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Prispevke za marčevsko številko Odseva
pošljite do petka, 1. marca 2019

SREČNO, ZDRAVO
in
USPEŠNO v 2019
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Dober dan
SPOŠTOVANI
OBČANI,
SPOŠTOVANE
OBČANKE!
Lokalne volitve
za mandatno obdobje od 2018 do
2022 so »končno«
za nami. Vesel
sem, da je bila
udeležba na voliščih tako visoka in da ste
meni namenili kar 73,91 % vseh glasov.
Vesel pa sem tudi zato, ker ste v občinski
svet izvolili prave ljudi. Večina od njih je že
v preteklih mandatih dokazala, da zna in
da hoče delati v dobrobit celostnega razvoja
občine in vseh naših občanov. Za njihov
vložen trud in velik prispevek v procesu
razvoja občine se jim iskreno zahvaljujem
še enkrat na tem mestu.
Novi svetniki so štirje. Osebno verjamem
tudi vanje. Prepričan sem, da bodo z vso
odgovornostjo in s konstruktivnim delovanjem pričakovano pripomogli k uresničevanju že začrtanih programskih vsebin kakor
tudi novih projektov. Vsem 11 svetnikom
iskreno čestitam za njihovo izvolitev.
DEJANJA SO GLASNEJŠA OD BESED.
Ob ponovni izvolitvi za župana Občine
Mokronog-Trebelno se vam, spoštovani volivci in volivke, zahvaljujem za vso podporo
in prepričljivo visok volilni rezultat.
Iskrena hvala tudi za vse čestitke, ki ste
mi jih izrekli, bodisi osebno, s stiskom roke,
bodisi po pošti kot tudi preko družbenih
omrežij.
Spoštovani občani in občanke, vesel sem,
da ste prepoznali dosedanji razvoj občine
za uspešnega in celostnega in z velikim
procentom potrdili, da so bile v preteklih

Odsevajte
Dobroto
Saj
Enormno
Vrača UREDNIŠKI ODBOR
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

dvanajstih letih naše skupne odločitve prave
odločitve.
Skratka, veseli me, da se strinjate, da so
bila naša dejanja glasnejša od besed. Zato se
ob zaključku tretjega mandata z vsem spoštovanjem zahvaljujem za opravljeno delo,
najprej svojim sodelavcem, nato pa vsem
občinskim svetnikom in članom odborov, ki
so skozi tri mandatna obdobja soustvarjali
lokalno politiko in program razvoja občine.
Iskrena hvala tudi vsem vam, spoštovani
občani, ki ste pri tem kakorkoli sodelovali.
Državljani RS zagotovo najbolj občutimo
politiko na lokalnem nivoju. Zato je še kako
pomembno, kakšno bo naše delo in kako se
bomo dokazovali tudi v bodoče. Seveda je
vse odvisno najprej od našega odnosa do
vlog, ki smo jih pridobili z izvolitvijo.
Osebno se bom zavzemal, da bomo skupaj
z zaposlenimi v občinski upravi, občinskimi
svetniki in člani odborov opravičili zaupanje, ki ste nam ga izkazali na volitvah, in da
bo naše medsebojno sodelovanje korektno
in konstruktivno.
Skrbel bom, da bomo delovali kot dober
team in da bo ta team gojil pozornost do
vseh občanov, posebno pa še do mladih, ki
si utirajo pot v odgovorno odraslost, in do
starejših, ki so pomoči potrebni.
Skupaj se bomo trudili za čim boljše
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sodelovanje tudi s predstavniki številnih
državnih resorjev in obema asociacijama
združenj občin. Ob slednjem pa si želim, da
bi slovenska vlada še naprej vodila politiko
kontinuiranega razvoja občin, še posebej na
področju infrastrukture.
V naslednjih štirih letih nas čakajo
zahtevne naloge. Naštel bom le tiste najobsežnejše:
• dokončanje gradnje vrtca na Trebelnem,
• dokončanje preboja Radna vas,
• zagon poslovne cone Puščava,
• zagon gradnje stanovanjske cone »Florijanska cesta«,
• izgradnja kolesarske povezave Trebnje–
Mirna–Mokronog–Trebelno,
• obnova lokalnih cest,
• večji poudarek razvoju turizma in kulture v lastnem prostoru.
Najprej pa bomo izpolnili obljube za
nazaj, od katerih se jih največ nanaša na
cestno področje.
Sam verjamem, in skupaj moramo verjeti,
da bomo zastavljenim ciljem kos. Delali
bomo v dobrobit vseh naših občanov in še
naprej v duhu celostnega razvoja.
Spoštovane občanke in spoštovani občani, tudi v tem mandatnem obdobju, to je
2018–2022, bomo nadaljevali s prepoznavnim trendom razvoja. Rezultati, ki jih bomo
skupaj dosegali, pa bodo v ponos širšemu
lokalnemu prostoru.
Želim vam in vsem nam uspešen mandat.
Anton Maver, župan

Počasi leto h koncu gre,
spomine zbira in želje,
naj novo leto srečno bo,
z uspehi le napolnjeno.

VESEL BOŽIČ IN SREČNO 2019!
župan Anton Maver
s sodelavci in člani občinskega sveta

OBČINSKI SVET:
• Alojz KOCJAN
• Elizabeta ŽLAJPAH
• Janez BREGANT
• Gregor ŠKOPORC
• Franc GLUŠIČ

•
•
•
•
•
•

Ana VENE
Marko KOSTREVC
Milica KOROŠEC
Marjan STARIČ
Franc DRAGAN
Rafael ERŽEN
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Poročilo s seje
Občinskega sveta
Občinski svetniki so 24. oktobra 2018 opravili 22. redno sejo
Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno. Na dnevnem redu
dvaindvajsete seje je bilo 12 točk.
1. Osrednja točka dnevnega reda je bila obravnava Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu PC Puščava – 1. faza:
s prejemom (1) vseh pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora in
(2) Odločbe Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, s katero je slednje
izkazalo, da v postopku izdelave in sprejemanja OPPN PC Puščava
ni bilo potrebno izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje ter tudi ne presoje sprejemljivosti izvedbe plana na varovana
območja, so nastopili vsi zakonski pogoji za njegov sprejem tudi
na občinskem svetu.
Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno je sprejel Občinski
podrobni prostorski načrt PC Puščava – 1. faza.
2. Predčasno prenehanje stavbne pravice: pogodba o ustanovitvi
stavbne pravice za gradnjo štirioddelčnega vrtca se izteče leta
2024. S predčasnim prenehanjem pogodbe bo občina prihranila
strošek v približni vrednosti 55.000,00 EUR. Občinski svet Občine
Mokronog-Trebelno je potrdil predlog pogodbe o predčasnem
prenehanju stavbne pravice z družbo Hiše prihodnosti, inženiring in gradnja d.o.o. in pooblašča župana za podpis pogodbe.
3. Oblikovanje oddelkov z uporabo fleksibilnega normativa v
šolskem letu 2018–2019 – dopolnitev
Razlog za povečanje števila otrok v oddelku je zaradi povečanega
povpraševanja po vpisu otrok v vrtec na Trebelnem. Občina ima
zakonsko možnost, da poveča število otrok v oddelku z upoštevanjem fleksibilnega normativa +2. Glede na to, da želimo, da je v
vrtec vpisanih čim več otrok in normativi dopuščajo povečanje, se
je predlagalo, da se dopolni obstoječi sklep o oblikovanju oddelkov
z upoštevanjem fleksibilnega normativa +2 v enem oddelku na
Trebelnem. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno je sprejel
Sklep o dopolnitvi Sklepa o oblikovanju oddelkov v Vrtcu Mokronožci pri OŠ Mokronog za šolsko leto 2018–2019.
4. Ekonomska cena programov vrtca Mokronožci
Ekonomska cena programov vrtca se preračuna 1x letno, in sicer
na podlagi sprejete sistemizacije delovnih mest ter znanih izhodišč
za izračun plač, prispevkov in drugih stroškov, ki se pri izračunu
upoštevajo. Pri tem je potrebno upoštevati tudi število otrok v
posameznih oddelkih. SKLEP:
Cene programov v Vrtcu Mokronožci v Občini Mokronog-Trebelno od 1. 10. 2018 znašajo:
 dnevni program (6–9 ur)
– prva starostna skupina
– starostno kombinirana skupina
– druga starostna skupina
– druga starostna skupina – homogena skupina

 Odločal je o odkupu zemljišča na Prelogah.
SKLEP:
Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno v skladu s predlogom
potrdi nakup dela zemljišča parc. št. 1808/2 k.o. Ostrožnik.
 Odločal je o prodaji zemljišča v Ribjeku.
SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno sprejme sklep o
ukinitvi statusa javnega dobra v predloženi vsebini.
2. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno v skladu s predlogom odobri prodajo nepremičnega premoženja občine parc. št.
1715/5 in parc. št. 1911/6 k.o. Ostrožnik po metodi neposredne
pogodbe.
 Odločal je o prodaji zemljišča v Mokronogu.
SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno v skladu s predlogom odobri prodajo nepremičnega premoženja občine parc. št.
164/17 k.o. Mokronog po metodi neposredne pogodbe.
2. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Mokronog-Trebelno za leto 2018 se ustrezno dopolni v skladu
s prejšnjim sklepom.
 Odločal je o predlogu ukinitve statusa javnega dobra in o
razpolaganju z zemljiščem na podlagi menjave.
SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno sprejme sklep o
ukinitvi statusa javnega dobra v predloženi vsebini.
2. Občinski svet, v skladu s predlogom, odobri razpolaganje
z nepremičnim premoženjem občine po metodi neposredne
pogodbe o menjavi zemljišč.
6. Pri točki Kadrovskih zadev je Občinski svet obravnaval dve
zadevi:
 imenovanje predstavnika v svet lokalne skupnosti Centra za
socialno delo Dolenjska in Bela krajina;
SKLEP:
V Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Dolenjska in Bela
krajina se kot predstavnika Občine Mokronog-Trebelno predlaga
o Matejo Vrabec, višjo svetovalko za družbene dejavnosti na
Občinski upravi Občine Mokronog-Trebelno.
 predlaganje kandidatov za člane in namestnike članov volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij;
SKLEP:
Za člana Okrajne volilne komisije se s strani Občine Mokronog-Trebelno predlaga
o Mojco Pekolj, direktorico občinske uprave Občine Mokronog-Trebelno.

487,21 € /otroka mesečno
397,10 € / otroka mesečno
349,96 € / otroka mesečno
376,87 € / otroka mesečno

7. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno se je seznanil
s Končnim poročilom Nadzornega odbora za leto 2018 in s
Končnim poročilom o delu Nadzornega odbora v mandatnem
obdobju 2014–2018.

5. Pri točki »premoženjsko pravne zadeve« je občinski svet obravnaval štiri zadeve.

Direktorica OU
Mojca Pekolj
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POROČILO o izidu rednih volitev župana in članov občinskega sveta 2018 v občini Mokronog-Trebelno
Občinska volilna komisija občine Mokronog-Trebelno je na podlagi 85. In 90. člena Zakona o lokalnih volitvah – ZLV (Uradni list
RS, št. 94/07 - ZLV– UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) in na podlagi
zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na rednih volitvah 18. novembra 2018, na svoji 4. seji, dne
20.11.2018, ugotovila rezultate glasovanja ter izid za župana Občine
Mokronog-Trebelno.

3.
Irena Sedej
4.
Branko Janežič
		

ZELENI SLOVENIJE
NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

99

16,42%

79

13,10%

VOLILNA ENOTA 03
Na lokalnih volitvah dne, 18.11.2018, je imelo pravico glasovati
171 volivcev.
V VE je glasovalo 77 volivcev ali 45,03 % vseh volivcev, ki so imeli
I.
pravico voliti.
Na lokalnih volitvah dne, 18.11.2018, je imelo pravico glasovati Oddanih je bilo 77 glasovnic.
2547 volivcev.
Veljavnih je bilo 75 glasovnic, 2 glasovnici sta bili neveljavni.
Glasovalo je 1565 volivcev ali 61,44 % vseh volivcev, ki so imeli Mesto Kandidat
Ime liste/predlagatelja
Št. glasov % glasov
pravico voliti.
1.
Gregor Škoporc NOVA SLOVENIJA Oddanih je bilo 1565 glasovnic.
		
KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
42
56,00%
Veljavnih je bilo 1537 glasovnic, 28 glasovnic je bilo neveljavnih. 2.
Veronika Lenarčič SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA33
44,00%
Kandidata za župana v občini Mokronog-Trebelno sta dobila naslednje število glasov:
Mesto Kandidat
Predlagatelj
Št. glasov % glasov
1.
Anton Maver Franc Glušič in skupina volivcev
1136
73,91%
2.
Uroš Pikl
Drago Samide in skupina volivcev 401
26,09%

VOLILNA ENOTA 04
Na lokalnih volitvah dne, 18.11.2018, je imelo pravico glasovati
263 volivcev.
V VE je glasovalo 166 volivcev ali 63,12 % vseh volivcev, ki so imeli
pravico voliti.
Oddanih je bilo 166 glasovnic.
Občinska volilna komisija je dne 20.11.2018 sprejela ugotovitveni Veljavnih je bilo 164 glasovnic, 2 glasovnici sta bili neveljavni.
Ime liste/predlagatelja
Št. glasov % glasov
sklep, da je bil za župana v Občini Mokronog –Trebelno izvo- Mesto Kandidat
Franc Glušič Zupančič Vid in skupina volivcev
97
59,15%
ljen kandidat Anton MAVER, roj. 31.10.1949, stanujoč Gorenje 1.
2.
Alojz Zorc
SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA
Zabukovje 21, 8231 Trebelno.
		
STRANKA			
67
40,85%
II.
Občinska volilna komisija občine Mokronog-Trebelno je na podlagi VOLILNA ENOTA 05
85. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah – ZLV (Uradni list RS,
št. 94/07 - ZLV– UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) in na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na
OBČINA MOKRONOG -TREBELNO
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
rednih volitvah 18. novembra 2018, na svoji 4. seji, dne 20.11.2018,
Pod Gradom 2, 8230 Mokronog
ugotovila rezultate glasovanja ter izid za člane Občinskega sveta
T 07 34 98 262
obcina@mokronog-trebelno.si
Občine Mokronog-Trebelno.
http//www.mokronog-trebelno.si
Izid za člane občinskega sveta Občine Mokronog–Trebelno po
volilnih enotah:
VOLILNA ENOTA 01
Na lokalnih volitvah dne, 18.11.2018, je imelo pravico glasovati 289
volivcev. V VE je glasovalo 175 volivcev ali 60,55 % vseh volivcev,
ki so imeli pravico voliti. Oddanih je bilo 175 glasovnic. Veljavnih
je bilo 168 glasovnic, 7 glasovnic je bilo neveljavnih.

				

Mesto Kandidat
Ime liste/predlagatelja
1.
Mitja Sluga Drago Kastelic in skupina volivcev
2.
Zvonka Lindič Nada Oven in skupina volivcev

Št. glasov
97
71

% glasov
57,74%
42,26%

VOLILNA ENOTA 02
Na lokalnih volitvah dne, 18.11.2018, je imelo pravico glasovati
574 volivcev.
V VE je glasovalo 346 volivcev ali 60,27 % vseh volivcev, ki so imeli
pravico voliti.
Oddanih je bilo 346 glasovnic.
Veljavnih je bilo 342 glasovnic, 4 glasovnice so bile neveljavne.		
Mesto
Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. glasov % glasov
1.
Janez Bregant SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 217
35,99%
2.
Snežka Bizjak Rudolf Bizjak in skupina volivcev 208
34,49%

»Prisegam, da bom vestno in odgovorno,
v skladu z Ustavo Republike Slovenije,
Evropsko listino lokalne samouprave, zakonom,
statutom občine in občinskimi predpisi,
opravljal dolžnosti župana,
spoštoval interese in potrebe lokalne skupnosti in
deloval za blaginjo občank in občanov ter
napredek in razvoj Občine Mokronog-Trebelno.«

Anton Maver
Izvoljen na volitvah, 18. novembra 2018.
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Na lokalnih volitvah dne, 18.11.2018, je imel pravico glasovati 201
volivec.
V VE je glasovalo 150 volivcev ali 74,63 % vseh volivcev, ki so imeli
pravico voliti.
Oddanih je bilo 150 glasovnic.
Veljavnih je bilo 148 glasovnic, 2 glasovnici sta bili neveljavni.		
		
Mesto Kandidat
Ime liste/predlagatelja
Št. glasov % glasov
1.
Ana Vene
Zajc Anka in skupina volivcev
84
56,76%
2.
Franci Kos
SDS - SLOVENSKA
		
DEMOKRATSKA STRANKA
64
43,24%

Mesto Kandidat
2.
Štefan Povšič
		
1.
Branko Zore

Ime liste/predlagatelja
SDS - SLOVENSKA
DEMOKRATSKA STRANKA
Milica Korošec in skupina volivcev

Št. glasov
78
72

% glasov
52,00%
48,00%

VOLILNA ENOTA 08
Na lokalnih volitvah dne, 18.11.2018, je imelo pravico glasovati
330 volivcev.
V VE je glasovalo 178 volivcev ali 53,94 % vseh volivcev, ki so imeli
pravico voliti.
Oddanih je bilo 178 glasovnic.
Veljavnih je bilo 172 glasovnic, 6 glasovnic je bilo neveljavnih.
VOLILNA ENOTA 06
Mesto Kandidat
Ime liste/predlagatelja
Št. glasov % glasov
Na lokalnih volitvah dne, 18.11.2018, je imelo pravico glasovati 1.
Marjan Starič Starič Alenka in skupina volivcev
129
56,58%
266 volivcev.
2.
Franc Dragan SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 99
43,42%
V VE je glasovalo 170 volivcev ali 52,20 % vseh volivcev, ki so imeli 		
pravico voliti.
VOLILNA ENOTA 09
Oddanih je bilo 170 glasovnic.
Na lokalnih volitvah dne, 18.11.2018, je imelo pravico glasovati
Veljavnih je bilo 157 glasovnic, 13 glasovnic je bilo neveljavnih.
238 volivcev.
Mesto Kandidat
Ime liste/predlagatelja
Št. glasov % glasov V VE je glasovalo 153 volivcev ali 64,28 % vseh volivcev, ki so imeli
1.
Marko Kostrevc Suzana Kostrevc in skupina volivcev 157
100,00% pravico voliti.
Oddanih je bilo 153 glasovnic.
VOLILNA ENOTA 07
Veljavnih je bilo 140 glasovnic, 13 glasovnic je bilo neveljavnih.
Na lokalnih volitvah dne, 18.11.2018, je imelo pravico glasovati Mesto Kandidat
Ime liste/predlagatelja
Št. glasov % glasov
215 volivcev.
1.
Dejan Jerele ZELENI SLOVENIJE
140
100,00%
V VE je glasovalo 150 volivcev ali 66,21 % vseh volivcev, ki so imeli
Datum: 20. 11. 2018
pravico voliti.
Številka: 040-0003/2018
Oddanih je bilo 150 glasovnic.
Predsednica Občinske volilne komisije
Veljavnih je bilo 150 glasovnic, 0 neveljavnih glasovnic.
Alenka Gregorčič, univ.dipl.iur.

Novi občinski svet začel svoje delo
Novi občinski svet Občine Mokronog-Trebelno se je na miklavžev večer sešel na ustanovni seji, zaprisegel je tudi novi stari župan
Anton Maver, ki je tako začel svoj četri mandat na čelu občine. »Prepričan sem, da gremo s trendom razvoja naprej, da nadaljujejo
z istim, če ne še večjim tempom. Najprej bomo postorili obljube, ki smo jih dali v preteklosti, pa jih nismo uspeli realizirati. Potem nadaljujemo z vsemi tremi večjimi projekti: to so poslovna cona na Puščavi, kolesarska povezava Trebnje–Mirna–Mokronog in pa preboj
Radna vas. V nadaljevanju pa tudi nova stanovanjska cona v Mokronogu,« pravi župan Anton Maver.
Ustanovno sejo je do potrditve mandatov članov občinskega sveta in župana vodila najstarejša članica Ana Vene, za katero je to že
drugi mandat. Poleg nje v občinskem svetu ostajajo Janez Bregant, Gregor Škoporc, Franc Glušič, Marko Kostrevc, Marjan Starič in Franc
Dragan, novi člani pa so Mitja Sluga, Snežka Bizjak, Štefan Povšič in Dejan Jerele.
P. K. L.
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Nova gasilska pridobitev – avtolestev
V letu 2008 je Občina Trebnje na
podlagi ocene ogroženosti za potrebe
vseh štirih občin nabavila rabljeno
gasilsko teleskopsko platformo za
namen gašenja in reševanja z višjih
objektov.
Z leti se je vozilo staralo in vse
več je bilo potrebnih popravil in
servisov, s tem pa so nastajali
visoki stroški vzdrževanja. V
izogib visokim stroškom so se
v oktobru 2016 začeli konkretni
pogovori o novem tovrstnem
vozilu in v začetku leta 2017
so Gasilska zveza Trebnje in
Občine Trebnje, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Mirna
podpisale Sporazum o skupni
nabavi in vzdrževanju gasilskega vozila za gašenje in reševanje
iz višin (ocenjena vrednost
750.000 EUR).
Vsi vpleteni v novo investicijo
so se prizadevali in iskali še
druge vire financiranja. Med
tem je stekla tudi prijava na
razpis Ministrstva za obrambo
- Uprave za zaščito in reševanje,
kjer je bilo uspešno pridobljenih 150.000 EUR nepovratnih
sredstev.
Za nabavo vozila je bil objavljen javni razpis in izbran je bil
najugodnejši ponudnik Webo,
d.o.o., Domžale. Tako je stekla
nabava vozila in nadgradnja le-tega. V februarju letošnjega leta
je bil najet in podpisan tudi kredit za poplačilo celotne vrednosti vozila, ki ga bodo v sedem
letnem obdobju vračale občine
Temeniške in Mirnske doline in
PGD Trebnje (odprodaja starega
Bronta) preko GZ Trebnje, ki
je skrbnica kreditne pogodbe.    
Rezultat obsežne, zahtevne
in cenovno visoke investicije
(667.718,78 EUR) smo doživeli
v petek, 30. novembra 2018.
Malo po 16. uri je bilo v Trebnje
pripeljano novo vozilo Magirus
M32L AS, ki so ga v družbo
ostalih vozil voznega parka
PGD Trebnje svečano sprejeli
s svetlobnimi signali in sirenami. Prihod novega vozila sta z
obiskom počastila tudi župan

Občine Trebnje Alojzij Kastelic,
iz Občine Mokronog-Trebelno pa župan Anton Maver in
direktorica občinske uprave
Mojca Pekolj, ter poleg domačih
gasilk in gasilcev še mnogi drugi gasilci in obiskovalci. Tudi
bivši predsednik GZ Trebnje,
Anton Strah, si je prišel ogledat
novo pridobitev, za katero imata
skupaj s predsednikom društva,
Lovrom Hrenom, največ zaslug,
ki se tičejo vseh aktivnosti, ki
so se odvijale v teh dveh letih.
Levji delež skrbi in dela je zagotovo slonelo na PGD Trebnje
(najvišje kategorizirana gasilska
enota na tem območju, ki bo
upravljalo novo vozilo) in njenemu predsedniku Lovru Hrenu,
ki je strokovno in z veliko odgovornostjo bdel nad veliko in
zahtevno investicijo, pri čemer

mu je bila v oporo in pomoč
ekipa matičnega društva.
Že v tem mesecu bo potekalo
izobraževanje za rokovanje z
novim vozilom za gasilce društva upravljavca vozila, nato pa
bodo potekala izobraževanja
tudi za gasilce osrednjih gasilskih enot ter drugih na območju
Temeniške in Mirnske doline.
Nova avtolestev je bila tokrat
le prijazno sprejeta v družbo
obstoječih gasilskih vozil trebanjskega gasilskega društva,
s svečanim prevzemom vozila
in predajo svojemu namenu,
pa bodo obeležili 135-letnico

PGD Trebnje v juniju 2019. Ob
pridobitvi nove avtolestve za
reševanje iz višin za območje
celotne Temeniške in Mirnske doline gre velika zahvala
županom vseh štirih občin, za
njihov posluh in razumevanje
ter sofinanciranje, in njihovim
sodelavcem za pomoč in sodelovanje, ker brez tovrstnega
sodelovanja investicija ne bi bila
mogoča. Iskrena zahvala velja
tudi ostalim financerjem, ki so
vpleteni in finančno povezani z
novo pridobitvijo.
GZ Trebnje in
PGD Trebnje

Državno ocenjevanje vin vinis 2018 vina Muhič

Pridobili naziv prvaka za rumeni muškat
V ponedeljek 7.5.2018 je potekalo državno meddruštveno ocenjevanje vin zveze vinogradnikov

in vinarjev Slovenije. Ocenjevanje
je potekalo po 100-točkovni metodi. V organizaciji so sodelovala
vsa vinogradniška društva v Republiki Sloveniji, ki povezuje tako mlade kot tudi velike pridelovalce vina.
V oceno je bilo sprejetih 204
vzorcev vin iz vse Slovenije. V vseh
kategorijah je bilo srečati lepa vina
s prijetno svežino, izraženo sortno
cvetlico in aromo. Po okusu še zlasti v kategoriji pol suhih in sladkih
vin je bilo okušati vina z lepo sadno
zrelo cvetico ter izredno bogatim
telesom, kar dokazuje izredno
zrelost grozdja.
Društvo vinogradnikov Trebelno je sodelovalo na vinisovem
ocenjevanju vin s tremi vinarji,
vsi trije pa so prejeli odlične ocene. Podelitev priznanj ter medalj je

letos potekalo v Trebnjem v sklopu
prireditve trebanjskega koša. Vsem
trem dobitnikom medalj iskreno
čestitamo.
VINA MUHIČ; Rumeni muškat; 88,67 točke; PRVAK
ANTON KOTNIK; Modra
frankinja; 86,33 točke; ZLATA
MEDALJA
ANTON KOTNIK; Sauvignon;
83,67 točke; SREBRNA MEDALJA
ANTON KOTNIK; Cviček;
73,67 točke; SREBRNA MEDALJA ANTON KOTNIK; Laški
rizling; 79,33 točke; BRONASTA
MEDALJA
BOŠTJAN CVETAN; Sauvignon; 82,33 točke; SREBRNA
MEDALJA
Društvo vinogradnikov
Trebelno
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Peti klopotec poje v Bajhovcu
Skrb za izobraževanje članov in dvig kvalitete je še
vedno na prvem mestu.

Vinogradniško-turistično društvo Trebelno,
ki prav letos praznuje tudi svojo 25-letnico
delovanja, ima v svojem pravilniku navedeno,
da prvo nedeljo po Marijinem vnebovzetju
pridelovalcu najvišjega ocenjenega cvička na
Tednu cvička znotraj društva postavijo klopotec.
In nič drugače ni bilo letos,
ko si je Zvone Kotnik z oceno
16,17 v trajno last prislužil
lesen klopotec. »Tudi če ponoči
poje in nas zbudi, je to tista
pesmica, ki naznanja meni
najljubši dogodek - trgatev,«
pojasni in se strinja, da klopotec
poje najlepšo pesem dolenjskih
gričev.
Letos je postavitev društvenega klopotca potekala v nedeljo,
19. avgusta, ko so se pri Kotnikovih zbrali člani društva,
prijatelji, manjkali niso niti društveni harmonikarji in Ljudski
pevci in godci s Trebelnega,
prijetnemu dogodku pa so piko
na i dodali tudi župan Občine
Mokronog-Trebelno Anton Maver, aktualni kralj cvička Jernej
Martinčič in aktualna cvičkova
princesa Ana Pavlin. »Po vzoru
nekaterih drugih društev, kamor
sem bil kot predsednik društva
povabljen na postavitve klopotcev, smo ugotovili, da bi bilo
tudi pri nas to zanimiv običaj.
Sprejeli smo pravilnik, da članu,
ki odda cviček na ocenjevanje v
sklopu prireditve Teden cvička
in prejme najvišjo oceno izmed
naših članov, društvo podari
klopotec v trajno last. Vsako

leto se postavlja nov klopotec,
letos smo ga postavljali petič,«
pove o društvenem dogodku, ki
predstavlja že manjšo turistično
prireditev v občini, predsednik
društva in dobitnik petega klopotca Zvone Kotnik. Društveni
klopotec so tako prvo leto postavili pri Papeževih, drugo leto
je odganjal ptiče v vinogradu
pri Staričevih v Ostrovcu, zatem je klopotec za dve leti pel
na Jagodniku - pri Žagarjevih
in Kocjanovih ter nenazadnje
pri Kotnikovih v Bajhovcu.
V primeru, da vinogradnik
ponovno osvoji najvišjo oceno
dolenjskega posebneža med
člani društva, ta ne dobi novega
klopotca. »Enkrat v desetih letih
pride klopotec v trajno last. Če je
v teh letih isti vinogradnik še enkrat najvišje ocenjen, potem mu
samo podelimo tablo z napisom
letnika, klopotec pa ostane isti,«
pojasni Kotnik, ki že tretji mandat predseduje VTD Trebelno.
Vsakoletno se njihova vina
okitijo z odličji.
Poseči na sam vrh številnih
kvalitetnih vin dandanes ni mačji kašelj, prav zato je veselje ob
tem priznanju strokovne komi-

sije toliko večje. »V prvi vrsti je
potrebno pridelati kvalitetno in
zdravo grozdje ter nato vino dobro skletariti, pa tudi na samem
ocenjevanju je potreben kanček
sreče, saj je tista desetinka razlike med posameznimi vzorci vin
zelo hitra,« se zaveda številčnosti kvalitetnih vin Kotnik, čigar
vina sicer vsakoletno posegajo
po visokih odličjih. Poleg najvišje ocene znotraj društva za
cviček so tako Kotnikovi prejeli
še eno veliko zlato medaljo za
dolenjsko belo, dve zlati medalji
za cviček in barrique letnika
2016, dve srebrni medalji za
modro frankinjo in laški rizling
ter pisno za chardonnay. »Dve
leti nazaj sem bil celo čisto v
finalu za kralja cvička, pa za
las ni uspelo,« doda Kotnik, ki
mu vsa odličja dajo zadoščenje
za vseletno delo v vinogradu in
obenem vlivajo veselje do vinogradništva v prihodnje.

VTD Trebelno, v katerem
je Zvone Kotnik poleg predsedniške funkcije dejaven tudi
kot član upravnega odbora,
v prvi vrsti skrbi za izobraževanje svojih članov in dvig
kvalitete vin, kar se vsakoletno
odraža v dobljenih ocenah na
društvenem ocenjevanju, na
največjem ocenjevanju v sklopu Tedna cvička kot tudi širše
na VINIS ocenjevanju vin in
Vino Slovenija. »V prvi vrsti
dobro in še enkrat dobro vino.
Sicer pa imamo tudi željo, da
bi v Vinskem vrhu, kjer imamo
posajeno potomko najstarejše
trte z Lenta in kjer stoji kapelica
sv. Urbana, postavili brunarico
s streho.
Ta bi služila za društvene
priredit ve a li enološk i
laboratorij, pa vendar se vse
ustavi pri finančnih sredstvih,
saj so javna sredstva vse bolj
okleščena, društvo pa neke
pridobitne dejavnosti nima,«
pojasni Kotnik in obenem
n ap ove , d a p o konč a n i h
trgatvah in kletarskih delih
pripravljajo tudi priložnostno
slovesnost ob -25letnici društva.
Le-ta se je zgodila 8. decembra v
novozgrajeni športni dvorani na
Trebelnem.
Dragica Ribič

Žalna slovesnost
Člani OO borcev za vrednote NOB Mokronog-Trebelno
smo tudi letos 1. novembra organizirali žalno slovesnost v
spomin na vse, ki so padli za svobodo v II. svetovni vojni, ter
seveda za vse, ki so pokopani na vseh pokopališčih občine.
Kulturni program je oblikovala Vesna Magovec Regent, izvedli pa učenci OŠ Mokronog in trobentač Klemen Kladnik.
Besede spomina je v imenu občanov prispeval podžupan g.
Franc Glušič.
Na komemoraciji je sodelovalo tudi več praporščakov
različnih društev ter organizacij občine Mokronog-Trebelno
Mišo Hrovat
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Jubilanti v letu 2018
Tudi v letu 2018 je župan g. Anton Maver s predstavnicami Topel stisk roke, iskreno voščilo in obisk prijateljev ob 90
krajevnih organizacij Rdečega Križa Mokronog-Trebelno
osebno obiskal jubilante, ki so v iztekajočem se letu dopolnili
90 let, ter jim zaželel vse dobro.

letnici.
Zaradi bolezni se je gospodu Kos Božidarju poslala čestitka
ob jubileju.

Brlogar Magdalena, marec 2018

Miklavčič Ivan, april 2018

Koračin Marija, junij 2018

Dolenšek Marijan, november 2018

Ziherl Jožefa, november 2018

Pene Antonija, november 2018

Srečno 2019!
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Poleg številnih nastopov in koncerta
izdali še zgoščenko

Tudi letošnji koncert so s svojimi ročnimi spretnostmi popestrili številni
rokodelci: prikaz predenja na kolovratu Milena Zore; štrikanje Branka
Brajer; priprava in peka kruha Cvetka Mejak, izdelava raznih izdelkov z
ličkanja Pepca Žagar; prikaz pranja na ročni perilnik iz muzeja Staneta
Florjančiča; prikaz klepanja kose Anton Grabnar; prikaz tesanja lesa za
ostrešje Anton Starič in Jože Grlica.

Do zadnjega novemberskega dne so zabeležili 25 nastopov po celi Sloveniji, septembra
že tradicionalno priredili peti koncert ob
ličkanju koruze pri lovski koči na Trebelnem,
ob koncu leta pa načrtujejo še izdajo zgoščenke z naslovom Prav lepa je trebevska fara. Vse
to bo zaznamovalo letošnje leto pri Ljudskih
pevcih in godcih Trebelno, ki delujejo kot
sekcija KUD Emil Adamič.
Že sedmo leto pojejo in igrajo ljudske
ponarodele pesmi, lahko pa se pohvalijo,
da imajo v svojem repretoarju tudi že osem
avtorskih skladb na ljudsko tematiko. Devet
članic in članov se vsakoletno z veseljem
odzove povabilom raznih prirediteljev, kjer
s svojimi skladbami in vedrim nastopom
vselej zastopajo barve kraja in občine, od
koder prihajajo. Tekom leta so jih v goste
povabili Vojni veterani Trebnjega, Prešmentani faloti Stoperce, TD Klokočovnik, TKD
Trškogorsko srce, Ljudski pevci Majšperk, v
Cankarjevem domu so nastopili na festivalu
za tretje življenjsko obdobje, v Šmarjeti in
v Trebnjem pa so poželi bučen aplavz stanovalcev doma starejših občanov. Nastopa
tu se vsakoletno najbolj razveselijo, saj jih
sprejmejo z odprtimi rokami, posebno iskrico v očeh in z njimi vsakokrat navdušeno
zapojejo pa tudi zaplešejo. Poleg vedno bolj
številčnih nastopih pa ne pozabijo niti na
glasbeno izobraževanje. Izobraževanja iz
ljudskega petja so se udeležili v Brežicah, v
sodelovanju s strokovno delavko na področju
slovenske ljudske pesmi Adirano Gaberščik
pa so v aprilu na Trebelnem organizirali izobraževnje, ki so se ga udeležili še Vaški pevci
iz Šentruperta. Skupaj so tako spoznavali

zakonitosti in posebnosti ljudskega petja ter
način interpretacije pesmi.

Koncert ob ličkanju koruze popestirili gosti iz
širne Slovenije

Lovska koča Trebelno je septembrsko
nedeljo prizorišče, kjer se tradicionalno pod
okriljem Ljudskih pevcev in godcev Trebelno
srečajo številni rokodelci, ki prikažejo stara

Zgoščenka bo izšla konec decembra, na njem
pa boste lahko prisluhnili ubranemu petju
Ljudskih pevcev in godcev Trebelno.

ročna dela, in skupine ljudskih pevcev in
godcev iz raznih krajev Slovenije – Prijatelji
6, KUD Vrbje Šešče, Vaški pevci Šentrupert,
Konvojski Štrajharji Velenje, Ljudske pevke
Čebelice Mirna Peč, Pastirji z Rake, Ljudski
pevci Stolpnik iz Loč, harmonikaši VTD
Trebelno in pevke Tavžentroža Trebelno.
Na koncertu so poskrbeli tudi za tekmoval-

ni duh, saj so se številni pomerili v ročnem
žaganju z amerikanko, med njimi tudi župan
občine Mokronog-Trebelno Anton Maver,
najspretnejša pa sta bila Anton Grabnar in
Stane Florjančič. Manjkal ni niti pražen
krompir, ki so ga za obiskovalce mojstrsko
pripavili člani in članice Turističnega društva
Mokronog.

Na zgoščenki 24 skladb

Že v prejšnih številkah Odseva smo pisali, da je v vrsti Ljudskih pevcev in godcev
Trebelno želja po lastni zgoščenki in konec
letošnjega leta bo ugledala luč sveta. Skupaj
s podporo Občine so v Studiu Mars posneli
24 ljudskih in avtorskih skladb ter jo poimenovali Prav lepa je trebevska fara. “Glasbo
smo izbirali že od samega začetka delovanja
skupine. Gre za pesmi, ki smo jih slišali
od naših staršev, ki so jih peli ob kmečkih
opravilih. Tudi naslov zgoščenka ni bila
težka izbira. Konec koncev vsi prihajamo iz
lepega trebevskega kraja,” pojasni o še vroči
izdaji Silva Metelko, gonilna sila skupine, pri
kateri si lahko vse od konca decembra naprej
zagotovite najnovejšo CD ploščo.
Idej in volje jim ne manjka, če jim bo naklonjeno še zdravje, bomo o njih zagotovo
še slišali ter z njimi tudi zapeli in zaplesali.
Morda že kmalu spomladi, ko načrtujejo
predstavitev zgoščenke in razstavo za prvih pet leto delovanja. Seveda pa so v prvi
vrsti hvaležni nesebični pomoči in podpori
njihovih družin in posameznikov, ki jim
vsakoletno pomagajo pri pripravi koncerta
pa tudi nastopih.
Dragica Ribič
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Bogata bera

Mokronožci so spet tu
V okviru projekta Medgeneracijska škratodežela Mokronog je
izšla nova knjiga vsestranskega kulturnega ustvarjalca Staneta
Pečka MOKRONOŽCI, ŠE SREČA, DA STE TU. Štiri nove
zgodbe, umeščene v Mirnsko dolino, ki jo škratje vzamejo za svojo, tukaj mirno in dobrosrčno živijo, domačinom pa kdaj pa kdaj
prav po škratovsko zagodejo. Ilustracije so tudi tokrat delo Jelke
Godec Schmidt, ki škrate Mokronožce upodablja že od samega
začetka. To je namreč že Pečkova sedma knjiga o škratih. Glede
na to, da Pečka poznamo in vemo, da mu novih idej ne zmanjka, je
le vprašanje časa, kdaj bo zrasla nova zgodba. Spremno besedo je
prispevala Maša Dvornik Rački. Predstavitev knjige je, po domi-

številk, in še letošnjo, 21., zberemo in jih izdamo v skupnem zborniku. V knjižnici smo se zbrali vsi. In se prav lepo imeli. Najprej
članice in člani Mokronožic, tudi obe njihovi nekdanji voditeljici
Tina Plazar in Marija Koželj. Nista skrivali navdušenja nad dolgoletnim sodelovanjem s skupino. Gospa Tina Plazar se petkovih
srečanj takole spominja: »Ko pomislim na obdobje druženja z
Mokronožicami, me objame poseben plašč miline, v katerem se
prepletajo spoštovanje, prijateljstvo, iskreno veselje ob druženju
in veliko zelo prijetnih trenutkov. Vsega tega ni mogoče pozabiti.
Bilo je lepo.« Seveda sta vsem prisotnim nekaj besed namenila tudi
direktorica Knjižnice Pavla Golie Trebnje Tanja Cuder in župan

Jelka in Stane

Stane, Polonca in Neža

selnem scenariju Polonce Bartolj, potekala v četrtek, 25. oktobra,
v dvorani Upravno-kulturnega središča Mokronog.
Le 14 dni smo počakali in že smo predstavili še eno, za Mokronog
in Mokronožane pomembno, delo. To so UTRINKI MOKRONOŽIC. Člani skupine za samopomoč starejšim iz Mokronoga
so pisali, pesnili, risali in slikali, predvsem pa obujali spomine, in
tako leto za letom, že od leta 1996, izdajali Utrinke. So ena redkih
skupin, ki je svoja srečanja, polna bolj ali manj lepih spominov, v
obliki zanimivih zgodb iz njihovega resničnega življenja, zlila na
papir. V Knjižnici Pavla Golie Trebnje smo ob finančni pomoči
Občine Mokronog-Trebelno začutili, da bi bilo lepo, če vseh 20

Občine Mokronog- Trebelno Anton Maver. Oba sta se strinjala,
da so Utrinki Mokronožic velika zakladnica zgodb in spominov,
ki jih piše življenje domačinov. Zato je njihova vrednost še toliko
večja. Župan je članom Mokronožic v zahvalo poklonil cvetove, še
posebej zaslužnim za dolgoletno ustvarjanje v skupini pa knjige.
V imenu Mokronožic je spregovoril Tone Zidar, povzel njihovo
triindvajsetletno srečevanje in se za izid Utrinkov Mokronožic
zahvalil direktorici knjižnice in županu za finančno pomoč.
Obema je knjigo tudi svečano predal. »Mokronožice si še kako
želimo, da bi se nam pridružili novi člani, da bomo številčno
močnejši,« je še dodal gospod Zidar. Hvala učencem Glasbene šole

Predavateljica in poslušalci.
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Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
Območna izpostava Trebnje
KUD Emil Adamič Mokronog
razpisujejo

20. FESTIVAL »(ah), TE ORGLICE«

Mokronožice so se razveselile utrinkov

Trebnje in Brenkicam za glasbeno popestritev dogodka. Za prijetno
druženje ob prigrizku so poskrbele članice Društva podeželskih
žena Tavžentroža, za kar se jim zahvaljujemo. Mokronožicam ob
visokem jubileju iskreno čestitamo, bralcem pa želimo prijetno
branje.

Sarabanda

V četrtek, 29. novembra, pa je v mokronoški knjižnici potekalo
predavanje gospe Marjete Bregar, kustosinje Dolenjskega muzeja,
ki je za začetek na kratko predstavila čas prve vojne na območju
Mokronoga, nato pa so si mnogi obiskovalci lahko ogledali dokumentarni film Sarabanda za 17. regiment, ki je bil novembra 1975
posnet v Mokronogu in okolici.
V njem nastopajo domačini, nekdanji avstro-ogrski vojaki, ki
pripovedujejo o svojih doživetjih z bojišč prve svetovne vojne.
Bregarjeva je bila navdušena, ker so obiskovalci prepoznali nekaj
igralcev in domačij, ki so bili prikazani v filmu, saj je precej imen
in lokacij posnetka še do danes neprepoznanih.
Irena Palčar,
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Ali vemo kako igrati na
ustno harmoniko?
Priročnik, ki ga bomo predstavili na festivalu ustnih harmonik v Mokronogu, je
namenjen spoznavanju z igranjem na ustno
harmoniko, usposabljanju začetnikov na seminarjih, razširjen z vsebinami praktičnega,
notnega dela, h kateremu sodi tudi zvezek
s preprostim enooktavnim lestvičnim sistemom za nižjo izobraževalno-izvajalsko
stopnjo. Temu sledi precej zajetnejši zvezek
trioktavnega lestvičnega sistema za visoko
izvajalsko stopnjo, prav tako pa bo uporabnikom dobrodošel zvezek z izborom zahtevnejših etud in skladb
Avtor priročnika je VLADIMIR HROVAT, skladatelj, violinist,
koncertni ustni harmonikar… in aktivni sodelavec festivala »(ah),
TE ORGLICE« aktivni sodelavec festivala »(ah), TE ORGLICE«.

revijo ustnih harmonik
KJE:
Mokronog, Kulturni dom
KDAJ: sobota, 23. februar 2015, ob 18. uri
PRIJAVE: do petka, 1. februarja 2019 na naslov:
JSKD Območna izpostava Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje;
e-pošta: oi.trebnje@jskd.si; tel.: 07 348 12 50, 031 472 919
Ker želimo glasbilo približati še več ljudem, hkrati pa nastopajočim ponuditi več časa za predstavitev, se bo tudi jubilejni
festival odvijal hkrati na več zaokroženih popoldanskih koncertih
na različnih lokacijah. Koncerte bo oblikoval strokovni odbor
glede na število prijavljenih in pestrost programskih vsebin. Na
popoldanskih koncertih bodo izbrani tudi nastopajoči za zaključni
večerni koncert v Mokronogu.
POPOLDANSKI KONCERTI:
o začetek ob 14. uri,
o solist pripravi za nastop spored do 6 minut,
o skupina pripravi za nastop spored do 10 minut.
ZAKLJUČNI VEČERNI KONCERT:
o začetek ob 18. uri v dvorani v Mokronogu,
o izbrani solisti bodo nastopili z do 3 minute dolgim programom,
o izbrane skupine bodo nastopile z do 6 minut dolgim programom,
o večerni koncert bomo zaključili z ljudsko pesmijo TAM DOL
NA RAVNEM POLJU.
Ker bo to naša jubilejna torta, jo bomo igrali vsi, tako na odru kot
v dvorani.
Zazvenela bo v C-duru. Note prilagamo.
VSEBINA PRIJAVE:
o ime in priimek ustnega harmonikarja/orgličarja oz. ime skupine
in vodje skupine,
o natančen naslov kontaktne osebe (poštni, elektronski in telefonski),
o imena in priimki ostalih članov zasedbe in glasbil, ki jih igrajo,
o spored nastopa: naslovi pesmi oz. skladb in njihovi avtorji/
prireditelji,
o kratka predstavitev (do 10 vrstic), ki jo bomo uporabili za najavo
nastopa.
Prijavitelji odgovarjajo za točnost podatkov o avtorstvu skladb.
Prijavljeni se obvezujejo, da bodo nastopili na popoldanskem
koncertu, kakor bo določila strokovna komisija, prav tako, če bodo
izbrani na večernem koncertu.
Nastopajoči dovoljujejo snemanje/fotografiranje njihovih nastopov. Organizator se obvezuje pripraviti ustrezne pogoje za nastop
in zagotoviti nastopajočim topel obrok.
Vsi nastopajoči bodo prejeli ustrezna priznanja.
Stane Peček, vodja festivala
Prijazno vabljeni!

12

ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

Novoletno srečanje starejših

Starejšim v veselje

Kot vsako prvo nedeljo v decembru smo tudi letos prostovoljke
Rdečega križa v sodelovanju z Občino Mokronog-Trebelno organizirale novoletno srečanje starejših občanov, starih nad 75 let.

Prijeten kulturni program so oblikovali učenci in učenke OŠ Mokronog, Ljudski pevci in godci Trebelnega, mažorete Mažoretnega
društva Šentjanž, člani Društva upokojencev Mokronog-Trebelno,
Zvone Kotnik, učenci Glasbene šole Trebnje in članice vseh štirih
Krajevnih organizacij Rdečega križa, ki delujejo v občini Mokronog-Trebelno. Novoletno voščilo sta zbranim izrekla župan Anton
Maver in Irena Maver, podpredsednica Območnega združenja Rdečega križa Trebnje. Prostovoljke so poskrbele za prijetno druženje
tudi po kulturnem programu. Nasmejanih obrazov smo zapuščali
dvorano z mislijo, da se naslednje leto ob istem času ponovno
srečamo. Vse, ki se srečanja niso mogli udeležili, so prostovoljke
Rdečega križa v teh dneh obiskale na njihovem domu.
Irena Hočevar, predsednica KO RK Mokronog

letak_2018_godba.pdf 1 04/12/2018 09:42:49

OBČINSKI PIHALNI ORKESTER TREBNJE IN TREBANJSKE MAŽORETE

NOVOLETNI KONCERT

program povezuje Petra Krnc Laznik
gostje koncerta:

C

M

Y

CM

Mešani pevski zbor Leo Fortis
plesalci društva paraplegikov Ljubljanske pokrajine
Zlobko band & Kvartet Strmole

MY

CY

CMY

K

v petek, 28. decembra 2018, ob 19. uri
(Športna dvorana Osnovne šole Trebnje)
vstopnina (1 uro pred koncertom):
8 EUR odrasli
2 EUR otroci do 10. leta

Občina Trebnje

Članice in člani Občinskega pihalnega orkestra Trebnje
in Trebanjskih mažoret
vam želimo vesel božič in srečno novo leto.

1926
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Igrivi jurček Mokronog

Med poletnimi počitnicami so se v Mokronogu odvijale delavnice za otroke, ki so potekale od 16. 7. 2018 do 20. 7. 2018 v gasilskem
domu Mokronog. Otroci so vsako jutro prihajali ob 9. uri zjutraj,
domov pa so odhajali ob 15h. Na delavnicah je bilo skupaj 32 otrok.
Otroci so se med celim tednom seznanili z mnogimi igrami in spretnostmi ter navezali nova prijateljstva. Zelo so uživali ob športnih,
socialnih in spoznavnih igrah. Ker je bilo v sredini julija že dokaj
vroče, smo za otroke pripravili tudi vodne igre, pri katerih so se
zelo zabavali. Odšli smo na pohod do jahalnega kluba Viktorija,
kjer smo dobili veliko novih informacij o jahalni šoli in konjih.
Otroci so se naučili tudi šivanja. Zadnji dan smo otrokom podelili

diplome, zatem pa je sledil mini disco, kjer smo vsi plesali. Minil
je prelep teden, ki bo marsikateremu od nas ostal v zelo prijetnem
spominu. Zahvaljujemo se občini Mokronog-Trebelno, Gasilskemu
društvu Mokronog ter donatorjem Povše Metal, TEM Čatež in
Tomplast, ki so nam omogočili izvedbo projekta.
Zapisala: Ana Kolar, DPM Jurček

Zdravstveno letovanje v Savudriji

Letošnje poletje smo Jurčki v sodelovanju
z Zavodom za letovanje in rekreacijo otrok
ponovno organizirali zdravstveno letovanje

za otroke z zdravstvenimi težavami. Potekalo je od 16. 8. do 26. 8. Letovanja se je
udeležilo 63 otrok iz občin Mirna, Trebnje,

Mokronog - Trebelno in Šentrupert. Tema
letovanja je bila čarovnija, zato so bile nekatere dejavnosti obarvane bolj čarovniško.
Vsak dan smo se kopali, imeli delavnice
(šport, ustvarjanje, izdelava zapestnic, Harry Potter, masaža ...), različne tematske večere (bingo, filmski večer, preobrazba mentorjev, talenti ...) ter za zaključek dneva ples.
Organiziran je bil tudi izlet z ladjico v
Umag.
Otroci so lahko z ladjice skozi stekleno
dno videli morsko dno in morske živali. Z
nami je bil tudi potapljač, ki nam je nabral
in prinesel ježka, morsko kumaro, morsko
zvezdo, rakovico in različne školjke.
Otroci so jih imeli možnost tudi pobliže
pogledati in prijeti.
V Umag pa smo se odpravili tudi peš,
kjer smo se sprehodili med stojnicami in
šli na sladoled.
Skupaj smo preživeli čudovitih 10 dni.
Zapisal: Andraž Zaplotnik,
DPM Jurček
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Mi pa rastemo, rastemo, rastemo
20. 9. 2018 – OBISK ŠOLSKE KNJIŽNICE

gibalnih aktivnostih. Otroke oddelka Škratki je obiskala tudi
medicinska sestra Katarina Ljubelšek, ki je otrokom na zanimiv
način predstavila pomen umivanja zob ob lutki Zobozavra ter
modelu zoba. Ob razvrščanju sličic je potekal zanimiv pogovor
o zdravi in nezdravi prehrani za zobe. Ob koncu srečanja so si
otroci umili še zobke s svojimi ščetkami.
Novembra pa je oddelek Miške sprejel kar dva obiska iz ZD
Trebnje. Najprej jih je z Zobozavrom obiskala Katarina, potem
pa še Špela, in jim dobro razmigala telesca. Saj veste: v zdravem
telesu – zdrav duh!

18. 10. 2018 – PEKA PIŠKOTOV

Otroci oddelka ŠKRATKI so v okviru projekta Nacionalni
mesec skupnega branja obiskali šolsko knjižnico. Knjižničarka
Irena Maver je otrokom predstavila različne vrste knjig, nato pa se
z njimi pogovorila o primernem obnašanju v knjižnici. Ob koncu
srečanja je otroke popeljala še v svet domišljije s pravljico o miški
z naslovom »Nekoč je bila …«.

27. 9. 2018 – PREDSTAVITEV JUDO VRTCA

Otroci vrtca Mokronožci so v okviru projekta LAS skupaj s
članicami Društva podeželskih žena Tavžentrože Trebelno (gospe Marija Kos, Branka Brajer, Stanka Habinc in Marjeta Bale)
oblikovali piškote z različnimi modelčki. Tako je v vrtcu prijetno
zadišalo ob okrasitvi piškotov s čokolado, limoninem prelivu in
mrvicami.
Otroci oddelka Škratki so se navdušili nad predstavitvijo programa JUDO VRTEC in se aktivno vključevali v gibalne igrice.
Po končani predstavitvi se je nekaj otrok odločilo, da bodo v tem
šolskem letu obiskovali JUDO VRTEC ter razvijali motorične
sposobnosti in spretnosti, se učili discipline in sodelovanja.

18. 10. 2018 – POHOD »Škratje Mokronožci gibajo z nami«

ZOBO/ZDRAVSTVENA VZGOJA V VRTCU

Oddelek Škratki je obiskala medicinska sestra Špela Gašperšič, ki
je otrokom v večnamenskem prostoru predstavila različne dejavnosti na temo »Spodbujanje zdrave telesne aktivnosti predšolskih
otrok« v obliki poligona. Otroci so navdušeno sodelovali v vseh

Tega dne je v popoldanskem času v vrtcu potekalo medgeneracijsko druženje (otrok, staršev, babic in dedkov). Na delavnicah
so otroci s starši ustvarjali lučke, nato pa se posladkali s pečenim
kostanjem. Sočasno je potekalo izobraževanje o uporabi zunanjih
fitnes naprav pod vodstvom Jana Samideja (AK Vežba) v športnem
parku. Naše srečanje se je nadaljevalo s pohodom z lučkami. Na
cilju, v škratovem gozdičku pri Lovski koči Mokronog, so vse
udeležence pričakali škratje Mokronožci ter tako naše druženje
še popestrili. Ob koncu druženja so se udeleženci posladkali še z
medenjaki in piškoti, ki so jih otroci spekli v vrtcu že v dopoldanskem času. Polni prijetnih vtisov so se z lučkami vračali po poti
do vrtca in domov.
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24. 10. 2018 – SREČANJE Z LOVCI

MLELI SMO ŽITO IN PEKLI ŽEMLJICE

Otroci oddelka Miške smo 15. novembra na mlinčku zmleli žito
in si pripravili moko za pripravo testa za žemljice. Komaj smo čakali, da je testo vzhajalo in smo lahko začeli z oblikovanjem naših
žemljic. Nastale so žemljice različnih oblik, ampak ko so pečene
lepo pridišale nazaj v našo igralnico, so nam vse zelo teknile.
Domač kruhek je najboljši.

OBISK KMETIJE KOS

V okviru projekta LAS smo izvedli srečanje z nekaterimi člani
Lovske družine Mokronog (Jožica in Ciril Janežič, Lindič) v
Škratovem gozdičku pri Lovski koči Mokronog. Otroci oddelka
Čebelice, Sovice in Škratki smo ob prijetnem druženju izvedeli
veliko zanimivosti o gozdnih živali in o vlogi lovca pri skrbi za
živali skozi letne čase. Lovcem se zahvaljujemo za zanimivo in
poučno dopoldne.

OBLIKOVANJE IZ GLINE

V ponedeljek, 5. 11. 2018, so otroci oddelka Škratki in Sovice navdušeno ustvarjali iz gline z go. Malči Vitman v Domu upokojencev.
Gospa Malči je otroke prijazno usmerjala in spodbujala k oblikovanju različnih živalskih figur. Zahvaljujemo se ji za prijetno in
ustvarjalno dopoldne.

OGLED ČEBELARSKEGA MUZEJA NA BRDU PRI LUKOVICI

Zaradi zmagovalnega kostuma »čebelice« naših strokovnih
delavk Andreje Oštir in Manje
Tišlar je vrtec Mokronožci prejel
brezplačen ogled muzeja. Starejši
predšolski otroci smo 7. 11. 2018
obiskali Čebelarski center na
Brdu pri Lukovici, kjer smo si
najprej pozorno ogledali filmček
Čuki – Ribič Pepe »Čebelica«.
Naše srečanje se je nadaljevalo
v delavnici, kjer smo si izdelali svečo iz voska ter okusili pet vrst
medu (cvetlični, gozdni, smrekov, lipov in kostanjev med). V
nadaljevanju smo se sprehodili po učni poti okoli Čebelarskega
centra, kjer smo spoznavali razvoj čebele, življenjske pogoje čebelje
družine, pomen čebelarstva in čebeljih pridelkov. Zahvaljujemo se
jim za zelo zanimivo in poučno dopoldne.

Otroci oddelka Škratki so 15. novembra 2018 obiskali kmetijo
Kos v Martinji vasi. Razdelili so se v dve skupini. Z go. Marijo Kos
so v kuhinji oblikovali hlebčke kruha, ki smo ga okusili naslednji
dan na Tradicionalnem slovenskem zajtrku. Z Maksovo mamico
Francko Kos pa smo si ogledali domače živali na njihovi kmetiji. Ob
koncu srečanja so nas pogostili s pico, domačim čajem in s piškoti.
Družini Kos se zahvaljujemo za prijetno dopoldne.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK V VRTCU MOKRONOŽCI

V petek, 16. 11. 2018, smo imeli v Vrtcu Mokronožci Tradicionalni slovenski zajtrk. Obiskovalce so otroci pozdravili s prisrčnim
kulturnim programom, potem pa sta jih nagovorila še ravnateljica
in župan Anton Maver, ki je otroke razveselil tudi z darilom. V
nadaljevanju so otroci v svojih igralnicah pozajtrkovali med, maslo,
kruh, mleko ter jabolko. V večnamenskem prostoru vrtca, pa so
bili na plakatih razstavljene fotografije dejavnosti oddelkov, katere
so se zvrstile v tednu pred zajtrkom. Otroci so obiskali kmetijo
Bregant, Pekarno Mokronog, Naturo M, kmetijo Kos, na obisk
v vrtec pa so prišli iz Čebelarstva Košale. Vsi obiski so otrokom
prinesli veliko novih, zanimivih in prijetnih doživetij.

KVIZ V 1. RAZREDU

OTROCI ODDELKA MIŠKE NA OBISKU PRI BREGANTOVIH
V petek, 9. novembra, smo se odpravili na obisk kmetije Bregant. Ogledali smo si hlev, v katerem so nas čakale krave in telički,
pokukali smo tudi h kokoškam in pujsom in se sprehodili po
kmetiji. Pokazali so nam velike kmetijske stroje in traktorje. Ob
koncu našega obiska so nas posladkali še s piškoti in sokom. Hvala
kmetiji Bregant za prijaznost in gostoljubje.

ČEBELARSTVO KOŠALE
V sredo, 14. 11. smo imeli v oddelkih Miške in Ribice na obisku
Čebelarstvo Košale. Spoznali smo čebelarsko opremo, izvedeli
zanimive stvari o čebelah in medu ter se posladkali z njihovim medom. Le kateri nam je najbolj teknil? Med z materino dušico, med
s smrekovimi vršički, med z rdečo peso? Moramo vam povedati,
da so bili vsi zelo slastni in smo se z njimi z veseljem posladkali.

Otroci oddelka Sovice in Škratki, letnika 2012 in 2013, so v četrtek, 22. novembra 2018, obiskali učence 1. razreda ter se pomerili
v kvizu o poznavanju čebel. Otrokom in učiteljicama 1. razreda,
Poloni Kralj Zupančič in Janji Blatnik, se zahvaljujemo za prijetno
in poučno srečanje.
Zaradi slabe kakovosti nekaterih fotografij nismo objavili.
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Letovanje otrok, Zgornje Gorje pri Bledu 2018
Društvo prijateljev mladine Jurček je letos že dvanajstič peljalo
otroke na letovanje v Zgornje Gorje pri Bledu. Letovanje za 40
otrok iz občin Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje
je potekalo med 6. in 11. avgustom.
Člani DPM Jurček, ki so bili mentorji na letovanju, so bili Marko
Bevc, Petra Cesar, Ana Kolar, Manca Lipoglavšek, Jure Poljanec,
Aleksandra Ribič, Lidija Špelič in Andraž Zaplotnik.
Otroci so se skupaj z mentorji odpravili do Blejskega jezera, kjer
je sledilo celodnevno uživanje v kopanju, odpravili so se na krajši
pohod do Radovne, obiskali so kmetijo Pr‘ Kolenc, kjer so jahali
konje in spoznali delo na kmetiji , tekmovali so v lovu na Jurčka,
uživali so v spustu po milnici in še in še.
Tako otroci kot mentorji so nad letošnjim letovanjem navdušeni
in komaj čakajo prihodnje leto.
Društvo prijateljev mladine Jurček je letovanje pripravilo v
sodelovanju s Centrom za socialno delo Trebnje, Zvezo prijateljev
mladine Slovenije ter z občinami Mirna, Mokronog-Trebelno,
Šentrupert in Trebnje. Zahvaljujemo se tudi donatorjem Povše
Metal, TEM Čatež in Tomplast.
Zapisala: Manca Lipoglavšek, DPM Jurček

Prijetno s koristnim

Skupini otrok Medvedki in Žabice iz podružničnega vrtca na
Trebelnem smo v okviru vseslovenskega projekta Tradicionalni
slovenski zajtrk, obiskali kmetijo Klemenčič v bližini vrtca. Namen
projekta je izboljšati znanje o lokalni samooskrbi, domači pridelavi in predelavi. Ogledali smo si hlev z živino, stajo s teličkom
ter nekaj kmetijskih strojev. Izvedeli smo veliko o kmetijstvu in
pridelovanju mleka. Na naše povabilo se je z veseljem odzvala
tudi mamica otrok iz naših skupin, ga. Mateja Škerjanec, in nam
prišla predstaviti dejavnosti njihove kmetije. V pokušino nam je
prinesla različne vrste sira in skute domače pridelave, otroci pa
so si lahko sami naredili sadni jogurt. Preden smo pričeli z obedom slovenske hrane – slovenskim tradicionalnim zajtrkom – so
otroci skupine Medvedki pripravili krajši kulturni program, nato
pa smo se slavnostno posladkali s kruhom, medom, maslom in
jabolki lokalnih pridelovalcev. Med zajtrkom so nas z obiskom
počastili župan Občine Mokronog - Trebelno, Anton Maver, ter
drugi predstavniki občine, ravnateljica Osnovne šole Mokronog,
Zvonimira Kostrevc in vodja vrtca, Apolonija Kralj Zupančič.
Anita Ljubič

Pri gasilcih

V vrtcu Mokronožci smo 23. oktobra 2018 organizirali že tradicionalno druženje s PGD Mokronog. Otroci starejših dveh skupin
Škratki in Sovice smo se odpravili do gasilnega doma v Mokronogu.
Najprej smo si ogledali intervencijsko vozilo, ki ga varuje prav naš
škrat Mokronožec. Prijazni gasilci so nam razkazali in opisali opremo, ki jo premore takšno vozilo, otroci pa so vanj lahko tudi sedli.
Vsak od otrok se je preizkusil v ciljanju tarče z vodnim curkom.
V gasilskem domu smo si ogledali še ostalo opremo in video
posnetek gašenja pravega požara. Na koncu smo bili deležni še
sladke pogostitve. Otroci mlajših skupin, Čebelice in Miške, pa so
si gasilsko vozilo in njegovo opremo ogledali kar pred šolo.
Gasilcem PGD Mokronog se iskreno zahvaljujemo za poučno
in prijetno druženje.
Bojana Gregorčič
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DELAVNICE ZA OTROKE V OKVIRU PROJEKTA

Medgeneracijska Škratodežela Mokronog
Tretjo soboto v mesecu septembru, oktobru in novembru 2018 so
v hiši Društva upokojencev Mokronog-Trebelno potekale delavnice
za otroke. Mentorice Pepca Žagar, Cvetka Mejak, Milena Zore,
Veronika Vidrih, Irena Maver in Alenka Lamovšek so otroke učile
različnih ročnih spretnosti in nastali so čudoviti izdelki, ki so jih
otroci odnesli domov. Otroci so se učili kvačkanja, izdelovali so
rože na žici ter iz krep papirja, ustvarjali z glino in izdelovali nakit
iz recikliranih materialov. V novembru so izdelali tudi hišnega
duhca, ki bo krasil njihove domove. Ker je zanimanje otrok zelo
veliko, napovedujemo, da bodo različne delavnice ročnih spretnosti
potekale tudi v letu 2019. Ob istem času na istem mestu – 3. soboto
v mesecu ob 9. uri v hiši Društva upokojencev Mokronog. Vabljeni
v čim večjem številu, tudi starši in stari starši.

Narisali so svojo risanko

Na trebanjski izpostavi Javnega slada za kulturne dejavnosti
(JSKD) so tudi v novi sezoni zasnovali sklop delavnic, ki jih bodo
pod vodstvom mentorice Alenke Stražišar Lamovšek gostili na
Trebelnem. Vsak tretji torek v mesecu bodo tako v društvenem
prostoru tamkajšnjega Večnamenskega doma organizirali delavnico, začeli so novembra z Mojo risnako.
Na prvi delavnici so namreč otroci narisali čisto pravo svojo
risanko. Najprej so skupaj z mentorico sestavili zgodbo, jo fotografirali in tako so spoznali, da so risanka oziroma gibljivi liki
sestavljeni iz posameznih slik. Nato so otroci zasnovali še svoje
zgodbe in jih prenesli na papir. Otroci so tako ustvarili svojo unikatno risanko, za katero ne bodo potrebovali dovoljenja staršev,
kdaj in če jo smejo gledati.
Na Trebelnem bodo sicer gostili še tri ustvarjalne delavnice pod
budnim očesom Alenke Stražišar Lamovšek. Tretji decembrski
torek bodo udeleženci v prazničnem duhu okrasili praprotno
smrekico, januarja bodo izdelovali čisto pravi mini projektor, februarja pa še svoj namizni nogomet. Na Trebelnem bo ustvarjalno!
Besedilo: JSKD OI Trebnje
Foto: Alenka Stražišar Lamovšek

Mateja Vrabec, koordinatorka projekta

Sobota v znamenju
kulture za
OŠ Mokronog

Prvi decembrski dan so učenci in zaposleni preživeli drugače
kot običajno. Čeprav so učenci imeli prve tri ure pouk, se je med
njimi čutilo praznično pričakovanje.
V kulturni dvorani v Mokronogu jih je pričakala posebna kulturna poslastica, ki jo je Občina Mokronog – Trebelno poklonila
OŠ Mokronog kot priznanje ob pridobitvi naziva Naj kulturna
šola 2018.
Po pozdravu župana, g. Antona Mavra, so si učenci in učitelji
ogledali muzikal Sneguljčica, ki ga je pripravila Alenka Gotar z
učenci svoje pevske šole. Grimmova klasična pravljica je zaživela
v sodobni preobleki in s skladbami, ki jih pozna staro in mlado.
Obiskovalcem je bil muzikal všeč in marsikdo si je zaželel, da
bi kultura še v večji meri prežemala vsakdan vseh, ki živijo in
ustvarjajo v naši občini.
OŠ Mokronog
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Dan v naravi

Na Centru za socialno delo Trebnje v
okviru redne dejavnosti – socialno varstvene storitve »pomoč družini za dom« – kot
dopolnitev le-te, izvajamo dva programa:
»Rad imam svojo družino« in »Laična
pomoč družinam«. V storitev in posamezni program so vključene družine, ki
prihajajo s področja krajevne pristojnosti

CSD Trebnje. Namen programov je, da se
s pomočjo prostovoljca ali laičnega sodelavca, na domovih družin na konkreten
način nudi družinam pomoč, usmeritve,
jih usposablja in soustvarja načine za
ohranjanje in krepitev zdravih medosebnih odnosov. Na zadnji poletni počitniški
dan smo za družine, vključene v storitev

in programa, organizirali srečanje »Dan v
naravi«, ki je potekalo na Kmetiji Obolnar.
Pridružili so se nam tudi taborniki Rodu
sivih jelš iz Trebnjega. Predstavili so nam
nekaj taborniške opreme, omogočili so
nam, da smo streljali z lokom, ogledali smo
si postavljanje šotora iz dveh šotork, na
koncu pa odigrali še »indijanski nogomet«.
Da smo vse to zmogli, nam je gospodinja
Darinka postregla z okusno enolončnico
in palačinkami. Ob slovesu je bilo zaznati
zadovoljstvo s strani staršev in otrok. Kvalitetno preživljanje prostega časa družinske
člane povezuje in krepi medosebne odnose.
NE POZABIMO NA TO!
Hvala sofinancerjem programov, v okviru katerih smo izvedli »Dan v naravi«. To so
občine Mirna, Šentrupert, Mokronog-Trebelno in Trebnje. Hvala tudi tabornikom
Rodu sivih jelš.
Besedilo in fotografija: Helena Krošl,
strokovna delavka CSD Trebnje

Novoletni sejem na Tradicionalni slovenski zajtrk
OŠ Mokronog

V petek, 16. 11. 2018, smo tudi na OŠ Mokronog obeležili dan
slovenske hrane s Tradicionalnim slovenskim zajtrkom. Učenci
so ob spodbudi mentoric že nekaj dni prej uredili jedilnico in
pripravili vse potrebno za izvedbo kulturnega obroka. Učenci so
po triadah prihajali v jedilnico, kjer so za lično pogrnjenimi mizami uživali v izdelkih slovenskega kmetijstva. Zajtrk je potekal
v sproščenem prijateljskem vzdušju, ki so si ga učenci popestrili
s pesmijo. Na zajtrku so se učencem poleg učiteljev pridružil tudi
ravnateljica Zvonimira Kostrevc, župan Anton Maver, direktorica
občinske uprave Mojca Pekolj in višja svetovalka Mateja Vrabec.
Učenci predmetne stopnje so dan nadaljevali s poukom, na razredni stopnji pa so imeli naravoslovni dan. Pisali so pesmi in zgodbe
o čebelah, sestavljali uganke, peli in plesali. V likovnih delavnicah
so izdelovali pogrinjke, plakate, zdrave jedilnike. V kulinarični
delavnici so izdelali sadno solato, poskusili so granatno jabolko
in skuhali jabolčno čežano z medom in smetano.
Mentorici: Milena Kralj in Maruša Klemenc

Prvi decembrski dan je bilo na OŠ Mokronog živahno. Učenci in
učitelji so pripravili novoletni sejem, na katerem so obiskovalcem
ponudili različne izdelke za praznično okrasitev doma.
V mali dvorani OŠ Mokronog, ki je bila praznično okrašena,
so predstavili in ponujali adventne venčke, novoletne aranžmaje,
okraske za dom, obeske, božično žito, lepo zavita mila in sveče,
voščilnice, čokoladne lizike, marmelado, mafine, piškote, palačinke
in še marsikaj.
Zanimanje za ročno izdelane lične izdelke je bilo veliko, saj so
stojnice kmalu ostale prazne.
Prostovoljni prispevki so obogatili šolski sklad, dobra volja pa
sobotni dan obiskovalcev.
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Tradicionalni
slovenski zajtrk prvič v jedilnici
V petek, 16. 11. 2018, smo
imeli naravoslovni dan, ki smo
ga posvetili Tradicionalnemu
slovenskemu zajtrku.
Za učence in zaposlene na Podružnični
šoli Trebelno je bil ta dan prav poseben,
saj smo lahko tradicionalni zajtrk prvič vsi
skupaj pojedli v jedilnici.
Jutro smo začeli s pravljico, nato pa smo
se vsi skupaj odpravili v jedilnico, kjer nas
je čakal med, maslo, kruh, jabolko in mleko.
Vsa živila so bila pridelana in predelana v
naši bližnji ali širši oklici. Zajtrk smo si
popestrili z ajdovimi žganci in s pesmijo
Čebelar. Dober tek v novi jedilnici so nam
zaželeli tudi gostje: ravnateljica OŠ Mokronog, gospa Zvonka Kostrevc, vodja vrtca
Mokronožci, gospa Polona Kralj Zupančič, župan Občine Mokronog – Trebelno,
gospod Anton Maver, s sodelavkami in
vsestranski kulturnik, gospod Stane Peček.
Sledile so predstavitve starih predmetov,
ki so jih nekoč uporabljali na kmetiji in v
gospodinjstvu. Predmete so prinesli v šolo
učenci sami, jih poimenovali, povedali,
kje so jih dobili in predstavili njihovo uporabo. Kasneje si je vsak učenec izbral star
predmet ter ga narisal. Zadišalo je tudi po
slastnih medenjakih, ki smo jih ponudili na
prazničnem sejmu, seveda pa smo morali
vsi preveriti, če so okusni in dovolj pečeni.
Za konec smo si ogledali še slovenski film
Pastirci, ki prikazuje življenje otrok na podeželju nekoč. Dan je bil slasten in poučen.
PŠ Trebelno

OK SEP Mokronog v novi sezoni
V novi sezoni smo se trenerji skupaj z
UO OK SEP odločili, da se vso skrb kluba
nameni treningom mladih igralcev.
Žal je v ekipi članov, ki so igrali v III.
DOL prišlo do tega, da so se starejši člani
odločili bodisi zaigrati kje drugje ali pa so
začasno prenehali z igranjem. Zaradi tega
smo sklenili, da v letošnji sezoni ekipe v
članski konkurenci ne prijavimo, pač pa vso
skrb namenimo treniranju mladih igralcev,
za katere pa lahko rečemo, da so zelo redni
na treningih. Mladih igralcev je trenutno
22, vsi so še učenci OŠ, ki sestavljajo ekipi

starejših in mlajših dečkov. Ekipa starejših
dečkov je zaključila predtekmovanje na
tretjem mestu, zato se ni uvrstila v A ligo.
Nadaljevali pa bodo s tekmovanjem v B
ligi starejših dečkov. Odločili smo se tudi,
da isto ekipo prijavimo tudi v nadaljevanje
kadetske lige. S tem bodo igralci pridobivali
prepotrebne izkušnje z večjim številom
odigranih tekem.
Načrtujemo, da bo večina teh igralcev
tvorila jedro članske ekipe, v kateri bodo
nadaljevali igranje v III. DOL.

Veterani

Pohvalili pa bi se tudi z igranjem veteranske ekipe, ki je zmagala na Martinovem
turnirju (sredi novembra) v Mokronogu,
kjer so sodelovale tudi ekipe Triglav iz
Kranja, ekipa iz Gorja pri Bledu ter ekipa
Carice iz Krškega.
V letošnjem letu se je veteranska ekipa
udeležila šestih turnirjev na različnih
koncih Slovenije.
Mišo Hrovat
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Vedno je pravi čas

Foto: arhiv CIK Trebnje

Koledarsko leto se počasi zaključuje, na Centru za izobraževanje
in kulturo Trebnje pa bo do konca le-tega še veliko dogodkov. Prav
tako pa se že pripravljamo na prihod novega, svežega leta.
V drugo polovico svojega »študijskega obdobja« bodo tako zakorakali slušatelji Univerze za tretje življenjsko obdobje Trebnje.
V ustaljenem ritmu tako potekajo krožki ter torkove delavnice,
v katerih se slušatelji poučijo o zdravstvenih, psiholoških in še
mnogih življenjskih temah ter se s pomočjo potopisnih predavanj
potikajo širom sveta. V novem letu bomo pričeli tudi z novimi predavanji v sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja Trebnje. Tako
bomo eno delavnico izvedli tudi v Občini Mokronog - Trebelno,
in sicer v petek, 5. aprila 2019 na temo Tehnike sproščanja. Več na
https://ciktrebnje.si/utžo/.
Ker v naši stavbi združujemo različne generacije, smo aktivni in
ponujamo pester program medgeneracijskega sodelovanja. Tako

pri nas potekata kar dva medgeneracijska projekta, VGC Marela
in CMU Trebnje. V okviru obeh sodelujemo z lokalnimi šolami
in vrtci ter se povezujemo z lokalnimi podjetji in posamezniki.
Tako bomo tudi v letu 2019 v sodelovanju z OŠ Mokronog izvedli
delavnice za otroke z opozarjanjem na pasti sodobnih tehnologij.
Delavnice so za obiskovalce brezplačne. Programe delavnic, si
lahko ogledate na spletni strani https://ciktrebnje.si.
Še vedno pa imamo nekaj prostih mest v programih srednješolskega izobraževanja s področja ekonomije, trgovine, gostinstva
in predšolske vzgoje. Vpis je možen kadarkoli med šolskim letom
do zapolnitve mest. Na našem centru si lahko pridobite poklicno
usposobljenost za delo s pripravami in preverjanji za pridobitev
NPK socialni oskrbovalec na domu, varuh predšolskih otrok,
pomočnik kuharja in pomočnik natakarja, dietni kuhar, čistilec
prostorov. Trg dela je vse bolj konkurenčen, z nenehnim učenjem,
nadgrajevanjem spretnosti, ki jih potrebujete za učinkovito opravljanje dela ter lastnim osebnim razvojem lahko usmerjate svojo
karierno pot. In če razmišljate o nadaljnjem učenju, vam lahko
pri tem pomagajo svetovalke na našem centru. Svetujejo vam
lahko katero izobraževanje vam bi najbolj ustrezalo, pomagajo
pri odkrivanju poklicne poti in načrtovanju kariere, ali pa vam
pomagajo pri ugotavljanju in vrednotenju predhodno pridobljenega
znanja. Svetovanje za zaposlene je brezplačno, saj vse aktivnosti
sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Več informacij dobite v svetovalnem središču na našem centru ali
po telefonu 07 34 82 108.
Več o naši ponudbi si lahko ogledate na naši spletni strani www.
ciktrebnje.si , nas pokličete na 07/34 82 100 ali pišete na info@
ciktrebnje.si, spremljajte pa nas tudi na našem FB profilu.
Naj bo leto 2019 uspešno ter polno lepih dogodkov.
Tanja Vrčkovnik in Kristina Jerič, CIK Trebnje

CIK uspešen na razpisu – ponovno brezplačni tečaji in
usposabljanja za odrasle
Na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje smo bili uspešni na razpisu Temeljne in poklicne kompetence 2018-2022, ki je nasledil
razpis iz prejšnjega obdobja 2016-2019. Do sedaj smo v različna usposabljanja in tečaje vključili preko 2.000 udeležencev. Verjamemo,
da bo tako tudi v prihodnje, saj nov razpis prinaša kar nekaj novosti, ki bodo omogočale vključitev še širšemu krogu zainteresiranih.
Po novem se lahko v usposabljanja vključijo vsi odrasli, ki so manj usposobljeni ali nižje izobraženi, s poudarkom na starejših od
45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.
Prav tako smo popestrili nabor brezplačnih programov, v katere se lahko odrasli vključijo. Izbirajo lahko med tečaji tujih jezikov,
tečaji učenja slovenščine, računalništva, udeležijo se lahko usposabljanj za zdrav življenjski slog in osebnostno rast, programov
priprav na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, priprav na opravljanje izpita iz tujih jezikov, slovenščine
in ECDL ter programa za uporabo načel HACCP sistema.
V programe se že lahko prijavite po telefonu 07 3482 104 ali po elektronski pošti sabina.tori-selan@ciktrebnje.si
Novo leto je čas za nove cilje, zato se nam pridružite!
Sabina Tori Selan
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Vorančev pohod 2018

Ko se je jesen
dokončno vstalila
tudi na koncu Mirnske
doline, a vseeno
dopustila še kar nekaj
toplih in sončnih dni, je
bil čas, da so pohodniki
izkoristili enega od
teh dni in se ponovno
podali na tradicionalno
Vorančevo pot, ki se
vsako leto začne v
Mokronogu, nadaljuje
po vinogradniških
okoliših in konča na
Pijani gori.
Letošnji pohod se je odvil
20. 10. 2018. Ljubitelji gibanja v
naravi so se zbrali že zgodaj zjutraj, ko je Mokronogu vladala še
gosta jesenska megla.
Od tam so se odpravili na
Pričo, kjer so se lahko po prvem

vzponu na postojanki, ki jo je
pripravilo Društvo vinogradnikov Mokronog, okrepčali z mesninami lokalnih pridelovalcev

MIM Mesarstvo in Mesarstvo
Bizjak. Takrat so sončni žarki
že prebili meglo in pot jih je
naprej vodila mimo Smetovšča,
kjer so si pohodniki lahko sami
iz velikega soda, ki vsakemu
popotniku jasno sporoča, da
prihaja na vinorodno področje,
natočili kozarček cvička, morda
tudi dva. Med nadaljevanjem
poti so športniki vseh starosti
prehodili Sveti vrh in se v Pavli
vasi ponovno ustavili ter se z
domačimi dobrotami okrepčali
na domačiji gostoljubne družine
Hribar. Postojank kar ni bilo
konca in naslednja je bila na
Malkovcu, ki jo je pripravila
družina Jamšek. Ko so pohodniki pripešačili do cilja na

Pijani gori, jih je sprejel gospod
Jože Luzar, ki je v sodelovanju s
TD Mokronog, ki je poskrbelo
za malico, pričaral fantastičen
ambijent, ob katerem so se lahko vsi pohodniki odpočili od
precej napornega dne. Ker so
prepešačili kar 14 km, so si pogostitev pošteno zaslužili, prav
tako pa tudi avtobusni prevoz,
ki je utrujenim nogam olajšal
povratek v Mokronog.
Mnogi pohodniki so bili na
koncu opazno srečni in zadovoljni, zato ni dvoma, da se
prihodnjo jesen zopet srečemo,
ob enem pa vabimo tudi vas
dragi bralci, da se naslednjič
tudi vi z nami zdravo podružite
na pohodu po Vorančevi poti.
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Leto 2018 na biciklu
Jeseni ne poznamo več, saj nam vreme
ponuja le temperature okoli dvajset stopinj
Celzija, potem pa kar naenkrat stopimo v
zimski čas. Tu je že tudi prvi od dobrih mož
– Miklavž, prve snežinke in zadnji mesec
leta. Veliko je bilo dogodivščin in aktivnosti v
kolesarskem društvu Dolenjska Balanca, del
tega vzdušja bom poskušal prikazati tudi v
naslednjih vrsticah.
Kolesarska zgodba Dolenjske
Balance in njenih 56 članov se
odvija skozi vse leto. Kolesarstvo ni več sezonski šport, tudi
pozimi, če le vreme dopušča,
če so ceste suhe in ne sneži
oz. dežuje, smo na biciklu.
Rešitev včasih poiščemo tudi v
Istri, kjer se kdaj priključimo
kakšnemu bolj sproščenemu treningu kolesarjev Roga,
ženske ekipe BTC ali drugih
kolesarskih prijateljev. Če pa že
moramo kolo pustiti v garaži,
obujemo tekaške copate ali
pohodne čevlje in se podajamo
krajših tekaškim ali pohodniškem izzivom naproti. Zaželeni so predvsem hribi in grički
v Mirnski dolini ali na njenem
obrobju. Že nekaj let imamo

v zimskem času organizirano
rekreacijo v telovadnici. Nekaj
let smo bili gostje v Tržišču,
letos pa smo lahko to opravili v
športni dvorani v Mokronogu.
Hva la obči ni Mok ronogTrebelno, da nam je omogočila
koriščenje prostorov.
Ker smo o nekaterih naših
aktivnostih že podrobneje
pisali v prejšnjih številkah
Odsevov, sledi še opis ostalega
dogajanja. Za začetek kratek
pregled večjih kolesarskih
podvigov v tem letu:
– Brankotov memorial (Mokronog–Ljubljana–Orle–
Trebeljevo–Sv. Vrh); 140km;
10 članov
– Kolesarjenje na Vinsko vigred v Metliko in nazaj; 130

km; 12 članov
– Kolesarjenje v Tolmin; 190
km; 9 članov
– Kolesarjenje v Strunjan; 170
km; 10 članov
Kolesarska stokilometrska
tura je že klasika oziroma normalni kolesarski trening, zato
lahko za podvig štejemo le ture
preko te meje. Posamezniki iz
društva smo odpeljati ture, ki
so bile dolge 150, 200 ali celo
čez 300 kilometrov.
Tradicionalno v mesecu
marcu, letos že četrtič, Balan-

carji skupaj z občino Mokronog-Trebelno in Turističnim
društvom Mokronog pripravimo Dobrodelno kolesarjenje
in pohod po obronkih občine
Mokronog-Trebelno. Dobra
petdeseterica kolesarjev in
pohodnikov se je odpravila
po mokrih in blatnih poteh v
ne najboljšem vremenu novim
izzivom naproti za dober namen in ob tem zbrala 521 evrov.
Denar smo izročili šolskemu
skladu za socialno ogrožene
otroke v OŠ Mokronog, namensko za šolo v naravi, in
s tem marsikomu omogočili
udeležbo. Letos so se prireditve
udeležili tudi naši prijatelji iz
Hercegovine, cela desetina iz
kolesarskega kluba »Biciklistički klub Ljubuški«. Opravili smo
še malo turistične zgodbe in si
dan pred prireditvijo na kolesih
ogledali osrednji del Mirnske
doline. Obisk smo jim vrnili
oktobra, naša sedmerica se je
udeležila njihove prireditve
»Ljubuška biciklijada«. Prvi
dan smo se malo, tokrat za
spremembo z gorskimi kolesi,
zapeljali po okoliških hribčkih
in obiskali tudi romarsko središče Međugorje.
Železni repertoar našega
d e l o v a nj a i n a k t i v n o s t i
sta seveda udeležba na
prireditvah Slovenija kolesari
in organizacija Kolesarskega
maratoni po Mirnski dolini,
ki je, čeprav je bil trinajsti, lepo
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uspel. Povezovali smo se tudi
z našimi prijatelji iz sosednih
klubov, v okolici predvsem s
kolesarji iz Sevnice in Trebnjega, pa tudi s Hrvaške in iz
Hercegovine. Skupaj smo opravili bolj ali manj zahtevne in
zanimive kolesarske ture, kot
so: Potovanje v oglarsko deželo
na Dole, Od Zore do mraka po
mejah Sevniške občine, Blagoslov koles na Šmarčni, Jožetov
memorial, 12-urno kolesarjenje
in dobrodelno kolesarjenje v
Trebnjem.
V velikem številu smo se
udeleževali tudi rekreativnih
kolesarskih maratonov: Bike
festival v Portorožu, Maraton
po dolini Krke v Novem mestu,
Sevniški maraton, Maraton
treh občin Grosuplje, Trebanjski kolesarski maraton, Jernejev maraton v Šentjerneju, Maraton mostov Krke Zameško,
Kolesarski maraton po deželi
cvička Krško, Istrski kolesarski
maraton v Izoli, zaključna
prireditev Slovenija kolesari v
Portorožu. Zaključne prireditve se je udeležilo kar 26 naših
članov, akcijo Slovenija kolesari
pa je opravilo 12 članov.
Bolj tekmovalno pa smo
bili nastrojeni na Maratonu
Franja, Istrskem maratonu ter
vzponih na Trebelno, Nebesa,
Kum, Rihpovec in še kakšen
hribček bi se našel. Da tudi
tekmovalno nismo tako slabi,
smo potrdili s precejšnim šte-

vilom zmagovalnih stopničk
na teh prireditvah in mnogimi
osebnimi rekordi. Kot sem že
zapisal, na žalost večino teh
najboljših mest dosegamo v
veteranskih kategorijah, zato
še enkrat poziv mladim nadebudnim kolesarjem – vabljeni
v klub. Nekaj korakov v tej
smeri je bilo letos že narejeno.
Glede na prejšnjo misel ne
smemo pozabiti štirih naših
članov, ki so letos praznovali
šestdeset letnico, del tudi v
klubu, vsakokrat združeno
tudi s prijetno kolesarsko in
družabno izkušnjo.
Kakšno je potrebno reči še
o našem kolesarsko najaktivnejšemu članu Miranu, ki bo
letos odpeljal preko 10.000 km.
Opravil je nekaj vrhunskih tur,
med njimi Slovensko diagonalo
med Hodošem in Portorožem
v dolžini 353 km in ekstremno
»Zasavsko turo« (v eni rundi
Bohor, Lisca, Čelevec in Kum).
Vse čestitke, Miran. Priden
pa ni bil samo Miran, čeprav
nekateri skrivajo dejansko
opravljene kilometre, nas je v
Balanci, po moji oceni, kar pet
ali šest z opravljenimi najmanj
5.000 km.
Tudi letos so nas v novembru
obiskale kolesarke in vodstvo
ženske profesionalne ekipe
BTC City Ljubljana na čelu
z direktorjem in selektorjem
ženske kolesarske reprezentance Gorazdom Penkom. Letos je

bila zraven tudi direktorica ekipe Maja Oven. Skupaj z njimi
smo v dveh skupinah opravili
odličen trening in še kakšno
dobro rekli ter še enkrat ugotovili, da je Mirnska dolina raj
za kolesarjenje.

Za konec si bom sposodil še
misel iz zapisa zgoraj omenjene
Maje Oven v Delovi prilogi
Polet izpred dveh let, ko je zapisala: »Kolesarstvo je poklic,
prosti čas, aktiven življenjski
slog, posel, zelena mobilnost ...
To je pet obrazov ene športne
discipline.« To bi bil kar primeren opis tudi za našo Balanco.
Pol tega že delamo, še ostali del
pa bomo počasi vključili v naše
delovanje.
Preden bomo letu 2018 dokončno rekli nasvidenje, nas
čaka še kakšna »fura«, pa 9.
Štefanov skok v Nebesa z družabnim srečanjem in z novim
Abrahamom ter priprave na
novo kolesarsko sezono, že
sedemnajsto v zgodovini KK
Dolenjska Balanca.
Člani in vodstvo kluba se
zahvaljujemo vsem, ki so man
pomagali pri realizaciji naših
aktivnosti. Vsem pa želimo
veliko uspeha in čim lepših poti
v prihajajočem letu 2019.

Spoštovani uporabniki
in poslovni partnerji!

Želimo vam blagoslovljene
božične praznike
in srečno 2019.

Tu smo za vas.
Vaša Komunala
Trebnje d.o.o.
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Tekmovanje v streljanju z zračno puško
Posamezno:
1. Žan Vencelj iz OŠ Trebnje – 78 krogov
2. Nik Slak iz OŠ Trebnje
– 71 krogov
3. Zoja Kepa iz OŠ Trebnje – 58 krogov
II. Ekipno: ČLANI
1. ZB Trebnje (Milena Veber, Dušan Jakopin, Boštjan Sladič, Mišo
Hrovat) – 585 krogov
2. OO Mokronog-Trebelno
–
565 krogov
(Boštjan Koračin, Zvone Pungerčar, Zvone Žgajnar, Blaž Gorenjc)
3. OO Mirna (Janez Kolenc, Brane Kneževič, Vanjo Golob Milan
Škufca) – 546 krogov
Posamezno:
1. Janez Žurga iz OO Trebnje – 178 krogov
2. Brane Kneževič iz OO Mirna – 168 krogov
3. Dušan Jakopin iz ZB Trebnje – 164 krogov
Vsem zmagovalnim ekipam so bili podeljeni pokali, najboljši
posamezniki pa so prejeli medalje in darilni karton podjetja
Dana, d.o.o. Mirna. Občini Mokronog-Trebelno, občini Mirna in
podjetju Dana, d.o.o. Mirna se zahvaljujemo za pomoč pri izvedbi
tekmovanja.
S tekmovanjem bomo naslednje leto nadaljevali z željo, da se ga
bo udeležilo še več ekip.
Mišo Hrovat

Občinska organizacija borcev za vrednote NOB
Mokronog-Trebelno je v sodelovanju z ZB za vrednote
NOB Trebnje in Mirna 29. 11. 2018 že tretjič organizirala
strelsko tekmovanje z zračno puško na strelišču v TVD
Partizan Mirna.
Tekmovanje je bilo organizirano za učence OŠ Temeniške in
Mirnske doline ter za člane Združenja borcev za vrednote NOB
Trebnje. Pri zasledovanju ciljev naše organizacije pri svojem
delovanju skrbimo tudi za aktivnosti mladih. Njim skušamo
predstavljati vojaške vrline, med katere spada tudi strelstvo, ki je
olimpijska disciplina, v kateri naši slovenski tekmovalci dosegajo
zavidljive uspehe. Našemu vabilu se je odzvalo 9 ekip, skupno 36
tekmovalcev.
Streljanje se je izvedlo po pravilih strelske zveze Slovenije.
Tekmovalo se je ekipno in posamezno, ne glede na starost in spol.
Ekipo so sestavljali štirje tekmovalci, v skupni rezultat pa se je štel
rezultat najboljših treh. Streljalo se je z razdalje 10 m, tekmovalci pa
so imeli na voljo 20 minut, neomejeno število poskusnih strelov in
10 strelov za oceno, pri članski konkurenci pa 20 strelov za oceno.

Rezultati:

I. Ekipno: MLADI
1. OŠ Trebnje (Žan Vencelj, Nik Slak, Domen Stražišar, Jan Kravcar) – 215 krogov
2. OŠ Trebnje (Jasna Voje, Zoja Kepa, Eva Omahen) – 188 krogov
3. OŠ Mirna (Gašper Vrana, Rok Grabljevec, Filip Kolenc, Nejc
Bojc) – 148 krogov

Ob izgubi
svojca se lahko
o vseh storitvah
dogovorite na
enem mestu.
Za vas smo kot upravljavci večine pokopališč v občinah
Trebnje, Mirna in Šentrupert ter izvajalci pogrebne dejavnosti
dosegljivi na dveh telefonskih številkah:
-

07 348 12 74 (med delovnim časom)
041 399 707 (izven delovnega časa), na kateri kot

edini izvajamo tudi 24 urno dežurno službo.

Pogreb bomo izpeljali po vaših željah, s spoštovanjem do
pokojnika in po konkurenčnih cenah.
Komunala Trebnje d.o.o.
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Vajeti gostinskega lokala na Trebelnem
prevzel 22-letni David Piškur
Z izgradnjo večnamenskega doma leta 2010 je
Trebelno postalo bogatejše za nove prostore
tamkajšnega gasilskega društva, društva so
pridobila t.i. društveno sobo, v mansardi je
dvorana za najrazličnejše dogodke, v sklopu pa
tudi gostinski lokal.
Le-tega je od otvoritve večnamenskega doma do letošnjega
oktobra uspešno vodila Elizabeta Kotnik. Pred dobrima dvema
mesecema pa je po uspešni kandidaturi na občinskem razpisu
vajeti prevzel David Piškur iz
Čužnje vasi in lokalu nadel ime
Trebelanček.
TREBELNO – Želja po lastnem gostinskem lokalu je v
Davidu tlela že dlje časa in ko je
občina avgusta objavila razpis,
je zgrabil priložnost. V strežbi
ni novinec, saj je izkušnje sprva
nabiral na družinski izletniški kmetiji v Čužnji vasi, kjer
Piškurjevi slovijo po okusnih
domačih dobrotah in dolenjskih
vinih. Ponujajo deset različnih
dnevnih menijev, ob petkih od
marca do novembra zadiši po
odojku in jagenčku, po dogovoru ponujajo vodene pokušine
vin, sirov in mesnin, ob tradicionalnih praznikih – Martinovo,
Velika noč – pa tudi tematske
pojedine. »Bolj znani smo po
kosilih, kjer posebno pozornost
namenjamo doma pridelani
hrani. Za domače hladne jedi
ponujamo različne sire, salame,
telečjo pašteto, nedvomno pa je

najlepše takrat, ko zadiši po sveže pečenem jabolčnem štrudlju
mami Lidije,« pojasni David,
ki skupaj z bratoma Klemnom
in Martinom ter sestro Nino
že od malih nog pomaga očetu
Romanu in mami Lidiji pri
vsakodnevnih opravilih.

Finalist razpisa “Z Jezerški v
Slovensko hišo 2018”
David je tik pred zaključkom Višje strokovne šole smer
gostinstvo in turizem na novomeškem Centru biotehnike in
turizma, kjer ga do konca študija čaka le še diploma. Žejnemu
novega znanja, priložnosti in
izzivov, se je brez obotavljanja
lanskega decembra prijavil na
razpis gostinstva Jezeršek. Ta
znana slovenska gostilna je iskala perspektivnega študenta,
da se pridruži njihovi ekipi,
ki je v času Olimpijskih iger
v Slovenski hiši v Pjongčangu
skrbela, da so bili gostje vedno
dobro postreženi, da so začutili
odlično slovensko kulinariko
in gostoljubnost. Izmed 50 prijavljenih študentov se je David
povzpel med najboljših pet v

državi. »V 100-urnem tečaju, ki
smo ga opravljali pod budnim
očesom mentorjev, sem se veliko naučil – od priprave hrane,
pa vse do kreativne postrežbe
in spajanja z vini. Konkurenca
je bila močna, vendar mi tudi ta
preboj med prvo peterico veliko
pomeni,« strne o nepozabni
izkušnji David, ki pa z odprtjem svojega podjetja ponuja
tudi cateringe za najrazličnejše
priložnosti.

Z lokalno hrano razvaja na
poslovnih in zasebnih dogodkih
Pridobljeno znanje v času
študija ter bogate izkušnje na
domači izletniški kmetiji in
pri Jezeršku so bili ključni,
da David skupaj z družino
opravlja kvalitetne cateringe
od porok, krstov in birm, pa
vse do poslovnih konferenc in

pogrebščin. »Lokalno hrano,
ki jo v pretežni meri pridelamo
na domači kmetiji, kreativno spajamo tudi z domačimi
vini, za katere prejemamo tudi
številna odličja, ter jo gostom
z nasmeškom na obrazu tudi
postrežemo.
Po dogovoru nudimo tudi dostave hrane na dom, pomagamo
nevesti in ženinu pri njunemu
poročnemu dnevu,” strne o svoji dodatni kulinarični ponudbi.
Svoje poslanstvo in mlade ideje že s pridom udejanja
v Trebelančku, kjer pozimi
razvaja z zimsko limonado,
vročimi čokoladami najrazličnejših okusov, ne manjka pa
niti široke palete hmeljevega
zvarka, ob koncih tedna pa se
vrstijo tematskimi večeri – nedavno močno zaželjen večer
harmonik.
Dragica Ribič
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Telemedicina v zdravljenju kroničnih
bolnikov – nova možnost za bolnike z
arterijsko hipertenzijo in sladkorno boleznijo

Z nastopom informacijske dobe in novimi odkritji na področju
informacijske tehnologije se je razvil nov način medicine –
telemedicina.
Le ta v bistvu predstavlja nov stik med
bolnikom in zdravnikom oziroma med
zdravnikoma, ki temelji na informacijski
tehnologiji v namene diagnostike, zdravljenja in spremljanje bolnika. Telemedicina
na domu je zasnovana tako, da elektronske
naprave (merilc tlaka, merilec krvnega
sladkorja, pulzni oksimeter…) posredujejo podatke preko interneta v omrežje.
Zdravstveno osebje podatke pregleda in
po potrebi ukrepa. Na osnovi pridobljenih
podatkov dosedanjih študij so se z uporabo
telemedicine na domu izboljšala nadzor nad
kronično boleznijo, zmanjšala akutna poslabšanja bolezni, trajanje bolnišnične oskrbe ter potreba po obiskih v ambulantah.

Telemedicina na domu ima velik potencial, ki je ponekod po svetu že docela
uveljavljen, v Sloveniji pa se s telemedicino
z odmevnimi uspehi že več let ukvarja bolnišnica Slovenj Gradec, ki na tak način vodi
zdravljenje bolnikov s srčnim popuščanjem.
Preko projekta e-Zdravje, v katerem sodelujejo številni ugledni partnerji, kot so
Medicinska fakulteta, Univerze v Ljubljani, Klinika Golnik, Nacionalni inštitut za
varovanje zdravja, Ministrstvo za zdravje,
Telekom Slovenije in drugi pa potekajo
pilotni projekti za uvajanje telemedicine
tudi na druga področja medicine.
Zdravstveni dom Trebnje je kot edini
v Sloveniji dobil priložnost, da sodeluje v

izvajanju pilotnega projekt za primarni
nivo, ki vključuje telemedicinsko spremljanje bolnikov z arterijsko hipertenzijo
in sladkorno boleznijo. Projekt v katerega
bomo vključili po 100 bolnikov z arterijsko
hipertenzijo in sladkorno boleznijo in jih
nato razdelili v dve skupini; od katerih bo
testna skupina deležna telemedicinskega
vodenja, kontrolni skupina pa običajnega
načina vodenja, ima za namen prepoznati
morebitne prednosti telemedicinskega načina vodenja v smislu izboljšanja vodenja
kronične bolezni, sprejemljivosti za bolnike in zdravstvene delavce in stroškovne
upravičenosti.
Ideja je, da bi v primeru ugodnih rezultatov telemedicinsko vodenje postala dodatna
možnost zdravljenja, ki bi bila plačana s
strani zdravstvene zavarovalnice.
Z izvajanjem pilotnega projekta bomo
začeli predvidoma v novembru 2018 in prosimo za sodelovanje, ki je ključnega pomena
za uspeh pilotnega projekta, od katerega bo
odvisno do kakšne mere se bo telemedicina
uveljavila v slovenskem prostoru.
Prim. izr. prof. dr. Marija Petek Šter,
dr. med.
Strokovna vodja ZD Trebnje
Foto: arhiv
Telekoma Slovenije

V letu, ki trka na vrata, si podarite
MIRU, z njim se vse začne….
LJUBEZEN, ker ljubezen vse premaga,
RAZUMEVANJE, saj smo si različni,
SMEH, saj ta vse pozdravi in
MALENKOSTI, kajti v njih se skriva sreča.
(Pozitivne misli)

Da bi bili povezani in obdani z veliko medsebojne bližine tudi v prihajajočem letu.

Srečno v letu 2019!
Prostovoljke Krajevnih organizacij Rdečega Križa Mokronog, Trebelno, Ornuška vas in Čužnja vas

27

leto XII., številka 46, december 2018

Smučarski tečaj za otroke
Športno društvo Mokronog bo tudi letos organiziralo 3 dnevni
smučarski tečaj za otroke (v starosti od 6 do 10 let) na smučišču
Trije Kralji na Pohorju, ki bo potekal v času med 26.12. 2018 in
28.12.2018 seveda, če bodo snežne razmere to dopuščale. Prijave
zbira Lovrenc Kolenc (lovrenc.kolenc@gmail.com; 041 607 864).
Cena tečaja znaša:
A) 70 EUR za otroke iz občine Mokronog-Trebelno
B) 80 EUR za otroke iz drugih občin
in vsebuje:
- vsakodnevni prevoz na smučišče in nazaj,
- smučarsko vozovnico,
- malico na smučišču,
- učitelja smučanja.
Prednost pri prijavi do 20.12.2018 imajo otroci iz občine Mokronog-Trebelno, po tem datumu pa glede na prijavo.
Športno društvo Mokronog

Občinska organizacija borcev za
vrednote NOB Mokronog – Trebelno

Ker v vsakem se letu nam vedno mudi,
ustavite čas vsaj za praznične dni.
Naj leto se staro tedaj poslovi,
s seboj pa odnese vse vaše skrbi.

Vsem članom naše organizacije, simpatizerjem in vsem tistim, ki nam
tako ali drugače pomagajo pri realizaciji našega programa, želimo ob
prihajajočih božično novoletnih praznikih vse lepo, naj se vam uresničijo
vse skrite želje, predvsem tiste, ki se nanašajo na veselje, srečo, pa seveda
zdravje, saj potem vse težave postanejo lažje in enostavnejše.
Enako želimo seveda tudi vsem občanom občine Mokronog-Trebelno.
Mirko HROVAT

Siva kučma, bela brada,
topel kožuh, zvrhan koš!
Hej, spet prišel bo med nas
dobri, stari Dedek Mraz.

NA TREBELNO
V ŠPORTNI CENTER
V SOBOTO, 22. 12. 2018 ob 11. uri.
isti dan, ob 14. uri se pripelje
V MOKRONOG,
V UPRAVNO KULTURNO SREDIŠČE
Vabila je Dedek Mraz poslal
vsem otrokom, ki dejansko bivajo
v Občini Mokronog-Trebelno
in so rojeni med 1. 1. 2013 in 31. 12. 2017.

DECEMBER
je dobil ime po latinski besedi za deset (decem), saj je bil po starem rimskem koledarju
to deseti mesec. Slovenci smo mu dali ime GRUDEN po zaledenelih grudah,
ki se v zadnjem mesecu leta oblikujejo na poljih.
No ja, vsaj včasih so se.
Grudna mraz in sneg, žita dosti prek in prek.
Zelen božič, bela velika noč.
Tepežki dan (28.12.) oblačen, k letu ne boš lačen.

