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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 števil-
ko je ponedeljek, 4. 4. 2022, do 15. ure, pred-
viden izid je v sredo, 13. 4. 2022.
Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po 
tem datumu, bodo uvrščeni v naslednjo števil-
ko, če bodo še aktualni.

občinske novice

Poročilo s 26. dopisne in 20. redne seje 
Občinskega sveta Občine Trebnje
Občinski svet Občine Trebnje (v nadaljevanju: Občinski svet) je na 26. dopisni seji z začet-
kom 7. februarja 2022 odločil o ustanovitvi stavbne pravice za gradnjo objekta »Delavnica 
– enota Trebnje« na parceli 462/3 k.o. 1422 Trebnje v korist Republike Slovenije. Seja je bila 
zaključena 9. februarja 2022.
Župan je sklical 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje, ki je potekala v sredo, 23. 
februarja 2022, od 16. do 17.54. ure v predavalnici Centra za izobraževanje in kulturo Treb-
nje in preko videokonference MS Teams.  
Na seji je bilo prisotnih 20 članic in članov Občinskega sveta, na dnevni red pa je bilo ume-
ščenih 19 točk. Na Občini Trebnje smo pri organizaciji in izvedbi seje spoštovali priporočila 
in ukrepe NIJZ za preprečitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 ter upoštevali veljavne 
odloke Vlade RS. 
Občinski svet je na 20. redni seji uvodoma z dvema predlaganima spremembama potrdil 
zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta z dne 24. 11. 2021 ter s predlagano dopolnitvijo 
zapisnik 19. redne seje z dne 15. 12. 2021. Na zapisnik 25. dopisne seje z dne 14. 1. 2022 in 
zapisnik 26. dopisne seje z dne 9. 2. 2022 ni bilo podanih pripomb in sta bila oba potrjena. 
V sklopu kadrovskih zadev se je Občinski svet seznanil s Poročilom o ugotovitvi izida glaso-
vanja na nadomestnih volitvah za člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti 
v Občini Trebnje, ki so potekale 16. 1. 2022, ter potrdil nadomestni mandat predstavniku 
romske skupnosti v Občinskem svetu Mateju Brezniku iz Vejarja. Mandat se mu izteče hkra-
ti z iztekom mandata Občinskemu svetu. 
Občinski svet je v nadaljevanju v Svet zavoda Glasbena šola Trebnje imenoval tri predstav-
nike, in sicer: Jana Gričarja, Petra Marna in Joži Sinur, vse iz Trebnjega. 
Potrdil je tudi novelacijo Investicijskega programa »Razširitev kapacitet Osnovne šole Treb-
nje – rekonstrukcija in dozidava POŠ Dolenja Nemška vas«.
Občinski svet je v nadaljevanju sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prora-
čunu Občine Trebnje za leto 2022 –  rebalans, z upoštevanjem sprejetega Amandmaja št. 1 
k predlogu Odloka, ki je bil vložen s strani članov in članic Občinskega sveta s prvopodpisa-
nim Blažem Ovnikom, in Amandmaja župana na Amandma št. 1 k predlogu Odloka. 
Sprejet je bil tudi Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2022, 
ki obsega načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z nepremič-
nim premoženjem. 
V nadaljevanju je Občinski svet po skrajšanem postopku sprejel Odlok o dopolnitvi Odloka 
o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske.
Sprejet je bil še sklep, s katerim se za vodenje in izvajanje projekta ZDRAVE OBČINE / ZDRA-
VA MESTA pooblasti Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, s katerim se sklene pogod-
ba in zagotovi sofinanciranje po programu, ki ga potrdi Projektni svet Zdrave občine, ter 
Sklep o določitvi Parka likovnih samorastnikov za javno infrastrukturo na področju kulture. 
Občinski svet je potrdil tudi sofinanciranje Kolesarske dirke po Sloveniji 2022 v višini 
6.100,00 EUR. 
Prav tako so bili sprejeti vsi predlagani sklepi v premoženjskopravnih zadevah. 
Ob koncu seje se je Občinski svet seznanil z vloženo pobudo za oceno ustavnosti in zakoni-
tosti dela Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 72/18), s potrjenim Dokumentom identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP) za projekt Obnova igrišča in vadišča za golf Blato, s potrjenim 
Dokumentom identifikacije investicijskega projekta Vodovod Ječkovec – Zvale – Skrovnica 
in s potrjeno investicijsko dokumentacijo Dokumentom identifikacije investicijskega pro-
jekta in Investicijskim programom Dolenje in Gorenje Ponikve: kanalizacija, rekonstrukcija 
vodovoda in pločnik med naseljema ter pooblastil župana Občine Trebnje za potrditev in-
vesticijske dokumentacije skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ in druge potrebne dokumentacije 
za prijavo projekta Turistično družbeni center Grmada Trebnje na najavljeni javni razpis za 
sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin 
ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem Ministrstva za kulturo.
Vse informacije o sklicu in vsebini sej Občinskega sveta so na voljo na spletni strani Občine 
Trebnje (www.trebnje.si), na kateri si lahko preberete gradiva in potrjene zapisnike prete-
klih sej.

Andreja Perc
Oddelek za splošne zadeve, OU Občine Trebnje
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RAZPISI
Obveščamo vas, da so 
na spletni strani Občine 
Trebnje www.trebnje.si 
pod rubriko »Javni razpisi« objavljeni 
razpisi s področja 

• SOCIALNEGA VARSTVA – rok prija-
ve 8. 4. 2022

• ŠPORTA – rok prijave 30. 3. 2022
• KULTURE – rok prijave 31. 3. 2022
• MLADINSKE DEJAVNOSTI – rok pri-

jave 31. 3. 2022

Razpisna dokumentacija je na voljo 
na spletni strani in v sprejemni pisarni 
Občine Trebnje. Za več informacij lahko 
pokličete: 07 34 81 133.

Majda Šalehar,
Oddelek za družbene in gospodarske 
dejavnosti

OU Občine Trebnje

obvestila

Obvestilo vlagateljem zbirnih vlog
V trebanjski območni izpostavi Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto opažamo 
zaskrbljujočo število blokiranih zbirnih vlog zaradi vnosa aktualnih in posodobljenih or-
to-foto posnetkov, kjer kakršnokoli neskladje z dejanskim stanjem v naravi in realno 
rabo kmetijskih površin rezultira v blokadi vnosa zbirne vloge. V izogib težavam pri vno-
su vlog vse upravičence do uveljavljanja sredstev iz ukrepov kmetijske politike pozivam, 
da poskrbijo za odpravo neskladij površin na pristojni upravni enoti vsaj en dan pred 
vnosom zbirne vloge (UE TREBNJE  na št.  07 34 82 284).

Vsi tisti, ki jih tovrstna blokada vnosa zbirnih vlog ne zadeva, so že v postopku vnašanja 
zbirnih vlog in tudi že individualno vabljeni k pristojnemu kmetijskemu svetovalcu. Vnos 
vlog že poteka in bo aktualen vse do predvidoma 6. 5. 2022 na Izpostavi Trebnje, Stari 
trg 2, 8210 Trebnje (upravna stavba KZ Trebnje). Ob vnosu zbirne vloge potrebujete 
osebni dokument ter izpolnjeno in podpisano pooblastilo v dveh izvodih, kadar na 
vnos ne pride nosilec. 

Za ukrep Dobrobit živali govedo, drobnica (paša) s sabo prinesite seznam živali, ki  
bodo na paši. Blato za koprološko analizo je potrebno opraviti za vse živali, ki se bodo 
pasle (vsaj 8 dni pred oddajo zbirne vloge). Analiza blata mora biti vnesena v aplikacijo 
VOLOS.
Istočasno vam bomo v izpostavi z vnosom zbirne vloge pomagali tudi pri vnosu povračila 
trošarine za pogonsko gorivo kmetijske mehanizacije (s seboj imejte podatek o količini 
porabljenega goriva in številu računov). 
 

KGZ Novo mesto, izpostava Trebnje
vodja izpostave, Ana Moder l.r.

Sprememba prometnega režima na cesti 
R2-448 odsek 0220 Trebnje Z – Trebnje 
zaradi ureditve centralnega krožnega 
križišča Trebnje 
V sredo, 9. 3. 2022, po jutranji prometni konici je predvidena sprememba prometnega režima na cesti R2-448 odsek 0220 Trebnje 
Z – Trebnje zaradi ureditve centralnega krožnega križišča Trebnje od km 2,150 do km 3,310. 
Zaradi poteka del je potrebna popolna zapora državne ceste, ki bo trajala predvidoma od 9.3.2022 do začetka junija 2022. 

Obvozi v času zapore 
V času popolne zapore bo promet osebnih vozil, avtobusov in tovornih vozil do 7,5 ton preusmerjen na začasno cesto ob državni cesti, 
kjer bo promet potekal izmenično enosmerno s pomočjo prometno odvisnih semaforjev. 
Obvoz za tovorna vozila nad 7,5 ton bo potekal po državnih cestah in po AC med priključkom Trebnje vzhod–Trebnje zahod in obratno. 

Vse uporabnike prosimo, da spremljajo informacije o stanju na cestah, ki so na voljo v okviru Prometno informacijskega centra za 
državne ceste (www.promet.si, telefon 1970). Izvajalec bo vse načrtovane spremembe prometnega režima sporočal v Prometno 
informacijski center za državne ceste, kjer se 24 ur na dan spremlja in objavlja tudi informacije o stanju na cestah, ki jih posredujejo 
Policija, vzdrževalci in drugi, zato so na tem mestu vedno na voljo zadnje razpoložljive informacije o stanju na cestah in prometu. 
Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost. 

Služba za odnose z javnostmi
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Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21), Pravilnika o sofi-
nanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje za programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradni list RS, št. 41/15), dopisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano št. 440-12/2020/16, z dne 18.1.2021 o podaljšanju sheme državne pomoči po skupinski izjemi v kmetijstvu in gozdarstvu ter Odloka o proračunu Občine 
Trebnje za leto 2022 (Uradni list RS, št. 36/21, 135/21, 184/21 in 26/22) Občina Trebnje objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Trebnje v letu 2022

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Občina Trebnje razpisuje nepovratna finančna sredstva za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v občini Trebnje za leto 2022, 
ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 702/2014 in 1407/2014.

2. OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Trebnje za leto 2022 v okvirni višini  82.000,00 EUR. V primeru, ko med proračunskim letom 
občinski svet spremeni višino proračunskih sredstev iz postavk tega razpisa, se naročnik in upravičenec pomoči z aneksom dogovorita za 
spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za spremembo dinamike plačil.
Ukrepi (po pravilniku):

Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v 
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetij

Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
20.000,00 EUR

30.000,00 EUR
Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 3.000,00 EUR
Ukrep 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v 
nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis 10.000,00 EUR
Ukrep 8: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij 2.000,00 EUR
Ukrep 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja 20.000,00 EUR

3. UKREPI
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št.702/2014)

Namen ukrepa:
Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
• izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z   zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem 

in preusmeritvijo proizvodnje;
• izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde 

Unije;
• vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom 

do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo;
• preprečevanje zaraščanja podeželja;
• povečanje lokalne pridelave hrane in samooskrbe občine;
• zagotavljanje zdrave (tudi ekološke) hrane lokalnemu prebivalstvu;
• povezovanje lokalnih pridelovalcev in predelovalcev kmetijskih izdelkov;
• vzpostavljanje kratkih prehranskih verig;
• povečanje števila ekoloških in biodinamičnih kmetijskih gospodarstev.

Pomoč se ne dodeli za:
• nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
• zasaditev letnih rastlin;
• dela v zvezi z odvodnjavanjem;
• nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
• naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja;
• za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije (vloga mora biti oddana pred začetkom investicije - spodbujevalni 

učinek);
• investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
• investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogra-

dov;
• stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
• davke, razne takse in režijske stroške;
• obratna sredstva.

javni razpis
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Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proi-
zvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
• stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (re-

konstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji;
• stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospo-

darskih poslopij na kmetiji, ki služijo primarni kmetijski proi-
zvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev);

• stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, razen 
traktorjev;

• stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
• stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;
• stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremen-

skimi razmerami (protitočne mreže …);
• stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, li-

cenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk;
• stroški postavitve večletnih nasadov.

Upravičenci do pomoči so:
• kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospo-

darstev, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba 
se izvaja na območju občine.

Pogoji za pridobitev:
• predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s 

predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
• projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh 

stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
• za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 

702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta po-
trebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;

• ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
• fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2022.

Intenzivnost pomoči:
• do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodar-

stvih.
• Najvišji skupni znesek za naložbo na kmetijskem gospodarstvu 

lahko znaša do 5.000,00 EUR.
• Predmet sofinanciranja so investicije do predračunske vredno-

sti 15.000,00 EUR brez DDV.
• Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetij-

skega gospodarstva.

Podukrep 1. 2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in paš-
nikov - za nezahtevne agromelioracije v skladu s področno zakono-
dajo (Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – urad-
no prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17)).

Upravičeni stroški:
• stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezah-

tevne agromelioracije, pašniki);
• stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
• stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z 

ograjo;
• stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino;
• stroški urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.

Upravičenci do pomoči:
• posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospo-

darstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna 
skupnost …);

• kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospo-
darstev, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba 
se izvaja na območju občine.

Pogoji za pridobitev:
• ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izved-

bo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do 
sofinanciranja;

• predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
• kopija katastrskega načrta in program del;
• dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru za-

kupa zemljišča;
• fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2022.

Intenzivnost pomoči:
• do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodar-

stvih.
Najvišji skupni znesek pomoči za naložbo na kmetijskem gospodar-
stvu lahko znaša do 5.000 EUR.
Predmet sofinanciranja so investicije do predračunske vrednosti 
15.000,00 EUR brez DDV.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega 
gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosi-
lci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.

UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen Uredbe 
Komisije (EU) št. 702/2014)

Namen ukrepa:
Namen sofinanciranja dela zavarovalnih premij za zavarovanje kme-
tijske proizvodnje z namenom kritja izgub zaradi naslednjih dejav-
nikov: 
• naravnih nesreč; 
• slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi 

nesrečami, in 
• drugih slabih vremenskih razmer; 
• bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah.
 
S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da zavarujejo svoje 
pridelke in živali pred posledicami škodnih dogodkov iz prejšnjega 
odstavka.

Upravičeni stroški:
• sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s pripada-

jočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.

Upravičenci do pomoči:
• kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospo-

darstev, s sedežem na območju občine in ki sklenejo zavaroval-
no pogodbo za tekoče leto, ki je vključena v sofinanciranje kot 
to določa Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zava-
rovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva o sofinan-
ciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske 
proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 89/14, 2/15, 3/15, 
98/15, 28/16, 81/16, 66/17, 82/18, 13/19, 3/21 in 181/21). 

javni razpis
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Pogoji za pridobitev:
• veljavna zavarovalna polica z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja;
• fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2022.

Intenzivnost pomoči:
• skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje ne sme 

preseči 65 % stroškov zavarovalne premije.

UKREP 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov
ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji  – de minimis

Namen ukrepa:
Namen ukrepa je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje 
nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
• stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekme-

tijske dejavnosti na kmetiji, razen dopolnilnih dejavnosti predelave gozdnih lesnih sortimentov ter storitve s kmetijsko in gozdarsko 
mehanizacijo in opremo;

• stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji, 
razen dopolnilnih dejavnosti predelave gozdnih lesnih sortimentov ter storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo;

• stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter  nekmetijske dejavnosti, razen dopolnilnih dejav-
nosti predelave gozdnih lesnih sortimentov ter storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo;

• promocija.

Upravičenci do pomoči:
• kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in nalož-

bo na območju občine.

Pogoji za pridobitev sredstev:
• predračune ali račune za nakup strojev ali opreme oz. račune o izvedenih delih;
• dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
• dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi;
• predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je z zakonodajo s področja graditve objektov to potrebno;  
• projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
• fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2022.

Predmet sofinanciranja so investicije do predračunske vrednosti 15.000,00 EUR brez DDV.

Intenzivnost pomoči:
• do 50 % upravičenih stroškov.

UKREP 8: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij

Namen ukrepa:
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju dijakov in študentov kmetijskih programov, ki so predvideni za naslednike kmetij. 

Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
• izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije;
• kopijo zadnjega šolskega spričevala;
• potrdilo o vpisu;
• fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2022.

Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:

Upravičenci do pomoči:
• udeleženci izobraževanja kmetijskih programov, ki so predvideni za naslednike kmetij.

Finančna določbe: do 120,00 EUR/mesec

javni razpis
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UKREP 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja  
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje neprofitnih aktivnosti in materialnih stroškov društev oz. združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in 
podeželja iz območja občine, ki ne predstavljajo državne pomoči ter njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička. Cilj 
ukrepa je omogočanje izvedbe programov dela navedenih društev oziroma združenj. 

Upravičeni stroški:
• stroški, povezani s predstavijo oz. promocijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja, kot so: 

stroški udeležbe na  splošnih predavanjih, delavnicah, tečajih brez pridobitve certifikata, krožkih, strokovnih ekskurzijah, seminarjih, 
udeležbe na posvetih, okrogle mize ipd.; potni stroški, stroški izdaje publikacij, najemnine razstavnih prostorov; 

• stroški, povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti društev oz. združenj, ki prispevajo k prepoznavnosti občine, kot so: 
priprava gradiv, zloženk, objave v medijih, organizacija samostojnih prireditev ipd.;

• stroški, povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in tehnične dediščine kmetijstva in 
podeželja: prikazi tradicionalnih domačih obrti in običajev, prikazi tehnične dediščine, razstave, tekmovanja ipd.;

• materialni stroški, povezani z izvedbo programov društev oz. združenj;
• stroški, povezani s sodelovanjem in predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega po-

mena na prireditvah drugih društev in organizacij.

Pogoji za pridobitev pomoči: 
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
• finančno in vsebinsko ovrednoten letni program dela društva oz. združenja za leto 2022,
• seznam članov.  

Upravičenci do pomoči:
• registrirana stanovska društva in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine.

Finančna določbe / intenzivnost pomoči:
• do 100 % upravičenih stroškov.

4. VSEBINA VLOGE
Vlagatelji izpolnijo in oddajo vloge na sedežu Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, in sicer obvezno na predpisanem obrazcu »Vlo-
ga za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v občini Trebnje v letu 2022«, ki ga dobijo na Občini Trebnje v sprejemni pisarni 
(soba št. 2) ali na internetni strani http://www.trebnje.si/. 

Izvajalci ali organizatorji razpisanih ukrepov morajo k vlogi priložiti tudi pisno ponudbo za izvedbo v programu določenih nalog in pred-
videti višino potrebnih sredstev ter vso dokumentacijo, s katero dokažejo izpolnjevanje pogojev za posamezne ukrepe, določene v tem 
razpisu.

5. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE
Vloge na javni razpis morajo biti predložene v sprejemno pisarno Občine ali oddane na pošti kot priporočene pošiljke do vključno 31. 
5. 2022. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. 
Vloge, izpolnjene na razpisanih obrazcih, morajo biti z vsemi zahtevanimi prilogami dostavljene v zaprti kuverti s pripisom »VLOGA NA JR 
- KMETIJSTVO 2022, ukrep: »_____ »(navedba ukrepa, kot npr.: Ukrep1, Ukrep 3, Ukrep 6…). Če se vlagatelj prijavlja na več razpisnih po-
dročij, mora navesti vsa področja. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Obravnavane bodo vloge, ki bodo 
pravočasne, pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Razpis in obrazci so objavljeni tudi na 
spletni strani Občine Trebnje http://www.trebnje.si/. O dodelitvi sredstev upravičencem na predlog strokovne komisije, ki je imenovana 
s strani župana, odloča pooblaščena oseba. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezni ukrep. Medsebojne 
obveznosti med Občino in upravičencem se uredijo s pogodbo. Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine izplačajo na podlagi e-za-
htevka. V primeru, da upravičenec ne bo črpal že odobrenih sredstev (brez vložitve e-zahtevka z dokazili), ne more pridobiti sredstev na 
naslednjih dveh (2) javnih razpisih za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Trebnje, razen 
v primeru višje sile.
Vlagatelji so seznanjeni z možnostjo uvedbe ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe do višine 5 %, kar je skladno z Odlokom 
o proračunu Občine Trebnje za leto 2022.

6. DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na telefonski številki 07 348 11 38, 
e-naslovu: silva.kek@trebnje.si.

7. ROK, DO KATEREGA MORAJO BITI VLOŽENE VLOGE
Vloge morajo biti oddane do 31. 5. 2022 oz. za ukrep 8 najpozneje do 25. 10. 2022.

Številka: 331-1/2022, Datum: 25. 2. 2022
Alojzij Kastelic, l. r., ŽUPAN 

javni razpis
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26. marec si rezervirajte za sajenje 
medovitih rastlin!                   
Čebelarji že dolga leta spodbujajo sajenje medovitih rastlin, in sicer tako preko sodelova-
nja z občinami kot tudi z ozaveščanjem med institucijami in posamezniki. Čebelarska zveza 
Slovenije (ČZS) se je odločila, da naredi odločnejši korak in prevzame pobudo za zmanjševanje 
negativnega vpliva na okolje zaradi toplogrednih plinov, za katere smo odgovorni vsi, zato so 
začeli s projektom »Dan sajenja medovitih rastlin«. 
Takšen odločen korak pa poleg njihove močne volje in želje po spremembi zahteva podporo 
celotne družbe in dobro strokovno znanje, ki so jim ga brez oklevanja ponudili na Zavodu za gozdove Slovenije. Poleg samih medovitih 
drevesnih vrst je želja v projekt vključiti tudi ostale medovite rastline. 
»Dan sajenja medovitih rastlin« je prvi konkreten projekt v Evropski uniji, ki bo pripomogel k ciljem EU, da se do leta 2030 posadi 3 
milijarde dreves in bo hkrati močno prispeval k načrtovanemu zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v EU ter podnebni nevtralnosti 
Evrope. Poleg tega je cilj projekta tudi to, da se poveča medovitost Slovenije ter se tako poskrbi za medenje v prihodnosti, ko bo pre-
živetje opraševalcev zaradi podnebnih sprememb vedno težje. Brez opraševalcev pa bo pridelava hrane še bolj otežena, saj je 70 % 
pridelana hrane na svetu odvisne od opraševalcev. Medovite rastline bodo čebelarji, kot tudi vsi zainteresirani posamezniki sadili na 
večjih ali manjših površinah: v slovenskih gozdovih, na vrtovih, v balkonskih koritih, kot tudi na javnih površinah – v parkih in drugod. 
S tem plemenitim delom bomo vsi skupaj poskrbeli za naše čebele in ostale opraševalce ter jim z novimi medovitimi rastlinami omo-
gočili nove vire hrane za njihov razvoj.
Bistvo projekta niso le besede in črke na papirju, ampak konkretna dejanja, zato si rezervirajte zadnjo soboto v mesecu marcu 2022 
– 26. marec, ko bo vsak izmed nas posadil medovito rastlino in s tem omogočil pašo ter preživetje našim opraševalcem, hkrati pa 
s svojim dejanjem omogočil ohranitev narave za prihodnje rodove.
Svoj delež k zasaditvi medovitih rastlin bo prispevala tudi Občina Trebnje, ki bo v letošnjem letu določena krožišča v Trebnjem zasadila 
z medovitimi rastlinami. Kot občina z bogato čebelarsko zgodovino in zelo dejavnimi čebelarskimi društvi in posameznimi čebelarji 
odločno podpiramo pobudo Čebelarske zveze Slovenije, zato vas vabimo, da 26. marca 2022 skupaj posadimo čim več medovitih 
rastlin. Svoje fotografije posajenih rastlin nam lahko posredujete na info@trebnje.si in z veseljem jih bomo objavili na naši Facebook 
strani. 
Šteje prav vsaka rastlina:  to so lahko medovite grmovnice (kosmulje, maline, robide, ribez, ameriške borovnice, debeloplodne leske 
in podobno) ali pa sadne vrste dreves (jablane, hruške, češnje, slive, breskve …), pri čemer pazimo, da izbiramo avtohtone sorte ali 
sorte z večjo odpornostjo na škodljivce. Tako uporaba pesticidov ne bo potrebna. Odločimo se lahko za večja drevesa, kot so kostanj, 
divja češnja, velikolistna lipa, malolistna lipa (lipovec), različne vrste javorov (beli ali gorski, ostrolistni, poljski …), smreka in jelka. 
Nenazadnje pa so tukaj še različne cvetlice in začimbnice: poprova in mačja meta, baldrijan, drobnjak, dobra misel, šetraj, astre, 
hermelike, ameriški slamnik, rudbekija, bergenije, svetlika, kresnica, telohi, sivka, žajbel, rman, nageljni, jagode … 
Projektu so se že pridružili številni akterji, med drugim tudi naša društva: Društvo Praetorium Latobicorum, Turistično, športno in 
kulturno društvo Štefan, Trebnje in Društvo upokojencev Trebnje, ki bodo 26. marec obeležili z zasaditvijo medovitih rastlin.
Toplo vabljeni, da svoj delež k projektu prispevate tudi druge dni v letu – zasadimo čim več medovitih rastlin in ohranimo čebele in 
druge opraševalce!

Mateja Zupančič
Oddelek za splošne zadeve

Občinska uprava Občine Trebnje
Vir fotografije: www.pexels.com 

novice
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Mag. Irena Starič, 
direktorica OU 
Občine Trebnje

Izhaja iz okolice Dobrniča in je zelo pripad-
na občini Trebnje. Rada pove, da zadnjih 
petnajst let živi v sosednji občini Mokro-
nog-Trebelno, vendar čisto na obrobju in 
jo vse poti vodijo v občino Trebnje. Prihaja 
iz preproste delavsko-kmečke družine, za-
radi česar ji delo nikoli ni bilo tuje. Vajena 
je iskati kompromise ter se prilagajati. Prav 
tem koreninam je hvaležna, da je vztrajna 
pri doseganju zastavljenih ciljev in hkrati 
pripravljena iskati vmesne poti za iskanje 
rešitev. Njeno načelo je, da vedno obstaja 
pot, samo poiskati jo je treba.
Po izobrazbi je magistrica znanosti, smer 
Poslovodenje in organizacija, tako da ji je 
področje organiziranja in vodenja pozna-
no že iz študijskih let. V praksi je kar pet-
najst let vodila referat za proračun. Od 1. 
aprila lani, ko je Občino zapustil gospod 
Janez Pirc, je opravljala delo v. d. direk-
torja občinske uprave. Direktorsko mesto 
OU pa je prevzela 1. januarja letos, ko je 
bil končan postopek javnega natečaja, na 
podlagi katerega je bila izbrana. Še vedno 
se veliko ukvarja tudi z nalogami, ki sicer 
pripadajo referatu za proračun, saj za nje-
no bivše delo še niso našli osebe, ki bi jo 
nadomestila. Njeno delo je zelo dinamič-
no, vedno je nekaj novega, kar pa ji je pi-
sano na kožo.

Koliko časa ste že na Občini in katera dela 
ste opravljali?
V moji dvajsetletni delovni dobi na Občini 
Trebnje se je nabral širok spekter znanj, 
ki jih vsakodnevno delim s sodelavci, kar 
kaže na mojo pripravljenost za pomoč pri 
doseganju skupnega cilja.
Na Občini Trebnje sem se zaposlila prvega 
septembra 2001 po končanem izobraževa-
nju na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer 
sem si pridobila naziv univerzitetni diplo-
mirani ekonomist. Pred tem sem končala 
Srednjo ekonomsko šolo v Novem mestu 
in opravila maturo. Na Občini sem začela 
kot pripravnik, kjer sem preko spoznava-
nja dela v občinski upravi s pomočjo kro-
ženja po oddelkih, sodelovanja pri pripravi 
proračuna, spremljanja izvrševanja pro-
računa in sodelovanja pri ostalih finanč-
no-računovodskih nalogah spoznavala 
delo v občinski upravi. 

Bogat izbor del in posledično znanja je za 
vami. Kdo je zaslužen za to?
Menim, da so za mojo zaposlitev na Občini 

zaslužni sedaj že pokojna gospoda Dušan 
Mežnaršič in takratni župan gospod Ciril 
Metod Pungartnik ter seveda takratni di-
rektor občinske uprave gospod Janez Slak. 
Vsi omenjeni so bili zelo naklonjeni mla-
dim domačim kadrom z mislijo, da jim je 
treba dati priložnost, ki sem jo dobila tudi 
jaz.
Nadaljevala sem kot samostojni strokov-
ni sodelavec v Referatu za proračun, nato 
kot svetovalec v Referatu za proračun, kjer 
sem sodelovala pri zahtevnih nalogah, po-
vezanih s pripravo proračuna, pri finanč-
nem pregledu pogodb, ki jih sklepa župan, 
pri nalogah s področja javnih naročil, pri 
notranjem nadzoru nad porabo proračun-
skih sredstev, sodelovanju z notranjo revi-
zijo. V tem času sem ob delu končala še že 
omenjeni magisterij.

Kako je šlo to iz teorije v prakso?
Vedno sem želela svoje strokovno znanje 
uporabljati v praksi in veliko sem razmiš-
ljala in še razmišljam, kako stvari izboljšati, 
kako jih popraviti, če opazim, da je kaj na-
robe. Nekaterim to ni prav oz. si tolmačijo, 
kot da kažem napake, vendar moj namen 
nikoli ni bil kazati na kogar koli, ampak 
stvari obrniti v pravo smer. Na nek način 
imam srečo, da me je vodstvo pri tem 
vedno podpiralo, saj je bila vedno vsaka 
ideja dobrodošla, kar zelo cenim. Le-to  mi  
omogoča nadaljnji razvoj in rast. 

Kje vse ste nadaljevali svoj delovni »po-
hod?«
Od decembra 2005 sem bila na delovnem 
mestu višji svetovalec – vodja Referata 
za proračun, kjer sem opravljala naloge 
vodenja, organiziranja in nadziranja dela 
v referatu za proračun, pripravo analiz, 
poročil, pripravo proračuna in načrta ra-

zvojnih programov, pripravo zaključnega 
računa, spremljanje porabe proračunskih 
sredstev, pripravo likvidnostnih načrtov, 
postopke zadolževanja občin in poročanje 
o stanju zadolžitve občine in pravnih oseb 
na ravni občine, izvajanje nalog s področja 
javnih naročil, finančni pregled pogodb, ki 
jih sklepa župan, sodelovanje z notranjo 
revizijo. 
V času vodenja referata sem bila trikrat 
odsotna zaradi koriščenja porodniške.
Od 1. 4. 2021 dalje sem bila na delovnem 
mestu v. d. direktorja občinske uprave. 
Delo zajema koordiniranje dela v občinski 
upravi, razporejanje, vodenje in usklajeva-
nje dela delavcev občinske uprave, načrto-
vanje izvrševanja proračuna, koordiniranje 
aktivnosti pri ključnih projektih, sodelova-
nje na sejah občinskega sveta in njegovih 
delovnih teles, vodenje ključnih aktivnosti 
v referatu za proračun, priprava rebalansa, 
itd.

Pod sedanjim vodstvom je vaše mesto 
najprej zasedal g. Janez Pirc, ki je svoje 
delo opravljal vrhunsko. Ga je težko na-
domeščati?
Mojega sedanjega delovnega mesta nikoli 
ne jemljem kot nadomeščanje prejšnjega 
direktorja Janeza Pirca, ampak skušam 
delovati v smislu učinkovitega krmarjenja 
vseh zaposlenih na skupni ladji. Moram 
pa priznati, da me je za to delovno me-
sto predlagal in me spodbujal ravno Janez 
Pirc, ker je želel, da bi stvari čimbolj nemo-
teno tekle naprej, tudi po njegovem odho-
du. Stvari pa so se neverjetno lepo »poklo-
pile«, saj sem ravno razmišljala o karierni 
spremembi, kajti v računovodstvu oz. v 
financah sem začutila, da nimam česa več 
pogruntati in mi je delo postalo monoto-
no. Delo direktorja občinske uprave sem 

intervju
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dobro poznala, ker sem sodelovala pri ve-
likih projektih, čeravno sem bila uradno 
v finančni službi. Hkrati sem poznala tudi 
delovanje Občine Trebnje, saj sem ji pri-
padna že dvajset let. Tako sem se posle-
dično nekako odločila za Janezov predlog 
in moram reči, da mi ni žal. Menim, da na 
tak način lahko le še dodatno prispevam 
dobro delo v korist občanov. 

Občina se lahko zadolžuje do višine 10 % 
prihodka iz prejšnjega leta z že vključe-
nimi krediti, ki jih je kar precej. Koliko je 
Občina zadolžena do sedaj in koliko je še 
možnosti zadolževanja? Prosim, če lahko 
postrežete tudi z nominalnim podatkom.
Zakonska omejitev ni podana na način, 
da bi lahko rekli, da smo omejeni z nomi-
nalnim zneskom zadolžitve – omejitev je 
namreč vezana na letno odplačilo glavnic 
in obresti, kar pa je možno uravnavati z 
dolgoročnostjo kreditov. Dejstvo je, da je 
naša zadolžitev pod povprečjem zadolže-
nosti slovenskih občin.

Kakšni pa so zneski zadolžitve?
Občina Trebnje je na dan 31. 12. 2021 za-
dolžena cca. 3,8 milijona evrov, kar pome-
ni 305,12 EUR na prebivalca občine. Dolg 
na prebivalca v povprečju slovenskih občin 
po podatkih Ministrstva za finance za leto 
2020 znaša 383 EUR. Če pogledamo so-
sednje občine, so bistveno bolj zadolžene, 
npr. Mirna 652 EUR, Mokronog-Trebelno 
572 EUR, Šentrupert 1.151 EUR na prebi-
valca (po podatkih MF). 

In kakšno je trenutno finančno stanje 
Občine?
Z veseljem lahko rečem, da je odlično. Pre-
sežek prihodkov nad odhodki v letu 2021 
presega 1,5 milijona evrov, vendar se za-
vedamo, da se bo stanje med letom zelo 
spremenilo. Letos imamo namreč v teku 
ogromno investicij. Nekaj pa jih namera-
vamo še začeti v skladu s sprejetim reba-
lansom za leto 2022.

Kateri so tisti večji projekti?
Rekonstrukcija in dozidava POŠ Dolenja 
Nemška vas (skoraj 5 mio samo gradnja 
in nadzor), kolesarska povezava Trebnje−
Mirna−Mokronog, sofinanciranje krožišča 
pod gradom, ureditev regionalnih cest, 
stanovanjska soseska Dobrava, Energetska 
sanacija CIK …

Kaj počnete v prostem času? S čim si pol-
nite baterije?
Imam družino, tri šoloobvezne otroke, s 
katerimi je potrebna kar velika mera potr-
pežljivosti, iznajdljivosti na poteh vsakod-

nevnega usklajevanja, saj ima vsak svoje 
popoldanske dejavnosti. Starejša dva 
v Trebnjem obiskujeta glasbeno šolo, 
najmlajša pa vrti mažoretno palico. Do-
poldan smo vsak na svojih obveznosti, 
vikende in popoldanski čas, kolikor ga 
ostane, pa živimo v sožitju z naravo. Z ve-
seljem skupaj vrtnarimo in si pridelamo 
zelenjavo za domačo potrebo. Vse bolj 
pa smo ljubitelji čebelarjenja. V doma-
čem čebelnjaku je prav prijetno poslu-
šati šumenje čebel in vdihavati aerosol 
iz čebeljega panja.  Vsi ljubimo domače 
okolje in radi se povzpnemo na kakšen 
manjši grič, kjer nam čudovit pogled na 
dolenjsko pokrajino poboža dušo. Prija 
nam tudi pohod ob žuborečem potoku, 
občasno pa si ogledamo okolico tudi s 
kolesarskega sedeža.

Kraji, kjer bivate, imajo vinske gorice. A 
imate vinograd?
Kot se za kraj in Dolenjce spodobi, tudi v 
naši družini obdelujeva manjši vinograd. 
Ob družinskih praznovanjih in kakšnih 
posebnih priložnostih tako veseljem od-
premo doma pridelano in donegovano 
penino.  

Penina? Uradni izraz za slovensko pe-
neče se vino ni značilna za navadnega 
vinogradnika. To je zahteven proces, ki 
potrebuje pravo grozdje in tudi nego.
Res se mora veliko stvari poklopiti, da 
lahko na koncu v kozarcu obožuješ lepo 
verižico mehurčkov. Za dobro vino je po-

goj zdravo in lepo grozdje, za peneča vina 
pa je to še toliko bolj pomembno. Nežna 
kislina, ki jo grozdju nudijo dolenjske lege, 
je še posebej primerna za peneča vina. Po-
treben pa je dolgotrajen proces ti. done-
govanja, da se v steklenici razvijejo iskri-
vi mehurčki. Kot radi rečemo, so penine 
kraljice slavnostnih dogodkov, posebnih 
srečanj, obletnic in intimnih trenutkov. 
Ta posebna pijača z bliščem obarva tudi 
vsakdanje trenutke življenja in jo z lahkoto 
uporabiš za različne namene.

Kako bi opisali sami sebe?
Sem poštena oseba, ki se je vedno priprav-
ljena potruditi za dosego želenega cilja. 
Sem zanesljiva, natančna, načelna, delo 
jemljem resno in odgovorno. Prihajam iz 
domačega okolja in mi je ravno zato še to-
liko bolj pomembno, da »domača občina 
dobro stoji«. Pripravljena sem usklajevati 
različne interese, potrebe in iskati rešitve. 
Vedno prevzamem pobudo, da problem 
rešimo, odlikujeta me natančnost in mir-
nost.

Bi za konec kaj sporočili občanom?
Če imate kakšen predlog, pobudo, teža-
vo, nas kontaktirajte. Skušali vam bomo 
pomagati oz. upoštevati vaše predloge, 
seveda v skladu z omejitvami, ki nam jih 
narekuje zakonodaja. Vsi na Občini na-
mreč delamo za občane oz. za dobrobit 
občanov.

Mojca Smolič

intervju
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POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE
na območju občine Trebnje za leto 2021

       
Na območju občine Trebnje se uporabnike oskrbuje tudi z vodovodnega sistema Stična, ki je v upravljanju Javnega komunalnega po-
djetja Grosuplje, in sicer naselja Cesta, Pristavica pri Velikem Gabru in Žubina.

Letni notranji nadzor je izvedel pooblaščeni izvajalec Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Notranji nadzor se opravlja 
na podlagi Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17) in interne HACCP dokumentacije.

Rezultati notranjega nadzora nad kakovostjo pitne vode pri uporabnikih v letu 2021      
     

MIKROBIOLOŠKE ANALIZE FIZIKALNO-KEMIJSKE ANALIZE

“VODOVODNI 
SISTEM”

“količina distribui-
rane vode 

[m3]”
št. vzorcev % ustre-

znih
št. neu-
streznih

“vzrok 
neustre-
znosti”

št. vzorcev % ustreznih št. neu-
streznih

“vzrok 
neustre-
znosti”

“ukrep 
prekuhavanja 

[dni]”

Stična 
“690.665 

od tega 11.348 
občina Trebnje”

20 100 0 - 8 100 0 - 0

Legenda:          
EC - E. coli - pokazatelj fekalnega onesnaženja,  CP - clostridium perfringens vključno s sporami je zanesljiv pokazatelj fekalnega one-
snaženja, v pitni vodi ni dopustna          
KB - koliformne bakterije so pokazatelj stoječe vode (mrtvi rokavi na omrežju ali hišnega vodovodnega omrežja), v pitni vodi niso 
dopustne          
SK22 - št. kolonij pri 22°C je pokazatelj učinkovitosti postopka priprave vode in kaže na možnost razmnoževanja bakterij v omrežju 
zaradi zastojev ali povečane temperature, mejna vrednost < 100/ml.
SK37- št. kolonij pri 37°C je pokazatelj učinkovitosti postopka priprave vode in kaže na možnost razmnoževanja bakterij v omrežju 
zaradi zastojev ali povečane temperature, mejna vrednost < 100/ml.        
EN - enterokoki - v odsotnosti drugih bakterij pokazatelj starejšega fekalnega onesnaženja     
     
V splošnem lahko ugotovimo, da se je uporabnikom distribuirala ustrezna zdrava pitna voda. 

Celotno letno poročilo za leto 2021, pripravljeno s strani pooblaščenega izvajalca notranjega nadzora, je objavljeno na spletni strani 
http://www.jkpg.si/ pod rubriko Kakovost pitne vode.

Poleg tega so na tem spletnem mestu dosegljiva:

• Priporočila lastnikom objektov za hišno vodovodno omrežje (HVO) po daljši prekinitvi uporabe pitne vode (COVID-19), 
• Navodila o prekuhavanju vode, 
• Priporočila za uporabo vode ob izdanem ukrepu prekuhavanja vode,
• Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja,  
• Navodila za dezinfekcijo vodovodnega omrežja.

                    Javno komunalno podjetje Grosuplje

poročilo
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Ravnateljica  
Vrtca Mavrica, ga. 
Andreja Stegenšek 
Gospa Andreja prihaja iz Sevnice, kjer je 
obiskovala osnovno šolo in se nato vpisa-
la v srednjo ekonomsko šolo v Brežicah. 
Študij predšolske vzgoje jo je popeljal v 
Maribor, kjer ga je v roku tudi uspešno 
zaključila. Takoj po študiju se je zaposlila 
v vrtcu Sevnica. Ob spremembi izobraže-
valnega programa si je na pedagoški fakul-
teti v Ljubljani pridobila naziv diplomirana 
vzgojiteljica predšolskih otrok. Delo, za ka-
terega pravi, da je del njenega življenja in 
ga ne bi menjala, opravlja predano z vso 
srčnostjo do otrok, ki so jim zaupani.

Kakšno je bilo vaše delo pred prevzemom 
mandata ravnateljice?
Pred nastopom mandata ravnateljice 
sem opravljala delo vzgojiteljice v Vrtcu 
Mavrica Trebnje. Na povabilo predhodne 
ravnateljice sem sprejela izziv in nastopila 
mesto pomočnice ravnateljice. V tem času 
sem pridobila veliko izkušenj in dodobra 
spoznala vrtec, njegovo delovanje in razvi-
jala potrebne kompetence.

Zakaj ste kandidirali?
Skozi vsa leta sem spoznavala delo, vizijo 
in razvoj vrtca. V sedmih letih sem se kot 

pomočnica ravnateljice veliko naučila, ob 
tem sem pridobila mnoga nova znanja in 
veščine, predvsem s področja organizacije 
in vodenja. V tem času sem profesionalno 
napredovala, se vseskozi strokovno izo-
braževala. Začutila sem, da se ob tolikš-
nem poznavanju sistema lahko prijavim na 
razpis za mesto ravnateljice. Sama pri sebi 
sem si dejala, da v kolikor me bo kolektiv 
videl kot vodjo in me podprl, se bom spo-
prijela z vsemi izzivi vodenja. 

Kako so vas sprejeli starši? Je bilo težko 
pridobiti njihovo zaupanje?
Kot vzgojiteljica sem prevzela skupino 
otrok in jih popeljala vse do vstopa v šolo. 
V vseh letih dela sem z otroki spletla to-
ple vezi in pri starših pridobila zaupanje. 
Vsako slovo od skupine je bilo težko, ču-
stveno, tako do otrok kot tudi do staršev. 
Vsi smo bili povezani. Bili smo eno. Ver-
jamem, da so v meni prepoznali strokov-
nost, profesionalnost in hkrati toplino do 
njihovih otrok. Z dialogom in odprtostjo 
še danes gradim zaupanje z vsemi; tako z 
otroki kot s starši.

Zakaj Vrtec Mavrica Trebnje?
Življenjska pot me je leta 2004 zanesla v 
Trebnje in mi ponudila delovno mesto vz-
gojiteljice. V kolektivu sem se vedno do-
bro počutila, znali smo sodelovati, postala 
sem del vrtca in s tem tudi del Trebnjega. 

Čutim prijetno okolje tako v vrtcu kot v lo-
kalni skupnosti in v ljudeh okoli sebe. Ver-
jamem, da s svojo predanostjo delu in z 
znanjem, vztrajnostjo in energijo zmorem 
prevzeti to odgovornost ter rokovati z njo.

Najzgodnejše življenjsko obdobje je zelo 
pomembno. Kakšen imate program dela 
v vašem vrtcu?
Predšolsko obdobje je najpomembnejše 
za razvoj otroka. Je prva prelomnica, ko 
otrok prestopi prag vrtca, se loči od varne-
ga zavetja staršev, se osamosvaja in prične 
tkati prve socialne vezi z vrstniki in odrasli-
mi. Vstop otroka v vrtce je velik prelomni 
trenutek za starše. Naši strokovni delavci 
se vsakodnevno trudijo, da se tako vzpo-
stavi medsebojno zaupanje.
V vrtcu se  programi izvajajo v skladu s 
cilji in načeli Kurikuluma za vrtce. Glavno 
vlogo ima igra, ki je skrbno načrtovana in 
skozi katero se otrok uči in razvija.
Vsakdanji program popestrimo s projekti 
(NTC učenje, E-tweinning, Gozdni vrtec) 
in z obogatitvenimi dejavnostmi na ravni 
vrtca. To so: prvi koraki v angleščino, mala 
šola nogometa, glasbene urice, mavrični 
bralček, fitove dejavnosti, plesno mažo-
retne urice. Nekateri programi se izvajajo 
v vseh starostnih skupinah, nekateri od če-
trtega leta dalje. 
Vsako leto organiziramo tudi izlet za 
otroke od 4 do 5 let. Peljemo jih v Zla-

intervju
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torogovo pravljično deželo. Za otroke v 
starosti od 5 do 6 let nudimo petdnevno 
letovanje v gozdu Martuljek,  omogoči-
mo jim 10-urni plavalni tečaj ter prekra-
sen izlet v Kekčevo deželo. V čudovitem 
objemu gora je skrit kotiček, kjer se 
otroci lahko srečajo s Kekcem, teto Peh-
to, hudobnim Bedancem, modrim Vi-
trancem, prijazno Mojco, Tinkaro, Brinc-
ljem in preplašenim Rožletom. Dveurna 
pravljična pustolovščina v otrocih vedno 
pusti nepozaben spomin.

Ste EKO vrtec. Kaj to pomeni v praksi?
EKO vrtec je mednarodno uveljavljen pro-
gram, namenjen spodbujanju in večanju 
ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med 
otroki. V sklopu programa izvajamo ra-
zlične projekte, sodelujemo na natečajih, 
zbiramo star papir, obdelujemo vrtčevske 
vrtičke.
Otroke vzgajamo k zdravemu načinu življe-
nja, omogočamo veliko gibalni aktivnosti, 
predvsem pa vsakodnevnega gibanja v na-
ravi.

Kakšen je vaš kader?
V vrtcu je zaposlenih 139 sodelavcev, ki 
vsakodnevno skrbijo za dobro počutje 
otrok in za nemoten potek dela. Veči-
no zaposlenih predstavljajo vzgojitelji in 
pomočniki vzgojiteljev. Starejši s svojimi 
izkušnjami in znanjem ter mlajši z idejami 
in zagonom tvorijo profesionalen in pove-

zan kolektiv. Brez odličnega tehničnega ka-
dra (kuharjev, hišnikov, čistilk) ter podpore 
uprave zavod ne more delovati. V tako ve-
likem kolektivu je pomemben vsak posa-
meznik, da s svojim vestnim delom in pre-
danostjo sledi viziji vrtca Delamo danes za 
boljši jutri. Cilj našega vrtca so nasmejani 
in zadovoljni otroci, zaposleni in starši.

Imate tudi certifikat SIQ.
Res smo ponosni nosilci certifikata SIQ, 
kar pomeni, da imamo uveden sistem vo-
denja kakovosti v vrtcu ter, da razvijamo in 

utrjujemo sistematične pristope k neneh-
nemu izboljševanju našega dela.

Katere dejavnosti izvajate?
Izvajamo dnevni program, ki traja od 6 do 
9 ur na dan in obsega vzgojo, varstvo, izo-
braževanje in prehrano otrok. Poldnevni 
program je trenutno namenjen romskim 
otrokom, ki so v vrtcu 6 ur dnevno. V vrtcu 
imamo tudi oddelek s prilagojenim pro-
gramom, ki nudi več priložnosti za osebni 
pristop, individualizacijo in prilagajanje 
procesa posameznemu otroku. Vanj so 

intervju
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vključeni otroci z odločbo ZRŠS in na pod-
lagi timskega zapisnika. 

Koliko je enot, oddelkov?
Vrtec Mavrica Trebnje je velik vrtec. Ima 
devet enot na osmih lokacijah z 38 oddel-
ki. V Trebnjem je največji 14-oddelčni vr-
tec Mavrica, nato Kekec s šestimi oddelki, 
Ostržek in Videk s štirimi oddelki, Mojca z 
dvema oddelkoma in Gubčeva z enim od-
delkom. Imamo še tri dislocirane enote. V 
Dobrniču sta dva oddelka, V Šentlovrencu 
novi vrtec s štirimi oddelki in v romskem 
naselju en oddelek.

Koliko otrok sprejme vaš vrtec?
V našem vrtcu je 679 otrok. Imamo 16 
oddelkov I. starostnega obdobja (otroci 
stari 1−3 let) in 22 oddelkov II. starostne-
ga obdobja (otroci stari 3−6 let). 

Kako pa ste v času epidemije? Je bilo 
težko tudi za vas?
Zadnji dve leti sta bili za nas polni pre-
izkušenj, prilagajanj zaradi ukrepov pove-
zanih s covidom-19. Na tem mestu bi se 
želela zahvaliti vsem svojim sodelavcem 
za pripravljenost, potrpežljivost in odziv-
nost v vsakem trenutku dneva, ne glede 
na dan in uro. Vsaka potrjena okužba je 
za nas pomenila nov organizacijski izziv, 
obveščanje staršev, NIJZ, MIZŠ. Dokazali 
smo, da smo povezani in da s skupnimi 
močmi zmoremo premagati vse.

Kaj se je skozi leta spreminja − program, 
otroci ali pričakovanja staršev?
Vse se spreminja. Vedno več je poudar-
ka na samostojnosti otroka, vključenosti 
otroka v načrtovanje dneva, spodbujanje 

in razvijanje kritičnega mišljenja pri otro-
cih. Skozi čas se je spreminjala tudi vzgoja 
in straši. Ravno zato vrtec tudi staršem 
ponuja program Šola za starše, kjer jim z 
različnimi predavanji zunanjih izvajalcev 
ponujamo pomoč pri vzgoji otrok. 
Današnja permisivna vzgoja se pozna 
tudi pri otrocih. Včasih starši žal prepo-
zno spoznajo, da otrok poleg ljubezni 
starša potrebuje tudi meje. Tukaj imamo 
pomembno vlogo ravno usposobljeni 
strokovni delavci, ki se nenehno izobra-
žujemo in izpopolnjujemo svoje znanje, 
ki ga potrebujemo pri pomoči staršem in 
tudi pri iskanju različnih pristopov dela z 
otroki.

Na kakšen način povezujete oz. vključu-
jete starše v svoje delo?
Starše povabimo k sodelovanju in jih 
vključujemo različno v naš program. Po-
gosto nam predstavijo svoj poklic, ročne 
spretnosti, stare običaje … Po oddelkih 
organiziramo srečanja z njimi, kjer pre-
življamo skupni čas na različnih delavni-
cah,  se podamo na pohod in pogosto se 
ob koncu šolskega leta pripravi oddelčni 
zaključek, ki je obogaten s programom 
otrok in skupnim druženjem. Prav tako 
jih povabimo na naše skupne dogodke. V 
aprilu bo Sklad vrtca pripravil dobrodel-
no prireditev, v juniju bomo s prireditvijo 
‚Jaz in ti – mi vsi‘ obeležili 70 let predšol-
ske vzgoje v Trebnjem.

Kakšni so načrti za naprej?
Želim si dobrega sodelovanja z zaposle-
nimi, starši, lokalno skupnostjo in Občino 
ustanoviteljico. Do sedaj je Občina po-
skrbela, da imamo res odlične prostorske 

pogoje, saj se redno vlaga v vzdrževa-
nje vseh enot, tako v oddelke kot tudi v 
igrišča in igrala. Letos imamo v planu več-
jo investicijo - menjava strehe na enoti Vi-
dek. Zaradi vandalizma imamo nenehno 
prijave in težave s poškodovanjem ograje 
in hkrati nevarnosti ostanka vandalizma 
na igralni površini pri enoti Kekec. Zato bo 
v prihodnje potrebno zamenjati ograjo in 
s tem preprečiti nastajanje škode. Želim 
si tudi, da bi v romskem oddelku našli re-
šitev boljših pogojev za delo. 

Kaj bo vaša prioriteta?
Zavzemala se bom za permanentno izo-
braževanje vseh zaposlenih ter za izme-
njavo znanj in izkušenj. Zavedam se, da 
lahko otrokom le visoko usposobljeni in 
motivirani zaposleni nudijo kakovostno in 
uporabno znanje.

Kaj je tisto, kar vas umirja, sprosti?
Vsak prosti čas namenim gibanju v nara-
vi. Tu se moje misli umirijo, telo sprosti 
in napolni z energijo. Uživam v branju 
knjig, poletje me vabi na morje in zima 
na smuko. Rada sem s svojo družino, par-
tnerjem in hčerko, ki študira pravo, saj si 
velikokrat izmenjamo nasvete in nudimo 
ramo drug drugemu.

Gospa Andreja je najin pogovor zaključila 
s citatom Pavčka, ki je dejal, da je ‚‘sreča 
srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre 
sledi,« v želji, da otroci iz vrtca odidejo 
z lepimi spomini, s pozitivno izkušnjo o 
sebi,  drugih ter da se razvijejo v zdrave in 
odgovorne osebe. 

Mojca Smolič

intervju
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Digitalna kompetenca – nujna 
veščina 21. stoletja
Digitalna kompetenca je ena od osmih ključnih kompetenc. Na-
naša se na samozavestno in kritično rabo digitalne tehnologije za 
pridobivanje in izmenjavo informacij, komunikacijo in reševanje 
osnovnih problemov na vseh življenjskih področjih. Na CIK Treb-
nje že vrsto let prepoznavamo potrebo po spodbujanju razvoja 
te kompetence. Še večji poudarek pa smo temu namenili v času 
pojava covid 19. Digitalno opismenjevanje različnih ciljnih skupin 
smo izvajali v okviru UTŽO Trebnje, VGC Marela, programov ZRSZ 
Aktivna politika zaposlovanja ter projekta PTPK. DZ RS je konec 
februarja sprejel zakon o spodbujanju digitalne vključenosti. Med 
poglavitni rešitvami je pridobivanje digitalnih veščin s pomočjo 
tečajev, ki se bodo izvajali in subvencionirali prek javnih razpisov 
in bodo namenjeni starejšim od 55 let. Na CIK Trebnje si bomo 
prizadevali, da bomo tudi mi med ponudniki teh tečajev. Do ta-
krat pa se nam lahko pridružite na ostalih tečajih digitalnega opi-
smenjevanja. Več informacij dobite na CIK-U.

Tanja Vrčkovnik

Delavnica z romskima 
policistoma v enoti Romano
V enoti Romano so nas obiskali policisti iz Policijske postaje Treb-
nje in romska policista. Namen delavnice je bil, da starše informi-
ramo glede uporabe nedovoljenih sredstev. Dotaknili smo se tudi 
problematike, ki je vse pogostejša med mlajšimi otroki, in sicer 
je to uporaba pirotehničnih sredstev. Starši so policistko z veli-
kim zanimanjem spraševali, zakaj se je odločila za ta poklic in kaj 
vse je morala storiti, da je postala policistka. Tako otroci kot tudi 
starši so bili izjemno veseli, da je pogovor potekal v romskem je-
ziku. Za konec so se skupaj z otroki pogovarjali o tem, kaj si želijo 
postati, ko odrastejo. Otroci so svoje poklicne želje narisali na list 
papirja, njihove izdelke pa je policistka odnesla za spomin s seboj 
na policijsko postajo. Na delavnici je bilo veliko smeha, vzdušje je 
bilo sproščeno, za kar se zahvaljujemo Policijski postaji Trebnje in 
romskima policistoma, predvsem za angažiranost in sodelovanje 
za dobrobit romskih otrok in njihovih staršev.

Maja Vrhovec

Steklenice v barviti preobleki
V trebanjski galeriji se že tradicionalno odvijajo sobotne ustvarjal-
ne delavnice, ki jih pripravlja trebanjska izpostava Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti (JSKD) v sodelovanju z Zvezo kulturnih 
društev Trebnje in CIK Trebnje – Galerijo likovnih samorastnikov 
Trebnje, omogoča pa jih Občina Trebnje. Delavnice, na katerih 
udeleženci spoznavajo različne ustvarjalne tehnike, so namenje-
ne vsem generacijam.

Na februarski delavnici so udeleženci ustvarjali pod mentorstvom 
Nataše Zaletelj. Steklenicam, ki bi sicer končale v steklenih od-
padkih, so nadeli povsem novo podobo. Zaživele so v barviti pre-
obleki in tako postale svojevrsten okrasek v domu udeležencev 
delavnice.

Joži Sinur, JSKD OI Trebnje

izobraževanje
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Foto: FotoEving

V Galeriji likovnih 
samorastnikov Trebnje gostuje 
razstava Tomaža Hartmana  
z naslovom Koščki
V prostorih trebanjske Galerije gostuje razstava Tomaža Hartma-
na, nagrajenca 53. Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov 
v letu 2020. Razstava z naslovom Koščki je bila za javnost pre-
mierno predstavljena 24. februarja 2022 v otvoritvenem filmu na 
spletni strani Galerije.
Tomaž Hartman se predstavlja z zloženkami iz materialov, ki jih 
nabira v gozdovih, starih in zapuščenih hišah, večino koščkov za 
svoja dela pa najde ob morski obali. Uporablja materiale, kot so 
kamen, star in že obdelan les, delčke stekla, keramiko in železo, 
torej predvsem tisto, kar navadno razumemo kot že odsluženo in 
neuporabno. S tem ko jih sestavlja, ustvarja nove celote, predme-
te preobrazi in jim pripiše nove pomene.
Razstava Koščki bo na ogled do 18. maja 2022.
Pridružite se nam tudi na pogovoru z mozaicistom Aljažem Vi-
drajzom, ki bo potekal v prostorih Galerije 14. aprila 2022 ob 18. 
uri. 

Igra nekoč in danes
V okviru obogatitvene dejavnosti »Ringaraja nekoč in danes« so 
se  v oddelku »ŽOGICE« otroci seznanili z novo ljudsko igro »MOJ 
KLOBUK IMA TRI LUKNJE«. Izziv jim je bil sam prikaz gibanja, ki 
so ga predstavili ob petju in plesu. Še posebej  jim je bilo všeč 
podajanje klobuka.  Vsak otrok je izdelal svoj unikatni klobuk, 
na katerega je polepil geometrijske like. Tako so na igriv način 
spoznali in poimenovali krog, trikotnik in kvadrat. Svoj klobuk so 
predstavili vrtčevskim prijateljem na modni reviji. Ob svetlobnih 
efektih in glasbi so prav ponosno zakorakali in predstavili svoj iz-
delani klobuk.

Brigita Borak 
Foto: Vesna Perko

Mali likovniki
Kot je na začetku prazno umetnikovo platno, tako je otrok ob roj-
stvu kot list papirja. Kar bomo nanj napisali, bo ostalo za vedno. 
Zato se v vrtcu trudimo, da bi ga čim bolj popisali. V mesecu fe-
bruarju v enoti Mojca spoznavamo likovne umetnike s ciljem, da 
bi jih otrokom približali in vzbudili občutek za lepo. Začeli smo z 
razliko med sliko in risbo ter to nadgrajevali z različnimi ustvar-
janji. Na obisku smo imeli slikarko M. J. Brunšek, ki je otrokom 
predstavila svoja dela in jih spodbudila k slikanju na platno. V 
enoti smo pripravili pravo galerijo likovnih del ge. Brunšek in iz-
delkov otrok. Obiskali smo tudi Galerijo likovnih samorastnikov 
Trebnje, kjer so otroci doživeli pravo dogodivščino med platni. In 
če je bil odgovor otrok ob našem prvem snidenju z neko abstrak-
tno sliko: »To je packarija, cesta, lizika,« smo s tovrstnimi izkuš-
njami dosegli, da smo na otrokove liste pripisali, da ob pogledu 
na likovno delo rečejo:  »Vau, kako je lepo.«

Janja Strmec
foto: Mojca Bregar

Vljudno vabljeni!  
Stella Cavalleri

novice
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Maškare v Šentlovrencu 
preganjale zimo
Na pustni petek, tik pred počitnicami, so učenci PŠ Šentlovrenc 
ostali doma, namesto njih pa so v učilnicah rajali akcijski junaki, 
kraljične, najrazličnejše živali, kavboji, pošasti, vojaki in policisti, 
zanimivi poklici ter še in še … Ob glasbeni spremljavi s kitaro v 
roki so jo maškare mahnile po Šentlovrencu. Presenetile so naj-
bližje sosede, prodajalke in kupce v trgovini Mercator, otroke v 
Vrtcu Šentlovrenc, zaposlene v podjetju Gorec in na Izletniški 
kmetiji Kazina ter mimoidoče krajane. Vsem so zapele nekaj pu-
stnih pesmic. Upajmo le, da so maškare uspešno odigrale svojo 
vlogo in pregnale zimo ter v dolino pripeljale pravo pomlad.

Teja Zajec
Vodja PŠ Šentlovrenc

Maškare
Maškare, ki  so v današnjem času že prava redkost, smo opazili 
tudi v naši KS. Gre za skupino učencev tukajšnje osnovne šole, ki 
si je nadela posebno ime. Žal ga ne smem imenovati. Tako mi je 
naročeno od njihovega  vodje. Namen skupine je bil obiskati čim 
več gospodinjstev ter vsaj za trenutek odvrniti ljudi od vsakda-
njih skrbi.  V upanju, da je bil njihov namen dosežen, se iskreno 
zahvaljujejo za gostoljubje, ki so ga bile deležne praktično na vsa-
kem pragu.  

Mirko Gliha

Proslava ob slovenskem 
kulturnem prazniku
Ob slovenskem kulturnem prazniku smo učitelji in učenci PŠ Do-
brnič pripravili virtualno proslavo. Vabimo vas, da si jo ogledate 
na spletni strani naše šole. Spomnili smo se naših prednikov, ki 
so se že v preteklosti radi udejstvovali v številnih kulturnih dejav-
nostih. Iz bogate zakladnice ljudskih pesmi in plesov so jih nekaj 
zapeli in zaplesali tudi učenci naše šole. Seveda pa ob Prešerno-
vem dnevu nismo mogli mimo pesnika Franceta Prešerna. Učenci 
so ilustrirali nekatera njegova dela in deklamirali ljudsko pesem, 
ki jo je prepesnil.

Prepričani smo, da bodo učenci pogumno nastopali še naprej. Na 
to, da so pogumni, jih bo spomnil napis na majicah, ki nam jih je 
podarilo Kulturno turistično društvo Dobrnič ob finančni podpori 
Občine Trebnje, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

Klavdija Livk

8. februar – Prešernov dan
Na PŠ Šentlovrenc smo v zadnjem tednu januarja začeli s pri-
pravami na slovenski kulturni praznik. Prebirali smo Prešernove 
pesmi, se o njih pogovarjali in jih recitirali. Z risanjem z ogljem 
smo naredili Prešernov in Premrlov portret ter ju dali na razsta-
vo. Za Stanka Premrla, ki je uglasbil slovensko himno, učenci še 
niso slišali, zato smo tudi njega pobliže spoznali. Na razstavi pa ni 
manjkala niti knjiga, ki smo jo izdelali sami. Oblekli smo jo v usnje 
in ji dodali zlato obrobo z rdečim trakom. Vanjo so učenci s pomo-
čjo peresa in črnila pisali Prešernove pesmi. Pri tem so ugotovili, 
da tovrstno pisanje ni enostavno, saj je potrebno konico peresa 
velikokrat pomočiti v črnilo, pri tem pa zna kakšna kapljica pasti 
na papir in na izdelku nastane packa. Obiskala nas je tudi knjižni-
čarka Maja Ule, ki nam je predstavila Povodnega moža in življenje 
Franceta Prešerna. 

Petra Kastelic

novice
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Dan odprtih vrat na Kmetiji Anžlovar

Pozdravljeni,
v nedeljo, 10. 4. 2022 bo imela kozjerejska kmetija Anžlovar dan 
odprtih vrat, na katerem bo poudarek na predstavitvi kmetije in de-
gustacije njihovih različnih domačih kozjih izdelkov, ogledu celotne 
kmetije in na uživanju ob kozjem sladoledu.
Na izbiro bo več različnih sirov, jogurtov, skute in ostalih dobrot, kate-
rih okus vas bo presenetil. Pričakovali pa vas bomo od 13. ure naprej 
v upanju na čim večji odziv vas, ki si želite poskusiti novih okusov.

Lepo vas pozdravljamo
Kmetija Anžlovar

Simona Anžlovar 
031 282 399

kmetija.anzlovar
Kmetija Anžlovar

@ simona.anzlovar@gmail.com

Dom starejših občanov Trebnje 
razpisuje prosta delovna mesta

LOKACIJA: ENOTA  ŠMARJETA 
BOLNIČAR NEGOVALEC I – NEGA III in IV za 
nedoločen čas. 
Zahtevana izobrazba: BOLNIČAR-NEGOVALEC, 
op. pripravništvo in strokovni izpit. Vpis v register 
izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege.

LOKACIJA: DSO TREBNJE
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I za nadomeščanje 
delavke v Trebnjem.
Zahtevana izobrazba: TEHNIK ZDRAVSTVENE 
NEGE, opravljeno pripravništvo in strokovni izpit. 
Vpis v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene 
in babiške nege.

DIETNI KUHAR  V  za nedoločen čas v kuhinji v  Treb-
njem.
Zahtevana izobrazba:  srednja poklicna/strokovna  
šola,  smer kuhar, kuhar-natakar, gastronomski teh-
nik, ipd.

VODJA VI – VODJA PREHRANE (M/Ž)  – za nedolo-
čen čas v kuhinji v Trebnjem.
Zahtevana izobrazba: najmanj srednja strokovna 
izobrazba gastronomske smeri, najmanj 3 leta de-
lovnih izkušenj s področja, znanje na področju hi-
giene živil in načel HACCP sistema, sposobnost vo-
denja in organiziranja dela, odločanja in presojanja, 
komunikativnost, natančnost, zanesljivost.
Iščemo osebe, ki poleg izpolnjevanja razpisnih po-
gojev izkazujejo tudi empatijo do starejših, potr-
pežljivost, komunikativnost, tolerantnost, natanč-
nost, resnost, prijaznost, zanesljivost in čustveno 
stabilnost. Več podrobnosti o razpisanih delovnih 
mestih in načinih prijave si lahko preberete v 
oglasih na spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje 
ali pa stopite v kontakt z našo kadrovsko službo.
Vabljeni vsi, ki iščete nove izzive in vas delo s staro-
stniki osrečuje in izpopolnjuje!

Pošljite pisno ponudbo z življenjepisom in opisom 
delovnih izkušenj po e-pošti: info@dso-trebnje.si 
ali Na naslov: DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE, 
Stari trg 63, 8210 Trebnje.

PROSTO DELOVNO MESTO  
„KOMUNALNI DELAVEC NA ODPADKIH“m/ž

Glavne naloge izbranega kandidata bodo:

- Pobiranje odpadkov,  
- čiščenje zabojnikov in površin okoli zabojnikov,  

- preverjanje ustreznosti ločenega zbiranja odpadkov in obveš-
čanje nadrejenega,  

- sodelovanje pri odvozu kosovnih in nevarnih odpadkov,  
- sodelovanje pri čiščenju črnih odlagališč,  

- izvajanje enostavnih ročnih del na javnih in zelenih površinah 
ter zimski službi,  

- sodelovanje z voznikom pri zbiranju odpadkov,  
- skrb za čistočo tovornega vozila,  

- opravljanje drugih del v skladu z usposobljenostjo in navodili 
nadrejenega. 

Od kandidatov pričakujemo:

- zaključeno osnovnošolsko izobrazbo,  
- dobro fizično pripravljenost,  

- zanesljivost in motiviranost za delo.

Izbranemu kandidatu nudimo:

- delo v prijetnem kolektivu,  
- enoizmenski delavnik,  

- zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja.

Dodatne informacije nudimo na telefonski številki 051 613 526 
ali na elektronskem naslovu anamarija.gorenc@kariera.si.

obvestila
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Na Liški brajdi opravili prikaz 
rezi vinske trte
Letos sta na naše povabilo opravila prikaz rezi vinske trte Stane Ko-
cuter, skrbnik najstarejše žlahtne vinske trte v Mariboru, in Tone 
Zaletelj – skrbnik potomke najstarejše žlahtne vinske trte (sicer 
rojak iz naših krajev), ki raste na župnijskem dvorišču v Breznu −  
občina Podvelka.
Na Liški brajdi je posajena tudi potomka najstarejše trte, ki jo je 
pred štirimi leti osebno prinesel na otvoritev brajde in jo tudi posa-
dil Stane Kocuter. Sedaj se je prepričal, da dobro vzgajamo potom-
ko najstarejše trte kakor tudi ostale trte na brajdi. 
Članom Društva vinogradnikov »Lisec« Dobrnič sta prikazala prikaz 
rezi, značilno za brajde. Prisotni so nazorno opazovali in tudi imeli 
kar nekaj vprašanj. Bilo jim je tudi vse pojasnjeno. 
Po opravljenem delu je bilo prijetno druženje v liški zidanici, kjer so 
se sklepala nadaljnja sodelovanja.  
Zahvaljujemo se obema mentorjema za prikaz rezi vinske trte. 

Anica Maraž

novice / oglasi
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KS Svetinja
KS Svetinja leži na JV delu občine Trebnje in je najmanjša krajevna 
skupnost v občini. V njej danes približno 300 prebivalcev. V to kra-
jevno skupnost spada 5 vasi: Dolenji Vrh, Gorenji Vrh, Rdeči Kal, 
Svetinja in Šmaver.
Vasi so razpršene, za razliko od vasi Dolenji Vrh, ki je izrazito gruča-
ste oblike. Večji del krajevne skupnosti obsega gričevnato in gozd-
nato površje gričevnatega oboda Globodolskega polja, poznanega 
predvsem po vinogradniški gorici Šmaver, kjer dobro uspeva vin-
ska trta. Najvišji vrh krajevne skupnosti je Ostri vrh (523 m), na 
katerega je vsako leto okoli božiča organiziran zimski pohod. 
Krajevno skupnost Svetinja povezuje lokalna cesta Repče − Rdeči 
Kal. Krajevna skupnost nima javnih objektov in nima svojega pro-
stora. V preteklem mandatu so v vasi Svetinja, kjer je nogometno 
igrišče, pridobili zemljišče, ki ga je odkupila Občina. V bodoče tu 
nameravajo zgraditi objekt za potrebe krajevne skupnosti in kra-
janov.
KS ima bogate kulturne korenine. V Gorenjem Vrhu pri Dobrniču 
se je leta 1902 rodil narodni heroj Jože Slak Silvo, leta 1934 se je 
rodil jezikoslovec in leksikolog France Novak, leta 1931 pa se je 
v Šmavru rodila dramska igralka in nosilka Borštnikovega prstana 
Iva Zupančič. 
V KS se vse več prebivalcev odloča za novo gradnjo ali adaptacijo 
svojih objektov v stanovanjske namene, zato število prebivalcev 
v zadnjih letih lepo raste na veselje vseh tamkaj živečih. Želje in 
potrebe vseh po boljši infrastrukturi, kot so ceste, vodovod, javna 
razsvetljava, optika so vsak dan večje. V KS je vse več tudi obrtni-
kov; od avto prevozništva do manjših obrtniških del, kot ostalih 
krajanov, ki se dnevno vozijo po cestah, kar od vseh zahteva, da 
urejajo in vlagajo v boljše in bolj varne povezave z občinskim sre-
diščem. Tako za dobro počutje, rast in razvoj skupaj z ostalimi člani 
Sveta KS Svetinja skrbi predsednik Silvo Zupančič.

Koliko časa ste že predsednik?
Predsednik KS Svetinja sem drugi mandat. Po poklicu sem ključav-
ničar. Srednjo strojno šolo sem obiskoval na Šolskem centru Novo 
mesto. Nato pa sem bil 30 let zaposlen kot monter ogrevalnih na-
prav v podjetju Instalacije Grosuplje d. d.  Zadnjih deset let delam 
kot samostojni podjetnik.

Zakaj ste se sploh odločili kandidirati za predsednika KS Sveti-
nja?
Odločitev je tlela predvsem v želji po boljšem razvoju v lokalni 
skupnosti. Priznam, da razen dela predsednika PGD Vrhe nekih 
večjih izkušenj vodenja na tem področju nisem imel, a sem se hi-
tro našel tako v delu kot prostoru. V mojem mandatnem obdobju 
se s svetom KS zelo dobro razumemo, delamo enotno, suvereno, 
z veliko mero razuma, predvsem pa se trudimo delati dobro za vso 
lokalno skupnost.

Kaj je tisto, kar ste v zadnjih letih naredili?
V zadnjih letih lahko rečemo, da se je ogromno naredilo. Dolo-
čen del sredstev je sicer že vnaprej razporejen za vzdrževalna dela 
(zimska služba, košnja, čiščenje  prepustov, krpanje jam, itd. ), ob-
darovanje otrok, srečanje starejših, ki ga pripravlja aktiv Rdečega 
križa in piknik krajanov, ki ga v zadnjih dveh letih zaradi razmer s 
covidom-19 žal nismo izvedli, a vseeno od 70 do 80 % vseh sred-
stev  namenjamo v investicije. Naše želje so seveda vedno velike, 
vendar smo finančno omejeni in primorani razpolagati s sredstvi, 
ki jih imamo.

Predsednik KS Svetinja, Silvo Zupančič
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Za katere zadeve ste namensko porabili sredstva?
Do sedaj, v glavnem za ceste, saj je v naši KS okoli 12 km poti. 
Od razširitev do novih odcepov ter zamenjavo asfalta. Naj ome-
nim samo nekatere: odcep nasproti ceste »Škarp«(od Albinove 
zidanice do Matjaža), odsek ceste v Rajski dolini, Šmaver pri Bre-
zovarjevi zidanic. Tu naj omenim, da so dela bila opravljena s sofi-
nanciranjem lastnikov, za kar se jim še enkrat iskreno zahvaljujem 
za razumevanje, predvsem za pomoč. Razširili smo tudi ceste Go-
renji Vrh – Dečja vas, kjer nam je nasproti prišla tudi KS Dolenja 
Nemška vas, ki je razširila del ceste Dečja vas−Šmaver in tudi tu 
velika zahvala lastnikom, ki so podarili zemljo. Podaljšali smo tudi 
cesto Dolenji Vrh in uredili razširitev ceste Dolenji Vrh−Svetinja, 
kjer nam je denarno na pomoč priskočila tudi Občina. Od drugih 
začrtanih planov smo uresničili še nakup miz za PGD Vrhe in za 
potrebe druženje krajanov ter postavili nekaj novih hidrantov. 
Naj bodo pri roki v upanju, da jih nikoli ne bomo rabili.

Kje pa deluje vaša krajevna skupnost? 
Za vsa naša srečanja in mnoga druga  nam nudi prostor GD Vrhe 
v svojem domu. Krajevna skupnost na žalost še nima svojih pro-
storov, niti javnih objektov. V preteklih letih smo si izborili svoje 
zemljišče za »Vaško središče« v vasi Svetinja, kjer sedaj stoji no-
gometno igrišče. Zemljišče je odkupila Občina Trebnje. Za ome-
njeno središče smo že pridobili  gradbeno dovoljenje. V kolikor 
bo šlo vse po začrtanih smernicah, upamo na skorajšnjo postavi-
tev objekta za potrebe krajevne skupnosti in krajanov, ki si ga vsi 
močno želimo.

Kaj je vaš primarni cilj v prihodnje?
V prihodnosti je po moji oceni potrebna izvedba nujno potrebne 
razširitve lokalne ceste Trebnje−Rdeči Kal ter ureditev in razširi-
tev tudi ostalih cest po krajevni skupnosti. Postaviti pa bi bilo po-
trebno še nekaj hidrantov, močno pa si želimo urediti tudi javno 
razsvetljavo po vaseh. Želje so velike, tako da dela nam ne bo 
zmanjkalo. Zavedamo pa se, da so denarna sredstva omejena in 
razpolagamo lahko le s tistim, kar imamo.

Svetu in predsedniku KS Svetinja želim veliko volje in delovnega 
elana pri uresničevanju in izvedbi vseh projektov.

Mojca Smolič
foto: arhiv KS in MS
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KS Trebnje
KS Trebnje leži v središču občine Trebnje. V njej živi okoli 4300 
prebivalcev v 11 naseljih, od tega v mestu Trebnje na nadmorski 
višini 289 m kar 3500 prebivalcev. Naselja, ki spadajo v KS Treb-
nje, so: Dol pri Trebnjem, Dolenje  in Gorenje Medvedje selo, 
Grmada, Odrga, Pekel, Primštal, Repče, Studenec, Trebnje in 
Vrhtrebnje.

Skozi Trebnje poteka 15. poldnevnik, ki je ob vhodu v mesto z 
zahodne strani  obeležen z veliko tablo, z radijsko vodeno uro, ki 
kaže točen srednjeevropski čas. Zraven je tudi informativna tabla 
z osnovnimi informacijami o 15. poldnevniku. Nad Vrhtrebnjem, 
kjer je razgledna točka, je zgrajeno tudi kamnito obeležje z bro-
nastim reliefom Slovenije. Na njem so prikazani pomembnejši 
kraji v Sloveniji, višji vrhovi in potek 15. poldnevnika preko slo-
venskega ozemlja.

Trebnje se prvič omenja leta 1163. Kraj pa je bil najbolj obubo-
žan v času turških vpadov, tj. leta 1528. Leta 1941 se je kljub 
močni italijanski delegaciji tu pripravljala oborožena vstaja proti 
okupatorju. Ob ustanovitvi Gubčeve brigade na Trebelnem se ji 
je pridružilo veliko Trebanjcev, 15. 5. 1944 pa je Cankarjeva bri-
gada za kratek čas osvobodila Trebnje. V mestnem parku je spo-
menik padlim v NOB, pod pokopališčem pa spomenik talcem. 
V središču Trebnjega stoji cerkev Marijinega vnebovzetja, pod 
avtocesto v bregu pa stoji Trebanjski grad, ki naj bi bil domnevno 
zgrajen že okoli leta 1000, prvotno pa so ga imeli gospodje Tre-
banjski s Koroške. Grad je bil večkrat prezidan, do danes pa se 
je ohranil četverokotni stolp, ki morda stoji na rimskih temeljih, 
okrogli stolp iz časa turških vpadov ter levo in desno krilo, ki sta 
iz začetka novega veka. Ob vhodu na dvorišče je sfinga, na vrhu 
grajskih stopnic pa je kamnit rimski lev, ki je upodobljen tudi v 
trebanjskem grbu. Od leta 1968  pa je kraj postal znan po Tabo-
ru likovnih samorastnikov, kjer se vsako leto zberejo umetniki iz 
številnih držav in kontinentov.
Trebnje se počasi, a vztrajno vzpenja tudi širše v slovenski prostor 
tako po razvoju, gospodarstvu, kulturi in športu. Veliko zaslug 
nosi sam Svet KS Trebnje, ki ga že sedmo leto vodi Dejan Smuk.

Dejan je obiskoval Srednjo gradbeno šolo v Novem mestu in štu-
dij nadaljeval na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljublja-
ni. Danes je ponosen oče štirih otrok, uspešen podjetnik, ki je 
velik del svojega znanja prenesel iz poslovnega sveta v lokalno 
skupnost in tako lažje ter hitreje pelje gospodarstvo do zastavlje-
nih ciljev. Po duši je športnik in velik entuziast. Kvaliteta življenja 
in prijetno počutje sokrajanov ter obiskovalcev kraja sta mu izziv 
in prioriteta.

Na kaj ste najbolj ponosni v času svojega mandata?
Najbolj sem vesel in ponosen, da nam je uspelo v centru Trebnje-
ga, na prostoru, ki je bil trajno zapuščen in neurejen, zasnovati in 
zgraditi Park likovnih samorastnikov. Zanj smo uspešno kandidi-
rali in prejeli tudi evropska sredstva. Od zaključka izgradnje parka 
se vse večje kulturne in ostale prireditve odvijajo v njem. Prostor 
so našle tudi skulpture likovnih samorastnikov. Odslej vsako leto 
v adventnem času vanj postavimo tudi jaslice v naravni velikosti. 
Park je le del celotne zasnove Parka likovnih samorastnikov, ki bo 
počasi nastajal v celotni okolici stavbe CIK, kjer bodo namešče-
ne nove skulpture, med njimi bo urejena sprehajalna pot in tudi 
urejena interventna pot na severni strani ZD. Ob Kidričevi cesti 
bo izgrajen še manjši oporni zid za poravnavo terena in dodat-

Predsednik KS Trebnje, Dejan Smuk
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na javna razsvetljava, tudi spodaj na ploščadi pred knjižnico. Vse 
ostalo bomo pustili v zelenju, tako obstoječe drevnine kakor tudi 
travnati del, ki bo obnovljen s travnimi balami, kot smo naredili 
na spodnjem delu pred knjižnico. Projekt je zasnovan tudi širše v 
želji, da se skulpture likovnih samorastnikov postavijo po celot-
nem mestu Trebnje, na za to pripravljenih lokacijah, Park likovnih 
samorastnikov pa bi bil centralni del našega mesta, ki je ponosno 
na dolgoletno tradicijo Tabora likovnih samorastnikov.

Kam pa ste še namenili sredstva?
Nekaj smo jih namenili tudi obnovi športnih igrišč in parkov. Tako 
smo v celoti obnovili Jurčkov gozd, v katerem imamo namen zgra-
diti tudi objekt za trebanjske tabornike s sanitarijami za obisko-
valce gozda. Trebanjski taborniki »Rod sivih jelš« bodo v kratkem 
ostali brez svojih prostorov, saj se bo njihovo sedanje domovanje 
oz. objekt porušil zaradi izgradnje Kulturnega centra. Tako smo 
zasnovali v Jurčkovem gozdu nov objekt, kjer bodo lahko v naravi 
izvajali svoje programe za svoje najmlajše člane. Izdelava projek-
ta je že v zaključni fazi.

Ste hkrati delali še kaj pomembnega? 
Ogromno. Od obnovitve športnega igrišča pri DSO, ki smo mu 
dodali razsvetljavo. Ob njem smo zgradili najbolj valovito in pi-
sano otroško igrišče v naši okolici. Lotili smo se tudi zasnove in 
izgradnje Športnega parka Trebnje, v katerem smo zgradili po-
polnoma novo komunalno infrastrukturo, tako kanalizacijo kakor 
vodovod, električno napeljavo in optično omrežje. Zgradili smo 
nove oporne zidove ob CIK-u ter športna igrišča na južnem delu 
ŠPT. Kasneje se je v izgradnjo vključila tudi Občina Trebnje, ki je 
zgradila severni del ŠPT, ki obsega tribune, ograje, podporne zi-
dove ter teniško igrišče in drsališče. Komunalno infrastrukturo in 
tribune ter pomožne objekte smo zgradili tudi na nogometnem 
stadionu na Cvibljah, kjer imamo namen dokončati še parkirišče 
ter zgraditi nova športna igrišča ter pump track stezo.
Trenutno poteka ravno zakoličba in meritve nove trase trim steze.

Kje pa bo potekala trim steza? 
Vse od stadiona Cviblje na vzhodu do mirnske trim steze in na 
zahodu do trim steze na Veliki Loki. Občina je zagotovila sredstva 
za geodetske meritve, zasnovo projekta pa smo izdelali v KS Treb-
nje. V načrtu imamo izgraditi še eno valovito otroško igrišče ob 
ŠPT v Trebnjem ter rekreacijsko pot ob Temenici.

Kaj pa javna razsvetljava? Le- ta je nekako odslužila svoje.
V Medvedjem selu smo postavili prvo svetilko na sončne celice.
Prve varčnejše LED svetilke javne razsvetljave smo postavili ob 
Kidričevi do Pekla in na Studencu, kjer smo asfaltirali tudi staro, 
še makadamsko cesto.

Tudi pogled na Gubčevo cesto je lepši, prijaznejši.
Popolnoma smo obnovili zelene površine in drevnine ob Gubčevi 
cesti in tlakovali varno pot za pešce, ki jo nameravamo zgradi-
ti tudi ob Temeniški poti ter skozi Trebnje. 

Decembrski večeri so bili še posebno lepi ob pogledu na pra-
znično razsvetljeno mesto.
Na stebre javne razsvetljave smo namestili nove nosilce za za-
stave in kupili preko 500 novih zastav, da naše mesto lahko kaže 
praznično podobo ob pomembnejših dnevih naše zgodovine. 
Hkrati pa smo za stebre javne razsvetljave kupili tudi novoletno 
osvetlitev, tako da je bilo mesto okrašeno vse od Pristave do Tri-
ma, ob vseh krožiščih in vpadnicah v samo mesto.

KS se predstavijo
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Počasi mesto dobiva lepo, celostno podobo. Kako vam to 
uspeva?
V ta namen smo izdelali katalog urbane opreme, da dobimo 
neko konstantno celostno podobo. S tem počasi dobivamo 
tudi samo urejenost na področju urbane opreme. Bili smo 
tudi pobudniki izgradnje prvih podzemnih zbiralnikov smeti ob 
CIK-u, naslednji pa se bodo vgradili med Zdravstvenim domom 
in Policijo, da se lahko odstranijo neestetski komunalni kontej-
nerji. 

Načrtov je ogromno. Kateri so prednostni?
Zgraditi želimo pot med Studencem in Paradižem za krajšo in 
varnejšo povezavo otrok do šole ter prebivalcev Studenca do 
Trebnjega. V Gornjem Medvedjem selu in na Studencu imamo 
načrt postaviti avtobusno postajališče ter zamenjati obstoječe 
v Trebnjem, vključno z glavnim postajališčem na avtobusni po-
staji, v Prapročah pa imamo željo zgraditi javno razsvetljavo, če 
se bodo tamkajšnji prebivalci strinjali.

Kaj pa primestna središča?
V Dolu smo lansko leto naredili obračališče za šolski avtobus, 
za varnejše vstopanje in izstopanje otrok in na Grmadi ureja-
mo odvodnjavanje.

Poskrbeli ste tudi za zgodovinsko obeležje.
Res je, saj smo obeležili dva zgodovinska mejnika. Ob obletnici 
poroke Trebanjke Franje Tomšič z generalom Rudolfom Mai-
strom smo na rojstni hiši postavili spominsko ploščo. Drugo 
obeležje pa smo postavili ob 30. obletnici samostojnosti Slove-
nije v parku nad DSO.  V spomin smo zasadili 30 lip.

Aktivirali ste se tudi v sklopu preventive in zaščite. 
V tem sklopu preventive za zaščito in reševanje smo pred leti 
načrtno pričeli s postavljanjem hidrantnih omaric po naši KS. 
V proračun in vsakoletni plan dela smo vključili vsako leto po-
stavitev treh hidrantnih omaric. Prvo smo postavili pred tremi 
leti na Ulici OF, zadnjo, deveto po vrsti, pa lani na Gorenjem 
Medvedjem selu. Sofinancirali pa smo tudi postavitev nekaj 
defibratorjev.

KS Trebnje je v celotnem mandatu  organizirala številne kultur-
ne in športne prireditve: Slovo poletju, Poletni kulturni dnevi, 
trebanjski Masterchef, prednovoletna pravljica, prireditve ob 
8. marcu, dnevu državnosti in mestnemu prazniku, silvestrova-
nja na prostem, baletne predstave, predstave teatra in mnoge 
druge,  poletna košarkarska liga, poletna nogometna liga, po-
letna liga v odbojki na mivki, poletne športne dneve, zaključke 
športne sezone ob Heloweenu, fight nights, run4fun, atletske 
prireditve z zbiranjem sredstev v humanitarne namene, števil-
ne sprejeme za naše uspešne športnike in še in še. 

Predsednik Dejan je človek s posluhom in čutom. Hvaležni ga-
silci Vrhtrebnjega so se mu za pomoč pri ureditvi vaškega sre-
dišča ob gasilskem domu zahvalili s posebnim priznanjem. Z 
veliko mero preudarnosti, posluha predvsem pa odgovornosti 
do someščanov skupaj z dobro ekipo sodelavcev sveta KS Treb-
nje tako postavljajo nove mejnike v mestu Trebnje.

Mojca Smolič
foto: arhiv KS
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Usposabljanje
V soboto, 12. februarja, smo imeli po dvanajstih letih prilož-
nost, da se udeležimo usposabljanja za reševanje iz avtobusa.
Enodnevnega tečaja pod vodstvom inštruktorja Boštjana Žagar-
ja se je iz našega društva udeležilo deset gasilcev, ki so pridobili 
neprecenljivo znanje za posredovanje ob tovrstnih nesrečah. 
Na tečaju smo obdelali teorijo sestave avtobusov, praktično pa 
izvajali iznos ponesrečencev skozi sprednja in zadnja vrata ter 
oken, pridobivanje dodatnega prostora z odstranjevanjem se-
dežev in ustvarjanja oz. povečevanja odprtin s cilindri. Avtobus 
se je v zaključnem delu prevrnil na bok za izvedbo primernega 
tehničnega posega in reševanja tudi v takem scenariju.
Na tečaju smo sodelovali skupaj s tovariši iz PGD Črnomelj.
Vsak četrtek ob 18.00 pa pri našem gasilskem domu izvajamo 
redne operativne vaje, na katerih se nam lahko pridružijo novi 
člani.
Sprejmi izziv, postani prostovoljni gasilec!

Matej Mlakar, PGD Trebnje

MOTORISTI                                                                        
Motoristična sezona se je zaradi ugodnih vremenskih razmer že začela in na ceste je privabila ljubitelje jeklenih konjičkov. Radi bi 
vas opozorili na nekatera tveganja, ki so  povezana z vožnjo motornih koles in so lahko ključnega pomena za varno vožnjo. Preden 
se odpravite na vožnjo z motornim kolesom, si obvezno oblecite primerno zaščitno oblačilo s ščitniki, na glavo si nadenite žaščitno 
čelado ter prižgite luči, zaradi česar boste bolj vidni, saj je motorno kolo ozko in vas lahko drugi udeleženci hitro spregledajo. Hitrost 
vožnje motornega kolesa prilagodite svojim sposobnostim, lastnostim in stanju vozišča ter preglednosti. Svojih sposobnosti glede ob-
vladovanja motornega kolesa ob velikih hitrostih ne dokazujte na cestah, ker s tem ogrožate svoje življenje in življenja drugih, saj kot 
vozniki motornih koles spadate v najbolj ogrožene udeležence v cestnem prometu, kar dokazuje povečano število  prometnih nesreč 
z udeležbo voznikov motornih koles. 
KOLESARJI
Zaradi lepega vremena je na cestah tudi veliko število ljubiteljev kolesarjenja. Zaradi tega bi vas radi spomnili na varno udeležbo v 
cestnem prometu, saj boste le z upoštevanjem le-teh v večjem delu preprečili morebitne nesreče. Ko ste v cestnem prometu udele-
ženi kot kolesar, uporabljajte za vožnjo kolesarski pas, kolesarsko stezo ali pot, kjer je to omogočeno, sicer pa manj prometne poti. S 
kolesom se smete  voziti ob desnem robu smernega vozišča v smeri vožnje. Pri vožnji uporabljajte zaščitno čelado, ki vas bo varovala 
v primeru padca ali nesreče. Če pa se vozite v večernem ali nočnem času, pa je obvezna uporaba predpisanih luči in odsevnikov.  
Uporaba  varnostne čelade je obvezna do 18. leta.  
Vozniki naj bodo bolj pozorni na kolesarje ter voznike motornih koles, ki jih je v cestnem prometu težje opaziti zlasti v slabih vremen-
skih razmerah in v večernih urah, sploh če niso pravilno označeni.  
VAROVANJE PREMOŽENJA
Prihajajo meseci, v katerih bodo nekateri odšli na dopuste in s tem za dalj časa pustili svoje premoženje brez nadzora, kar lahko storilci 
kaznivih dejan pridoma izkoristijo za izvrševanje različnih kaznivih dejanj. Preden odidete na dopust, poskrbite za primerno zavarova-
nje vašega premoženja. Ob odhodu od doma ne spuščajte žaluzij do konca, ker s tem dajate videz prazne stanovanjske hiše, zaprite 
vsa okna, s sosedi se dogovorite, da vam iz poštnega nabiralnika pobirajo pošto, kajti poln nabiralnik pomeni, da nekoga že dalj časa 
ni bilo doma, zlatnino in denar spravite na varno mesto. S sorodniki ali sosedi se dogovorite, da v času vaše odsotnosti popazijo na 
vaše premoženje.

Za varovanje vašega premoženja lahko največ storite sami in tako preprečite kakršnekoli nevšečnosti, ki bi vas lahko pričakale ob 
vrnitvi domov iz dopusta.
 

Vodja policijskega okoliša, Dejan KAVŠEK
Policijska postaja Trebnje

POLICIJSKA 
POSTAJA
TREBNJE

gasilci / policija
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Športnik leta 
občin Trebnje  
in Mirna  
za leto 2021
V četrtek, 10. marca 2022, je v Kultur-
nem domu Mirna potekala medobčin-
ska športna prireditev občin Trebnje in 
Mirna Športnik leta 2021 v organizaciji 
Športne zveze občin Trebnje in Mirna. 
Na prireditvi so nastopili: mlada nade-
budna harmonikaša Ambrož Nose in 
Matic Jarm iz Glasbene šole Trebnje, 
ansambel Vzrock in skupina Soreline.

Gostje prireditve so bili predstav-
nik Olimpijskega komiteja Slovenije 
in obenem predsednik Športne zve-
ze Novo mesto mag. Metod Jerman, 
predsednik Nogometne zveze Slove-
nije Radenko Mijatović in olimpionik 
Miroslav Cerar. Na športni prireditvi so 
bili tudi podeljevalci športnih priznanj: 
župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic, 
župan Občine Mirna Dušan Skerbiš in 
podžupan Zoran Remic, predsednik 
Športne zveze občin Trebnje in Mirna 
Dejan Smuk ter člani Strokovnega sve-
ta za izbor Športnika leta Janez Prose-
nik iz AMD Trebnje, Silva Zupančič iz 
Kegljaškega kluba Trebnje, David Jerič 
iz SK Zabrdje in sekretar Športne zveze 
občin Trebnje in Mirna Leon Lobe.

Strokovna komisija Športne zveze 
občin Trebnje in Mirna je za športnika 
leta 2021 razglasila rokometaša Miho 
Zarabca iz Trebnjega, ki je v preteklem 
letu s klubom THW Kiel iz Nemčije 
osvojil naziv državnih in pokalnih klu-
bskih prvakov. Za športnico leta 2021 
je razglasila rokometašico Petro Kra-
mar iz Zabrdja pri Mirni, ki je bila v 
preteklem letu z rokometno reprezen-
tanco Slovenije na svetovnem prven-
stvu. Najboljša športna ekipa 2021 pa 
prihaja iz članskih vrst Rokometnega 
kluba Trimo Trebnje, ki je v preteklem 
letu osvojila naslov državnih podprva-
kov in se uvrstila v skupinski del Evrop-
ske lige.

Športni znak 2021 so prejeli  državna 
podprvakinja v članskem badmintonu 
Nika Arih iz Mirne, njena klubska kole-
gica Jerca Bajuk iz Mirne, ki je osvojila 
3. mesto med posameznicami na dr-
žavnem prvenstvu v badmintonu, Nik 
Zupančič iz Trebnjega za osvojeno 3. 
mesto na državnem prvenstvu v me-

Prejemnika športnega priznanja za dolgoletno delo s predsednikom Nogometne zveze Slovenije 
Radenkom Mijatovičem in članom vodstva ŠZ TIM Janezom Prosenikom.

Prejemniki športnega znaka s podžupanom Občine Mirna Zoranom Remicem in članom vodstva 
ŠZ TIM Davidom Jeričem.

Skupinska slika mladih športnikov leta 2021 s predsednikom ŠZ TIM Dejanom Smukom in župa-
nom Občine Trebnje Alojzijem Kastelicem.

šport
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šanih dvojicah in članska ekipa Bad-
mintonskega kluba Mirna za osvojen 
naslov državnega podprvaka.

Poleg vseh športnih priznanj je bilo le-
tos zopet atraktivno priznanje Športnik 
leta po izboru navijačev, ki ga je tokrat 
prejela Darja Mlakar iz ŠRD Petanka 
Čatež.

Priznanje za mladega športnika leta 
2021 sta prejela mladi motokrosist Žan 
Oven iz Velikega Gabra pri Trebnjem in 
mlada igralka tenisa Lina Sarhatlić iz 
Trebnjega. Priznanje za mlado športno 
ekipo leta 2021 je prejela Atletska eki-
pa dečkov Osnovne šole Trebnje, ki je 
v svoji kategoriji osvojila naslov osnov-
nošolskih državnih prvakov.

Športno plaketo za dolgoletno delo 
v športu sta prejela Mirnčana Franc 
Progar iz Strelskega kluba Trebnje in 
nekdanji dolgoletni nogometni sodnik 
in funkcionar ter tajnik športne zveze 
Boško Vujasin.

Posebno priznanje za izjemne športne 
dosežke za leto 2021 sta prejela plesa-
lec športnega paraplesa Klemen Dre-
melj, ki je v tej kategoriji  s soplesalko 
Laro Nedeljković osvojil naslov držav-
nih prvakov v latinskoameriških plesih 
in v kombinaciji desetih plesov ter 2. 
mesto na svetovni lestvici v kategoriji 
Combi Standard Class 2 in Darja Darin-
ka Mlakar, članica Športno rekreativ-
nega društva Čatež, ki je osvojila na-
slov najboljše igralke petanke v državi.

Podeljeno je bilo tudi jubilejno pri-
znanje za 30-letno uspešno delovanje 
Badmintonskega kluba Mirna, ki ga je 
prevzel predsednik Aljoša Turk in za 
50-letno uspešno delovanje Kegljaš-
kega kluba Trebnje, ki ga je prevzela 
predstavnica kluba Silva Zupančič.

Športna zveza občin Trebnje in Mirna 
je olimpioniku Miroslavu Cerarju po-
delila zahvalno listino za njegovo dol-
goletno sodelovanje na športnih pri-
reditvah pod okriljem občin Mirna in 
Trebnje ter Športne zveze občin Treb-
nje in Mirna.

Športni pozdrav!

Leon Lobe, 
sekretar Športne

zveze občin Trebnje in Mirna
Foto: Samo Kobal

Skupinska slika prejemnikov športnih priznanj Športnik leta 2021 s sekretarjem ŠZ TIM Leonom 
Lobetom in županom Občine Mirna Dušanom Skerbišem.

Prejemnika jubilejnega športnega priznanja s olimpionikom Miroslavom Cerarjem in članom vod-
stva ŠZ TIM Janezom Prosenikom.

Prejemnika športnega priznanja za izjemne športne dosežke s predsednikom ŠZ Novo Mesto in 
predstavnikom Olimpijskega komiteja Slovenije mag. Metodom Jermanom in članico vodstva ŠZ 
TIM Silvo Zupančič.

šport
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Prvi badmintonski turnir do 11 
in do 17 let za posameznike  
in dvojice v sezoni 2022
12. 2. 2022 je v BIT centru v Ljubljani potekal prvi badmintonski 
turnir do 11 in do 17 let. Badmintonski klub Mirna je nastopil kar 
s 7 igralci, ki so domov prinesli 6 medalj.
Do 17 let je med dvojicami zmagal Vid Koščak skupaj s Tade-
jem Jelencem iz Medvod, ki pa mu je moral priznati premoč v 
finalu posamezno. V dvojicah je Tevž Ornik skupaj z Mattiasom 
osvojil tretje mesto, med posamezniki pa peto mesto, potem ko 
ga je v četrt finalu izločil ravno klubski kolega Vid. Pri dekletih 
je dobro igro pokazala Zara Šenica, ki je v osmini finala najprej 
izločila soigralko Nežo Krištof v dveh setih. Dekleti sta skupaj v 
igri dvojic osvojili 5. mesto. Pri kategoriji do 11 let so svoj prvi 
nastop na tekmovanju zabeležile Vita Oven, Eva Krištof in Leila 
Sambolec. Med posameznicami je Eva osvojila 5. mesto, Vita je 
bila 7., Leila pa 11. V dvojicah sta bili srebrni Vita in Eva, bron 
pa je osvojila Leila. Sedaj sledi tritedenski premor, ki ga bodo 
izkoristili za nove treninge in pripravo na prestavljeno Državno 
člansko prvenstvo, ki bo 12. marca v Medvodah.

Vanja Jakopin

Cenjeni ljubitelji narave!
Z veseljem vam sporočamo, da je Občina Trebnje postala lastnik 
več kot 6 ha zemljišč na Blatu, vključno z obstoječim golf igriščem. 
Na njem se izvaja igra golfa, ki bo poskrbela za vaš zdravi duh v 
zdravem telesu, mi pa vam jo bomo z veseljem predstavili v eno-
stavni obliki, da jo boste vzljubili in se z njo veselili. Tako vi kot vaši 
otroci.  Prvi mesec vadbe za najmlajše je brezplačen. Skratka naš 
klub je skrbnik izjemnega prostora, ki ponuja doživetje narave, 
ki naj bo za vsakega od nas navdih. Milica Korošec, ki vodi Uni-
verzo za tretje življenjsko obdobje, je že leta uspešna golfistka 
in pripravljena, da bo tudi damam pomagala seznaniti se s tem 
izjemnim športom.
Narava  je izjemna v vseh letnih časih in nudi sprostitev, lepe 
sprehode, igro in druženje. Vsi naši člani bodo lahko organizirali 
na tem prostoru svoja praznovanja (rojstne dneve, team buildin-
ge in podobno).
Torej povabite svoje prijatelje in znance, da se nam pridružijo in 

Trebanjske kegljačice brez možnosti  
za napredovanje
Čeprav so si pred začetkom sezone postavile veliki cilj, in sicer osvojitev prvega mesta, 
se napoved ni uresničila. Žal je grosupeljska ekipa Taborske jame zbrala same izkušene 
igralke v boju za 1. A ligo, in to iz vse Slovenije.  
Izidi drugega dela: 10. krog: Trebnje – Kočevje 7 : 1 (3148:32976),  11. krog Trebnje 
prosto, 12. krog – Trebnje – Taborska jama 2 : 6 (3190:3197), 13. krog: Trebnje – Gorica 
preloženo, odigrano 17. oktobra 8 : 0 (3237:2789), 14. krog: Calcit Kamnik II – Trebnje 
6 : 2 (3030:2985), 15. krog; Trebnje – Ograjca Ljubljana 5 : 3 (3142:3121). 16. krog: Bela 
krajina Črnomelj – Trebnje 4 : 4 (3099:3191).
Trenutna lestvica: 1. Taborska jama 26 točk, 2. Trebnje 20, 3. Ograjca Ljubljana 19, 4. 
Calcit Kamnik II 14, 5. Kočevje 12, 6. Krka Novo mesto  11, 7. Bela krajina Črnomelj 10, 
8. Gorica 10, 9. Brest Cerknica II 6.
Do konca lige sta na sporedu še dva kroga. V 17. krogu (19. marca) naše igralke igrajo 
na Vodnjaku proti novomeški Krki, v zadnjem krogu (25. marca) pa potujejo v Cerknico. 
Nasprotnice so jim druga vrsta Bresta.

Držimo pesti, da naša dekleta ponovno 
dobijo moč in se povzpnejo na najvišje 
stopničke ter zasijejo na vrhu lestvice.

Mojca Smolič

uživajo življenje. Skupaj bomo delali, trenirali in uživali. Več in-
formacij je na voljo na http://www.cipin.si/ 

Za Golf klub Blato, Tomaž Vidic

šport
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Dan žena uspel − Trebanjski levi 
v četrtfinalu pokala Slovenije
Trebanjski levi so uspešno pričeli s spomladanskim delom. Za uvod 
so v pokalu Slovenije premagali Mokerc-KIG, nato pa na prvoligaš-
kem parketu premagali Dobovo, SVIŠ Ivančno Gorico ter Maribor 
Branik. Na sporedu je bil tokrat pokalni obračun, ki so ga Trebanjci 
zaradi težav s COVID-19 že dvakrat prestavili, v tretjem poizkusu pa 
si na domačem parketu zagotovili zmago s 33 : 30 (18 : 11) in preboj 
v četrtfinale pokalnega tekmovanja. Obračun je imel posebno noto, 
in sicer so se v klubu vsem mamicam, babicam, tetam ter hčerkam 
na dan žena zahvalili s prostim vstopom na tekmo.

Mladi levi uspešni v prvenstvu
Mesec februar je bil dokaj uspešen tudi v mlajših kategorijah RK Tri-
mo Trebnje. Mladinci imajo po odigranih sedemnajstih tekmah na 
svojem računu 20 točk (9 zmag, 2 remija in 6 porazov) ter se naha-
jajo na petem mestu prvoligaške lestvice. Kadeti so do sedaj odigrali 
sedem tekem (3 zmage, 1 remi, 3 porazi) ter zasedajo sedmo me-
sto, za nadaljnje boje v državnem prvenstvu pa se bosta v četrtfinalu 
borili obe ekipi starejših dečkov, ki ju vodita Marko Radelj in Uroš 
Udovič. Dobre predstave nizajo tudi mlajši dečki, ki se pod taktirko 
Davida Lipoglavška, Maja Grandovca ter Alojza Radlja uspešno razvi-
jajo in predstavljajo svetlo prihodnost trebanjskega kluba.

Aleksander Kuzmanovič z 
reprezentanco na Madžarskem
Prihodnji teden se bo slovenska moška kadetska izbrana vrsta zbrala 
v Ormožu, kjer jo čaka nekaj treningov in nato odhod na turnir v 
madžarski Balatonboglar. Med izbranci selektorja Sandija Markla se 
je znašel tudi trebanjski krožni napadalec Aleksander Kuzmanovič, ki 
se bo na turnirju udaril s Portugalsko (četrtek, 17. marca, ob 16.00), 
Hrvaško (petek, 18. marca, ob 16.00) in Madžarsko (sobota, 19. mar-
ca, ob 13.00). SREČNO, Aleksander!

Dominik Pekeč

Učenke OŠ Trebnje regijske 
podprvakinje
v torek, 8. 3. 2022, so se učenke naše šole udeležile tekmovanja v 
dvoranskem nogometu. 
V predtekmovalni skupini so se nogometašice pomerile z OŠ 
Šmarjeta in jo premagale z 2 : 0. Strelki: 1 : 0 Manca Hostnik, 2 : 
0 Kaja Barle. 
V polfinalu so na drugi strani igrišča stale učenke OŠ Podzemelj. 
Učenke so zmagale z 1 : 0 (Manca Hostnik).
V finalu pa so se ponovno pomerile z OŠ Šmarjeta. Nasprotnice so 
bolje začele in povedle že v prvi minuti. Naše učenke so se zbrale 
in do polčasa rezultat obrnile (1 : 1 Manca Hostnik, 2 : 1 Brina La-
vrič). V drugem polčasu so nasprotnice na začetku zadele dvakrat 
v razmaku 30 sekund, našim učenkam pa to ni uspelo, čeprav so 
ves čas napadale. 

Najboljša strelka turnirja je bila Manca Hostnik.
Šolo so zastopale Brina Lavrič, Manca Hostnik, Kaja Barle, Larisa 
Hrovat, Jerca Žlebnik, Neila Malić, Neža Smuk, Eva Jarc, Milica 
Stošić in Nastja Pate. Učenkam čestitamo za lep uspeh.

Smiljan Pristavnik, Foto: Jernej Gabrijel
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Seja Občinskega sveta je bila osredotočena na sprejem reba-
lansa proračuna Občine za leto 2022, svetniki iz vrst SLS pa 
so se aktivno zavzemali za njegov sprejem. Prvič v tem sklicu 
Občinskega sveta se je izkazala složnost vseh članov Občinske-
ga sveta, saj so bili podpisniki amandmaja prav vsi občinski 
svetniki. Taka složnost je pozitiven signal za nadaljnje sodelo-
vanje in ciljno usmerjenost v dobrobit projektov Občine Treb-
nje. 
Aktivnosti Občinskega odbora SLS Trebnje se trenutno vršijo 
okoli priprav na volilni občni zbor, ki ga bomo izvedli marca, 
hkrati pa že aktivno potekajo priprave na državnozborske voli-
tve v sodelovanju z gibanjem Povežimo Slovenijo. 

Dušan Hočevar − kandidat za poslanca 
SD Temeniške in Mirnske doline

Dušan Hočevar, profesor športne vzgoje in profesionalni trener te-
nisa, rojen 24. 3. 1968, oče, športni pedagog, prostovoljec, častnik v 
času vojne za Slovenijo, član nadzornega sveta Športne zveze Novo 
mesto, član predsedstva zveze častnikov JV regije, predvsem pa Člo-
vek z veliko začetnico, bo na letošnjih volitvah v DZ naš kandidat za 
poslanca. Verjamemo, da ste siti stalnih obljub kandidatov, ki pred 
volitvam obljubljajo 100 % drugačno življenje državljanov, žal so na 
tudi tokrat naši poslanci v najhujšem obdobju od osamosvojitve 
prevečkrat razočarali. Dušan je dobil v času epidemije priložnost, da 
se sooči kot prostovoljec s COVIDOM v prvih bojih vrstah. Še vedno 
deluje kot prostovoljec Rdečega križa v domu starejših kot organiza-
tor dela v rdeči coni, deluje v Karitasu in za Dolenjske lekarne, saj 
dostavlja zdravila revnim, starejšim ter obolelim ljudem. 
Kot poslanec se bo zavzemal za naslednje: 

• Nove investicije in vzpodbude v naše domače okolje, gos-
podarstvo, kmetije, turizem.

• Kvaliteto življenja za VSE.
• MLADIM zagotoviti šolanje, ki bo omogočilo zaposlitev, 

ustvarjanje DRUŽINE in DOMA v naši bližini.
• Vsem moramo zagotoviti dostop do ZDRAVNIKA.
•  Omogočiti ŠPORTNO-REKREACIJSKE IN KULTURNE DEJAV-

NOSTI.
• Začeti s postopki za izgradnjo prvega večnamenskega  

športno-kulturnega  SREDIŠČA, ki bi pokrival dogodke v 
celotni JV regiji.

• Zagotoviti moramo dostojno in kvalitetno življenje ljudem 
v 3. ŽIVLJE NSKEM OBDOBJU.

• Skrbeti za  OKOLJE.
ZA VSE LJUDI ENAKE MOŽNOSTI IN BOLJŠE ŽIVLJENJE

stranke / oglasi
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SPREMEMBE
Prihaja pomlad, narava se prebuja. 
Prihaja tudi do sprememb v Evro-
pi. Slovenska vlada, in sicer tako 
politična koalicija kot opozicija 
sta složno obsodili Putinov napad 

na suvereno državo Ukrajino. Vlada ji je takoj poslala pomoč 
v vseh oblikah, materialno pa tudi orožje in že sprejela prve 
begunce. Prihajajo otroci z materami. Za boj sposobni moški 
so ostali doma in branijo svojo državo Ukrajino.
GRADIMO SLOVENIJO!

Bližajo se državne parlamentarne volitve 2022. Kot dolgoletni 
občinski svetnik poznam lokalne zadeve in jih lahko uspešno 
predstavim tudi na državni ravni, da tako pridobimo sredstva 
za potrebne projekte. V tej vladi smo v dveh letih kljub covi-
du-19 naredili veliko; povečali povprečnine, debirokratizacijo, 
namenili denar za gradnjo šol, cest, domov starejših občanov. 
Tudi v naši občini se veliko gradi. Dokazali smo, da je možno 
na lokalni in državni ravni veliko narediti. To me tudi žene da-
lje. S podporo vlade, ministrstev, lokalnega poslanca, župana, 
občinskih svetnikov je možno za občino in regijo dosti narediti.
Na zadnji občinski seji smo svetniki skupaj v rebalansu prora-
čuna dodali denar za rekonstrukcijo ceste do Repč, nameni-
li sredstva za nujno potrebna mostova pri uvozu v Trebnje in 
zadržali denar iz kulturnega ministrstva in Občine za obnovo 
“Grmade.”

24. 4. VAS VABIMO NA PARLAMENTARNE VOLITVE, VOLITE 
SLOVENSKODEMOKRATSKO STRANKO, VOLITE   SDS – 

HVALA!

Epidemiološka situacija v državi se še naprej izboljšuje, Vlada 
RS se je skladno s stališčem Posvetovalne skupine odločila, da 
nošenje mask za učence, dijake, študente in zaposlene v vzgoj-
no-izobraževalnem programu ni več obvezna.

Mesec marec je posvečen ženskam. Ob minulem 8. 3. in 25. 
marcu – MATERINSKEM DNEVU, ki sledi,  iskrene čestitke 
vsem materam. 
Hvala za ljubezen, objeme, poljube, nasmehe, toplino, pokonč-
nost, vztrajnost, strogost, razumevanje in odločnost.

Občinski svetnik SDS in poslanec državnega zbora
Franci Kepa
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Spoštovani občanke in spoštovani občani!

Za štiriletni poslanski mandat, ki se počasi končuje, lahko re-
čem, da je bil nekaj posebnega. Zahteven, odgovoren in poln 
izzivov, ki jih ob prevzemu dolžnosti ni bilo mogoče predvideti. 
Skoraj dve leti smo se spopadali z epidemijo covid-19, zdaj pa 
se je zgodilo nekaj, kar iz dneva v dan dobiva večje razsežnosti. 
Ruska agresija na Ukrajino se sredi Evrope ne bi smela zgoditi. 
Projektov in potreb v občinah, kjer sem bil izvoljen, je bilo veli-
ko. Trudil sem se jih po svojih najboljših močeh realizirati. Vesel 
sem, da se je končno začela urejati hitra cesta mimo Trebnjega 
ter da bo kmalu končana rekonstrukcija ceste in izgradnja ploč-
nika v Velikem Gabru. Pri podružnični šoli v Dolenji Nemški vasi 
so začeli graditi prizidek, končuje pa se tudi gradnja dnevnega 
centra pri DSO Trebnje.

Tudi v prihodnje bom skušal s svojim delom stvari premakniti 
na bolje. Pomembno se mi zdi, da to, kar govorim, tudi nare-
dim. Funkcije pridejo in gredo, naša dejanja pa ostanejo.  
Verjamem v politiko, ki postavlja v ospredje skrb za skupno do-
bro. V tem duhu sem deloval cel mandat. Z največjo odgovor-
nostjo se bom trudil tudi v novem mandatu poiskati odgovore 
na izzive, ki so pred nami. Pomembno je, kdo bo vodil našo 
državo v teh težkih časih in kakšne vrednote bodo prevladova-
le v naši družbi.

Blaž Pavlin, poslanec NSi
Vse najboljše za materinski dan.



 Predlog za čistilno akcijo 
9. 3. 2022 ali 26. 3. 2022 

Želimo vas spomniti, da se s svetovnim dnevom voda, 22. marcem, pričenjajo dnevi, namenjeni osveščanju pomena varovanja 
okolja, ki trajajo do svetovnega dneva Zemlje, 22. aprila. V tem času se pogosto izvajajo čistilne akcije z namenom čiščenja črnih 

odlagališč v našem okolju.
Zaradi lažje organizacijske izvedbe predlagamo, da bi čistilna akcija na območju vseh štirih občin, kjer zagotavljamo javno gospo-

darsko službo ravnanja s komunalnimi odpadki, potekala v soboto, 19. 3. 2022 ali 26. 3. 2022 med 8. in 12. uro.
V primeru vaše želje po sodelovanju v skupni čistilni akciji bomo zagotovili:

▪ črne in rumene vreče za ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in odpadne embalaže, ki bi vam dostavili v enkratni 
količini in jih boste lahko razdelili med društva in druge organizacije, ki bodo sodelovala v akciji,

▪ rokavice,
▪ brezplačni prevzem zbranih komunalnih odpadkov na dan akcije in nadaljnje ravnanje z njimi na zbirnem centru Globoko,

▪ na podlagi naročilnice in proti plačilu bomo zagotovili kontejnerski odvoz odpadkov.
Za dostavo zbranih odpadkov na dan akcije v zbirni center Globoko predlagamo, da poskrbite sami. Vse zbrane odpadke je potreb-
no čimprej odstraniti iz zbirnih mest, da se preprečuje kopičenje ostalih odpadkov ter nepooblaščeno odtujevanje (in posledično 

vračanje v naravo) zbranih odpadkov.
Za dostavo vreč, dodatna pojasnila in informacije smo vam na voljo na telefonski številki 040 757 622 ali na naslovu spletne pošte 

andreja.martincic@komunala-trebnje.si.
Z lepimi pozdravi!

Direktor:
Franci Starbek
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Nadzor nad ravnanjem s komunalnimi odpadki
Obveščamo vas, da bo medobčinski inšpekcijski organ Skupne občinske uprave občin Dolenjske izvajal redni nadzor nad odlaganjem 
komunalnih odpadkov.
Občane preventivno opozarjamo, da dosledno ločujejo komunalne odpadke in jih prepuščajo v namenske zabojnike. Odlaganje od-
padkov v okolje oziroma izven (ob) zabojnikih je prepovedano. Tako odlaganje odpadkov omogoča brskanje živali po smeteh, nenad-
zorovan raztros odpadkov po okolju, smrad in kvari videz naselja.
Zasledovani cilji nad odlaganjem komunalnih odpadkov so usmerjeni k večji osveščenosti povzročiteljev komunalnih odpadkov glede 
pravilnega odlaganja.

OU Občine Trebnje

obvestila
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Srce je omagalo
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

ZAHVALA
Sporočamo žalostno vest, da nas je v 88. letu zapustil naš dragi

PAVEL GABRIJEL
iz Dolenjega Medvedjega sela 4

Ob boleči izgubi se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vašča-
nom, prijateljem, vinogradnikom in znancem za izrečeno sožalje, za darovane 
sveče in cvetje ter darovane svete maše. Iskrena hvala župniku Jožetu Piberni-
ku za lepo opravljen poslovilni obred, pevcem, izvajalcem Tišine in pogrebni 
službi Novak. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga boste ohranili v lepem 
spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a v naših srcih za vedno boš ostal.

ZAHVALA
V 75. letu starosti nas je zapustil oče, brat in dedek

RAFAEL ZALETEL
iz Blata 23

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, vaščanom in znancem za izrečeno sožalje, 
darovano cvetje in sveče. 

Hvala tudi vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili 
v lepem spominu.

Vsi njegovi

Nisi se izgubil kot zven
v tihoto, nisi odšel v nič in pozabo;
po tebi merim stvarem pomen
in tvojo pesem skušam peti za tabo.
(T. Pavček)

ZAHVALA

Sporočamo žalostno vest, da nas je v  89. letu zapustil

STJEPAN BAHUN
iz Trebnjega.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se poslovili od njega in ga pospremili na 
njegovi zadnji poti. Hvala vsem za izrečeno sožalje, cvetje, sveče in darovane 
maše. 
Zahvaljujemo se osebju Zdravstvenega doma Trebnje za skrbno nego v zad-
njem letu bolezni, Župnišču Trebnje in pevcem Strmole za lepo opravljen pos-
lovili obred ter Vinogradniškemu društvu Trebnje in Društvu upokojencev 
Trebnje za spremstvo na zadnjem slovesu.

Žalujoči: vsi njegovi

»Mirno in spokojno si zaspal, 
v večni sen od nas odpotoval.
Naj bo srečno tvoje potovanje 
in pogosto vračaj se nam v sanje.«

V petek, 11. februarja 2022, smo se poslovili
od dragega moža, očeta, tasta, dedka in brata

GEORGESA TAHANA
iz Trebnjega.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sode-
lavcem in znancem za vsa izrečena sožalja, tolažilne besede in lepe misli. Hvala 
vsem, ki ste se udeležili poslovilne maše in ste se mu na ta način poklonili. Še 
enkrat iz srca hvala vsem, ki ste bili del njegovega življenja in ga boste ohranili 
v lepem spominu. Iskrena hvala družini Križman za vso podporo in pomoč v 
teh težkih trenutkih.

Žalujoči: vsi njegovi

zahvale /  obvestilo
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Sponzor križanke je podjetje VRTKO SLAK, Darjan Slak 
s.p., Gorenje Medvedje selo 9, 8210 Trebnje.
Ukvarjajo se z vrtnarskimi storitvami tako za zasebne stranke kot 
tudi za gospodarske družbe, vzdržujejo različne poslovne objekte 
in nudijo tudi možnost letnega vzdrževanja, da je njihova okolica 
prekrasna skozi celo leto. Nudijo košnjo in celoletno vzdrževanje 
zelenic vseh vrst in velikosti, prezračevanje, dognojevanje travne 
ruše, frezanje zelenjavnega vrta, zasaditve gredic in cvetličnih ko-
rit, obrezovanje okrasnega in sadnega drevja, zasaditev in obre-
zovanje cipres, zasaditev brežin in varovanje le-teh pred erozijo, 
sejanje trave, odvoz obrezanega  ter pokošenega materiala in 
bioloških odpadkov. Ukvarjajo se tudi z lastno vzgojo in prodajo 
sadik trajnic. Sivke, Lovorikovci Photinije Cotoneastra.
Pridobili so tudi certifikat za uradno pridelavo in prodajo sadik, 
kar pomeni, da so vse sadike dvakrat letno pregledane s strani 
fitosanitarne inšpekcije. Odlikuje jih hitra odzivnost in kvalitetno 
opravljeno delo, ki ga izvajajo z izkušenim šolanim kadrom iz vrt-
narsko sadjarskega področja.
Zeleno je lepše urejeno!
Pokličete jih lahko na telefon: 041 20 40 46 ali jim pišite preko 
e-pošte: info@vrtko-slak.si.
Več o njih pa najdete na www.vrtko-slak.si.

Za vas so pripravili nagrade:
1. nagrada: bon v vrednosti 30 EUR
2. nagrada: bon v vrednosti 20 EUR
3. nagrada: bon v vrednosti 15 EUR

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

Pravilno geslo križanke iz februarske številke Glasila se glasi 
DRINX. Prejeli smo 87 rešitev, od tega 5 nepravilnih. Na seji 7. 3. 
2022 smo izžrebali 3 nagrajence:

1. nagrajenka: Milena Veber Jarc, Velika Ševnica 21, 8210 Trebnje
2. nagrajenec: Stanislav Kravcar, Grič pri Trebnjem 7, 8210 Trebnje
3. nagrajenka: Stanka Anžič, Velike Dole 3, 8213 Veliki Gaber
 
Nagrajenci lahko dvignejo nagrade v podjetju Drinx., Obrtniška 
ul. 18, Trebnje.

križanka


