejo na območju občin Mirnske in Te-
meniške doline, je sodelovalo 13 literatk in literatov: Lana Alibe-
gić (Mirna), Luka Bregar (Čatež), Tjaša Drčar (Trebnje), Tilka Go-
renc (Šentrupert), Ivanka Jevnikar (Mokronog), Magda Kastelic 
Hočevar (Žužemberk), Ivan Korponai (Ivan Korponai), Marija Kos 
(Mokronog), Duška Lah Peček (Mokronog), Gordana Lalić (Dobr-
nič), Drago Nahtigal (Trebnje), Stane Peček (Mokronog) in Nataša 
Zaletelj (Trebnje).
Letos je pet literatov sodelovalo s proznimi deli, šest s poezijo, 
dve literatki pa sta na natečaj poslali tako prozno delo kot poe-
zijo. Območno srečanje je drugič zapored spremljala pesnica in 
pisateljica Stanka Hrastelj, ki je pregledala prispela dela. S tistimi, 
ki so se udeležili literarne delavnice na Mirni, se je Hrasteljeva 

pogovorila o literarnih delih in jim predala nasvete za izboljšanje 
literarnega ustvarjanja.
Sicer so se na srečanju s postavitvijo priložnostne razstave spo-
mnili tudi januarja preminulega Staneta Pečka, ki je redno sode-
loval na območnih srečanjih Besede povezujejo. Razstavo nje-
govih literarnih del sta pripravili Knjižnica Pavla Golie Trebnje in 
trebanjska izpostava JSKD.

Joži Sinur
JSKD OI Trebnje

Spomladanska čistilna akcija vasi 
Studenec in Pristava
Na zadnjo marčevsko soboto je potekala v vasi Studenec in Pristava že tradi-
cionalna spomladanska čistilna akcija krajanov obeh vasi. Na čistilno akcijo so 
se odzvali tako mlajši kot starejši vaščani obeh vasi in v dopoldanskem času 
pobirali smeti in večje kosovne odpadke, ki so jih našli ob cesti, na travnikih in 
v gozdu. Po zaključku delovne akcije so domače gospodinje poskrbele za pri-
boljšek, medtem ko so možakarji poskrbeli, da prisotni niso bili žejni, za dobro 
vzdušje sta poskrbela Aljaž in David. Vsi udeleženci te akcije smo se poslovili 
z obljubo, da se vidimo ob letu osorej, če ne prej. Zahvala velja tudi Komunali 
Trebnje, ki je sodelovala pri tem projektu.

Leon Lobe, Vaški odbor vasi Studenec in Pristava

Srečanje na Lanšprežu  
v Matičnem nasadu
Na pobudo Društva čebelarjev Trebnje in njihovega predsednika 
Antona Koželja smo se 19. 3. ob 9.00 zbrali v Matičnem nasadu 
visokodebelnega sadnega drevja Petra Pavla Glavarja v Lanšpre-
žu. Nemudoma smo se lotili obrezovanja mladih sadik pod vod-
stvom Janeza Goloba, ki v Sadjarskem društvu Tunjice bdi nad 
ohranjanjem in vzgojo sadnih sort s slovenskega območja.
Ena skupina čebelarjev je ob pomoči člana Društva Studenčan, ki 
se trudi za ohranjanje travniških sadovnjakov, pomladila in očisti-
la nekaj starih sadnih dreves.
Delovno poučne akcije sta se udeležila Valentin Zabavnik, pred-
sednik Sadjarskega društva Tunjice in podpredsednik Sadjarske 
zveze Slovenije, in Avguštin Gril, starosta Kočevarjev staroselcev. 
Iz svojih bogatih izkušenj sta povedala mnogo koristnega o vzgoji 
in pomenu visokodebelnih dreves nekoč in danes za jutri!
Po končani akciji je sledila pogostitev z druženjem, nekateri člani 
pa so tudi kupili sadike, ki so jih prej naročili pri Društvu Tunjice.
Lanšprež je čudovit kraj za stik z naravo, sedaj pa se bomo še raje 
vračali, da spremljamo rast pomlajenega sadovnjaka in čebel na 

cvetovih. Če pa bo zanimanje, je primeren kraj za organizacijo 
prireditev z namenom povezovanja in izobraževanja.

Dušan Jerič
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Državno prvenstvo za člane in prvi 
turnir do 15 let
13. 3. 2022 se je v Medvodah odigralo državno prvenstvo za člane. Nastopili so samo 
4 igralci Badmintonskega kluba Mirna, saj jim je ponagajala korona. Kljub majhni za-
sedbi so uspeli dobiti kar dva naslova državnega prvaka in dve bronasti kolajni.
Obakrat je državna prvakinja postala Nika Arih, in sicer je najprej slavila v mešanih 
dvojicah skupaj z Ivančičem iz Medvod, nato pa še v ženskih dvojicah skupaj z Zojo 
Novak (Bit). To je bil za Niko že tretji naslov državne prvakinje ter drugi v ženskih 
dvojicah. 
V svojo zbirko je dodala še bron v igri posamezno. Od nje je bila boljša Polančeva 
(Medvode) v dveh setih. Nika je tako postala najuspešnejša igralka na prvenstvu.
Bronasto kolajno pa je priigral Gašper Krivec v moških dvojicah skupaj s Cerkovnikom 
iz Medvod. 
Poleg prvenstva za člane je potekal tudi 1. turnir do 15 let, kjer sta nastopila Lana 
Livk in Tim Anzelj. Lana je uspela zmagati med dvojicami z Aličevo iz Olimpije, dodala 
pa je tudi srebro v igri posamezno, kjer jo je v finalu ugnala ravno njena soigralka iz 
dvojic.
Srebro v dvojicah je osvojil tudi Tim, saj sta se z dobro igro prebila v finale skupaj z 
Mattiasom iz Bita, kjer sta klonila po treh setih. Med posamezniki je osvojil 5. mesto.

Vanja Jakopin
Foto: Aljoša Turk

Obisk v Dnevnem centru za romske 
otroke in mladostnike KHER ŠU BEŠI
Program Kher šu beši je v letu 2021 postal del Sekcije PPMS – to je nacionalna mul-
tidisciplinarna mreža strokovnih delavk in delavcev, ki združuje predstavnike vladnih 
in nevladnih organizacij na področju socialnega varstva in mladinskega dela. Marca 
smo imeli sestanek v prostorih Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, 
nato pa smo si ogledali še naš program, ga predstavili in se zapeljali še v notranjost 
romskega naselja Vejar. Obiskali so nas vodje programov Cona Fužine (CSD Ljubljana, 
Enota Moste Polje), Dnevni center za otroke in mladostnike DC Ω (CSD Gorenjska, 
Enota Škofja Loka), Dnevni center za otroke in mladostnike, Skupaj v skupnosti (Za-
vod MISSS, Lj) ter Svetovalnica s podpornimi programi (Društvo Center za pomoč 
mladim, Lj). Izmenjali smo si izkušnje in si obljubili, da se obiščemo še kdaj.

Program Dnevnega centra KŠB financirata MDDSZ in Občina Trebnje.

Nataša Smolič
CSD DBK, enota Trebnje

Ko osrečim, sem srečen sam
Prečudovit mesec marec smo namenili našim mamicam in očkom. Spoznavali in 
ozaveščali smo pomen družine na splošno in ob praznikih ustvarjali in prepevali o 
mamicah in očkih. Pogovarjali smo se o naših starših, kako izražajo ljubezen do nas 
in kaj vse nam omogočajo. Na različne načine smo jim želeli skozi cel mesec izraziti 
hvaležnost s posebnimi darilci in pozornostjo. Pogovarjali smo se, na kakšne načine 
lahko pomagamo staršem, da jim s tem olajšamo vsakodnevna bremena in jih že z 
malenkostmi osrečimo. Srčnim borcem – otrokom, ki imajo neozdravljivo bolezen 
− pa smo poslali sončke in srčke z lepimi mislimi, da so dobili nekaj naših navihanih 
in nasmejanih žarkov. Otroci so v tem mesecu izkusili bogate in dragocene trenutke 
in prišli do spoznanja, kako se dobro počutimo, ko nekoga osrečimo in širimo dobro 
voljo na različne načine – z obdarovanjem, lepimi besedami in medsebojno pomočjo
.

Dipl. vzg. Maja Marinčič, Vrtec Mavrica Trebnje, Romano

šport / dogodki
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Prvi AB badmintonski turnir
Na Mirni je 19. 3. in 20. 3. 2022 potekal 1 AB turnir. V najmočnejši kategoriji A je 
bil najboljši Ž. Podgoršek iz Medvod, sledil je klubski kolega M. Ivančič, bron pa si 
je priboril G. Alič (Olimpija).
V nižji kategoriji B je zmagovalec postal Tarahovski iz Latvije. Drugo mesto je pri-
padlo Cetinskemu iz Bit-a, bron pa si je priigral domači igralec Tim Škrlj.
Pri dekletih je potekala samo kategorija A. Zmago si je priigrala K. Matovič iz Ko-
nex-a, ki je v finalu ugnala Š. Alič iz Olimpije, tretje mesto pa si je priigrala N. Kotar 
iz Bit-a.
Pri mešanih dvojicah sta slavila M. Poboljšaj in A. Jordan (Ljubljana), ki sta v finalu 
premagala G. Bizjaka (Medvode) in Z. Novak (Bit). Tretje  mesto pa sta osvojila M. 
Mesarič in K. Matovič iz Konex.
Med ženskimi dvojicami sta največ pokazali Š. Alič (Olimpija) in A. Jordan (Ljublja-
na). Finalistki sta postali K. Matovič (Konex) in Z. Novak (Bit). Bron pa je ostal na 
Mirni in priigrali sta si ga Manca Zupančič in Kristina Kastelic.
V moških dvojicah sta slavila G. Bizjak in M. Ivančič (Medvode), ki sta v finalu  pre-
magala Sebastjana Mikliča in Urbana Hermana iz Badmintonskega kluba Mirna. 
Bron pa sta osvojila G. Alič (Olimpija) in M. Poboljšaj (Ljubljana).

Vanja Jakopin

Trebanjke v Cerknici postake podprvakinje 1. BZŽ v sezoni 
2021−2022 (Foto Franc Gornik)

(z leve proti desni) Ekipa strelskih veteranov: 
Janez Žurga, Bojan Ostanek in Franc Cugelj.

Trebanjske kegljačice  
podprvakinje
V zadnji tekmi 18. kroga v 1. B ženski ligi zahod so naše kegljačice gostovale 
v Cerknici in z maksimalnim izidom 8 : 0 premagale pomlajeno drugo vrsto 
Bresta. 
»V ženski 1. B ligi zahod so prvakinje, igralke Taborske jame, zanesljivo 
ugnale Kočevke. V boju za drugo mesto so bile Trebanjke uspešnejše od 
Ograjce, pa čeprav so oboje zanesljivo zmagale. Omeniti velja dober na-
stop Ljubljančanke Neve Taškar, ki je v Črnomlju podrla lepih 596 kegljev. 
Na vzhodu je bilo prvenstvo končano že pred tednom dni. Prvak je Slovenj 
Gradec, ki se bo v dodatnih tekmah pomeril z Miklavžem za prosto mesto 
v 1. A ligi«. (Ekipa)
Naša izbrana vrsta je dosegla enajst zmag, dve srečanji pa sta se končali 
brez zmagovalca.
V zadnjih dveh srečanjih v 17. krogu so na Vodnjaku premagale novomeško 
Krko s 5 : 3 (3207 : 3098). Tako jim je predsednik Tekmovalne komisije pri 
Kegljaški zvezi Slovenije Franc Gornik predal pokal, ki ga je prejela kapetan-
ka ekipe Silva Zupančič. Vse prisotne igralke so dobile tudi srebrne medalje. 
LESTVICA: 1. Taborska jama 30 točk, 2. Trebnje 24, 3. Ograjca Ljubljana 23, 
4. Calcit Kamnik II 16, 5. Krka Novo mesto 13, 6. Kočevje 12, 7. Bela krajina 
Črnomelj 12, 8. Gorica 10, 9. Brest Cerknica II 4.
Po uspešnosti so nastopile za ekipo: Renata Korelc, Silva Zupančič, Slavica 

Strelski veterani uspešno tekmujejo
Veterani vojne za Slovenijo in člani Strelskega društva Trebnje so nedavno v Novem me-
stu tekmovali s serijsko zračno puško in dosegli odlične rezultate ter tako odprli letošnjo 
strelsko sezono na področju Dolenjske in Bele krajine. Eno od prihodnjih tekmovanj bo po-
tekalo maja 2022 na strelišču v Trebnjem, in sicer z malokalibrsko puško. Na omenjenem 
tekmovanju bodo sodelovale ekipe veteranskih, domoljubnih in invalidskih organizacij. V 
prihodnjih dneh vse strelske kategorije čaka regijsko in državno strelsko tekmovanje, ki se 
ga bodo udeležile tudi vse naše ekipe iz Trebnjega. Za strelsko udejstvovanje v Trebnjem 
se torej ni bati, saj kot je slišati, je še vedno zanimanje za tovrstno športno panogo, kar 
dokazuje tudi nedavna uvrstitev osnovnošolske ekipe iz Trebnjega na državno strelsko pr-
venstvo.

Leon Lobe, Strelsko društvo Trebnje

Hribšek, Milka Dular, Iris Vencelj, Martina Horvat, Katja 
Šribar, Rozi Flisar, Marija Čefarin, Damjana Jerman in 
Jasmina Mišič.
Čestitke celotni ekipi, ker ste ponovno dokazale, da ste 
v vrhunski formi.

Mojca Smolič

šport
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Marko Kotar in Aljoša Čudič 
− trebanjska leva do 2024
V letošnji sezoni sta Marko Kotar in Aljoša Čudič nosila 
pomembno vlogo na parketu, zato se je vodstvo kluba z 
obema uspelo dogovoriti za sodelovanje do konca sezone 
2023/2024. Izkušeni slovenski čuvaj mreže je dokazal, da 
ima #levjesrce, zato nadaljuje uspešno zgodbo z RK Trimo 
Trebnje, prav tako kot domači produkt Marko Kotar.
»Midva imava #levjesrce,« sta enotno sporočila trebanj-
skim navijačem.

Zormanov debi na 
selektorskem stolčku 
uspešen
Uroš Zorman je v mesecu februarju prevzel vodenje slo-
venske moške članske reprezentance, že nekaj tednov ka-
sneje pa ga je čakal pravi resni preizkus, in sicer obračun z 
Italijani v boju za dodatne kvalifikacije za preboj na svetov-
no prvenstvo, ki ga prihodnje leto gostita Poljska in Šved-
ska. Zormanovi izbranci, za katere je kot kineziolog skrbel 
tudi Rudi Slobodnik, so z dvema zmagama (28 : 29, 28 : 21) 
uspešno opravili svoje delo ter se prebili v dodatne kvalifi-
kacije, kjer jih čaka Srbija. Prva tekma bo na sporedu v sre-
do, 13. aprila, ob 20. uri (Arena Zlatorog, Celje), povratno 
srečanje pa sledi v soboto (Kragujevac). 

Mladi levi uspešni, kmalu  
v boj za finalna mesta
Pred mladimi ekipami RK Trimo Trebnje sta še dva mese-
ca do konca tekmovalne sezone. Mladinci pod vodstvom 
Bratislava Stojmenovića in Tima Butkovca po odigranih de-
vetnajstih tekmah zasedajo sedmo mesto in imajo na svo-
jem računu 20 točk (9 zmag, 2 remija, 8 porazov). Kadeti 
se borijo za najvišja mesta v prvi državni ligi in po trinajstih 
srečanjih zasedajo 6. mesto (19 točk), vendar jih do bro-
na loči le točka. Starejši dečki A in B pod vodstvom Marka 
Radlja ter Uroša Udoviča tekmujejo v četrtfinalu državnega 
prvenstva, ob koncu sezone pa jih čaka boj za morebitno 
uvrstitev na finalni turnir. Uspešen napredek pa kažejo tudi 
mlajši dečki, in sicer pod vodstvom Davida Lipoglavška, 
Alojza Radlja ter Maja Grandovca z dobrimi predstavami 
navdušujejo že celotno sezono.

Levja prihodnost  
zagotovljena
Minuli mesec je trebanjski klub organiziral drugi letošnji 
turnir v mini rokometu za 3. in 5. razred, ki se ga je udele-
žilo več kot 65 otrok iz Trebnjega, Nemške vasi, Dobrniča, 
Velikega Gabra, Šentruperta in Mirne Peči. Mladi levi so bili 
razdeljeni v več skupin, odigrali skupno 27 medsebojnih te-
kem ter pokazali svoj odličen potencial. Levja prihodnost je 
zagotovljena, prav tako s pomočjo projekta Šport mladih 
pod okriljem NLB.

Za RK Trimo, Dominik Pekeč

šport
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vabilo / oglas

Sprejmi izziv, postani prostovoljni gasilec!
Prvo letošnje četrtletje je bilo za naše društvo na operativnem področju zelo dejavno, saj smo posredovali na 31 intervencijah, 
od tega 21 požarov, kjer so kljub prepovedi kurjenja v naravi prednjačili požari v naravi, 7 prometnih nesreč, dve izmed njih na 
železnici, dve tehnični posredovanji, enkrat pa naša pomoč ni bila potrebna, saj je šlo za lažno prijavo. Zahtevnejše intervencije so 
bile požar ostrešja gospodarskega objekta v Zagorici pri Velikem Gabru, dve hujši prometni nesreči, kjer je na eni žal voznik izgubil 
življenje, ter več gozdnih požarov pri naselju Vejar. Na posredovanjih smo dobro sodelovali z gasilskimi društvi našega sektorja 
in gasilske zveze ter drugimi službami. Naši gasilci so se udeležili več različnih usposabljanj. Zaradi blažjih preventivnih ukrepov 
smo lahko izpeljali 138. redni občni zbor in začeli tako z vajami operative (starejši od 16 let, četrtki ob 18.00) kot gasilske mladine 
(osnovnošolci, petki ob 17.00).
Želeli bi, da bi več občanov aktivno pristopilo v prostovoljno gasilsko društvo in pomagalo sokrajanom v nesreči.

Matej Mlakar, PGD Trebnje
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Hvala  vsem krvodajalcem, ki ste darovali 
kri na aprilski krvodajalski akciji! 

Vse, ki vam ni uspelo ujeti krvodajalske akcije, vabimo, da se 
odpravite na Center za transfuzijsko dejavnost Novo mesto.
Naslov: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska 1, 8000 
Novo mesto 

Naročanje na odvzem: 
Tel.: (01) 543 83 40
• Ponedeljek: 7.30−11.00
• Torek: 7.30−11.00
• Četrtek: 7.30−11.00

Naslednja krvodajalska akcija bo 
potekala v začetku avgusta.

RKS OZ Trebnje, Katja Strmole

Spomini so kot iskre, 
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš, 
vedno znova zažarijo.
 (J. W. Goethe)

ZAHVALA

V 94. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, stara mama, prababica, 
tašča in teta

ALOJZIJA GRM
 iz Mačjega Dola 15

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, za darovane sveče, cvetje in sv. maše.
Hvala g. župnikoma, pogrebni službi, pevcem in citrarki ter vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Zaman je bil tvoj boj,
zaman vsi dnevi tvojega trpljenja,
bolezen je bila
močnejša od življenja.   

ZAHVALA

ANTON GRANDLJIČ
iz Dolenje Dobrave

Ob boleči izgubi našega brata in strica se iskreno se zahvaljujemo vsem sorod-
nikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče, 
cvetje in svete maše. Še enkrat hvala vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali in 
ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
V 76. letu se je poslovila naša mama

ANTONIJA MERZEL
iz Razbor

Iskrena hvala vsem, ki ste se v času bolezni z obiskom ali v molitvi spomnili 
Bajčeve Tončke. Hvala vam za izkazano sočutje ob slovesu in vse darovane 
svete maše, za poklon s cvetjem ali svečami. Hvala Ambulanti za paliativno 
oskrbo SB NM in osebju ZD Trebnje. Hvala vsem, ki ste ustvarili svečan obred 
slovesa: župniku Jožetu Hauptmanu in ostalim duhovnikom, Marinki Vidgaj 
za lep poslovilni govor, Blažu Strmoletu in ostalim pevcem, Marku Muleju za 
melodije s trobento. Hvala Društvu podeželskih žena Tavžentroža za počasti-
tev s praporom, KSP Litija in Komunali Trebnje za pripravo obreda slovesa. 
Hvala tudi gasilcem PGD Primskovo za tehnično pomoč pri izvedbi pogreba.

Zvonka, Jernej, Vinko z družinami, Majda

TURISTIČNO–KONJENIŠKO
DRUŠTVO KRTINA

VABI NA
12. POHOD PO OBRONKIH

KS ŠENTLOVRENC
ŠENTLOVRENSKI KROG

NA

VELIKONOČNI PONEDELJEK, 18. 4. 2022.

SKUPNI START POHODA BO OB 9. URI 
IZPRED OKREPČEVALNICE VAVTAR NA KRTINI.

POHODNA POT JE OZNAČENA IN DOLGA 16 KM.
PRIPOROČAMO POHODNO OBUTEV IN OPREMO.
POHOD BO V VSAKEM VREMENU. ŠTARTNINE NI. 

VABLJENI!

zahvale
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Sponzor križanke je podjetje Kemična čistilnica  in 
pralnica Vavtar, Obrtniška  ulica 20a, 8210 Trebnje. 
So družinsko mikro podjetje, ki želi ustvarjati boljši jutri. Stremijo 
k okolijskim smernicam in zato so vključeni v program kakovosti 
pranja, kjer so pridobili certifikat RAL-GZ 992/1, ki ga podeljuje 
Schloss Hohenstein.
Pri njih lahko opravite kemično čiščenje vseh vrst tekstilij (zimski 
in letni plašči, moške in ženske obleke, poročne in maturantske 
obleke, usnjena motoristična oprema, merino posteljnina), zele-
no in antialergijsko pranje tekstilij (oblačila, posteljna garnitura, 
posteljnina, plišaste igrače, otroški vozički in lupinice, moto-
ristična oprema, delovna oblačila), čiščenje preprog in šiviljska 
popravila (menjava zadrg na vseh oblačilih, krpanje, krajšanje 
dolžin, ožanje ali širjenje). Detajlno čiščenje avtomobilov (notra-
nje čiščenje avtomobila z okolju prijazno tehnologijo in čistili), 
gre za detajlno nego ali pa za klasično tedensko nego notranjosti 
avtomobila.
Pokličete jih lahko na telefon: 07 30 44 956 ali 031 881 942 ali 
jim pišite na e-mail: cistilnica.vavtar@gmail.com. Najdete pa jih 
tudi na FB. 
Delovni čas: od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00, ob sobo-
tah pa od 9.00 do 12.00.

Ob nedeljah in praznikih pa imajo zaprto.

Za vas so pripravili nagrade:
1. nagrada: Bon za njihove storitve v vrednosti 30 EUR
2. nagrada: Bon za njihove storitve v vrednosti 20 EUR
3. nagrada: Bon za njihove storitve vrednosti 15 EUR

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, 9. 5. 2022. Gesel po tem datumu in gesel brez naslo-
va ne bomo upoštevali.

Pravilno geslo križanke iz marčevske številke Glasila se glasi  VRT-
KO SLAK. Prejeli smo 86 rešitev, od tega 4 nepravilne. Na seji 4. 
4. 2022 smo izžrebali 3 nagrajence:
1. nagrajenka: Jolanda Sirk, Dol pri Trebnjem 12 A, 8210 Trebnje
2. nagrajenka: Jana Grošelj, Vrhtrebnje 26, 8210 Trebnje
3. nagrajenec: Alojz Fink, Dol. Nemška vas 35, 8210 Trebnje

Nagrajenci za dvig nagrad pokličite Vrtko Slak, Darjan Slak s.p. 
na telefon: 041 20 40 46.

križanka



UGODNE CENE & VELIKA ZALOGA

Obrtniška ulica 4 , TREBNJE 031 204 333 www.vulkanizerstvo.si

KOVINSKA in
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