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Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje, 
Goliev trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goli-
ev trg 5, 8210 Trebnje
Odgovorna urednica: Mojca Smolič
Uredniški svet: Mitja Hren, Vanja Jakopin, Ma-
teja Grebenc Kepa, Darinka Krevs, Petra Pust 
Smolič, Milan Žnidaršič, Franc Brane Praznik, 
Mojca Smolič, Andreja Perc
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 šte-
vilko je ponedeljek, 2. 11. 2021, do 15. ure, 
predviden izid je v sredo, 10. 11. 2021.
Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po 
tem datumu, bodo uvrščeni v naslednjo števil-
ko, če bodo še aktualni.

občinske novice

Na Razvojnem centru Novo mesto 
kot nosilcu funkcije razvoja in pro-
mocije turizma v vodilni destinaciji 
DOLENJSKA, ki vključuje geografsko 
območje 12 dolenjskih občin (Novo 
mesto, Dolenjske Toplice, Mirna, 
Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Stra-
ža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, 
Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužem-
berk) bomo v novembru 2021 izvedli 
izobraževanje za lokalne turistične 
vodnike destinacije Dolenjska. 

Naš cilj je izobraziti turistične vodni-
ke, ki bodo s svojimi znanji, poznava-
njem lokalnega okolja ter zgodb pris-
pevali pomemben delček v mozaiku 
nepozabnega obiska vsake skupine 
gostov na destinaciji. Sodobni turist 
oz. gost išče trajnostno naravnano 
ponudbo, ki se pogosto nanaša prav 
na dojemanje avtentičnosti doživetja 
in tu je vloga vodnika izjemno po-
membna. 

V program vabimo vse, ki imajo željo 
po tovrstnem delu z domačimi in tu-
jimi turisti ter prispevati pomemben 
del k turističnemu razvoju destinaci-

V občini Trebnje bo tudi letos na voljo 
možnost brezplačnega svetovanja v obliki 
prvega pravnega nasveta. Gre za projekt, 
ki ga sofinancira Občina Trebnje, svetova-
nja pa izvaja PIC- Pravni center za varstvo 
človekovih pravic in okolja.
Svetovanje bo v letu 2021 potekalo v dveh 
terminih, in sicer v novembru in decembru 
ter bo brezplačno za vse občane. Svetova-
nje glede določenega pravnega problema 
bo načeloma trajalo do pol ure in bo ob-
segalo svetovalni razgovor in podajanje 
osnovnih informacij o pravnem položaju 
(kakšna pravna sredstva ima občan na vo-
ljo, kako potekajo določeni postopki, mož-
nosti izvensodnega reševanja sporov in pri-
dobivanja brezplačne pravne pomoči ...). 
Projekt je zastavljen kot prvi pravni nasvet 
občanom s področij pravdnih in nepravdnih 

postopkov, družinskega prava, dedovanja, 
upravnih zadev, stvarnega prava, stanovanj-
ske problematike, delovnega prava, pravic iz 
invalidskega in pokojninskega zavarovanja, 
socialnih pravic, obligacijskega prava.
Termini za svetovanje so: 
• ponedeljek, 15. 11. 2021, od 12.00 do 

16.00
• ponedeljek, 13. 12. 2021, od 12.00 do 

16.00 
Svetovanje pa bo potekalo v pisarni Glasila 
občanov, Goliev trg 4 (stavba za občino Treb-
nje).
Na svetovanje se je potrebno predhodno na-
ročiti pri izvajalcu bodisi po elektronski pošti 
ali telefonu:
• 01/521-18-88 
• 051/681-181
• pic@pic.si

 PIC – CENTER ZA PRAVNO VARSTVO 
ČLOVEKOVIH PRAVIC IN OKOLJA

Metelkova ulica 6, 1000 Ljubljana

Brezplačno pravno svetovanje za občane 

Izobraževanje za turistične vodnike 
destinacije Dolenjska

je. Izobraževanje, ki se bo odvijalo v novembru, bo 
obsegalo predvidoma 40 učnih ur, vanj pa se lahko 
vključijo tisti s končano najmanj V. stopnjo izobraz-
be in znanjem vsaj enega tujega jezika s stopnjo 
najmanj V. ravni izobrazbe. 

Razpis za prijavo je objavljen na spletni strani 
www.rc-nm.si in https://www.visitdolenjska.eu/
razpis-vodniki.html. 

Prijave na izobraževanje so odprte do vključno sre-
de, 27. oktobra. 

Več informacij: Mojca Badovinac (mojca.badovi-
nac@rc-nm.si, 07 337 29 82)
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občinske novice / zbiranje vlog

Zbiranje vlog zaradi posledic 
pozebe v letu 2021 v tekoči 
kmetijski proizvodnji
Občina Trebnje obvešča svoje občane, da bo na podlagi sklepa Uprave 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje pričela z zbiranjem pred na-
tisnjenih vlog oškodovancev, ki ste utrpeli škodo zaradi pozebe med 5. 
in 9. aprilom 2021. Oškodovanci boste pred natisnjene obrazce prejeli 
na dom, vanje pa dopišite podatke o odstotku poškodovanosti posa-
mezne kulture in k prijavi priložite dokazila (slike, cenilni listi zavaro-
valnic ipd.). V primeru sklenjenega zavarovanja kmetijske proizvodnje 
priložite tudi kopijo zavarovalne police in »dokazilo o izplačilu zavaro-
valnine«, v kolikor ste le-to že prejeli.
Oškodovanci lahko izpolnjene in podpisane obrazce pošljete po pošti 
ali jih dostavite osebno na naslov Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 
Trebnje do vključno 20. oktobra 2021.
Za morebitna dodatna vprašanja in pojasnila lahko pišete na elektron-
ski naslov klara.golic@novomesto.si.
 

Klara Golić
Strokovna sodelavka VII/1 za civilno zaščito

Skupna občinska uprava občin Dolenjske

Javno zbiranje  
ponudb za  
izvajanje frizerskih  
in pedikerskih storitev
Javno zbiranje ponudb za  izvajanje  frizerskih in pedi-
kerskih  storitev  za  stanovalce Doma starejših občanov 
Trebnje
Dom starejših občanov Trebnje  išče  izvajalca  za   izva-
janje   frizerskih in  pedikerskih  storitev  za  potrebe  
stanovalcev.
Urnik izvajanja frizerskih in pedikerskih storitev: dvakrat 
tedensko, in sicer od ponedeljka do petka v dopoldan-
skem času. Natančen obratovalni čas bo dogovorjen ob 
podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem. Oprema, ki se 
nahaja v prostoru: frizerski stol, umivalnik za lase, havba 
za sušenje  las, voziček za odlaganje, omara z ogledalom. 
Prostor za izvajanje frizerskih in pedikerskih storitev se 
nahaja v pritličju stavbe DSO Trebnje, Stari trg 63 v Treb-
njem.

Frizerske in pedikerske storitve – javno zbiranje ponudb

Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba, s katero bo 
dogovorjen točen obratovalni čas ter povračilo obratoval-
nih stroškov. Merilo za izbiro izvajalca je višji popust na 
izhodiščno ceno storitev. Možen je predhodni ogled pro-
stora po predhodni najavi na tel. številko 051 400 701.
Ponudba mora vsebovati podatke ponudnika (naziv, na-
slov, kontaktno osebo) in višino ponujenega popusta na 
izhodiščno ceno storitev iz tabele, izraženo v %.
Vse zainteresirane, ki imajo registrirano opravljanje de-
javnosti, vabimo, da do 18. 10. 2021 do 12. ure oddajo 
ponudbo na naslov Dom starejših občanov Trebnje, Stari 
trg 63, 8210 Trebnje z oznako: NE ODPIRAJ, PONUDBA 
ZA IZVAJANJE FRIZERSKIH IN PEDIKERSKIH STORITEV.
Vljudno  vabljeni!

Petra Kušar Stojakovič,
direktorica Doma starejših občanov Trebnje

Ureditev ceste pri Orlaki
Lokalna cesta od Orlake v Občini Trebnje do Valične vasi v Občini 
Ivančna Gorica je bila do nedavnega še v celoti makadamski odsek. 
V mesecu septembru pa je bil izveden prvi korak k ureditvi tega od-
seka, saj je Občina Trebnje z izvajalcem del, Komunalo d.o.o. iz Treb-
njega, izvedla rekonstrukcijo ceste in asfaltiranje v dolžini približno 
500 metrov. V sklopu rekonstrukcije so bil urejeni prečni skloni ceste, 
odvodnjavanje s ceste in asfaltiranje. V naslednjem letu je predvidena 
še ureditev preostalega makadamskega odseka v naši občini v dolžini 
približno 400 metrov. Ko bo cesto na območju Valične vasi uredila še 
Občina Ivančna Gorica, bo urejen odsek predstavljal pomembno pove-
zavo med Bičem in Zagradcem.

mag. Janko Zakrajšek
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo, OU Občine Trebnje
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Rožnati oktober
– mesec osveščanja o raku dojk

Oktober je mednarodni mesec osveščanja o raku dojk. Barva osveščanja o raku dojk je rožnata, zato v tej 
povezavi govorimo tudi o rožnatem oktobru. Rak dojk je najpogostejša oblika raka pri ženskah, za katerim 
v Sloveniji vsako leto zboli skoraj 1400 žensk in do 15 moških. Rak dojk je sicer visoko ozdravljiv, vendar le 
če je odkrit dovolj zgodaj. Številne raziskave kažejo povezavo med zdravim načinom življenja in manjšim 
tveganjem za razvoj raka dojk. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije bi lahko z zdravim načinom 
življenja, torej z redno telesno dejavnostjo, zdravo in uravnoteženo prehrano, vzdrževanjem telesne teže in 
pozitivno naravnanostjo, preprečili 30–50 odstotkov primerov vseh rakov. 

Za zgodnje odkrivanje raka dojk je pomembno, da se ženske odzovejo na vabila državnega presejalnega 
programa DORA, ki je namenjen zgodnjemu odkrivanju raka dojk, in na katerega vsake dve leti povabijo 
vse slovenske ženske med 50. in 69. letom. Redno mesečno samopregledovanje dojk prav tako pripomore 
k zgodnjemu odkrivanju raka dojk. Za pomoč je na voljo brezplačna mobilna aplikacija Breast Test in prikaz 
na spletni strani breast-test.com.

Europa Donna, slovensko združenje za boj proti raku dojk, je samostojna, neodvisna, neprofitna organizaci-
ja, ki združuje skoraj 3000 članic in članov ter povezuje zdrave ženske, bolnice z rakom dojk ali rakom rodil, 
posameznike in strokovne institucije v Sloveniji, ki delujejo na področju raka dojk in rakov rodil. Na njihovi 
spletni strani https://europadonna.si/ si članice in člani prizadevajo, da na enem mestu zberejo kar največ 
informacij v zvezi z rakom dojk in raki rodil ter so vsem, ki želijo ali potrebujejo več informacij ali pomoč, na 
voljo ne samo oktobra ampak skozi celo leto.

Mateja Zupančič 
Oddelek za splošne zadeve 

Občinska uprava Občine Trebnje

rožnati oktober
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Lesjakov skedenj
Pred drugo svetovno vojno so bile na Ča-
težu kar tri gostilne. Pravijo, da je imela 
vsaka svoj pečat. Baje sta bila harmonika 
in ples značilna za Lesjakovo gostilno. V tej 
gostilni je bila še v zgodnjih sedemdesetih 
letih celo mesnica, vendar je v omenje-
nem desetletju umrl gospodar in po tem 
se je ta zgodba žal končala. 
KS Čatež je v lanskem letu kupila skedenj 
te domačije z namenom, da v njem uredi 
skladiščni prostor za prireditvene šotore, 
stojnice, ipd. Objekt naj ne bi dobil le nove 
funkcije (po možnosti in potrebi naj bi bil 
večnamenski), ampak tudi novo zunanjo 
podobo. Za realizacijo tega cilja smo na-
ročili projekt prenove objekta (priložena 
okvirna skica), v skladu s tem pa pridobili 
gradbeno dovoljenje za prvi korak k temu 

Pričetek rekonstrukcije ceste in nov pločnik  
od Medvedjeka do Velikega Gabra
Krajani krajevne skupnosti Veliki Gaber že vrsto let opozarjajo, da je potrebno zaradi naraščanja prometa zgraditi pločnik ob regionalni 
cesti od Malega Gabra do Medvedjeka. Cesta skozi Veliki Gaber je v zelo slabem stanju in nevarna za pešce. 
Občina Trebnje je že leta 2010 izdelala projektno dokumentacijo za gradnjo pločnika in obnovo ceste. Zaradi težav z odkupi zemljišč 
in ker država ni zagotovila sredstev, do uresničitve projekta ni prišlo.
V lanskem letu smo skupaj z Občino Trebnje in Ministrstvom za infrastrukturo dosegli dogovor, da se rekonstrukcija ceste izvede v 
dveh etapah. Prav tako smo v državnem proračunu za letošnje in naslednja leta zagotovili državni denar za rekonstrukcijo omenjene 
ceste.
Konec septembra so se  končno pričela gradbena dela. Zgrajen bo nov pločnik od Medvedjeka do križišča v Velikem Gabru. Do nasled-
nje pomladi bo tako prenovljena cesta, javna razsvetljava ter zgrajena meteorna kanalizacija. 
Vesel sem, da bo ta naložba pripomogla k večji prometni varnosti vseh udeležencev v prometu, še posebej osnovnošolcev v Velikem 
Gabru.

Blaž Pavlin, poslanec Nove Slovenije
foto: Mojca Smolič

cilju −  postavitev novega opornega zidu 
na JZ strani. Škarpa z varovalno ograjo naj 
bi bila postavljena v oktobru. S tem se za-
čenja postopna prenova objektov okrog 

vaškega trga, s čimer naj bi ta del Čateža 
dobil novo podobo in dodatne družbene 
površine.

Mija Benedičič, predsednica KS Čatež

novice
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Evropski teden mobilnosti v občini Trebnje 
se je poslovil, večja aktivna mobilnost in 

uporaba mobilnosti z nizko ali nično emisijo 
ostajajo

Potreba po gibanju na prostem je zaradi posledic pandemije 
močno narasla, odločitev za aktivne oblike mobilnosti pa prinaša 
izjemne koristi za okolje, družbo in posameznike. Občina Treb-
nje se je tudi letos pridružila Evropskemu tednu mobilnosti, ki 
je tradicionalno potekal med 16. in 22. septembrom, letos pod 
sloganom »Živi zdravo. Potuj trajnostno.« Letošnja tema je na eni 
strani posvečena težavam, s katerimi sta se Evropa – in svet – so-
očila zaradi pandemije COVID-19 in na drugi strani priložnostim 
za spremembo, ki izhajajo iz te zdravstvene krize, ki v Evropi nima 
primere. V občini Trebnje smo se projektu pridružili že sedmo 
leto zapored, poučnih in zabavnih aktivnosti za spodbujanje traj-
nostne mobilnosti pa tudi tokrat ni manjkalo.
Pridružili smo se aktivnosti PARK(irni) dan, le da je pri nas ta dan 
trajal cel teden. Parkirišče pred občinsko stavbo v centru mesta 
smo spremenili v prijeten park, ki je bil letos obogaten z novimi 
cvetličniki in igrami za obiskovalce. Največ obiska je bila zagotovo 
deležna XL igra Štiri v vrsto, ki je obiskovalcem na zabaven način 
prikazala možno alternativno rabo parkirnih prostorov v mestu. 
Ob parku je svoje mesto zasedlo podjetje PAN JAN, ki je obisko-
valcem podajalo informacije o električnih vozilih KIA E-Niro in 
ŠKODA Eniaq, z njihovo pomočjo pa smo izvedli tudi nagradni kviz 
»Spodbujamo trajnostno mobilnost«. 
Center za krepitev zdravja Trebnje in Knjižnica Pavla Golie Trebnje 
sta 16. septembra in 21. septembra za najmlajše v začasnem par-
ku pripravila poligon »Nasveti za zdravo življenje« in pravljične 
urice »Živim zdravo. Potujem trajnostno.« Najmlajše smo ozave-
ščali skozi aktivnosti tako o pomenu zdravja in fizične aktivnosti 
kot tudi o varnosti v prometu na njim prilagojen način.  17. in 20. 
septembra nam je nekoliko ponagajalo vreme, zato so najmlaj-
ši svojo vlogo kot pešci v prometu v sklopu delavnic »Po parku 
tekam, skačem in se plazim, po pločniku pa mirno hodim in na 
promet pazim« vadili kar v športni dvorani Top Gym. 

Zavod Varna pot je v tednu mobilnosti za učence OŠ Trebnje, PŠ 
Dolenja Nemška vas, PŠ Šentlovrenc, PŠ Dobrnič in OŠ Veliki Ga-
ber izvedel večje število izobraževalnih delavnic, skozi katere so 
učenci v sklopu aktivnosti »Varna pot v šolo« spoznavali cestno 
prometne predpise, ki jim bodo kot pešcem in kolesarjem omo-
gočili varno udeležbo v prometu, s čimer bo poskrbljeno za varno 
trajnostno mobilnost. 
Društvo vinogradnikov »Lisec« Dobrnič je v tednu mobilnosti po-
skrbelo za tradicionalno družinsko kolesarjenje po vinogradniški 
gorici Lisec.
Evropski teden mobilnosti v občini Trebnje je svoj vrh dosegel 22. 
septembra, ki je razglašen za evropski dan brez avtomobila. Na ta 
dan smo tradicionalno zaprli center mesta in za obiskovalce pri-
pravili stojnice s predstavitvami in delavnice na temo trajnostne 
mobilnosti. 
Na Dnevu brez avtomobila smo PARK izpred občinske stavbe raz-
širili na celotno površino Golievega trga, ki so jo s svojimi dejav-
nostmi in predstavitvami zapolnili Top Gym, Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje, Center za krepitev zdravja. Novost v letošnjem letu pa 
sta bili tudi delavnici v izvedbi TIC Trebnje - TIC-ove igrarije in 
Ustvarjalna delavnica risanja s kredami. Pridružili so se nam še 
Policijska postaja Trebnje, Prostovoljno gasilsko društvo Trebnje, 
Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, člani 
Prostoferja ter Moto Klub Kamerad. LAS STIK je na ta dan izvajal 
predstavitev projekta Kolesarska veriga na podeželju, pridružilo 

teden mobilnosti
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pa se nam je tudi podjetje MM IBIS d.o.o, ki je predstavilo elek-
trična kolesa, ki bodo za izposojo kmalu na voljo tudi na štirih 
postajah v Trebnjem. Udeleženci dogodka so električna kolesa z 
veseljem preskušali na varnih površinah zaprtega dela ceste.
Pobliže smo spoznali tudi izvedeni ukrep umirjanja prometa v 
centru Trebnjega, katerega namen je omogočiti udejanjanje traj-
nostne mobilnosti z izboljšanjem varnosti pešcev v prometu, saj 
lahko sedaj ljudje v centru varneje premagujejo razdalje s hojo.  
Kljub temu, da občina Trebnje vezano na prometno preobreme-
njenost in s tem povezanimi težavami, od prometnih zamaškov 
do onesnaževanja okolja, (še) ni v razmerah, kot se z njimi so-
očajo večja mesta, pa nas z velikim upanjem, da v te razmere 
tudi ne bomo zapadli, navdaja vedenje, da ste lokalni deležniki 
pripravljeni sodelovati v aktivnostih in akcijah za spodbujanje 
trajnostne mobilnosti med starejšimi, odraslimi in še posebej 
mladimi in otroki.
Vsem navedenim udeležencem se iskreno zahvaljujemo za sode-
lovanje pri pripravi in izvedbi letošnjega Evropskega tedna mo-
bilnosti. Za pomoč pri izvedbi se zahvaljujemo tudi Branetu Pra-
zniku in  Komunali Trebnje. Nenazadnje pa gre zahvala tudi vsem 
vzgojiteljem, učiteljem, otrokom, učencem in ostalim obiskoval-
cem, ki ste center mesta oživili s svojo prisotnostjo in energijo 
ter pokazali in dokazali, da imajo lahko prometne površine tudi 
drugačen, prijetnejši namen! 
Ker pa spodbujanje trajnostne mobilnosti ni in ne sme biti v naših 
mislih samo v tednu med 16. in 22. septembrom, vas že danes 
pozivamo k predlogom za naslednji Evropski teden mobilnosti 
2022 in za uvedbo trajnih ukrepov na področju trajnostne mobil-
nosti, torej ukrepov, ki bi se izvajali skozi celo leto. Vaše predloge 
nam posredujte na elektronski naslov info@trebnje.si.
Aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v občini Trebnje so se 
izvajale v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in so financirane 
s strani Ministrstva za okolje in prostor v okviru sredstev Sklada 
za podnebne spremembe, posredniški organ pa je Ministrstvo za 
infrastrukturo.

Mateja Zupančič
Oddelek za splošne zadeve

Občinska uprava Občine Trebnje

Evropski teden mobilnosti
Med 16. in 22. 9. smo obogatili program Evropskega tedna mo-
bilnosti, ki ga je organizirala Občina Trebnje. Na knjižnični stoj-
nici smo pripravili knjige iz bukvarne, ki so jih mimoidoči lahko 
vzeli brezplačno. Prav tako so si lahko vzeli vpisne liste in nekaj 
propagandnega materiala. Naši knjižničarki sta pripravili pouč-
no predstavo, v kateri sta nastopala Rdeča kapica in volk. Le-ta 
sta predstavila pravila obnašanja v prometu in otroke povabila v 
knjižnico. V treh dneh nas je obiskalo 214 otrok iz Vrtca Trebnje. 
Občini smo posodili senčnike s podstavki, obiskovalci pa so lahko 
uporabljali naše družabne igre in pručke za sedenje. 

Elizabeta Vovko Ozimek
Foto: Knjižnica Pavla Golie Trebnje

teden mobilnosti
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Lokalna akcijska skupina Suhe krajine, Temenice in Krke –  
LAS STIK 
V mesecu januarju je Lokalna akcijska skupina Suhe krajine, Temenice in Krke objavila 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevan-
je ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2021, katerih upravičeni stroški bodo sofinancirani iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj (ESRR). Na poziv, ki se je zaključil 5. maja 2021, smo prejeli 8 vlog. Po zaključenem postopku izbora na 
nivoju LAS so organi LAS za sofinanciranje izbrali 4 projekte, ki jih je vodilni partner LAS STIK, CIK Trebnje, poslal v končno potrditev 
na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
Projekti bodo s svojimi aktivnostmi ozaveščali o pomenu ohranjanja narave ter krepitve lokalne pripadnosti in izvajali aktivnosti za 
vključevanje ranljivih skupin v družbeno okolje in na trg dela. V trebanjski občini se bodo izvajali projekti, v okviru katerih bo med 
drugim urejeno postajališče za avtodome, vzpostavljen karierni center za mlade ter razviti inovativni produkti kot na primer sladoled 
iz lokalnega mleka/jogurta. Podrobnejše opise projektov najdete na www.las-stik.si. 

Liljana Omerzu, koordinatorka
CIK Trebnje, Vodilni partner LAS STIK

Likovni  
Ex-tempore  
na Rihpovcu,
ki je na vzhodnem delu naše 
občine, je eno najstarejših tra-
dicionalnih likovnih srečanj na 
Dolenjskem, saj so se tokrat lju-
biteljski umetniki srečali že 19. 
Posebnost  srečanja je bila tudi 
udeležba trebanjskih klekljaric iz 
društva Žnurce.
Organizator srečanja je Društvo 
za napredek “Hribovec”-Rih-
povec, ki ga vodi Franci Starič, 
Ex-tempore pa že vsa leta vodi 
Ana Bilbija.
Slikarji so se srečali zadnjo so-
boto v septembru v vaškem 
središču na igrišču ob 10. uri. 
Upoštevali so navodila, ki jih na-
lagajo pristojni organi NIJZ. Na 
uvodnem delu so se dogovorili 
o poteku ustvarjanja, ki ga pravi-
loma vedno zaključijo ob 14. uri, 
ko organizatorji pripravijo tudi 
pogostitev. Tokrat se je dogodka 
poleg Trebanjcev udeležilo tudi 
16 umetnikov, ki so prišli iz kra-
jev od Ljubljane do Metlike in 
ustvarjali v akrilni ter akvarelni 
tehniki. K ustvarjalcem je treba 
prišteti še 6 kljekljaric iz društva 
Žnurce.
Kar 20 ustvarjenih likovnih del 
so takoj razstavili v vaškem sre-
dišču. Ob izidu Glasila pa bodo 
dela že razstavljena v Galeriji 
Ana v trebanjskem zdravstve-
nem domu, kasneje pa jih bo 
mogoče videti tudi drugod.  

Brane Praznik

novice
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Komunala Trebnje začenja 
praznovanje 60-letnice 
delovanja
V jubilejno leto vstopajo s publikacijama za otroke
Prihodnje leto bo minilo 60 let od ustanovitve Komunale Treb-
nje. Ob vstopu v praznovanje je podjetje ob zaključku tedna 
otroka in na tradicionalni direktorjev dan predstavilo publika-
ciji za otroke – slikanico in pobarvanko o Bibi, ki je pikapolonico 
Polonco naučila ločevati odpadke. 
Javno podjetje Komunala Trebnje je bilo ustanovljeno leta 1962, 
osnovni namen sta bila gradbeništvo in vzdrževanje občinskih 
cest. Podjetje je nato spremenilo številne organizacijske oblike, 
izvedlo reorganizacije poslovanja, spreminjalo vrste in obseg del 
ter se tako prilagajalo okolju, v katerem je delovalo. V zadnjem 
desetletju je podjetje uredilo status odlagališča nenevarnih od-
padkov Globoko, razvijalo dejavnost na področju vzdrževanja 
cest in javnih površin ter gradbeništva, že nekaj let upravlja si-
stem ogrevanja na lesno biomaso za mesto Trebnje, pred dvema 
letoma je izgradilo poslovno-logistični center na obrobju mesta. 

Razvoj podjetja bo v prihodnje usmerjen k tehničnemu napredku 
posameznih dejavnosti in povečanju obsega poslovanja v grad-
beništvu, ključna naložba pa bo izgradnja III. etape odlagališča 
Globoko, ki bo omogočala obratovanje odlagališča nenevarnih 
odpadkov do leta 2029.
Danes je Komunala Trebnje d.o.o. javno podjetje v stoodstotni 
lasti občin Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert in 
je v zadnjih letih med najhitreje rastočimi podjetji v regiji. »Velik 
razvoj podjetja nakazuje že razlika v skupnih prihodkih, ki so se 
dvignili z dveh leta 2012 na dobrih šest milijonov evrov v prete-
klem letu. Zagotavljamo ustrezne delovne pogoje in omogočamo 
razvoj zaposlenih, poslujemo pozitivno in vlagamo v razvoj obsto-
ječih in novih dejavnosti. V jubilejno leto tako vstopamo s publika-
cijama za otroke, ki se najlažje naučijo odgovornega ravnanja do 
okolja in posredno pozitivno vplivajo tudi na starše,« pravi direk-
tor podjetja Franci Starbek. 
Avtorica pravljice o Bibi, ki je naučila pikapolonico Polonco loče-
vati odpadke, je Andreja Martinčič, vodja ravnanja z odpadki na 
Komunali Trebnje: »Biba zazna problem, hkrati pa ponudi reši-
tve. Uspe ji s pomočjo prijateljev. Pravljica nas spomni, da se vsi 
celo življenje učimo, napake pa lahko z dobro voljo in pripravlje-
nostjo spremeniti se popravimo ali celo odpravimo. Če bomo s 
pravljico spremenili razmišljanje vsaj 10 oseb iz »saj ni pomemb-
no« v »pomembno je, ker vsi živimo v istem okolju«, če bo vsaj 10 
uporabnikov odpadke pripeljalo na zbirni center namesto odložilo 
na skupno zbiralnico ali še huje, neposredno v naravo, bo naš na-
men dosežen.«
Z današnjo predstavitvijo publikacij za otroke Komunala Trebnje 
d. o. o. tako vstopa v praznovanje 60-letnice delovanja, ki jo bodo 
v podjetju med drugim obeležili s prenovljeno spletno stranjo, ki 
bo uporabnikom omogočala lažji dostop do informacij ter naro-
čanje in spremljanje njihovih storitev, ter odprtjem nadstrešnice 
na zbirnem centru Globoko. 

Komunala Trebnje

novice
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Svetovni dan duševnega zdravja – 10. oktober 
Mnogi ljudje z duševno motnjo ali boleznijo niso deležni zdravljenja, do katerega so upravičeni in skupaj s svojimi bližnjimi še 
vedno doživljajo stigmo in diskriminacijo, zato je pozornost letošnjega dne namenjena neenakosti pri dostopanju do sistema in 
storitev skrbi za duševno zdravje.
V občini Trebnje deluje Ozara Slovenija Nacionalno združenje za kakovost življenja, ki je humanitarna organizacija na področju 
socialnega varstva, ki tudi v Trebnjem zagotavlja strokovno pomoč in podporo ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem v du-
ševni stiski in njihovim svojcem. Pisarna za informiranje in svetovanje deluje od leta 2006 v Trebnjem. Ob podpori občine Trebnje, ki 
sofinancira program javnih del, je uporabnikom na voljo od ponedeljka do petka, in sicer od 8. do 14. ure, na naslovu Goliev trg 4, 
Trebnje oz. na telefonskih številkah 070 550 701, 070 550 706 in 031 743 929.
V pisarni individualno svetujejo in nudijo psihosocialno pomoč, informativne in razbremenilne razgovore ter zagotavljajo tudi social-
no oskrbo na terenu, tedensko deluje skupina za samopomoč ter različne 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 in Občinska uprava Trebnje
Več na NIJZ: https://www.nijz.si/sl/podrocja-dela/moj-zivljenjski-slog/dusevno-zdravje

Obvestilo o lovu
Tudi na območju naše občine bodo do konca leta organizirani 
skupni lovi, ki jih imenujejo lovci brakade. To pomeni, da lovci 
lovijo z lovskimi psi, ki poiščejo divjad in jo nato glasno gonijo. 

Divjad beži in pri tem pogosto priteče iznenada tudi na ceste. 
Lovci so dolžni na cestah, kjer je območje lova, če ni drugih 
ustreznih oznak, postaviti posebne table (na fotografiji) z ozna-
ko OBMOČJE LOVA. Vozniki pa morajo oznake upoštevati in pri-
lagoditi hitrost vožnje. 

Brane Praznik

Sofinanciranje 
šol in vrtcev

Predsednik Vlade RS Janez Janša je postal osebnost leta 2020 
Srednje in Vzhodne Evrope.
Nagrado za izjemne dosežke in prispevek k voditeljstvu Evro-
pe je prejel septembra v okviru 30. Ekonomskega foruma na 
Poljskem. Poslanstvo foruma je ugoden razvoj političnega in 
gospodarskega sodelovanja med državami članicami EU in 
njihovimi sosedami. O  prestižni nagradi v večini slovenskih 
medijev skoraj ni bilo zaslediti zapisa. 
Slovenija niso samo protesti, kot je prikazano v dnevnih no-
vicah.  Slovenija ima vlado, ki je občinam povečala višino po-
vprečnine in sredstva za investicije. Predsednik vlade je na se-
stanku naše poslanske skupine predlagal sofinanciranje vseh 
vrtcev in šol, ki imajo pripravljene projekte. Tako se bo v vsaki 
občini sofinanciral po en projekt.

V Velikem Gabru bodo z dodatnim odkupom zemlje gradili 
novo telovadnico, nato pa z rušitvijo stare telovadnice dogra-
dili novo osnovno šolo. Začelo se bo tudi z izvajanji prepotreb-
nega pločnika.

Franci Kepa, predsednik svetniške skupine OO SDS 

Ljudi želimo bolj motivirati 
za delo kot pa za prejema-

nje socialne pomoči ter 
preprečiti njihove zlorabe

Po uvedbi brezplačnega vrtca za drugega otroka ob sorojencu 
v vrtcu ter brezpogojno za tretjega in vse ostale otroke, po 
uvedbi višjega plačila prispevkov polovično zaposlenim zaradi 
starševstva in po zvišanju pomoči ob rojstvu otroka Ministr-
stvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ga 
vodi podpredsednik NSi Janez Cigler Kralj, nadaljuje politiko 
podpore in spodbujanja pri odločanju za družino in otroke. 
Pripravili smo spremembe štirih zakonov, ki uvajajo pozitiv-
ne spremembe na trgu dela in na področju socialnih ter dru-
žinskih prejemkov. S spremembami zakonov želimo narediti  
sistem preglednejši in pravičnejši, predvsem za uporabnike. 
Ljudi želimo bolj motivirati za delo kot pa za prejemanje so-
cialne pomoči. Iskalcem zaposlitve bodo ponudili primerno 
zaposlitev, težje zaposljivim skupinam pa bodo podaljšali 
možnost vključitve v javna dela z dveh na štiri leta. Minister 
je ob predstavitvi zakonov poudaril, da želijo socialno pomoč 
zagotoviti tistim,  ki jo resnično potrebujejo.
»Delo ni le stvar preživetja, ampak je  tudi vrednota, ki daje 
človeku občutek vrednosti, vključenosti in samoizpolnitve,« 
je minister Cigler Kralj dejal ob spremembah  delovnopravne 
zakonodaje. 
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POLICIJA SVETUJE

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

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

Glede na število prometnih nesreč z udeležbo pešcev najbolj izstopajo, če gledamo koledarsko, pozni jesenski in začetni zimski mese-
ci. V teh mesecih je svetli čas dneva krajši, neugodne vremenske razmere, kot so dež, megla, sneg, pa samo vidljivost dejansko zma-
njšujejo tako pri voznikih motornih vozil kakor tudi pri pešcih. Ravno iz tega razloga policisti poudarjamo, da je v cestnem prometu 
nadvse pomembno, da se vsi udeleženci med seboj dobro vidimo. 
 

Svetujem in priporočam vam, da uporabljate v dnevih, ki so megleni, oziroma ko dežuje in sneži, svetlejša oblačila, v temnejšem času 
dneva pa kresničke in odsevne trakove. Danes kresničko pozna vsaka oseba. Z dolgoletnimi preventivno-vzgojnimi akcijami »Stopimo 
iz teme, Bodi previden) se večina pešcev zaveda pomena uporabe kresničk in drugih odsevnih izdelkov.

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

Vodja policijskega okoliša, Dejan KAVŠEK 

POLICIJSKA 
POSTAJA
TREBNJE

policija
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Srečanje Podeželskih žena 
Tavžentrože iz Velike Loke
Po oklevanju, ali naj bo srečanje Podeželskih žena Tavžentrože 
iz Velike Loke javna prireditev ali zgolj interno srečanje članic, 
je prevladalo slednje in več kot 30 članic društva se je sestalo v 
Šentlovrencu pod Kazinarjevim toplarjem na tradicionalnem lič-
kanju koruze. Tu moramo poudariti, da so organizatorke od ude-
leženk terjale dosledno upoštevanje ukrepov NIJZ in seveda PCT.
In res je škoda, da prireditev ni bila javna, kajti na ličkanju in 
v nadaljevanju programa srečanja je bilo mogoče videti nešte-
to domislic in neverjetno razpoloženje udeleženk. Zajeten kup 
koruze so dekleta in žene zličkale hitro in pri tem pokazale, da 
znanje, ki je bilo nekoč uveljavljeno na podeželju, še ni utonilo v 
pozabo. Koruzo so nato zložile v late toplarja na sušenje in vsaj 
malo zastrle popoldansko sonce, ki je grelo skozi late.
Kot gostjo so povabile k sodelovanju še znano in tudi uveljav-
ljeno pletarko Cvetko Grbec, ki je po rodu iz Velike loke in jim je 
pokazala, kako so včasih iz ličkanja pletli predpražnike in druge 
uporabne predmete. 
Za prireditev so pripravile članice iz ožjega vodstva s predsedni-
co Fani Bregar na čelu pod toplarjem domiselno sceno in seveda 
kup dobrot. Na sceni so prevladovale scenske lutke pri hišnih in 
zabavnih opravilih, povezanih s koruzo. Nekaj lutk pa je bilo izde-
lanih izključno iz poljskih pridelkov. Dobrote, pripravljene pretež-
no iz koruze,  so bile razstavljene in ob zaključku tudi porabljene.  
V programu srečanja so imele tudi simbolični sprejem novih čla-
nic v društvo, tako da so se ženske pomerile v ruženju koruze. Val 
smeha je poželo preoblačenje Branke in Tatjane v romski par in 
nato tudi njun ples, ki je nadvse spominjal na ples v ritmu Romov 
na nekdanjih veselicah. Tudi šaljivo testiranje vonjav z zavezani-
mi očmi in komentiranje ter primerjave z izgubljenim okusom 
zaradi bolezni covid je povzročilo val smeha.
Dekleta in žene so se nato še kar nekaj časa družile ob uživanju 
vseh dobrot, ki so jih ustvarili na Kazini, in tistih, ki so jih prinesle 
na ogled.
Podeželske žene Tavžentrože se v sekciji društva s sedežem na 
Veliki Loki, združujejo zaradi sorodnih interesov in tokrat jih je 
bilo na srečanju kljub omejitvam zaradi covida znatno več kot v 
preteklih letih, kar seveda pomeni, da takšna druženja še kako 
manjkajo. 

Brane Praznik

tavžentrože
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Mitja Svet
Atletika. Kraljica športa. Položeno v zibel 
ali pridobljena ljubezen?
Mogoče kar oboje. Že ko sem bil otrok, mi 
je mama pripovedovala, da je bila šolska 
prvakinja v skoku v višino in to v konkuren-
ci s fanti in dekleti. To je bil zame velik izziv. 
V mojem sosedstvu sem se rad pridružil 
starejšim fantom, ki so na zelenici posta-
vili improvizirana stojala za skok v višino in 
star jogi, poleg tega pa tudi žagovino, da 
smo lahko skakali v daljino. Spomnim se 
tudi, da smo že v vrtcu skakali v peskovnik 
in tekmovali, kdo dlje skoči. 

Ste član slovenske atletske veteranske 
reprezentance. Imate pridobljene vse 
licence za atletskega trenerja in v Treb-
njem uspešno vodite sekcijo mladih in 
18+. Kaj vas je pritegnilo?
Tekmovalnost je, kot vse kaže, prirojena. 
Tako se tudi sedaj v zrelih letih rad ude-
ležim kakšnega veteranskega tekmovanja, 
ampak potrebno je poslušati svoje telo in s 
tekmovanji nikakor ne pretiravam.
Veliko več energije namenjam vzgoji mla-
dih atletov. Že kar nekaj časa je v meni 
tlela želja, da bi svoje znanje na področju 
športa in atletike začel prenašati na mlade. 
V Trebnjem namreč otroci niso imeli veliko 
možnosti vadbe bazičnih športnih panog. 
Ko sem pridobil vse licence in dovoljenja 
za atletskega trenerja, sem se povezal z 
Atletskim Klubom Krka in jeseni leta 2015 
smo v Trebnjem ustanovili atletsko sekci-
jo, podružnico kluba. V tistem času je bila 
v Trebnjem ravno zaključena prva faza 
prenove stadiona in dobili smo novo atlet-
sko stezo. To je bil tudi povod, da je lokal-
na skupnost z navdušenjem sprejela ter 
podprla mojo pobudo za začetek atletike 
v Trebnjem. 

Ste treninge pričeli s kakšnim posebnim 
namenom?
Poudariti moram, da s treningi otrok ni-
sem pričel z namenom ustvarjati šampi-
one in zmagovalce na raznih prvenstvih. 
Prvi cilj je bil, da otroke naučimo osnov-
nih gibalnih vzorcev, v mojem primeru v 
smeri teka, hoje, skokov, metov in osta-
lega. Za razliko od naše mladosti je treba 
priznati, da imajo danes otroci povsem 
drugačen način življenja in drugačne pri-
oritete. Športno treniranje ni samo po 
sebi umevno, otroci imajo veliko dodatnih 
aktivnosti, ki jih morajo usklajevati. Če pa 
jim uspemo ponuditi bazično gibalno ak-
tivnost, ki od njih ne zahteva drugega kot 
športne copate, majico, trenirko in dva- do 
trikrat na teden uro in pol časa in jih s tem 

razbremeni vsakdanjega stresa, potem je 
uspeh zagotovljen. To pa je tisto, kar poleg 
družbe med prijatelji seveda, privlači veči-
no otrok, ki trenira pri meni.

Kdo sploh je Mitja Svet? 
Prihajam iz Savinjske doline, iz Prebolda, 
kjer smo bili obkroženi z naravo. V osnovni 
šoli smo bili zelo športna generacija; roko-
met, košarka, nogomet, teki, skoki so bili 
športi, ki so me pritegnili. Tudi plavanje, 
saj v mojem rojstnem kraju že skoraj 100 
let stoji olimpijski plavalni bazen. V zadnjih 
dveh razredih osnovne šole pa smo pričeli 
s treningi atletike, ki me je zelo pritegni-
la. Takrat sem nanizal kar nekaj športnih 
uspehov. Postal sem državni prvak v skoku 
v višino in v mnogoboju v kategoriji pionir-
jev, drugi pa sem bil na visokih ovirah. 
Šolanje sem nadaljeval na gimnaziji v Ce-
lju in vsa štiri leta tudi zavzeto treniral v 
Atletskem društvu Kladivar. Na sloven-
skih prvenstvih sem se redno uvrščal na 
zmagovalni oder. Večkrat sem tudi branil 
barve slovenske državne reprezentance 
na meddržavnih tekmovanjih. Moji glavni 
disciplini sta bili skok v višino in tek na 110 
m z ovirami. Seveda pa sem vsako leto te-
kmoval tudi v mnogobojih. Na »Partizan-
ski Olimpijadi« nekdanje skupne države za 
mlajše mladince v Foči sem dosegel enega 
največjih uspehov, ko sem osvojil srebr-
no medaljo v skoku v višino. Z odhodom 
na služenje vojaškega roka sem z atletiko 
zaključil, saj me je kasneje čakal študij, ki 
sem se mu popolnoma posvetil. V Ma-
riboru sem diplomiral iz ekonomije in se 
takoj po študiju preselil v Trebnje, kamor 
me je pripeljala ljubezen. Tu sem si ustvaril 
družino. Z atletiko pa kakšnih 15 let nisem 
imel neposrednega stika.

Mitja Svet

Tudi Mitja enakopravno tekmuje z otroki

Kje pa poteka vaš redni delovni dan?
Že več kot dvajset let sem zaposlen v 
podjetju v Ljubljani, ki se ukvarja z infor-
macijsko tehnologijo. Delam kot direktor 
poslovanja za določen segment kupcev. 
Moje delo v službi je popolnoma drugač-
no kot na stadionu in verjamem, da mi ta 
diverziteta zelo koristi. Treniramo trikrat 
tedensko, v tekmovalnem obdobju veli-
kokrat dodamo v trenažni proces še kak-
šen trening, kar pomeni, da sem čez teden 
res polno zaseden. Dopoldne s službeni-
mi, popoldne in zvečer pa s športnimi ak-
tivnostmi. Atletska tekmovanja na državni 
ravni so praviloma med vikendi, tako da 
sem odsoten tudi marsikateri vikend. Tako 
je usklajevanje službe, atletike in zasebne-
ga življenja zelo velik izziv.

Koga vse ste trenirali?
Moja trenerska kariera je relativno krat-
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ka, ampak lahko se pohvalim, da je v tem 
času atletiko v Trebnjem treniralo oziroma 
jo še trenira preko 200 otrok, od katerih 
pa sta sedaj kar dva stalna reprezentanta 
Slovenije, ki redno nastopata na evrop-
skih in svetovnih prvenstvih za starejše 
kategorije. To sta Matevž Šuštaršič in Eva 
Murn, ki sta dva izmed tistih 12 atletov, ki 
so se udeležili prvega atletskega treninga 
v Trebnjem oktobra leta 2015. Matevž se-
daj nastopa v teku na 100 in 200 metrov v 
mlajše članski kategoriji, Eva pa je letos v 
teku na 100 metrov z ovirami še nastopala 
v kategoriji mladink. Letos sta oba nasto-
pila na evropskem prvenstvu, Eva pa tudi 
na svetovnem prvenstvu, kar se je žal Ma-
tevžu lani kljub doseženim normam izmu-
znilo, saj je bilo zaradi COVID-19 prvenstvo 
prestavljeno. 

Koliko otrok je aktivnih?
Trenutno je v Trebnjem aktivnih preko 80 
otrok, od tega 15 v Atletski abecedi, ki se 
šele spoznava s prvimi atletskimi kora-
ki. Sicer pa imamo v Trebnjem kar nekaj 
odličnih mladih atletov v kategorijah U12 
do U16, ki že pridno posegajo po najvišjih 
mestih v državi. Usmerjeni smo torej 
predvsem v starostne kategorije osnov-
nošolske atletike, čeprav pri nas trenira 
tudi 10 srednješolcev, med katerimi jih 
nekaj ne tekmuje več in treninge obiskuje 
predvsem z namenom dobre telesne pri-
prave in druženja.

Ali ima atletika svoj trenerski fokus?
Pri vseh športih, ki v Sloveniji delujejo v 
okviru Olimpijskega komiteja in s tem v 
okviru nacionalnih panožnih zvez, je po-
trebno natančno upoštevali stroga pra-
vila in predpise na področju športnega 
treniranja. Vsi strokovni delavci moramo 
posedovati ustrezno licenco, ki se obnav-
lja vsako leto, poleg tega pa je potrebno 

imeti tudi urejen vpis v Razvid strokovno 
izobraženih in strokovno usposobljenih 
delavcev v športu. Ministrstvo za izobraže-
vanje, znanost in šport na podlagi doseže-
ne usposobljenosti opravi vpis v ta Razvid. 
Izobraževanja oziroma usposabljanja za 
pridobitev strokovne usposobljenosti vsa-
ko leto organizira Atletska zveza Slovenije 
in pričakovati je, da bomo glede na pogo-
je, ki vsebujejo tudi obvezno dokončanje 
srednje šole, na usposabljanje za pridobi-
tev strokovne usposobljenosti 1. stopnje 
kmalu poslali prve naše predstavnike. 

Trener je pomembna osebnost, trening 
pa je poleg šole le del odraščanja. Težko 
je doseči dober trening, če ima mladi 
atlet v šoli težave. To dobro usklajujete?
Opažam, da so otroci, ki trenirajo atleti-
ko v Trebnjem, praviloma tudi zelo dobri 
v šoli. Kot trener se zavedam, da s svojim 
delom z otroki pomembno vplivam na nji-
hov razvoj in je zato moja naloga, da jih 
vzpodbujam, da so vestni na vseh področ-
jih. Zaenkrat še nimam izkušenj, ko bi nek 
atlet zaradi treniranja atletike imel težave 
v šoli. Otroci se z rednimi treningi nauči-
jo ekonomičnega razpolaganja s svojim 
časom. Če otrok zaradi šolskih obveznosti 
občasno manjka na treningu, se zagotovo 
ne bo podrl svet. Na naslednjem treningu 
bo zaradi tega še bolj dobre volje in bolje 
skoncentriran, saj ve, da mu je uspelo v 
šoli. Tudi mene so vedno učili, da je šola 
na prvem mestu. Nekaj najlepšega je, če 
trener sliši, da je njegov varovanec, atlet-
ski reprezentant, ob koncu srednje šole 
tudi zlati maturant. Poznam kar nekaj atle-
tov, tudi olimpijcev, s takšnim dosežkom.

Kako potekajo treningi?
V Trebnjem treninge izvajamo ob torkih, 
četrtkih in petkih. Trening traja pravilo-
ma uro in pol in je sestavljen iz uvodnega 

ogrevanja ter aktivacije, glavnega dela in 
zaključka. Aktivacija je pripravljena glede 
na vsebino glavnega dela treninga. Torej, 
če bo trening vseboval sprinte, z aktivacijo 
vzpodbudimo mišične skupine, ki sode-
lujejo pri sprintih. Podobno je pri skokih, 
metih in daljših tekih. Glavni del treninga 
se razlikuje glede na obdobje, v katerem 
smo. Če gre za osnovno pripravljalno ob-
dobje, delamo veliko na kondicijskih vajah, 
tekih, moči. V posebnem pripravljalnem 
obdobju se vključujejo tehnike izvedbe ra-
zličnih atletskih disciplin, poudarek je na 
hitrosti. Še večji poudarek na tehniki pa 
je v tekmovalnem obdobju. V zaključnem 
delu treninga praviloma opravimo še ohla-
janje, iztek in razteg.

Kateri so za vas pomembni oz. zavidanja 
vredni rezultati in uspehi?
Največji uspeh, po katerem sam merim 
uspešnost svojih treningov v Trebnjem, 
je, da so otroci po treningu zadovoljni, 
praviloma tudi utrujeni, odidejo domov in 
se še bolj zadovoljni naslednjič z veseljem 
vrnejo na trening. Po možnosti pa s sabo 
pripeljejo še kakšnega prijatelja. Trening 
mora biti želja in ne obveza. V trenutku, 
ko trening postane obveza, se je potrebno 
z otrokom pogovoriti in ugotoviti, zakaj je 
tako. Zelo me veseli, ko opazujem gibalni 
razvoj mladih, ko vidim, kako je v letu dni 
otrok napredoval, se marsikdo pravzaprav 
sploh naučil teči. 
V zadnjem letu dni so mladi Trebanjci 
osvojili toliko odličnih uvrstitev na držav-
nih prvenstvih, da je premalo prostora 
za naštevanje le-teh, a vseeno nekaj do-
sežkov v zadnjih letih: Karla Jerič, Tjaž Dja-
ip Bartolj, Matic Radelj, Tjaž Jevnikar, Eva 
Murn in Matevž Šuštaršič.

Spremembe v življenju so stalnica. Kaj pa 
v športu? Boste v sistem treninga vnesli 
kakšne spremembe?
V sistem treninga vedno prinašamo kakš-
ne spremembe, izboljšave. Vsaka sezona 
nas nauči kaj novega. V primerjavi s kon-
kurenco na tekmovanjih vidimo, kje bi 
lahko še napredovali. Znanost in praksa na 
področju športa gresta naprej, trenerji se 
redno izobražujemo in spoznavamo nove 
pristope. Toda te pristope moramo vpe-
ljevati premišljeno in ne z velikimi koraki. 
Predvsem si prizadevamo, da so otroci 
splošno dobro fizično pripravljeni in da se 
s tem izognemo mogočim poškodbam ob 
velikih, predvsem tekmovalnih obremeni-
tvah. 

Ključ do uspeha je trdo delo. So otroci 
željni dela, treninga?

Njegovi varovanci
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Otroci so definitivno željni trdega dela, saj 
se primerjajo s sošolci, vrstniki in želijo 
biti boljši. Nenazadnje pa želijo, predvsem 
starejši, biti v formi za premagovanje dru-
gih, netekmovalnih naporov. Opažam, da 
imajo tudi otroci, ki ne želijo sodelovati 
na prvenstvenih tekmovanjih, zelo močno 
željo po trdem delu. Verjetno to izhaja iz 
dobrega vzdušja v skupini in medsebojne 
motivacije med mojimi varovanci.

Gre kdo od mladih atletov po stopinjah 
sedaj naše Anite Horvat, ki je v samem 
vrhu?
Nedvomno to lahko rečemo za Matevža 
Šuštaršiča in Evo Murn, katerima manjka 
še nekaj let do vrhunca in upamo, da jima 
bo uspelo. Zadaj pa že trkajo na vrata mla-
di iz pionirske kategorije, ki pa bodo mora-
li priti še preko mladinskih kategorij.

Koliko uspešnih atletov je pod vašim okri-
ljem?
Zame so uspešni vsi otroci, ki so napre-
dovali, se naučili teči, hoditi, skakati in 
metati. Vsak po svoje in v okviru svojih 
zmožnosti. Uspešni so vsi, ki mi to potrdijo 
z nasmehom na njihovih obrazih in z vra-
čanjem na trening. Menim, da bi morala 
biti ta dejstva merilo za uspešnost trenerja 
mladih športnikov.

Kaj bi dejali človeku, ki bi vas vprašal, kaj 
imate od športa?
Veselje in zadovoljstvo, to je tisto, kar pri-
naša šport.

Koronavirus je močno vplival in še vedno 
vpliva tudi na življenje vseh športnikov. 
Kako ste to občutili vi kot trener?
Med vsakim zaprtjem države smo se strik-
tno držali odlokov in prekinili izvajanje 
skupinskih treningov. Med tem časom pa 
otroke nismo prepustili samim sebi. Vsem 
atletom in njihovim staršem sem pošiljal 
načrte treningov, prilagojene tako, da so 
jih lahko otroci izvajali sami doma ali pa 
tudi v družbi staršev. Veliko otrok mi je ob 
vrnitvi na stadion povedalo, da so kar red-
no, nekajkrat tedensko izvajali napisane 
treninge. Nekateri so napravili praktično 
vse predlagane treninge. Povedati mo-
ram, da se je spomladi zelo poznalo, kdo 
je pozimi sam pridno delal.

Kakšno anekdota iz vaše športne poti?
Čeprav atletika velja za kraljico športov, 
na stadione, razen na olimpijskih igrah 
ter svetovnih prvenstvih in velikih tradici-
onalnih mitingih, ne privablja tako veliko 
gledalcev kot nekateri drugi, predvsem 
ekipni športi. Otrokom zelo rad povem, 

da sem skakal v višino pred polnim sta-
dionom gledalcev. To je bilo v Foči na 
»Partizanski olimpijadi«, ko sem branil 
barve Slovenije in pred polnimi tribunami 
osvojil drugo mesto. Res je bil neverjeten 
občutek, ko ti ob uspešnem skoku ploska 
ves stadion. Atleti smo pa šele po tekmo-
vanju izvedeli, zakaj so bile takrat tribune 
na stadionu polne. Takoj za atletiko je bila 
namreč na sporedu nogometna tekma, 
na kateri je igrala domača, bosanska re-
prezentanca.

Za konec beseda za bralce.
Atletika kot osnova vseh športov je za 
mlade športnike lahko odskočna deska 
za marsikateri drugi šport. Verjetno ste 
na medmrežju že videli kakšen posnetek 
smučarjev, ki se pripravljajo na novo se-

zono in se potijo na atletskem stadionu 
ob izvedbi klasičnih atletskih treningov. 
Podobno je tudi pri drugih športih. Nič ni 
narobe, če otroci prve korake v šport spo-
znavajo preko atletske abecede. Pri pre-
hodu v druge športe jim bo tako le lažje. 
Nič pa tudi ni narobe, če se z atletiko, pa 
naj bo to le tek in vaje za boljši tekaški ko-
rak, ukvarjajo odrasli in starejši. To pa je 
razlog, da imamo tudi odrasli dvakrat te-
densko v Trebnjem atletske treninge. 
Komaj čakam, da bomo po koncu epide-
mije lahko organizirali naš tradicionalni 
atletski miting, saj smo že drugo leto za-
pored brez lokalnega tekmovanja, na ka-
terem so se lahko preizkusili vsi Trebanjci, 
od najmlajših do najstarejših.

Mojca Smolič

Motivacije več kot dovolj

Ogrevanje

intervju



16
Trebnje

Postanite član zadovoljnih slušateljev 
Univerze za tretje življenjsko obdobje 
tudi vi
Po podatkih Statističnega urada je 21 % prebivalcev Slovenije starih 65 ali več 
let. Starajoča družba je izziv, ki prinaša vrsto pozitivnih priložnosti za oblikovanje 
kakovostnega življenja vseh, in sicer v obliki dejavnega staranja, spodbujanja so-
lidarnosti med generacijami in medgeneracijskega učenja. Predvsem slednje se v 
naši občini že več kot dvajset let udejanja v okviru Univerze za tretje življenjsko 
obdobje (UTŽO) Trebnje.
Ta je v  torek, 5. oktobra 2021, slavnostno odprla vrata v novo študijsko leto, 
tokrat v Kulturnem domu Mirna. Za bogat kulturni program je tokrat poskrbela 
dramska igralka Saša Pavček
Univerza tudi letos ponuja obsežen in pester program delavnic, krožkov in eks-
kurzij. K vpisu vabimo vse »sveže« upokojence in tudi tiste, ki želite ostati z nami. 
Program delavnic lahko preberete na naši spletni strani www.ciktrebnje.si. Za več 
informacij pa smo vam na voljo na 07 34 82 109 ali martina.podlesnik@ciktreb-
nje.si.

Tanja Vrčkovnik, CIK Trebnje

Obisk romskega naselja Pušča
Ker se program VNRC Vejar zaključuje, smo se odločili, da obiščemo Prekmurje 
in tamkajšnje romsko naselje Pušča. Želeli smo spoznati dejavnosti, način dela 
ter primere dobrih praks vpeljati na naše območje. Nekateri pripadniki romske 
skupnosti so se izleta z veseljem udeležili ter spoznali drugačen način življenja 
brez izgube kulturne identitete. Ogledali smo si tamkajšnji vrtec, ki deluje že 
skoraj 60 let. Romski svetnik nas je vodil skozi naselje in nam predstavil poseb-
nosti, ogledali smo si večnamensko dvorano in prostore društev ter krajevne 
skupnosti. Pot smo nadaljevali v Mursko Soboto, kjer ima sedež Zveza Romov 
Slovenije in Romski informativni center Romic. Predstavili so nam njihovo delo, 
sledila  je diskusija o romski problematiki v Prekmurju in v jugovzhodni Slove-
niji. Sprehodili smo se tudi skozi Evropski muzej romske kulture in zgodovine. 
Razšli smo se z željo, da se tudi v bodoče še srečamo, bodisi na Dolenjskem 
bodisi v Prekmurju. 

VNRC Vejar
Tina Zaplatar

Literarni večer  
z Janijem Virkom
V ponedeljek 27. 9. 2021, smo v knjižnici Trebnje v sodelovanju 
z založbo Beletrina pripravili literarni večer. Gostili smo pesnika, 
pisatelja, esejista, športnika, očeta petih otrok … Janija Virka. V 
sproščenem pogovoru s Simono Lužar smo slišali veliko zanimi-
vega o njegovem življenju in delu. V ospredju je bil Virkov zadnji, 
tj. deseti, roman Jaka in Vane, postavljen v osemdeseta leta. Jaka 
v vojašnici spozna odbitega in ekscentričnega ljubljanskega pe-
snika Vaneta in se z njim spoprijatelji. Po vojski skupaj zaživita 
bohemsko študentsko življenje s potikanjem po Evropi in potova-
njem v Španijo po sledeh slikarja Goye. Jani Virk nam je pripove-
doval tudi o svojem športnem udejstvovanju, služenju vojske na 
Kosovu, delu na RTV. Preživeli smo zelo prijeten večer, za kar se 
zahvaljujemo založbi Beletrina.

Petra Podkrižnik
Foto: Knjižnica Pavla Golie Trebnje
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Dan dejavnosti 4 Prometna 
deteljica na OŠ Veliki Gaber
V četrtek, 16. 9. 2021, so učenci 1., 2. in 3. razreda imeli TEHNIŠKI 
DAN – 4 PROMETNA DETELJICA.
Delavnice tehniškega dneva so izvedle izvajalke iz Zavoda Varna 
pot v sklopu projekta Evropski teden mobilnosti 2021, v katerem 
sodeluje tudi Občina Trebnje.
Učenci so preko izkustvenega učenja na igriv način usvajali pojme 
in pravila v prometu. Moderatorke so odlično vodile učence po 
postajah.
Delavnica 4 Prometna deteljica (oziroma delavnica zvOzi) je bila 
izvedena v sklopu aktivnosti »Aktivno v vrtec ali šolo«, ki se izvaja 
v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, in jo financira Ministr-
stvo za okolje in prostor v okviru sredstev Sklada za podnebne 
spremembe (posredniški organ je Ministrstvo za infrastrukturo).

Justina Zupančič

Projekt Pogum na  
Podružnični šoli Šentlovrenc
V mesecu septembru sva se z učiteljico Petro Kastelic odločila, 
da v okviru projekta Pogum  v podaljšanem bivanju na šolskem 
igrišču PŠ Šentlovrenc narišemo talne igre in izdelamo manjši koš 
za igre z žogo. Koš smo z učenci izdelali iz leskovih in vrbovih vej. 
Ko smo ga izdelali in ga uporabljali, smo ugotovili, da ga moramo 
izboljšati tako, da bo žoga prihajala iz koša samo iz želene strani, 
zato smo izdelali klančino, ki usmerja žogo v želeno smer. Z učen-
ci  smo se med izdelavo koša pogovarjali, katere talne igre bi iz-
delali. Izbrali smo: mrežo za koordinacijo gibanja, twister, ristanc 
in kroge za različne gibalne igre. Pregledali smo prostor, kjer bi se 
nahajale, in nato naredili skico. Pred  risanjem smo  ugotovili, da 
je potrebno prostor najprej zavarovati in pomesti. Na čisti asfalt 
smo s kredo in žnoro narisali igro in jo pobarvali s trajnimi bar-

Delovno druženje  
mladih mažoret
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD), Območna izpostava 
Trebnje, že vrsto let v sodelovanju z Mažoretno zvezo Slovenije in 
Trebanjskimi mažoretami pripravlja enodnevni seminar za mažo-
rete. Zaradi epidemičnih razmer so letos tradicionalni seminar 
izvedli v prilagojeni obliki – seminar je bil krajši kot običajno in je 
potekal z manjšim številom udeleženk. 
Tokrat so se mažorete zbrale tretjo soboto v septembru, seminar 
pa je bil namenjen skupinam junior in starejši kadet, starim od 
11 do 14 let. Seminar se je odvijal v Športnem parku Trebnje, 
zbrale pa so se mažorete iz treh društev: Klub novomeških mažo-
ret, Športno kulturno društvo Mažoretke Dobova in Trebanjske 
mažorete. Delavnico plesno-gibalnega ogrevanja je vodila Nuša 
Bedene. Pod mentorstvom Barbare Novine pa so nato mažorete 
nadgrajevale še tehniko dela s palico. 

Na koncu srečanja, ki je bilo izvedeno ob upoštevanju odlokov 
Vlade RS in priporočil NIJZ, so udeleženke prejele potrdila.

Joži Sinur
Foto: JSKD OI Trebnje

vami. Učenci od 1. do 5. razreda so pri delu aktivno sodelovali, 
sedaj pa se zelo radi s svojimi izdelki tudi igrajo in si izmišljajo 
nove igre. 

 Uroš Primc, učitelj

novice
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Prostovoljna 
gasilka ANDREJA 
ZUPANČIČ
Andreja je prostovoljna gasilka, ki jo ga-
silstvo spremlja od malih nog, že skoraj 
četrt stoletja. Pri njih gre gasilstvo iz roda 
v rod. Tudi sama mu je predana s telesom 
in dušo in pravi, da so gasilci njena druga 
družina. 

Kako se spominjate svojih prvih korakov 
pri gasilcih?
Izhajam iz družine, kjer je gasilstvo doma 
že več generacij in mi je bilo domala po-
loženo v zibel. S tem sem odraščala. Moji 
začetki v gasilstvu so se začeli v PGD Šent-
lovrenc, kjer sem aktivna še danes in tu 
ostajam. Spomini na začetek in prehoje-
no pot so lepi in rada se jih spominjam. 
Zelo me veseli napredek v gasilstvu, tako 
v nadgradnji znanja med nami kakor tudi v 
sami organizaciji, opremi in miselnosti na 
splošno.

Kaj sploh pomeni biti prostovoljna gasil-
ka, prostovoljni gasilec?
Prostovoljni gasilci smo v stalni pripravlje-
nosti, vendar se številčnost zelo zmanjša v 
času naših rednih služb, zato smo le delna 
pomoč poklicnim enotam, ki so napram 
nam 24 ur na dan v stalni pripravljenosti. 
Preko pozivnikov in SMS-obvestila se po-
zove gasilce v primeru intervencije in akci-
ja steče. Gasilstvo z leti postane del tebe, 
način življenja. Čutiš obveznost, ki ti pride 
pod kožo in postane del tvojega vsakdana. 
Vsaka intervencija zahteva svoj pristop in 
svoj način pomoči. Neka ovira na cestišču 
ni tako nujna kot prometna nesreča, kjer 

se rešuje življenja in šteje vsaka sekunda. 
Najpomembnejše, kar rešujemo, so ljudje 
in živali. Premoženje in objekti so na dru-
gem mestu.

Ali prostovoljni gasilec sploh kdaj pomisli 
nase?
Ko gasilec dobi poziv, ne razmišlja o sebi. 
Razmišljaš samo o tem, kako bi lahko čim 
bolj pomagal, kako bi dal vse od sebe. 
Vsaka intervencija pa se te dotakne in ve-
čina jo predeluje potem še v svoji glavi. 
Še večja težava pa je, saj vsi delujemo na 

svojem, domačem terenu in poznaš veči-
no ljudi in tako so vedno v vse vpeta tudi 
čustva.

V gasilskih vrstah ste spoznali tudi vašega 
partnerja, ki je tudi gasilec.
Našla sva se pred 20 leti na tečaju za 
mentorje mladine v Novem mestu. Ker 
sem bila klepetava, me je predavatelj 
presedel k Alešu, mojemu sedanjemu 
partnerju, in rodila se je »gasilska« sim-
patija, ki je kasneje prerasla v ljubezen, 
partnerstvo, družino. Danes imava dve 
hčeri in tudi njiju sva že zastrupila z »gasi-
lijado,« saj starejša hči Nika že tekmuje in 
je zelo zagnana. Iza pa gre tudi po pravih 
stopinjah, saj večkrat pove, da ko odras-
te, bo gasilka.

Si to štejete v plus ali minus?
Vsekakor v plus, saj pri delu potrebuješ 
ljudi, na katere se brez težav zaneseš. 
Sama vse to najdem ravno pri svojem 
partnerju, pri družini. Dejstvo pa je, da če 
»gasilijade« ne razumeš, je ne sprejmeš 
za svoje, je verjetno dosti težje, kot če je 
to del tvojega življenja. Enostavno moraš 
biti malo zastrupljen z njo.

Kako to vpliva na vajin odnos?
Biti gasilka in imeti partnerja, ki je tudi 
gasilec, je zame privilegij. Dobro pozna 
moje delo v gasilskih vrstah in me pri 
vseh situacijah nesebično podpira. Če 
tega ne razumeš, je verjetno dosti težje. 
Izjemno sem mu hvaležna.

Kljub družini in službi pa vaša dejavnost 
v gasilskih vrstah ne pojenja. Kje vse ste 
prisotni?
Svoje aktivno delo iz GD Šentlovrenc sem 
razširila še na Gasilsko zvezo Trebnje, ga-
silsko regijo do Gasilske zveze Slovenije, 
kjer sem v tem mandatu članica Mladin-
skega sveta GZS. Več mandatov pa sem 
sodelovala tudi v Mladinski komisiji GZ 
Trebnje. Sedaj sem že drugi mandat v 
vlogi njene predsednice in moram pove-
dati, da MK GZT deluje zelo dobro. De-
lam pa tudi v mladinski komisiji v Gasilski 
regiji Dolenjska. Ker pa v domači zvezi 
potekajo številni projekti za gasilsko mla-
dino tudi na nivoju regije, sem večkrat 
tudi v vlogi predavateljice pri izobraže-
vanjih, ki jih organizira Zveza, in pa tudi 
gasilska sodnica na tekmovanjih Zveze in 
regije. Delo na treh nivojih je dokaj zah-
tevno in včasih tudi naporno.

Med najbolj uspešnimi je zagotovo vsa-
koletno taborjenje gasilske mladine v 
kampu Veli Jože v Savudriji.

intervju
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V Savudriji tabori v dveh skupinah med 
50 in 100 mladih − bodočih gasilcev. Z 
dobro ekipo mentorjev jim vedno damo 
en čudovit kamenček v mozaik otroštva 
in s tem tudi lep zaklad spominov. Vsako 
leto je posebno in vsaka generacija pusti 
drugačne sledi.

Kako vas je gasilstvo zaznamovalo?
Gasilci so del moje družine in življenja. 
Hvaležna sem svojemu dedku, da me 
je navdušil za to lepo prostovoljstvo. 
Čeprav so včasih tudi pomisleki, da česa 
ne zmorem, da česa nisem sposobna, 
ker sem ženska, so mi ravno gasilci dali 
samozavest, da zmorem. Vzpodbude, 
nova znanja, napredki in izkušnje so 
hkrati del mene in mi dajo novih moči, 
zagona za delo. 

Letos ste dobili bronasti znak Civil-
ne zaščite za požrtvovalno in uspešno 
opravljanje nalog zaščite, reševanja in 
pomoči. Kaj vam pomeni?
Moram reči, da mi je pobožalo dušo. Za-
dovoljstvo, ki sem ga ob prejemu čutila, 
mi je pokazatelj, da delam prav in da tudi 
drugi vidijo moje prostovoljstvo. Smo 
edina organizacija, ki rešuje premoženja, 
imetja ljudi in življenja drugih brez pomis-
leka, da pri vsem tvegaš svoje življenje. 
V trenutku, ko je intervencija, ne raz-
mišljaš o tem, ampak greš prostovoljno 
v akcijo in vesel si, če je izid dober za 
celotno družbo. Žalosti pa me, če ljud-

je nimajo občutka za pomoč drug dru-
gemu in to, da si ne znajo prostovoljno 
pomagati. 

Andreja je kljub družini, službi in tudi 
bolezni aktivna v »gasileriji«, kot ji sama 
pravi. Njena vizija je privabiti čim več 
mladih, ki jih preko igre vpelješ v te vrs-
te. 
Želimo ji, da bo njeno uspešno delo 
dober zgled tako mlajši kakor tudi 
starejši generaciji.

Mojca Smolič

intervju
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Tudi letos prva 
nagrada za bučo 
velikanko v roke 
Lovšetovim  
v Veliko Ševnico
Janko in Nina Lovše že več kot desetletje 
tekmujeta za največjo bučo velikanko. 
Tudi letos sta zmagala z bučo velikanko, ki 
je tehtala 719 kg, kakor tudi z 47 kg težko 
lubenico.

Kdaj pričnete z vzgojo buče?
»Buča raste od sredina aprila, ko ni več bo-
jazni za mraz. Takrat seme damo v lonček 
s substratom, ki ga pustimo na toplem, da 
vzklije. Po parih dneh so že prvi klični li-
sti. Rastlino nato presadimo v rastlinjak na 
prostor, kjer potem raste. Buča potrebuje 
veliko vode, bogato zemljo s hranili, ki jo 
za naslednjo sezono pripravimo že pred 
zimo, in pa seveda veliko truda. Predvsem 
pa ne sme manjkati tistega pravega vese-
lja za vzgajanje.«

Koliko časa pa že tekmujete?
»Tekmujemo že enajsto leto po vrsti. Le-
tos je bilo glede na trenutno stanje pa 
tudi glede vremenskih razmer najmanj 
buč na tekmovanju. Zmrzal, toča in nato 
še neverjetna suša so zmanjšali pridelke in 
posledično tudi udeležbo na tekmovanju. 
Bilo pa je deset tekmovalnih buč, ki so do-
segle zavidljivo težo.
V parku Mozirski gaj zelo lepo poskrbijo za 
tekmovalce kot tudi za udeležence, navija-
če tekmovalcev in ravno tako za obiskoval-
ce parka. Veseli so tudi tistih malo manjših 
buč, saj vedo, da le s trudom lahko zraste-
jo v take težke lepotice.«

Kakšno težo pa ste dosegli letos?
»Naša buča je letos tehtala 719 kg, kar je 
rekord v tehtanju buč velikank v Mozirju, 
lansko leto pa le 713 kg. Janko drži rekord 
tako v Sloveniji kot Avstriji v najtežje steh-
tani buči, in sicer 794,5 kg iz leta 2014. 
Zadnja leta mu z veseljem pomagam tudi 
jaz, ker je res veliko dela z bučo. Zadnji dve 
leti se kar dobro pozna tudi na teži, saj so 
buče čedalje težje,« v smehu pove žena 
Nina.

Janko pa z veseljem vzgaja tudi lubenice. 
Kakšno težo pa je dosegel z njo letos?
»Njegova najtežja lubenica je tehtala 60 
kg. Z letošnjo, ki je tehtala 47 kg, pa si deli 
prvo mesto s tekmovalcem in prijateljem 
Urošem Fifoltom iz Koroške vasi pri No-

»Gučalka«  
v enoti Romano
Enota Romano je v septembru zopet 
odprla svoja vrata in odprtja so se razve-
selili tudi romski otroci, ki vsakodnevno 
prihajajo v vrtec. Mesec september nam 
je prinesel veliko lepega vremena, zato 
smo ga izkoristili za igro na svežem zraku 
na igrišču vrtca. Med poletjem so nam 
postavili gugalnico, ki je požela nemalo 
veselja med romskimi otroki. Vsekakor 
nas čaka dolga pot, da se najprej nau-
čijo pravilnega guganja. »Daj, trkovini 
me,« pravi deček in prijatelji ga z vese-
ljem zagugajo. Otroci se bodo ob pravil-
ni uporabi gugalnice naučili vzdrževanja 
ravnotežja in urili koordinacijo telesa, 
rok in nog. Obenem bodo krepili tudi 
vzdržljivost in moč pri držanju in samem 
guganju. Želimo si, da bi bilo vreme še 
nekaj časa lepo, da bomo lahko izkoristili 
dneve v naravi.

Maja Vrhovec

vem mestu, ki drži rekord v teži lubenice 
69 kg.«

Je vzgoja lubenice kaj drugačna od buč?
»Tako kot bučam je veliko truda treba na-
meniti tudi lubenici. Tudi te najprej posa-
dimo v lonček in šele nato na prostor oz. 
na polje, kjer potem raste. Tudi ta potre-
buje svojo nego in dovolj vlage.«

Janko in Nina sta prejela denarno nagra-
do v višini 1000 EUR in male gospodinjske 
aparate.
Upajmo, da bosta tudi v naslednjem letu 
uspela obdržati naslov prvaka tako v buči 
kot pri lubenicah.

Mojca Smolič

novice
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Zala Hrastar, modna 
oblikovalka, prejela prestižno 
nagrado
Zala, ki ustvarja pod umetniškim imenom MORJA, je magistrska 
študentka Oblikovanja tekstilij in oblačil na Naravoslovnotehniški 
fakulteti v Ljubljani. Največji poudarek daje  preoblikovanju od-
padnega tekstila in oblačil v nove, uporabne izdelke, ki jih napolni 
s čustvi in energijo z namenom, da jih obvaruje pred odpadnimi 
odlagališči. Septembra se je s svojo oblačilno kolekcijo, narejeno 
iz odpadnih tekstilnih materialov, poimenovano ‘Sprehod med 
spomini’, udeležila natečaja STYLO 2021 za mlade modne obli-
kovalce, ki ga je letos že šesto leto zapored organiziral Center 
mladih Koper z namenom, da mlade in še neuveljavljene modne 
oblikovalce spodbudijo na njihovi poti. 

Širši publiki se je v protokolarni dvorani Frančiška Asiškega v Ko-
pru predstavilo 8 finalistov natečaja. Prav Zala je s svojim delom 
najbolj prepričala žirijo, ki so jo sestavljale Lorella Flego, modna 
poznavalka, voditeljica in novinarka, Petra Windschnurer, odgo-
vorna urednica revija Elle, in izr. prof. Matea Benedetti, modna 
oblikovalka, ustanoviteljica Benedetti Life,  in prejela 1. nagrado.
S projektom ‘Sprehod med spomini’’, ki je sestavljen iz oblačilne 
kolekcije, tekstilne knjige in glasbenega EPa štirih zgodb. Ta pro-
jekt pa je tudi zahvala za vse, kar je bilo, in za vse, kar še pride. 
Zali želimo obilo dobrih kreacij in trden korak v svet mode.

Mojca Smolič
Foto: Ivana Tomić

»Drevo na kolo« se 
je ustavilo tudi v 
Trebnjem
Ste že slišali za akcijo oziroma projekt 
»Drevo na kolo«? Drevo na kolo je projekt, 
s katerim Mladi za podnebno pravičnost 
skupaj s partnerji Est=etika, Zavod Bob 
in Zavod 404 ozaveščajo o pomenu traj-
nostne mobilnosti in ozelenitve mest. Več 
o projektu si lahko preberete na spletni 
strani https://drevonakolo.si in v medijih 
(RTV Slo, 24UR).

V sklopu Evropskega tedna mobilnosti 
2021 so se 18. septembra ustavili tudi v 
Trebnjem, kjer so v začasnem parku pred 
občinsko stavbo opozorili na negativne 
posledice prometa, ki povzroča segreva-
nje ter onesnaževanje ozračja in s tem 
škoduje zdravju ljudi. Posledica netraj-
nostnega prometa so tudi toplotni otoki, 
ki še dodatno negativno vplivajo na kva-
liteto bivanja. Kot rešitev predlagajo ko-
renito zmanjšanje prometa in prehod na 
trajnostne oblike mobilnosti – javni prevoz 
ali sopotništvo, kolo in pešačenje, ter pri-
merno prostorsko načrtovanje s spreje-

tjem ustreznih ukrepov, kot je na primer 
ozelenitev mest.
Skupini, ki je z vozičkom, namenjenim 
drevesu, prikolesarila iz Ljubljane, se je za 

spodbudo na poti do Novega mesta pri-
družil tudi profesionalni kolesar Jani Braj-
kovič.

Oddelek za splošne zadeve

novice
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Vabilo 
Društvo upokojencev Veliki Gaber in učenci Osnovne šole Veliki Gaber  

vas vabimo 
 
 
 

NA PRIREDITEV OB 10. OBLETNICI  
RASTOČE KNJIGE VELIKI GABER Z OKOLICO                         

v četrtek, 21. 10. 2021, ob 17. uri, 

   na šolsko igrišče OŠ Veliki Gaber. 

 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                  DU Veliki Gaber 
                                                                                         Predsednica Jožefa Štrempfelj 

 
Koordinatorica prireditve: Justina Zupančič 

 

Organizatorji iz območja KS Šentlovrenc 
obveščajo, da bo letos tradicionalni 

Kostanjev pohod po poteh pozne jeseni 
in kostanja od Šentlovrenca skozi Veliki 

Videm, Razbore, Zagrič, Kopačijo, Primskovo, 
Češjeva Draga in nazaj 30. oktobra 2021 z 

začetkom ob 9. uri. Podrobnosti pohoda in 
morebitni dodatni ukrepi bodo objavljeni na 

FB-straneh Šentlovrenc.

Kostanjev pohod

35. popotovanje
po Levstikovi poti

Start in registracija udeležencev: med 6. in 9. uro v Litiji na 
Valvasorjevem trgu v starem mestnem jedru ali ob Kulturnem 
domu v Šmartnem pri Litiji (pribl. 1,5 km iz Litije). Registrirate 
se lahko cel dan, po zaprtju starta tudi na cilju na Čatežu pred 
vstopom na avtobus za vrnitev.
Prispevek za posameznike znaša 7,00 € in vključuje tudi dnevnik 
Levstikove poti, revijo in kozarec za vino.
Vozovnico za vrnitev s posebnim avtobusom lahko kupite samo ob registraciji na startu oziroma cilju pohoda. 
Skupni znesek je v tem primeru 11 €.
Registracije skupin: Skupina je zaključena družba v organizaciji planinskega društva ali druge pravne osebe. 
Skupine se registrirajo najmanj dva dni pred prireditvijo. Cilj prireditve je odprt do 16. ure na Čatežu. 
POSEBNO OPOZORILO: Zaradi epidemiološke situacije bodo na letošnji prireditvi sprejeti številni dodatni 
ukrepi za preprečevanje širjenja virusa. Podrobnosti so v pripravi in bodo objavljena pravočasno.

Vsa navodila najdete na:
https://levstik.si

https://www.facebook.com/levstikovapot

vabila
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Zaključek projekta VNRC Vejar
Center za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, enota Trebnje, je s septembrom zaključil štiriletni projekt Večnamenski romski cen-
ter Vejar, ki se je izvajal v obdobju od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2021. S projektom smo želeli utrditi zavest pri pripadnikih romske skupnosti, 
da so sistemi izobraževanj in usposabljanj ter zaposlitev koristni in potrebni za dvig življenjskega standarda, da je na podlagi osebnega 
angažiranja mogoče osebno rasti in izstopiti iz kroga revščine, ne da bi pri tem morali spremeniti kulturno identiteto. Poskušali smo 
okrepiti povezanost in vključenost pripadnikov romske skupnosti v okolje in odpravljati predsodke. Izvedli smo preko 150 delavnic o 
različnih aktualnih temah, številne krajše delavnice in dnevno smo nudili pomoč in informiranje romske skupnosti neposredno v na-
selju. Ob zaključku projekta se zahvaljujemo vsem posameznikom in organizacijam, ki ste pomagali in sodelovali pri izvajanju projekta. 

Tina Zaplatar
VNRC Vejar

OŠ Veliki Gaber  
in mednarodna izmenjava  
v Španiji
V tednu od 20. do 24. septembra smo se strokovni delavci šole 
udeležili mednarodne izmenjave v sklopu projekta Erasmus+. 
Španski šolski sistem smo tokrat raziskovali učitelji evropskih šol 
iz Slovenije, Litve, Italije in Turčije.
Na osnovni šoli in v vrtcu Gerardo Diego Santander smo si učite-
lji ogledali šolo in šolski okoliš, hospitirali uram pouka, komuni-
cirali z drugimi učitelji različnih držav, obiskali županjo mesta in 
tako raziskovali ter zbirali informacije. Na izmenjavi smo pridobili 
mnogo dobrih idej, ki jih bomo poskusili vključiti v pouk in ga s 
tem še dodatno obogatiti.
Ravnatelj mag. Gregor Udovč, svetovalna delavka in koordinato-
rica projekta na šoli Andreja Jaklič ter učiteljici Urška Mitrović in 
Maja Papež smo se tako v domovino vrnili bogatejši z izkušnjami 
in s strokovnim znanjem. 
Na naši šoli se že veselimo novembra, ko bomo gostili učitelje 
držav partneric in ponosno zastopali ne le našo šolo, temveč tudi 
občino in državo. 

Maja Papež
Foto: Sira Gutiérrez Gonzáles.

Klovn Zupi  
in foto spomini
V Trebnjem se je tretji septembrski četrtek 
odvijalo drugo letošnje Otroško rajanje, 
projekt Javnega sklada RS za kulturne de-
javnosti (JSKD), Območne izpostave Treb-
nje, ki je namenjen najmlajšim. Tokrat so v 
Kulturnem domu Trebnje obiskovalci uži-
vali v razigrani in navihani klovnski pred-
stavi z naslovom Sirkec, sirkec v izvedbi 
Teatra Cizamo. 
Da bo klovn Zupi mladim ljubiteljem gle-
dališča še dolgo ostal v prijetnem spomi-
nu, je poskrbela Alenka Stražišar Lamov-
šek z edinstvenimi foto spomini. Mladi 
obiskovalci so se namreč lahko fotografira-
li in natisnjeno fotografijo odnesli domov.
Tudi septembrsko otroško rajanje je bilo 
izvedeno ob upoštevanju odlokov Vlade 
RS in priporočil NIJZ.

Vstop je bil prost. Projekt je pripravila tre-
banjska izpostava JSKD v sodelovanju s 
Knjižnico Pavla Golie Trebnje, omogoča pa 
ga Občina Trebnje.

Joži Sinur
Foto: Alenka Stražišar Lamovšek

novice
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Galerijska 
paleta
Konec tega leta in v začetku prihodnjega 
bo Galerija likovnih samorastnikov Treb-
nje gostila umetniška dela pomembnejših 

Knjigobežnica  
v Športnem parku 
Trebnje
Knjižnica Pavla Golie Trebnje je v Šport-
nem parku Trebnje postavila knjigobežni-
co. Prepoznali jo boste po škatlasti obliki, 
ki jo krasijo čudovite barve, ki kar vabijo k 
ogledu. Knjigobežnica je hiška, v kateri so 
shranjene knjige. Njen namen je, da bralci 
knjigo vzamemo, jo preberemo in vrnemo 
ali pa jo vzamemo, preberemo in jo v knji-
gobežnici nadomestimo s kakšno svojo. 
Nastala je v sodelovanju s Šolskim cen-
trom Novo mesto, Srednjo strojno šolo, 
kjer so dijaki star hladilnik pripravili za 
nadaljnje ustvarjanje. Končno podobo pa 
ji je naredila trebanjska ilustratorka Maja 
Kastelic. Otvoritev knjigobežnice smo 
združili s podelitvijo priznanj prizadev-
nim bralcem, ki so v času poletja uspešno 
opravili poletni bralni izziv. Izziv je opravilo 
kar 57 bralk in bralcev. Kakor je knjižnica 
prostor srečevanj in druženj, naj to velja 

potekajo intenzivne priprave na osrednji 
dogodek galerijskega leta – mednarodno 
razstavo z naslovom MEDNARODNO STI-
ČIŠČE UMETNIKOV SAMORASTNIKOV, ki 
bo predstavitev glavnine pomembnejših 
dosežkov na področju naivne umetnosti 
našega širšega prostora. Predstavljena 
bodo dela samoraslih slikarjev in kiparjev 
iz Hrvaške, Italije in Srbije, večinoma na-
stala v času druge polovice prejšnjega sto-
letja, torej v času, ko se je tovrstna umet-
nost v tem prostoru najbolj uveljavila, 
tako rekoč v zlati dobi naivne umetnosti.
Razstava bo na ogled s pričetkom v 
četrtek, 28. oktobra 2021, v Galeriji likov-
nih samorastnikov Trebnje do 10. febru-
arja 2022.  Vljudno vabljeni!

Andrej Blažon, GLST

predstavnikov naivne umetnosti Hrvaške, 
Italije in Srbije.

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje 
že pet desetletij kot edina javna ustano-
va v Sloveniji skrbi za ohranjanje naivne 
in samorastniške umetnosti, trenutno pa 

Medgeneracijski pohod  
OŠ Veliki Gaber in DU Veliki Gaber
V  ponedeljek, 13. 9. 2021, smo na OŠ Veliki Gaber  organizirali že kar tradicionalni jesen-
ski športni dan za vse učence. Letos  nas je pot vodila na zahodno stran našega šolske-
ga okoliša. K sodelovanju smo zopet povabili pohodniško sekcijo Društva upokojencev 
Veliki Gaber. Pri načrtovanju sta pomagala Tone in Lojzka Miklavčič. Udeležilo se je 12 
članov DU, ki so nas vodili na pohodu ter nam ob tem pokazali tudi kar nekaj kulturnih 
in naravnih znamenitosti.  Vsi učenci so premagali načrtovane poti in ob tem spoznavali 
tudi kraje, kjer so doma njihovi sošolci. Zahvaljujemo se družinama Vidmar na Gom-
biščih in Hribar na Sela Šumberku, ki sta pohodniške skupine toplo sprejeli.

 Justina Zupančič

tudi za knjigobežnico. Naj hišica živi, projekt pa naj ljudi spodbuja k branju in medseboj-
nemu izmenjevanju knjig. 

Simona Pavc

novice
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Novi prodajalec in serviser Peugeot v TREBNJEM

LEVI SE NAJBOLJE
POČUTIJO PO SERVISU

PRI VOVKU

 Za več informacij se obrnite na pooblaščenega prodajalca in serviserja Avto center 
Vovk d.o.o., Trebnje. Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu: od 0,0 do 6,4 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 141 g/
km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0 do 0,0294 g/km. Emisije trdnih 
delcev: od 0,0 do 0,00162 g/km. Število delcev: od 0,0 do 4,31. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, 
ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajok poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 
ter dušikovih oksidov. V času akcije, ki velja do 31. 12. 2021, ob opravljenem rednem servisu Peugeot brezplačno dolijemo 
motorno olje.

AVTO CENTER VOVK D. O. O., Podjetniška ulica 7, 8210 Trebnje, tel. 041 480 664, www.acvovk.si

peugeot.si

POSEBNA PONUDBA
OB REDNEM SERVISU

BREZPLAČNO 
OLJE
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V prejšnji številki smo pisali o dekletu, ki se ukvarja z borilnimi 
veščinami in je julija meseca na tekmi v Budimpešti osvojila prvi 
šampionski pas. Konec septembra pa je v borbi na Madžarskem 
ponovno dokazala svoje znanje in osvojila še en šampionski pas.

VERONIKA GRABNAR

Veronika šteje 25 let in prihaja iz Mokronoga. Že od malega se 
ukvarja s športom in pravi, da si dneva brez njega ne more pred-
stavljati. Poleg ljubezni do športa je od malega imela tudi željo po 
delu z ljudmi. Že v osnovni šoli je obiskovala vse možne športne 
dejavnosti, po pouku so jo starši vsak dan vozili v Krmelj na tre-
ninge juda. Tako je vse znanje juda kmalu pričela prenašati na 
mlajše judoiste. 

Po srednji šoli se je vpisala na fakulteto za šport, ki pa jo je po 
poškodbi in operaciji ter padcu motivacije zapustila. Med tem ča-
som je spoznala Alena in rekreativno pričela trenirati kickboks. Z 
njegovo pomočjo je naredila tečaj za trenerko kickboksa in poleg 
juda poučevala tudi to. Čez kakšno leto je Alen odprl svoj športni 
center Top gym in svoje delo je nadaljevala kot osebna trenerka. 
Poleg ostalih tečajev je naredila še kar nekaj tečajev za poporod-
no vadbo in vadbo v nosečnosti ter prehransko svetovalko. Pogoji 
za delo in treninge so tako zanjo zelo idealni, saj ima vse na enem 
mestu. 

Kdaj in kako je rasla želja po športu?
Vedno sem imela zelo veliko energije in noro veliko željo po gi-
banju. S treningi juda sem pričela s šestim letom starosti. Treni-
rala sem ga 13 let, medtem pa pričela tudi s treningi kickboksa. 
Vmes je sledila štiriletna pavza od tekmovanj. Zdi se mi, da so vsa 
ta leta odrekanja prišla za mano in enostavno sem potrebovala 
pavzo, saj prej kot otrok še nisem v celoti razumela tekmovalnih 
procesov. Še vedno sem trenirala in skrbela zase. Po parih letih 
me je dostikrat prešinilo, da bom obžalovala določene stvari, če 
jih ne uresničim. Kmalu sva se z Alenom pogovorila in dogovorila, 
da nadaljujem s svojo športno kariero, vendar v MMA-ju. 

Kakšen šport je MMA?
To so mešane borilne veščine, kjer so v enem športu dovoljene 
vse borilne veščine, ki obstajajo. Na kratko povedano, v tem špor-
tu je omejitev dokaj malo. Svojo prvo MMA borbo sem imela na 
prireditvi Slovo poletju v Trebnjem, kjer sem zabeležila prvo zma-
go. Sledila je dveletna korona pavza. Sedaj pa sta za mano že dve 
borbi za pas, ki sta se zgodili na Madžarskem.
 

Katere veščine obvladate in v katerih ste močni?
Najbolj blizu mi je judo. Imam dobro podlago, zato se podobnih 
športov, kot so brazilski jiu jitsu in vrestling hitreje učim. Juda lo-
čeno ne treniram več, treniram pa sedaj kickboks, tajski boks in 
bjj (brazilski jiu jitsu). 

Kje trenirate?
Treniram v klubu borilnih veščin Fearless Fighters, ki ima sedež v 
Top gymu in večina mojih treningov tako borilnih kot tudi za kon-
dicijsko pripravo poteka tukaj. Na treninge jui juitsa pa se vozim v 
Ljubljano v Gracie Barra. Za vsako disciplino imam ločena trener-
ja. Kot sem že povedala, za treninge kickboksa ter tajskega boksa 
oz. borbo stoje skrbi Alen Štritof, ki je tudi moj glavni trener. Je 
tudi moj trener za MMA, pripravlja taktiko ter uredi vse, kar je 

potrebno za moje nastope. Treninge brazilskega jui jitsa pa vodi 
trener Nejc Hodnik. V veliko pa pomoč pa mi je tudi Igor Krištof. 
Redno imamo tudi svoje trening kampe, kjer skupno znanje samo 
še nadgrajujemo. Imam mlado trenersko ekipo, a verjamem, da 
me lahko pripeljejo v sam vrh mešanih borilnih veščin. 

Dekle in borilni šport. Zakaj?
Nikjer ne piše, da borilni športi niso za punce oz. ženske in ker 
sem se prej znašla v kimonu in z rokavicami kot z mažoretno pali-
co ali v oblekici za baletke. Vsak je drugačen in vsak naj dela tisto, 
kar mu je všeč, ga veseli. V našem klubu imamo trenutno več 
ženskih tekmovalk, kar je dokaz, da spol ni pogoj. Moja naslednja 
izbira športa bi bil motocross, če borilne veščine ne bi obstajale.

Kako bi opisali svoj šport?
Ne vem, opisala bi ga kot težak šport, kjer moraš biti vsestranski. 
Treningi so težki v vsakem športu, tudi odrekanja, razlika pa je 
morda ta, da moram trenirati več športov, disciplin, saj je MMA 
zelo kompleksen šport in sestavljen iz več ostalih. Seveda pa je 
tudi mentalno težko in se je potrebno na to ustrezno pripraviti, 

intervju
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intervju

zanemarljivo pa ni tudi tehtanje, kar predstavlja kar velik stres 
za športnika. Zavedam pa se, da bom vedno izstopala, saj raje 
namesto lepih oblek in make-upa izberem treninge in kakšno 
modrico več. 

Kako se nanj gleda doma in tudi širše v svetu?
Za razliko izpred nekaj let, ko sta vrh krasila še boks in kickboks, je 
danes MMA krepko prevzel vodstvo. 
Mešane borilne veščine zadnja leta napredujejo s svetlobno hi-
trostjo in so najhitreje rastoči šport na svetu, kar je kar neverje-
ten podatek. Tekmovalci so zelo napredovali, trenerji imajo veliko 
več znanja in tudi organizacije so čedalje močnejše. Lahko se živi 
od MMA-ja, ampak pot do takšnega nivoja pa je dolga in strma. 
Nič se ne zgodi čez noč. V tujini so seveda telovadnice večje, več 
je sparing partnerjev, zneski za borbo so višji in vsi imajo odlične 
sponzorje. V Sloveniji je to malo težje, ampak verjamem, da si 
bom to zaslužila in da je vse mogoče. Potrebno je veliko odre-
kanja, saj po dveh treningih na dan, približno 10-12 treningih na 
teden, vse druge stvari padejo na drugi tir. Moraš biti odločen in 
resnično postaviti prioritete v življenju. Jaz se zavedam in verja-
mem, da bomo z ekipo dosegli vse, kar si bom oz. bomo zadali.

Kako bi opisali boj v Budimpešti, kjer ste premagali domačin-
ko Lili Ódor ter osvojili šampionski pas? Je bila to vstopnica za 
ubranitev pasu na Madžarskem proti Beati Juhas oz. kasneje 
proti Diani Fricz?
In seveda ste z njo pometli. Kakšni so občutki?
Na oba boja sem bila zelo dobro pripravljena. Res je, da sem ime-
la pri Lili še dodaten pritisk, ker je bila levičarka. To pri nas pome-
ni, da se taktika za gibanje, način borbe ter tudi sami napadi ter 
obramba v celoti spremeni. Kljub temu ni bilo težav, saj imamo 
v klubu dva levičarja, s katerima sem delala več treningov in se 
tako pripravila na razne napade, vedno pa mi nasprotnice imitira 
tudi Alen, ki jih »oponaša«, kakor je razvidno z njihovih posnet-
kov in do sedaj se še ni dosti uštel. Na pomoč mi je priskočil tudi 
Jure Cesar, ki je prav tako zelo uspešen trener v Ljubljani in mi 
pokazal nekaj glavnih obramb, napadov. Cilj borbe je bil nasprot-
nico spraviti na tla in to nam je tudi uspelo. Zadnja borba je bila 
prav tako proti domačinki, in sicer namesto proti Beati Juhasz 
sem se pomerila proti Diani Fricz. Dva dni pred borbo so mi brez 
razloga spremenili nasprotnico, za kar nisem vedela do zadnjega. 
To tekmovalcu prinese dodaten stres, dodatne ure za pregled po-
snetkov, analize, zato mi je Alen vse to malo prikril in vse pregle-
dal sam, mi povedal le tisto, kar je pomembno in sva spremenila 
samo taktiko. Moj fokus je tako ostal enak do zadnjega dne. Do-
mov sem prinesla še en pas, tako da je ubranitev uspela.

Načrti za naprej?
Trenirati vsak dan kot do sedaj in napredovati v vseh aspektih 
borbe ter zmagovati. Počasi in pametno se bo potrebno vzpenjati 
proti vrhu mešanih borilnih veščin in upam, da s čim manj poš-
kodbami čimprej dosežemo zastavljene cilje. 

Kaj pa zasebno življenje? Ostane kaj časa zanj?
Definitivno se najde, če je le želja. Imam razumevajočega sopot-
nika, s katerim se podpirava in resnično ceniva to, kar imava. Vsak 
dan imam neizmerno podporo ne glede na to, kaj delam in zaradi 
tega je vse veliko lažje. Res je pomembno, s kakšno osebo si, še 
lepše pa je, da ta oseba želi živeti in deliti tvoje sanje s teboj. 
Definitivno je želja po tekmovanjih in dobrih uvrstitvah na naj-
višjem nivoju. Tja je usmerjena vsa pozornost in vem, da je korak 
za korakom in dobrimi treningi vse dosegljivo.

Tudi mi verjamemo in ji želimo, da osvoji sam vrh v svoji športni 
karieri.

Mojca Smolič
Slike: Arhiv Veronike Grabnar
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Bralnice na  
OŠ Veliki Gaber
»Če ne bomo brali, nas bo pobralo,« pravi 
pesnik Pavček. Ker v to verjamemo, bomo 
v letošnjem šolskem letu na OŠ Veliki Ga-
ber pripravili različne dejavnosti, s kate-
rimi bi radi pri učencih spodbudili prebi-
ranje knjig in povečali veselje do branja. 
Dejavnosti smo združili v projektu Bralnice 
in nekaj dejavnosti že izvedli. 
Ob začetku bralne značke smo gostili zna-
nega pisatelja Primoža Suhodolčana. Za 
nami je tudi prvo medgeneracijsko bra-
nje: v sodelovanju s krajevno skupnostjo 
in Društvom upokojencev Veliki Gaber se 
je srečala skupina učencev, krajanov ter 
nekdanjih in zdajšnjih učiteljev. Srečanje 
je vodila knjižničarka Tanja, ob prijetnem 
druženju pa smo poklepetali o zgodbah, 

ki jih radi beremo, in o tem, zakaj nas branje bogati. Veselimo se naslednjih srečanj in 
tudi drugih dogodkov v okviru Bralnic: bralnega tedna, branja pod krošnjami po pouku, 
bralnih čajank, noči v knjižnici, branja starejših mlajšim, izmenjevalnice knjig, bralnih 
nasvetov sošolcem …

Maja Sušin
Foto: Mojca Smolič

Začeli so z domačim gledališčem
V Trebnjem je prva sobota v mesecu rezervirana za Sobotno galerijsko dopo-
ldne. Novo ustvarjalno sezono so oktobra začeli s Polonco Bartolj in domačim 
gledališčem. Udeleženci so najprej spoznali nekaj lutk iz različnih predstav ter 
različne lutkovne tehnike in njihove značilnosti, nato pa so izdelali preprosto 
lutko in se preizkusili v kratkih animiranih prizorih.
Ustvarjalne delavnice, ki so namenjene vsem generacijam, se bodo nadaljevale 
novembra, ko bodo udeleženci z Nino Mrđenović spoznavali mobile – ilustra-
cije v gibanju, decembra bodo s Tino Železnik ustvarjali zračno čipko, januarja 
bo Špela Kodrič predstavila osnove kaligrafije, februarja bodo z Natašo Zaletelj 
krasili odpadne steklenice in marca z Alenko Stražišar Lamovšek izdelovali še 
papirnate igrače. 
Projekt, ki ga omogoča Občina Trebnje, pripravlja trebanjska izpostava Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev 
Trebnje in Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje. 

 Joži Sinur
Foto: JSKD OI Trebnje

Spet so oživele odrske deske
Ljubitelji gledališča so v Trebnjem vnovič prišli na svoj račun. 
Trebanjska območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne de-
javnosti (JSKD) je v sodelovanju s Knjižnico Pavla Golie Trebnje 
pripravila ogled gledališke predstave Trgovina s samomorilskimi 
pripomočki v izvedbi KUD Vesel teater iz Dolenjskih Toplic. Obi-
skovalci so si t. i. pelin komedijo po literarni predlogi Žige Valetiča 
ogledali v obnovljenem Kulturnem domu Trebnje.
Gostje iz Dolenjskih Toplic so z izjemno predstavo, s katero so se 
le dva dni kasneje predstavili na Linhartovem srečanju – Festivalu 
gledaliških skupin Slovenije, dodobra nasmejali trebanjsko publi-
ko, a hkrati zasejali seme nadaljnjega razmisleka o tem perečem 
vprašanju.
Četrtkov gledališki večer, ki ga je omogočila Občina Trebnje, je 
bil izveden ob upoštevanju odlokov Vlade RS in priporočil NIJZ. 
Vstop je bil prost.

 Joži Sinur
Foto: JSKD OI Trebnje
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PONUDBA:
• Kvalitetna delovna oblačila lastne blagovne 

znamke CIK CAK. 
• Hlače, kombinezoni, halje, bluze, jakne, 

telovniki in jope za vse panoge in poklice 
- za industrijo, kmetijstvo, zdravstvo, 
storitvene servise in prosti čas.

• Po naročilu izdelamo tudi zaščitna 
antistatična in ognjeodbojna oblačila.

• Delovna in zaščitna obutev
• Promocijska oblačila 
• Oprema in dodatki

Vabimo vas v našo trgovino v 
Malem Gabru, kjer nudimo tudi 

ugodno odprodajo vzorcev.

Trgovina je odprta od 
PON-ČET: 08:00 – 16:00 

PET: 07:00 – 15:00
SOB-NED: zaprto 

Naše produkte lahko kupite tudi 
v spletni prodajalni:

https://shop.cik-cak.si
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2. badmintonski turnir  
do 15 let
V soboto, 2. 10. 2021, se je v dvorani OŠ Mirna odvijal 2. bad-
mintonski turnir do 15 let. BK Mirna je zastopalo pet igralcev, ki 
so dosegli odlične rezultate. Tokrat je bil suvereno najboljši Tim 
Škrlj, ki je slavil tako med posamezniki kakor tudi v mešanih dvo-
jicah skupaj z Ivo Koša iz Lendave. Med posamezniki je bil v finalu 
boljši od klubskega kolega Tevža Ornika v dveh setih, ki je tako 
zasedel 2. mesto. Z devetim mestom je uspeh dopolnil še Tim 
Anzelj, ki ga je ravno v osmini finala izločil zmagovalec turnirja. 
Med mešanimi pari sta 2. mesto osvojila Tevž Ornik in Zara Šeni-
ca. Tim Anzelj in Lana Livk sta bila na koncu le dve točki oddalje-
na od bronaste medalje. V napetih treh setih sta morala priznati 
premoč prekmursko-ljubljanski navezi. Zadnji set sta v podaljšani 
igri izgubila z 27 : 29. Pri dekletih je Zara Šenica osvojila bronasto 
medaljo. Peto mesto pa je osvojila Lana Livk, ki je le za las zgre-
šila polfinale.
To je bil za BK Mirna zelo uspešen dan.

Vanja Jakopin
FOTO: Aljoša Turk

Izvedli gasilsko tekmovanje na nivoju Zveze
Zaradi koronavirusa so bila preteklo leto odpovedana vsa tekmovanja, letošnje bolj ugodne razmere pa so pripeljale do izvedbe 
tekmovanja za gasilsko mladino v soboto, 18. septembra 2021, naslednji dan pa še tekmovanje članov, članic in starejših gasilk ter 
starejših gasilcev.  Gostitelji tega tekmovanja so bili v PGD Dobrnič. 
V nedeljo pa je tekmovanje za člane in članice potekalo v obliki avtorallya z začetkom  v PGD Ševnica. Posamezne tekmovalne točke 
so izvajali še v PGD Velika Loka, v PGD Dobrnič in v PGD Ponikve pri Trebnjem, kjer je bila na delu tudi obračunska komisija. Ekipe 
starejših gasilcev so obe vaji opravile pri gasilskem domu v Trebnjem. 
Vsaka ekipa je po zaključku tekmovanja prevzela malico in takoj zapustila tekmovalno prizorišče. Obračunska komisija je zbrala in 
pripravila rezultate ter jih oba dneva objavila na spletni strani GZT. Na podelitev medalj in pokalov, ki bo potekala v sredo, 6. oktobra, 
v Dobrniču so vabljene prve tri ekipe posamezne kategorije. 
        Gasilska zveza Trebnje, Mojca Femec

Regijsko 
tekmovanje  
v orientaciji za 
gasilsko mladino
iz gasilskih zvez Novo mesto, Šentjernej in 
Trebnje je potekalo v soorganizaciji Gasil-
ske regije Dolenjska in Mladinske komisije 
Gasilske zveze Trebnje pri gostiteljih tek-
movanja v PGD Dobrnič. 
Na omenjenem tekmovanju je v soboto, 
11. septembra 2021, sodelovalo 41 ekip 
v kategorijah pionirji, pionirke, mladinci, 
mladinke, gasilci pripravniki in gasilke pri-
pravnice. Iz naše Zveze je sodelovalo 15 
ekip. 
Naslednji dan po tekmovanju je potekala 
podelitev medalj in pokalov pred gasilskim 
domom v Dobrniču, ki se je je udeležil tudi 
podžupan Občine Trebnje, Jože Avguštin-
čič. Iz naše Zveze so se ekipe zelo potru-
dile in osvojile tudi medalje in pokale: 2. 
mesto pri pionirjih ekipa PGD Sveti Križ, 

pri pionirkah ekipa PGD Občine 3. mesto, 
mladinci PGD Trebelno in mladinke PGD 
Šentlovrenc 1. mesto, in prav tako gasilci 
pripravniki PGD Občine in gasilke priprav-

nice PGD Trebelno, ekipa PGD Štatenberk 
pa je v isti kategoriji dosegla 3. mesto. 

Gasilska zveza Trebnje, Mojca Femec

šport
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Trebanjske 
kegljačice trenutno 
na šestem mestu
Po 4. krogu v državni ligi so trebanjske 
kegljačice s štirimi točkami trenutno na 
6. mestu na lestvici 1. B lige zahod. Pred 
začetkom lige so bila načrtovana pričako-
vanja za preboj na sam vrh več ali manj 
optimistična. Izkazalo se je, da posame-
zne igralke nimajo še dovolj tekmovalnih 
izkušenj, posebej ne, ko igrajo na zahtev-
nih kegljiščih. Žreb lige je določil, da imajo 
prav naše igralke najtežji razpored, saj 
igrajo v jesenskem delu kar pet tekem v 
gosteh. Vse domače tekme bo vodil glavni 
sodnik Niko Goleš.

Zaključek atletske 
sezone zelo 
uspešen
Konec septembra in začetek oktobra sta 
postregla s prelepim vremenom, ki je po-
spremilo uspešne nastope naših tekmo-
valcev na posamičnih Prvenstvih Slovenije 
za kategorije U16, U14 in U12. Najprej so 
si na prvenstvu U16 na Ptuju Tjaž Djaip 
Bartolj v teku na 3000 metrov, Karla Jerič 
v suvanju krogle in Erazem Nejc Drakslar v 
tekmovalni hoji na 3000 metrov z naslovi 
državnih podprvakov zagotovili nastop v 
državni reprezentanci. Naslednji vikend so 
nato uspešno nastopili na dvoboju repre-
zentanc Hrvaške in Slovenije v Čakovcu.
Istočasno so mladi atleti v Mariboru na-
stopali na Prvenstvu Slovenije za katego-
riji U12 in U14. Najmlajši so osvojili kar 
dve zlati medalji; Matic Radelj je zmagal v 
metu vortexa, Tjaž Jevnikar pa v suvanju 

Neža − najmlajša 
trebanjska 
kegljačica
V 1. krogu državnega kegljaškega prven-
stva za najmlajše od 7. do 15. leta, ki je 
odigrano na Jesenicah, je nastopila Neža 
Zoja Božič. S 369 podrtimi keglji je v III. 
starostni kategoriji letnik 2008 in 2009 
trenutno na devetem mestu.
Nastopilo je 22 deklic in 51 dečkov.
Nežo je za igranje navdušil  njen dedek 
Niko Goleš, ki je povedal:

»Že kot mala deklica je kazala navdušenje 
in interes za kegljanje. Upam, da postane 
res dobra kegljačica, saj je za kegljanje zelo 
zagreta. Želim si, da v klub pristopi več 
mladih, da bomo lahko sestavili ekipo. Na 
mladih svet stoji in samo s podmladkom 
bomo lahko soustvarjali in rastli v bodoč-
nost kegljaštva v naši občini.«
Vsi, ki vas zanima ta šport, se lahko oglasi-
te vodji, ga. Mileni Veber, na 
telefon: 031 245 377  in se dogovorite za 
sam ogled, igro in spoznavanje kegljaštva

Mojca Smolič
Foto: Niko Goleš

V prvem krogu so dekleta dosegla zmago 
v Kočevju, potem so bile proste, ker v ligi 
nastopa le devet ekip.

Na gostovanju za Bežigradom proti Tabor-
ski jami so izgubile s 3:5 na razliko v kegljih. 
Z malo športne sreče − ko analiziramo po-
samezne izide − bi lahko celo zmagale ali 
osvojile vsaj eno točko. Sledilo je gostova-
nje v Novi Gorici, v katerem so naše punce 
premagale domačinke 5:3 in se prebile na 
šesto mesto na lestvici. V moštvu so do 
sedaj nastopile: Martina Horvat, Renata 
Korelc, Iris Vencelj, Milka Dular, Marija 
Čefarin, Silva Zupančič in Slavica Hribšek.

Držimo pesti za dobre rezultate in za na-
predek celotne ekipe.

Mojca Smolič
Foto: Stjepan Miškovič

krogle. Poleg tega so osvojili še tri me-
dalje; Matic Radelj je bil drugi v suvanju 
krogle, torej kar dvojna zmaga Trebanjcev, 
bronasta pa sta bila Karolina Zaletel v hoji 
na 1000 metrov in Jošt Pungartnik v skoku 
v višino.
Teden dni kasneje je bilo v Mariboru še 
eno tekmovanje, in sicer Prvenstvo Slo-
venije v mnogobojih. Karla Jerič je bila 
naša edina predstavnica, ki je z vsemi dis-
ciplinami sedmeroboja opravila odlično 
in osvojila tretje mesto. Postavila je kar 5 
osebnih rekordov, med katerimi sta tudi 
klubska rekorda v skupnem seštevku sed-
meroboja ter v suvanju krogle, kjer je svoj 
letošnji najboljši rezultat izboljšala še za 4 
centimetre, na 13,05 metra.
Čestitke vsem tekmovalcem. Priprave za 
novo sezono se pričnejo kmalu, tako da 
se že veselimo poročanja o novih dosežkih 
trebanjske atletike.
Vpis na vadbo atletike za otroke in odrasle 
je mogoč preko celega leta! Za več infor-

macij pišite na email: 
mitja.svet@gmail.com.

Mitja Svet
Trener AK Krka

šport
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Mesec požarne varnosti  
v PGD Trebnje
V času vašega branja bomo že krepko vstopili v oktober, me-
sec požarne varnosti, mesec, v katerem smo gasilci še pose-
bej aktivni na preventivnem področju.
Poleg rednih vaj in intervencij  bomo v soboto, 16. oktobra, 
dopoldne predstavili našo dejavnost pred Mercator centrom 
Trebnje. V nedeljo, 24. oktobra, popoldne bomo pripravili 
dan odprtih vrat našega društva, kjer bomo predstavili naše 
delo in opremo ter aktivnosti za stare in mlade. Vabljeni pred 
gasilski dom, da se pomerite v gasilskem poligonu!
Ob petkih med 17. in 18. uro že potekajo redne vaje mla-
dine. Še vedno sprejemamo nove člane, osnovnošolce. Lepo 
vabljeni pa tudi vsi, ki vas zanima druženje, izobraževanje in 
aktivno delovanje v našem društvu.
Na pomoč!

PGD Trebnje
Lovro Hren

Mesec oktober 
– mesec požarne 
varnosti 
Oktober je v Republiki Sloveniji mesec, ki je 
posvečen požarni varnosti. Vsako leto ima 
svojo osrednjo temo, ki jo v sodelovanju 
pripravijo in izvajajo Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Gasilska zveza Slovenije in Slo-
vensko združenje za požarno varstvo.
Gasilske zveze in društva po celi Sloveniji 
organizirajo povečano številno aktivnosti, 
izvajajo dneve odprtih vrat za vrtičkarje, 
osnovnošolce ter za občane. Izvajajo tudi 
različne gasilske vaje in še vrsto aktivnosti. 

Tema letošnjega meseca požarne varnosti 
je: 
“Po potresu lahko tudi zagori.”

ZAHVALA
V 90. letu starosti nas je zapustila

MARIJA NOVAK
Breza 11, Trebnje

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom in 
znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje, denarne prispev-
ke in svete maše. 
Hvala patronažni sestri Mateji, pogrebni službi Novak iz Žužemberka, 
pevcem iz Šentvida ter gospodu Slavku za lepo opravljen obred. Hvala 
vsem, ki ste se od nje poslovili in jo pospremili na njeni zadnji poti.

                         Žalujoči: vsi njeni.

Pomisli na rože, ki jih vsako leto zasadiš na vrtu,
 je dejala naša mama.
Naučile te bodo,
da morajo tudi ljudje:
oveneti, pasti, koreniniti, brsteti, 
da lahko spet zacvetijo (R. Kaur)

ZAHVALA
 

V 87. letu starosti nas je zapustila naša mama

ANA MANCA SLAK, 
ROJ. SMOLIČ
upokojena učiteljica
Pristava 8, TREBNJE

Zahvaljujemo vsem, ki ste jo poznali in se od nje poslovili ter nam z 
iskreno mislijo izrazili sožalje.

Žalujoči: sin Andrej in hči Mojca z družinama

Mama vemo,
da te nazaj več ne bo,
a v naših srcih je praznina,
ki močno boli.
 

ZAHVALA
V 90. letu starosti nas je tiho zapustila mama, babica in prababica

JOŽEFA TOMAŽIN
iz Korenitke

 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in 
vaščanom za izrečene sožalje, darovano cvetje, sveče in svete maše.
Posebna zahvala dr. Humarju, patronažni sestri Neni, gospodu žu-
pniku Jožetu Erjavcu za obiske v času bolezni. Hvala tudi duhovnemu 
pomočniku g. Škufci za lepo opravljen obred, pevcem kvarteta Strmo-
le in trobentaču za odigrano Tišino. Zahvaljujemo se Pogrebni službi 
Komunala Trebnje za izvedbo poslednjega slovesa. 
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu!

Potres je tresenje tal, ki ga povzročajo nenadni premiki 
pod zemeljskim površjem. Slovenija je potresno 
ogrožena, zato jo lahko prizadene tudi močnejši potres.

Pogost pojav po potresu je tudi požar. Povzročijo ga 
lahko:

– poškodovana plinska napeljava in naprave,
– poškodovana električna napeljava in naprave,
– poškodovane grelne in kurilne naprave,
– razlitje vnetljivih tekočin,
– človeška nepazljivost in drugo.

Kako lahko zmanjšate možnost 
nastanka požara po potresu:
– poučite se o splošnih preventivnih ukrepih za 

preprečevanje požara,
– v gospodinjstvu preverite, kje in kako se izklopita 

plin in elektrika,
– če ste odsotni dalj časa, zaprite ventil plinske 

jeklenke in izklopite naprave iz električnega omrežja,
– varno shranite vnetljive tekočine in nevarne snovi,
– priporočamo, da imate v gospodinjstvu vsaj en 

gasilnik in se ga naučite uporabljati,
– poskrbite, da so evakuacijske poti vedno proste 

in prehodne.

Po potresu najprej poskrbite za svojo varnost in varnost 
družinskih članov. Če je mogoče, izvajajte ukrepe, 
s katerimi lahko preprečite nastanek požara.

Plinska napeljava in naprave
Plinska napeljava se med potresom lahko poškoduje. 
Zaradi uhajanja plina lahko nastane velika nevarnost 
za eksplozijo ali požar.

Če vonjate plin, opazite poškodbe na napeljavi ali niste 
prepričani, če je z njo vse v redu:
– zaprite glavni ventil (plinsko požarno pipo) oziroma 

ventil plinske jeklenke,
– prezračite prostor,
– ne uporabljajte odprtega plamena (ne prižigajte 

cigaret, vžigalic, vžigalnikov ipd.),
– za razsvetljavo ne uporabljajte sveč, plinskih svetilk 

ali petrolejk, temveč baterijsko svetilko.

Po potresu naj plinsko napeljavo in naprave pred 
ponovno uporabo preveri strokovnjak.

Električna napeljava in naprave
Poškodovani električni vodniki so lahko pod napetostjo, 
zato je stik z njimi nevaren. Zaradi iskrenja in pregrevanja 
naprav lahko zagori, zato priporočamo, da po potresu 
izklopite glavno stikalo. Če tega ne morete, izklopite 
posamezne naprave iz električnega omrežja.

Grelne in kurilne naprave
Če se med potresom poškodujejo grelne in kurilne 
naprave ali dimniki, lahko pride do požara, uhajanja 
ogljikovega monoksida in do zastrupitve. Po potresu 
naj jih pred ponovno uporabo  preveri strokovnjak.

Razlitje vnetljivih tekočin
Med potresom se lahko razlijejo vnetljive tekočine 
(bencin, alkohol, kemikalije ipd.), zato jih hranite v zaprti 
embalaži skladno z navodili proizvajalca. V njihovi bližini 
zaradi možnosti hlapenja ne uporabljajte odprtega 
plamena oziroma orodja ali naprav, ki lahko povzročajo 
iskre.

Po potresu lahko tudi zagori!

Po potresu v San Franciscu 
leta 1906 so požari 
povzročili več škode 
kot potres.

Ob upoštevanju 
preventivnih ukrepov pred 
potresom in po njem lahko 
sami zmanjšate možnost 
za nastanek požara in tako 
preprečite še večjo škodo.

Tudi električna iskra 
lahko povzroči eksplozijo 
ali požar, zato v prostoru, 
v katerem uhaja plin, 
ne prižigajte ali ugašajte 
luči, ne uporabljajte 
telefona, hišnega zvonca 
in podobno.

Več o tem, kako se pripraviti na potres, kako ravnati med potresom in po njem 
ter o splošnih preventivnih ukrepih varstva pred požarom, lahko preberete 
na spletni strani www.sos112.si.

zahvale / obvestila
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Sponzor križanke je podjetje Vulkanizerstvo VOVK, Vovk 
Boštjan s. p., ki je zasebno podjetje z več kot 30-letno tra-
dicijo. Nahaja se na obrtni coni OBRTNIŠKA 4, Trebnje. V 
podjetju vam nudijo: vulkanizerstvo, prodajo pnevmatik, 
avtopralnico, servis vozil Chip tunning, prodajo in mon-
tažo izpušnih sistemov LEOVINCE za motorna kolesa, ra-
bljena vozila, uvoz vozil po naročilu, avto optiko, ključav-
nice, predelavo vozil na plin, hiter servis vozil in prodajo 
ter montažo CHIP TUNING (P-BOX)

Pred vrati je že menjava pnevmatik. Širok izbor le-teh in 
strokovno osebje v vulkanizerskem oddelku bodo poskrbeli 
za pravilno izbiro avtoplaščev, montažo, elektronsko 
uravnoteženje, morebitno sezonsko shranjevanje letnih 
avtoplaščev in platišč, predvsem pa za varnejšo vožnjo. 
Obiščite jih vsak dan od 8. do 12. ure in od  13. do 17. 
ure, ob sobotah od 8. do 12. ure. Dosegljivi so tudi na  
tel.: 07/ 3461 441, mob.: 031/ 204 333, fax: 07/ 3461 440 
ali e-pošto: bostjan.vovk@siol.net Njihovo ponudbo si lah-
ko ogledate tudi na: https://www.vulkanizerstvo.si

Za vas so pripravili nagrade:
1. nagrada: 1 X AVTOOPTIKA
2. nagrada: 1 X NOTRANJE ČIŠČENJE VOZILA
3. nagrada: 1 X PRANJE VOZILA
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, in 
sicer najkasneje do ponedeljka, 2. 11. 2021. Gesel po tem 
datumu in gesel brez naslova ne bomo upoštevali.
Pravilno geslo križanke iz septembrske številke Glasila se 
glasi ZORJENO MESO. Prejeli smo 67 rešitev, od tega 3 ne-
pravilne. Na seji 4. 10. 2021 smo izžrebali 3 nagrajence:
1. nagrajenka: PEVEC JUSTINA, RIMSKA CESTA 19 C, 8210 
TREBNJE
2. nagrajenka: TEREZIJA PODLIPNIK, KRESNA ULICA 14, 8210 
TREBNJE
3. nagrajenka: KATJA GRDEN, DOLENJE PRAPROČE 5A, 8212 
VELIKA LOKA
Nagrajenci lahko dvignejo nagrade v prodajalni KZ TREB-
NJE, Stari trg, Trebnje.

križanka



Ponudba velja samo za izdelke iz zaloge. Nakup samo v količinah, 
običajnih za gospodinjstva. Pridržujemo si pravico do napak. 

Barvna odstopanja so pogojena s tiskom. 
KiK Textilien und Non-Food d.o.o · Ruska ulica 6 · 2000 Maribor

Najbližjo poslovalnico najdete na strani www.kik.si 
Za novičke se enostavno prijavite in vedno boste na tekočem! www.kik.si

* Popust se obračuna samo v navedeni poslovalnici dne 28.10.2021 in 29.10.2021 na blagajni.
Popusta ni možno kombinirati z drugimi popusti. Omenjen popust ne velja za darilne kartice.

28. & 29.10.2021 
od 8.00 ure

Obrtniška ulica 18, 8210 Trebnje

NA VSE*
10%

NOVA
LOKACIJA


