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ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

Spoštovane 
občanke in 
občani,
v soboto, 29. fe-
bruarja se je pri 
nas odvijal med-

narodni festival »(ah),TE ORGLICE«. To je 
bila v letošnjem letu tudi zadnja prireditev 
v občini. V času korona virusne pandemije 
namreč nismo mogli več izpeljati nobene 
prireditve iz skrbno zasnovanega progra-
ma. Škoda! Pa tako smo se veselili prazno-
vanja občinskega praznika, kresne noči, 
odbojke na mivki in drugih. Tudi Vorančev 
pohod je še pod vprašajem. 

Ni pa nas korona virus zaustavil pri 
izvajanju drugih projektov.  Nekaj zaslug 
za to ima tudi dejstvo, da se je vse, kar smo 
delali in gradili čez poletje, izvajalo na 
prostem. NIJZ – covid ukrepi nas pri tem 
niso omejevali. 

Na cestnem programu bomo do konca 
septembra v celoti zaključili z obnovo pred-
videnih odsekov z vsemi dodatnimi deli, ki 
so se pokazala med gradnjo.  

Tako smo letos obnovili naslednje odseke:
- javno pot v Hrastovici do Janežičevih,
- lokalno cesto od Puščave do Dolenjih 

Jesenic, 
- javno pot od sodnije do Mojsiloviča,
- javno pot ob tenis igrišču, 
- javno pot Ostrožnik – Vrh – Žempoh, 
- javno pot v Dolenjih Laknicah pri Vo-

dnjovu,
- javno pot od državne ceste proti Kos 

Božotu, 
- javno pot na Svetem Vrhu, 
- javno pot na Drečjem Vrhu do Jerovška, 
- javno pot Bitovska Gora  –  Bitnja vas,
- lokalno cesto Bitnja vas – Radna vas,  
- lokalno cesto Ornuška vas – Češnjice,
- lokalno cesto Drečji vrh skozi vas.

Na vseh naštetih odsekih so po večini že 

urejene bankine in odvodnjavanje. Verti-
kalna in talna signalizacija pa se povsod 
tam, kjer je to potrebno, že tudi označuje.   

Kot posebnost lahko povemo, da bosta 
na lokalni cesti Ornuška vas – Knežija 
postavljeni dve hitrostni oviri, na vsaki 
strani začetka naselja. Hitrostni oviri bosta 
postavljeni tudi pred in za območjem zasel-
ka Puščava med bivšo vojašnico in Svetim 
Rokom. Hitrostne ovire bodo urejene in 
označene tako, da bo prevoz čeznje omejen 
na 40 km/uro. 

Od vseh odsekov, načrtovanih za obnovo 
v letošnjem letu, nam je ostala samo še javna 
pot v Mokronogu - ulica Kolonija.  Ta se 
bo obnavljala celovito, z vso podcestno in 
obcestno infrastrukturo (vodovod, kanali-
zacija, optika) in sicer v skladu s projektno 
dokumentacijo za izvedbo del. 

Trenutno se izvaja tudi energetska sana-
cija stavbe, v kateri je bila nekdaj pošta, pri 
kateri bo zamenjano kompletno stavbno 
pohištvo in fasada. Tudi dom upokojencev, 
ki ga trenutno obnavljamo, bo dobil že v 
naslednjih tednih končno podobo in tudi 
preobrazbo, saj bo v bodoče postal »med-
generacijsko ustvarjalno središče«. 

Za največji in najvrednejši občinski pro-
jekt v letošnjem letu pa štejemo izgradnjo 

komunalne in vse druge potrebne infra-
strukture, v poslovni coni na Puščavi, za 
kar smo pridobili tudi evropska sredstva. 
Tudi ta projekt bo povsem zaključen bo 
konca septembra. 

Za veliko pridobitev v občini pa lahko 
štejemo tudi sodobno pomoč ljudem, ki 
nimajo lastnega prevoza, saj bo od 2. no-
vembra dalje v uporabi t.i. »Prostofer«, ko 
bodo z vozilom, ki je last občine, vozniki 
– prostovoljci, opravljali prevozne storitve 
za tiste občane, ki nimajo lastnega prevoza. 
Ob tej priliki se tudi zahvaljujem vsem, ki 
boste kot prostovoljci namenili svoj prosti 
čas za pomoč občanom, ki nimajo lastnih 
mobilnih možnosti. 

Spoštovane občanke in občani, glede 
korona virusa pa nas epidemiologi nič 
dobro ne »troštajo«, zato pa moramo sami 
še v večji meri skrbeti za svoje zdravje. 
Razumeti moramo, da nam ne preostane 
drugega, kot da v vseh zaprtih prostorih 
uporabljamo zaščitne maske, da si pogosto 
in veliko umivamo roke in razkužujemo, 
predvsem pa da se izogibamo večjih skupin, 
in da vzdržujemo socialno distanco. 

Želim vam mirno jesen.
župan 

 Anton Maver

OBČINA MOKRONOG-TREBELNO 
Pod Gradom 2 
SI-8230 Mokronog 

Tel: 07/ 34-98-260, Fax: 07/34-98-269 

Spletna stran: www.mokronog-trebelno.si
obcina@mokronog-trebelno.si 

Dober dan
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Občinski svet je 27. maja 2020 
opravil 9. redno sejo Občinskega 
sveta.  

Na seji so bili prisotni vsi člani, tj. 11. 
Na dnevnem redu je bilo 9 točk.

1. Občinski svet Občine Mokronog-Trebel-
no je podal pozitivno soglasje:

• k imenovanju mag. Vere ROZMAN za 
direktorico javnega zavoda Zdravstveni 
dom Trebnje za mandatno obdobje pet 
let;

• k imenovanju Patricije PAVLIČ za di-
rektorico javnega zavoda CIK Trebnje za 
mandatno obdobje pet let.

2. S strani ustanovitelja, Občine Mokronog-
-Trebelno, je v svet zavoda:

• Območne izpostave Javnega sklada Re-
publike Slovenije za kulturne dejavnosti 
Trebnje imenoval Matejo VRABEC.

• Osnovne šole Mokronog imenoval Marka 
KOSTREVCA, Polono UREK in Branko 
GREGORČIČ.

3. Članice in člani Občinskega sveta so spre-
jeli Zaključni račun proračuna Občine 
Mokronog-Trebelno za leto 2019 po 
skrajšanem postopku.

4. Osrednja točka redne seje je bila obravna-
va Odloka o proračunu Občine Mokro-
nog-Trebelno za leto 2021. V času javne 
obravnave ni prispela nobena pobuda za 

spremembo predloga proračunu. Predlog 
Odloka o proračunu za leto 2021 temelji 
na ocenjeni realizaciji leta 2019 in na 
podlagi predvidene višine investicijskih 
projektov. Prihodki v letu 2021 se predla-
gajo v višini 3.726.570,00 €, odhodki pa 
znašajo dobrih 3.490.870 €. Pri pripravi 
gradiva so se upoštevala priporočila 
Ministrstva za finance glede planiranja 
realnih prihodkov kot tudi odhodkov. V 
letu 2021 v predlogu proračuna ni predvi-
dena zadolžitev. Podrobno je predstavila 
vse proračunske postavke. Predstavila 
je še glavne oz. največje projekte v letu 
2021, in sicer:

• gradnja cestne infrastrukture in obvoz-
nica Mokronog,

• gradnja vodovodnih sistemov in obnova 
vodnih zajetij (odločba inšpek.), 

• občinski prostorski načrt – pričetek 4 SD 
OPN,

• PREBOJ Radna vas–Poljane,
• medgeneracijsko ustvarjalno središče,
• izgradnja postajališča za avtodome,
• obnova igrišča v športnem parku Mokro-

nog, 
• nakup AED opreme,
• sofinanciranje gasilskih vozil,
• mrliška vežica Mokronog.

Občinski svet je sprejel Odlok o prora-
čunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 
2021 in Načrt ravnanja z nepremičnim 

premoženjem Občine Mokronog-Trebelno 
za leto 2021.  

5.Občinski svet na 8. seji, dne 12. 2. 2020, 
sprejel letni načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Mokronog-Trebelno 
skupaj z rebalansom A proračuna Občine 
Mokronog-Trebelno za leto 2020.  Po njego-
vem sprejetju sta prispeli 2 vlogi za odkup 
dela opuščenega javnega dobra, zaradi česar 
se letni načrt na strani razpolaganja sedaj 
dopolnjuje. 

Članice in člani Občinskega sveta so 
sprejeli naslednje SKLEPE:
• Občinski svet Občine Mokronog-Tre-

belno sprejme predlagane dopolnitve 
letnega načrta ravnanja na strani raz-
polaganja z nepremičnim premoženjem 
Občine Mokronog-Trebelno za leto 
2020.

• Občinski svet Občine Mokronog-Tre-
belno sprejme sklep o ukinitvi statusa 
javnega dobra v predloženi vsebini.

• Občinski svet Občine Mokronog-Tre-
belno v skladu s predlogom, odobri raz-
polaganje z nepremičnim premoženjem 
Občine Mokronog-Trebelno po metodi 
neposredne pogodbe o prodaji zemljišč.
6. Pri točki Premoženjsko pravne zadeve 

je obravnaval dve zadevi, in sicer:
 Prodaja kmetijskih in gozdnih zemljišč;

Poročilo s sej Občinskega sveta 

Spoštovani!
Situacija s COVID-19, v kateri se je 

znašel ves svet in tudi naša država, nas 
je zelo presenetila in nam dala misliti, 
kako majhni in kako hvaležni smo lahko 
za dobrine, ki jih imamo. Zdravje, okolje 
v katerem živimo, vrt ob hiši in domači 
pridelki, pridne roke, ki znajo in zmorejo 
veliko.

V preteklih mesecih smo se vsi skupaj 
izkazali kot družbeno zelo odgovorni 
ljudje, saj se predvidena nalezljiva bolezen 
COVID -19 ni razširila med nas, kot so bila 
predvidevanja, in povzročila tolikšne smr-
ti, stisk in gorja kot v državah blizu nas.  

Še enkrat smo dokazali, da slovenski 
narod zna in zmore stopiti skupaj in da 
nam ni vseeno za sočloveka. Čeprav se je 
spomladi življenje ustavilo čez noč, je bilo 
potrebno poskrbeti za varnosti in življenje 

slehernega. Zaprli so se vrtci in šole, pod-
jetja, ustavil se je javni prevoz, zaprle so se 
najprej državne, potem tudi občinske meje, 
prepovedano je bilo združevanje, socialni 
stiki so bili omejeni le na ožje družinske 
člane, ustavljeno je bilo kulturno in špor-
tno življene. 

Tu se je izkazal štab Civilne zaščite, ki 
je z vso resnostjo in odgovornostjo prevzel 
organizacijo vodenja v času razglašene 
epidemije. Občina Mokronog-Trebelno je 
ves čas aktivno sodelovala in se odzivala 
na težave prebivalcev. Na spletnih straneh 
občine in preko različnih medijev se je 
obveščalo ljudi o ukrepih, ki so veljali v 
danem trenutku. Organizirala se je velika 
akcija šivanja in razdeljevanja mask za 
vsako gospodinjstvo v občini. 

Veseli in hvaležni smo vsakemu izmed 
vas, ki ste ponudili svojo pomoč, da smo 
poskrbeli za varnost slehernega občana. 

Hvala vam za pogum, za vaš čas in trud, 
za vaše storitve in delo, ki ste ga opravili. 
Hvala vam za donirano blago za maske, 
vrečke za pakiranje, za vse zašite maske 
(skupaj je bilo zašitih preko 2.000 mask), 
za tisk navodil, za raznos mask gospodinj-
stvom, za vse aktivnosti, ki so bile potreb-
ne za zajezitev epidemije, predvsem pa za 
potrpežljivost, strpnost in veliko mero 
odgovornosti, ki jo nosi vsak izmed nas. 

Pred nami je jesen, ki bo poleg strahu 
pred COVID-om 19 prinesla še vrsto re-
spiratornih obolenj. V želji, da učenci čim 
dlje obiskujejo šolo, zaposleni odhajajo na 
delo, vsi pa ostajamo zdravi, apeliramo na 
slehernega občana, da smo odgovorni do 
sebe in drugih ter nosimo obrazne maske 
ter se razkužujemo, kajti le tako bomo 
omogočili normalno delovanje tako go-
spodarstva, izobraževanja, varstva kot tudi 
javnega delovanja.

Občina Mokronog-Trebelno

>>
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SKLEP:
Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno 

v skladu s predlogom odobri prodajo goz-
dnih in kmetijskih zemljišč po postopku, 
določenem z Zakonom o kmetijskih 
zemljiščih.
 Ukinitev statusa javnega dobra in od-

ločanje o menjavi;
SKLEPA:

• Občinski svet Občine Mokronog-Tre-
belno sprejme sklep o ukinitvi statusa 
javnega dobra v predloženi vsebini.

• Občinski svet, v skladu s predlogom, 
odobri razpolaganje z nepremičnim 
premoženjem Občine Mokronog-Tre-
belno po metodi neposredne pogodbe 
o menjavi zemljišč.

10. redna seja Občinskega sveta 
Občine Mokronog-Trebelno je bila 
v sredo, 29. 07. 2020. 

Na seji je bilo prisotnih 10 članic in 
članov Občinskega sveta Občine Mokro-
nog-Trebelno.

Na dnevnem redu so imeli 16 točk.
1. Kadrovske zadeve: Ugotovitveni sklep 

o prenehanju mandata;
Dne 28. 07. 2020 je župan prejel odstopno 

izjavo člana Občinskega sveta g. Dejana 
Jereleta. Zakon o lokalni samoupravi  v 
37. a členu določa možnosti za prenehanje 
mandata člana občinskega sveta.  Če č lan  
občinskega sveta odstopi,  mu preneha  
mandat z dnem, ko je  podal  odstopno 
izjavo županu.  Župan mora občinski svet  
in občinsko volilno komisijo obvestiti o 
odstopu člana občinskega sveta v roku 
osmih dni od prejema pisne odstopne 
izjave. Župan je odstopno izjavo prejel  28. 
07. 2020, občinski svet pa je bil obveščen 29. 
07. 2020 (v 8. delovnih dneh). V Statutu 
Občine Mokronog-Trebelno je v 14 . 
členu določeno, da predčasno preneha-
nje mandata člana občinskega sveta ureja 
zakon.

Občinski svet je sprejel naslednje SKLE-
PE:
• Občinski svet Občine Mokronog-Tre-

belno je sprejel ugotovitveni sklep o 
odstopu člana Občinskega sveta;

• Ugotovitveni sklep se posreduje Ob-
činski volilni komisiji zaradi izvedbe 
nadomestnih volitve v 9. volilni enoti;

• Za tajnico OVK je imenoval direktorico 
občinske uprave Mojco Pekolj;
2. Realizacija prihodkov proračuna v 

obdobju od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020 v 
bilanci prihodkov znaša 1.726.500,91 € ozi-
roma 38,36 % veljavnega plana za leto 2020. 
V računu financiranja na strani odhodkov 

je bila realizacija v navedenem obdobju 
110.468,25 € oz. 50,0 %. V prvem polletju 
se občina NI zadolžila. Plačilo obresti po-
slovnim bankam za vse dolgoročne kredite 
je znašalo v višini 5.614,96 € oziroma 37,8 
%. Realizacija prihodkov je vezana na de-
janska vplačila v proračun, česar ni mogoče 
terminsko predvideti, in je nižja kot znaša 
polovica predvidenih prihodkov, iz česar 
izhaja pomislek, da prihodki do konca leta 
2020 verjetno ne bodo realizirani v skladu 
z načrtovanimi. Odhodki proračuna so 
realizirani v višini 1.412.032,90 €, kar v pri-
merjavi s sprejetim proračunom predstavlja 
31,1 %. Kljub temu da je realizacija na vseh 
sklopih odhodkov pod planom, je največje 
odstopanje na investicijskih odhodkih in na 
investicijskih transferih, saj bo realizacija 
le-teh v drugi polovici leta. V prvem polletju 
leta 2020 po sprejemu proračune ni prišlo 
do nastanka in vključitve novih obveznosti 
v proračun Občine Mokronog-Trebelno 
na podlagi 41. člena ZJF. Med odhodke in 
druge izdatke proračuna v prvem polletju 
leta 2020 so vključene tudi prenesene obve-
znosti iz preteklega leta. Obveznosti iz leta 
2019 so bile  v plačane v januarju 2020. V 
prvi polovici leta je bilo zaradi plačevanje 
računov v zakonskem roku izvedenih se-
dem sklepov o prerazporeditvi sredstev v 
skupni višini 72.726 EUR.

Občinski svet Občine Mokronog-Tre-
belno se je v skladu s prvim odstavkom 63. 
člena Zakona o javnih financah seznanil s 
polletnim poročilom o izvrševanju prora-
čuna občine za leto 2020.

3. Proračun za leto 2020 je bil sprejet na 
4. redni seji 12. 04. 2019, rebalans A pa na 
8. redni seji, 12. 02. 2020; razlog v nujnosti 
sprejema Rebalansa B proračuna za leto 
2020 je, da je Občina 8. junija 2020, s strani 
MGRT prejela e-sporočilo o novih vredno-
stih nepovratnih in povratnih sredstev 23. 
člena za leto 2020 – zaradi dviga povpreč-
nine. Občini M-T tako pripada 191.635,00 € 
nepovratnih in 95.817 € povratnih sredstev 
v letu 2020. Prihodki rebalansa B za leto 
2020 ostajajo enaki in znašajo dobrih 4,5 
mio se ne spreminjajo, glede na sprejeti 
proračun 2020 – (4.514.247,00 €). Odhodki 
rebalansa B za leto 2020 pa se v globalu 
povečujejo za 4.000,00 € (kolikor znaša 
povečanje zadolževanja 23. člena, ostale 
PP se ne spreminjajo. Torej se v letu 2020 
predvideva zadolžitev v višini 96.000,00 
€ povratnih (kreditnih) sredstev pri dr-
žavnem proračunu (23. člen ZFO). Gre za 
ugoden dolgoročni kredit (obrestna mera 
je 0 %),  le-ta sredstva se ne šteje v kvoto 
zadolževanja. Glede na to dejstvo in če 
želimo koristiti povečana sredstva 23. člena 
ZFO, je potreben rebalans proračuna, v 

katerem se spremeni Odlok o proračunu 
2020, splošni in posebni del  ter potrebna 
je uskladitev NPR-ja. Vsi ostali dokumenti 
veljavnega proračuna za leto 2020 ostajajo 
nespremenjeni.
• Občinski svet Občine Mokronog-Tre-

belno je združil prvo in drugo obrav-
navo Odloka o rebalansu B proračuna 
Občine Mokronog-Trebelno za leto 
2020 – skrajšani postopek in sprejel 
Odlok  o rebalansu B proračuna Občine 
Mokronog-Trebelno za leto 2020 ter 
sklep o zadolžitvi proračuna občine 
Mokronog-Trebelno za leto 2020.
4. Občinski svet Občine Mokronog-Tre-

belno je obravnaval:
• Elaborat o oblikovanju cene izvajanja 

storitev javne službe ravnanje z odpadki 
na območju Občine Mokronog-Trebel-
no; Komunala je dolžna pripraviti enkrat 
letno elaborate. Največji vpliv na poveča-
nje cene je povečanje stroška dela v letu 
2019. Skupna  cena  zbiranja  in  odlaganja  
mešanih komunalnih  odpadkov  (brez  
cene  za zbiranje bioloških odpadkov) 
znaša 0,3036 EUR/kg in je za 3,20 % višja 
od zadnje potrjene cene. Ob upoštevanju 
porazdelitve načrtovane mase odpadkov 
glede na obračunsko prostornino zaboj-
nikov in ob upoštevanju frekvence odvo-
zov cena zbiranja in odlaganja mešanih 
komunalnih odpadkov (brez bioloških) 
za 80 litrski zabojnik znaša 5,8407 EUR 
(brez DDV). Skupni strošek ravnanja z 
odpadki na računu bo za uporabnika 
80-litrskega zabojnika za preostanek 
odpadkov, po predlagani spremembi cen 
zbiranja in odlaganja izvajalca Komunala 
Trebnje d.o.o. in z upoštevanjem spre-
menjene cene obdelave izvajalca Snaga 
d.o.o., znašal 8,6964 EUR (brez DDV), 
kar je od sedanjega stroška več za 5,95 % 
(povečanje mesečnega stroška uporab-
nika za 0,49 EUR brez DDV). Strošek za 
uporabnika 80-litrskega zabojnika za 
biološko razgradljive  odpadke se poveča 
za 2,89 % (povečanje za 0,15 EUR), cena 
na kilogram pa se zmanjša za 15,47 %. 
Občinski svet Občine Mokronog-Tre-

belno je sprejel Sklep o oblikovanju cene 
izvajanja storitev javne službe ravnanja z 
odpadki na območju Občine Mokronog-
-Trebelno.
• Elaborat o oblikovanju cene izvajanja 

storitev javne službe odvajanje in čišče-
nje komunalne in padavinske odpadne 
vode na območju Občine Mokronog-
-Trebelno;
Predlog novih cen za obvezne občinske 

gospodarske javne službe odvajanja in či-
ščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode znaša:

>>
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• cena odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode iz javnih površin 0,2990 
EUR/m3;

• cena odvajanja padavinske odpadne vode 
s streh 0,0008 EUR/m3;

• cena čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode iz javnih površin 0,5321 
EUR/m3;

• cena čiščenja padavinske odpadne vode 
s streh 0,0040 EUR/m3;

• cena storitev, povezanih s  pretočnimi 
in nepretočnimi greznicami in MKČN 
0,2889 EUR/m3;

• cena   omrežnine   odvajanja  komunalne 
odpadne vode  DN 20 2,1501 EUR/vodo-
mer na mesec (za ostale velikosti vodome-
rov se poračunava po faktorjih iz Uredbe 
o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 
87/12, 102/12 in 76/17);

• cena omrežnine čiščenja komunalne od-
padne vode DN 20  1,4776 EUR/ vodomer 
na mesec (za ostale velikosti vodomerov 
se poračunava po faktorjih iz Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 
87/12, 102/12 in 76/17);

• cena omrežnine za odvajanje padavinske 
odpadne vode s streh 0,0026 EUR/m3;

• cena omrežnine čiščenja padavinske 
odpadne vode s streh 0,0016 EUR/m3;

• cena omrežnine za čiščenje grezničnih 
vsebin in gošč in MKČN 0,0583 EUR/
m3;
Obveznost čiščenje greznic in MKČN 

je zakonska obveznost, zato je potrebno v 
elaboratu določiti vrednosti oz. ceno.  Ob-
veznost plačevanja pa ne velja za kmetijska 
gospodarstva, saj vsebino greznic lahko 
namenjajo za kmetijske namene in tega 
stroška nimajo.

Občinski svet Občine Mokronog-Tre-
belno je sprejel Sklep o oblikovanju cene 
izvajanja storitev javne službe odvajanje 
in čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode na območju Občine Mo-
kronog-Trebelno.
• Elaborat o oblikovanju cene izvajanja 

storitev javne službe oskrbe s pitno vodo 
na območju Občine Mokronog-Trebel-
no;
Cena vodarine za leto 2020 za občino 

Mokronog-Trebelno znaša 0,7846 EUR/
m3  in je od trenutno veljavne potrjene cene 
nižja za 0,33 %. Predlagana cena omrežnine 
za leto 2020 za občino Mokronog-Trebelno 
znaša 8,9641 EUR/mesec na vodomer in 
je od zadnje potrjene cene višja za 8,44 %. 
Skupno se bo strošek uporabnika, ki porabi 
10 m3 vode, povečal za 4,16 %, absolutno to 
znaša povečanje za 0,67 EUR (primerjava 
z zadnjo potrjeno ceno v 2019 v občini 
Mokronog-Trebelno). Predlog novih cen 
za obvezno občinsko gospodarsko  javno 

službo  oskrbe s pitno vodo torej znaša:
– cena vodarine 0,7846 EUR/m3 
– cena omrežnine DN 20 8,9641 EUR/

mesec (za ostale velikosti vodomerov 
se poračunava po faktorjih iz Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 
87/12 in 102/12).

Občinski svet Občine Mokronog-Tre-
belno je sprejel Sklep o oblikovanju cene 
izvajanja storitev javne službe oskrbe s 
pitno vodo na območju Občine Mokronog-
-Trebelno.

5. V skladu z Uredbo o odvajanju in či-
ščenju komunalne odpadne vode je bil pri-
pravljen predlog noveliranih aglomeracij, 
na podlagi katerih je pripravljen Operativni 
program odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode. V občini Mokronog-Trebel-
no sta tako poleg aglomeracije Mokronog 
določeni še dve aglomeraciji, in sicer: 
Češnjice pri Trebelnem in Hrastovica, na 
podlagi katere bi občina morala zgraditi 
tako kanalizacijo in čistilno napravo. Nove-
lacija uredbe pa je dala tudi možnost občini, 
da naredi analize. Analiza je pokazala, da 
sta obe aglomeraciji predragi investiciji, saj 
presegata 3 x investicijo MKČN, kar pome-
ni, da Občini ni potrebno graditi skupnih 
čistilnih naprav. Gradnja kanalizacije in 
ČN v obeh aglomeraciji bi pomenila več 
kot 3 x dražjo gradnjo, kot pa gradnja 
individualnih MKČN. Občinski svet Ob-
čine Mokronog-Trebelno se je seznanil in 
potrdil: Ekonomsko analizo aglomeracije 
Češnjice pri Trebelnem in Ekonomsko 
analizo aglomeracije Hrastovica. 

6. Vrtec Mokronožci je v marcu 2020 
objavil javni vpis v vrtec, na katerega je pri-
spelo 44 vlog. Na podlagi prispelih vlog se 
je oblikoval prednostni vrstni red sprejema 
otrok v vrtec in na podlagi le-tega je vrtec 
oblikoval oddelke, ki vključujejo največje 
možno število otrok v vrtec. Tako bo vrtec 
Mokronožci s 1. 9. 2020 deloval z 8 oddelki, 
in sicer, s 3 oddelki 1. starostnega obdobja 
(vsi z uporabo fleksibilnega normativa +2), 
z 2 kombiniranima oddelkoma na Trebel-
nem (z uporabo fleksibilnega normativa 
+2) ter 3 oddelki 2. starostnega obdobja (od 
tega bo en oddelek z uporabo fleksibilnega 
normativa +2). Otroci se bodo v oddelke 1. 
starostnega obdobja vključevali postopoma 
(ob izpolnitvi starostnega pogoja 11 mese-
cev) in predvidoma s 1. 11. 2020 bo v Vrtcu 
Mokronožci vključenih 142 otrok.

7. Občinski svet Občine Mokronog-
-Trebelno je sprejel drugo dopolnitev 
letnega načrta ravnanja z nepremičnim 

>>

E-odpadki so posebni odpadki, zaradi 
težkih kovin in drugih nevarnih snovi, 
ki jih vsebujejo, ne sodijo med mešane 
komunalne odpadke, zato jih je potreb-
no ločeno zbirati in oddati na posebna 
mesta. Možnosti za njihovo oddajo je 
danes že veliko in ena izmed njih je 
tudi ulični zbiralnik. Širom države jih 
je postavljenih že 670, večinoma stojijo 
na večjih ekoloških otokih. Še posebej 
mali aparati in baterije se zaradi svoje 
majhnosti velikokrat znajdejo med 
mešanimi odpadki, ulični zbiralniki 
pa marsikaterega izmed njih uspešno 
prestrežejo in poskrbijo za pravilno 
obdelavo. Postavljeni so v organizaciji 
družbe ZEOS, d.o.o. v sklopu projekta 
Life Gospodarjenje z e-odpadki pod 
sloganom E-cikliraj, ki je sofinanciran s 
strani Evropske komisije in Ministrstva 
za okolje in prostor RS. V Sloveniji smo 
v sklopu te mreže zbrali že dobrih 976 
ton tovrstnih odpadkov. Njihove lokacije 

lahko najdete na spletnem zemljevidu na 
www.stariaparati.si.

Vse od marca 2017 stoji tudi v občinah 
Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokro-
nog-Trebelno 8 sivo-zelenih uličnih 
zbiralnikov za oddajo odsluženih e-
-odpadkov: malih aparatov in baterij. 
Pozicionirani so bili v sodelovanju z 
lokalnimi partnerji – zgoraj omenjeni-
mi občinami ter podjetjem Komunala 
Trebnje d.o.o.. V teh uličnih zbiralnikih 
se je od njihove postavitve zbralo že 10,8 
ton malih aparatov in odpadnih baterij. 

Vsi občani in občanke so vljudno 
vabljeni, da tudi v prihodnje svoje e-od-
padke odvržejo v enega izmed zbiralni-
kov v svoji bližini in tako pripomorejo k 
pravilni reciklaži dragocenih surovin, iz 
katerih se bo lahko naredilo nove izdel-
ke. S tem boste prispevali k čistejšemu 
okolju in ohranjanju naravnih virov. 

Hvala!

Napolnite ulične zbiralnike za stare aparate
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premoženjem Občine Mokronog-Trebel-
no za leto 2020.

8. Pri točki Premoženjsko pravne zadeve 
je obravnaval pet zadev, in sicer:
 Menjava zemljišč;
• Občinski svet Občine Mokronog-Tre-

belno je sprejel sklep o ukinitvi statusa 
javnega dobra in odobril razpolaganje 
z nepremičnim premoženjem Občine 
Mokronog-Trebelno po metodi nepo-
sredne pogodbe o menjavi zemljišč.
 Odkup zemljišča–občinska cesta JP 

926072 Bogneča vas–Štatenberk;
• Občinski svet Občine Mokronog-Tre-

belno je v skladu s predlogom potrdil 
nakup zemljišča parc. št. 2713/5 k.o. 
Trebelno.
 Odkup dela zemljišča – občinska cesta 

JP 925273 Srednje Laknice;
• Občinski svet Občine Mokronog-Tre-

belno je v skladu s predlogom potrdil 
nakup dela zemljišča parc. št. 1541/5 
k.o. Laknice.
 Prodaja opuščenega javnega dobra – 

k.o. Mokronog;
• Občinski svet Občine Mokronog-Tre-

belno je sprejel sklep o ukinitvi statusa 
javnega dobra in potrdil prodajo zemlji-
šča parc. št. 1075/32 k.o. Mokronog, po 
metodi neposredne pogodbe.
 Ukinitev statusa javnega dobra in me-

njava zemljišč;
• Občinski svet Občine Mokronog-Tre-

belno je sprejel sklep o ukinitvi statusa 
javnega dobra in odobril razpolaganje 
z nepremičnim premoženjem Občine 
Mokronog-Trebelno po metodi nepo-
sredne pogodbe o menjavi zemljišč.
9. Članice in člani Občinskega sveta so 

sprejeli naslednja SKLEPA: 
• Občinski svet Občine Mokronog-Tre-

belno se strinja s predlagano ume-
stitvijo 2 x 110 kV daljnovoda Treb-
nje–Mokronog–Sevnica v prostor in 
njegovo izgradnjo na območju občine 
Mokronog-Trebelno, pod pogojem, da 
se trasa kablira vse od SM35 do SM41 
in ne le od SM36 do SM37. 

• V območju občine se končni steber 
daljnovoda (SM35) in začetni steber 
daljnovoda (SM41) postavita za obmo-
čje naravnih pogozditev.
10. Uporabniki strjenega naselja Drečji 

Vrh imajo neposredno v bližini že nekaj let 
zgrajeno javno vodovodno omrežje, vendar 
gospodinjstva še vedno niso priključena na 
javno vodovodno omrežje in uporabljajo 
vaško zajetje. Upravljavec javnega vodovoda 
v občini Mokronog-Trebelno je v mesecu 
juniju vsem gospodinjstvom strnjenega 
naselja Drečji Vrh posredoval poziv za 
priključitev objektov  na javni vodovod. 
V skladu z veljavno zakonodajo se morajo 
gospodinjstva priključiti najkasneje v roku 
šestih (6) mesecev od prejema poziva, po 
predhodnem plačilu komunalnega pri-
spevka. 

Občina je skupaj s Komunalo Trebnje 
ugotovila, da je na tem delu sekundarni vod 
do objektov že bil zgrajen v preteklosti (ki 
pa še ni v uporabi), zato je negospodarno, 
da bi Občina prevzemala obstoječi vaški 
vodovod v lastništvo in priključitev na javni 
vodovod. Prav tako krajani naselij Češnjice, 
Češnjice–Reber in Bogneče vasi uporabljajo 
pitno vodo in vaških zajetij. Izrazili so že 
željo, da bi se priključili na javno vodovodno 
omrežje. Občina Mokronog-Trebelno je 
pri podjetju PNZ Ljubljana naročila izde-
lavo projektne dokumentacije za izgradnjo 

javnega vodovoda za naselja Češnjice, Če-
šnjice–Reber in Bogneče vasi. Prav tako je 
v proračunu za leto 2020 in 2021 zagotovila 
del finančnih sredstev za izgradnjo tega 
vodovoda. Uporabniki navedenih vaških 
vodovodov so že na Občinsko upravo posre-
dovali vlogo, s katero želijo prenesti omrežje 
vaškega vodovoda, ki ga uporabljajo v last 
Občini M-T in v upravljanje JP Komunala 
Trebnje, o tem prenosu bo odločal Občin-
ski svet na eni izmed naslednjih rednih 
sej. Višina investicije »Gradnja vodovoda 
Češnjice, Češnjice–Reber, Bogneča vas«, 
bo po prvih projektantskih ocenah znašala 
preko 300.000 €, saj bo potrebno obnoviti 
tudi vodohrane na teh vaških zajetjih.

Sprejeti so bili SKLEPI:
• Občinski svet Občine Mokronog-Tre-

belno potrjuje in se strinja z delno 
oprostitvijo komunalnega prispevka 
v višini 50 % dejansko obračunanega 
komunalnega prispevka izključno za 
stanovanjske objekte v strnjenem na-
selju Drečji Vrh.  

• Oprostitev velja za objekte, ki se bodo 
priključili najkasneje v šestih mesecih 
po prejemu poziva upravljavca javnega 
vodovoda (prejem 8. 6. 2020).

• Občinski svet Občine Mokronog-Tre-
belno potrjuje in se strinja z delno 
oprostitvijo komunalnega prispevka 
v višini 50 % dejansko obračunanega 
komunalnega prispevka po veljavnem 
predpisu, zaradi priključitve objektov v 
naselju Češnjice, Češnjice–Reber in Bo-
gneči vasi  na javno vodovodno omrežje. 

• Oprostitev velja tudi za druge vaške 
vodovode, ki se bodo priključili na javni 
vodovod do sprejema novega odloka o 
obračunu komunalnega prispevka. 

Mojca Pekolj, direktorica OU

>>

1. Predmet javnega razpisa: Podelitev 
štipendij dijakom in študentom Obči-
ne Mokronog-Trebelno za šolsko leto 
2020/2021.

2. Okvirna vrednost in število štipendij: 
Dodeljene bodo 3 štipendije, in sicer 2 za 
dijake in 1 za študente. Višina štipendije 
za dijake bo znašala 100,00 EUR mesečno, 
za študente pa 130,00 EUR mesečno.

3. Vsebina prijave: Prijava na razpis 
mora biti izdelana izključno na prijavnem 
obrazcu, ki je sestavni del javnega razpisa.

4. Čas in kraj dviga razpisne dokumen-

tacije: Javni razpis je objavljen na spletni 
strani občine. Obrazci so do izteka prijav-
nega roka dosegljivi v sprejemni pisarni 
Občine Mokronog-Trebelno, Pod gradom 
2, Mokronog in na spletni strani Občine 
www.mokronog-trebelno.si.

5. Rok za oddajo prijave in način od-
daje: Prijavo z vsemi potrebnimi doka-
zili je potrebno oddati v zaprti kuverti 
najkasneje do 9. 10. 2020, in sicer osebno 
v sprejemni pisarni občine najkasneje do 
12. ure. Na pošti oddane vloge morajo biti 
oddane priporočeno s poštnim žigom, 

najpozneje z datumom 8. 10. 2020. Vloge 
se pošlje na naslov: Občina Mokronog-
-Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog 
z oznako »Ne odpiraj – vloga za podelitev 
štipendije«.

6. Dodatne informacije in pojasnila: 
Mateja Vrabec, tel. 07/ 34 98 266, el. 
naslov: mateja.vrabec@mokronog-tre-
belno.si

7. Celotna razpisna dokumentacija 
je objavljena na spletni strani Občine 
Mokronog-Trebelno www.mokronog-
-trebelno.si 

Obvestilo o javnem razpisu za dodelitev štipendij dijakom in študentom 
Občine Mokronog-Trebelno za šolsko oziroma študijsko leto 2020/2021
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Občina Mokronog-Trebelno je v letošnjem letu 
sodelovala v vseslovenskem projektu Turistična 
patrulja, ki jo organizira Svet 24. 

Zadnjo soboto v avgustu je organizator povabil na Vrhniko vse 
sodelujoče občine, ki so sodelovale v projektu zimske turistične 
patrulje – Braslovče, Bovec, Velika Polana, Šmartno pri Litiji, 
Luče, Loška dolina, Lovrenc na Pohorju, Šenčur, Koper, Cerkno, 
Mislinja, Rogatec, Vojnik, Cerklje na Gorenjskem in Mokronog-
-Trebelno. Turisti so pohvalili čudovite razglede in gostoljubnost 
domačinov ter nas tudi tokrat opomnili na raj, v katerem živimo. 
Po izboru turistov so slavili Velika Polana na tretjem, Bovec na 
drugem in Braslovče na prvem mestu, po izboru bralcev pa Mislinja 
in Cerklje na Gorenjskem na tretjem, Loška dolina na drugem in 
Luče na prvem mestu. 

Podelitve se je udeležilo lepo število županov in predstavnikov 
občin. Župan Loške doline Janez Komidar je pohvalil izjemno 
muzejsko zbirko, s katero navdušijo turiste, ki obiščejo grad Sne-
žnik. Župan Braslovč Tomaž Žohar je zbrane povabil na številne 
dogodke, ki jih pripravljajo v občini, turisti pa so pohvalili tudi 
odlične postrvi in ponudbo športnih aktivnosti. Iz občine Luče 
se je dogodka udeležila vodja turizma Aneta Šiljar, ki je prisotne 
povabila na pokušino savinjskega želodca in še enkrat potrdila, da 
je pri njih gostoljubnost na prvem mestu. Iz občine Mislinja se je 
dogodka udeležila koordinatorka za družbeno dejavnost Andreja 
Srt, ki je povedala, da bo na odlične zabave z domačo glasbo treba 
še malce počakati, a da turiste zmeraj z veseljem sprejmejo in jim 
ponudijo lokalne dobrote. Župan Šenčurja Ciril Kozjek je zbrane 
povabil na obisk ne zgolj v času karnevalskega rajanja, saj vse leto v 
občini poteka veliko aktivnosti. Mateja Vrabec, višja svetovalka za 
družbene dejavnosti iz občine Mokronog - Trebelno, je opozorila 
na skrb za kulturnozgodovinske spomenike, ki so jih pohvalili 

tudi tuji turisti, obenem pa zbrane povabila na obisk. Gostoljubno 
povabilo smo prejeli tudi iz Velike Polane. Lidija Vučko Bukovec, 
direktorica občinske uprave, je zbrane povabila na bujto repo, 
podžupan občine Vojnik je pohvalil projekt turistične patrulje 
in v šali povedal, da Vojnik vse bolj, vključno z našim projektom, 
pridobiva veljavo kot turistom prijazna občina in ni znan zgolj 
po bolnišnici. Župan Bovca Valter Mlekuž pa je dejal, da Bovec 
vsako leto obišče več turistov, tako domačih kot tudi tujih, obenem 
pa predstavil bogato turistično ponudbo, od raftinga do poletov, 
kanjoninga in še in še. 

In naj še dodamo, da sta našo občino obiskala Kamil Abdul 
iz Češke ter njegov prijatelj Samuel iz Slovaške (na fotografiji). 
Predstavitev občine, njene znamenitosti in turistične točke jima 
je predstavila Mateja Vrabec. Ogledala sta si sakralni kompleks 
Žalostne gore, Strelov turn, se okrepčala v gostilni Deu, kjer sta 
zelo pohvalila njihovo odlično gostinsko ponudbo, predvsem mo-
kronoške žlinkrofe, se sprehodila po športnem parku in škratovi 
pohodni poti. Naslednji dan ju je gostil župan Anton Maver, kjer 
so si ogledali posestvo Pule in kostnico na Trebelnem. Gosta sta 
se na svojo željo peš odpravila s Trebelnega v Trebnje in kot sta 
povedala, je bil to vrhunec njunega dvodnevnega potepanja po 
neokrnjeni naravi, saj sta uživala v čudovitih razgledih. 

Domen Rant, Svet 24 in Mateja Vrabec, občinska uprava

Zimska turistična patrulja 
v Občini Mokronog-Trebelno

Odkup hiše

S tem, ko je občina v neposredni bližini vrtca odkupila 
starejšo stanovanjsko hišo, jo porušila in na njenem mestu 
uredila in ogradila površino, so zagotovljene prostorske 
možnosti za dograditev vrtca. Potrebe po dodatnih pro-
storih vrtca se kažejo vse resneje.                                   AM
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Dolgoletna želja vaščanov Bitnje vasi in 
Bitovske gore se je uresničila. Dobili so novo 
asfaltno cesto, ki povezuje vinogradniško 
območje Bitovska gora z Bitnjo vasjo.

Cesta, ki je bila praktično neprevozna, 
se je v celoti obnovila v dolžini cca 1 km. 
Spomladi so se izvedla gradbeno zemeljska 
dela z utrditvijo v makadamski izvedbi.  
Ker del ceste poteka po strmem območju 
in bi ob nalivih, ki so zadnje čase vse po-

gostejši, lahko odneslo zgornji ustroj ceste, 
je obstajala bojazen, da bo cesta ponovno 
neprevozna. Zaradi tega so uporabniki ceste 
dali pobudo, da se cesta asfaltira. Pobuda je 
bila na občini sprejeta, vendar ob pogoju, 
da uporabniki ceste sofinancirajo asfaltno 
prevleko. 

Ker so uporabniki ceste zbrali dogovor-
jena finančna sredstva, se je konec avgusta 
cesta tudi asfaltirala. 

Druga pomembna pridobitev pa je obno-
vljena cesta Bitnja vas–Radna vas v dolžini 
600 m. Odsek ceste je bil že dotrajan, zato je 
bila na nekaterih delih potrebna globinska 
sanacija, potrebno pa je bilo tudi urediti 
odvodnjavanje, saj je ravno slabo odvo-
dnjavanje najpogostejši razlog za hitrejše 
propadanje ceste.

Jerneja Dragan

Izgradnja nove in obnova obstoječe ceste

»Prijazni domačini Drečjega vrha skupaj z gosti ob proslavljanju zanje veliko pridobitev nove asfaltne ceste na Drečjem vrhu, od Žagarjeve 
domačije do Jerovškovih.«



9
leto XIV., številka 52, september 2020

MOKRONOG, 10. junij 2020 – Župan Občine Mokronog-
-Trebelno Anton Maver in direktor podjetja Komunalne gradnje 
Grosuplje Viktor Dolinšek sta danes podpisala pogodbo v višini 
450.965,38 evrov (z DDV) za komunalno ureditev prve faze Po-
slovne cone Puščava. Občina je za naložbo pridobila kar 438.638,30 
nepovratnih sredstev. 

Gradnja 1. faze naj bi bila zaključena najkasneje do 31. avgusta, 
izbrani izvajalec del pa bo v tem sklopu izgradil cesto ter uredil 
priključek na regionalno cesto R1-215, odsek Trebnje-Mokronog, 
izgradil fekalno in meteorno kanalizacijo ter čistilno napravo 
(velikost 20 PE), cestno razsvetljavo, vodovod, elektroenergetsko 
omrežje in TK kabelsko kanalizacijo. V prvi fazi bo tako občina 
pridobila 0,48 hektarja prostih uporabnih površin za gospodarstvo.

»Z urejenim prvim delom Poslovne cone Puščava bomo izboljšali 
razmere za poslovanje obstoječih ter omogočili nastanek, rast in 
razvoj novih gospodarskih subjektov, s čimer bomo vzpostavili tudi 
pogoje za nastanek novih delovnih mest. Tu bo svojo dejavnost 
širilo mokronoško podjetje SEP, del zemljišča pa je odkupila tudi 
bližnja Kovinoplastika Zajc,« je pojasnil župan Občine Mokronog-
-Trebelno Anton Maver. 

Poslovna cona Puščava leži na severovzhodni strani naselja Pu-
ščava, na skrajnem robu občine, ob meji z Občino Šentrupert, a v 
neposredni bližini občinskega središča Mokronog. Gre za območje, 
ki je sicer veliko sedem hektarjev, v prvi fazi pa občina komunalno 

opremlja 0,87 ha. Gradbeno dovoljenje za komunalno opremljanje 
je bilo pridobljeno 23. maja 2019.

Ocenjena vrednost naložbe z nepovračljivim DDV je 548.704,32 
EUR (tekoče cene), pri čemer je višina sofinanciranja 438.638,30 
EUR, od tega Evropski sklad za regionalni razvoj 328.978,73 
EUR in proračun RS 109.659,57 EUR, preostanek pa bo občina 
zagotovila sama. Odločitev o finančni podpori projektu je občina 
od Službe Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko prejela v po-
nedeljek, 8. junija 2020.

Poslovna cona na Puščavi že dobiva končno podobo. Dela v njej bodo pov-
sem končana do konca septembra.                                                                                               AM

Obnova ceste
»14. in 15. julija so Slovenske železnice v sodelovanju z Občino 

Mokronog-Trebelno obnovile del LC Hrastovica–Most, na mestu, 
kjer cesta prečka železniško progo Trebnje–Sevnica. Pri obnovi je 
bil dan poudarek predvsem ureditvi odvodnjavanja površinskih 
vod, na mestu križanja ceste s progo, preprečitvi nanosa blata 
in zemljine na vozišče in izravnavi nivelete vozišča s tirnicami. 
Hvala Slovenskim železnicam!«                                              AM

Prva faza ureditve PC Puščava bo zaključena še pred jesenjo

Cesto iz Ostrožnika proti Vrhu 
in Žempohu izročili prometu

V soboto, 22. avgusta, je bila v Ostrožniku krajša, a pomembna 
slovesnost. Točno ob 11.uri  je vrvico nad cesto, ki pelje v Vrh in 
Žempoh prerezal župan občine Mokronog-Trebelno g. Anton 
Maver. S tem dejanjem je bila vključena v promet obnovljena 
asfaltna cesta iz Ostrožnika v Vrh in Žempoh. Tako smo gorjani 
obeh zaselkov dobili težko pričakovano obnovljeno cesto, na katero 
smo čakali polnih 29 let. Pri obnovi ceste je zemeljska dela izvajalo 
podjetje Rekon, asfaltiranje plomb in končno asfaltno plast pa je 
izvedlo podjetje Kop. Župan občine je naposled le izpolnil oblju-
bo, ki jo je dal že pred leti, da se bo prizadeval za obnovo ceste. 
Strošek za rekonstrukcijo je v celoti pokrila občina Mokronog-
-Trebelno. Zato se uporabniki ceste zahvaljujemo vsem občanom 
in občinski upravi. V znak dobrega sodelovanja smo povabili na 
malico v Vrh vse, ki so se na kakršenkoli način vključevali v skoraj 
dvomesečno obnovo ceste. Prireditve so se udeležili tudi podžu-
pan in predstavniki izvajalcev del.                                               T.B.
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Dnevi, ko se je ustavil promet, javno življenje, ko so bila omejena 
druženja, so vaščane Radne vasi spodbudili k ureditvi lesenega 
počivališča ob cesti Radna vas-Poljane pri Mirni Peči, pri uvozu 
v preboj. 

Odločitev za lično leseno garnituro je padla, potem ko je izva-
jalec gradbenih del skupaj z občino Mokronog-Trebelno celostno 
uredil križišče kot tudi brežine na tem odcepu, prav tako pa tudi 
zelo potrebno odvodnjavanje iz preboja pa vse do potoka Igmanca. 

Z mesta počivališča, ki ga sestavljajo lesena miza in pet stolov 
iz hrastovega debla, pogled seže na urejeno dolino. Material za 
izdelavo lesene garniture so našli v bližnjem gozdu, kjer bi naj-
verjetneje strohnel. 

Pri izdelavi pa niso pozabili niti na odpadke, ki bi jih popotniki 
odlagali, vendar je domiselna izvedba koša za smeti že premamila 
nepridiprava. Izginuli smetnjak so namreč naredili prav tako iz 
lesa - v klado so izrezali votlino za smeti, zgoraj pa namestili lesen 
pokrov. 

Postavitev celotnega sestava so izvedli na predvečer prvega maja. 
Gospodinje iz vasi so poskrbele za prigrizke, da so omenjeni omi-
zni komplet tudi preizkusili. Kljub pandemiji je novo počivališče 
privabilo kar nekaj mimoidočih, ki so iz pritlažnjika kolegialno 
primaknili za potešitev žeje. 

Popotniki vabljeni, da se za trenutek ustavite in odpočijete v 
naravi, nepridiprava pa prosimo, da vrne na mesto zbirališče 
odpadkov. 

Foto: Dragica Ribič 

Spoštovani lastniki psov!
 

V zadnjem obdobju smo prejeli večje 
število pritožb zaradi psov, ki se prosto 
gibljejo po javnih površinah (predvsem na 
območju Žalostne gore, Športnega parka 
Mokronog in Gasilnega doma Mokronog). 
Prosto gibanje psa na javnih površinah 
lahko za ostale uporabnike teh površin 

predstavlja določeno nevarnost, še zlasti na cestah in ob cestnem 
svetu javne ceste je prepovedano puščati živali brez nadzora 
Zato vse lastnike prosimo, naj pazijo na svoje pse na sprehodih 
in naj poskrbijo, da njihovi ljubljenčki s svojimi iztrebki ne 
bodo onesnaževali pločnikov, zelenic, otroških igrišč in drugih 
javnih površin tako, da pobirajo pasje iztrebke in jih odstranijo 
na ustrezen način.

Pasji iztrebki predstavljajo veliko nevarnost, če otrok prime 
iztrebek v roko in ga nese v usta. Velikokrat ga pohodi in se med 
igro tudi povalja v njem, kar je še kako nehigiensko. Pri tovr-
stnih fekalnih iztrebkih so prisotni tudi povzročitelji črevesnih 
bolezni, npr.: salmonele, gliste … Gliste najpogosteje najdemo 
pri mladičih in mladih živalih, trakulje pa najpogosteje pri 
odraslih živalih. Okužene živali z iztrebki izločajo veliko število 
jajčec in z njimi okužijo travnike, igrišča, zelenice, dvorišča, 
torej okolje, v katerem živijo in se gibljejo. Jajčeca se zadržujejo 
tudi na dlakah živali in so zelo odporna ter lahko v okolju pre-
živijo tudi nekaj let. Z njimi in drugimi razvojnimi oblikami 
zajedavcev se lahko okužijo živali, pa tudi ljudje. Pasji iztrebki so 
vir bakterij in torej nevarni predvsem za otroke in ostale živali.

Biti lastnik psa je odgovornost, pri tem mora lastnik poskrbeti 
za zdravje in dobrobit psa, kot tudi za dejanja in morebitno 
škodo, ki jo njegov pes povzroči. Naloga vsakega odgovornega 
skrbnika psa je torej tudi pobiranje pasjih iztrebkov za svojimi 
psi v urbanem okolju.

Glede na povečano število prejetih pritožb bo medobčin-
sko redarstvo nadziralo dolžno ravnanje lastnikov oziroma 
skrbnikov psov.

 Hvala za razumevanje in upoštevanje tega obvestila.
Občinska uprava

IGRIŠČE OŠ VELIKI GABER 
SOBOTA, 10.10.2020 MED 8:00 IN 11:00 URO

Preizkus hoje na 2km je enostaven, natančen, varen in ponovljiv
test, na katerem s pomočjo tako hitre hoje, kot jo zmorete, da pri

tem ne ogrožate svojega zdravja, izmerimo vašo telesno zmogljivost
in vam svetujemo ustrezno telesno dejavnost.

Potrebne so predhodne prijave: 07/ 34 81 802 ali ckz@zd-tr.si

OBČINSKI TEST
HOJE

IGRIŠČE OŠ TREBNJE 
SOBOTA, 26.9.2020 MED 8:00 IN 11:00 URO

PRIDITE USTREZNO OBLEČENI IN OBUTI. 
V PRIMERU DEŽJA ODPADE!

IGRIŠČE OŠ MOKRONOG 
SOBOTA, 17.10.2020 MED 8:00 IN 11:00 URO

Zamisel in složnost vredna posnemanja
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Ustanovitev Nove Slovenije, 4. avgusta 
leta 2000, je pomenila za Slovenijo novo 
upanje, krščanska demokracija pa je po-
novno dobila svoje mesto v slovenskem 
političnem prostoru. Med ustanovitelji 
stranke so bili številni znani Slovenci, tudi 
naš rojak Lojze Peterle. Še danes veljajo zna-
menite besede prvega predsednika stranke, 
dr. Andreja Bajuka: «NSi bo sodobna, od-
prta stranka, ki bo prispevala k zvišanju 

slovenske politične kulture. Njen cilj bo Slovenija, ki bo gmotno 
premožna, duhovno čila in evropsko pluralna.« 

Nova Slovenija je v dveh desetletjih, sedaj s predsednikom mag. 
Matejem Toninom in pred njim s predsednico Ljudmilo Novak, 
postala sodobna sredinska krščanskodemokratska stranka za-
hodnoevropskega tipa. V svoje središče postavlja človeka in skrb 
za njegovo blaginjo. Zavezana je  svobodi, pravičnosti, varnosti 
in spoštovanju človekovega dostojanstva. NSi je glas delavne in 

ustvarjalne Slovenije, v politični prostor pa prinaša stabilnost in 
učinkovitost ter vrednote krščanske demokracije.

Po dobrih štirih mesecih delovanja sedanje vlade so se ministri 
NSi , mag. Matej Tonin, minister za obrambo, Janez Cigler Kralj 
minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter 
minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, s svojim delom pokazali 
v najboljši luči.  

Tudi  pri sestavi novega državnega proračuna si bom prizadeval 
pridobiti sredstva za  izgradnjo mirnske obvoznice, ki je za Mirn-
sko dolino ključnega pomena. Zavzel pa se bom tudi za vse ostale 
projekte, ki jih bo pripravila Občina Mokronog-Trebelno.

Če želite, me lahko obiščete v poslanski pisarni v Trebnjem, na 
Gubčevi cesti 16 (nad SKB banko), vsak ponedeljek med 9.30 in 
11. uro ter vsak drugi ponedeljek v mesecu med 16. in 18. uro. 
V občini Mokronog – Trebelno se lahko srečamo po dogovoru. 
Moja telefonska številka je 041/743 644 ali po blaz.pavlin@nsi.si.

Blaž Pavlin, poslanec 

Verjamem- 20 let Nove Slovenije

Šolsko leto 2019/20 smo pričeli v veselem pričakovanju, saj smo 
bili organizatorji prireditve, ker je naša šola postala najbolj kultur-
na  šola v Sloveniji leta 2018. V petek, 20. septembra 2019, smo že 
dopoldan postregli z bogatim kulturnim programom, namenjenim 
vsem gostom. Učencem in mentorjem so bile na voljo ustvarjalne 
delavnice z različnih področij umetniškega ustvarjanja. Otroci so 
se med drugim preizkušali v gledališki improvizaciji, ustvarjali so 
lutke, skozi plesni gib spoznavali prostor in oblike, ki so jih prenesli 
v likovno inštalacijo, urili pa so se tudi v literarnem izražanju. 
Na zaključni prireditvi, katere ključna ustvarjalka je bila Polonca 
Bartolj, so obiskovalci iz cele Slovenije spoznali bogastvo kulturne 
dediščine in raznovrstne ustvarjalce iz naše občine … V prepletu 
glasbe, giba, gledališča in lutk so se mladi in odrasli ustvarjalci 
sprehodili skozi lokalno tradicijo, ki jo zaznamujejo zgodbe o 
navihanih škratih Mokronožcih, obiskovalci pa so skozi citat iz 
knjige lokalnega kulturnika Staneta Pečka izvedeli, kako je nastala 
Mirnska dolina. V slikoviti točki so nastopajoči brez besed, le z 
gibom in mimiko pokazali, kaj je umetnost, v literarno gledališki 
okrepčevalnici pa na humoren način prikazali, kakšen vpliv na 
okuševalce imata pisana in brana beseda. Prireditev je požela velik 
uspeh in prejela številne pohvale in zahvale ter ponesla ime šole 
in občine širom Slovenije.

Poleg kulture smo posvečali večjo skrb tudi zdravemu načinu 
življenja. Z dejavnostmi, ki jih izvajamo v okviru poskusa razšir-
jenega programa Gibanje za zdravje in dobro psihično ter fizično 
počutje, želimo učencem približati vsebine s področja zdravja in 
varnosti s poudarkom  na duševnem zdravju, zdravi prehrani in 
gibanju, kar so tudi usmeritve mreže zdravih šol, v katero je OŠ 
Mokronog vključena že daljše obdobje. 

Učenci na razrednikovih urah in v okviru šolske skupnosti 
razpravljajo o počutju na šoli in predlagajo izboljšave. Vsako leto 
namenijo več časa temi otroškega parlamenta, ki je bila v minulem 
šolskem letu Moja poklicna prihodnost. V začetku marca smo bili 
organizatorji medobčinskega otroškega parlamenta. Zanimivo je 
bilo prisluhniti razpravam mladih parlamentarcev iz domače in 

bližnjih osnovnih šol.  Sredi marca 2020 so se zaradi epidemija 
korona virusa zaprle vse vzgojno-izobraževalne institucije v 
Sloveniji. V izjemno kratkem času smo se morali organizirati in 
vzpostaviti izobraževanje na daljavo. Usposabljanje strokovnih 
delavcev, zagotavljanje opreme za zaposlene in učence, dogovori o 
načinih komunikacij, prilagoditev urnika, priprave na preverjanje 
in ocenjevanje znanja v drugačnih pogojih, skrb za najbolj ranljive, 
spremljanje izvajanja učenja na daljavo v praksi, komunikacija s 
starši – vse to so ključna področja dela, ki smo jih izvajali, da je 
delo na daljavo uspešno potekalo. Učenci so na videokonferencah 
in v stikih z učitelji izražali, kako zelo pogrešajo sošolce in tudi 
razlago učiteljev. Tako učenci kot zaposleni smo se veselili vračanja 
v šolo, ki je postopno potekalo od 18. maja do 3. junija 2020. Bili 
smo srečni, da smo spet skupaj, a nekoliko so nas le omejevala 
higienska priporočila, ki smo jih ob sobivanju morali upoštevati. 

Pred razglasitvijo epidemije so se učenci poleg pouka in številnih 
dejavnosti ob njem udeleževali različnih natečajev in tekmovanj v 
znanju ter tudi letos dosegli bogato bero priznanj in nagrad, kljub 
temu da nekaterih šolskih in tudi večine državnih tekmovanj sploh 
ni bilo mogoče izvesti. Prav tako so bila močno okrnjena tekmova-
nja iz športa. Vseeno so učenci osvojili 148 bronastih, 17 srebrnih 
in 2 zlati priznanji na tekmovanjih iz znanja. Devetošolca  Rok 
Starič in Simon Starič sta osvojila zlati priznanji v konstruktorstvu 
- elektronika z robotiko. Njun mentor je bil Tomaž Kušar. Učenci 
so bili zelo uspešni tudi na likovnih natečajih pod vodstvom men-
torice Nataše Himmelreich. Na 19. Bienalu otroške grafike Žalec 
je osmošolka Laura Pungerčar osvojila zlato priznanje, učenci so 
osvojili še eno srebrno in tri  bronasta priznanja. 

Na mednarodnem likovnem natečaju UNESCA »The children 
are painting the world« v  Kazahstanu  sta  bila izdelka naših 
učenk Laure Pungerčar in Katje Piškur  izbrana kot zmagovalni 
deli.

Drugačno šolsko leto v OŠ Mokronog 

>>
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Na slovesnem zaključku šolanja devetošolcev je župan občine 
Mokronog-Trebelno, g. Anton Maver, nagradil učence, ki so vseh 
9 let šolanja osvojili odličnost na področju učenja in znanja. Zlato 
petico so  prejeli Rok Starič, Nika Tijana Grabnar, Nika Tia La-
movšek, Manca Penca Kocjan in Alja Kotnik. 

Šolsko leto smo zaključili z obeleženjem dneva državnosti in 
podelitvijo nagrad, priznanj ter spričeval, kar je potekalo drugače 
kot v preteklosti.  Vse to je potekalo v okviru posameznega oddel-
ka, kar je spodbudilo, da so v kulturnem programu nastopili tudi 
tisti učenci, ki se pred vsemi učenci še ne opogumijo predstaviti. 

Po dvomesečnih počitnicah so se vsi učenci vrnili v šolske klopi, 
kjer izvajamo pouk ob upoštevanju priporočil NIJZ. Z veseljem smo 
sprejeli 30 prvošolcev (17 v Mokronogu in 13 na Trebelnem), ki 
so pogumno prvič prestopili šolski prag. Tako letos vsakodnevno 
vstopa v matično šolo 235 in na podružnico 57 učencev. V šestih 
oddelkih vrtca v Mokronogu je 99 otrok (5 se jih vključi v nasle-
dnjem mesecu) in na Trebelnem v dveh oddelkih 38 otrok; skupaj 
bo v vrtec vključenih 142 otrok.  

Želimo si, da bomo ostali vsi zdravi in pouk v šoli izvajali čim 
dlje. Vseeno pa se strokovni delavci ob rednem poučevanju v ra-
zredu pripravljamo tudi na različne modele izobraževanja, ki nam 
jih bo lahko prinesla prihodnost. 

Zvonka Kostrevc in Stanka Ban Virant

1. decembra 2019 smo  v Vrtcu Mokronožci odprli osmi polovični 
oddelek jasli. Vanj je vstopilo 6 malčkov, ki so nujno potrebovali 
varstvo.  Skupina se je poimenovala Ježki. 1. marca 2020 se je tem 
otrokom pridružilo še 8 otrok, ki so že izpolnili starostni pogoj 
za sprejem v vrtec. 8 oddelek je sedaj polno zaseden. Novinci se 
še privajajo na vzgojiteljice in vrstnike, vendar vsak dan potočijo 
kakšno solzico. Kmalu pa bodo njihovi koraki bolj zanesljivi in na 
obraze se bo prikradel prijazen nasmeh.

Letošnji prvi šolski dan se je začel z 
deževnim jutrom, vendar to učencev in 
učiteljic ni spravilo v slabo voljo. Prav vsi 
smo si zaželeli vrniti v šolske klopi v upa-
nju, da bo tako tudi ostalo. Šolsko leto se 
je zaradi širjenja okužb z virusom SARS-
-CoV-2 začelo s številnimi preventivnimi 
ukrepi po priporočilih NIJZ. Kljub vsemu 
se je na šolskem igrišču razlegal brezskrben 
otroški smeh. 

Sredi dopoldneva pa je posijalo sonce in 
takrat je prišlo v šolo trinajst prvošolcev s 
svojimi starši. Na ploščadi pred šolo smo 
jim pripravili sprejem s krajšim kulturnim 
programom, v katerem so sodelovali učenci 
s podružnice. Prvošolce in njihove starše sta 
pozdravili tudi ravnateljica OŠ Mokronog, 
gospa Zvonka Kostrevc, in direktorica ob-
činske uprave, gospa Mojca Pekolj. Zaželeli 
sta jim veliko uspeha, novih izkušenj, rado-

vednosti in zdravja. Razredničarka Janja 
Cajner je prvošolce popeljala v razred, kjer 
so se predvsem spoznavali, medtem ko so 
starši izvedeli nekaj osnovnih informacij o 
življenju in delu v šoli. 

Prvi dan je za vseh 57 učenk in učencev 
podružnice hitro minil. Domov so odšli 
polni najrazličnejših vtisov in pričakovanj. 

PŠ Trebelno

Osmi oddelek Vrtca Mokronožci

Prvi šolski dan na PŠ Trebelno



13
leto XIV., številka 52, september 2020

SKUPINA JEŽKI: Neja Rojc, Sanja Povše Žibert in Tanja Škarja SKUPINA SOVICE: Maja Ziherl, Bojana Gregorčič

SKUPINA RIBICE: Nika Mihelič, Urška Bratkovič SKUPINA ŠKRATKI: Nataša Robek, Andreja Oštir

SKUPINA MIŠKE: Janja Brcar, Mateja Kovačič SKUPINA ŽABICE: Petra Rozman, Alenka Svenšek in Karmen Lamovšek

SKUPINA ČEBELICE: Maruša Čamer, Manja Tišlar SKUPINA MEDVEDKI: Polonca Bartolj, Vlasta Prpar
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V torek, 1. 9. 2020, smo v OŠ Mokronog v 
1. razred slavnostno sprejeli 16 otrok. 

Pesem pevskega zbora, plesni koraki 
četrtošolk, veseli ritmi Anžetove har-
monike in nagajiva škrata Mokronožca 
so prvošolčke povabili v šolske klopi. 
Po prijaznem pozdravu gospe ravnateljice 
in direktorice občinske uprave, ki je otroke 

obdarila s slikanico in varnostnimi od-
sevniki, so prvošolčki s pisanimi baloni v 
rokah, skupaj z učiteljicama odšli v učilnico. 
Pred vhodom v razred jih je pričakal rdeč 
trak, ki so ga vsi pogumno preskočili ter 
tako postali ‚‘čisto pravi šolarji in šolarke.‘‘ 

Prvi šolski dan so pričeli s pravljico, 
nato ustvarjali priponke pikapolonice in 

se posladkali s sladoledom. Ob odhodu so 
si nadeli še nadeli rumeno rutico, da bodo 
vsi vedeli, da so prvošolčki in zato še toliko 
bolj pazili na njih.

Učiteljici 
Maruša in 

Polona

Jesen že počasi trka na naša vrata in oznanja, da smo že zakora-
kali v novo šolsko leto, tokrat drugačno šolsko leto. 

V mesecu septembru in oktobru potekajo vpisi v srednješolske 
programe s področja ekonomije, trgovine, gostinstva in predšol-
ske vzgoje. 

6. oktobra 2020 ob 9. uri bomo zakorakali v novo študijsko leto 

Univerze za tretje življenjsko obdobje Trebnje (UTŽO). Tako se 
bomo od oktobra dalje s člani srečevali na torkovih predavanjih 
in krožkih. Še vedno se nam lahko pridružite na računalniških 
delavnicah v Krajevni knjižnici Mokronog. Brezplačne delavnice 
se odvijajo enkrat mesečno in jih izvajamo v okviru projekta VGC 
Marela.

Številni brezplačni programi, ki jih sofinancirata Evropski 
socialni sklad in Republika Slovenija, s področja računalništva 
in spoznavanja novosti digitalnih  tehnologij, tečaji tujih jezikov 
in programi za osebno rast so namenjeni starejšim od 45 let, 
potekajo v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih 
kompetenc 2018–2022. 

Vas zanima? Pokličite v svetovalno središče na našem centru 
na 07 34 82 108 in z veseljem vam bomo svetovali. Informiranje 
in svetovanje je za udeležence brezplačno, saj ju sofinancirata 
Evropski socialni sklad in Republika Slovenija.

Ker se razmere trenutno skoraj tedensko spreminjajo, za točne 
informacije o naši ponudbi spremljajte našo spletno stran www.
ciktrebnje.si ali nas spremljajte na CIK Facebook strani.

Tanja Vrčkovnik

Otvoritev UTŽO 2019, arhiv CIK Trebnje

Slavnostni sprejem prvošolcev in prvošolk

Novo šolsko leto, novi izzivi
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Dolga desetletja so bili naši predniki priče 
tega, kako lahko 732 piščali pod prsti pra-
vega mojstra na Goršičevih orglah v farni 
cerkvi pričara pravljično lepe melodije. 

Potem pa so se tudi tej ‚kraljici glasbil‘ na 
našem koru začela poznati leta …

Površnemu poslušalcu se je sicer zdelo, 
da je  vse v redu. »Saj orgle igrajo,« si  je 
morda celo kdo misli. Seveda so igrale! 
Ampak kako … Nekatere piščali so piskale 
same od sebe. Tipke so se zatikale in zato 
so piščali pele še naprej, tudi ko je organist 
tipko že spustil. Nekaterih registrov sploh 
ni bilo mogoče uporabljati in zato so jih 
odklapljali drugega za drugim. Meh je bil 
glasen in je puščal. Mešički in sapnice, ki 
spuščajo zrak v piščali – vse preperelo. To 
je nekako tako, kot bi imeli avto, ki se sicer 
premika, voziti pa  je treba izključno v prvi 
prestavi; ne delajo ne luči ne brisalci, ne 
smerni kazalci ne električni pomik stekel ..., 
čeprav avto pravzaprav ‚še dela‘. Približno 
tako je bilo na koncu z našimi orglami. 
Poleg popravila in čiščenja so bile potrebne 
tudi temeljite uglasitve. Skratka, take kot so 
bile, so bile samo bleda slika tega, kar so bile 
ob postavitvi na kor leta 1898.

Vedeli smo, da bo 1. septembra 2020 
minilo 1300 let, kar je bil rojen za nebesa 
naš župnijski zavetnik sveti opat Egidij. Ta 
okrogli jubilej se nam je pred tremi leti zdel 
lepa priložnost in dovolj velika spodbuda, 
da se lotimo obnove orgel. Sredstva smo 
zbirali z namenskimi mesečnimi nabirkami 
pri nedeljskih mašah, na dobrodelnem kon-
certu, s prodajo koledarja in svečk, s pomo-
čjo donatorjev, prijavili smo se na občinski 
razpis za ohranjanje kulturne dediščine 
in za finančno pomoč prosili tudi škofijo 
Novo mesto. Veseli smo, da nam je, ker 
smo stopili skupaj, uspelo zbrati potrebna 
sredstva in obnovo končati v načrtovanem 
roku. Hvala vsem, ki so pri tem sodelovali.  

Na Tilnovo nedeljo, 6.9.2020, je pred slo-
vesno mašo novomeški škof msgr. Andrej 
Glavan orgle blagoslovil. Pri bogoslužju so 
z ubranim petjem sodelovali pevci župnij-
skega mešanega pevskega zbora pod vod-
stvom organista Tomaža Kavška, narodne 
noše, ministranti, pritrkovalci in visoki 
gostje: izvajalci obnovitvenih del, orglarski 
mojster ing. Brane Košir in gospod župan 
Anton Maver.   

Že za orglice Janko Ropret poje, da naj 
bi celo takrat, ko je v hiši ves dan špetir,  
zvečer za ljubi mir igrale. Toliko bolj to 
velja za orgle. Igrajo za dušni mir …

Orgle znajo vse: se veselijo, vriskajo, ple-

šejo, žalujejo, tarnajo in jočejo … 
Pojejo slavo Bogu in oznanjajo mir lju-

dem. Kot angeli v božični noči. Zato tudi 
govorimo o ‚angelskih zvokih orgelskih 
piščali‘.  

Ne preseneča, da je orgle, to močno sim-
bolno glasbilo enotnosti, hotel imeti tudi 
Cankarjev dom; naš skupni dom slovenske 
kulture. Kot odmev želje iz Prešernove 
Zdravljice, da bo prepir s sveta pregnan in se 
bo med brate vrnila edinost, sreča, sprava. 

S skrbno uglašenimi piščalmi kličejo 

– glasnice nebeških višav -  k zbiranju v 
skupnost in v občestvo vse, ki v srcu dobro 
mislijo.  Na koncertih odkrivajo mojstro-
vine duha, pri bogoslužju pa dajejo čast 
Tistemu, ki je umetnike pri ustvarjanju 
navdihoval. 

Mokronog ima festival orglic.  In orgle. 
Naj ene in druge z obnovljenim navduše-
njem pojejo še dolgo, dolgo, dolgo … In s 
svojo pesmijo širijo obzorja duha in uglasijo 
ljudi na duhovne vrednote.

Klavdio Peterca, župnik in dekan 

Na Inst itutu Ma x 
Planck za kemijsko fi-
ziko trdnih snovi (MPI 
CPfS) v Dresdnu v Nem-
čiji je od 3. do 6. de-
cembra 2019 potekala 
mednarodna znanstve-

na konferenca European C-MetAC Days 
2019. Konferenco vsako leto organizira 
institucija European Integrated Centre for 
the Development of Metallic Alloys and 
Compounds (okrajšano EC-MetAC), ki 
je legalna naslednica EU mreže odličnosti 
Complex Metallic Alloys – CMA iz šestega 
okvirnega programa raziskav EU, njena 
članica pa je tudi IJS. Srečanja v Dresdnu 
se je udeležila tudi Darja Gačnik, mlada 
raziskovalka na Odseku za fiziko trdne 
snovi, ki pripravlja doktorsko disertacijo 
na Fakulteti za matematiko in fiziko Uni-
verze v Ljubljani pod mentorstvom prof. 

dr. Janeza Dolinška. Darja Gačnik je imela 
na srečanju vabljeno predavanje z naslo-
vom Superconductivity in Ti–Zr–Hf–(Sn, 
Ni, Nb) high--entropy alloys, kjer je pred-
stavila svoje raziskave superprevodnosti 
v novem tipu kovinskih spojin z imenom 
visokoentropijske spojine. Komisija C-
-MetAC je v konkurenci dvajsetih mladih 
raziskovalcev iz najrazvitejših evropskih 
držav izbrala Darjo Gačnik za najboljšo 
mlado predavateljico in ji podelila di-
plomo. Na fotografiji je Darja Gačnik po 
prejemu priznanja.

Darji Gačnik čestitamo in ji želimo še 
veliko raziskovalnih uspehov.

Uredništvo

Ponatis iz Novic IJS, internega 
glasila Instituta “Jožef Stefan“

Naj pojejo še dolgo 

Darja Gačnik 

Prejela nagrado kot najboljša 
mlada predavateljica
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Že dolgo si nismo pisali, zato vam imamo veliko povedati. Nekaj 
zgodb sega še v pomladanski čas, ko je knjižnični prispevek zara-
di »koronskega vznemirjenja« zamudil vkrcanje v pomladansko 
številko Odseva.

Še pred koronavirusom nas je v mokronoški knjižnici obiskala 
20-letna Jera Musič, ki je kot prva Slovenka prehodila 3500 kilo-
metrov dolgo Apalaško pot, ki vodi skozi 14 zveznih držav. Za 
svoj veliki podvig je potrebovala 146 dni. Dolgo in težko pot je 
premagovala v dežju in soncu, v družbi klopov, miši, medvedov in 
celo klopotač. Na pohodniško preizkušnjo se je odpravila povsem 
sama, z dvema paroma čevljev in nogavic. Čeprav se ji je ob prihodu 
na cilj zdelo, da pohodniških čevljev zlepa ne bo spet obula, pa brez 

njih ni dolgo zdržala. Le 2 dni po koncu Apalaške se je namreč 
odločila, da se bo preizkusila še na Pacifiški poti. Neustrašni in 
pogumni Jeri smo zaželeli srečno na poti in verjamemo, da se je 
tako tudi zaključila.  

Literarno pogovorni večer z mornarjem in častnikom Antonom 
Kovačičem iz Martinje vasi, ki je del svojega življenja preživel na 
ladji Rog, prvi slovenski ladji, ki je obplula svet, smo najavili že za 
marec, vendar smo ga iz preventivnih razlogov, povezanih s širitvi-
jo koronavirusa, prestavili na junij, ko so bile razmere ugodnejše. O 
zanimivih zgodbah z ladje in ostalih anekdotah se je z gospodom 
Kovačičem, ki zdaj živi v Ljubljani, pogovarjal Mokronožan Stane 
Peček. Za še prijetnejše vzdušje večera sta z igranjem na orglice 
poskrbela Anton Marenče in Janez Kolenc. 

V mesecu aprilu smo zaključili tudi z bralnima značkama za 
otroke (Jurčkov nahrbtnik) in odrasle (Bralna potepanja). Raz-
meram primerno smo izvedli zaključne dogodke in vsem zvestim 
bralcem podelili nagrade. 

Za delavnico prikaza 3D modeliranja in tiskanja (delavnico 
izvajamo v sodelovanju z RIC Novo mesto in Kariernim centrom 
za mlade »všečKAM in GREM«), je bilo zanimanje veliko, zato 
smo jo v nekaterih naših knjižnicah izvedli dvakrat. 

Trebanjska knjižnica je ponosna, da je med prvimi v Sloveniji, 
ki svojim uporabnikom omogoča dostop, prenos in predvajanje 
knjig preko mobilne aplikacije audiobook. Knjige lahko poslušate 
kjerkoli in kadarkoli. Če vam za branje tiskanih knjig zmanjkuje 
časa, je poslušanje knjižnih vsebin kot nalašč za vas. 

Na spletni strani trebanjske knjižnice (http://www.tre.sik.si/)
najdete tudi povezavo do Lahkonočnic, kratkih zvočnih pravljic, 

Društvo za zdravje in sožitje v družinah Trebnje v 
sodelovanju z Društvom Klira

vabi na delavnico z naslovom

»FREESTYLE UČENJE–inovativno 
učenje za lažje pomnjenje«

Izvajalka Mojca Stojkovič, učiteljica freestyle učenja

Soizvajalka Barbra Pia Križe,univ.dipl.soc.
pedagoginja,tečaj freestyle učenja

V freestyle učenje je Mojca Stojkovič zlila vse svoje znanje.
Pred leti je bila plesna učiteljica, ki si je želela ure plesa nadgraditi.

Njena ideja je bila, da bi se otroci že med plesom učili učno snov, da se 
jim popoldne doma ne bi bilo treba. Bila je učiteljica razrednega pouka 
in angleščine, pa maserka, ki se je študijsko izobraževala na Švedskem.

V sklopu delavnice se bomo:
• naučili izdelovati profesionalne »plonke«,

•preko gibanja/plesa spoznali pot do lažjega pomnjenja snovi,
•sestavili smešno zgodbico, ki nam bo pomagala pri pomnjenju 

angleških zakonov.

Delavnica bo v sredo, 7. 10. 2020, od 17.30 do 19. 
ure v TVD Partizan na Mirni.

Dobrodošli otroci starejši od 8 let.

Obvezna je prijava na zdraveobcine@gmail.com do 4. 10. 2020.

Toplo vabljeni,vstop je prost.

Tudi knjižnice se prilagajmo aktualnim razmeram
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Tradicionalno srečanje 
slikarjev

Občina Mokronog-Trebelno vsako leto gosti slikarski ex tempore 
ljubiteljskih slikarjev, katerega glavni namen je na slikarska platna 
ujeti kulturne, zgodovinske, krajinske in etnološke motive te mlade 
in majhne, a slikovite občine. Pobudnica srečanja je vsestranska 
kulturna delavka in likovna pedagoginja Ana Cajnko.

Slikarsko srečanje se bo letos odvijalo zadnjo septembrsko 
nedeljo pri lovski koči na Trebelnem. Tako kot doslej bo oddana 
dela ocenila komisija, slikarji pa se bodo potegovali za tri plakete 
(zlato, srebrno in bronasto) ter za nagrado za najboljše delo – bon 
v vrednosti 150 evrov, ki ga podarja občina Mokronog-Trebelno. 

Letošnje slikarsko srečanje pripravljata Zveza kulturnih društev 
Trebnje in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD), Območna 
izpostava Trebnje v sodelovanju z Ljudskimi pevci in godci Tre-
belnega ter Občino Mokronog-Trebelno. Toplo povabljeni na Tre-
belno, da slikarke in slikarje obiščete med njihovim ustvarjanjem.

Besedilo in foto: JSKD OI Trebnje

Mednarodni Tabor likovnih 
samorastnikov Trebnje

Jesensko dogajanje v prostorih Galerije likovnih samorastnikov 
Trebnje bo letos še bolj bogato kot v preteklih letih. Prvič od prve 
izvedbe Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov Trebnje 
se bo ta odvijal v jesenskem času, in sicer od 3. do 10. oktobra 
2020, s slovesnim odprtjem v soboto, 3. oktobra 2020, ob 18. uri. 
Umetniki bodo v galeriji ustvarjali od nedelje do petka. V petek, 9. 
oktobra 2020, ob 19. uri bo potekalo srečanje s člani strokovnega 
sveta in izbor nagrajenega likovnega dela. Predstavitve umetnikov 
bodo potekale med taborom preko družabnih omrežij. V soboto, 
10. oktobra 2020, ob 10. uri bomo na zaključku tabora izbrane-
mu avtorju tudi podelili nagrado. Hkrati z otvoritvijo tabora, 3. 
oktobra 2020 ob 18. uri, bosta potekali še dve otvoritvi: otvoritev 
razstave Rudija Stoparja in Darje Lovak z naslovom Od pešpo-
tnega časa do danes ter predstavitev novih pridobitev galerije. Na 
ogled bomo postavili izbrana dela, ki so nastala na zadnjem taboru. 

Vabimo vas, da sem nam pridružite na naših dogodkih, za več 
vsebin pa spremljajte našo spletno stran in facebook profil.

Kolektiv GLST

Ljubiteljski slikarji so se lani zbrali v Mirni vasi pri Trebelnem, letos pa 
bodo zadnjo septembrsko nedeljo ustvarjali pri Lovski koči Trebelno. 
(Foto: arhiv JSKD OI Trebnje)

52. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje, leto 2019. Foto: 
Alenka Stražišar Lamovšek

med katerimi so nekatere tudi terapevtsko logopedske. Zabavne 
prigode junakov berejo babice in dedki, večino si jih lahko v knji-
žnici tudi izposodite. Z lahkonočnicami so sanje še slajše. 

Z oktobrom pa bomo spet brali knjige z bralnih seznamov, ki 
jih bomo pripravili knjižničarji. Otroci boste lahko sodelovali 
v Jurčkovem nahrbtniku, odrasli pa v Bralnih potepanjih. Tudi 
zanimive pravljice že izbiramo in komaj čakamo, dragi otroci, da 
vam jih predstavimo. Razpored bo objavljen na naši spletni stani, 
lahko ga boste dobili tudi v knjižnici. 

Poletje se počasi poslavlja, jesen nam s polno čašo nazdravlja, 
prinaša dolge večere in nove delovne obveznosti. Veseli bomo 
vaše družbe, skupaj se imamo lepo in prijetno. Ker pa trenutne 
razmere rahlo načenjajo naše potrpljenje, bodimo strpni, solidarni 
in odgovorni, najprej drug do drugega in tudi do nepredvidljive 
situacije, s katero se vsak dan bolj poznamo. 

Irena Palčar
Knjižnica Trebnje

Razpis  13. Regijske 
pripovedovalske delavnice
Pravljične pokrajine z Ireno Cerar: Čudežni sadeži na Čatežu. 
Delavnica bo potekala v petek, 2., in v soboto, 3. oktobra 
2020 na Čatežu pri Zaplazu.

 Primerna je tako za začetnike kot za izkušene pripovedovalce. Namenjena je 
vsem, ki pri svojem delu uporabljajo zgodbo, pripovedovanje
(vzgojitelji, pedagoški delavci, knjižničarji, kustosi, člani kulturnih društev, 
gledaliških skupin, literati, turistični delavci in drugi), ali pa
želijo to veščino razvijati kot del osebnostne rasti. Obseg izobraževanja je 20 
pedagoških ur. V skladu z 19. členom Pravilnika o
napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, 
št. 54/02, 123/08, 44/09 in 18/10) se program delavnice ovrednoti z 1 točko.
Vabiva vas, da razpis posredujete vsem, ki bi jih utegnil zanimati. 
S prijaznimi pozdravi

 Joži SINUR, vodja in Petra ZORN, samostojna strokovna delavka
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Vabilo na gledališki oder
Pozdravljeni!
Bi radi stali, oziroma igrali na gledališkem odru, pa si ne 

upate? Sedaj imate enkratno priložnost, da te svoje sanje 
uresničite. Vsi, ki bi radi igrali na odru oziroma sodelovali 
kako drugače (tehniki, kostumografi, scenografi, šepetalke 
ali karkoli drugega), pridite v ČETRTEK, 24. 9. 2020, OB 
19.00 v KULTURNI DOM MOKRONOG. Pogovorili bi se, 
kako bo potekala naša gledališka pot.

Sem Jože Ekar, pred nekaj meseci sem se z družino pre-
selil na Puščavo, kjer si ustvarjamo novi dom. Prihajamo 
iz Gorenjske, in sicer iz Preddvora, kjer sem v tamkajšnjem 
kulturnem društvu delal 35 let na področju gledališča. Bil 
sem tudi dolgoletni predsednik društva. Sem amaterski 
igralec, moderator in režiser. 

Vabljeni vsi, da se pridružite igralski skupini, ki ji bodo 
zavidali od blizu in daleč.

Lep pozdrav

Ustvarjali bomo še naprej

Trebanjska območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti v Mokronogu in na Trebelnem pripravlja ustvarjalne 
delavnice, na katerih udeleženci pod budim očesom mentorjev 
spoznavajo različne ustvarjalne tehnike. Tako trebanjski JSKD 
tudi letos z optimizmom zre v prihodnost in za jeseni snuje nove 
ustvarjalne programe.

V Mokronogu bodo tako nadaljevali z delavnicami, ki se odvijajo 
na sejemsko soboto, na njih pa bodo udeleženci ustvarjali s Pepco 
Žagar. Ustvarjalnice pripravljajo skupaj z Zvezo kulturnih društev 
Trebnje in Društvom upokojencev Mokronog-Trebelno. Na Trebel-
nem pa se v tamkajšnjem Večnamenskem domu delavnice odvijajo 
vsak tretji torek v mesecu. Novo sezono sklopa štirih delavnic, ki so 
namenjene vsem generacijam, bodo začeli novembra. Ustvarjalne 
delavnice tako v Mokronogu kot na Trebelnemu finančno omogoča 
Občina Mokronog-Trebelno.

Pri izvedbi delavnic bodo sicer organizatorji dosledno upoštevali 
navodila in ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni. 
Razpisane delavnice in druge programe, ki jih snujejo na JSKD, 
lahko spremljate tudi na facebook strani JSKD OI Trebnje.

JSKD OI Trebnje

Emin čeveljc
Ni dokazano, da bi bila sveta Ema 

(tudi Hema) kdaj v Mokronogu, če-
prav je bil v vitrini mokronoškega 
grajskega salona vse do leta 1902 
shranjen njen čeveljc, kamor je 
bil prenesen iz farne cerkve. Ko je 
tedanji lastnik gradu, baron Berk, 
grad prodal in se odselil v Gradec, 
je odnesel tudi čeveljc. Dr. Henrik 
Heferle v svoji neobjavljeni Zgodo-
vini Mokronoga zapiše, da je baron 
Berk mokronoškemu župniku 
Virantu obljubil, da bo po njegovi 
smrti čeveljc vrnjen v Mokronog. 

To se, žal, ni zgodilo. Kdo ve zakaj? Lahko da ta obljuba sploh ni 
dosegla dedičev. Na koncu koncev se je od takrat do danes  zgodilo 
marsikaj, med drugim dve svetovni vojni, z razpadom Avstro-Ogr-
ske, Kraljevine Jugoslavije in SFRJ. Čeveljc je sedaj razstavljen v 
Škofijskem muzeju sakralne umetnosti v Krki / Gurku na avstrij-
skem Koroškem, kraju, kjer je tudi grob svetnice.

V to védenje, spodbujeno z domoljubno željo po obujanju 
krajevnega zgodovinskega spomina, se je Stanetu Pečku utrnila 
misel, da bi čeveljc svete Eme spet videli v Mokronogu. Seveda je 
bila misel, da bi bil čeveljc vrnjen, glede na prej povedana dejstva, 
takoj izločena kot nerealna. Postala pa je zanimiva ideja o izdelavi 
replike, natančnem posnetku originala. Idejo so potem skupaj pre-
gnetli še župan Anton Maver, župnik Klavdio Peterca, predstavnik 
Turističnega društva Franci Gregorčič ter pobudnik. In, kot se 
danes moderno reče, zasnovan je projekt Čeveljc svete Eme. Med 
prvimi koraki je bil načrtovan obisk muzeja v Krki/Gurku. Go-
spod župnik je opravil uspešne pogovore s pristojnimi cerkvenimi 
osebami, Franci Gregorčič z muzealci in 11. julija je ekipa Franci 
Gregorčič (vodja projekta), Stane Peček, Tim Gregorčič (prevajalec) 
in Vladimir Vodeb (izbrani mojster za izdelavo replike) pristala v 
Krki, kjer jih je pričakala umetniška in znanstvena vodja muzeja 
dr. Rosmarie Schiestl. 

Stolnica v Krki, ki je nastala iz donacije svete Eme, je eden najpo-
membnejših spomenikov umetnosti sakralnega stavbarstva iz 12. 
stoletja. Nekdanjo škofovsko cerkev so preuredili v celostno ume-
tnino najrazličnejših slogovnih obdobij. Med vrhunce sodi tudi 
grob svete Eme v kripti stoterih stebrov (l. 1174).  V t. i. Zakladnici 
pa je v 10 razstavnih prostorih na ogled sakralna umetnost minulih 
obdobij na Koroškem. Svoj prostor imata tudi Emim čeveljc in njen 
klobuk. Čeveljc je narejen iz belega usnja, dolg približno 20 cm in 
približno 6 in pol cm širok, z dvema podpetnikoma, ki sta ravno 
tako oblečena v belo usnje, okrašeno z vtisnjenimi ornamenti. 
Mojster ga je z vseh možnih strani fotografiral in ga podolgem in 
počez premeril. Delo ne bo enostavno.

Razmislek je v smeri, da bo replicirani Emin čeveljc nekoč dobil 
svoj prostor v Strelovem turnu in kot zgodovinska zanimivost 
pripovedoval svojo zgodbo domačinom in turistom. Seveda, ko se 
bo turn dokopal do denarcev za obnovo. Do tedaj pa bo na ogled 
v začasnem bivališču.   

Toliko za danes. Nadaljevanje, ko bo mojster izdelal repliko. Do 
tedaj bo tudi izbrano začasno bivališče in določen datum svečane 
predstavitve. Morda na Kresno noč?

S.P.

Na Trebelnem in v Mokronogu so se udeleženci ustvarjalnih delavnic v 
pretekli sezoni preizkusili v izdelovanju različnih izdelkov, tudi v pletenju 
košaric. (Foto: arhiv JSKD OI Trebnje)
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Letošnjega februarja je Gasilska zveza Trebnje (GZT) po načrtu 
izobraževanja začela z 92 urnim (47 ur predavanj in 45 ur praktič-
nih vaj) tečajem za višjega gasilca. K tečaju je pristopilo 30 članov 
(maksimalno predpisano število udeleženih na tečaju) iz društev 
trebanjske gasilske zveze, ki želijo opravljati naloge vodje skupine.  
Po opravljenih predavanjih in vajah sta sledila zaključna izpita iz 
teoretičnega in praktičnega dela, ki ju zaradi razglasitve epidemije 
ni bilo možno izvesti in sta bila tako preložena na poznejši čas. 
Zaključni teoretični izpit so pred komisijo Gasilske zveze Slovenije 
(GZS) tečajniki z dovoljenjem opravili 5. julija t. l., praktični del 
pa še ni bil dovoljen zaradi koronavirusa. V nedeljo, 13. septembra 
2020, se je zgodil tudi zaključni izpit praktičnega dela tečaja. 

Tega nedeljskega jutra je vodja tečaja in poveljnik GZT, Janez 
Uhan, postrojil tečajnike pred gasilskim domom v Trebnjem in 
predal raport poveljniku Gasilske regije Dolenjska, Martinu Lu-
žarju, ki je hkrati tečajnikom zaželel uspešen nastop na zaključ-
nem izpitu, predsednik izpitne komisije GZS, Borut Lončarevič, 
pa je pojasnil način dela na izpitu.   Celo nedeljsko dopoldne so 

tečajniki po skupinah poleg treh inštruktorjev PG Trebnje izvajali 
praktične naloge, vsakdo pa je bil v vlogi vodje skupine, ki je bil 
še posebno izpostavljen budnemu očesu predsednika ter članoma 
izpitne komisije Janezu Uhanu in Lovru Hrenu.  

Dva k izpitu nista pristopila tega dne,  ostali pa so ga uspešno 
opravili. To je bilo sklepno dejanje tega izobraževanja, kar je bi-
stvenega pomena, tako za tečajnike kot  za organizatorja tečaja. 

Ko bodo zaključene še administrativne zadeve tečaja, bo orga-
nizator za vse nove višje gasilce pripravil odločbe in čine, ki jih 
bodo prevzeli na podelitvi v bližnji prihodnosti. 

GZ Trebnje, M. Femec

Praznovali so 90 let
V času razglašene epidemije COVID-19 so okrogle jubi-

leje, in sicer 90 let praznovali:

Marija Dvanajščak iz Dolenjih Laknic, 
Marija Kolenc iz Martinje vasi, 
Ana Robek iz Velike Strmice, 
Amalija Gregorčič s Prelog (zdaj biva v DSO Trebnje), 
Danijel Gačnik s Florijanske ceste, 
Justina Koračin iz Paradiža, 
Kos Veronika iz Martinje vasi in 
Kous Jožefa s Svetega Vrha.

Zaradi nevarnosti prenosa okužbe in zaščite starejših se 
slavljencev ni obiskalo na njihovih domovih. Kljub temu 
je župan Anton Maver v pisnem voščilu vsakemu posebej 
zaželel zdravja in dobrega počutja. Iskrenemu voščilu 
se pridružujejo tudi predsednice Krajevnih organizacij 
Rdečega križa.

Zadnji četrtek letošnjega avgusta je poveljnik GZ Trebnje, Ja-
nez Uhan, zaokrožil štiri desetletja življenja in dela na različnih 
področjih od družine, službe, gasilstva ... .

V gasilske vrste je vstopil pred dobrimi 22 leti in je vseskozi 
član PGD Trebnje. V tem času je opravil številna izobraževanja in 
usposabljanja, med drugim tudi tečaj za gasilskega sodnika ter na 
podlagi opravljenih tečajev pridobil čin višjega gasilskega častnika 
I. stopnje v skladu s Pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev. 
Aktivno deluje v društvu, v regiji in Gasilski zvezi Trebnje, ki 
združuje 28 prostovoljnih gasilskih društev Temeniške in Mirnske 
doline. Na letni skupščini je bil leta 2014 izvoljen za poveljnika. 
To funkcijo uspešno opravlja že drugi mandat.  

Ob jubileju sta poveljniku Janezu v imenu gasilk in gasilcev 
Temeniške in Mirnske doline  ter vodstva in organov GZ Treb-
nje čestitala predsednik in častnik poveljnik GZ Trebnje, Janez 
Bregant in Anton Bajc. 

Gasilska zveza Trebnje

Poveljnik GZ Trebnje je praznoval

Uspešno zaključili tečaj za višjega gasilca
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Kljub »novi normalnosti« so vse naše 
aktivnosti usmerjene v usposabljanje ope-
rativnih članov za zagotavljanje varnosti 
krajanov, ohranjanje zadostnega števila 
aktivnih gasilcev in v aktivno animacijo 
naše gasilske mladine, ki bo že kmalu sto-
pila v naše čevlje.

8. 1. – Intervencija: požar stanovanjske hiše, 
Gorenje Laknice
10. 1. – Mesečna operativna vaja
18. 1. – Občni zbor mladih in članov PGD 
Mokronog
31. 1. – Nabava opreme: 10x svetilke za 
čelado Rosenbauer Heros
31. 1. – Vaja GPO v organizaciji PGD Šta-
tenberk
5. 2. – Intervencija: Vetrolom, podrto drevo 
na cesti Gorenje Laknice
7. 2. – Usposabljanje: začetek tečaja za vodjo 
skupine, čin višji gasilec (5 gasilcev)
8. 2. – Tekmovanje: SSV za Pokal Gasilske 
regije Dolenjska 2020, 1. tekma Orehovica
11. 2. – Sestanek društev GPO Mokronog-
-Trebelno
14. 2. – Mesečna operativna vaja
21. 2. – Zbor Mladinske komisije Gasilske 
zveze Trebnje, večnamenski dom Trebelno
28. 2. – Mentoriada MK GZT, CŠOD Soča 
Tolmin (3 dni, udeležil 1 član)
29. 2. – Tekmovanje: SSV za Pokal Gasilske 
regije Dolenjska 2020, 2. tekma Mokronog
4. 3. – Intervencija: Požar koša za smeti, 
Mokronog
4. 3. – Regijska proslava civilne zaščite v 
Mokronogu
4. 3. – Obisk otrok vrtca OŠ Mokronog, 
starostna skupina od 2-4 let
10. 3. – Filmski večer za gasilsko mladino 
PGD Mokronog
11. 3. – Intervencija: požar v kurilnici, 
Hrastovica
13. 3. – Mesečna operativna vaja
29. 3. – Intervencija: travniški požar, Do-
lenje Laknice
10. 4. – Raznos zaščitnih mask po gospo-
dinjstvih našega požarnega okoliša
1. 5. – Intervencija: požar gradbenega ma-
teriala, Stari trg, Mokronog
1. 5. – Prvomajska budnica s predvajanjem 
koračnice
12. 6. – Mesečna operativna vaja
20. 6. – Gasilski vodni slavolok na poroki 
članice PGD Mokronog
27. 6. – Gasilski vodni slavolok na poroki 
člana PGD Mokronog
5. 7. – Usposabljanje: zaključni izpit teore-
tičnega dela tečaja višji gasilec (5 gasilcev)

9. 7. – Posodobitev in ureditev GIS slojev 
teritorialnih gasilskih enot
10. 7. – Mesečna operativna vaja
1. 8. – Intervencija: odstranitev sršenjega 
gnezda, Slepšek
10. 8. – Intervencija: odstranitev sršenjega 
gnezda, Florijanska cesta, Mokronog
14. 8. – Mesečna operativna vaja
16. 8. – Intervencija: odstranitev sršenjega 
gnezda, Srednje Laknice
22. 8. – Vodne igre za gasilsko mladino 
PGD Mokronog
23. 8. – Intervencija: odstranitev sršenjega 
gnezda, Gorenje Laknice
29. 8. – Gasilski vodni slavolok na poroki 
člana PGD Mokronog
1. 9. – Prvi teden v septembru smo poskrbeli 
za varno pot v šolo.
3. 9. – Intervencija: odstranitev sršenjega 
gnezda, Gubčeva cesta, Mokronog
3. 9. – Intervencija: trčenje potniškega vlaka 
in osebnega avtomobila
13. 9. – Usposabljanje: zaključni izpit prak-
tičnega dela tečaja (5 gasilcev)
 
Matjaž Lovše, poveljnik PGD Mokronog

Radovedno spoznavanje gasilskih orodjih na 
vodnih igrah za mlade.

Poročilo PGD Mokronog

Krvodajalska akcija 
Trebnje, Galaksija 17. 08. 2020 in 18. 08. 2020

Na podlagi letnega plana Zavoda za transfuzijsko medicino Ljubljana smo v 
avgustu organizirali tretjo letošnjo terensko krvodajalsko akcijo v Trebnjem, 
Mokronogu in Šentrupertu.

Krvodajalci ste se zopet dobro odzvali. V Mokronogu se je akcije udeležilo 
55 oseb.

Hvala vsem, ki ste darovali kri, prostovoljcem Rdečega križa in Občini Mo-
kronog-Trebelno pa hvala za pomoč pri organizaciji uspešne akcije.

PREBOLEVNIKI COVID 19 – VABLJENI K SODELOVANJU
(vir: www.ctz.si)

Na podlagi dosedanjih izkušenj zdravljenja drugih koronavirusnih okužb 
(SARS, MERS) je prebolevniška plazma možno in učinkovito zdravilo tudi za 
COVID 19, saj  skrajšuje čas hospitalizacije in zmanjšuje umrljivost. Samo z 
darovanjem plazme/krvi, ki vsebuje specifična protitelesa in jo imate osebe, ki 
ste prebolele COVID – 19, lahko pridobimo to zdravilo. Zbiranje plazme/krvi je 
za transfuzijsko službo reden in utečen postopek, priprava krvnega pripravka 
pa standardna storitev. 

V primeru, da ste pripravljeni  sodelovati in darovati plazmo/kri 
za  zdravljenje bolnikov,  nas  pokličite na telefon 030 485 510  
vsak delovnik od 8. do 13. ure.
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S srcem na poti

brezplačni prevozi za naše 
starostnike

od 2. 11. 2020 dalje
prijava na klicni center 080 10 10 od 19. 10. 2020 
dalje

S srcem na poti
brezplačni prevozi za starejše občane v občini Mokronog-
-Trebelno

∂ Kaj je PROSTOFER?
Prostofer je projekt zavoda Zlata mreža, h kateremu 

je pristopila tudi Občina Mokronog-Trebelno v sode-
lovanju z Društvom upokojencev Mokronog-Trebelno. 
Z brezplačnimi prevozi bomo povečali mobilnost in 
socialno vključenost starejših in invalidov ter jim tako 
omogočili dostopnost do zdravniške oskrbe, trgovskih 
centrov in javnih ustanov. 

Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško 
dovoljenje in je v svojem prostem času pripravljen pomagati 
tistim, ki prevoze potrebujejo. Prostoferji so šoferji, ki svojim 
sopotnikom nesebično pomagajo, jih pospremijo do čakalnice 
pri zdravniku, jih počakajo, so ljudje z velikim srcem, ki so v 
svojem prostem času pripravljeni pomagati tistim, ki prevoze 
potrebujejo. 

∂ Komu je namenjen PROSTOFER?
Prevozi so namenjeni vsem tistim starejšim občanom nad 65 

let, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov oziroma prijateljev, 
da bi poskrbeli za prevoze in so v socialno šibkem položaju.

Prevoze bodo opravljali prostovoljci, ki sodelujejo z Dru-

štvom upokojencev Mokronog-Trebelno. Občina Mokronog-
-Trebelno zagotavlja vozilo Škoda fabia rdeče barve, ki ga boste 
prepoznali po napisu  »PROSTOFER.«

∂ Kaj je potrebno storiti, če se želite dogovoriti za brezplačni 
prevoz?

Pokličite na brezplačno številko 080 10 10 najmanj 2 dni 
pred željenim prevozom. Številka bo aktivna od 19. 10. 2020 
dalje.

V komunikacijskem centru bodo zabeležili vaše podatke 
in lokacijo prevoza. Po najavi prevoza klicni center obvesti 
prostovoljnega voznika o prevozu in to sporoči uporabniku, za 
katerega se opravi prevoz. 

Klicni center je na voljo za rezervacije prevozov vsak de-
lovnik med 8.00 in 18.00 uro. Vozniki prostovoljci bodo pre-
voze opravljali od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00 uro, 
izjemoma pa se lahko dnevi in ure tudi prilagodijo potrebam.

∂ Kontakt za dodatne informacije
Vozniki, ki želijo postati prostoferji, to sporočijo na Društvo 

upokojencev Mokronog-Trebelno. Kontaktna oseba za kandi-
date za voznike – prostoferje: Milica Korošec, tel. št.: 041 455 
033, e-pošta: milicakorosec@gmail.com

V kolikor želite informacijo o projektu Prostofer v občini 
Mokronog-Trebelno, vam je na voljo Mateja Vrabec, tel. št. 
07/ 34 98 226, e-pošta: mateja.vrabec@mokronog-trebelno.si .

Verjeli ali ne.

V Dolenjskem listu od 27. maja 1971 preberem 
vest, ki se mi zdi za današnji čas znanstvena 
fantastika.

RAZDELJEN DOHODEK MAŠKARADE 
Mokronoški Larfarski klub je na svoji sklepni 
seji razdelil dohodek, ki ga je ustvaril z uspešno 
maškarado v februarju. Denar je razdelil takole: 
2.000 novih din za izpolnitev zvočnih naprav, 
5.000 din Krajevni skupnosti Mokronog, 500 
din gasilskemu društvu Mokronog, 200 din 
pa učencem 8. razreda osnovne šole za izlet. 
Denar, ki je bil dodeljen krajevni skupnosti, 
bodo porabili za cesto od pokopališča do trga v 
Mokronogu. Svet krajevne skupnosti se klubu 
larfarjev iskreno zahvaljuje.



22
ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

DPM Jurček

Delavnice 
za osnovnošolce

Tudi letos smo prostovoljci DPM Jurček od 13. 7. do 17. 7. v 
prostorih PGD Mokronog izvajali delavnice za osnovnošolske 
otroke. Prvi dan smo se z različnimi igrami spoznali med seboj. V 
torek smo imeli pohod mimo lovskega doma, kjer so nas pričakali 
lovci, ki so nam predstavili gozdne živali ter skrb zanje. Otroci 
so si lahko ogledali lobanje ter rogove jelena, košute in damjaka. 
Poskrbeli so tudi za prigrizke. Obiskali so nas tudi čebelarji, ki so 
nam predstavili čebele in svoje delo, v pokušino pa smo dobili tudi 
različne vrste medu. V četrtek sta za našo lakoto poskrbeli članici 
Društva upokojencev Mokronog, ki sta nam prišli pokazat, kako se 
speče jabolčni zavitek, s katerim smo se tudi posladkali. Popoldne 
so nam popestrili gasilci PGD Mokronog, ki so predstavili svoje 
gasilsko vozilo, za konec pa smo tudi ciljali tarčo z vodo. V petek 
smo se posladkali s sladoledom ter tako zaključili lep teden. Da 
so se otroci zabavali, smo poskrbeli Ana, Marko, Luka in Andraž. 

Hvala občini Mokronog-Trebelno ter donatorjem Povše Metal, 
M Tom, Tomplast, Xilon, Terca ter Avto center Tit, brez katerih 
delavnic ne bi izpeljali.

Zapisal: Andraž Zaplotnik

Društvo prijateljev mladine Jurček je tudi 
letos odpeljalo osnovnošolce na letovanje 
v Zgornje Gorje pri Bledu. Udeležilo se 
ga je 40 otrok iz občin Trebnje, Mirna in 
Mokronog-Trebelno. Potekalo je med 3. in 
8. avgustom.

Otroci so na letovanju s socialnimi in 
družabnimi igrami ter druženju ob kresu 
pletli nova prijateljstva. Neizmerno so 

uživali v vodnih igrah, kopanju v Blejskem 
jezeru, lovu na sladkarije, preobrazbi ani-
matorjev in v sobi pobega. Na obisku pri 
gasilcih, ustvarjalnicah in ogledu Pokljuške 
soteske pa so se tudi kaj novega naučili.

Animatorji, ki so bili z otroki na leto-
vanju, so bili Ana Jurglič, Eva Grandovec, 
Ana Kolar, Luka Krejan, Jure Zelič in 
Marko Bevc. 

Nepozabno letovanje so poleg članov 
Društva prijateljev mladine Jurček omo-
gočili tudi Center za socialno delo Trebnje, 
Zveza prijateljev mladine Slovenije, občine 
Trebnje, Mirna in Mokronog-Trebelno. 
Poleg naštetih se za finančno pomoč iskre-
no zahvaljujemo tudi donatorjem Povše 
Metal, M Tom, Tomplast, Xilon, Terca ter 
Avto center Tit.

Zapisala: Ana Kolar

DPM Jurček

Letovanje 
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Praznovanje  
ustanovitve 
Gubčeve brigade 

V počastitev 78. obletnice ustanovitve Gubčeve brigade, 77. 
obletnice ustanovitve 12. Brigade in 79. obletnice ustanovitve Mo-
kronoške čete  smo člani ZB za vrednote NOB Trebnje, Občinske 
organizacije Mokronog-Trebelno skupaj s predstavniki občine Mo-
kronog- Trebelno 5.9. 2020 ob 10.15 uri pri stavbi Kulturno-uprav-
nega središča v Mokronogu položili venec v počastitev žrtev, ki so 
za svobodo in zmago nad nacifašizmom žrtvovali svoja življenja. 

K slovesnosti smo povabili župana in častne občane občine 
Mokronog-Trebelno. Vabilu se je odzval Stane Peček, Janez Mejač 
pa se je opravičil. 

Slovesnosti se je pridružil tudi župan Občine Mokronog-Tre-
belno Anton Maver in aktivni še živeči borec Gubčeve brigade 
general Lado Kocjan. 

Venec v počastitev ustanovitve Gubčeve brigade je ista delegacija 
ob 11.00 uri položila tudi na Trebelnem. Polaganju vencev so pri-
sostvovali tudi pripadniki Garde Slovenske vojske in praporščaka 
borčevske organizacije.. Na Trebelnem je bil izveden tudi krajši 
kulturni program. Kljub ukrepom za zajezitev epidemije smo se 
poklonili junakom partizanskega boja, ki so se uprli okupatorjem 
in za vedno zaznamovali junaški boj slovenskega naroda na strani 
zmagovite protifašistične koalicije. 

Boštjan SLADIČ/ Foto Danica Koren.

Odličja za kakovost vin
Med 13. in 17. julijem 2020 se je v Gornji Radgoni odvilo 46. od-
prto državno ocenjevanje vin – Vino Slovenija Gornja Radgona. 
Na ocenjevanju so bila tudi vina članov Društva vinogradnikov 
Mokronog. S srebrno medaljo za cviček letnik 2019 sta se okitila 
PAVLE JEVNIKAR iz Mokronoga in BOJAN ŽELEZNIK iz Go-
renjih Laknic, z zlato medaljo, tudi za cviček l. 2019, pa TONI 
BULC iz Gorenje vasi.

Vsem iskrene čestitke.   

Gospod Toni, zdi se, da je Društvo vinogradnikov Mokronog 
kar abonirano na visoka priznanja za kakovost. 
V tem „abonmaju“ je veliko deležnikov. Je celoletno garanje in 
znanje, je veselje in ljubezen, je pa tudi precej naklonjenosti neba. 
In kadar se vse to ujame v pravem ustvarjalnem vrenju, je pridelek 
užitek za dušo, srce in telo, pa tudi za stroge ocenjevalce. Preteklo 
leto smo tako prejeli omenjeni dve srebrni, ki smo jim letos dodali 
še zlato. 
Dobro ste se odrezali tudi na 48. tednu cvička v Trebnjem.
Res je. Člani našega društva so osvojili:
Zlati medalji:
Žnidaršič Sandi, CVIČEK PTP 16,17; Lahne Darko, CVIČEK 
PTP 16,13.
Srebrne medalje:
Gregorčič Alojz, CVIČEK PTP 15,93; Hočevar Matevž, MODRA 
FRANKINJA 17,23; Zupet Jože, DOLENJSKO BELO 16,43. 
Pisna priznanja:
Bregant Alojz, CVIČEK PTP 15,83; Bulc Toni, DOLENJSKO 
BELO 16,37 in CVIČEK PTP 15,73; Jevnikar Pavel, DOLENJSKO 
BELO 16,23 in CVIČEK PTP 15,07; Kopina Jože, CVIČEK PTP 
15,53; Kučič Danijel,  DOLENJSKO BELO 16,37; Lovše Janez, 
TRAMINEC 16,53, DOLENJSKO BELO 16,37 in še CVIČEK 
PTP 15,77; Malenšek Matjaž, CVIČEK PTP 15,77; Zupet Jože, 
CVIČEK PTP 15,80; Železnik Bojan, DOLENJSKO BELO 16,27 
in CVIČEK PTP 15,67. 

Med deležniki ste omenili tudi naklonjenost neba. Kako vam je 
bilo naklonjeno lani? 
Lansko vreme res ni bilo naklonjeno vinogradnikom. V vinogradih 
nas je spremljal dež, poletje je bilo muhasto in le iz prav odbranega 
grozdja smo prikletarili vino, s katerim smo se lahko udeležili 
ocenjevanja vin tudi na višjem nivoju. Upam, da bo letošnja leti-
na kljub spomladanski pozebi boljša od lanske, kar pomeni bolj 
dozorelo grozdje in s tem tudi lažje kletarjenje.
Zagotovo pa bo lažje priti do našega Vrha in Žempoha, saj do tja 
vodi nova asfaltna cesta. 

Ste predsednik Društva vinogradnikov Mokronog in z nagraje-
vanimi vini ste najboljši vzgled članstvu.    
Vinogradnik sem postal že dosti prej, kot je nastalo naše društvo. 
V tem času sem si nabral veliko izkušenj. Vsako leto se trudim po 
najboljših močeh pridelati najboljše vino. Med našimi člani je dosti 
takih, ki dosegajo zelo visoke ocene za svoja vina. Rivalstvo, ki 
vlada med nami pri pridelavi najboljših vin, je zdravo, kar prinaša 
dobre rezultate in odličja. Dve zlati, tri srebrne medalje in 14 pisnih 
priznanj na 48. Tednu cvička je lep uspeh. Zato sem ponosen na 
vse naše vinogradnike, ki na ta način prispevajo k ugledu društva.
Rad pa bi izkoristil priložnost in čestital za izvrstne dosežke 
Društvu vinogradnikov Trebelno, s katerim dobro sodelujemo.

s. p.
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Na Žempohu, vinski gorici, ki leži nad vasjo Ostrožnik, se je 
odvil tradicionalni dogodek, ki ga vsako leto pripravi Društvo 
vinogradnikov Mokronog. V soboto, 15. avgusta 2020, na Veliki 
šmaren, ki je eden največjih krščanskih praznikov, smo se člani 
društva zbrali pred vinogradom našega člana Sandija Žnidaršiča. 
Naš gostitelj je imel od vseh naših članov na 48. Tednu cvička v 
Trebnjem najbolje ocenjeno vino. Njegov cviček z letnico 2019 je 
dosegel zelo lepo oceno 16,17 točke po Buxbaumovi lestvici. Za ta 
dosežek je prejel Zlato medaljo. Društvo vinogradnikov Mokronog 
je v svoj pravilnik zapisalo, da člani vsako leto postavimo klopo-
tec najboljšemu pridelovalcu cvička kot priznanje za njegov trud 
pridelati najboljše vino. V pravilniku so zapisani kriteriji, in sicer 
kot prvi dosežena najboljša ocena na  Tednu cvička. Če imata dva 
člana ali več enako oceno, je boljši tisti, ki je imel na društvenem 
ocenjevanju vin boljšo oceno. V primeru, da se kriterija iz 1. in 2. 
točke izenačita, zmaga tisti, ki ima v kleti več cvička. Klopotec si 

je do sedaj pridobilo že devet članov društva. Sandi se je v klub 
dobitnikov klopotca vpisal že drugič, kajti tudi na 45. Tednu cvička 
pred tremi leti je dobil za cviček najboljšo oceno. Vsak imetnik 
klopotca, ki je na ocenjevanjih Tedna cvička že zmagal, dobi le 
novo desko z  napisom »Najboljši cviček« in njegovim imenom. 
Tudi Sandijev klopotec je dobil novo desko. To lahko traja največ 
deset let. Šele potem je upravičen do novega klopotca. 

Na postavitev klopotca smo povabili goste, ki so tako ali druga-
če povezani z žlahtno kapljico: aktualnega kralja cvička Andreja 
Grabnarja, 22. cvičkovo princeso Majo Vovko, predsednika Zveze 
društev vinogradnikov Dolenjske g. Mirana Juraka in podžupana 
občine Mokronog-Trebelno g. Franca Glušiča, ki je župana obči-
ne opravičil, ter predsednika vinogradniškega društva Trebelno 
Zvoneta Kotnika s soprogo. Po kratkem opisu delov, ki sestavljajo 
klopotec, smo člani  društva nanj namestili novo desko in ga 
postavili v vinogradu. Sledil je kratek nagovor vsem prisotnim 
in podelitev odličij članom, dobitnikoma zlate medalje Sandiju 
in lanskoletnemu dobitniku klopotca Darku Lahnetu, ki je z le 
štirimi stotinkami točke zaostal za Sandijem. Ob prešernih zvokih 
Zdravljice iz Slavkove harmonike smo nazdravili z nagrajenim 
cvičkom. Po vsem tem dogajanju nas je gostitelj povabil na dru-
ženje na Bojanko, prijetno vasico pri Mirni. Tam ima Sandi svojo 
zidanico. Na primerno urejenem prostoru pod šotorom smo se 
ob skrbno pripravljeni hrani in pijači družili do poznega večera.

T. B.

Klopotec spet na Žempohu

Program SVIT v zdravstveni 
regiji Novo mesto

Rak na debelem črevesu in danki še vedno predstavlja 
pomemben javno zdravstveni problem v Sloveniji. Njegova 
pojavnost narašča po 50. letu starosti, nekoliko bolj pri 
moških kot pri ženskah. Prav zaradi velike obremenjenosti 
in s tem posledic na zdravju ljudi ima Slovenija vpeljan 
državni presejalni program SVIT. V program SVIT so 
vključujejo moški in ženske od dopolnjenega 50. leta pa 
do 74. leta starosti. Eden najpomembnejših nalog progra-
ma SVIT je zgodnje odkrivanje raka debelega črevesa 
in danke. Zgodaj odkrita bolezen pomeni boljšo tako 
kvaliteto kot kvantiteto življenja posameznika. Če želimo 
uspešno znižati pojavnost tega raka, se mora v program 
vključiti najmanj 70 % vabljene populacije. V Sloveniji 
se je v prvem polletju 2020 v program odzvalo 63,60 % 
vseh vabljenih, v zdravstveni regiji Novo mesto pa 65,25 
%. V Občini Mokronog-Trebelno je odzivnost v prvem 
polletju znašala 62,50 %. V program so se bolje odzvale 
ženske (66,67 %), precej slabše pa moški (samo 55,36 % 
se jih je odzvalo vabilu). 

Svitova kontaktna točka za Občino Mokronog-Trebelno: 
Zdravstveni dom Trebnje, Goliev trg 2, 8210 Trebnje, 
kontaktna oseba Tjaša Kotar.
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V letošnjem letu Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) 
izvaja že šesto nacionalno raziskavo Z zdravjem povezan ve-
denjski slog 2020. 

K sodelovanju v letošnji raziskavi smo povabili 17.500 prebi-
valcev Slovenije,  na podlagi verjetnostnega vzorčenja. Čeprav je 
sodelovanje v anketi prostovoljno, vse prejemnike vabila vljudno 
prosimo, da odgovorijo na vprašanja, saj je to za uspeh raziskave 
nadvse pomembno.

Vprašanja v anketi se nanašajo na nekatere vaše navade, ki so 
povezane z zdravjem. S sodelovanjem boste pomembno prispevali 
k temu, da bomo v Sloveniji dobili nove podatke o tistih vedenjih 
in navadah, ki lahko na naše zdravje vplivajo pozitivno ali pa ga 
ogrožajo. Na osnovi teh podatkov bomo lažje oblikovali progra-
me za izboljšanje zdravja vseh prebivalcev Slovenije. Na podlagi 
ugotovitev prejšnjih raziskav smo že predlagali uvedbo brezplač-
nih strokovnih preventivnih zdravstvenih programov za zdrav 
življenjski slog, ki se jih lahko udeležite  v vašem zdravstvenem 
domu. Zastavili vam bomo tudi nekaj vprašanj o vašem življenju 
med epidemijo novega koronavirusa.

Kaj je namen raziskave? 
• Z raziskavo želimo pridobiti nove podatke o tistih vedenjih 

in navadah, ki lahko na naše zdravje vplivajo pozitivno ali ga 
ogrožajo.

• Na osnovi zbranih podatkov bomo lažje oblikovali programe za 
izboljšanje zdravja vseh prebivalcev Slovenije, podatki pa nam 
bodo v pomoč tudi pri smiselnem načrtovanju preventivnih 
zdravstvenih aktivnosti.
Kako ste bili v vzorec izbrani prav vi?

• V vzorec ste bili izbrani naključno, in sicer kot eden izmed 17.500 
prebivalcev Slovenije, ki jih bomo anketirali.

• V vzorec ste bili izbrani po verjetnostni metodi, zato vas ne 
moremo nadomestiti z drugo osebo.

• Vzorec je pripravil Statistični urad RS skladno z Zakonom o 
državni statistiki.

• Uspeh raziskave in kakovost zbranih podatkov sta odvisna od 
vaše pripravljenosti za sodelovanje.
Ali je zagotovljena zaupnost zbranih podatkov?

• Vsi podatki, zbrani s to raziskavo, bodo popolnoma zaupni in 
skrbno varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov 
(Uradni list RS, št. 67/07) in Splošno uredbo o varstvu podatkov 
(EU 2016/679). Uporabljali se bodo izključno v statistične na-
mene (objavljeni bodo le v obliki skupnih, združenih podatkov 
in ne v obliki individualnih rezultatov) v skladu z Zakonom o 
državni statistiki Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) in 
Letnim programom statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 
68/2019).

• NIJZ varovanju osebnih podatkov namenja posebno pozornost 
in upošteva vso veljavno zakonodajo na tem področju. Objavlje-
ni bodo le skupni rezultati (združeni podatki), podobno kot je 
prikazano na slikah na naslednjih straneh. Posamezne osebe iz 
takega prikaza ni mogoče prepoznati.

• Vsak vprašalnik ima naključno izbrano številko, ki pomeni kodo 
posameznika. Dostop do povezave med kodo in vašimi podatki 
ima le nekaj pooblaščenih oseb, ki raziskavo vodijo in so tudi 
pravno odgovorne za varovanje vaših podatkov. Po zaključku 
zbiranja podatkov bodo podatki o identiteti vseh sodelujočih 
uničeni. Vsa morebitna vprašanja v zvezi z varstvom osebnih 
podatkov lahko naslovite na vop@nijz.si .
Kdo uporablja rezultate raziskave?
Glavni uporabniki rezultatov raziskave so:

• Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ),
• Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije,
• Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani.         

Kje bodo objavljeni izsledki te raziskave?
Izsledke bomo objavili na spletni strani NIJZ (www.nijz.si) in 

v tiskanih publikacijah. 
Ali lahko odgovarjam tudi prek spleta?

•	Da. Na anketo lahko od 11. 5. 2020 dalje odgovarjate tudi prek 
spleta, in sicer je vprašalnik dostopen na naslovu https://anketa.
nijz.si/CINDI   

• Za dostop do ankete potrebujete svoje osebno geslo, ki je nave-
deno na prvi strani pisma, ki ste ga prejeli po pošti.

Vaše sodelovanje v anketi je zelo pomembno, zato vas prosimo, 
da na anketo odgovorite s pomočjo spletnega vprašalnika, do-
stopnega na naslednjem naslovu: https://anketa.nijz.si/CINDI.

Rezultati preteklih raziskav, izvedenih v letih 2001, 2004, 2008, 
2012 in 2016, so dostopni na spletni strani http://www.nijz.si

Šola zdravja »1000 gibov«
Vadba Šole zdravja »1000 gibov« avtorja dr. Nikolaya 

Grishina je skrbno načrtovana telesna aktivnost, ki se izvaja 
na prostem in traja 30 minut. Redna telesna dejavnost ima 
velik pomen še posebej v tretjem življenjskem obdobju, ker 
prispeva k ohranjanju sposobnosti samostojnega in varnega 
opravljanja vsakodnevnih opravil brez večjega naprezanja 
in s tem pripomore tudi k kakovostnemu in zdravemu 
življenju. To pa je želja in cilj vsakega posameznika in tudi 
družbe.

Jutranja vadba na prostem je stičišče, okoli katerega se 
pletejo socialne vezi, izmenjava informacij ter vključevanje 
vseh generacij v lokalna dogajanja.  Jutranja vadba zadovolji 
potrebo človeka po druženju, sproščenosti, sodelovanju z 
ljudmi, prijateljstvu, tovarištvu, sprejetosti, povezanosti, 
smehu, zabavi …  

Tudi v Mokronogu si želimo pričeti z vadbo »1000 gi-
bov«. Povabljeni prav vsi, da se nam pridružite, in sicer 
vsak dan ob 7.30 uri pred Gasilnim domom Mokronog. 
Prvič se dobimo 12. oktobra 2020 ob 7.30 uri.

Kontaktni osebi, kjer lahko dobite vse informacije, sta 
Snežka Bizjak (031 854 539) in Mihaela Jelenc (031 226 691).

Raziskava Z zdravjem povezan vedenjski slog 2020     
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Prelomni življenjski dosežki, ki jih navajamo v 
naslovu, so se novembra lani zgodili Jerneju 

Muhiču iz Češnjic pri Trebelnem. Da je 36-letni 
Jernej ljubiteljski vinar že vrsto let, bi sleherni 
okoliški prebivalec že vedel, kako tudi ne, ko 

pa je njegovo ime in družina Muhič vsakokrat 
v samem vrhu na seznamu vsakoletnih 

ocenjevanj vin – od društvenih na Trebelnem 
in v Mirni Peči, pa tudi Tednu cvička in Gornji 

Radgoni. Da pa so pod njegovim budnim 
očesom, znanjem in entuziazmom nastale tudi 
prve penine rosé, pa je osrednja tema, o kateri 
smo se v začetku letošnjega marca pogovarjali 

v njihovi zidanici v Srebotnici v bližini naselja 
Zabukovje. 

Penine so bile vrsto let tesne spremljevalke silvestrovanj. Danes se pojavijo v 
visokih kozarcih tudi ob drugih priložnostih. Jernej, kdo so pivci tvojih penin? 
Omeniti gre, da smo na trg s peninami stopili konec decembra 
2019, ko so si z njo prvi pivci postregli za božič in novo leto. V 
zadnjih mesecih (op.p. intervju je bil opravljen marca 2020) pa 
pivci po njih posegajo vsakodnevno oz. bolj ob koncih tedna, brez 
posebnega razloga. Kot bi rekel moj kolega Stane Erman – penino 
se odpre vsak petek, kajti vsak petek je praznik. Angleži jo denimo 
pijejo dopoldne – slanina, jajca in penina. Sicer pa so naše penine 
zelo lepo sprejete med ljubitelji penin in po njih posegajo večkrat.

Zdi se, da je ideja o lastni penini dolgo tlela, preden je prišla do realizacije. 
Koliko let je preteklo, preden je nastala lastna penina?
Ideja je bila skrita v meni že nekaj let, vendar je manjkalo poguma. 
Svet penin me je zanimal od nekdaj. Z njimi sem se srečeval na 
vinskih festival, jih degustiral in pilil svoj okus glede penin. Za 
dušo. Sledilo je izobraževanje, opravil sem nekaj tečajev, se učil 
iz knjig, diskutiral z vinarskimi kolegi o postopku pridelave in 
izmenjeval nasvete. Pred dvema letoma pa sem se le opogumil in 
začel z novo zgodbo v naši vinski kleti. 

Pridelovalcev penin je v Sloveniji veliko, imaš med njimi kakšnega vzornika? 
Osebno me navdušujejo predvsem tisti z res kvalitetnimi peninami. 
Med njimi bi v prvi vrsti izpostavil penino Bjana od družine Sirk 
in pa mojstra g. Isteniča. Ta dva sta zame nekaj več.  

Nič še nisva rekla o tvoji penini. Katera sorta predstavlja osnovo? 
Gre za rosé, osnovna sestava pa sta žametovka in modra frankinja, 
ki sta proizvedeni po metodi belih vin. Penina Alja, ki je dobila 
ime po moji hčerki, je klasične metode. Obe – hčerka in penina, 
sta prišli časovno isto na ta svet. 
Naredili smo dve liniji rosé penin, njuna razlika je le rahlo slajši 
okus ena od druge – ena ima 12 g/l nepovretega sladkorja, druga 
pa 20 g/l. Prve poskusne serije je bilo 200 steklenic in sem zelo 
zadovoljen, kako dobro je uspela. Z njo smo se udeležili ocenjeva-
nja v DV Mirna Peč, kjer je prejela oceno 17,53, ki velja za visoko 
kakovostno oceno. Lahko pa že povem, da bomo letos decembra 

v svoj asortima dodali še muškatno penino, drugo leto pa še char-
donayevo penino. 

Penina je gledano po zahtevnosti proizvodnje še en korak višje od mirnih vin. 
Kaj je najtežji del pri proizvodnji penine? 
Ja, res je. Pri proizvodnji penine ni prostora za napake. Doslednost, 
natančnost in higiena morajo biti zagotovljeni na vseh korakih. 
Vino mora biti gladko, jasno, z lepo svežino , da ima lep pH, med 
3,1 in 3,0, ne sme imeti preveč alkohola, ker ga pridobi še kasneje 
tekom sekundarne fermentacije. Meni so všeč sadne in sveže pe-
nine, tudi roséji. Res je izrednega pomena, da vino dosladkamo 
25-26g/l, da se kasneje steklenice ne razletijo. 

Izzivi, s katerimi se srečujete peničarji, so predvsem kvalitetno osnovno vino, 
kasneje pa meje dosladkanja, da steklenica vzdrži pritiske …
Pa filtracija, da je vino dobro prečiščeno. Primorski vinarji le 
malokrat delajo sterilne filtracije. Tukaj pa jaz vina ne prepuščam 
naključju in sčistim vse. Absolutno se izloči tudi vinski kamen. 
Kasneje je ključno, da pripravimo dober kvasni nastavek, ki bo v 
notranjosti steklenice takoj pričel s fermentacijo. Sam ga delam 
tudi 4–5 ur, da se kvasovke počasi namnožijo in brez odstopanj 
v stopinjah temperature, kot jo ima mirno vino. Tako pripravljen 
kvasni nastavek pustim en dan pri miru, da že prične z brstenjem, 
kar se kaže v smetani na površju. Naslednji dan s kvasni priprav-
kom napolnim steklenice. In že dan po zaprtih steklenicah sem 
opazil rahlo peno v steklenici, kar je bil znak, da so kvasovke pri-
čele s fermentacijo in v hipu sem bil pomirjen. Pomemben korak 
v proizvodnji je tudi žveplo, da le-ta pade. Pravijo, da bajanska 

Rodila se je hčerka, 
rodila se je penina



27
leto XIV., številka 52, september 2020

kvasovka deluje tudi pri 22 g/l žvepla, vendar je najboljše, da je 
količina skupnega žvepla pod 15. 

Penine izdeluješ po klasični metodi. Koliko časa so odležale na stojalu?
Penina rosé je odležala leto dni na kvasovkah, v ležečem položaju. 
Na stojalu, kjer se kvasovke sesedajo v vrat steklenice pa 4 tedne z 
vsakodnevnim stresanjem steklenice. 
Za naprej pa bodo penine odležale na kvasovkah 2 do 3 leta, da 
bodo bolj polnega okusa in prefinjene. Prva penina je bila bolj test, 
letos bomo količino pomnožili in napolnili okoli 1000 steklenic 
penin. 

Navadno je trgatev za penine vsaj 14 dni pred trgatvijo za mirna vina. Kdaj 
ste trgali za penino pri vas?
Ja, načeloma se trga prej. V naših krajih, ki so bolj na visoki 
nadmorski višini – pri nas v Srebotnici je točno 500 m n. v., ne 
potrebujemo zgodnejše trgatve od te za mirna vina, saj je lega 

idealna za penine. Če potrebujemo za cviček 10,0 vol %, se penina 
lahko trga isti čas.

Ima Trebelno potencial, da postane druga Šampanja? 
Absolutno ima. Ja, nadmorska višina je sigurno prva prednost, 
sploh če želimo sadne penine. Seveda prispevajo svoje značilnosti 
vinu še tla in podnebje. 

Stalnica pri novinarskih vprašanjih je velikokrat, kaj pa načrti 
za naprej? 
Pot v prihodnje bo speljana tako, da bo šlo čim več vina v penine, 
tja do polovice vsega pridelanega.  Seveda je odvisno tudi od kupcev 
in njihovega povpraševanja. Je pa penina pijača, ki lahko počaka, 
in ni tako kot cviček, ki mu je zakonsko pogojeno, da mora po letu 
in pol od trgatve iz prodaje. 

So pa vaša mirna vina drugačna tudi zaradi zorenja na drožeh. Lahko 
bralcem Odseva poveš, kaj več o tem postopku pridelave vina?
Ko se maceracija in fermentacija zaključita, gre vino v stiskanje, 
naredi se razsluz, gre na pretok in naprej na fine droži. Tam ostane 
nekaj mesecev, vmes se tekočino meša. Čar tega postopka je, da se s 
tem  vino bogati, dobimo več vinskega telesa, več polnosti, obenem 
pa se tudi zmanjša možnost nezaželenih dejavnikov, ki bi porabili 
žveplo. Zorenje na finih dražeh je torej dobro zaradi bogatenja vina, 
kot drugo pa dodajamo čim manj žvepla. Vino po nekaj mesecih 
žvepla sploh ne vidi. Šele ko se zaključi mešanje, se zažvepla, vino 
še nekaj časa odleži, da se usedline usedejo, sledi filtracija in vino 
je pripravljeno. Vino je na drožeh navadno 4-6 mesecev. 

Iz izobešenih priznanj in medalj na steni gre razbrati, da pridelujete široko 
paleto vin. Kakšne sorte vina vse pridelujete?
Cviček, chardonay, sauvignon, rumeni muškat, laški rizling, bela 
zvrst. Kot mirno vino pridelujemo tudi rosé, sedaj se ga še dobi, 
kasneje bo šel pa ves v penino. Novost lanskega leta je tudi bela 
frankinja. Želel sem se prepričati, če se iz rdečega grozdja da 
narediti belo, in sem dokazal sam sebi, da se da. Imamo pa tudi 
modro frankinjo, vendar v manjših količinah, saj se je veliko po-
rabi za pridelavo bele frankinje in cvička. Skupno imamo nekje 
10 različnih sort vina. 

Veselja do vinogradništva in enologije Jerneju in njegovi družini ne 
manjka, kar dokazujejo njihovi iskreni nasmehi, ko jih ujamemo 
pri katerem izmed vinogradniških opravil v vinogradu ali v kleti. 
Z širjenjem vinskega asortimana pa so prišli tudi do točke, ko 
njihova klet postaja pretesna. Načrtujejo povečanje kleti, da bodo 
pridobili prostor za zorenje penin. 
Ne moremo mimo dejstva, da je Jernej Muhič tudi pooblaščeni 
degustator z licenco, v občini Mokronog-Trebelno edini. Prisoten 
je tako na številnih degustacijah, tudi kot predsednik ocenjevalne 
komisije pri društvenih ocenjevanjih širom Dolenjske, pa tudi v 
ekipi ocenjevalcev na KGZS Novo mesto, kjer ocenjujejo vina za 
izdajo odločb. 
V času intervjuja je beseda nanesla tudi na društveni klopotec, ki 
ga VTD Trebelno postavlja pridelovalcu najvišje ocenjenega cvička 
na ocenjevanju vin v sklopu prireditve Teden cvička in ki ga pri 
Muhčevih do letošnjega avgusta še ni bilo. »Ocene so vsako leto 
visoko, vendar ni dovolj, da imaš samo dobro vino, tudi kanček 
sreče je potrebno,« pojasni Jernej, ki je sicer član vinogradniškega 
društva tako na Trebelnem kot v Mirni Peči, pa tudi pobudnik 
degustacijske sekcije in prireditelj vsakoletnega večera penin v 
njihovi zidanici. 

Dragica Ribič
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Mokronožan GAŠPER PEČEK je član 
Društva paraplegikov Dolenjske in 
Bele krajine in član Ribiške družine 
Sevnica. Če bi v Mirnski dolini 
izbirali najboljše športnike, bi bil 
gotovo med nominiranci. Naštejmo 
nekaj njegovih letošnjih dosežkov.

Športni ribolov
Na 9. memorialni tekmi v spomin Ivana 

Peršaka, 18. junija v Gradišču pri Murski 
Soboti je Gašper osvojil prvo mesto s 7.300 
grami težkim ulovom, drugi je bil Rudi 
Centrih iz DP jugozahodne Štajerske 6.250 
gr., tretji pa Boštjan Javernik iz DP Koroške, 
1.950 gr. Gašper je poleg medalje prejel tudi 
prehodni pokal. Hkrati z memorialom je 
potekalo tudi 3. kolo lige ZPS.

V letošnji ligaški ribolovni sezoni so ekipe 
pokrajinskih društev paraplegikov tekmo-
vale v štirih krogih. Prvi krog je 4. maja 
ob ribniku Pivola blizu Hoč organiziralo 
Društvo paraplegikov Koroške, 10. junija je 
drugi krog ob ribniku Marof pripravilo DP 
jugozahodne Štajerske, tretji se je odvrtel 
18. junija ob ribniku Gradišče, v organizaci-
ji DP Prekmurja in Prlekije, četrti, zaključni 
krog pa 2. julija ob ribniku Rogoznica 2 v 
organizaciji DP Podravja Ptuj. 

Naslov prvaka ribiške lige Zveze paraple-
gikov Slovenije je osvojila ekipa DP Celje, 
drugo mesto je pripadlo ekipi DP Slovenj 
Gradec, tretje DP Murska Sobota, četrto 
DP Novo mesto, peto DP Maribor, šesto DP 
Koper in sedmo DP Ljubljana. 

Med posamezniki je največ rib (39.670 
gr.) ujel ribič Gašper Peček, obenem pa ujel 
najmanj  negativnih točk, le tri. (Negativne 
točke prisluži tekmovalec z osvojenim me-

stom: 1. mesto je ena točka, 2. mesto sta dve 
točki itd.; seštevek točk in teže ulova pa da 
končno uvrstitev, s tem, da se  upoštevajo 
le najboljši rezultati treh krogov). Za Ga-
šperjem se je uvrstil koroški ribič Boštjan 
Javernik (4 točke-20.440 gr ), tretje mesto pa 
je osvojil ribič iz Prekmurja Slavko Dunaj 
(5 točk-28.190 gr).  

Na 16. Memorialu Vlada Čurčilja, ki ga 
je 9. septembra v Brestanici pripravilo Dru-
štvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in 

Posavja je Gašper prejel pokal za 2. mesto. 
12. junija se je v Radečah udeležil Regij-

skega tekmovanja invalidov (ne paraplegi-
kov, ki  imajo svojo ligo) in  v ribolovu rib 
s plovcem svojil 1. mesto. 

Za svoje društvo Gašper tudi strelja, pa 
ne „kozlov“. Na strelišču v Ankaranu je bil 
v najmočnejši skupini SH1 v posamični 
konkurenci  drugi s 332 krogi, takoj za 
Mirkom Sintičem, ki jih je nastreljal 337. 
Istega dne je osvojil še 3. mesto v streljanju 
z zračno pištolo.

Blizu si je tudi s kegljanjem. Na keglja-
škem tekmovanju v spomin Petra Zdovca, 
ki ga organizira Društvo paraplegikov 
jugozahodne Štajerske je osvojil 3 mesto. 
Tekmovanje je bilo 19. 6. 2020 v Celju.

Seveda tega ne bi mogel in zmogel, pove, 
če ne bi bil vozen. Iz srca sem hvaležen 
vsem, in ni jih malo, ki so z denarnimi 
prispevki in drugače pomagali, da je moj 
avto dobil ustrezne naprave za upravljanje 
brez sodelovanja nog.

s.p. 

Gašper prvak Ribiške lige ZP SLO

TRI LJUDSKA ZRNCA

Dva več vesta kakor en sam. 

Ena beseda češče več škoduje kakor toča po deželi.

Drva treba kupiti, kadar so češnje zrele. 

Trenutek za poziranje, potem se je krap vrnil v 
svoje življenjsko okolje.
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Kljub koronavirusu 
(SARS-CoV-2) smo 
ostali aktivni in 
dobrodelni 
Kolesarji, člani kolesarskega kluba Dolenjska Balanca, 
kljub soočanju s korona krizo, ko je prepovedano 
skoraj vsako druženje in so odpadle skoraj vse 
kolesarske prireditve v Sloveniji in tudi v svetu, razen 
najpomembnejših (beri finančno najdonosnejših), 
izvajamo prilagojene aktivnosti. 

Tako smo razmeram primerno izvedli kolesarjenje po obronkih 
občine Mokronog-Trebelno, Brankov in Jožetov memorial pa 
smo združili in ga izpeljali v mesecu juliju 2020. Na žalost smo 
morali odpovedati 15. Kolesarski maraton po Mirnski dolini, Šesti 
hitrostni vzpon na Trebelno pa smo organizirali kot dobrodelno 
prireditev, prilagojeno situaciji.

Tradicionalno v mesecu marcu, letos tako že šestič, Balancarji 
skupaj z Občino Mokronog-Trebelno  in Turističnim društvom 
Mokronog pripravimo Dobrodelno kolesarjenje in pohod po 
obronkih občine Mokronog-Trebelno. Tudi letos smo skupaj z 
Jadralnim klubom Dioniz za 15. marec načrtovali prireditev, ki bi 
se zaključila  z  ŽARIJADO  – tekmovanjem v peki na žaru.  Ker 
pa so ravno takrat stopili v veljavo vladni ukrepi za zaustavitev 
širjenja koronavirusne bolezni Covid-19, je kolesarjenje, hoja in 
pečenje postalo talec neprijetnega in neznanega virusa. Prireditev 
smo nekajkrat prestavljali, vendar so v ozadju potekale aktivnosti 
in nabiranje dobrodelnih sredstev. Tako smo Dolenjska Balanca in 
JK Dioniz z lastnimi in dobrodelnimi  donacijami posameznikov  
na 6. Hitrostnem vzponu na Trebelno zbrali skupaj 1.110,00 evrov, 
ki smo jih svečano predali na tej kolesarski prireditvi. Tekmo smo 
uspešno izvedli v petek, 11. septembra 2020.  Lepo vreme ter dober 

odziv članov Dolenjske Balance in članov sosednjih kolesarskih 
društev je skupaj zbralo z vladnim ukrepom dovoljenih 50 ude-
ležencev.  Prireditev je poleg dobrih tekmovalnih rezultatov in 
zadovoljstva udeležencev prinesla tudi lep znesek za dober namen. 
Letos smo zbrana sredstva namenili za prilagoditev avtomobila za 
invalida našemu občanu Gašperju Pečku. Pokal za zmagovalca je 
to leto osvojil Žiga Marolt s časom 11 minut in 36 sekund. 

Ob tej priložnosti bi se radi iskreno zahvalili našim zvestim spon-
zorjem. Le-ti so: Občina Mokronog- Trebelno, Okrepčevalnica 
Trebelanček, Monter d.o.o, Intelekta Šentrupert d.o.o, Hess d.o.o, 
Čiro bar, JB trgovina, Lotex in Industrijska prodajalna Dana Mirna. 

Brez njih bi težko izpeljali vse naše zadane cilje.
Upamo, da se čim prej vrnemo v »normalno« stanje, do takrat pa 

čim več užitkov na kolesu.                              Kolesarček Balanček
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Mlečni sladoled z 
medom
Med, ki ga imenujemo tudi tekoče zlato in ga 
cenimo kot posebno darilo narave, lahko upo-
rabimo tudi v kulinariki. Z medom pogosto 
namažemo kos kruha, uporabljamo ga tudi 
kot naravno sladilo. Zelo uporaben je tudi v 
kuhinji, saj ga lahko dodamo mesnim jedem, 
ribam, omakam, marinadam, zelenjavi, sadju, 
seveda pa tudi slaščičarsko – pekovskemu pe-
civu. Za vas smo pripravili recept za sladoled 
z medom. Osvežitev vedno prija, še zlasti v 
poletnih mesecih.

SESTAVINE
5 dl mleka, 2 dl sladke smetane, 80 g sladkor-
ja, 4 rumenjaki, 80 g (kostanjevega) medu.

PRIPRAVA
V posodi z električnim ročnim mešalnikom 
stepemo rumenjake in sladkor, da nastane 
svetla penasta krema. V kozico vlijemo mleko 
in sladko smetano ter ju na zmernem ognju 
segrevamo do vrelišča. Kozico odstavimo z 
ognja in mlečno zmes postopoma, med me-
šanjem, prilivamo k stepenim rumenjakom. 
Kremo prelijemo v kozico, postavimo na ogenj 
in počasi segrevamo, da se zgosti. Pazimo, da 
ne zavre. Ko se krema zgosti, kozico odstavi-
mo in počakamo, da se popolnoma ohladi, 
nato na rahlo umešamo kostanjev med. Po 
okusu lahko uporabite katerikoli drug med 
slovenskih čebelarjev. Pripravljeno kremo 
damo v strojček za izdelavo sladoleda, po 45 
minutah je sladoled pripravljen. Kremo lahko 
zamrznemo tudi v pokriti posodi, primerni 
za zamrzovanje. Zamrzujemo najmanj štiri 
ure. Z žlico za sladoled oblikujemo kepice in 
postrežemo.

Avtorica recepta in fotografije: 
Marica Drmaž, učiteljica praktičnega 

pouka, Grm Novo mesto

Ni uzakonjeno!
V borbi s korona virusom nastajajo tudi domače 
pogruntacije, kako se držati (včasih zelo zapletenih) 
uradnih zapovedi, n.pr. za vzdrževanje razdalje v 
gneči. 

Preden se odpravite od hiše, dobro prežvečite in pogoltnite 5 strokov slovenskega 
česna in to prelijte z 0.5 kozarčkov dolenjskega šnopca. 
Zanesljivo se vam nihče ne bo približal na dovoljeno korona razdaljo.
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Obvestilo volivcem
Nadomestne volitve 2020 – volitve za člana občinskega sveta v Občini Mokronog-Trebelno, v 9. 
volilni enoti, bodo potekale v nedeljo, 25. 10. 2020. Glasovanje na voliščih bo potekalo od 7. ure 
do 19. ure

POSEBNE OBLIKE GLASOVANJA:

1. Glasovanje po pošti
Obveščamo vse volivce, ki so oskrbovanci domov za starejše in nimajo stalnega prebivališča v domu, in volivce, 
ki so na zdravljenju v bolnišnicah ali zdraviliščih, v zaporu ali v priporu, da lahko glasujejo po pošti, če to 
sporočijo Občinski volilni komisiji najkasneje deset (10) dni pred dnem glasovanja, to je do srede 15. 
10. 2020. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa  o priznanju 
statusa invalida. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti z območja Slovenije se upoštevajo glasovnice, ki 
bodo prispele na sedež Občinskih volilnih komisij do ponedeljka, 26. oktobra 2020.

2. Glasovanje na domu
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko 
glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo Občinski volilni komisiji najkasneje tri 
(3) dni pred dnem glasovanja, to je do četrtka 22. 10. 2020.

3. Predčasno glasovanje
Volivce obveščamo, da bo potekalo predčasno glasovanje za vse, ki bodo na dan 18. 11. 2018 odsotni iz kraja 
stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), 

v četrtek 22. 10. 2020,  od 7. ure do 19. ure
na naslovu: Gasilski dom Velika Strmica, Velika Strmica 16. 

Prosimo volivce, ki se nameravajo udeležiti predčasnega glasovanja, da imajo s seboj osebni dokument, ki 
izkazuje njihovo identiteto ter obvestilo o volišču, na katerem bi imeli pravico glasovati v nedeljo, 25. 10. 2020. 

Obrazci so na voljo pri Občinski volilni komisiji (OVK)  in na tej spletni strani www.mokronog-trebelno.si .
Za vsa vprašanja in informacije se volivci lahko obrnejo na sedež Občinske volilne komisije.
Kontaktni podatki: tel.: 07/34 98 262 ali 041/669 210

Tajnica OVK
Mojca Pekolj
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