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

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

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo števil-
ko je ponedeljek, 6. 7. 2020, predviden izid je 
v sredo, 15. 7. 2020.
Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po 
tem datumu, bodo uvrščeni v naslednjo števil-
ko, če bodo še aktualni.

občinske novice

Občina Trebnje 
praznuje – tudi  
v živo prek spleta
Občina Trebnje letos praznuje 12. občinski 
praznik. Na ploščadi Forma Viva v Trebnjem 
bo v ponedeljek, 22. junija 2020, potekala 
osrednja slovesnost s podelitvijo občinskih 
priznanj. Če vreme prireditvi na prostem ne 
bo naklonjeno, bo slovesnost v dvorani STIK 
v Trebnjem.

Na Slavnostni seji Občinskega sveta Občine 
Trebnje, ki se bo začela ob 19. uri, bodo po-
delili štiri plakete Občine Trebnje in osem 
priznanj, letošnji slavnostni govornik bo 
minister za obrambo mag. Matej Tonin. 
Kulturni program slavnostne seje bodo 

sooblikovali KUD Občinski pihalni orkester 
Trebnje, operna pevka Jerica Steklasa in pi-
anist Zoltan Peter, saksofonist in klarinetist 
Matej Kužel ter pianist Nejc Škofic in Ko-
morna skupina Glasbene šole Trebnje. Pro-
gram bo povezovala Petra Krnc Laznik. Za-
radi obvladovanja širjenja nalezljive bolezni 
SARS-CoV-2 (COVID-19) se bo prireditev 
odvijala z omejenim številom obiskovalcev, 
potrditev prisotnosti je obvezna. Osrednjo 
občinsko slovesnost bo mogoče spremljati 
tudi v živo prek Facebook strani »Občina 
Trebnje«.

V sklopu praznovanja pa se bo tudi letos od-
vijal tradicionalen Baragov dan – spominski 
dan Občine Trebnje.

JSKD OI Trebnje, Joži Sinur

Na seji Štaba CZ Občine Trebnje, ki je poteka-
la 8. 6. 2020, so člani štaba ter predstavniki 
javnih zavodov, ki so nujni za delovanje ob-
čine in države, razpravljali o nujnosti pripra-
ve načrta ukrepanja za primer drugega vala 
okužb s COVID-19, ki ga stroka napoveduje 
za jesen. Predstavniki javnih zavodov, ki so 
se udeležili seje, so poročali o ukrepanju v 
času epidemije, o načrtih ukrepanja za nap-
rej ter trenutnih ukrepih, saj se tudi v času 
po uradno končani epidemiji še pojavljajo 
posamezne točkovne okužbe z virusom. Ker 
stroka napoveduje možnost drugega vala, 
se je zaradi tega potrebno ustrezno pripra-
viti. Države najbrž ne bo mogoče ponovno 
ustaviti, zato bo bistvena naloga lokalnih 
skupnosti, da bodo v primeru okužb ustre-
zno odreagirale v svojem prostoru. Za to 
pa je potrebna primerna opremljenost ter 
načrt ukrepov. 
Štab se je strinjal, da je potrebno glavne 
ukrepe preprečevanja prenosa okužbe še 

vedno upoštevati in jih izvajati. Ravno zara-
di sproščanja določenih ukrepov in odpra-
ve posameznih omejitev pa je zdaj še večja 
odgovornost na posameznikih oziroma ce-
lotni družbi. Še vedno se ugotavlja, da posa-
mezniki ne upoštevajo priporočene higiene 
rok (v javnih prostorih z razkuževanjem), ne 
upošteva se priporočena razdalja 2 m, ne-
kateri v zaprte javne prostore vstopajo brez 
mask.
Ukrepi in priporočila so v veljavi že precej 
časa, potrebno pa se je zavedati, da je virus 
še vedno prisoten in je zdaj čas, da odgo-
vorno ravnamo še naprej in se tudi vnaprej 
poskušamo čim bolj držati ukrepov in pripo-
ročil, saj bomo le tako preprečili ponoven 
porast števila okužb.
Štab CZ zato vse občane in občanke poziva k 
strpnosti ter vztrajanju pri ukrepih in pripo-
ročilih. Držite se navodil ravnanja, ki veljajo 
v trgovinah, poštah, zdravstvenem domu in 
drugih javnih ter zasebnih ustanovah. 

Ravnajte odgovorno zase in za druge!

Štab CZ

Seja Štaba Civilne zaščite v Občini Trebnje 
- priprava načrta ukrepanja za primer 
drugega vala in poudarek na odgovornem 
ravnanju posameznikov
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Nadgradnja čistilne  
naprave Trebnje
Občina Trebnje je konec lanskega leta podpisala pogodbo z iz-
vajalcem Komunala Trebnje d.o.o. za nadgradnjo centralne ČN 
Trebnje. Zaradi širitve kanalizacijskega sistema in priključevanja 
novih delov aglomeracij na javni kanalizacijski sistem se je izka-
zala potreba po povečani sposobnosti čiščenja na ČN Trebnje. 
V okviru nadgradnje ČN je predvideno povečanje zmogljivosti 
naprave iz obstoječih 8.000 PE na 12.000 PE. Izvedla se bo nad-
gradnja tehnološke opreme ČN z vgradnjo finega bobnastega sita 
in naprave za dehidracijo blata. Hkrati se bo izvedla konstrukcij-
ska modifikacija bazena z nadvišanjem obodnih sten in vgradnjo 
ustrezne podkonstrukcije za namestitev bobnastega sita. Investi-
cija v nadgradnjo ČN Trebnje znaša 221.940,00 EUR z DDV in bo 
predvidoma zaključena v mesecu septembru 2020.

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

Društvo za zdravje 
in sožitje  
v družinah Trebnje
že vrsto leto vodi projekt Zdrave občine/mesta in nudi tri celoletne programe: Šolo za 
starše, ki poteka v Zdravstvenem domu Trebnje, Svetovalnica srečanje, v sklopu katere po-
tekajo individualni pogovori s terapevtom v ZD Trebnje, in Terapevtsko skupino za pomoč 
osebam s težavami odvisnosti od alkohola in njihovim svojcem, ki poteka na vsakih 14 
dni ob torkih popoldan v prostorih CSD Dolenjska in Bela krajina, enota Trebnje. V okviru 
programa Igrajmo in gradimo skupaj, ki je letos namenjen staršem in otrokom, pa nas 
čakajo še štirje enkratni dogodki v obliki delavnic ali predavanja (freestyle učenje, prosta 
igra z otrokom …). 

Svetovalnica srečanje poteka v obliki individualnih srečanj s svetovalcem Tonijem Koče-
varjem (051/367497) vsak prvi in tretji torek v mesecu od 15. do 21. ure v prostorih ZD 
Trebnje, kamor lahko občani pridejo brezplačno, če zaznavajo pri sebi ali njim pomembnih 
ljudeh težave na področju zasvojenosti (droge, igre na srečo, alkohol, hrana, računalnik, 
nakupovanje …). 

Terapevtska skupina za pomoč osebam s težavami odvisnosti od alkohola poteka v sku-
pini ob torkih popoldan vsakih 14 dni in je namenjena posameznikom, ki imajo težave s 
prekomernim in škodljivim pitjem alkohola ter tistim, ki že abstinirajo (in tudi njihovim 
svojcem). Skupino vodita dva terapevta, ki pred samim vstopom v skupino opravita indi-
vidualni pogovor z osebo (ali njenim svojcem), ki pri sebi zaznava škodljivo in prekomerno 
pitje alkohola. Več informacij o programu na tel. št. 07/34 81570. 

Projekt Zdrave občine – mesta že vrsto let financirajo občine Trebnje, Mirna, Mokronog-
-Trebelno in Šentrupert in tako omogočajo vsem občankam in občanom brezplačno vključi-
tev v vse programe in prost vstop na vse dogodke. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem 
štirim županom, občane pa vabimo, da se še naprej udeležujete programov in dogodkov, 
za katere se trudimo, da so čim bolj kvalitetni in vsebinsko zanimivi. 
Društva lahko sledite dogodkom tudi na Fb-strani Zdrave občine ali nam za več informacij 
pišete na naslov: zdraveobcine@gmail.com. 

Taja Borštnar, 
predsednica Društva za zdravje

in sožitje v družinah Trebnje

Obvestilo glede 
spremembe 

številke 
transakcijskega 
računa Občine 

Trebnje

Spoštovane stranke Občine Trebnje,
obveščamo vas, da bomo s 1. 6. 
2020 spremenili številko transakcij-
skega računa.
Nova številka računa bo SI56 0110 
0010 0013 047.
Do vključno 31. 5. 2020 je v veljavi 
star transakcijski račun SI56 0133 
0010 0016 133.
Vsi ostali podatki ostajajo nespreme-
njeni.
 
Prosimo vas, da spremembo števil-
ke TRR ustrezno popravite in s 1. 6. 
2020 upoštevate novo.
 
S spoštovanjem!

Alojzij Kastelic l. r. 
ŽUPAN
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Poročilo z dopisnih sej 
Občinskega sveta Občine 
Trebnje, izvedenih v času 
epidemije
Občinski svet Občine Trebnje je na 5. dopisni seji z zaključkom 16. 
aprila 2020 soglasno sprejel Sklep o načinu delovanja in odloča-
nja Občinskega sveta Občine Trebnje v času epidemije nalezljive 
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), s katerim je odločil o načinu svo-
jega delovanja in odločanja v času epidemije. Na 5. dopisni seji, 
sicer prvi v času epidemije, je po skrajšanem postopku sprejel 
tudi Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenj-
ske, in sicer zaradi pristopa občin Mokronog-Trebelno in Mirna k 
tej skupni občinski upravi s 1. majem 2020.
V času epidemije je Občinski svet deloval in odločal še na štirih 
dopisnih sejah. Glede na spremenjena pravila delovanja in odlo-
čanja je vse odločitve sprejemal z dvotretjinsko večino.
Na 6. dopisni seji z zaključkom 20. aprila 2020 je odločal o prav-
nem poslu ustanovitve stavbne pravice za gradnjo dnevnega cen-
tra za starejše na parceli 462/6 v k.o. Trebnje v korist Doma sta-
rejših občanov Trebnje. Odločil je, da se stavbna pravica podeli 
brezplačno in za dobo 99 let.
Občinski svet je na 7. dopisni seji z zaključkom 23. aprila 2020 
sprejel nove cene programov v javnih vrtcih občine Trebnje, ki 
so pričele veljati s 1. majem 2020. Prav tako je podal soglasje k 
cenam socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu« ter 
določil subvencijo Občine Trebnje.
Na 8. dopisni seji z zaključkom 4. maja 2020 je bil sprejet Od-
lok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 
Trebnje za leto 2020 – rebalans II, s katerim so bila zagotovljena 
sredstva za izvedbo omilitvenih ukrepov poplavnega stanja v Šen-
tlovrencu, odkup zemljišč za gradnjo šole v Dolenji Nemški vasi, 
gradnjo vodovoda v Industrijski coni Trebnje, izvedbo projekta 
Gozdna cesta Dolenje Ponikve–Travnice, nadgradnjo Čistilne na-
prave Trebnje ter za pripravo vloge za projekt Kolesarska poveza-
va Trebnje–Mirna–Mokronog in izvedbo presoje tega projekta. 
Vezano na rebalans II proračuna Občine Trebnje je bil v Načrt rav-
nanja z nepremičnim premoženjem za leto 2020 vključen nakup 
zemljišča za gradnjo šole v Dolenji Nemški vasi. Potrjena sta bila 
tudi Dokument identifikacije investicijskega projekta za investici-
jo »Ureditev poplavnega stanja v naselju Šentlovrenc« in Druga 
novelacija investicijskega programa Industrijska cona Trebnje – 

2. faza. Občinski svet je Prostovoljno gasilsko društvo Račje selo 
oprostil plačila komunalnega prispevka za priključitev gasilskega 
doma na javno kanalizacijsko omrežje.
Na 9. dopisni seji, zadnji v času razglašene epidemije, je Občinski 
svet podal soglasje k imenovanju mag. Vere Rozman za direktori-
co Zdravstvenega doma Trebnje za prihodnjih pet let, kandidat-
kama za ravnateljico Vrtca Mavrica Trebnje Vlasti Starc in Radojki 
Udovič pa je podal pozitivno mnenje. Direktorju Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti je v imenovanje za člane Sveta Obmo-
čne izpostave JSKD Trebnje predlagal Mijo Benedičič, Mojco Fe-
mec in Boruta Kolenca. Za petletno obdobje je imenoval Komisijo 
romske skupnosti, in sicer mag. Klavdijo Tahan Križman za pred-
sednico ter Matejo Kozlevčar in Vido Hočevar za članici. Z mesta 
člana Sveta Vrtca Mavrica Trebnje je razrešil Danijela Ocepka. V 
Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je na pobudo 
Policijske postaje Trebnje razrešil člana Dejana Kavška in na nje-
govo mesto imenoval Boštjana Colariča. Seznanil se je z odstopno 
izjavo predsednice Nadzornega odbora Občine Trebnje in ugoto-
vil prenehanje njenega mandata v nadzornem odboru. Nadalje je 
odločal o podelitvi priznanj Občine Trebnje. Sprejel je tudi Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje 
za leto 2020 – rebalans III. Glede na nova dejstva in okoliščine, 
ki so se pojavljale v postopku izvrševanja proračuna, med njimi 
zlasti nujnost uskladitve finančnih načrtov krajevnih skupnosti 
z dejanskim stanjem sredstev na računu na dan 31. december 
2019 ter uskladitev prihodkov z novo višino primerne porabe na 
podlagi 32. člena Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospo-
darstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, so bile namreč 
potrebne ponovne spremembe oziroma dopolnitve odloka. Do-
polnjen je bil tudi Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja. 
Sprejeti so bili sklepi v enajstih premoženjskopravnih zadevah. Pri 
12. točki dnevnega reda pa je Občinski svet županu podelil po-
oblastilo za sprejem novelacije Dokumenta identifikacije investi-
cijskega projekta in Investicijskega programa Energetska prenova 
stavbe CIK Trebnje za potrebe prijave projekta na Javni razpis za 
sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 
2020, 2021 in 2022. Seja je bila zaključena v petek, 29. maja 2020.
Vse informacije o sklicu in vsebini sej Občinskega sveta so na vo-
ljo na spletni strani Občine Trebnje (www.trebnje.si), na kateri si 
lahko preberete gradiva in potrjene zapisnike preteklih sej.

Gorazd Koračin
Oddelek za splošne zadeve

OU Občine Trebnje

Ureditev 
poplavnega stanja v 
naselju Šentlovrenc
V začetku junija so se pričela dela v sklopu 
investicije »Ureditev poplavnega stanja v 
naselju Šentlovrenc«. Namen investicije 
je lokalna ureditev visokih voda v naselju 
Šentlovrenc. Naselje leži na območju so-
točja dveh vodotokov – Potoka (običajno 
suha struga) in Temenice, ki sta na nižje 
ležečem delu naselja v preteklosti večkrat 
poplavljala. V okviru reševanja poplavne 
problematike je za zagotavljanje poplavne 
varnosti obravnavanega območja predvi-
dena izvedba šestih ukrepov:

Ukrep 1: Izvedba razširitve odvodnega že-
lezniškega jarka
Ukrep 2: Umestitev dodatnega prepusta 
»Potok«
Ukrep 3: Znižanje travnika med železnico 
in mlinščico
Ukrep 4: Ureditev in razširitev kanala mlin-
ščice
Ukrep 5: Izvedba nasutja za objekt vrtec

Ukrep 6: Izvedba protipoplavnega zidu
Izvajalec del je podjetje Komunala Trebnje 
d.o.o. Investicija bo predvidoma končana do 
sredine avgusta 2020. Z izvedbo ukrepov se bo 
uredilo poplavno stanje in izboljšala poplavna 
varnost na obravnavanem območju.

mag. Janko Zakrajšek
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

OU Občine Trebnje

občinske novice
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Zahvaljujeva se vsem posameznikom, ki ste v času krize odhajali 
na delo in vsem nam zagotavljali osnovne storitve – od zaposle-
nih v zdravstvu do prodajalk in prodajalcev v trgovinah, na ben-
cinskih servisih ... Velika hvala vsem prostovoljkam in prostovolj-
cem, ki ste nam priskočili na pomoč pri šivanju mask in drugih 
nujnih zadevah. Hvala podjetjem za donacije blaga.
Posebna zahvala gre tudi podjetju Trimo d. d., ki se je v kriznem 
času izkazalo z dnevnim zagotavljanjem brezplačnih obrokov za 
najranljivejše skupine naših občanov. 
Kvalitetno in strokovno delo vseh vas je doprineslo k uspešnemu 
obvladovanju epidemije v naši občini, zato še enkrat iskrena hva-
la vsem!

Ostanite zdravi!

Poveljnik Štaba CZ 
Vinko Ribič in

Župan Občine Trebnje Alojzij 
Kastelic

Zahvala poveljnika Štaba 
Civilne zaščite in župana 
Občine Trebnje vsem, ki  
so pomagali pri obvladovanju 
epidemije Covid-19 
Kot strela z jasnega je v naša življenja zarezala epidemija Korona-
virusa COVID-19, ki je za slaba dva meseca ustavila naše ustaljeno 
delovanje in pustila posledice, ki jih že čutimo, in posledice, ki ji 
bo na žalost še pokazal čas.
Kot poveljnik Štaba CZ in župan Občine Trebnje se zahvaljujeva 
za ažurno, temeljito, neutrudno in neustrašno delo vodstvu in 
zaposlenim v Zdravstvenem domu Trebnje, Gasilski zvezi Trebnje 
in prostovoljnim gasilskim društvom, Policijski postaji Trebnje, 
Upravni enoti Trebnje, Območnemu združenju Rdečega Križa 
Trebnje, Komunali Trebnje in Domu starejših občanov Trebnje ter 
nenazadnje tudi zaposlenim v občinski upravi.

Dopustovanje 2020. Razširite glas  
o vašem kraju
Vsak kraj ima svojo edinstveno zgodbo, vendar smo ljudje tisti, ki jih pišemo. Vsak občan 
je soustvarjalec lokalnega utripa, zato vabljeni, da začnete tudi vi poročati o aktualnem 
dogajanju vaše občine na spletnem medijskem portalu MojaObčina.si Trebnje (www.mo-
jaobcina.si/trebnje). Objavljanje je omogočeno posameznikom ter društvom in ostalim 
neprofitnim organizacijam in je zanje tudi brezplačno!

V današnjih posebnih razmerah, ko nam je potovanje omejeno, turizem pa ohromel, kaže, 
da bomo poletje 2020 preživeli znotraj meja naše domovine. Ta kljub svoji majhnosti po-
potnikom ogromno ponuja, zato letos s pomočjo portala MojaObčina.si Trebnje spodbu-
jamo lokalni turizem v Sloveniji. Pri tem se še kako zavedamo, da je beseda domačina zlata 
vredna.

Ideje za pohajkovanja in ažurne informacije iz vaših koncev lahko podate prav vi, saj sami 
najbolje poznate svoj kraj in veste, po čem izstopa. Predlagajte ljudem, kam se lahko od-
pravijo na izlet, v katerih aktivnostih naj se preizkusijo, katero izletniško točko naj obiščejo 
ali pa poročajte o svojem obisku zanimive lokalne znamenitosti.

Portal MojaObčina.si Trebnje je vaš medij. Razširite zgodbe iz vaše občine in prispevajte k 
lokalnemu turizmu!

Vabilo  
k soustvarjanju 
na portalu 
MojaObčina.si, kjer 
poročate tudi vi
Ljudje pišemo zanimive zgodbe, zaradi ka-
terih je vsak kraj edinstven. Vsak občan 
je soustvarjalec lokalnega utripa, zato va-
bljeni, da začnete tudi vi poročati o aktu-
alnem dogajanju vaše občine na spletnem 
medijskem portalu MojaObčina.si Trebnje 
(www.mojaobcina.si/trebnje).

Objavljanje na portalu je omogočeno posa-
meznikom ter društvom in ostalim neprofit-
nim organizacijam in je zanje tudi brezplač-
no! Več kot je avtorjev, večja je pokritost 
tematik v vaši občini, kar je velika prednost, 
saj se na ta način obvešča tudi o tistem do-
gajanju, ki bi sicer lahko ostalo prezrto, a 
daje vaši občini poseben čar!

Portal MojaObčina.si Trebnje je vaš medij. 
Vi ste tisti, ki najbolje poznate svoj kraj. Po-
vežite se s sokrajani in s svojimi objavami 
prispevajte k pisani podobi vašega kraja!

občinske novice
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Prenova 
prosvetnega-
kulturnega doma  
v Trebnjem 
Kulturni dom v Trebnjem je bil dograjen 
v letu 1930 in nazadnje prenovljen v le-
tih 84/85 prejšnjega stoletja. Vse kaže, da 
novega kulturnega centra še nekaj let ne 
bo, mesto Trebnje pa nima primernejšega 
prostora za izvajanje kulturne dejavnosti. 
Župnija Trebnje in Občina Trebnje imata 
sklenjeno najemno pogodbo za uporabo 
dvorane z vsemi pripadajočimi prostori 
kakor tudi sobo v prvem nadstropju, v ka-
teri je pred denacionalizacijo delovala KS 
Trebnje. Občina Trebnje je zato izkazala 
interes, da bi bil ''stari'' kulturni dom tudi 
vnaprej na voljo širši javnosti. 
Da bi se izvajalci kulturnih prireditev in 
občinstvo kar najbolje počutili, je Župnija 
Trebnje začela s prenovo dvorane in glav-
nega hodnika. Do sedaj so bili odstranjeni 
tlaki v dvorani in hodniku ter nekaj insta-
lacij. Nadaljnja dela vključujejo menjavo 
stropa, ki po novem ne bo več tako temen. 
Z odstranitvijo projekcijske sobe pa bo na 
balkonu tudi več prostora za obiskovalce. 
Obnova zunanjega dela doma in drugih 
spremljevalnih prostorov se bo nadalje-
vala v bližnji prihodnosti oziroma takoj, ko 
bo možno.
Veliko dela je bilo pri odstranjevanju tlaka 
opravljenega s strojem. Kar nekaj ur dela 
pa je bilo opravljenih z rokami, lopatami 
in samokolnicami prostovoljcev, saj je bilo 
potrebno ves material 'ročno' zvoziti na 
tovornjak. Zahvala vsem, ki ste do sedaj 
pomagali s prostovoljnim delom, prispe-
vali donacije ali samo za besedo spodbu-
de. 
Želimo si, da bi Kulturni dom po zaključku 
del spet v polnosti zaživel in postal ponos 
vseh Trebanjcev.

Tomaž Kukenberger

Že eno leto vozniki »prostoferji« izvajajo prevoze starejših obča-
nov, starih nad 65 let, ki ne vozijo, nimajo sorodnikov, prijateljev 
ali skrbnikov in so v socialno šibkem stanju. Po obdobju epidemi-
je so se ponovno zbrali in pričeli s prevozi.
Za naročilo prevoza pokličite brezplačno telefonsko številko klic-
nega centra Zlata mreža – 080 10 10 od ponedeljka do petka, 
kjer vam bodo odobrili prevoz. Prevoze izvaja 10 prostovoljcev, ki 
vas bodo pripeljali na želeno mesto, vas počakali in vrnili domov. 
Kljub ukinitvi epidemije bodo še vedno upoštevani varnostni 
ukrepi za preprečevanje okužb v skladu s smernicami NJIZ.
Vsem uporabnikom želimo prijetno in varno vožnjo z nami.
Darinka Krevs, Društvo upokojencev Trebnje

Slika, posneta konec maja letos, ko je druga večja prenova v polnem teku. 

P R O S TO F E R-ji ponovno na poti

Razglednica z motivom gradnje prosvetnega doma v Trebnjem, natisnjena in odposlana leta 1929. 
V svoji zbirki jo hrani Drago Nahtigal, avtor knjige Podobe dežele ob Temenici in Mirni: kraji iz 
občine Trebnje na starih razglednicah. 

obvestila
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Vinko Ribič, 
poveljnik Štaba  
CZ Občine Trebnje
Ko je bila 12. marca letos v Sloveniji razglašena 
epidemija, je vso koordinacijo ukrepov prev-
zela Civilna zaščita Republike Slovenije in akti-
viran je bil državni načrt v primeru epidemije. 
Tako se je aktiviralo tudi občinske štabe civilne 
zaščite po celi državi. Štab Civilne zaščite naše 
Občine vodi Vinko Ribič, s katerim sva tudi 
govorila o njeni vlogi v času epidemije.
Kako bi se opisali ljudem, ki vas ne poznajo?
Rodil sem se pred 50 leti v Trbovljah. S starši 
smo živeli v Slovenski vasi, osnovno šolo sem 
obiskoval v Šentrupertu. Po končani osnovni 
šoli sem šolanje nadaljeval v Kadetski šoli za 
miličnike v Tacnu. Prva zaposlitev v takratni 
Milici me je vodila na Gorenjsko, in sicer na 
Jesenice, kjer sem nekaj časa delal tudi na 
mejnem prehodu Rateče. Leta 1990 sem bil 
tudi v enoti konjenikov v Ljubljani. V letu 1991 
pa sem bil premeščen na PM Trebnje, kjer 
sem opravljal delo miličnika, policista in tudi 
pomočnika komandirja do leta 2005. V tem 
času sem bil tudi pripadnik posebne policij-
ske enote na PU Novo mesto. Leta 2005 sem 
bil premeščen na delovno mesto komandirja 
PP Grosuplje. Konec leta 2007 pa sem začel 
z delom občinskega inšpektorja na Občini 
Trebnje in kasneje na SOU Mirnske in Teme-
niške doline, trenutno pa sem zaposlen na In-
špektoratu za notranje zadeve MNZ.
Kar bogata karierna pot je za vami v teh letih.
Kdaj pa ste postal poveljnik Štaba Civilne zaš-
čite Občine Trebnje?
V letu 2012 je župan Občine Trebnje s skle-
pom imenoval nov Štab CZ OT in me takrat 
tudi imenoval za poveljnika omenjenega šta-
ba. 
Veliko ljudi ne pozna dela in vloge civilne zaš-
čite. 
Enote in službe Civilne zaščite se praviloma 
organizirajo, kadar nalog zaščite, reševanja in 
pomoči ni mogoče opravljati s poklicnimi ali 
prostovoljnimi reševalnimi službami. Sode-
lovanje v enotah, organih in službah Civilne 
zaščite Republike Slovenije je organizirano po 
načelu državljanske dolžnosti. Že sam Zakon 
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreča-
mi določa obveznost organiziranja določenih 
služb za pomoč in reševanje.
Civilna zaščita je namensko organiziran del 
sistema varstva pred naravnimi in drugimi ne-
srečami oziroma poseben del namensko or-
ganiziranih sil za zaščito, reševanje in pomoč. 
CZ obsega organe vodenja, enote in službe za 
zaščito, reševanje in pomoč, zaščitno in reše-
valno opremo ter objekte in naprave za zaš-
čito, reševanje in pomoč. V celoti je organizi-
rana na regionalni in državni ravni, v lokalnih 
skupnostih pa je njeno organiziranje tudi za-
konsko urejeno, kar pomeni, da mora Občina 
imeti organiziran Štab ter določene enote za 
zaščito in reševanje v skladu z merili za orga-

niziranje, opremljanje in usposabljanje CZ, ki 
jih predpiše vlada.
Kaj vse sodi k civilni zaščiti in seveda kdo?
Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in po-
moči se organizirajo enote in službe CZ, in 
sicer: enote za prvo pomoč, enote za prvo 
veterinarsko pomoč, tehnične reševalne eno-
te, enote in službe za radiološko, kemijsko in 
biološko zaščito, enote za varstvo pred ne-
eksplodiranimi ubojnimi sredstvi, službe za 
vzdrževanje in uporabo zaklonišč, službe za 
podporo.
Katere enote bodo v posamezni občini orga-
nizirane, pa je seveda odvisno od različnih 
dejavnikov, ocen ogroženosti in tudi državnih 
načrtov, ki so pripravljeni za različne primere 
naravnih in drugih nesreč.
Kdo sploh je pripadnik Civilne zaščite?
Pripadnik Civilne zaščite je državljan, ki je raz-
porejen v Civilno zaščito na podlagi zakona. 
Dolžnost sodelovanja v Civilni zaščiti se prič-
ne z 18. letom starosti in konča z 63. letom za 
moške in pri 55. letih za ženske. 
Glede na način pomoči pa se potem državlja-
ne razvršča na poklicne, prostovoljne in dol-
žnostne.
Kakšna je vloga občinskega štaba?
Štab civilne zaščite občine izvaja operativno 
strokovno vodenje civilne zaščite in drugih 
sil za zaščito, reševanje in pomoč v skladu s 
sprejetimi načrti. Sam Štab se aktivira skladno 
z Navodilom o aktiviranju sil za zaščito in reše-
vanje ter odvisno od vrste ter obsega potreb 
po aktivaciji sil za reševanje in pomoč …
Kdaj ste potem aktivirali Štab CZ?
Moram povedati, da smo bili člani štaba in 
župan Občine Trebnje kot tudi direktor OU 
Trebnje v telefonskih kontaktih že od samega 
prvega zaznanega pozitivnega primera okuž-
be z COVID-19 v Sloveniji. Ob pojavu virusa 
COVID-19 pa je bil prvi sestanek ŠCZ v fizični 
obliki sklican za torek 17. 3..
Na tem segmentu ste še bolj svež. Je bila ta 
epidemija velika preizkušnja?
Menim, da je bila epidemija velika preizkuš-
nja za vse, ne samo zame. Ob začetku bolezni 
na Kitajskem smo vsi (tudi jaz) mislili, da gre 
pač samo za malo drugačno gripo. Dejstvo je, 
da tudi na kaj takega nismo pri pripravi načr-
tov zaščite in reševanja niti pomislili, čeravno 
smo pri pripravi načrtov preigravali res različ-
ne možnosti naravnih in drugih nesreč, kakor 
tudi bolezni.
Ste pričakovali takšne ukrepe? 
Takšnih ukrepov, ki so bili kasneje odrejeni, po 
mojem mnenju ni pričakoval skoraj nihče. 
Vemo, da so posamezni občinski štabi CZ v 
času epidemije organizirali vse mogoče. In kaj 
vse ste organizirali vi?
Štab je k sodelovanju takoj povabil še pred-
stavnike ZD Trebnje, PGD Trebnje, OZRK Treb-
nje, UE Trebnje in nekatere druge. Najprej 
smo skladno z obvestili in priporočili NIJZ na 
spletnih straneh Občine Trebnje in družabnih 
omrežjih pričeli z obveščanjem občanov in 
pozivanjem k upoštevanju priporočil NIJZ. Or-

ganizirali smo klicni center z dostavo hrane in 
ostalih nujnih življenjskih potrebščin starejšim 
in pomoči potrebnim občanom. Dr. Zdenko 
Šalda je organiziral in vzpostavil dostavo zdra-
vil občanom, ki niso mogli sami priti v lekarno 
oziroma so bili v karanteni. OZRK je s svojimi 
prostovoljci z donacijo podjetja Trimo d.d. za-
gotavljal dostavo toplih obrokov občanom, ki 
so zaradi zaprtja gostinskih lokalov ostali brez 
tople hrane. 
Dnevno sem bil v stiku z vsemi člani štaba, 
predstavniki ZD, DSO, UE, Občine in PP Treb-
nje, kjer smo čim bolj sproti reševali težave, 
ki so se pojavljale tako pri delu pripadnikov 
zaščite in reševanja. Prav tako pa smo skušali 
rešiti stiske, ki se je pojavljale pri starejših in 
osamljenih.
Na spletni strani Občine Trebnje smo objavili 
tudi poziv morebitnim prostovoljcem. Tako se 
je javilo kar nekaj občank in občanov, ki so bili 
pripravljeni v primeru potrebe nuditi pomoč. 
Prav tako pa so se na nas obrnili predstavniki 
trgovin v Trebnjem za pomoč pri opozarjanju 
kupcev pri vstopu v trgovino (uporaba zaščitnih 
sredstev) in razkuževanju nakupovalnih vozičk-
ov. Na tem mestu so na pomoč priskočili pri-
padniki tabornikov iz Roda sivih jelš. Tako njim 
kot vsem ostalim pripadnikom sil za zaščito in 
reševanje in vsem prostovoljcem izrekam po-
hvalo tako v mojem imenu kot tudi imenu ce-
lotnega štaba CZ.
Ravno zaščitna sredstva so bila glavna težava 
v večjem delu države, predvsem maske. Kako 
je bilo s tem pri nas, kaj je bilo na razpolago in 
česa je primanjkovalo?
V prvih dneh izbruha bolezni nismo imeli 
na razpolago popolnoma nobenih zaščitnih 
sredstev. Ker na začetku tudi s strani regije 
oziroma države ni bilo pričakovati dobave za-
ščitne opreme, smo aktivno pristopili k iskanju 
in nabavi zaščitne opreme za nujno potreb-
no uporabo. Tu mislim predvsem za potrebe 
pripadnikov zaščite in reševanja, ki bi jo pri 
svojem delu nujno potrebovali (gasilci, ekipa 
PP, prostovoljci ki so pomagali starejšim, zdra-
vstveno osebje, komunalni delavci …) Tako smo 
s sredstvi iz proračuna Občine Trebnje nabavili 
nekaj tisoč mask za enkratno uporabo in nekaj 
litrov razkužila. Kasneje smo tudi s strani drža-
ve dobili nekaj zaščitne opreme (maske, razku-
žila in rokavice), ki smo jo razdelili enotam na 
terenu in tistim prostovoljcem, ki so jo nujno 
potrebovali. Glede na vse dogajanje okoli na-
bave zaščitne opreme na državni ravni sem ve-
sel, da nam je zaščitna sredstva uspelo nabavi-
ti dosti bolj ugodno, kot je to uspelo državi. V 
nadaljevanju smo pristopili k iskanju ustreznih 
materialov (blaga) za izdelavo pralnih zaščitnih 

intervju
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V poletnih mesecih rekonstrukcija 
odseka na cesti Trebnje–Grmada 
Občina Trebnje obvešča občanke in občane, da se bo v začetku julija pričela izvedba 
del v sklopu investicije »Ureditev lokalne ceste LC 425 011 Trebnje–Grmada 3. faza«. 
Investicija bo obsegala rekonstrukcijo ceste, ureditev odvodnjavanja in bankin ter 
ureditev brežin. 
Zaradi izvajanja del bo na lokalni cesti LC 425 051 Trebnje–Grmada–Dobrnič na odse-
ku med Trebnjem in Grmado (v dolžini 360 m) preko poletja veljala popolna zapora 
občinske ceste z urejenim obvozom. Dela bodo predvidoma končana do konca avgu-
sta.
Navedeni posegi bodo omogočili lažje vzdrževanje in izboljšali prevoznost obravnava-
nega odseka ceste, povezanost med naselji, prometno varnost, infrastrukturno ureje-
nost občine in ne nazadnje splošne pogoje bivanja za tamkajšnje prebivalce.
Občane prosimo za strpnost in razumevanje.

mag. Janko Zakrajšek
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

OU Občine Trebnje

mask. Na tem mestu se moram zahvaliti tudi 
podjetju A-ANUBIS d.o.o., ki nam je doniralo 
blago in ostali material za izdelavo zaščitnih 
mask, ki so jih delavke omenjenega podjetja 
tudi same sešile. Te maske so bile preko Pošte 
s posebno številko Glasila dostavljene v vsako 
gospodinjstvo v občini Trebnje. Uspelo pa nam 
je pridobiti tudi donacijo blaga za izdelavo cca 
5000 pralnih mask. Nekaj (okoli 1500) so jih 
prostovoljke že sešile.
Kaj se je kupilo? Je bilo dovolj sredstev?
Kot sem že povedal, je bilo nabavljeno nekaj 
tisoč mask za enkratno uporabo, izdelanih cca 
4100 pralnih mask v podjetju A-ANUBIS d.o.o., 
kjer je podjetje doniralo material, izdelavo pa 
se je financirala iz proračunskih sredstev. Ker se 
sama CZ OT financira iz proračunskih sredstev 
Občine Trebnje, kjer je potrebno sredstva pla-
nirati vnaprej, smo planirana sredstva seveda 
prekoračili in je župan z ukrepi znotraj proraču-
na zagotovil dovolj denarnih sredstev za opre-
mo, ki smo jo takrat potrebovali.
Kaj pa sedaj? Je za osnovne potrebe po 
zaščitnih sredstvih poskrbljeno? Je kaj v »Ob-
činskih rezervah?«
Trenutno je nekaj pralnih mask še v izdelavi, 
materiala imamo še kar nekaj. Imamo pa na 
»rezervi« še nekaj mask za enkratno uporabo, 
razkužila in pa tudi nekaj lateks rokavic. Seve-
da pa bo v primeru ponovnega izbruha oz. t. 
i. drugega vala COVID-19 potrebno zaščitna 
sredstva še nabaviti.
Katera društva in organizacije so delovale v 
času epidemije?
Delovala so v bistvu vsa prostovoljna gasilska 
društva v občini Trebnje, člani GZ Trebnje, 
OZRK Trebnje, pomoč so ponudili tudi člani RK 
Trimo Trebnje, taborniki Roda sivih jelš, člani 
kolesarskega društva Ponikve in še mnogi po-
samezniki in posameznice.
Koliko ljudi je bilo vključenih v delovanje civil-
ne zaščite v času epidemije? 
Čisto natančnega podatka še nimam. Nismo 
se še prešteli, saj nam je v bistvu bilo najbolj 
pomembno, da stvari tečejo, preštevali se 
bomo sedaj, ko se stvari umirjajo. Mislim, da 
je dnevno delovalo nekje od osem do 16 oseb. 
Tu seveda ne štejem prostovoljk, ki so šivale 
zaščitne maske.
Kako bi ocenili sodelovanje z občinsko upravo 
in z županom?
Sodelovanje z županom in občinsko upravo je 
potekalo na zavidljivo dobrem nivoju. Kot sem 
že dejal, je štab imel ves čas podporo s stra-
ni župana kot tudi direktorja občinske uprave 
in seveda vseh zaposlenih na občinski upravi. 
Od vseh smo dobili ustrezno pomoč, ki smo jo 
kot štab potrebovali, dodali pa so tudi kanček 
svojih razmišljanj in pripomb, ki pridejo v takih 
trenutkih še kako prav. 
Kako pa je teklo sodelovanje z organizacijami, 
društvi?
Sodelovanje z vsemi »vpletenimi« v zgodbo ob 
epidemiji moram pohvaliti. Vsi sogovorniki in 
kakorkoli vpeti v aktivnosti ob obvladovanju 
epidemije oziroma nudenju pomoči potrebnim 

ljudem so se zavedali, da je v teh trenutkih pot-
rebna predvsem velika strpnost in medsebojna 
pomoč. 
Verjetno ste že potegnili črto, pregledali in 
realizirali preteklo situacijo. Kaj bi lahko po-
vedali? Je kaj, kar bi danes naredili drugače, 
bolje in kaj je tisto, kar je bilo brezhibno?
Pravzaprav kot Štab CZ celostne analize še 
nismo naredili, tako da težko konkretno go-
vorim. Dejstvo pa je, da na takšno situacijo, 
kot smo jo vsi doživeli, nismo bili pripravljeni. 
Ko se bodo vse aktivnosti umirile, bo vseka-
kor potrebno opraviti pregled vseh aktivno-
sti, ovrednotiti obstoječe načrte ZIR v občini 
Trebnje in jih ustrezno dopolniti ter mogoče 
pripraviti tudi kakšnega novega. Mogoče smo 
kot štab v začetku malce manj pozornosti na-
menili obveščanju občanov, kakšne aktivnosti 
so bile izvedene, kar pa smo po namigih ob-
čanov, upam, vsaj deloma popravili v nadalje-
vanju. Dejstvo je, da takšne situacije ni doživel 
še nihče iz našega štaba. Moram pa poudariti, 
da smo se vsi člani štaba kot tudi pridruženi 
člani trudili po najboljših močeh, da bi v dani 
situaciji in z izredno omejenimi resursi skušali 
ustrezno ukrepati in nuditi pomoč v prvi vrsti 
službam, ki so pomembne za delovanje lokalne 
skupnosti kot ne nazadnje tudi občanom, ki 
so potrebovali pomoč. Dodati je potrebno, 
da smo se tako kot vsi občani tudi mi morali 
vsakodnevno prilagajati novim informacijam in 

navodilom NIJZ, Vlade in regijskega štaba CZ. 
Ta epidemija je bila gotovo velika izkušnja. 
Upajmo, da smo se kaj naučili. Kaj pa vi meni-
te, bomo naslednjič bolje pripravljeni?
Tudi jaz upam, da smo vsi skupaj iz te epidemi-
je pridobili kakšno izkušnjo, ki nam bo v bodo-
če prišla prav. Upam, da bodo pristojni tako na 
državni, regijski kot tudi lokalni ravni dali več 
sredstev za nakup opreme, ki jo enote ZIR pot-
rebujejo za svoje delo in ne nazadnje tudi za 
sredstva, ki bi jih lahko v primeru potreb razde-
lili občanom (vsaj za prvo silo). 
Bi za konec kaj dodali? Morda v poduk?
Glede na vse, kar smo v času epidemije doživ-
ljali, verjamem, da smo ljudje sedaj malce bolj 
ponotranjili, kaj pomeni higiena rok, in tudi os-
tale napotke v primeru kihanja, kašljanja.
Izpostavil bi neprimerno komunikacijo, ki se je 
odvijala na družbenih omrežjih.
Takšno obnašanje piscev oz. komentatorjev je 
nesprejemljivo in vsega obsojanja vredno. V 
trenutkih bolezni in stiske, kot epidemija vse-
kakor je, bi pričakoval, da bomo ljudje stopili 
skupaj, si pomagali po svojih zmožnostih, nudili 
podporo in razumevanje, ne pa javno obsojali.
Hvala vsem, ki so v času epidemije skrbeli za 
vse, kar smo ljudje potrebovali, se nesebično 
razdajali, delili vse potrebno, še najbolj sebe, 
svoj čas. Ne misleč, da imajo tudi sami svoje 
življenje. Hvala vsem in vsakemu posebej.

Mojca Smolič

intervju / obvestila
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Ob začetku epi-
demije v marcu 
2020 se je obseg 
izvajanja storitev 
pomoči na domu 
skrčil. Najbolj se 
je zmanjšal obseg 
pomoči pri gospo-

dinjskih opravilih ter pri socialnih stikih. 
Tedaj so pomemben delež skrbi za upo-
rabnika pogosto prevzeli svojci. Vzpored-
no z izboljševanjem epidemiološke situa-
cije glede COVID-19 ter s povečevanjem 
gospodarskih in drugih aktivnosti v družbi 
se je potreba po pomoči na domu ponov-
no pričela povečevati. Skladno s tem je 
Dom starejših občanov Trebnje kot izva-
jalec pomoči na domu pričel izvajati svojo 
storitev v obsegu, kot smo jo izvajali pred 
epidemijo, s ponovnim vključevanjem ob-

Kazalniki zdravja  
v občini Trebnje
Zdravje je in bo za ljudi vedno pomembna vrednota. Za Zdravstve-
ni dom Trebnje pa je ohranjanje in izboljševanje zdravja občanov 
tudi osnovni namen delovanja. Delovanje je usmerjeno v zagota-
vljanje kakovostne, pravočasne, varne strokovne in prijazne zdra-
vstvene oskrbe. Zdravstveni dom (ZD) Trebnje je kot zdravstveni 
zavod na primarnem nivoju zdravstvenega varstva zadolžen za 
preventivno in kurativno zdravstveno varstvo; v okviru tega pa iz-
vajajo aktivnosti za ohranjanje in izboljšanje zdravja prebivalcev. 
Veliko pozornosti namenijo preventivnim programom, ki jih izva-
jajo v Centru za krepitev zdravja. Center za krepitev zdravja izvaja 
individualno svetovanje in skupinske delavnice, kjer udeleženci 
pridobijo strokovne informacije, veščine in podporo za dolgotraj-
no spremembo življenjskega sloga za boljše zdravje in počutje. 
Center za krepitev zdravja skrbi tudi za zmanjševanje neenakos-
ti v zdravju, tako da se povezuje z lokalnim okoljem, posebno s 
skupinami prebivalstva, ki so bolj ogrožene za razvoj kroničnih 
nenalezljivih bolezni (v našem primeru, npr. romska populacija, 
starejši, brezposelni …). 
Z aktivnostmi, ki jih izvajajo v ZD Trebnje v okviru Centra za krepi-
tev zdravja, pripomorejo k izboljšanju kazalnikov zdravja v občini 
Trebnje. 

ZDRAVJE V OBČINI TREBNJE 2020 
Slovenijo sestavlja 212 med seboj zelo raznolikih občin, v kate-
rih živi nekaj več kot 2 milijona prebivalcev. Podatke o zdravju 
v občinah, ki jih pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje 
v sodelovanju z drugimi organizacijami, predstavljajo nov vir 
informacij o ključnih kazalnikih zdravja v slovenskem prostoru. 
S tem je omogočena tudi primerjava med občinami in s pov-
prečjem Slovenije. Podatke za vse slovenske občine, dodatne 
grafične prikaze in definicije kazalnikov najdete na spletni strani 
http://obcine.nijz.si (4.6.2020). 

NEKAJ DEJSTEV O ZDRAVJU V OBČINI TREBNJE
Zdravstveno stanje in umrljivost

• Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala 
povprečno 15,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 
dni.

• Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega 
tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bole-
zen pa blizu slovenskemu povprečju.

• Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 
1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.

• Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih 
obravnav zaradi zlomov kolka 7,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.

• Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenske-
ga povprečja.

• Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 27 na 100.000 
prebivalcev, v Sloveniji pa 19.

Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
• Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
• Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih 

nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
• Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil 

blizu slovenskemu povprečju.
• Odzivnost v Program Svit – presejanju za raka debelega čre-

vesa in danke je bila 68,3 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
• Presejanost v Programu Zora – presejanju za raka maternič-

nega vratu je bila 73,6 %, v Sloveniji pa 71,7 %.
Prebivalci in skupnost
• Prirast prebivalstva je bila 18,9 na 1000 prebivalcev, v Slove-

niji pa je 6,8. 
• Stopnja delovne aktivnosti v občini Trebnje je bila 70,9 %, v 

Sloveniji pa 64,4 %. 
• Osnovno izobraženih odraslih (OŠ, manj) je bilo 15,7 % v Slo-

veniji pa 14,4 %.

Prikaz Zdravje v občini 2020 je namenjen pregledu ključnih ka-
zalnikov zdravja v občini v primerjavi s slovenskim in regionalnim 
povprečjem. Okolje, v katerem ljudje bivajo in delajo, pomembno 
vpliva na njihovo zdravje. 
Več podatkov o zdravju pa lahko najdete na spletni strani 
https://podatki.nijz.si
 http://obcine.nijz.si 

Obvestilo glede izvajanja pomoči na domu
stoječih uporabnikov kakor tudi z vključe-
vanjem novih uporabnikov. 
S 1. majem 2020 so v veljavo stopile nove 
cene. Za uporabnike znaša nova cena 5,62 
€/uro, kar je za 52 centov več kot do sedaj. 
Razliko med ceno za uporabnike in eko-
nomsko ceno na podlagi 70,11 % subven-
cije pokriva Občina Trebnje. Še naprej se 
storitev izvaja tudi ob nedeljah in prazni-
kih, za kar je po novem oblikovana ločena 
cena. Uporabniki bodo za uro, opravljeno 
na nedeljo, plačali 7,56 €, ob praznikih in 
dela prostih dnevih pa 8,05 €. Do sedaj so 
uporabniki plačevali enotno ceno v višini 
6,80 €/uro. 
Kljub izboljšanju epidemiološke slike pa 
je pri izvajanju storitve z vidika prepreče-
vanja prenosa okužbe potrebno še vedno 
upoštevati preventivne ukrepe v skladu s 
priporočili Ministrstva za zdravje in Nacio-

nalnega inštituta za javno zdravje ter siste-
matično preverjati epidemiološko situaci-
jo pri uporabnikih. 
Vse informacije glede zagotavljanja stori-
tve lahko zainteresirani občani pridobijo 
pri Mateji Kozlevčar (tel. št. 051 400 703), 
ki je s 1. junijem prevzela vodenje službe 
pomoči na domu.

Dom starejših občanov Trebnje, Mateja 
Povhe, v. d. direktorja
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Domača hrana
Do nedavnega se je v času izobilja marsikomu zdela misel na lastno pridelavo prehrane 
nesmiselna, saj nam je globalizacija svetovnega trgovinskega sistema prinesla procesi-
rano, dolgotrajno obstojno, konzervansov polno, cenovno ugodno in deloma nezdravo 
hrano. V času koronavirusa smo se začeli zavedati pomembnosti doma pridelane hra-
ne, samooskrbe in možnosti podpreti lokalne slovenske proizvajalce. Ideja o prehranski 
samozadostnosti se je pri velikih ponovno prebudila. Vrtovi, njive, poraščene terase, 
balkoni, okenske police ter stanovanja z raznimi zelišči niso več nič posebnega. Zavedati 
se moramo, da ima prehranska samozadostnost tudi velik vpliv na zadovoljstvo ljudi. 
Tega se zavedamo tudi v Trebnjem, zato je takoj po končanih omejitvah ponovno pričela 
z obratovanjem tudi sobotna tržnica, kjer kupujemo sveže, lokalno in tradicionalno. 

Hrana je naše gorivo, zato poskrbimo, da jemo zdravo, polnovredno in tako poskrbimo 
zase. 

Vanja Jakopin

Ozara Slovenija 
– Nacionalno 
združenje za 
kakovost življenja 

Vsi ljudje se radi gibamo ob glasbi. To je 
za nas neke vrste zabava in sprostitev. Za 
mlajše otroke je ples odličen za razvijanje 
koordinacije in drugih motoričnih spret-
nosti, sluha in ritma. Dokazano je tudi, da 
pozitivno vpliva na njihovo zdravje. Pred-
vsem pa ples izredno pozitivno vpliva na 
sociološki razvoj otrok. To se je izkazalo 
tudi v času izvajanja naše obogatitvene 
dejavnosti v enoti Dobrnič, saj se je druže-
nje ob plesu izkazalo kot izredno primerno 
in prijetno sredstvo za povezovanje mlaj-
ših in starejših otrok. Vsak ples in vsako 
igro so se najprej naučili starejši Gusarčki, 
ki so nato plese v času skupnih druženj v 
telovadnici prikazali mlajšim prijateljem. 
Otroci so navezovali stike z nasprotnim 
spolom, starejši so prevzemali odgovor-
nost za posredovanje znanja mlajšim, kre-
pili in poglabljali so medsebojna prijatelj-
stva. Naučili smo se plese: Diradičindara, 
Punčka sredi kroga ter igri Ali je kruh že 
pečen in Žikli, žakli nosim. 

Ariadna Agnič

je humanitarna organizacija na področju 
socialnega varstva, ki tudi v Trebnjem 
zagotavlja strokovno pomoč in podporo 
ljudem s težavami v duševnem zdravju, 
ljudem v duševni stiski in njihovim svoj-
cem. Pisarna za informiranje in svetova-
nje deluje od leta 2006 v Trebnjem. Ob 
podpori Občine Trebnje, ki že šest let so-
financira program javnih del, je uporab-
nikom na voljo od ponedeljka do petka, 
in sicer od 8. do 14. ure na naslovu Go-
liev trg 4, Trebnje oz. na telefonskih šte-
vilkah 070 550 701, 070 550 706 in 031 
743 929. 

V pisarni individualno svetujejo in nudi-
jo psihosocialno pomoč, informativne in 
razbremenilne razgovore ter zagotavljajo 
tudi socialno oskrbo na terenu, tedensko 
deluje skupina za samopomoč ter različ-
ne prostočasne aktivnosti. Vključitev v 
program je prostovoljna in brezplačna. 
Delovanje financirajo Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, FIHO ter lokalne skupnosti – 
med njimi je tudi Občina Trebnje. 

Zlata Dragan,
Ozara Slovenija

Slovenski ljudski plesi in igre v enoti Dobrnič

obvestila
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Načrti samo 
prestavljeni,  
ne odpovedani
Zadnji meseci so bili v kulturi precej tišji, 
kot je sicer navada. Tudi MePZ Leo Fortis 
smo zaradi vse pretekle situacije prekinili s 
svojimi vajami, predvsem pa so bile odpo-
vedane prav vse aktivnosti na koncertnem 
področju. Načrti, ki smo jih imeli, – letni 
koncert, prvo mednarodno tekmovanje, 
revija v organizaciji JSKD, intenzivni vikend 
pevskih vaj, poletno gostovanje na Hrva-
škem – so padli v vodo. Vendar to ni znak, 
da bomo s petjem v tej sezoni kar zaklju-
čili. Upravni odbor KUDa TIA in MePZ Leo 
Fortis je že pripravil nov načrt dela za me-
sec junij ter pripravil konkreten smerokaz 
za sezono 2020/2021.
Tako se bomo 1. junija srečali po dolgih 
mesecih s ciljem, da konec sezone obele-
žimo s snemanjem treh pesmi. Letni kon-

OŠ Veliki Gaber 
dobila novo 
preobleko in 
pripravo prostora 
za širitev
Lepa zunanja podoba in urejena okolica 
OŠ Veliki Gaber pove, da ima »hiša« dob-
rega gospodarja, kar pa za OŠ Veliki Gaber 
lahko z gotovostjo pritrdimo. V lanskem 
letu v tem času so dogradili novo igrišče, 
urejeno je s kanalizacijo pod igriščem, 
novo tartansko podlago na tekalni stezi, 
asfaltno preplastitvijo nogometnega igri-
šča z novimi goli, koši in urejeno razsvet-
ljavo. Nadaljevali so z deli in pred kratkim 
končali s fasado in sanacijo brežine za telo-
vadnico, kjer v bodoče načrtujejo dodatno 
gradnjo.

O sami gradnji nam je povedal ravnatelj 
OŠ Veliki Gaber, mag. Gregor Udovč.
»Za OŠ Veliki Gaber je bilo šolsko leto 
2019/20 praznično, saj praznujemo 140-le-
tnico šolstva v Velikem Gabru in 40-letnico 
vrtca. Ob tej priložnosti zaključujemo tudi 
štiriletno obdobje sanacije objekta. Posto-
poma smo zamenjali zunanjo oblogo stav-
be. S tem smo izboljšali bivalne pogoje 
v šoli, saj so temperature v notranjosti v 
zimskih in poletnih časih sedaj ustreznej-
še, posledično bomo tudi privarčevali pri 
stroških za ogrevanje. Nenazadnje pa je 
tudi zunanji izgled šole sedaj sodobnejši 

cert, ki ga imamo običajno konec sezone 
v juniju, bomo prestavili na jesen in držali 
pesti, da nam bodo kljub vsemu jesenski 
meseci bolj naklonjeni, kot so nam napo-
vedi.

Še vedno pa se najraje družimo, zato 
bomo organizirali piknik, preden skočimo 
na dopuste in vsak po svoje.

Nina B. Lipovšek

in sovpada z okroglo obletnico. Zneski in-
vesticije za obnovo fasade znašajo 21.000 
EUR. Še pred zaprtjem šole, tj. 13. 3. 2020, 
pa  smo zaključili s sanacijo brežine za te-
lovadnico, kjer smo hkrati ustvarili tudi 
prostor za dograditev telovadnice oziroma 
zgraditev dodatnih učilnic, po katerih se že 
kaže potreba. Sanacija brežine pa nas je 
stala 20.000 EUR. 

So že kakšni načrti za naprej?
»Smo že v fazi priprave dokumentacije 
za izbiro ponudnika, ki bo pripravil idejne 
zasnove širitve šole in s tem bomo verje-
tno počasi tudi končali vse zadane plane 
in cilje, če seveda se vmes še kaj ne spre-
meni.«

Kako pa delujete sedaj po epidemiji in 
povratku otrok v šolske klopi?
»Povratek v šolske klopi po epidemiji je pri 
nas minil mirno. V čim večji meri se sku-
šamo držati priporočil NIJZ za varen potek 
pouka, hkrati pa se zavedamo, da so pri 
nas otroci, ki potrebujejo igro in socialne 
interakcije z vrstniki. Če pridete k nam na 
obisk, boste videli, da so pri nas v šoli in 
vrtcu kljub izredni situaciji, ki smo ji bili 
priča, vedno prisotni veselje, radovednost 
in igra.«

Res je ponovno moč slišati otroški živ žav, 
ki je ravno tako manjkal kot kamenček v 
mozaiku.

Mojca Smolič OŠ v novi preobleki

Ravnatelj mag. Gregor Udovč
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Ekološki otok  
pri pokopališču
Ob obisku pokopališča razžalosti dejstvo, 
da nekateri občani odpadke pripeljejo k 
ekološkemu otoku na pokopališču names-
to na deponijo Globoko. Obiskovalca pri-
čaka kup smeti (plišaste igrače, oblačila, 
odsluženi aparati), odvrženih poleg sme-
tnjakov. 
Prinašalci odpadkov mogoče niti ne vedo, 
da lahko v nekoronskem obdobju rabljeno 

Nadaljevanje iz prejšnje številke

O rakih in šarenicah 
v Temenici
Raki so ob Temenici povzročali pred sto-
timi leti in več tudi prepire. Zlasti med 
krivolovci in zakupniki ribolova ter raštva. 
V začetku 20 stoletja so se raki ohranili v 
Temenici od Klemenčičevega mlina, vele-
posestnika na Kamnem Potoku, čez Veliko 
Loko, skozi Št. Lovrenc in nato v šentviški 
fari do izvira reke! Pod jezom rakov ni bilo. 
Od tam do Trnja je imel zakup ribištva in 
raštva Šlajpah iz Velike Loke, navzgor po 
toku graščak major Terbuhovič in nato 
gostilničar in mesar Martin Jarm iz Šentlo-
vrenca. 
Prepiri o lovljenju rakov so se nanaša-
li predvsem na to, kje in kdaj lahko kdo 
lovi. Trditev, da vsak lahko lovi ob svo-
ji posesti, seveda ni obveljala, ker je 
bil lov na divjačino in ribištvo, kot so 
takrat rekli: »že postavno urejeno«! 
Račja kuga, ki smo jo omenili, je nato 
zdesetkala račji zarod in tudi prepire. Če 
bomo bolje skrbeli za reko, se morda ob-
novijo, kajti nedavno so ga zopet ujeli prav 
pri Kamnem Potoku.
Šarenke so se v Temenici pojavile z vla-
ganjem po letu 1888, ki ga je prvi opravil 
profesor Ivan Franke, na željo takratnega 
sodnega svetnika Vencajza. Šarena po-
strv (trutta iridea), tudi ameriška postrv 
(znanstveno ime Oncorhynchus myki-
ss), je vrsta postrvi, ki je prvotno živela 
le v Tihem oceanu in v jezerih Severne 
Amerike zahodno od Skalnega gorovja.  
Franke je takrat ribičem svetoval, naj 
najprej iztrebijo klene, ki so ogrožali po-
strvi, kar pa jim ni uspelo. Kot je zapisal 
Franke, so se takrat v Temenici postrvi izje-
mno dobro udomačile in bolje kot drugod. 
Danes je v Temenici sicer še mogoče najti 
postrvi, vendar je zaradi prenehanja delo-
vanja mlinov, s tem pa slapov, ki so ustvar-
jali kisik, ter tolmunov, ki so bili zatočišče, 
manj možnosti za njihov razvoj. V pritoku 

Bratnišca pa so imeli ribiči včasih celo go-
jitveno lovišče za te postrvi.
Poročilo o nasajanju šarenic nam pove 
tudi, kako je bilo drugod z rdečimi po-
strvmi. Šarenice se niso udomačile nikjer 
drugod tako kakor v Temenici. Kjer stopi 
nova cesta črez Vagenšperg z brega v doli-
no, se zedinita dva potočka v Temenico, ki 
se vije po travnikih do Št. Lovrenca v živah-
nem toku, dasi jo ustavljajo mlini. Ogledal 
sem si Temenico prvikrat I. 1888. Voda je 
bila polna klinov. Ko je položila pri Gabru 
ženska lonec v vodo, v katerem se je bil ku-
hal močnik, so ga hipoma napolnili klini in 

obirali ostanke. Bili so tako domači, kakor 
so v Blejskem jezeru pri Petranu. Lovili so 
jih in delali konserve: po peki so potisnili 
nasoljene kline na deskah v peč. 
Od 1897 do 1900 smo nasadili vsega skup 
10.000 mladic, od teh dobro polovico me-
seca julija in avgusta ter nekaj oktobra, t. 
j. že nekaj iztegnjene. O uspehu se je gos-
pod izrazil: „Kradejo jih močno, sam jih pa 
imam vedno dovolj.“ Letos koncem marca 
sem šel zopet k Temenici z namenom, da 
bi dobil plemenke. Zdaj žive tam večinoma 
le male, nedorasle ribe.

Brane Praznik

opremo, dobro ohranjen tekstil, pohištvo, 
otroško opremo oddajo Centru za ponov-
no uporabo Globoko, kjer jih pregledajo in 
pripravijo za ponovno uporabo, ali na Su-
rovini Trebnje zamenjajo za kakšen evro. 
S tem bi poskrbeli za ločevanje odpadkov 
in njihovo pravilno predelavo. Nekateri jih 
raje odvržejo pri pokopališču, kamor zago-
tovo ne sodijo. Verjetno bi razsvetljava na 
pokopališču in v njegovi okolici to prepre-
čila. 

Mateja Grebenc Kepa

novice
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V luči trenutnih 
ukrepov 
organizatorji 
odpovedali tudi 
Festival ŠVIC
Trebnje, 26. maj 2020 – Festival ŠVIC le-
tos praznuje 15. rojstni dan in kot se za 
praznovanje jubileja spodobi, ga je želel 
obeležiti skupaj z množico ljubiteljev rock 
glasbe na nepozabnem vikendu tega po-
letja. Vendar pa organizatorji zaradi tre-
nutne situacije in ukrepov glede zbiranja 
večjega števila ljudi in organizacije dogod-
kov s cmokom v grlu sporočajo, da Festival 
ŠVIC letos odpade.

Festival Švic se je lansko leto vrnil po nekaj 
letih premora v vsej svoji veličini in prese-
gel vsa pričakovanja. V dveh dneh se ga 
je udeležilo okoli 11.000 ljubiteljev rock 
glasbe, ki so polni nostalgije in pričakovanj 
pisali zgodbo ŠVIC 2019. 

V letošnjem letu so želeli organizatorji fe-
stival še nadgraditi in obiskovalcem ponu-
diti še več. »15 let bi čisto zares proslavili 
tako, kot znamo samo mi,« pojasnjujejo 

na KŠOT-u, v Klubu študentov občine Treb-
nje, ki festival organizira, in dodajajo, da 
bo ŠVIC za vedno ostal sinonim za dobro 
glasbo, nepozabno zabavo ter druženje 
vseh mladih in mladih po srcu. »Radi vas 
imamo in upamo, da se bomo kmalu po-
novno lahko družili na naši zelenici na Ča-
težu pri Trebnjem«, zaključijo.

NAVODILA ZA VSE, KI STE ŽE KUPILI 
VSTOPNICE ZA LETOŠNJI FESTIVAL:

Vstopnice lahko vrnete s ponedeljkom,  
1. 6. 2020, in zahtevate vračilo denarja na 
vseh prodajnih mestih Eventim oziroma 
tam, kjer ste vstopnico kupili. Tisti, ki ste 
vstopnico kupili preko spletnega mesta, 
morate vstopnico poskenirati in jo poslati 
na mail: info@eventim.si. 

Tistim, ki ste dobili vstopnico v zameno za 
vašo študentsko vpisnico, s katero ste se 
včlanili v KŠOT – Klub študentov občine 
Trebnje, bomo podarili majico ŠVIC.
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Čateška dušica
Nekoč sem zapisala, da ima na Čatežu vse dušo, celo voda. Potoček v slikoviti dolini pod 
vasjo se namreč imenuje Dušica. Podtalnica tega potočka pa že četrto desetletje bližnjo 
in v zadnjem času tudi daljno okolico oskrbuje s pitno vodo. V Keleminovi pravljici o 
škratu Čatežu je zapisano, da kjer se je pojavil ta škrat, so našli dobro vodo. Če je to drža-
lo nekaj desetletij, so se žal v zadnjem času zadeve poslabšale. V vodi se v zadnjih letih 
pojavljajo bakterije tipa koli, zato je potreba po kloriranju neobhodna. Ker se kar nekaj 
porabnikov napaja z vodo iz tlačnega voda, se kloriranje izvaja na črpališču, kar pri teh 
porabnikih povzroča nejevoljo. Dobri dve leti trajajočim problemom s kvaliteto vode so 
se žal pridružili še problemi z občasnim pomanjkanjem vode v čateških zaselkih Sleme-
ne in Nišče. Trenutno vodovod seže preko krajevnih meja tudi v KS Šentlovrenc, Velika 
Loka, Račje selo in v občini Šmartno in Mirna (skupaj 22 vasi). Zaskrbljenih Čatežanom 
lahko samo pritrdimo, da je pomanjkanje vode prav v njihovih zaselkih nevzdržno, saj je 
bil sistem zgrajen tudi z njihovimi prispevki in samoprispevkom ter velikim angažiranjem 
posameznikov. Upravljalec sistema Komunala Trebnje je našemu predlogu za rešitev 
problema kloriranja z izgradnjo novega tlačnega voda od Japčevih do rezervoarjev na 
Zaplazu končno pisno pritrdil. Še več, njihovo strokovno mnenje je, da bi s tem rešili tudi 
problematiko pomanjkanja vode v Niščah in Slemenih. Sedaj je na potezi Občina Trebnje 
(lastnik infrastrukture) z zagotovitvijo sredstev. Čatežani pa nestrpno čakamo realizacijo.

Mija Benedičič, predsednica KS Čatež

V vrtcu je lepo
Otroci iz oddelka »METULJČKI« so zelo zadovoljni, da so zopet v 
vrtcu. Radi se pogovarjajo in veliko znajo povedati o koronaviru-
su – COVID-19. Vztrajno in previdno skrbijo za osebno higieno in 
razkuževanje. Poslušajo zgodbe s poučno vsebino in se seznanja-
jo z novimi besedami in njihovim pomenom. Projekt PASAVČEK 
jih je poučil o varnem vedenju in ravnanju v prometu, hkrati so 
spoznali varnostne pasove in pomen pripetosti v avtomobilu. Ve-
liko dejavnosti poteka na prostem in zelo so uživali na pohodu za 
rumeni sonček (seznanjali so se s prometom, prometnimi znaki 
in utrjevali znanje o travniških rastlinah in živali). Teden je kar 
prehitro minil.

Vzgojiteljica Brigita Borak

Webinar smo Občina Trebnje, vodilni par-
tner, in ostali partnerji organizirali v sklo-
pu projekta STreet ARt, ki ga sofinancira 
program Evropa za državljane Evropske 
unije in katerega namen je zgraditi mre-
žo evropskih mest za spodbujanje moči 
ulične umetnosti kot orodja za povečanje 
udeležbe državljanov, za povezovanje ljudi 
različnih kultur, za obnovo manj razvitih ali 
zapuščenih območij ter zmanjševanje so-
cialne izključenosti.
Na spletni konferenci se je zbralo skupno 
100 udeležencev iz 14 evropskih držav. Po-
membni govorci so nas vodili skozi razpra-
vo o pomenu in vplivu ulične umetnosti na 
obnovo manj razvitih območij in spodbu-
janje socialne vključenosti. Na koncu smo 
partnerji udeležence webinarja popeljali 
po Evropi s predstavitvami posameznih 

pobud ulične umetnosti v sodelujočih 
mestih. 
Ob tem je Občina Trebnje predstavila grafit 
KUI-ja na stavbi CIK-a. Izpostavili smo, da 
želimo v naši lokalni skupnosti določene 
prazne talne površine poslikati z družab-
nimi igrami, kot so Kače in lestve, Človek 
ne jezi se, Ristanc, itd. v človeški velikosti. 
Na tak način želimo že obstoječe površine, 
ki so sedaj prazne, nimajo namena in so 
neprivlačne, spremeniti v umetniška ulič-
na igrišča, na katerih bi lahko uživale vse 
generacije. Te površine naj bi tako posta-
le osrednje točke druženja in socialnega 
vključevanja. 

Mateja Zupančič
Občinska uprava 
Oddelek za splošne zadeve

Primer ulične igre iz Velike Britanije
Vir: https://www.playgroundmarkings.org.uk/ 

Sodelovali smo pri izvedbi webinarja »Z ulično umetnostjo 
proti urbani in socilni marginalizaciji«

novice
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110. obletnica  
PGD Ponikve  
pri Trebnjem
V letošnjem letu gasilke in gasilci Prosto-
voljnega gasilskega društva (PGD) Ponikve 
pri Trebnjem obeležujejo 110-letnico usta-
novitve društva. 

PGD Ponikve pri Trebnjem je eno od 28 
PGD v Gasilski zvezi Trebnje in sodi v Gasil-
sko poveljstvo občine Trebnje ter v sektor 
Trebnje, kjer je s svojo tehniko potencial-
na podpora v intervenciji osrednji enoti 
PGD Trebnje. Njihov požarni okoliš zajema 
10 vasi, kar predstavlja 14,40 km2 in preko 
1000 prebivalcev. V društvu je skoraj 150 
članov, od tega 28 pionirjev in mladincev, 
ostalo članstvo pa so člani, članice ter ve-
terani in veteranke. 

PGD na podlagi meril sodi v II. kategorijo, 
kar ga zavezuje, da mora zagotavljati naj-
manj 23 operativnih gasilcev, opremljenih 
in izobraženih po pravilih ter skrbeti tudi 
za tehnično opremljenost. 
Pri zagotavljanju teh potreb ima velike 
zasluge Občina Trebnje, vendar to v celo-
ti ne zadostuje, zato se mora društvo za 

sredstva prizadevati tudi na druge načine. 
Poleg prioritetnih nalog gasilci opravljajo 
še vrsto različnih del (tekmovanja, izobra-
ževanja …) in tako dajejo kraju in občini 
pomemben pečat. 

Ob letošnji jubilejni svečanosti, ki je zaradi 
koronavirusa malo negotova, bodo svoje-

mu namenu predali novo gasilsko avto cis-
terno AC 25/85. 

Čestitke ob visokem jubileju in bogatih re-
zultatih.

GZ Trebnje
Mojca Femec

Galerijska paleta
V torek, 12. maja 2020, je Galerija likovnih samorastnikov Trebnje 
po odloku države po dolgem času spet odprla svoja vrata za obi-
skovalce in začela s svojimi običajnimi dejavnostmi.
Galerijo so tako obiskali obiskovalci, ki so si po dolgem času želeli 
neposrednega stika s sliko in umetniškim prostorom. Obiskovalci 
si lahko ogledajo razstavo Utelešenje časa Marca Bourlierja, ki 
je zaradi zaprtja podaljšana do 27. septembra 2020, seveda pa 
tudi stalno razstavo. 

Nekatere dogodke, ki jih že tradicionalno izvajamo v junijskih ter-
minih, smo morali prestaviti na jesenski čas. Zato vas že sedaj 
povabimo, da si rezervirate čas za 53. Mednarodni tabor likovnih 
samorastnikov Trebnje, ki bo potekal med 3. in 10. oktobrom 
2020.
Ko boste za letošnje poletje kovali načrte za obisk naše lepe dr-
žave, ne pozabite, da imate enega izmed biserov, ki si ga lahko 
ogledate, tudi v vaši bližini.

Za več vsebin spremljajte našo spletno stran in Facebook profil.

Foto: Alenka Stražišar Lamovšek 

Ponovno smo z vami na CIK-u
Naša »hiša« je po preklicu epidemije spet odprla svoja vrata in 
veselje je videti udeležence, ki se vračajo. Verjamemo, da ste se 
v času trajanja epidemije lotili kakšnega novega izziva, pridobi-
vanja novih znanj in veščin. Vendar je vse lažje, če nam pri tem 
pomaga nekdo, ki se na tematiko dobro spozna. Zato nas veseli, 
da vam bomo po slabih treh mesecih spet lahko pomagali. 
Hitro prilagajanje, kreativno razmišljanje in želja po pridobivanju 
novega znanja ter osebnostni rasti so ključne sestavine, ki ohra-
njajo našo konkurenčnost na trgu dela. Mnoga podjetja kot tudi 
zaposleni se sprašujejo, kako se spoprijeti s situacijo po epidemiji 
in gospodarskimi posledicami.
Za odgovore smo vam na voljo v svetovalnem središču našega 
centra na 07 34 82 108. Svetovanje za zaposlene je brezplačno, 
saj ga sofinancirata Evropski socialni sklad in Republika Slovenija. 
Več informacij na naši spletni strani, FB-profilu ali na info@cikt-
rebnje.si.
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NK Trebnje se pripravlja  
na novo sezono
V NK Trebnje smo ponovno pričeli z aktivnimi treningi, ki bodo 
trajali vse do počitnic in tudi med njimi. Žal smo nogometno tek-
movanje končali predčasno, kar je bilo za nekatere naše selekci-
je neugodno, predvsem za kadete in mladince, ki so minimalno 
zaostajali na drugem mestu v MNZ Ljubljana in tako ostali brez 
želene uvrstitve v 2. državno kadetsko-mladinsko ligo. V 3. ligo pa 
so se suvereno uvrstili naši mlajši dečki, ki jih praviloma ni ogro-
žala nobena ekipa v njihovi skupini. Prav tako so se v prvi polovici 
lestvice dobro odrezali naši člani v 1. regionalni ligi in škoda, da 
niso mogli pokazati svojega nogometnega znanja v spomladan-
skem delu tekmovanja.

Tudi ostale moške in ženske selekcije kluba so praviloma dosegle 
dobre rezultate in tako ponesle dobre ime trebanjske občine ši-
rom po Sloveniji in izven nje. Za naslednjo sezono namerava NK 
Trebnje samostojno nastopiti z 10 moškimi in s 3 ženskimi selek-
cijami, skupaj z ŽNK Olimpijo, katerih članice so osvojile naslov 
državnih podprvakinj Slovenije. Upajmo, da bomo kmalu dobili 

Svečomat na pokopališču  
Sela pri Šumberku
Na parkirišču pred pokopališčem na Selih pri Šumberku imajo od 
konca maja 2020 obiskovalci grobov možnost nakupa sveč, saj 
tam po novem stoji svečomat, ki ponuja sveče – navadne in elek-
tronske – s skupno kapaciteto 70 kosov.

Krajevna skupnost je najemno pogodbo za svečomat podpisala s 
podjetjem Svečarstvo Perko A d.o.o., Žužemberk, ki bo svečomat 
oskrbovalo s svečami lastne izdelave
.

KS Sela pri Šumberku

Šola na daljavo
Od 18. 3. 2020 dalje smo se starši, učitelji in otroci srečali z nečim 
popolnoma novim. Soočili smo se z izkušnjo šole na daljavo. Ta 
nova situacija je marsikdaj povzročila obilo stresa in predvsem 
veliko dodatnih obveznosti. Bilo je nekaj izredno napornega, 
a zelo zanimivega. Nekateri starši so poleg opravljanja dela od 
doma in varstva opravljali še vlogo učitelja. Določeni otroci niso 
vešči rokovanja z elektronskimi napravami in pri teh so bili starši 
ključni stik s šolo in učitelji. Otroci so se učili odgovornosti, orga-
niziranosti, samostojnosti, učitelji pa so iskali možnosti za lažje 
razumevanje in obrazložitev učne snovi učencem ter vzpostavi-
tev stikov z otroki preko različnih elektronskih medijev. Ob tem 
pa ne smemo pozabiti, da je bila nekaterim šola tudi nedosegljiva 
zaradi pomanjkanja elektronskih naprav in dostopa do medmrež-
ja. Prepoznati te otroke in jim stopiti v pomoč je naloga, ki se 
mora odpraviti v bližnji prihodnosti.

V tem trenutku si lahko tako otroci kot starši in učitelji čestitamo 
za opravljeno delo in kup preizkušenj, s katerimi smo se bolj ali 
manj uspešno soočili. 

Vanja Jakopin

FOTO: Leon Lobe

novo igrišče, ki ga tako nujno potrebujemo, da vsem zagotovimo 
enakovredne možnosti za treninge in tekmovanja.

Športni pozdrav do jeseni!
Leon Lobe, vodja nogometne šole
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Vavčer za dopust lahko 
porabite tudi pri domačih 
ponudnikih in si privoščite 
ugoden in razgiban dopust.

 

Zidanica Pod piramido  
s 4 ležišči in lastnim parkiriščem se nahaja na začetku vinogradni-
ške gorice Lisec sredi neokrnjene narave, med vinogradi. Ob pri-
hodu goste sprejmemo z dobrodošlico. Gostom so na razpolago 
sezonsko sadje in vina z domačega vinograda (šmarnica, modra 
frankinja itd.). Zidanica je dostopna invalidom, hišne ljubljenčke 
sprejmemo po dogovoru. Mimo vodijo številne pešpoti, kot sta 
na primer odcep evropske pešpoti E7 in slovenska pisateljska 
pot. Lokacija je lahko dostopna in je izhodišče za izlete v bližnjo 
okolico (Trebnje, Žužemberk, Krka, Dolenjske Toplice, Kočevski 
rog).

Lisec 64b, Dobrnič
M:  +(386)41 905 842
E: gazvoda.jm@gmail.com/
S: https://zidanice.si/sl/accommodation/podpiramido 

Apartma Meglič 
SKROVNICA  

Ljubitelji miru, narave, pohodništva in kolesarjenja vljudno va-
bljeni v Apartma Meglič. Leži sredi vinskih goric, obdan z vino-
gradi. Ima 4 ležišča. V manjši kuhinji si lahko pripravite zajtrk in 
ga pojeste na terasi s čudovitim razgledom. Hišni ljubljenčki so 
dovoljeni. Po zajtrku se lahko odpravite na potep po okoliških go-
ricah. Parkirišče je pred zidanico. Na kosilo pa lahko skočite v 5 
km oddaljeno Trebnje.

Lukovek 21 a, Trebnje
M:  +386 (0)41 648 631 (Martin), +386 (0)40 568 468 (Matej)
E:  info@gostilna-meglic.si 
Splet: www.gostilna-meglic.si/zidanica

Domačija 
Apartma Vesel  
Domačija Apartma Vesel z 10 ležišči se nahaja v podeželski hiši. 
V ceno nočitve je vključen tudi lokalni zajtrk. Posteljnino in bri-
sače dobijo gosti ob nastanitvi. Na domačiji imamo veliko raz-
ličnih živali. Po naročilu pripravimo posebne kulinarične delavni-
ce, »team building« in doživetja na domačiji. Naša nastanitev je 
primerna za vse, ki se želijo sprostiti v neokrnjeni naravi, spoznati 
lokalno življenje in tradicijo slovenskega podeželja. Lokacija je 
čudovita za pohode in kolesarjenje. Imamo lastno parkirišče. 
Hišni ljubljenčki so dovoljeni ob doplačilu.
Imamo tudi dve postajališči za avtodome – po predhodni rezer-
vaciji. Oznaka PZA na kmetiji: voda, elektrika, internet in WC ter 
prostor za druženje in igro (od aprila do konca oktobra).

Goljek 5, Trebnje 
M: +386 (0)31 751 860 
T: +386 (0)7  307 57 61 
E: info@veseladozivetja.si  
S: www.veseladozivetja.si/dozivetja/domacija-vesel /
Odpiralni čas: 15.00–20.00 

Kmetija Obolnar 
Kmetija Obolnar leži v zavetju dolenjskih gričev, obdana z zele-
njem in žvrgolenjem ptic. Idealna je za preživljanje krajših ali dalj-
ših počitnic, saj nudi veliko možnosti za rekreacijo na kmetiji in za 
izlete v okoliške kraje.
Ob kmetiji so urejeni asfaltirano igrišče (rokomet, nogomet, ko-
šarka), igrišče za petanko in odbojko na mivki ter zunanji bazen, 
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otroci pa se lahko igrajo na igralih. Posebej je urejen tudi manjši 
prostor za piknik v naravi.
Imajo 20 postelj v manjših in večjih sobah. Hrana je lokalna. Prip-
raviti znajo tudi dietno hrano. 
Hišni ljubljenčki so dovoljeni ob doplačilu. 

Dolenja vas pri Čatežu 17, Velika Loka
T: +386 (0)7 348 90 76/M:
M +386 (0)41 622 934
E: kmetija.obolnar@siol.net
Odpiralni čas:  vsak dan od 9.00 do 22.00

Hotel Galaksija Trebnje 

Stoji na obrobju mesta Trebnje, iz katerega imate nešteto mož-
nosti za rekreacijo ali oglede bližnje in bolj oddaljene okolice. Pri-
meren je za posameznike, pare, družine ali večje skupine. Dostop 
je omogočen tudi invalidom. Na voljo so restavracija, velika te-
rasa, kavarna s slaščičarno in bowling s 6 stezami ter hotel z 28 
sobami oziroma 64 ležišči, kjer so dobrodošli tudi hišni ljubljenčki 
ter veliko parkirišče. Vse sobe so opremljene s klimatsko napravo, 
TV, hladilnikom, kopalnico ter prostornimi omarami za shranje-
vanje prtljage. Hotel je poznan po izredno prijaznem osebju, pri-
lagodljivosti, odlični hrani vseh vrst in domačnosti. Peš se lahko 
odpravite na krajši sprehod v center mesta Trebnje ali na okoliške 
vinorodne griče. 
Varno in sproščeno okolje in ustrežljivo osebje vas bosta zagoto-
vo prevzela, da se boste še večkrat vrnili k njim.
 
Podjetniška ul. 13, Trebnje
T: +386 (0)7 304 59 33 
M: +386 (0)41 776 947 
E: info@galaksijatrebnje.si 
Splet: www.galaksijatrebnje.si 

Odpiralni čas: pon. – čet.: 6.00 - 22.00; pet.: 6.00-23.00; sob.: 
7.00 - 23.00 ned.: 7.00 - 22.00

Gostišče in hotel Rakar 
Prijeten družinsko voden hotel Rakar se nahaja na mirni pode-
želski lokaciji v bližini Trebnjega, le 800 m od avtoceste A2, po ka-
teri je do Ljubljane 53 km, do Zagreba pa 90 km. Ponuja sodobno 
leseno gradnjo in okolju prijazen energetski sistem.
Vse elegantno opremljene sobe vključujejo brezplačen brezžični 
internet, satelitsko LCD-televizijo, klimatsko napravo in lastno ko-
palnico s prho ter sušilcem za lase.
V restavraciji strežejo lokalne slovenske specialitete in mednaro-
dno kulinariko. Obiščete lahko tudi vinsko klet z izborom sloven-
skih in mednarodnih vin. V 2 km oddaljeni galeriji si lahko ogle-
date dela naivne umetnosti. V bližini se začenja kolesarska pot, 
do središča Trebnjega pa vodi tudi 4 km dolga pešpot. Hotel nudi 
brezplačno zasebno parkirišče. Železniška postaja je oddaljena le 
30 m, do glavne avtobusne postaje pa so 3 km. 

Gorenje Ponikve 8, Trebnje
t: +386 (0)7 34 66 190 
f: +386 (0)7 34 66 191 
e: info@rakar.si
Splet: www.rakar.si
Odpiralni čas: vsak dan od 11.00 do 22.00, torek zaprto. 
Nedelje in praznike odprto od 11.00 do 17.00.

Hotel Opara
je lociran v centru Trebnjega, ki je v središču Dolenjske, dežele 
gričkov in vinogradov. Prenovljen hotel daje občutek domačnosti 
in tradicije, ki se gradi že več rodov. Ima 17 moderno opremljenih 
sob z 31 ležišči, ki so primerne tako za poslovne kot počitniške 
goste. V vseh sobah je na voljo brezplačni brezžični internet, LCD 
televizija, klima, hladilnik in sef. Dostop je omogočen tudi inva-
lidom. Znani smo po izvrstni restavraciji z bogatim izborom jedi 
po naročilu, tudi za vegetarijance in vegane, ter širokim dnevnim 
izborom malic ter kosil. Pohvalimo se lahko tudi z domačo slašči-
čarno in vinsko kletjo. 
 Spočite si dušo v družbi najboljših prijateljev in skupaj uživajte v 
darovih naših vinogradov ter prigrizkih naših kuharskih mojstrov. 
Pričarali vam bomo občutek popotnika preko svetovnih 
vinorodnih gričev.
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obvestilo / jubilej

Alojzija Sotlar, rojena Korelc, 
iz Mačkovca je 90. rojstni dan 
imela že marca, vendar je bilo 
srečanje z jubilantko zaradi ko-
ronavirusnih omejitev presta-
vljeno na julij, ko so svojo 
članico obiskali in ji voščili pred-
stavniki Društva upokojencev 
ter člani Rdečega križa Velika 
Loka, ki so jo tudi obdarili. Ne-
koč zelo dejavna, danes še ved-
no čila in zdrava in kot je sama 
rekla - »držim se letom primer-
no,« je bila obiska zelo vesela. 
Gospa Alojzija je v družbi hčer-
ke (najmlajša je bila službeno 
odsotna) in dveh sinov obisko-
valce pogostila in se z njimi za-
držala v daljšem klepetu. 

Tudi iz uredništva Glasila jubi-
lantki voščimo vse najboljše in 
seveda obilo zdravja.

Alojzija Sotlar, 90 let

Za večje družbe pa vas povabimo v kulinarično zidanico Opara, ki 
stoji v osrčju trebanjskih vinorodnih gričev.
 
Goliev trg 13, Trebnje
T: +386(0)7 304 40 05 
M: +386(0)41 646 646 
E: hotelopara@siol.net 
Spletna stran: www.hotelopara.si
ODPIRALNI ČAS: ponedeljka do četrtka:  6.30–23.00;   pet.–sob.: 
6.30–00.00; nedelja:  6.30–22.00 (restavracija je odprta od pone-
deljka do sobote, kavarna pa vse dni v tednu)

Podprimo domače, podprimo lokalno!

OBVESTILO!
V teh dneh smo dobili opozo-
rila,  da na domove prihajajo 

mladoletne osebe s pretvezo, da zbirajo 
denar za Rdeči križ. Sporočamo vam, da 
ta dejanja niso predmet naših progra-
mov in jim ne namenjajte sredstev. O 
tem obvestite Policijsko postajo Trebnje. 
Če boste želeli nameniti sredstva za pro-
grame RKS OZ Trebnje, lahko to storite 
po dogovoru s pisarno RKS OZ Trebnje, 
Gubčeva c. 16,8210 Trebnje(031 286 
277).

Katja Strmole,  
sekretarka RKS OZ Trebnje
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stranke / zahvale

Obvestilo članom Društva 
upokojencev Trebnje

Spoštovane članice in spoštovani člani, 

obveščamo vas, da tudi v juniju ne bomo imeli uradnih ur. Za 

informacije lahko kadarkoli pokličete na društveno številko 07 

30 45 760. Z uresničevanjem zastavljenih dogodkov, ki smo jih 

načrtovali na začetku leta, bomo pričeli bolj počasi in še to z 

upoštevanjem vseh ukrepov, ki nam jih bo predpisal Nacional-

ni inštitut za javno zdravje Republike Slovenije (NIJZ). Naš prvi 

dogodek bo 5. 7. 2020 – LETNO SREČANJE s športnimi igrami 

članov DU Trebnje in Veliki Gaber, ki bo pri Lovski koči Veliki 

Gaber, prevoz v lastni režiji. Rok za prijave je do 1. 7. 2020. 

 Darinka Krevs, za DU Trebnje

Spet prišel je lepi maj,
lipica je ozelenela, razcvetela …
Draga mama, 
ti pa si odšla tja,
kjer ni žalosti, ni trpljenja, ne solza.
Mirno počivaj!

ZAHVALA
V 92. letu nas je zapustila draga mama

JUSTINA URAJNAR
iz Hudej 24 pri Trebnjem

Zahvaljujemo se g. dr. Bogomirju Humarju, s. Janji Glavan in patronažnim 
sestram za zdravljenje, pomoč in obiske na domu. Hvala pogrebni službi Ko-
munale Trebnje in g. župniku Jožetu Piberniku za lepo opravljen pogrebni 
obred. Hvala sosedu Jakobu za zaigrano Tišino.
Vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem pa hvala za cvetje, svete maše in iz-
rečena sožalja.
Vsem in vsakemu se lepo zahvaljujemo.

Žalujoči: Vsi njeni.
Hudeje, 7. april 2020

Tanja Fajon, nova predsednica
Socialnih demokratov

Po odstopu mag. Dejana Židana z mesta predsednika Socialnih 
demokratov je vodenje stranke prevzela Tanja Fajon, ki je tudi 
evropska poslanka in podpredsednica Evropskih socialistov in 
demokratov (S&D) v Evropskem parlamentu. Menimo, da je 
Tanja Fajon prava oseba, ki bo še naprej zagovarjala vrednote 
socialne demokracije: svoboda, strpnost, solidarnost, varnost, 
enakost, pravičnost, partnerstvo, tekmovalnost, sožitje z nara-
vo in mir.
Tanja, srečno!

Občinski odbor Socialnih demokratov Trebnje

 Tretji protikoronski 
paket 

je nadgradnja prvih dveh paketov 
Vlade za pomoč ohranjanja delovnih mest in pomoč podje-
tjem, ki jim upada poslovanje. S temi ukrepi bo delo obdržalo 
večina zaposlenih. Poudarek je tudi na pomoči turizmu. 
Ključni ukrepi so:
• ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na za-

časnem čakanju na delo za vse delodajalce za obdobje še 
do 30. 6. 2020;

• shema za financiranje za skrajšanje delovnega časa;
• pomoč podjetjem v turizmu (polnoletne osebe prejmejo 

vrednostne bone za 200 €, mladoletni 50 € na osebo) za 
nočitve v Sloveniji.

Namen ukrepov je ponovni zagon gospodarstva in turizma.
poslanec SDS Trebnje Franci Kepa

Po 80. dneh v Sloveniji 
začenjamo obdobje po 

koronavirusu

V DZ smo sprejeli še tretji protikorona paket, ki prinaša veliko 
dobrodošlih rešitev. Zakon o zaprtju trgovin ob nedeljah pa je 
šel skozi prvo obravnavo. V NSi vseskozi zagovarjamo pravico 
zaposlenih do nedeljskega počitka. Prvič smo predlagali zakon 
o pravici zaposlenih v trgovini do nedeljskega počitka že leta 
2003 in zanj glasovali tudi na referendumu. Za NSi so vredno-
te družine veliko bolj pomembne kot nakupovanje ob nede-
ljah. Zagotovo bomo nadaljevali s politiko iskanja rešitev in ne 
ustvarjanja problemov.
Vsem občankam in občanom želimo lepe praznike: dan držav-
nosti, občinski praznik in Baragove dneve.

Koronavirus se ne ozira na vladne omilitve ukrepov in znova 
kaže svoje zobe ter nas še ne pušča mirnih glav. Previdnost 
zato ni odveč, predvsem v času, v katerem smo vsaj z mislimi 
že delno na zasluženem letnem dopustu. Marsikomu prav zato 
tudi misel na počitnikovanje še ne prinaša zadovoljstva, kot bi 
ga sicer. 

SLS se s polno energijo in okrepljeno organiziranostjo priprav-
lja na nove izzive, ki so pred nami. Najprej nas čaka kongres 
Nove generacije SLS in dobrodelni nogometni turnir na dan dr-
žavnosti, 25. 6. 2020, v Lučah in Ljubnem ter kasneje 2. ljudsko 
srečanje, ki bo 30. avgusta 2020 v Ankaranu. 
Vsem šolajočim želimo uspešen zaključek šolskega in študijske-
ga leta ter miren prehod v zaslužene počitnice.



Kontaktirajte nas
T +386 (0)7 30 46 505

M +386 (0)41 619 694

E info@cik-cak.si

W www.cik-cak.si

KAKOVOSTNA
DELOVNA 
OBLAČILA ZA:

ZDRAVSTVO,  
KOZMETIKA, WELLNESS 
Delovna oblačila za zdravstvo, 
kozmetiko,  frizerstvo in wellness:  
halje, tunike, hlače, krila.

OSEBNA VAROVALNA  
OPREMA II. KATEGORIJE
Delovno oblačilo, ki nudi zaščito in 
zmanjšuje tveganje pri visokih 
temperaturah in statični elektriki –  
EN ISO 13688:2013, EN 1149-5:2008,  
EN ISO 14116:2015, EN ISO 11612:2015.

KUHINJA,  
CATERING 
Delovna oblačila za kuhinjo, catering, 
pekarstvo, mesarstvo: halje, tunike, 
predpasniki, hlače, rutice, kape.

VELIKA PONUDBA  
UDOBNE DELOVNE OBUTVE  
IN OBUTVE ZA PROSTI ČAS.

Rock Fall Bennon Adamant

- INDUSTRIJO, KMETIJSTVO, PREVOZNIŠTVO
- KUHINJO, GOSTINSTVO, CATERING
- ZDRAVSTVO, KOZMETIKO, WELLNESS
- IN TUDI LINIJO OTROŠKIH OBLAČIL 
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Sponzor nove križanke je 
A-ANUBIS d.o.o., 
Mali Gaber 20, 
8213 Veliki Gaber

Delovna oblačila blagovne znamke CIK-CAK nastajajo v na-
ših enotah v Malem Gabru in v Celju. 
Glede na naravo dela, ki ga opravljate, izberemo ustrezen 
material in se prilagajamo vašim željam glede barvnih kom-
binacij. Z vami načrtujemo izdelavo oblačil in iz izpeljank 
osnovnega kroja ustvarimo izdelek, ki je funkcionalen. Tako 
iz skupnih idej nastane izdelek z vašim logotipom, ki kar 
najbolje predstavlja vas in vaše podjetje. 
Proizvodni del dopolnjujemo z zaščitnimi čevlji in promocij-
skim materialom drugih blagovnih znamk.
Veselimo se vašega obiska in sodelovanja z vami.

Za vas so pripravili nagrade v vrednosti:
1. nagrada: HLAČE ANUBIS v vrednosti 60,00 EUR
2. nagrada: KRATKE HLAČE v vrednosti 30,00 EUR
3. nagrada: KOMPLET 3 MAJIC v vrednosti 10,00 EUR

Geslo križanke in svoj naslov pošljite izključno na dopisni-
cah na Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali na 
elektronski naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com 
najkasneje do ponedeljka, 6. 7. 2020. Gesel po tem datu-
mu in gesel brez naslova ne bomo upoštevali.
Pravilno geslo križanke iz majske številke Glasila je: TIKA 
ZA VAS. Prejeli smo 65 rešitev, od tega 8 nepravilnih. 2020 
smo na seji izžrebali 3 nagrajence:
1. nagrajenka: MAJDA MURN, Korita 1, 8211 DOBRNIČ
2. nagrajenec: BRINA KRAMER, Rožni Vrh 31, 8210 TREBNJE
3. nagrajenka: TANJA PERNIŠEK, Zidani Most 6, 8210 TREBNJE
Nagrajenci lahko dvignejo nagrade v Vrtnem centru Tika, 
Stari trg 31, Trebnje.

križanka




