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Pozdravljeni!
Pred kratkim je občina Mokronog-Trebelno 

začela uporabljati inovativni sistem Local-
PRESS za vnašanje in objavo lokalnih prispev-
kov in dogodkov, ki prinaša veliko pozitivnih 
sprememb za vse nas.

Znotraj samega sistema, se je ponudila 
edinstvena možnost tudi za društva. V sklopu 
občinske strani na www.mojaobcina.si/mo-
kronog-trebelno vam je občina Mokronog-Tre-
belno omogočila, da boste lahko imeli brez-
plačno svojo osebno spletno vizitko, pod 
katero boste lahko objavljali tudi prispevke in 
dogodke, ki zadevajo vaše društvo.

Poleg tega boste z enim samim vnosom 
prispevkov in dogodkov pokrili vse 
medijske kanale (tisk, spletna stran, 
e-novice, mobilne vsebine, družbena 
omrežja, itd.). 

Primer vizitke lahko vidite na naslo-
vu: http://www.mojaobcina.si/vojnik/org/
kosarkarski-klub-vojnik.html

Vse kar morate storiti je, da kliknete na link 
www.mojaobcina.si/mokronog-trebelno in se 
na strani MojaObcina.si, desno zgoraj s klikom 
na »Registracija« registrirate. Nato kliknite na 
povezavo, ki jo prejmete na vnešeni e-mail ob 
registraciji in s tem aktivirate vaš račun.

V kolikor boste pri registraciji potrebovali 
pomoč smo vam na naslovu www.mojaobcina.
si/kako-se-registrirati pripravili video navodi-
la za registracijo.

Ko ste račun aktivirali, nam pošljite vaš 
e-mail naslov s katerim ste se registrirali in 
ime vašega društva za katerega boste urejali 
vizitko ali pisali prispevke.

Ko dobimo te podatke vas bomo v najkraj-
šem možnem času aktivirali in poslali navo-
dila za urejanje vaše spletne vizitke.
Pomoč in kontaktni podatki:
Če se vam je v postopku registracije kje za-
taknilo, nas lahko kontaktirate na e-naslov: 
podpora@prims.si ali pokličete po telefonu: 
01/620-88-17.
Lep pozdrav!

MojaObcina.si 
v sodelovanju z urednikom Odseva

Dober dan!
Občinski svet Občine 

Mok ronog-Trebe l no je 
na svoji 8. redni seji dne, 
29.11.2011 obravnaval  in v 
I. obravnavi sprejel Odlok o 
ustanovitvi Javnega zavoda 
za razvoj turizma, kulture 

in športa Mirnska dolina. 
Na isti seji je bil s tem v zvezi sprejet tudi sklep, 

da občinska uprava do II. obravnave odloka preuči 
in pripravi:
- finančno oceno stroškov za primer ustanovitve 

režijskega obrata 
- oceno stroškov za primer ustanovitve javnega 

zavoda 
- preuči možnost, da bi s športnim parkom Mo-

kronog, upravljala osnovna šola
- preuči rešitev, da bi s športnim parkom Mokro-

nog opravljal s.p..
Po temeljiti presoji in upoštevanju dejstev, ki 

spremljajo nastalo situacijo v kateri se je država 
Slovenija znašla, smo ocenili, da za ustanovitev 
javnega zavoda ali režijskega obrata čas ni pri-
meren, čeprav bi Javni zavod s svojo aktivnostjo 
skrbel za celostno turistično in športno ponudbo, 
za širjenje enotnega turističnega, kulturnega in 
športnega prostora Mirnske doline. Predvsem pa 
ni primeren iz finančnega vidika.

Pri iskanju rešitve, kako športnemu parku 
zagotoviti ustrezno upravljanje smo preverjali 
med dvema možnostima:
1. upravljanje s športnim parkom se prenese na 

osnovno šolo
2. upravljanje se prenese na samostojnega podje-

tnika 
Prva možnost pomeni, da bi z osnovno šolo 

sklenili pogodbo za upravljanje s športnim par-
kom za čas enega leta. V ta namen bi šola zaposlila 
enega delavca preko javnih del, katerega občina 
sofinancira v višini 30%. Ta možnost je prepričlji-
vo cenovno najugodnejša. Zanjo smo se odločili, 
za čas enega leta, če ravno z njo ne dosegamo 
povsem željenih učinkov.

Druga možnost je dolgoročnejša, za kraj sam 

in širšo okolico, bolj zanimiva. V tem primeru bi 
prenesli upravljanje športnega parka na izbranega 
s.p. v celoti. Ta možnost je pogojena z dodatno 
investicijo in večjimi  finančnimi stroški, saj bi 
morali zagotoviti namenski prostor, ki bi mu 
služil za vodenje dejavnosti. Zato se zanjo nismo 
odločili. 

Odločitev: od februarja do konca leta 2012, bo 
športni park v upravljanju osnovne šole.

V prvem kvartalu leta običajno potekajo povsod 
zbori društev, tudi pri nas je tako. Pohvalno je, 
da ste občani in občanke tako množično orga-
nizirani, se družite in ustvarjate na različnih 
področjih. Najštevilčnejše članstvo imajo gasilska 
društva, saj je v petih gasilskih društvih, kolikor 
jih imamo v občini, včlanjenih več kot 600 obča-
nov in občank. Za njimi se z velikimi številom 
članstva lahko pohvalita Društvo vinogradnikov 
Mokronog in Turistično vinogradniško društvo 
Trebelno. Za aktivno in vztrajno delovanje pa 
lahko pohvalimo še nekatera druga, tudi manjša 
društva, ki delujejo znotraj občinskega prostora. 

Ker mi časovno ne znese, da bi se udeležil vseh 
občanih zborov, na katere me društva vabite, se  
po tej poti zahvaljujem vsem, ki   s svojim aktiv-
nim delovanjem na različnih področjih ohranjate 
in razvijate društveno dejavnost.

Posebej pa se zahvaljujem ženskemu pevskemu 
zboru Tavžentroža in njihovi vodji, kajti te gospe 
so dokazale, kako se da doseči želene cilje s trdim 
delom in vztrajnostjo. 

V soboto, 24. marca se Občina Mokronog-Tre-
belno, tako kot vsako leto, tudi letos vključuje v 
vseslovensko akcijo »Očistimo Slovenijo«.

Za to priliko vabim vsa društva, tudi športna, 
da se akcije udeležite, v čim večjem številu. Vidi-
mo se 24. t.m. 

Čeprav je osmi marec, dan žena ta trenutek že 
za nami, vam drage ženske, gospe in gospodične, 
kljub temu iskreno čestitam za vaš praznik. Moški 
se zavedamo, da je ta mednarodni praznik vaš 
dan, zato verjamem, da ste bile deležne pozor-
nosti vsaj z nageljnom ali vrtnico. 

25. marca pa naj za trenutek postojijo in pozabi-
jo na skrbi vse naše mame. Osrečimo jih z drobno 
pozornostjo, z obiskom in jim zaželimo, da bi 
se solzica sreče v njihovih očeh še dolgo iskrila. 

Anton Maver, župan
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1. Osrednja točka dnevnega reda sta bila predloga Odloka 
rebalansa A proračuna Občine Mokronog-Trebelno za leto 
2012 in Odloka proračuna Občine Mokronog-Trebelno za 
leto 2013. Za leto 2012 je bil proračun sprejet že v januarja 2011. 
Temeljil je na realizaciji iz leta 2010 in takratnih ocenah vrednosti 
posameznih projektov, po novem pa naj bi imela občina letos 15,6 
milijona evrov prihodkov in 15,5 milijona evrov odhodkov, brez 
projekta gradnje odprtega širokopasovnega omrežja, ki ga Občina 
Mokronog-Trebelno vodi v imenu konzorcija sedmih občin, pa so pri-
hodki ocenjeni na skoraj 5,9 milijona evrov, odhodki pa približno sto 
tisoč evrov manj. Povišanje na prihodkovni in odhodkovni strani je 
predvsem na račun investicij, medtem ko ostala sredstva ostajajo na 
ravni realizacije v letu 2011. Svetniki so predlog rebalansa letošnjega 
proračuna, ki predvideva, vključno s projektom GOŠO, kar 83,3 % 
investicijskih odhodkov in transferov, sprejeli, in sicer so združili 
prvo in drugo obravnavo. V prvi obravnavi pa so sprejeli tudi predlog 
proračuna za prihodnje leto, 
ki predvideva 6,1 milijona 
evrov pr ihodkov in 6,2 
milijona evrov odhodkov. 

2. S sprejetim Odlokom 
o poslovanju in trženju 
sejma v Mokronogu se 
bo uredilo poslovanje in 
trženje na sejemskem pro-
storu v naselju Mokronog 
in v skladu s tem določilo 
območje sejma, pravice in 
dolžnosti organizatorja in 
upravljavca sejma, dneve 
in čas obratovanja sejma, 
predmet in pogoje trgo-
vanja, prodajna mesta ter 
število in velikost stojnic ter 
razmestitev prodajnih mest, vzdrževanje reda in čistoče, posebne 
storitve in pripomočke, sankcije zaradi kršitev in neupoštevanja 
določil tega odloka. 

3. Članici in člani Občinskega sveta so soglasno sprejeli Pravilnik 
o uporabi objektov Športnega parka Mokronog. Le-ta določa 
namen uporabe, upravičence do uporabe in njihove obveznosti ter 
način in pogoje za izbor uporabnikov Športnega parka Mokronog. 

4. Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in pada-
vinske vode je akt izvajalca javne službe (tj. Komunala Trebnje), po 
določilih katerega bo potekalo izvajanje javne službe v prihodnjem 
letu. V programu so zajete najmanj vsebine, določene v 17. členu 
Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospo-
darske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode. Članici in člani Občinskega sveta so soglasno sprejeli 
Program odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Mo-
kronog-Trebelno za leto 2012.

5. Program oskrbe s pitno vodo je dokument, ki ga pripravi iz-
vajalec javne službe oskrbe s pitno vodo za območje občine ali več 
občin, v katerih izvaja javno službo. Program oskrbe je izdelan po 
navodilih oz. na podlagi predpisanih obrazcev. Po navodilih Mini-
strstva za okolje in prostor izvajalec javne službe (v našem primeru 

Komunala Trebnje) pripravi enoten program oskrbe za vse občine, 
za katere izvajalec opravlja javno službo, in ga nato po potrebi le v 
nekaterih vsebinah deli po občinah skladno s tem navodilom ter ga 
pošlje v potrditev vsem občinam, na območju katerih opravlja javno 
službo. Soglasno je bil sprejet Program oskrbe s pitno vodo v 
občini Mokronog-Trebelno za leto 2012.

6. Občina Mokronog-Trebelno je 19. 1. 2012 prejela s strani JP Ko-
munala Trebnje poziv k aktivnemu sodelovanju pri razrešitvi zapleta 
in iskanju rešitev za morebitno nadaljnje obratovanje odlagališča 
Globoko pri Trebnjem oz. način reševanja z odpadki.  Agencija RS 
za okolje je zavrnila izdajo okoljevarstvenega dovoljenja odlagališču, 
upravljavec, tj. Komunala Trebnje se je na odločitev pritožila na Mi-
nistrstvo za okolje, po zavrnitvi njihove pritožbe na tej drugi stopnji 
pa sprožila tudi tožbo na Upravnem sodišču, ki je že odločilo in pritr-
dilo Agenciji RS za okolje. V tem primeru je odločitev Agencije RS za 
okolje pravnomočna. Inšpektorat za okolje in prostor je odlagališču, 

ki je brez okoljevarstvenega 
dovoljenja, določil rok za 
zaprtje z dnem 13. 4. 2012. 
Do takrat naj bi se poiskala 
nova lokacija za odlaganje 
odpadkov oz. kakšna dru-
ga možno rešitev. Če po 
določenem roku upravitelj 
ne bo zaprl odlagališča, bo 
verjetno potrebno plačevati 
globo. G. Povše, predstavnik 
Komunale, je natančno 
pojasnil vso kronologijo v 
zvezi z vsemi aktivnostmi, 
ki jih je Komunala Trebnje 
peljala glede pridobivanja 
obratovalnega dovoljenja 
odlagališča Globoko. Poja-

snjeno je bilo, da veliko oviro predstavlja dejstvo, da odlagališče 
nima odlagalnega polja, prav tako nima 55.000 prebivalcev, kot jih 
je potrebnih na podlagi obstoječe Uredbe. 

7. Pri točki Premoženjsko pravne zadeve je Občinski svet 
odločal o petih gradivih, in sicer: Odločanje o pravnem poslu 
menjave zemljišč parc. št. 810/5 s parc. št. 738/3 k. o. Ostro-
žnik, odločanje o pravnem poslu prodaje nepremičnine 
parc. št. 1322 k. o. 1417-Ornuška vas, nepremičnine parc. 
št. 2865/4 k. o. Trebelno, nepremičnin parc. št. 1357/2, 
1357/1, 1359 in 1358 k. o. 1417-Ornuška vas, odločanje o 
pridobitvi statusa javnega dobra za parc. št. 1517/3, 1517/4 
in 1185/2 k. o. 1411-Ostrožnik.

8. Občinski svet se je seznanil s Poročilom o delu Nadzornega 
odbora Občine Mokronog-Trebelno za leto 2011, Dokončnim 
poročilom o nadzornem pregledu posameznih postavk Pro-
računa Občine Mokronog-Trebelno za leto 2010 in Letnim 
programom dela Nadzornega odbora za leto 2012.

9. V svet Območne izpostave Javnega sklada Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti Trebnje se s strani Občine 
Mokronog-Trebelno imenuje g. Stanislav Peček, Ulica talcev 
10, 8230 Mokronog.

9. redna seja Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno 
je bila v sredo, 15. februarja 2012.
Na dnevnem redu je bilo 13 točk. 

Prisotnih je bilo vseh 11 članic in članov Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno.
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Spoštovani uporabniki pitne vode!
V letu 2011 smo upravljali z naslednjimi 

vodovodnimi sistemi: Trebnje, Čatež, Mo-
kronog, Trebelno,  Zaloka in Radulja. Vo-
dovodni sistem Mokronog, ki je v občini 
Mokronog - Trebelno oskrbuje s pitno vodo 
naslednja naselja: BELI GRIČ, GORENJA VAS 
PRI MOKRONOGU, GORENJI MOKRO-
NOG, HRASTOVICA, LOG, MARTINJA VAS 
PRI MOKRONOGU, MOKRONOG, MOST, 
OSTROŽNIK, PUGLED PRI MOKRONOGU, 
PUŠČAVA, RIBJEK, SLEPŠEK, in naselja 
v občini Šentrupert BISTRICA, DOLENJE 
JESENICE, PRELESJE, del RAKOVNIKA, 

ter naselji GLINEK in VOLČJE NJIVE, ki sta 
v občini Mirna.

Vodovodni sistem Trebelno, ki je v 
občini Mokronog - Trebelno oskrbuje s pitno 
vodo naslednja naselja: BREZOVICA PRI 
TREBELNEM, ČILPAH, DOLENJE ZABU-
KOVJE, DREČJI VRH, GORENJE ZABU-
KOVJE, JELŠEVEC, KRIŽNI VRH, MALINE, 
TREBELNO in VRH PRI TREBELNEM.

Vodovodni sistem Radulja , ki je v 
občini Mokronog - Trebelno oskrbuje s pitno 
vodo naslednja naselja: CEROVEC, RADNA 
VAS IN BITNJA VAS

Javnozdravstveni nadzor je izvajal Zavod 

za zdravstveno varstvo Novo mesto in je 
potekal v skladu s Pravilnikom o zdravstveni 
ustreznosti pitne vode (Ur. l. RS, št. 46/97, 
52/97, 07/00 in 52/00) in Pravilnikom o pitni 
vodi (Ur. l. RS, št. 19/04 in 35/04). 

Voda na vodovodnem sistemu Mokro-
nog, Trebelno in Radulja je bila v letu 
2011 zdravstveno ustrezna!
Več si lahko preberete na:
- www.komunala-trebnje.si
- Vodooskrba
- Poročilo o zdravstvenem nadzoru pitnih 

voda
V.d.direktorja: mag. Štefan Velečič

Delo Nadzornega odbora Občine Mokronog-
Trebelno v letu 2011

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki lahko pomembno prispeva k zagotavljanju pravilnosti in smo-
trnosti in sicer:
- neposredno, zaradi izvajanja nadzorov in poročanja o ugotovitvah, navajanju mnenj in priporočil ter
- posredno, zaradi opozoril pristojnim ministrstvom in računskemu sodišču glede morebitnih ugotovljenih hujših kršitev predpisov 

pri poslovanju občine.
V letu 2011 je nadzorni odbor deloval v okviru pristojnosti, ki so opredeljene v  statutu občine in v skladu s poslovnikom, ki ga 

sprejel na svoji tretji seji.
Nadzorni odbor  v sestavi treh članic je bil konstituiran na 1. seji dne 21.12.2010. V letu 2011 so se članice sestale na petih rednih 

sejah, na katerih so sprejele 27 sklepov, kateri so bili do konca leta 2011 v celoti realizirani. 
Sej nadzornega odbora so se po potrebi udeleževali tudi predstavniki občine. Sodelovanje z njimi je bilo konstruktivno in  korektno.
Predsednica oz. namestnica predsednice sta se udeleževali sej občinskega sveta ter o poteku sej tudi poročali na sejah nadzornega 

odbora, tako da je bil le-ta seznanjen  z vsemi aktualnimi zadevami, ki jih obravnava občinski svet.
V skladu z letnim programom dela je nadzorni odbor v letu 2011  opravil dva nadzora. Dokončni poročili o opravljenih nadzorih 

sta objavljeni na spletni strani občine. Prav tako so na spletni strani občine objavljeni poslovnik nadzornega odbora, letni program 
dela in vsi zapisniki sej, tako da je delo nadzornega odbora javno in transparentno. 

V decembru 2011 se je odprl elektronski naslov za nadzorni odbor, ki je nadzorni.mokronogtrebelno@gmail.com, in je tudi ob-
javljen na spletni strani občine. Na ta naslov bo lahko zainteresirana javnost podala pobude, vprašanja v zvezi s pristojnostmi dela 
nadzornega odbora. 

Jerneja Dragan

POROČILO O ZDRAVSTVENEM NADZORU PITNIH VODA V OBČINI  
MOKRONOG - TREBELNO, KI SO V UPRAVLJANJU JAVNEGA PODJETJA 
KOMUNALE TREBNJE D.O.O., V LETU 2011

MIKROBIOLOGIJA KEMIJA
Št. vz. U % NU % vzrok % Št. vz. U % NU % vzrok

MOKRONOG
vrtina 3 3 100 0 0 0 0 1 1 100 0 0
VH 5 5 100 0 0 0 0 2 2 100 0 0
omrežje 13 12 92 1 8 0 0 6 6 100 0 0
skupaj 21 9
TREBELNO
vrtina 3 3 100 0 0 0 0 1 1 100 0 0
VH 2 2 100 0 0 0 0 1 1 100 0 0
omrežje 7 5 71 2 29 0 0 2 2 100 0 0
skupaj 12 4
RADULJA
omrežje 4 4 100 0 0 0 0 2 2 100 0 0
skupaj 4 2

Tabela 1: Pregled mikrobioloških in kemičnih rezultatov v letu 2011

Legenda: U=ustrezno; NU=neustrezno, vzrok pri MKB= število vzorcev z Escherichia coli, vn – vidne nečistoče
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Do konca leta 2013 bo občina Mokronog-
-Trebelno bogatejša za najsodobnejše interne-
tno omrežje, optiko. Občina si je za izboljšanje 
telekomunikacijske mreže prizadevala že 
nekaj let, na poti do uresničitve cilja pa je bil 
odločilen korak uspešna prijava na razpis za 
pridobitev evropskih in državnih sredstev.

S sodobno gradbeno tehnologijo bo na 
območju občine Mokronog-Trebelno polo-
ženih več kot 99 kilometrov primarnega op-
tičnega kabla. Predvideva se izvedba 602-eh 
priključkov, in sicer za gospodinjstva, ki po 
podatkih ministrstva živijo na t.i. belih lisah. 
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo je na podlagi obstoječih sivih in 
belih lis določilo 602 gospodinjstva, ki bodo 
imela možnost prednostne priključitve v prvi 
fazi, to je takoj po končani izgradnji. Ostala 
gospodinjstva pa bodo imela možnost priklju-
čitve, ko bo za to pridobljeno soglasje s strani 
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo oziroma sedanjega Ministrstva za 
infrastrukturo. Glede na velik izražen interes 
občanov pričakujemo, da bo to soglasje s strani 
ministrstva pridobljeno čim prej.

Kabelska kanalizacija se povečini umešča ob 
javni, predvsem cestni infrastrukturi, kjer pa je 
iz projektne dokumentacije razvidno drugače, 
je potrebno pridobiti služnosti posameznih 
lastnikov zemljišč. Za ta zemljišča je potrebno 
posredovati in pridobiti podpisane služnostne 
pogodbe, in sicer zaradi kasnejše potrebe po 
vzdrževanju omrežja in za nemoteno delo 
ob izgradnji. Novo zgrajeno omrežje bo po 
končani gradnji prešlo v last občine, podjetje 
GVO d.o.o. pa bo imelo 20 letno koncesijo nad 
upravljanjem in vzdrževanjem omrežja.

Strošek za dostop do nove tehnologije bo 
192 evrov. Vgradnja priključnih omaric na ob-

močjih, kjer je primarni optični vod končan, se 
bo pričela spomladi. Rok za dokončni tehnični 
prevzem je 31. december 2012. Po izvedenem 
javnem razpisu za izbor več operaterjev bodo 
občani v nadaljevanju lahko izbirali med mo-
žnimi ponudniki. Izvedba razpisa je predvide-
na že v začetku druge polovice letošnjega leta.  

Stanje del v sklopu projekta GOŠO na dan 
29. 2. 2012 ocenjujemo z izvedbo 94% (oziroma 
93 km) opravljenih gradbenih del. Postavljen je 
tudi kontejner, namenjen funkcijski lokaciji, v 
kateri se zaključijo vsi optični kabli in v katerih 
bodo imeli postavljeno svojo aktivno opremo 
operaterji, kateri bodo ponujali storitve na 
tem omrežju. 

V času zime zaradi vremenskih razmer ni 
moč nadaljevati z gradbenimi deli, zato je v 
tem obdobju potekalo opremljanje funkcijske 
lokacije, vpihovanje prvih kablov in zaključe-
vanje na optični delilnik. Stanje del v sklopu 
projekta je v skladu s predvidenim terminskim 
planom izvedbe. 

Zaključitev opravljenih gradbenih del še ne 
pomeni tudi končne sanacije in vzpostavitve 
terena v prvotno stanje, saj bo temu posvečena 
največja pozornost skozi celotno letošnje leto. 
Z zaključkom vseh del na območju posameznih 

funkcijskih lokacij se bo dokončna sanacija 
potrdila z opravljenim zapisnikom ob ogledu 
terena. 

Lokacije izvajanja del se poskušajo uskladiti 
na podlagi dogovorov z lastniki, vsekakor pa 
je potreben še vpis služnosti. Vsi dogovori so 
bili izvedeni, vse pripombe pa odpravljene v 
najkrajšem možnem času. Izvedba izkopa in 
sama logistična priprava je dobro koordinira-
na, za varnost pri delu s stroji in mehanizacijo 
je dobro poskrbljeno.

S strani podjetja GVO ocenjujejo, da tako 
koordinacija na terenu kot tudi same mesečne 
koordinacije potekajo zelo dobro in usklajeno.

Ob tej priliki želimo ponovno OBVESTITI 
občane, da bomo v naslednjih mesecih pričeli s 
sklepanjem služnostnih pogodb za že zgrajeno 
hrbtenično omrežje. 

Prav tako lahko zainteresirani občani 
še vedno izrazijo interes za pridobitev 
priključka, in sicer tako, da podpišejo 
in pošljejo na Občinsko upravo ali di-
rektno na podjetje GVO, vzorec pogodbe 
o izgradnji naročniškega priključka na 
odprto širokopasovno omrežje, ki ga 
dobijo na sedežu Občine, dosegljiv pa je 
tudi na spletni strani Občine Mokronog-
-Trebelno.
Kontaktne osebe pri izvajanju projekta
Vodja projekta in koordinator s strani 
Občine Mokronog-Trebelno: 
Mojca Pekolj, direktorica OU 
E-mail: mojca.pekolj@mokronog-trebelno.si  
Telefon : 07/34 98 262  ali 041/669 210

Zanimiva in zahtevna tema 
O potencialih in omejitvah za razvoj v Občini Mokronog  bodo to 
pomlad razmišljale tudi mlade, neobremenjene in ustvarjalne glave 
študentov  krajinske arhitekture na Biotehniški fakulteti Univerze 
v Ljubljani pod mentorstvom profesorice dr. Mojca Golobič in asi-
stentke Nadje Penko Seidl.  Študenti 1. letnika II. stopnje bolonjskega 
študija (MSc) se pri predmetu krajinsko planiranje učijo uporabe 
teoretičnega znanja in metod planiranja skozi reševanje konkretnih 
primerov. Učitelji se potrudimo, da študente soočimo z aktualnimi 
primeri prostorskega načrtovanja, saj je to tako zanje najbolj zani-
mivo, prinese pa pogosto zanimive, sveže ideje in predloge. 

V tem semestru bodo imeli študentje za izhodišče predlagano 
območje za proizvodne dejavnosti na meji med občinama Šentrupert 
in Mokronog - Trebelno.  Tema je zahtevna in zanimiva, saj odpira 
več vprašanj; od vrednotenja obstoječih potencialov in omejitev za 
predlagane dejavnosti; razmerja predlagane lokacije do drugih de-

javnosti v okolici; možnih alternativnih rešitev v občini Mokronog 
- Trebelno ali sosednjih občinah; pa vse do oblikovalskih rešitev. 

V petek, 2.3. so študentje obiskali občino Mokronog - Trebelno, 
kjer sta jih sprejela župan Anton Maver in vodja oddelka za prostor 
Mateja Podgoršek ter jim predstavila občino, vizijo razvoja, ter po-
budo in probleme v zvezi s predlaganim območjem Puščava. Nato 
so si študentje ogledali obravnavano območje ter še nekatere druge 
lokacije v občinah Mokronog in Šentrupert. Srečali so se tudi z žu-
panom občine Šentrupert, gospodom Rupertom Goletom. 

Do sredine junija, ko bodo predstavili svoje predloge;  čaka študente 
zahtevno delo:
- Analiza prostorskih možnosti in omejitev (potencialov in ranlji-

vosti prostora) v širšem območju
- Oblikovanje predlogov programa za območje cone 
- Oblikovanje predlogov prostorske ureditve za območja cone 
- Predstavitev rezultatov, izdelava  plakatov in brošure.

Projekt gradnje odprtega širokopasovnega omrežja 
(GOšO) elektronskih komunikacij v Občini Mokronog-
Trebelno – informacija o dosedanjih aktivnostih ter aktivnostih do zaključka projekta
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2. marca je na tridnevni študijski obisk v Slovenijo prispela 
skupina 23 prekaljenih turističnih delavcev iz Srbije. Prišli so 
na povabilo slovenskih turističnih vodnikov, ki želijo skozi 
sistematično delo na prostoru bivših jugoslovanskih republik 
povečati zanimanje za turistični in izobraževalni obisk Slovenije 
– razvijajoče se dežele trajnostnega geo turizma. 

»Slovenija v Evropi postaja vedno bolj prepoznavna in cenjena 
turistična dežela z dokaj ohranjenimi naravnimi viri, ki so temelj 
naraščajoči zeleni paradigmi nastajajoče družbe. Zato moramo 

kot obetajoči turistični biser Evrope, mnogo učinkoviteje kot 
doslej, opozarjati nase, najprej v naši soseščini, a tudi na Balkanu. 
»Znano je npr., da srbske turistične agencije vidijo Slovenijo le kot 
tranzitno deželo, skozi katero njihovi turisti potujejo v zahodno 
Evropo. In Slovenija na ta način izgublja dragocene priložnosti 
na pragu lastnega doma ...«, so zapisali avtorji projekta.

Idejni vodja projekta, ki so ga poimenovali »Spoznajmo Sloveni-

jo – jutri pripeljemo goste iz Srbije«, je Leon Šuštaršič, dolgoletni 
in prekaljeni turistični vodnik. Strokovno potovanje je potekalo 
v okviru trebanjske agencije Interflash, ki je pred kratkim pra-
znovala 20. obletnico obstoja. Od petka do nedelje so spoznavali 
Dolenjsko, Belo krajino in Posavje. Obiskali so še dolenjsko turi-
stično izpostavo na Gorenjskem in se podali tudi na Kozjansko, 
v Haloze, Maribor in v knežje mesto Celje.

V soboto, 3. Marca, so obiskali tudi našo občino. Gostitelj je 
bil župan, skupaj z Društvom podeželskih žena Tavžentroža  KO 

Mokronog, Društvom vinogradnikov Mokronog in Čebelarskim 
društvom Trebelno-Mokronog.  Gostitelji, z županom na čelu, 
so za dobro organiziran obiske prejeli številne zahvale. »Toliko 
človeške sproščenosti, kot je bilo v središču vašega znamenitega 
slovenskega trga, pravzaprav ni bilo nikjer,« je med drugim zapi-
sano v eni izmed zahval. 

Marija Sitar

Ekipa, ki je pričakala goste Skupinska fotografija

Območje projekta v širšem kontekstu naselja Mokronog Uradni kartografski del »plana« z območjem OPPN

študijski obisk 
skupine turističnih delavcev iz Srbije

Projekt stanovanjsko poslovne cone Mokronog
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Na Občini Mokronog-Trebelno pričenjamo s pripravami na projekt 
stanovanjsko poslovne cone Mokronog. Območje urejanja se nahaja 
v trikotniku med Starim trgom in Florijansko cesta ter načrtovanim 
koridorjem za obvozno cesto in je veliko približno 4,5 ha.

V dani prostor bomo usmerjali in umestili objekte za potrebe 
centralnih dejavnosti ter drobnega gospodarstva (obrt in podjetni-
štvo) in stanovanjsko gradnjo enodružinskih hiš. Na Občini smo v 
letošnjem in tudi preteklih letih že prejeli nekaj tovrstnih namer in-
vesticijske gradnje iz strani poslovnih subjektov ter posameznikov. 

S projektom stanovanjsko poslovne cone Mokronog na občini 
nadaljujemo z uresničevanjem zastavljenih ciljev iz temeljnega 
dokumenta razvojnega načrtovanja v občini, Vizija in strategija 
občine Mokronog-Trebelno. Med njimi izpostavljamo naslednja cilja:

Občino Mokronog-Trebelno bo odlikovalo razvito gospodarstvo. 
Ob industriji bodo delovna mesta zagotavljali podjetništvo in 
obrt, turizem ter dopolnilne dejavnosti na kmetijah,

Lepo bivalno okolje, prijaznost do mladih družin ter infra-
strukturna urejenost bodo ustvarjale prijetno bivalno okolje.

Izdelava in sprejetje OPPN tako predstavlja enega od prvih 
korakov projekta na poti do njegove izvedbe. Začetek postopkov 

izdelave prostorskega dokumenta za stanovanjsko poslovno cono 
Mokronog načrtujemo že v tem mesecu. Z javnim pozivom, ki je 
tudi objavljen tej številki glasila Odsev, pa želimo še dodatno pre-
izkusiti zanimanje domače in širše javnosti za investicijsko gradnjo 
na predmetnem območju.

1Op. V pomladnih mesecih na Občini načrtujemo javno razgrnitev 
in javno obravnavo OPN-ja. Njun natančen datum bomo najavili z 
javnim naznanilom in v svetovnem spletu. 

Iz določil obstoječega Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za naselje Mokronog (Skupščinski Dolenjski list, št. 
9/1990, Ur. l. RS, št. 13/2004, 115/2004, 48/2005, 108/2006, 
13/2008, 11/2009 in 74/2010 izhaja, da se lahko, ob sprejetju 
izvedbenega prostorskega akta (Občinski podrobni prostorski 
načrt – v nadaljevanju: OPPN), dani prostor načrtuje in ureja 
že pred sprejetjem Občinskega prostorskega načrta (OPN). 1

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Mokronog-Trebelno (uradno prečiščeno besedilo – UPB1), Uradni list RS št., 66/2010, 
Občina Mokronog-Trebelno javno objavlja 

JAVNI POZIV
za preizkus zanimanja za investicijsko gradnjo na območju bodoče

stanovanjsko poslovne cone MOKRONOG
a. Upravičenci za podajo zanimanja so posamezniki ali organizacije, katerih dejavnosti in/ali zanimanje so usmerjeni na področja 

centralnih dejavnosti, obrti in podjetništva ter načrtujejo skorajšnjo investicijsko gradnjo na območju JV Slovenije, v Mirenski 
dolini oz. v Mokronogu. Med upravičence se štejejo tudi posamezniki in/ali investitorji stanovanjske gradnje.

b. Upravičenci morajo biti polnoletni in opravilno sposobni

c. Pisna podaja zanimanja mora vsebovati (anketni vprašalnik):
a. Naziv, naslov ter ime in priimek predlagatelja/ice s telefonsko številko in e-naslovom;
b. Označbo vrste zanimanja (centralne dejavnosti, obrt, podjetništvo, enodružinska hiša) in njegovo kvantiteto 
 (približno potrebna površina v m2) in drugo. 

d. Način posredovanja zanimanja: Upravičenci pošljejo izpolnjen anketni vprašalnik po pošti ali na elektronski naslov, s 
pripisom »STANOVANJSKO-POSLOVNA CONA MOKRONOG« do 10. aprila 2012 do 15. ure.

a.  na naslov:  
OBČINA MOKRONOG-TREBELNO
Pod Gradom 2
8230 Mokronog

b. na elektronski naslov:
obcina@mokronog-trebelno.si

e. Drugo: Z upravičenci, ki boste podali zanimanje, bomo vzpostavili kontakte v fazi izdelave osnutka Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN), to je predvidoma aprila in maja 2012.

f. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Mateja Podgoršek, višja svetovalka za okolje in prostor, telefon 07/ 34 98 264, 
fax: 07/34 98 269, e-naslov: mateja.podgorsek@mokronog-trebelno.si

Vljudno vabljeni k sooblikovanju stanovanjsko-poslovne cone Mokronog, s katero uresničujemo skupne cilje 
vizije razvoja naše občine Mokronog-Trebelno. 
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Spremembe v zobozdravstvu v 
zdravstveni postaji Mokronog

V zadnjem času lahko v medijih neprestano spremljamo informacije 
o tem, kako bo potrebno v javnem sektorju varčevati. Žal v to kategorijo 
spada tudi zdravstvo.

V zdravstvenem domu Trebnje se izredno trudimo, da pacienti ne bi 
občutili posledic zmanjšanih sredstev v zdravstveni blagajni. Posku-
šamo poiskati vse notranje rezerve in čim bolj obvladovati stroške ter 
reorganizirati delo tako, da se ne bi zmanjšala kvaliteta in dostopnost 
storitev.

Konec lanskega leta se je naš dolgoletni sodelavec, zobni tehnik iz 
zobozdravstven službe Mokronog, zasluženo upokojil. Po pravilih, ki 
ji že več let narekuje (in plačuje) Zavod za zdravstveno zavarovanje 
(ZZZS),  mora en zobni tehnik »pokrivati« dva zobozdravnika. Torej 
nima vsak zobozdravnik svojega zobnega tehnika. Ker se zobozdra-
vstvena dejavnost v ZD Trebnje opravlja na treh lokacijah, smo bili 
prisiljeni dejavnost zobne tehnike združiti na enem mestu. S tem smo 
znižali stroške obratovanja, saj je vzdrževanje opreme in zalog potro-
šnega materiala cenejše.

Z navedenim ukrepom je ostala kvaliteta in dostopnost zobozdra-
vstvene protetike za paciente na popolnoma enakem nivoju kot pred 
spremembo. Vse storitve, ki jih plačuje ZZZS oziroma jih pacienti 
naročijo kot samoplačniške, zobozdravnik opravi na isti, pacientu 
prijazen, način.

Zaposleni v zdravstveni postaji Mokronog se vseskozi trudijo ustreči 
vsem pričakovanjem pacientov. Žal so včasih pričakovanja takšna, da 
jih ZZZS ne plača. Ker pa pacienti tega pogosto ne želijo razumeti, se je 
v preteklosti zgodilo, da je osebje opravilo tudi kakšno storitev zastonj 
(brez plačila s strani ZZZS, samo da so bili pacienti zadovoljni). Žal se 
bo, zaradi varčevanja, potrebno popolnoma prilagoditi pravilom, ki 
jih glede plačevanja storitev določa ZZZS, in neutemeljenim pričako-
vanjem pacientov več ne bo možno ustreči. ZD Trebnje namreč nima 
nikakršnih rezervnih sredstev, s katerimi bi krili take posege (npr. 
hitra popravila protez).

Vsi pacienti, ki imajo težave z zobnoprotetičnimi izdelki, naj se 
oglasijo pri svojem izbranem zobozdravniku, kjer bodo dobili vse 
informacije o storitvah, ki jih krije ZZZS, in o storitvah, ki jih lahko 
naročijo kot samoplačniki.  

Direktorica ZD Trebnje, mag. Vera Rozman, univ. dipl. ekon.

Zdravstveni dom Trebnje pridobil 
certifikat standarda iso 9001:2008

V Zdravstvenem domu Trebnje zasledujemo naslednje poslanstvo: S pomo-
čjo strokovno usposobljenih in motiviranih zaposlenih nuditi našim 
občanom kakovostno, strokovno, hitro, ter njihovim pričakovanjem 
prilagojeno zdravstveno oskrbo, tako na področju  diagnostike, tera-
pije, rehabilitacije in preventive, kot na področju službe neprekinjene 
nujne medicinske pomoči, ob hkratnem zasledovanju cilja uspešnosti 
in učinkoviti  poslovanja.

Zavedamo se, da je zdravje  najpomembnejša vrednota. Osrednje vodilo 
Zdravstvenega doma Trebnje pri izvajanju zdravstvenega varstva za potrebe 
uporabnikov zdravstvenih storitev je zagotavljanje optimalnih zdravstvenih 
storitev na primarni ravni ter učinkovito in poslovno uspešno sodelovanje z 
vsemi udeleženci v procesu. Prizadevamo si sproti obvladovati naraščajoče 
potrebe po zdravstvenih storitvah, ki so posledica hitrega širjenja in razvoja 
medicinske znanosti, uvajanja sodobnih tehnoloških postopkov ter sodobnejših 
medicinskih materialov pri opravljanju storitev, demografskih značilnosti 
prebivalstva in s tem potrebne spremembe strukture storitev, pojav novih 

bolezni in drugih nevarnosti ogrožanja zdravja prebivalstva.
V prizadevanjih, da bi zagotavljali kakovostne storitve za naše 

uporabnike zdravstvenih storitev, smo se odločili za z izgradnjo 
in vodenje sistema kakovosti po zahtevanih standardih  ISO 
9001:2008, ki smo jo kronali  s prejemom certifikata v mesecu 
februarju 2012.

Zagotavljanje kakovostne zdravstvene oskrbe smo vgradili v vse 
procese delovanja zavoda.  Vsak zaposleni v ZD Trebnje razume in ure-
sničuje svojo osebno vlogo pri doseganju kakovosti storitev. Zaposleni se 
zavedamo, da je kakovost odgovornost vseh in da ima vsak posameznik 
pomembno vlogo pri razvoju in vzdrževanju sistema kakovosti. Zapo-
sleni so najpomembnejši vir za uresničitev ciljev zavoda. Prizadevamo 
si, da bi v vseh procesih dela preprečili izvore napak, morebitne nastale 
napake pa poskušamo takoj odpraviti. 

Prejeti certifikat kakovosti ISO 9001:2008 je potrditev, da je naša 
usmeritev prava in hkrati tudi velika zaveza do uporabnikov storitev, 
poslovnih partnerjev, zainteresirane javnosti in do zaposlenih, da 
bomo tudi v bodeče zasledovali cilj kakovosti na vseh področjih našega 
delovanja.

Koncept lokalne 
samouprave je dober

Predsednik Združenja občin Slovenije in 
župan občine Pivka Robert Smrdelj se je odzval 
na revizijsko poročilo Računskega sodišča RS 
– Ureditev področja občin. Računsko sodišče 
opozarja na preveliko razdrobljenosti občin. 
Predsednik ZOS je ocenil, da je koncept lokalne 
samouprave v Sloveniji dobro postavljen in da 
so tudi majhne občine, posebej na območjih, ki 
so slabše razvita, dober razvojni instrument.

Računsko sodišče je namreč v torek, 06. 
02. 2012, opozorilo na preveliko razdroblje-
nost občin in dejstvo, da ima več kot polovica 
občin manj kot 5000 prebivalcev, čeprav bi to 
morala biti izjema in ne pravilo. Prav tako so 
pristojnemu ministrstvu predlagali, naj se loti 
priprave strategije razvoja lokalne samouprave.

Predsednik ZOS je poudaril, da je v ustavi 
zapisan koncept, ki predvideva občine, ki 

so blizu ljudem, in pokrajine, ki skrbijo za 
širši razvoj območij. Ta koncept je dober in 
koristen, občine pa niso krive, da politika ni 
sposobna ustanoviti pokrajin. Prepričan je, da 
je ustanovitev pokrajin ekonomsko upraviče-
na, vse majhne občine pa so nastale v skladu 
z nekdanjim zakonom, ki je predvideval tudi 
ustanovitev občin z manj kot 5000 prebivalci. 

Dodaja, da se mora politika odločiti, ali 
želimo enakomeren razvoj celotne države ali 
nameravamo razvijati le večja mestna središča. 
Če slednje, potem majhnih občin ne potrebu-
jemo, denar in razvoj pa bosta skoncentrirana 
v večjih središčih. To je sicer bolj racionalno, a 
hkrati pomeni dodatne stroške mestnih občin 
zaradi večjega števila ljudi, po drugi strani pa 
bo denimo na podeželju prišlo do zaraščanja 
krajine, večje požarne ogroženosti in podobno.

Majhne občine so dražje, priznava Smrdelj, 
a dodaja, da bi težko našli boljši razvojni in-
strument, kot je občina. Kot ponazarja, je tudi 

napeljava vodovoda v neko vaško skupnost 
bistveno dražja kot v naselju oziroma je ob 
preračunu stroškov cena vode celo dražja, 
kot če bi jo kupovali v plastenkah. Pa vendar 
občina poskrbi za to, da tudi v vasi dobijo vodo, 
posredno to pomeni tudi ohranjanje ljudi v vasi 
in s tem razvijanje pokrajine.

Računsko sodišče je tudi opozorilo, da bi 
bilo potrebno uvesti več nadzora glede raz-
polaganja občin z zemljišči ter sankcije, če 
postopki ne bodo otekali v skladu s predpisi. 
S sankcijami se predsednik ZOS strinja, glede 
dodatnega, predhodnega nadzora pa pravi, 
da je treba uvesti koncept zaupanja in odgo-
vornosti. V prvi fazi je torej treba občinam 
zaupati, da delajo za dobro ljudi in ni treba 
dodatno zapletati postopkov s pridobiva-
njem vseh možnih soglasij, po drugi strani 
pa morajo pristojni v občinah tudi prevzeti 
odgovornost.

 Združenje občin Slovenije
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Nagrade za izjemne gospodarske in 
podjetniške dosežke, ki so najstarejša 
in najprestižnejša tovrstna priznanja v 
Sloveniji, je GZS letos podelila že štiriin-
štiridesetič, kot priznanje tistim gospo-
darstvenikom, ki že vrsto let uspešno 
vodijo svoja podjetja. Letošnjih nagrajen-
cev je bilo 10, prihajajo pa iz šestih regij 
in sedmih panog.

Nagrado podeljujejo iz vrst velikih, 
srednjih in malih družb. Iz vrst srednjih 
družb je nagrado prejel Franc Frelih, 
Plasta d. o. o., ki je podjetje ustanovil že 
leta 1980. 

»Danes je podjetje eno največjih slo-
venskih podjetij za predelavo plastike 
in vodilni proizvajalec PELD in PEHD 
regenerata. Z lastnim znanjem, sodobno 
tehnološko opremo in računalniško pod-
prtimi sistemi izdelujejo različne vrste 
tehnološko zahtevnih folij in polietilen-
ske, tudi biorazgradljive vreče. Družbo 
odlikujejo razvojni in finančni rezultati s 

skoraj trikratno višino dodane vrednosti 
na zaposlenega v primerjavi s panogo kot 
tudi nizki stroški dela glede na panogo. 
Prihodki na zaposlenega so prav tako 

izrazito visoki kot tudi  dobičkonosnost 
kapitala in sredstev.  Med ostalimi trgi 
izvaža podjetje tudi na konkurenčen 
italijanski trg, kjer dosega povprečno 21 
odstotno rast. Okoljska ozaveščenost se 
odraža v pristopih k varovanju okolja, 
kot je na primer prevzem in reciklaža 
ostankov folij od partnerjev, za kar so raz-

vili posebni proizvodni liniji. Podjetje je 
vključilo tudi evropski projekt PLASTiCE, 
katerega cilj je identifikacija in odprava 
omejitev, ki preprečujejo hitrejšo in bolj 
množično uveljavljanje trajnostnih vrst 
plastike, predvsem biorazgradljive plasti-
ke in plastike na osnovi obnovljivih virov 
v srednji Evropi. Družbeno odgovornost 
izkazujejo z vzpodbujanjem kulturnih in 
športnih dogodkov ter sorodnih akcij v 
lokalnem okolju,« so zapisali v obrazlo-
žitvi nagrade.

Tudi v Mokronogu imamo podjetje, ki 
je v lasti gospoda Franca Freliha. To je 
podjetje SEP proizvodnja in storitve d. 
o. o., ki zaposluje 99 delavcev. Ponosni 
smo na to. 

Gospodu Francu Frelihu izrekamo v 
imenu Občine Mokronog-Trebelno in 
vseh njenih občanov iskrene čestitke ob 
laskavi nagradi in mu želimo uspešno 
delo še naprej!

Anton MAVER, župan

Čez nekaj dni bomo vsi vestni in ozaveščeni  
posamezniki ponovno zavihali rokave in 
odšli čistit v naravo, kar so tam brezbrižno 
odvrgli manj vestni in še manj ozaveščeni lju-
dje, ki se bodo odgovornega ravnanja  morali 
še naučiti. Piker  uvod si drznem privoščiti 
za voljo vseh tistih, ki že leta in leta vlagajo 
trud v čistejše okolje in verjamem, da vsem 
po malem prekipeva ob vnovičnih pogledih 
na divje odložene kupe smeti.

V akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu! 
smo uspešno združili moči in ne moremo 
zanikati, da je na tem področju prišlo do 
nekaterih sprememb.  Cilj resda ni dosegljiv v 
enem samem dnevu, vendar je ta edinstvena 
zgodovinska akcija v naši državi pošteno 
obogatila ekološko zavest. Lahko nam je v 
dokaz in poduk, da skupaj res zmoremo več in 
imamo združeni tudi moč delati spremembe. 

Pod pritiskom aktivnih in ozaveščenih 
državljanov so institucije na sistemski ravni 
prisiljene delovati in v polnejši meri uresniče-
vati svoj namen. Primer  11.000 eurov težke 
kazni za divje odložene odpadke izpred nekaj 

dni je posledica pozornosti 
in aktivnega nastopa posa-
meznika, ki je s pomočjo 
fotografije in prijave uspel 
'zašiti' neodgovorno pod-
jetje.  Vsak od nas lahko 

sproži naslednjo vzgojno potezo za nevestne 
onesnaževalce, zato (p)ostanite pozorni in 
prijavljajte odlagališča. To lahko storite preko 
vzpostavljenega Registra divjih odlagališč, na 
info@ocistimo.si ali preko brezplačne telefon-
ske številke 080 2262. Vsako odlagališče, ki 
ga boste prijavili, bo prišlo tudi v poštev za 
čiščenje v akciji Očistimo Slovenijo 2012.

24. marca vas vabimo, da se v čim večjem 
številu udeležite vseslovenske čistilne akcije, 
ki naj bo ponovno skupno darilo naši naravi 
in vzpodbuda za nadaljnje aktivnosti na po-
dročju trajnostnega reševanja problematike 
ravnanja z odpadki. Tokrat nas bo na ta dan 
čistilo več narodov - skupaj bomo otvorili 
globalno akcijo World Cleanup 2012 in do 
25. septembra bo čiščenje zajelo večino držav 
sveta. Z največjim prostovljskim gibanjem v 
zgodovini človeštva se v skrbi za prihodnost 
postavlja nov mejnik in verjamem, da bomo 
skupaj krojili čisto zgodbo o uspehu.

V občini Mokronog-Trebelno se bomo 
prostovoljci zbrali na običajnih zbirnih me-
stih, ki bodo pred akcijo javno objavljena, 
poskrbljeno pa bo tudi za rokavice, vreče in 
malice. Razširite glas o akciji in k čiščenju 
povabite vse svoje znance, da se 24. marca  v 
prijetnem duhu zberemo, uživamo v druženju 
in vmes še malo pospravimo po naših poteh, 
travnikih, gozdovih ... 

Za konec dodajam le še novico, da je svojo 
udeležbo pri čiščenju v naši občini zgledno 
najavil tudi evropski poslanec g. Lojze Peterle.  

Za vsa vprašanja, predloge in informacije 
vas vljudno vabim, da se obrnete na občin-
skega koordinatorja akcije: Nataša Šuštaršič 
(natasa.sustarsic@gmail.com, 041 926 687) 
ali na info@ocistimo.si.                                         N.Š.

Nepooblaščeno 
zbiranje denarja
Lokalni informatorji so sporočili, da so se 
na področju Škofje Loke našli posamezniki, 
ki zlorabljajo projekt Očistimo Slovenijo 
2012 in nepooblaščeno predvsem obrtnike 
in podjetja prosijo za donacije (po naših 
informacijah 150 EUR). Več podatkov o 
zbirateljih še nimamo, zato pozivamo 
vsa podjetja ali posameznike, ki dobivajo 
prošnje za kakršne koli donacije, naj vero-
dostojnost preverijo pri lokalnem koordina-
torju oziroma v Društvu Ekologi brez meja 
na info@ocistimo.si. Hvala! 
Dodatne informacije: Polonca Štritof, vodja 
komuniciranja Očistimo Slovenijo 2012, 
tel.: 051 628 225, polonca.stritof@ocisti-
mo.si; Skype: poloncelj www.ocistimo.si; 
FB: Ekologi brez meja Twitter: @ocistimo, 
#ocistimo2012; koordinatorka za občino 
Škofja Loka Lea Mlakar Očistimo Slovenijo 
2012, amitel@siol.net, tel.: 040 332 602

Franc Frelih – PLASTA d. o. o.  prejemnik 
nagrade Gospodarske zbornice Slovenije

Očistimo Slovenijo 2012 – 24. marca tudi v naši občini 



11
leto VI., številka 19, marec 2012

Minimalni bivanjski in higienski 
standardi za nastavitev tujcev

Upravna enota Trebnje obvešča delodajalce, ki tujca zakonito 
zaposlujejo, ter pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje 
dejavnosti, ki imajo s tujcem sklenjeno pogodbo o delu, če temu 
tujcu oddajo nastanitveni prostor, ki ga imajo v lasti ali najemu, 
da morajo zagotavljati minimalne bivanjske in higienske stan-
darde za nastanitev tujcev, ki so zaposleni ali delajo v Republiki 
Sloveniji, kot je to določeno v Pravilniku o določitvi minimalnih 
standardov za nastanitev tujcev, ki so zaposleni ali delajo v Re-
publiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 71/2011).

Tujec, ki ima veljavno dovoljenje za prebivanje v RS, mora k 
prijavi prebivališča predložiti dokazilo, da ima pravico do prebi-
vanja na naslovu, ki ga prijavlja. Kot dokazilo, da ima pravico do 
prebivanja na naslovu, se šteje dokazilo o lastništvu, najemna 
ali podnajemna pogodba ali pisno soglasje lastnika oziroma 
solastnikov stanovanja. 

Glede na navedeno mora tujec, ki prijavlja prebivališče, od 1. 
1. 2012 dalje predložiti najemno ali podnajemno pogodbo ali 
pisno soglasje lastnika oziroma solastnikov stanovanja, ki morajo 
vsebovati tudi podatek o površini najemnega prostora, šte-
vilu oseb, ki ta prostor uporabljajo, in višini najemnine.

Upravna enota kot prekrškovni organ
Upravna enota Trebnje obvešča državljane, da je s 1. januarjem 

2012 pričela opravljati naloge prekrškovnega organa v skladu 
z 78. členom Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 
106/2010, v nadaljevanju ZMV), in sicer za prekrške, ki jih določa 
4. odstavek 33. člena ZMV, in za prekrške, ki jih določata 2. in  
5. odstavek 40. člena istega zakona.

Glede na zgoraj navedeno stranke opozarjamo, naj 
vsako spremembo, ki vpliva na spremembo podatkov v 
prometnem dovoljenju, dosledno prijavijo v zakonskem 
roku registracijski organizaciji ter v predpisanih rokih 
izpolnjujejo dolžnosti lastnikov vozil ob odjavi vozila, 
spremembi lastništva in prenehanju zavarovanja.

Za kršitve teh obveznosti so v zgoraj navedenih členih zakona 
predpisane globe, in sicer: 
•	 za	voznike	posameznike	 in	odgovorne	osebe	pravnih	oseb,	

samostojne podjetnike posameznike ali posameznike, ki sa-
mostojno opravljajo dejavnost državnih organov in organov 
samoupravnih lokalnih skupnosti, 200 oziroma 250 EUR

•	 za	pravne	osebe,	samostojne	podjetnike	posameznike	ali	po-
sameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, 1.000 oziroma 
2.000 EUR.

Upravna enota Trebnje obvešča, da v letu 2012 ( zlasti v spo-
mladanskih in poletnih  mesecih) poteče veljavnost osebnih 
izkaznic in potnih listov velikemu številu državljanov z območja 
Upravne enote Trebnje. Ker pričakujemo povečano število vlog 
in s tem podaljšanje roka za izdelavo osebnih dokumentov, vse 
državljane ponovno pozivamo, da pravočasno preverijo veljav-
nost svojih osebnih izkaznic in potnih listov  ter vlogo za izdajo 
novega osebnega dokumenta vložijo pravočasno. 

Osebna izkaznica ni obvezen dokument za mladoletne dr-
žavljane, mora pa jo imeti vsak polnoleten državljan s stalnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji, če nima druge veljavne javne 
listine, opremljene s fotografijo, ki jo je izdal državni organ (torej 
če nima veljavnega potnega lista, vozniškega dovoljenja, obmejne 
prepustnice, orožnega lista ipd.). 

Vloga za izdajo osebne izkaznice se lahko vloži le osebno, na 
kateri koli upravni enoti, ne glede na kraj stalnega prebivališča. 
Vlogo za izdajo osebne izkaznice mladoletne osebe, vloži zakoniti 
zastopnik. Otrok po dopolnjenem 8 letu starosti, mora biti ob 
vlogi navzoč. Vlogi je potrebno predložiti fotografijo ali potrdilo z 
referenčno številko iz sistema E-fotograf (slika v digitalni obliki) 
ter staro osebno izkaznico, ki jo uradna oseba uniči. 

Vlogo za izdajo osebnega dokumenta lahko vložite kadarkoli, 
tudi pred potekom veljavnosti, ki je navedena v dokumentu.

Osebna izkaznica je dokument za izkazovanje istovetnosti ter 
državljanstva, z veljavno osebno izkaznico pa lahko slovenski 
državljani tudi potujejo, in sicer v Avstrijo, Belgijo, Bolgarijo, 
Bosno in Hercegovino, Ciper, Češko, Črno Goro, Dansko, Esto-
nijo, Finsko, Francijo, Grčijo, Hrvaško, Irsko, Italijo, Islandijo, 
Latvijo, Litvo, Liechtenstein, Luksemburg, Madžarsko, Malto, 
Makedonijo, Nemčijo, Nizozemsko, Norveško, Poljsko, Portu-
galsko, Romunijo, Slovaško, Srbijo, Španijo, Švedsko, Švico in 
Veliko Britanijo. 

Cena, ki vsebuje plačilo obrazca s personalizacijo in upravno 
takso, trenutno znaša: 

OSEBNA IZKAZNICA 
oseba veljavnost cena
polnoletni državljan 10 let 18,77 EUR
otrok od  3-18 let starosti 5 let 14,25 EUR
otrok do 3 let starosti 3 leta 12,43 EUR

Vloga za izdajo potnega lista se tudi lahko vloži le osebno na 
katerikoli upravni enoti. Vlogi je potrebno priložiti star potni 
list, če je bil izdan, in svojo biometrično fotografijo. 

Cena, ki vsebuje plačilo obrazca s personalizacijo in upravno 
takso, trenutno znaša: 

POTNI LIST (z 32 stranmi)
oseba veljavnost cena
polnoletni državljan 10 let 41,55 EUR
otrok od  3-18 let starosti 5 let 34,75 EUR
otrok do 3 let starosti 3 leta 30,67 EUR

Potni list in osebna izkaznica se ne izdelata neposredno na 
upravni enoti, temveč ju izdela in personalizira pogodbeni 
proizvajalec Cetis. Pogodbeni roki za izdelavo osebnih doku-
mentov se bodo glede na pričakovano število vlog podaljšali, 
zato državljane pozivamo, da vlogo za izdajo novega dokumenta 
vložijo vsaj mesec dni pred potekom veljavnosti starega doku-
menta oziroma vsaj mesec dni pred tem, ko bodo potrebovali 
nov dokument.

Trebnje, marec 2012        
                                                                                                      

UPRAVNA ENOTA TREBNJE

Obvestilo o poteku veljavnosti večjega števila osebnih izkaznic in potnih listov 
v letu 2012 ter njihovi pravočasni pridobitvi 
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Izpostava Trebnje
Temeniška pot 1, 8210 Trebnje
Tel.: (07) 346 06 70, 
fax: (07) 346 06 73
E-pošta: ana.moder@siol.net
Splet: 
www.kmetijskizavod-nm.si

VNOS KMETIJSKIH SUBVENCIJ 2012
Vse vlagatelje subvencijskih vlog obveščamo, da v letošnjem letu 
ARSKTRP ne bo pošiljala predtiska zbirnih vlog. 
KGZS-Zavod Novo mesto izpostava Trebnje, zato poziva vse 
letošnje vlagatelje, da na UE Trebnje (tel. 07/34-82-284) opravijo 
vse morebitne prenose oz. spremembe gerk-ov, nosilcev in name-
stnikov kmetije ter uskladijo rabo kmetijskih zemljišč z dejansko 
rabo v naravi. To opravijo najkasneje en dan pred prihodom na 

vnos vloge na naši izpostavi. 
S subvencijsko kampanjo pričnemo 27. 2. 2012 in bo trajala do 
7. 5. 2012. Vlagatelje bomo vabili na izpolnjevanje po ustaljeni 
poti, in sicer pisno po abecednem vrstnem redu vasi. 
V primeru, da vabila do konca aprila 2012 ne boste prejeli, se 
takoj osebno zglasite na naši izpostavi.

PROSIMO VAS, DA SI ZA VABLJENI TERMIN VZAMETE 
ČAS IN SE DRŽITE ROKOV.  

BREZ TEHTNEGA RAZLOGA VAS NE BOMO PRESTAVLJALI 
OZ. VAM BOMO LAHKO ZAGOTOVILI VNOS PO REDNEM 
ROKU.

KGZS – Zavod Novo mesto izpostava Trebnje
Ana Moder, vodja izpostave

Dejstvo je, da v današnjih dneh pokurimo vse preveč fosilnih 
goriv, ki pa zelo slabo vplivajo na okolje. Vpliv tople grede, preve-
like emisije CO2, onesnaženje zraka in nastajanje ozonske luknje 
so posledice, ki jih ta goriva puščajo za seboj. Da bi naš planet 
obvarovali pred nadaljnjim uničevanjem, je treba naš način pri-
dobivanja energije prilagoditi naravnemu ritmu zemlje in njenim 
ekosistemom. Ena od rešitev je izkoriščanje sončne energije. 

Sončno energijo lahko uporabljamo za ogrevanje prostorov, 
vode, za proizvodnjo elektrike, za osvetljevanje in hišne po-
rabnike. Pri tem pa se pojavijo 
določeni tehnični in investicijski 
problemi. Kakor koli, sončna 
energija je energija prihodnosti, 
njeno uveljavitev pa ovira le 
draga cena v primerjavi z kon-
vencionalnimi viri energije.

Izrabljanje sončne energije je 
odvisno predvsem od količine 
sončnega sevanja, na katero 
vplivajo predvsem geografski 
dejavniki (relief, vreme, letni čas 
…). Lahko jo izkoriščamo na več 
različnih načinov: s solarnimi 
sistemi, s sončnimi kolektorji 
in s sončnimi celicami za pro-
izvodnjo električne energije 
– fotovoltaika. Gre za pretvorbo sončne energije neposredno v 
električno energijo preko sončnih celic. Proces pretvorbe je čist, 
zanesljiv in potrebuje le svetlobo kot edini vir energije.

Sončne celice so narejene iz silicija, iz drugega po vrsti najbolj 
razširjenega elementa v zemeljski skorji. (To je material, ki ob 
izpostavljenosti sončni svetlobi sprošča elektrone, kar povzroča 
nastajanje električnega toka in s tem enosmerno napetost.) Ele-
ktriko proizvajajo, dokler na njih seva sončna svetloba, skoraj ne 
potrebujejo vzdrževanja, ne onesnažujejo okolja in ne povzročajo 
hrupa, zato je proizvajanje elektrike na ta način najčistejše in 
najbolj varno. Njihova življenjska doba je 20 do 30 let. Sončne 

celice so najrazličnejših velikosti, toda večina od njih je velikih 
10x10cm in generirajo približno 0,5V napetosti. Te majhne celice 
nato povežejo skupaj v module in naprej še v velike površine, da 
dosežejo večje napetosti in moči.

Zadnjih dvajset let pa sončne celice v tako imenovanih foto-
voltaičnih sistemih predstavljajo enega najobetavnejših načinov 
proizvodnje električne energije. Specifična cena na enoto moči 
postavitve fotovoltaične elektrarne je zelo visoka, zato cena pro-
izvedene električne energije zaenkrat ne more biti  konkurenčna 

električni energiji iz fosilnih 
goriv. Nekatere evropske države, 
tudi Slovenija, so  tako uvedle 
spodbujevalne sisteme, ki z za-
gotovljenimi višjimi odkupnimi 
cenami spodbujajo investitorje 
za naložbe v te sisteme.

Za uveljavitev sončnih elek-
trarn so potrebni ustrezni eko-
nomski mehanizmi, da so vlaga-
nja za investitorje upravičena. Ti 
izboljšani ekonomski pogoji so 
tudi za državo koristni, saj omo-
gočajo razvoj proizvodnje serijske 
opreme, več vlaganj v tehnološke 
izboljšave, zniževanje stroškov, 
nova delovna mesta in večjo 

ekonomsko konkurenčnost. Po sedanjih ocenah je neposredno 
konkurenčnost sončnih elektrarn mogoče pričakovati postopo-
ma v desetih do dvajsetih letih, odvisno od razvoja cen fosilnih 
goriv in ukrepov za spodbujanje izgradnje sončnih elektrarn ter 
tehnološkega razvoja.

Solarna energija še vedno spada med zelo drage vire energije. 
Visoki stroški investicije in neinformiranost pogosto odvračajo 
ljudi od njene uporabe. Ampak cene se z leta v leto znižujejo, 
tako da bo morda v bližnji prihodnosti sposobna tekmovati s 
konvencionalnimi energetskimi viri. 

Jerneja Dragan

Sonce, neskončni vir energije
Sončna energija postaja ena od pomembnejših virov električne energije. Energija sonca je praktično neizčrpna.
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V Trebnjem je izvrsten uvodni nastop pripravil koncertni 
mojster ustne harmonike in umetniški vodja festivala Vladimir 
Hrovat; z akustično kitaro ga je spremljal Bojan Herman.

Za njim so se zvrstili Polona Jeršin, iz Šmarje Sapa (s kitaro jo 
je spremljal Peter Bržan), Oto Nemanič iz Metlike, Davorin Cej 
iz Nove Gorice, Edvard Žagar iz Ankarana, Janez Gašperin iz 
Medvod, Marjan Dirnbek iz Zagreba, Jože Markovič iz Škocjana, 
Silvo Girandon in Marjan Urbanija iz Domžal, Makedonec Dobre 
Solev, Robert Ivačič (s kitaro Blaž Kučuk), ansambel Janka Mla-
karja in ansambel Vladimirja Gramca s prijatelji.

Na reviji v Mokronogu so muzicirali ansambel Pelikan 
iz Sevnice, kvartet Poljanski orgličarji, ki domuje na Poljanah, 
iz Avstrije ansambel ustnih harmonik Vrbsko jezero, iz Pulja 
kvintet Osnovne šole Šijana, iz Hrvaške Istre je prišel tudi Trio 

Bajs, Belokranjec Janez Pezdirec je nastopil v družbi s sinovoma 
Alešem in Miho pod imenom Vezilo, iz KUD Oton Župančič Sora 
pri Medvodah sta nastopila dvanajstčlanski ansambel in še Trio 
Sora – oba je pripravil Vladimir Hrovat, ljubitelje bluesa pa sta 
z improvizacijami navdušila orgličarja Robert Ivačič in David 
Tomažin v spremstvu kitarista Blaža Kučuka.    

V drugem delu večera je obiskovalce dobesedno osvojil kvartet 
Harmonicamento iz Trossingena, kraja, kjer je doma znamenita 

tovarna ustnih harmonik Hohner. Kvartet, tri ženske in en moški, 
muzicira od leta 1997, ko je v Trossingenu zmagal na svetovnem 
festivalu ustnih harmonik. Od tedaj je imel več kot 150 nastopov, 
med drugim na Kitajskem, Japonskem, v Rusiji, ZDA, Estoniji … 
in v Mokronogu! V kvartetu igra nekdanja svetovna prvakinja v 
igranju na ustne harmonike Kathrin Gass, Gerhard Müller pa 
je med drugim tudi predsednik svetovnega združenja za ustno 
harmoniko Fédération Internationale de l'Harmonica (FIH) in 
organizator številnih mednarodnih festivalov ustnih harmonik, 
ki je izredno pohvalil mokronoški dogodek in povabil, da bi se 
festival »(ah), TE ORGLICE« predstavil naslednje leto v Trossin-
genu na prireditvi svetovnega združenja ustnih harmonikarjev.  

Revija v Mokronogu je bila tudi priložnost, da so zadnje febru-
arske sobote razglasili za DAN SLOVENSKIH ORGLIČARJEV. 

V utemeljitev so zapisali: zadnje sobote v februarju so že več kot 
desetletje zapisane v orgličarskem koledarju s praznično barvo, 
saj se takrat v Mokronogu že več kot desetletje odvija festival 
ustnih harmonik »(ah), TE ORGLICE« in ker se je zadnjo soboto 
prestopnega leta 2004 ustna harmonika prvič na Slovenskem 
množično predstavila na odru Slovenske filharmonije v Ljubljani, 
najeminentnejšem hramu slovenske glasbene umetnosti, v elitni 
družbi uveljavljenih glasbil, v rokah ljubiteljskih in akademsko 
izobraženih glasbenikov. Povejmo še, da je pobudo dal dr. Franci 
Marolt (nekdanji Mokronajzar), razglasil pa idejni oče festivala 
Stane Peček, ob asistenci umetniškega vodje Vladimirja Hrovata, 
mojstrov orglic Mira Božiča in Marjana Urbanije, vodje OI JSKD 
Trebnje Mojce Femec, predsednika FIH Gerharda Müllerja in 
drugih orgličarjev. 

Festivalu sta zaželela še veliko uspehov tudi župan občine 
Gračišće, Ivan Mijandrušić in župan občine Mokronog-Trebelno 
Anton Maver.

Mednarodni festival »(ah), TE ORGLICE je omogočila 
Občina Mokronog-Trebelno.

Festivalu so naklonjeni tudi Javni sklad Republike Slovenije 
za kulturne dejavnosti, E-TOM Mokronog in Kmetijska zadruga 
Trebnje.

Trinajsti mednarodni festival 

»(ah), TE ORGLICE«
je letos ponudil dve izvrstni reviji ustnih harmonikarjev, 24. februarja v Trebnjem in naslednji večer v Mokrono-
gu. Bilo je slišati od ljudske pesmi, bluesa, starih popevk, španskih romanc, do Bacha, Mozarta in Hačaturjana. 
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Mokronoški 
poštarji do 
prve svetovne 
vojne

Mokronoški poštni urad je pričel kot 
prvi na območju Mirnske doline poslovati 
1. marca leta 1851. Sprva je imel povezavo 
s poštnim uradom v Trebnjem, kasneje 
pa tudi z drugimi v okolici, ko so bili le-ti 
ustanovljeni. Prvi poštar, Janez Rozman, 
je v svoji hiši na Frengi (danes Gubčeva 
ulica 12) poleg pošte vodil tudi gostilno 
(kasneje poimenovana Pri stari pošti). 
Poštne konje je imel v hlevu za hišo. Ko so 
pošto pripeljali do trga, so tu konje zame-
njali in pošto ter ostalo blago peljali naprej 
s spočitimi konji. Poštni mojster Rozman 
je oskrboval s pošto kar sto trideset vasi v 
okolici Mokronoga, Trebelnega, Šentruper-
ta, Šmarjete, Škocjana, Tržišča in Krmelja. 
Po njegovi smrti, avgusta 1872, je opravljal 
delo poštnega mojstra do leta 1893 Janez 
Pleskovič. V tem času je pošta dobila svoje 
prostore v trgu, v hiši s številko 11, in 
sicer v njenem desnem spodnjem delu, v 
levem pa je bila gostilna. Danes ta hiša, 
med ljudmi poznana kot Heferletova, ne 
stoji več. Naslednji, doslej znani poštar, 
je bil Janez Ulepič, in sicer med letoma 
1896 in 1902. Za njim je vodenje pošte do 
leta 1911 prevzel Anton Jurkič, od takrat 

dalje pa Fran Eiletz (do maja 1918). Ali so 
bili poštni prostori vsa leta do 1918 v isti 
hiši, za enkrat še ni znano. Poštni mojstri 
so za opravljanje te službe zaposlovali več 
uslužbencev. Poštne pošiljke ob koncu 19. 
stoletja sta raznašala Jože Zorc in Jernej 
Švarc, v začetku 20. stoletja Franc Vrhov-
šek (“Grmčkov France”) in Janez Kovačič, 
po letu 1912 pa se je pridružil še Franc 
Strupeh. 

Poštni promet mokronoške pošte v letu 

1894 je bil primerljiv s takratno pošto v 
Trebnjem

in precej nižji od novomeške, ki je bila 
v tem letu četrta po vrsti glede prometa 
na Kranjskem. Telegraf pri mokronoški 
pošti je bil uveden v času poštnega mojstra 
Pleskoviča, in sicer 28. junija leta 1874. 
Leto zatem je preko njega v trg prispelo že 
25 državnih in 288 zasebnih, oddali pa so 
5 državnih in 353 privatnih telegramov. 

 Marjeta Bregar

PGD Štatenberk bo v letošnjem letu praznovalo 85-letnico 
obstoja. Aktivnosti v zvezi s praznovanjem visokega jubileja, ob 
katerem namerava društvo prevzeti novo vozilo GGV-1 in na 
ogled postaviti prenovljeni gasilski dom, so že stekle. 18. februarja 
so se štatenberški gasilci, številni gostje in prijatelji društva zbrali 

na 85. občnem zboru, na katerem so podelili starostne značke in 
priznanja članom za delo v društvu, analizirali delo v preteklem 
letu in postavili cilje za leto 2012. Slednje bo minilo predvsem 
v znamenju nabave novega vozila, za katerega v Štatenberku 
sredstva še zbirajo, ureditvi fasade in okolice gasilskega doma 
ter mnogih operativnih dejavnostih. Med njimi bodo prednjačila 
gasilska tekmovanja (PGD Štatenberk se bo konec maja oziroma 
v začetku junija udeležilo članskega in mladinskega državnega 
tekmovanja), usposabljanja, čistilna akcija, vsakoletni pregled 
hidrantnega omrežja in požarne vaje. Trenutno pa že potekajo 
vaje ekip članov A in članic A, ki bosta sodelovali na treh tekmah 
regijskega tekmovanja v sesalnem vodu. 

10. februarja je na požarnem območju PGD Štatenberk izbruh-
nil požar, in sicer na gospodarskem poslopju v kraju Čilpah. S 
požarom, hudim mrazom in težavami s požarno vodo so se borili 
štatenberški gasilci, gasilci iz PGD Trebelno in PGD Mokronog. 
Gasilci iz omenjenih društev so ogenj, ki je zajel približno tretjino 
ostrešja, uspešno ukrotili, zavarovali preostanek poslopja ter pred 
ognjem pravočasno umaknili premoženje.

Miran Zore

85. občni zbor PGD štatenberk

Hiša, v kateri je bila prva mokronoška pošta. 
Razglednico hrani Dolenjski muzej Novo 
mesto.

Poštni mojster Janez Pleskovič z družino. 
Fotografija last: Anica Gernedl.
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Zimske aktivnosti PGD Mokronog
December 2011 
1. dec. –  utrditev okolice doma za asfaltiranje  
4. dec. – redne društvene vaje

Januar 2012
8. jan. – redne društvene vaje, zamenjali žlebove na domu 
14. jan. – požar kurilnice v Bruni vasi 
20. jan. – manjše popravilo na GVC 16/25 
21. jan. – sestanek upravnega in nadzornega odbora za pripravo na občni 
zbor 
25 in 26 jan. – na Igu, usposabljanje treh članov za nosilce izolirnih di-
halnih aparatov 
28. jan. – občni zbor mladine 
30. jan. – popravilo izpušne cevi na GVC 24/50

Februar 2012
1.feb. –  dimniški požar v Srednjih Laknicah 
5.feb. –  redne društvene vaje 
10.feb. – požar gospodarskega poslopja v kraju Čilpah 
11.feb. – čiščenje vozil in opreme po intervenciji 
16.feb. – posvet poveljnikov in podpoveljnikov na GZ Trebnje na temo 
Gašenje sončnih elektrarn 
19.feb. – sodelovanje na pustnem karnevalu s prispevkom osmih nasto-
pajočih skupin 
25.feb. – priprava članov za tekmovanje v spajanju sesalnega voda 
25.feb. – obisk hrvaških gostov iz kraja Gračišče 
29.feb. – PGD Mokronog je prejelo zlato plaketo Civilne zaščite v Semiču

Zahvala Tavžentrož
Na praznični dan, 25. 12. 2011, je v župnijski cerkvi 
Svetega križa na Trebelnem potekal že tretji tradi-
cionalni božični koncert pevk Društva podeželskih 
žena Tavžentroža s Trebelnega. Koncerta se vsako 
leto udeleži večje število obiskovalcev od blizu in 
daleč, tako da je bila cerkev že skoraj premajhna za 
vse. Nastopajoči smo obiskovalcem želeli s pesmijo 
praznično vzdušje narediti še bolj praznično. Glede 
na odziv in razpoloženje obiskovalcev nam je očitno 
uspelo, kar nam je dalo volje in energije za naprej. 
Pri organizaciji koncerta gre zahvala najprej nasto-
pajočim pevkam Tavžentroža, solistom Ivici Kocjan 
Anderlič, Jerneju Žagarju in Roku Kocjanu, zboro-
vodkinji Gabrijeli Cedilnik, Primožu Cedilniku, ki je 
poskrbel za spremljavo, in Alji Suljić za povezovanje 
koncerta. Posebna zahvala gre tudi Lojzetu Metel-
ku, Lojzetu Sinurju, Tonetu Pungerčarju in Justi 
Železnik za pripravo in postrežbo s toplimi napitki 
po končanem koncertu. Zahvaljujemo se vsem 
članicam Društva podeželskih žena Tavžentroža, 
ki so obiskovalce pogostile s sladkimi prigrizki, ter 
Janezu Grabnarju za vsestransko pomoč. Lepa hvala 
tudi gospodu župniku, ki nam je omogočil prostor 
za izvedbo koncerta, ter gospodu županu, Antonu 
Mavru, za spodbudne besede. Iskrena hvala tudi do-
natorjema Robertu Gregorčiču in Janezu Grabnarju.  
Nasvidenje na prihodnjem božičnem koncertu.

ORGANIZIRA 20. TRADICIONALNI 
DOBRODELNI KONCERT

SOŽITJE TREBNJE
Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju

Nihče ni tako velik, 

da ne bi potreboval pomoči -

in nihče ni tako majhen, 

da je ne bi mogel nuditi.

 (kralj Salomon)

Na koncertu bodo sodelovali: 
-  Prifarski muzikanti, 

-  Nuša Derenda, 

-  Nina Pušlar, 

-  učenci OŠ Mirna s prilagojenim programom, 

-  VDC Novo mesto - enota dnevnega varstva in 

bivalna enota Trebnje, 

-  Občinski pihalni orkester Trebnje in Trebanjske 

mažorete,

-  Glasbena šola Trebnje,

-  Orkester slovenske policije,

-  gostje: skupina Los Faycanes s Kanarskih otokov, 

-  prireditev bo povezoval Robert Erjavec.

Vstopnina 5 EUR, predprodaja vstopnic:
- Papirnica Pingo Trebnje
- Bencinski servis DEU Mokronog

 PETEK, 30. MARCA 2012, OB 19. URI 
V ŠPORTNI DVORANI OŠ TREBNJE

PRISRČNO VABLJENI!
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AA
po treh mesecih 
delovanja 

Skupina anonimnih alkoholikov je sre-
di lanskega novembra pričela delovati v 
našem okolju nekako tiho, ob strani, tako 
kot začne delovati alkohol na človeka, ki 
ni več zmeren pivec, ima z njim že težave 
in počasi postaja alkoholik. Skupini je 
prijazno ponudil prostor za delovanje 
Zdravstveni dom Trebnje. 

Skupina je 27. marca predstavila svoj 
program in način delovanja, z edinim 
ciljem, prenehati piti! Predstavitve se je 
udeležilo okoli 25 ljudi. Uvodni pozdrav 
je prispevala dr. Elizabeta Žlajpah. Pou-
darila je pomen takih druženj in pripra-
vljenost zdravstvenega osebja, da nudi 
ustrezno pomoč. Od povabljenih gostov 
sta se predstavitve udeležila tudi župan 
občine Trebnje Alojzij Kastelic in koman-
dir policijske postaje Matjaž Volčjak.

Edini pogoj za  sodelovanje v skupini 
je želja, da bi nehali piti. Članarine ali 
pristojbin ni, vzdržujejo se z lastnimi 
prostovoljnimi prispevki. Niso povezani 
z nobeno sekto, veroizpovedjo, politično 
stranko, organizacijo ali ustanovo, ne 
želijo se vpletati v nikakršne spore, ne 
zagovarjajo nobenih stališč, niti jih ne 
zavračajo.

Nimajo terapevtov, vodij in toge hi-
erarhične organizacije. Skupine sicer 
imajo vodje, ki pa so zadolženi za vodenje 
srečanj. Poznajo mentorstvo, kot obliko 
neposredne pomoči med posameznimi 
člani. Mentorja si lahko izbere vsak član 
med ostalimi člani. 

Njihov glavni namen je,  da ostanejo 
trezni in pomagajo tudi drugim alkoho-
likom k treznosti.

Anonimni alkoholiki imajo svoj pro-
gram. Dobrodošlo je, da član dela po 
njem, ni pa pogoj. 

Članstvo je anonimno. Za anonimnost 
skrbi predvsem vsak sam in celotna 
skupnost. 

Sporočilo skupine:  
•	 Smo	skupnost	moških	 in	žensk,	ki	 si	

delimo izkušnje, moč in upanje, da bi 
tako rešili svoj problem in pomagali 
drugim, da  bi okrevali od alkoholizma.

•	 Skupina	deluje	v	Trebnjem	v	Zdravstve-
nem domu vsak ponedeljek med 18.30 
in 20.00 uro. 

•	 Tisti,	ki	želijo	izvedeti	več	o	delovanju	
skupine, vabljeni vsak zadnji ponede-
ljek v mesecu ob 18.30 uri v Zdravstve-
ni dom Trebnje.  

Prireditvi Turističnega dru štva Mokronog

Turistično društvo Mokronog je 4. februarja 2012 ob 19. uri v Kulturnem domu Mokro-
nog v snežnem večeru pripravilo 12. srečanje bradačev. Prireditve se je udeležilo 120 

ljudi iz različnih krajev Slovenije, na ogled pa postavilo svoje kosmato okrasje triindvajset 
pogumnih mož in fantov. Med njimi je bilo žal zelo malo domačinov. Mister brade je postal 
Martin Kavšek iz Ljubljane, prvi spremljevalec Drago Jeseničnik iz Velenja v preobleki 
Miklavža, drugi spremljevalec pa Andrej Prešeren iz Godiča 81 b (Stahovica) v preobleki 

pastirja. Najdaljšo brado je imel Janez Rozman iz Begunj na Gorenjskem, ki se je tokrat 
predstavil v preobleki tiskarja Blaznika, ki je tiskal Prešernovo Zdravljico. Najmlajši bra-
dač je bil Tomaž Kavšek iz Ljubljane, naslov  naj bradača po oceni občinstva pa je ta večer 
pripadel domačinu Ivanu Rozmanu, ki ni zamudil še nobenega srečanja bradačev do sedaj.

Za pustno nedeljo, 19. 2. 2012,  smo izpeljali 11. veliki pustni karneval v Mokronogu s 
povorko po Mokronogu. Prireditve se je udeležilo 18 skupin pustnih mask iz domačih 

društev, predvsem iz PGD Mokronog z očetom teh zadnjih karnevalov, Slavkom Bregan-
tom, na čelu. Prišla je še skupina društva Starodobnikov Hrast iz Tržišča, skupina iz TD 
Lovrenc iz Rake in skupina TD Šmarješke Toplice iz Šmarjeških Toplic. Letošnji karneval je 
obiskalo nekaj več kot dva tisoč gledalcev; mnogi izmed njih so se malo našemili, da so še 
oni popestrili pustni dogodek.                                                                Predsednik TD Mokronog

Alojz  Gregorčič 
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FOTO: Stane Rajer
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Pred dvema letoma sem podpisani dal predlog na OŠ MOKRO-
NOG, da organiziramo na šoli šahovski krožek. Predlog je bil z 
navdušenjem sprejet, občina je z manjšo vsoto idejo tudi podprla! 
Pohvalno. Naj pa povemo takoj v začetku, da oba mentorja de-
lava v bistvu kot prostovoljca, honorar, ki ga je možno dobiti za 
to dejavnost, prepustiva Šahovskemu klubu, da imajo šahisti za 
prevozne stroške na razna tekmovanja.

Lahko rečemo, da se je krožek prijel. Mladi šahisti se udele-
žujejo raznih tekmovanj in za nekatera imena vedo mentorji po 
šolah. Kako to vem? V četrtek, 1. marca so mlade šahistke OŠ 
MOKRONOG na OŠ BRŠLJIN postale ekipne prvakinje Dolenj-
skih osnovnih šol! Vse čestitke Maruši, Petri, Lani in Moniki! Za 

dolenjsko šahovsko srenjo je bilo to kar nekakšno presenečenje, 
ob čestitkah pa so me spraševali: kje imaš pa Matica, Boštjana..
tudi pri fantih bi lahko dobili pokal! Sem bil kar vesel in ponosen, 
da nam je konkurenca to rekla!

Zelo sva mentorja zadovoljna z odnosom, ki ga ima OŠ do 
šaha; tudi sodelovanje s starši je dobro, čeprav se je ravno za 
to tekmovanje zgodilo (prvič!), da ni prišlo dovolj fantov, da bi 
lahko peljal na tekmo še to ekipo, ki se tudi dobro razvija in ob 
primernem prizadevanju lahko visoko poseže. Morda bi ob koncu 
šolskega leta na nekem srečanju s starši dorekli, v katero smer 
želimo s to dejavnostjo. Ki je že neštetokrat dokazana kot ena 
boljših prostočasnih aktivnosti! 

Mentorja si želiva:
Dobiti iz »domačih« mokronoških bivših šahistov ali samo lju-

biteljev šaha prostovoljce za pomoč pri krožku. To je tudi odlična 
prilika, da se tudi starejši izboljšuje ali celo priuči te igre. Da nam 
bodo morda demenca in podobne težave prihranjene je samo eden 
od razlogov; drugi je pa ta, da je za mlado generacijo treba tudi 
kaj narediti in o tem ne samo govoriti!

Še boljšega sodelovanja s starši in jasno izražene njihove želje, 
kakšen razvoj si želijo v šahu za svojega otroka. Pri čemur pa je 
jasno za upoštevati otrokove želje, manj pa muhe enodnevnice!

Na tem tekmovanju sem podpisani spremljal ekipo. Ne da se 
popisati navdušenja, s katerim so dekleta sprejela od sodnika Ru-
dmana velik pokal! Kot v Kopru dan prej, ko so dali naši Škotom 
gol! Le da tam nismo zmagali!

 Dekletom sem rekel: naslednje leto to poskušamo še bolj pre-
pričljivo ponoviti (letos smo trepetali do zadnje igre med Marušo 
in Piko iz Dolenjskih Toplic!), nato pa napad še na kaj več.

Tone Kotar

Zlato in srebro na državni 
razstavi pletenic 
V februarju je v Prečni potekala državna 
razstava pletenic. Razstavo, že tretjo po 
vrsti, so pripravile Zveza kmetic Slovenije, 
Društvo kmečkih žena Novo mesto, Turistič-
no društvo Straža in Kmetijsko – gozdarski 
zavod Novo mesto. V oceno so prejeli kar 80 
pletenic, med katerimi sta bili tudi pletenici 
Lojzke Sinur in Cvetke Mejak. Ocenjevalna 
komisija s predsednico Valerijo Poreber se 
je lotila zelo zahtevnega dela, saj so bile 
vse pletenice odlične in posebne. Komisija 
je ocenjevala obliko in zahtevnost pletenja, 
barvo ter izgled sredice in skorje. Ob koncu 
razstave so podelili pet bronastih priznanj, 
42 srebrnih in kar 33 zlatih. Priznanja so 
prišla tudi v naše kraje, saj je Lojzka za svojo 
pletenico prejela zlato priznanje, Cvetka pa 
srebrno, za kar jima seveda iskreno čestitamo. 
K dobremu rezultatu je gotovo pripomogla 
tudi delavnica izdelave pletenic, ki so jo pred 
razstavo izvedle zagnane ženske s Trebelnega 
kar pri Lojzki Sinur doma.

Ocenjevanje vin v vinski gorici Bitovska gora 
Konec januarja letošnjega leta so se vinogradniki vinske gorice Bitovska gora 

zbrali na že devetem srečanju vinogradnikov. Razglasili so najboljša pridelana 
vina letnik 2011 ter okronali kralja cvička in cvičkovo princeso. Na letošnjem 
ocenjevanju je bilo zbrano rekordno število vzorcev vin in sicer 48. Največji delež 
sta predstavljala cviček in dolenjsko belo vino, sledili sta frankinja in žametna 
črnina, manj pa je bilo vzorcev sortnih vin.

Od leta 2004, ko se je pričelo z 
ocenjevanji vin v Bitovski gori, pa do 
letošnjega ocenjevanja, se je število 
vzorcev vin več kot podvojilo, kar 
kaže na to, da je zanimanje vinogra-
dnikov za tako lokalno ocenjevanje 
pa tudi za druženje vsako leto večje. 
Tudi letos so vinogradniki menili, 
da so vina v Bitovski gori več kot 
odlična.

Letošnje leto se je prvič zgodilo, 
da sta si prvo mesto delila dva pri-

delovalca cvička. Vinogradniko so tako za kralja cvička okronali Alojza Stariča, 
za cvičkovo princeso pa Mašo Cvetan. 

Druženje se je po razglasitvi rezultatov nadaljevalo ob pogostitvi, za katero je bil 
kot vsako leto zadolžen izbran vinogradnik. Manjkal pa ni niti zvok harmonike, 
ki je poskrbel za veselo vzdušje.

Jerneja Dragan

Zmagovalke Lana Gregorčič. Maruša Penca, Petra šobrle Pucelj in 
Monika Janežič

Bo Mokronog spet šahovski kraj?  
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Pa hitro okrevaj, Nina
Dne 5. 1. 2012 je bila  v Laškem podelitev priznanj najboljšim 
judoistom Slovenije za sezono 2011.
Med vabljenimi je bila tudi Nina Zaplatar s Puščave pri Mokro-
nogu, državna prvakinja v letu 2011.
Z dobrimi borbami skozi sezono je tako naslovu državne pr-
vakinje med starejšimi deklicami do 52 kg dodala še skupno 
drugo mesto v pokalnem tekmovanju Slovenije, kar je do sedaj  
največji uspeh mladih judoistov iz Mokronoga.
Zaradi zdravstvenih težav in operativnega posega v začetku 
leta 2012 je na žalost zanjo ta sezona zaključena. 
Za dosežene rezultate ji iskreno čestitamo in ji želimo čim-
prejšnje okrevanje, da nas bo lahko ponovno razveseljevala z 
dobrimi rezultati.

O B V E S T I L O
Območno združenje Rdečega križa Trebnje bo v mesecu 

aprilu organiziralo krvodajalsko akcijo. 

Kri lahko darujete:
v torek 10. aprila, v sredo 11. aprila in v 

četrtek 12. aprila 2012, od 7.00 – 13.00 ure

v restavraciji »GALAKSIJA«  v TREBNJEM.

Vsem, ki se boste udeležili krvodajalske akcije že vnaprej 
iskrena hvala.

OZRK TREBNJE

Paradiž prvak OLMN Mokronog-
Trebelno

Premierna sezona v občinski ligi v malem nogometu Mokro-
nog-Trebelno je končana. Vsaka od osmih ekip je odigrala deset 
tekem, osem v rednem delu in dve v končnici za prvaka oziroma 
obstanek. Prvi prvak OLMN Mokronog, ki se je v novi športni 
dvorani pri OŠ Mokronog odvila sploh prvič, je postala ekipa 
Paradiža, ki je zbrala 27 točk. Na drugo mesto se je uvrstila ekipa 
NK Dual Ekspres Bela Cerkev, kot tretji so končali nogometaši 
Skite.si. Prvo četverico zaključuje ŠD Šentrupert. Drugi del 
lestvice na petem mestu začenjajo nogometaši Armata 2, šesta 
je ekipa ŠD Trebelno-Okrepčevalnica Vinkl, sedma ekipa ŠD 
Trščine in osma Ocrana.  

Najbolj športna oziroma fair play ekipa lige je ŠD Trščina, 
sledijo Skite.si, ŠD Trebelno-Okrepčevalnica Vinkl, Armat 2, 
ŠD Šentrupert, Ocrana, Paradiž, NK Dual Ekspres Bela Cerkev.

Na lestvici najboljših strelcev je prvo sezono v OLMN zaključil 
Tomaž Rangus iz ŠD Trebelno- Okrepčevalnica Vinkl, ki je do-
segel 18 zadetkov, drugi je bil Denis Poljanec iz ekipe Skite.si, ki 
je zadel 16-krat, tretji najboljši strelec lige pa je Franci Jurečič s 
prav tako 16 doseženimi zadetki.                                Miran Zore

šport, ki ga Dolenjska še ni videla
Osemnajstega februarja zvečer se je v Mokronogu odvijal do-

godek, ki mu v tem kraju še nič do zdaj ni bilo podobno, odvijala 
se je namreč tekma v smučanju prostega sloga. 

Freestyle smučanje, smučanje prostega sloga, smučanje nove 
šole, vse to so besede za isti šport, šport, ki je v naši deželi rela-
tivno še nerazvit in nepoznan. Smučanje prostega sloga izhaja 
iz Amerike, razvilo pa se je iz akrobatskega smučanja, s tem da 
so odstranili večino pravil. Od tu tudi izhaja ime prosti slog, 
vse namreč delaš po svoji volji. Ta šport bi najlažje opisali kot 
izvajanje trikov na različnih objektih, ki se nahajajo v tako ime-
novanih snežnih parkih in jih premorejo vsa sodobna smučišča.

Brata Kolenc, mokronoška freestylerja, sta na bivšem smu-
čišču v Kurati že poleti, kot bi vedela, da bo zima radodarna s 
snegom, iz zemlje pripravila zaletišče, odrivno mizo ter pro-
stor za pristanek in potem, ko je narava ponudila priložnost, 
skakalnico samo še dodelala s snegom. Projekt je presegel 
pričakovanja, saj je ponudil raznovrstne možnosti. Seveda je 
bila takoj tu ideja o tekmovanju. Povabila sta smučarje iz vse 
Slovenije. Na pomoč pri organizaciji je priskočilo veliko krajanov 
in sponzorjev. Veliko so pripomogli tudi mokronoški gasilci, ki 
so poskrbeli za razsvetljavo, ker se je dogodek odvijal ponoči. Na 
tekmo je prišlo 12 smučarjev, ter zadovoljivo število gledalcev. 
Tekmovanje je potekalo v prijateljskem duhu in je temeljilo na 
zabavi, tako da so bili zadovoljni nastopajoči in gledalci. Ob 
primernem vremenu bo naslednjo zimo zagotovo ponovitev.  

Tim Kolenc

Odbojkarski vikend v Mokronogu
4. marca se je v mokronoški športni dvorani odvijal odboj-

karski turnir za starejše dečke. Fantje so v letošnjem letu zelo 
napredovali, kar se je pokazalo tudi na tem turnirju, saj so s 
prepričljivimi igrami prišli do dveh novih zmag. V prvi tekmi so 
prepričljivo premagali ekipo iz Žužemberka, v drugi pa ekipo iz 
Logatca. Fantje so tako prevzeli vodstvo v svoji skupini.

Dan prej je bila na sporedu tekma 14. kroga 3. DOL. V Mokro-
nogu je gostovala ekipa Astec Triglav II iz Kranja. Tekma se ni 
začela po željah domačinov, saj so igralci Triglava dobili prvi in 
drugi set. Po drugem setu so se domačini dobesedno prebudili 
in dobili naslednje tri sete. Igralci SEP Mokronoga so se tako 
veselili dvanajste zmage v letošnji sezoni in potrdili prvo mesto 
na prvenstveni lestvici.
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Turnir Mivka open 
Mokronog
Člani kluba Mivka Mokronog so 
26. 2. 2012 s pričetkom ob 10.00 
uri organizirali turnir odbojke v 
Športni dvorani Mokronog, na 
katerem se je pomerilo 9 ekip 
iz različnih koncev Slovenije. V 
lepih igrah so se ekipe zvrstile 
po naslednjem vrstnem redu: 
1. Ekipa ILL PIVO
2. Ekipa MIVKA MOKRONOG 
3. Ekipa INVALIDI
Prvo tri uvrščene ekipe so pre-
jele pokale in denarne nagrade.
V nadaljevanju bodo člani kluba 
Mivka Mokronog organizirali 
še dva turnirja, in sicer 18. 3. 
2012 in 1. 4. 2012 s pričetkom 
ob 10.00 uri. O vseh turnirjih se 
vodi evidenca prejetih točk na 
posameznem turnirju, na koncu 
vseh turnirjev pa bo proglašen 
tudi skupni zmagovalec.  

Mišo Hrovat

Rekreacijska liga v odbojki 2011/2012
Rekreacijska liga v odbojki v Novem mestu, kjer so nastopile kar tri ekipe iz Mokronoga Vini, Sep 
(mladinci in starejši dečki) ter Veterani. Po zaključenem rednem delu tekmovanja je bil razpored 
ekip naslednji:

tekme zmage porazi razl. nizov točke
1. VINI MOKRONOG 7 7 0 14 : 2 19
2. LEKARNA NOVAK 7 6 1 12 : 3 17
3. SEP MOKRONOG 7 3 4 9 : 9 11
4. NEUIGRANI 7 4 3 8 : 8 10
5. MOKRONOG VETERANI 7 3 4 6 : 8 9
6. KLUB MAROF 103 7 2 5 7 : 11 8
7. RGT 7 2 5 5 : 11 6
8. MOK KRKA MLADI 7 1 6 3 : 12 1(-3)

V tako imenovanem PLAY OFF, ki je bil odigran v 
nedeljo, 15.1. 2012, v ŠD MAROF pa so se mesta 
nekoliko premešala. Ekipa Vini Mokronog, ki je  
bila edina neporažena ekipa v rednem delu, je sicer 
pokazala dobre igre, vendar tokrat ni šlo, saj sta 
bila tekmeca boljša nasprotnika ter jih premagala. 
Pohvaliti moramo mešano ekipo starejših dečkov 
in mladincev, ki so se zelo enakovredno kosali z 
vsemi ekipami rekreacijske lige ter pridno nabirali 
izkušnje za nadaljevanje odbojkarske kariere. Tudi 

veterani so zadovoljni z uvrstitvijo na peto mesto. 
Pripravil: Mišo Hrovat

Rezultati III. DOL moški-zahod po 14. kolu:       
 Tekme Seti Točke v setih

poz. Ekipa točke zm. izg. zm. izg. količnik zm. izg. količnik
1 SEP Mokronog 34 12 2 36 13 2,769 1142 980 1,165
2 Prigo Brezovica 33 11 2 36 9 4,000 1100 886 1,242
3 MOK Kocevje 33 11 3 37 14 2,643 1188 1022 1,162
4 Salonit Anhovo II 29 10 4 32 17 1,882 1107 1042 1,062
5 Astec Triglav II 21 7 6 23 20 1,150 957 938 1,020
6 Krka II 19 6 8 21 26 0,808 1043 1064 0,980
7 Crnuce ACH II 16 5 9 23 29 0,793 1105 1132 0,976
8 Calcit Volleyball II 11 4 10 14 34 0,412 1038 1130 0,919
9 GO Volley I 8 2 12 10 38 0,263 928 1147 0,809

10 Astec Triglav III 3 1 13 9 41 0,220 947 1214 0,780

Kadeti trenirajo trikrat tedensko pod vodstvom trenerja Srečka Stariča. 

 Tekme Seti Točke v setih
poz. Ekipa točke zm. izg. zm. izg. količnik zm. izg. količnik

1 Krka 8 4 0 8 0 max 201 155 1,297
2 SEP Mokronog 6 3 1 6 3 2,000 207 177 1,169
3 Črnuče ACH II 4 2 4 4 9 0,444 268 299 0,896
4 Astec Triglav II 0 0 4 2 8 0,250 188 233 0,807

Za kadeti so v B ligi že 4 odigrane tekme. Ekipa je trenutno na drugem mestu s tremi zmagami in 
enim porazom.

Starejši dečki trenirajo trikrat tedensko pod vodstvom trenerja Jaka Slak Riosse. 
 Tekme Seti Točke v setih

poz. Ekipa točke zm. izg. zm. izg. količnik zm. izg. količnik
1 SEP Mokronog 10 5 1 11 5 2,200 347 296 1,172
2 ŠD Brezovica 6 3 1 7 4 1,750 240 194 1,237
3 Ljubljana volley 4 2 2 6 5 1,200 210 221 0,950
4 BenQuick Logatec 2 1 3 3 6 0,500 175 193 0,907
5 KEKOOprema Žužemberk 2 1 5 4 11 0,364 269 337 0,798

Starejši dečki so v B ligi odigrali 6 tekem in so na prvem mestu s petimi zmagami in enim porazom.
Mišo Hrovat

1. LEKARNA NOVAK
2. NEUIGRANI
3. VINI MOKRONOG
4. SEP MOKRONOG
5. MOKRONOG VETERANI
6. ROD GORJANSKIH TABORNIKOV
7. KLUB MAROF 103
8. MOK KRKA MLADI

KONČNA LESTVICA :

OK SEP Mokronog s svojo član-
sko ekipo nastopa v III. državni 
odbojkarski ligi, kjer je po 14. 
kolu  trenutno na prvem me-
stu. Ekipa, ki je v prenovljeni 
in okrepljeni postavi, saj je 
v Mokronogu po nekaj letih 
odsotnosti ponovno zaigral 
Nejc Kos, je do sedaj prikazala 
dobro igro. V spomladanskem 
delu je premagala vse naspro-
tnike. V naslednjem kolu bo v 
gosteh igrala z ekipo Prigo iz 
Brezovice pri Ljubljani, ki je naš 
neposredni tekmec za 1. mesto, 
saj za nami zaostaja le za eno 
točko in ob eni manj odigrani 
tekmi. Ekipa SEP mora do kon-
ca odigrati dobro in vse tekme 
zaključiti v svojo korist, le tako 
bodo ostali na prvem mestu 
ter s tem uresničili dolgoletno 
željo po uvrstitvi v II. državno 
odbojkarsko ligo.
Vse prvenstvene tekme se od-
igravajo v športni dvorani ob 
sobotah, mlajše selekcije pa 
imajo turnirje ob nedeljah v 
dopoldanskem času. Vodstvo 
kluba se zahvaljuje vsem obi-
skovalcem – navijačem prven-
stvenih tekem, katerih število 
se iz tekme v tekmo povečuje.

Uspešne predstave selekcij OK SEP Mokronog 
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Humanitarno društvo ima svoj sedež v Domu starejših občanov 
Trebnje. Združuje 16 skupin za samopomoč, ki jih vodi 23 posebej 
usposobljenih voditeljic. Skupine delujejo v Domu starejših občanov 
Trebnje in večjih krajih občin Trebnje, Mirna in Mokronog- Trebelno. 
Trenutno poteka usposabljanje novih voditeljev, kar bo še v leto-
šnjem letu omogočilo začetek delovanja novih skupin starih ljudi za 
samopomoč predvsem v Šentrupertu, Trebelnem, Dolenji Nemški 
vasi, Dobrniču in Trebnjem.

Cilj našega društva je razvijanje programov samopomoči za 
starejše v obliki prostovoljnega dela, priprava srednje generacije na 
starost, ustvarjanje pogojev za kakovostno življenje ljudi v tretjem 
življenjskem obdobju, odpravljanje predsodkov o starosti in medge-
neracijsko povezovanje. V letošnjem letu potekajo številne aktivnosti 
pod skupnim imenom »Smo na istem vozu«. Za ta projekt računamo 
tudi na podporo Urada Vlade RS za komuniciranje v okviru projekta 
Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti.

Skupine za samopomoč ponujajo odlično možnost izogniti se 
osamljenosti, izboljšanje medsebojnega razumevanja in razvijanje 
družabnosti. Pogosto postanejo nadomestilo za izgubljene prijatelje, 
znance ali svojce.

Društvo je bilo ustanovljeno 24. 5. 2007. Obletnico delovanja 
bomo obeležili v petek, 25. maja 2012, v prostorih Galaksije Trebnje. 
Vsi, ki vam je delo s starejšimi pri srcu in želite pobliže spoznati 
način delovanja in dosežke članov skupin, lepo povabljeni, da se 
nam ta dan pridružite. 

Ob tej priliki se prisrčno zahvaljujem Domu starejših občanov 
Trebnje, voditeljicam, občinam na našem področju, krajevnim 
skupnostim, drugim društvom, podjetjem in posameznikom, ki z 
velikim razumevanjem podpirate naša prizadevanja za lepše življenje 
starejših v našem okolju in sožitje med generacijami.

Jože Kukman, predsednik društva

Nekoč so ljudje živeli v harmoniji z naravo. Vendar so se z leti 
zgodile spremembe in iz aktivnega človeka,  ki je živel v harmoniji 
z naravo, je nastal delavec v zaprtem prostoru, ki svoje delo opravlja 
sede in pogosto v prisilnih položajih. Vse večja ponudba živil ter prodor 
potrošniške miselnosti so v prehrano prebivalstva prinesli kalorično 
hrano z veliko maščob in sladkorja, premalo zelenjave in sadja ter 
polnovrednih žit. Vse to je pustilo posledice tudi na našem zdravju.

Srčno-žilne bolezni predstavljajo v slovenskem prostoru glavni vzrok 
smrti pri populaciji, starejši od 65 let, kot pomemben vzrok smrti pa 
se pričnejo pojavljati že po 45. letu starosti. 

Znano je, da so srčno-žilne bolezni v veliki meri preprečljive in 
na njihov pojav imamo velik vpliv sami, s svojim načinom življenja. 
Zdrava prehrana, telesna aktivnost, ne-kajenje in zmerno pitje alko-
holnih pijač lahko veliko pripomorejo k preprečevanju srčno-žilnih 
bolezni. Te naše navade imenujemo tudi življenjski slog. Raziskave 
v Sloveniji so pokazale, da se življenjski slog odraslih Slovencev zelo 
razlikuje med regijami.  Bolj kot gremo proti vzhodu Slovenije, slabše 
so življenjske navade in razvade prebivalcev, tako je tudi umrljivost 
zaradi srčno-žilnih bolezni najvišja v jugovzhodnem delu Slovenije, 
kamor spada tudi naša regija.

Program Živimo zdravo je program, namenjen  prebivalcem lokalne 
skupnosti ruralnega okolja. Z njim želimo ozavestiti prebivalce lokalne 
skupnosti k zdravim izbiram. Program spodbuja ljudi, da prevzamejo 
aktivno vlogo v procesu krepitve, varovanja in ohranjanja zdravja.  
Vse aktivnosti programa se namreč izvajajo v okolju, v katerem 
udeleženci živijo. Bistvo programa je torej praktično delo z aktivnim 
sodelovanjem udeležencev programa. Program Živimo zdravo poteka 
v obliki delavnic z naslednjimi vsebinami: kako krepimo in varujemo 
svoje zdravje, meritve dejavnikov tveganja, pomen telesne teže pri 
varovanju in krepitvi zdravja, pomen telesne aktivnosti za zdravje, 
predstavitev zdrave in uravnotežene prehrane, demonstracija, pri-
prava in poskušanje zdravih jedi, pomen lokalno pridelane hrane, 
pogovor z lokalnim zdravnikom, pomen preventive in zgodnjega 
odkrivanja rakavih bolezni  druge. Udeleženci dobijo tudi kuharske 
recepte za pripravo zdravih obrokov, ki ne zahtevajo preveliko časa. 
Strokovnjaki, ki izvajajo program so različnih strok in pomembno je, 
da so prav tako dobri poznavalci lokalnega okolja in razmer v katerih 
se izvaja program Živimo zdravo.

Časovni okvir izvajanja programa Živimo zdravo je prilagojen na-
činu življenja in delovnem ciklusu podeželskega prebivalstva. Zaradi 
tega se aktivnosti izvajajo v zimskem času v zgodnjih večernih urah, 
torej takrat, ko si udeleženci lahko vzamejo čas. 

Zaključno srečanje udeležencev, pa je zastavljeno kot družabni 
dogodek. Pripravijo ga udeleženci programa. Običajno vključuje kra-
tek kulturni program, razstavo jedi, pripravljenih na zdrav način ter 
poskušanje le teh in druženje. Velikokrat tudi ob glasbi in petju. To 
je obenem priložnost, da se krepijo družabne vezi.

V letu 2011 je program Živimo zdravo potekal v dveh lokalnih sku-
pnostih naše regije in sicer v občini Šentrupert in v krajevni skupnosti 
Suhor v občini Metlika. V nadaljevanju prikazujemo nekaj utrinkov 
iz Šentruperta, kjer se je program Živimo zdravo zaključil 31.1.2012. 

Zapisala: 
Doroteja Kuhar, dr.med., specializantka javnega zdravja

Regijski koordinator programa Živimo zdravo
Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto

Starost ni bolezen, ampak je le tretje življenjsko obdobje, v katerem uživamo sadove prvih dveh.

Medgeneracijsko društvo Vesela jesen Trebnje
praznuje 5. obletnico

Zgodba o programu Živimo zdravo
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Program Svit je državni program presejanja in zgodnjega od-
krivanja predrakavih sprememb ter raka na debelem črevesu in 
danki. Koordinira in izvaja ga v sodelovanju s partnerji Inštitut 
za varovanje zdravja Republike Slovenije. Program je zastavljen 
kot učinkovito sredstvo za zmanjševanje raka na debelem čreve-
su in danki. Odzivnost na vabilo v program v Sloveniji se počasi 
izboljšuje, opažamo pa, da je slabša odzivnost pri populaciji, ki 
je že sodelovala v programu SVIT. Naj poudarimo, da v koli-
kor je test blata pri posamezniku, ki sodeluje v programu Svit 
negativen, bo ta oseba ponovno povabljena v program Svit čez 
dve leti. Zelo pomembno je redno spremljanje ciljne populacije, 
kajti rak debelega črevesa in danke se najpogosteje pojavi ravno 
po 50. letu starosti.
V Sloveniji je rak debelega črevesa in danke še vedno eden naj-
pogostejših rakov pri obeh spolih, pri moških je po pogostosti 
na četrtem mestu, pri ženskah pa na tretjem, tudi v zdravstveni 
regiji Novo mesto. Zgodaj odkriti rak, kar omogoča program 
Svit, pomeni veliko boljšo kvaliteto življenja posameznika, zato 
spodbujamo vse, sodelujte v programu Svit, program, ki rešuje 
življenja.

Izvajanje Programa Svit v Sloveniji 
Od 1.1. 2011 do 31.12. 2011 je bilo v program povabljenih 
275.211 oseb in 273.831 osebam je bilo vabilo tudi vročeno. 
Izjavo o sodelovanju je vrnilo 159.654 oseb (58,30 %). Zaradi 
začasnih ali trajnih izključitvenih kriterijev (kolonoskopija v 
zadnjih treh letih z ali brez odstranjenimi polipi, rak debelega 
črevesa ali danke in kronična vnetna črevesna bolezen) je bilo 
izključenih 15.342 (9,61 %) oseb. Osebe rojene leta 1958 in 
1960 so bile v program povabljene do konca marca 2011, ko se 
je zaključilo vabljenje ciljne populacije v prvi ciklus programa 
Svit. Z aprilom 2011 se je začel drugi ciklus Programa Svit.
Podrobnejšo analizo odzivnosti po zdravstvenih regijah kaže 
preglednica 1.

Preglednica 1. 
Odzivnost vabljenih v Program Svit, Slovenija in zdravstvene 
regije.

Zdravstvena regija Odzivnost (%)
Slovenija 58,30
Celje 57,38
Nova Gorica 59,05
Koper 53,86
Kranj 60,31
Ljubljana 60,14
Maribor 56,98
Murska Sobota 54,56
Novo mesto 60,02
Ravne na Koroškem 59,09

Izvajanje Programa Svit vZdravstveni regiji Novo mesto
Od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 je bilo v program povabljenih 
18.155 oseb in 18.105 osebam je bilo vabilo tudi vročeno. Izjavo 
o sodelovanju je vrnilo 10.867 (60,02 %) oseb. Zaradi začasnih 
ali trajnih izključitvenih kriterijev (kolonoskopija v zadnjih treh 
letih z ali brez odstranjenimi polipi, rak debelega črevesa ali 
danke in kronična vnetna črevesna bolezen) je bilo izključenih 
1102 (10,14 %) oseb. Odzivnost vabljenih po občinah prikazuje 
preglednica 2.

Napisala: Doroteja Kuhar, dr.med., 
specializant javnega zdravja

Izvajanje Programa Svit v zdravstveni regiji 
Novo mesto v obdobju od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012

SKUPAJ
Odzivnost

1.1.–30.6.2010 1.7.–31.12.2010 1.1.–30.6.2011 1.7.–31.12.2011 2011
Črnomelj 63,21 % 66,44 % 67,87 % 58,26 % 62,66 %
Dolenjske Toplice 66,67 % 80,25 % 62,87 % 67,66 % 66,13 %
Kostanjevica na Krki 55,94 % 56,63 % 63,38 % 54,91 % 58,92 %
Krško 51,33 % 57,80 % 59,08 % 50,61 % 54,77 %
Metlika 58,64 % 71,14 % 64,36 % 55,12 % 59,00 %
Mirna / / 82,80 % 63,50 % 72,16 %
Mirna Peč 54,41 % 69,57 % 83,77 % 54,31 % 66,38 %
Mokronog-Trebelno 57,38 % 64,95 % 61,01 % 58,73 % 60,00 %
Novo mesto 59,80 % 73,46 % 66,92 % 55,78 % 60,93 %
Semič 69,46 % 80,60 % 72,31 % 60,66 % 66,19 %
Straža 56,57 % 79,20 % 71,38 % 62,11 % 66,30 %
Šentjernej 52,34 % 71,36 % 68,25 % 47,47 % 56,72 %
Šentrupert 59,80 % 69,01 % 69,57 % 53,29 % 61,20 %
Škocjan 49,33 % 58,20 % 57,58 % 48,51 % 53,01 %
Šmarješke Toplice 64,66 % 58,03 % 65,69 % 53,73 % 59,60 %
Trebnje 53,96 % 70,92 % 61,22 % 60,38 % 60,33 %
Žužemberk 50,63 % 63,08 % 64,09 % 54,93 % 58,51 %
NOVO MESTO 57,26 % 68,05 % 65,33 % 55,49 % 60,02 %

Preglednica 2. Odzivnost vabljenih v zdravstveni regiji Novo mesto po občinah po posameznih obdobjih
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Cepljenje psov proti steklini 
Steklina je nalezljiva virusna bolezen, s katero se lahko oku-

žijo vsi sesalci, tudi ljudje. Potem ko se pojavijo klinični znaki, 
je steklina vedno smrtna. Na srečo se pred steklino zaščitimo s 
preventivnim cepljenjem.

Virus stekline se običajno prenese s slino okužene živali, po-
navadi ob ugrizu. Virus iz ugrizne rane preko živcev potuje do 
možganov, kjer povzroča značilne klinične znake, ki se običajno 
pojavijo v času od 2 do 12 tednov po ugrizu, lahko pa tudi pre-
cej kasneje. Živali lahko začnejo virus s slino izločati že 10 dni 
pred pojavom kliničnih znakov. Klinični znaki stekline se zelo 
razlikujejo v intenziteti, živali pa skoraj vedno kažejo določene 
živčne motnje. Prva faza bolezni se imenuje prodromalna, ko se 
živali spremeni obnašanje, mirni psi lahko postanejo živahni in 
obratno, divje živali nenadoma izgubijo strah pred ljudmi, živali 
zavračajo hrano in vodo. Po prvi fazi, ki traja nekje 3 dni, se 
bolezen lahko kaže v furiozni ali paralitični obliki. Pri furiozni 
steklini je žival zelo napadalna, grize in praska druge živali in 
ljudi, pogosto v besu lomi lastne zobe na različnih predmetih. 
Živali s paralitično steklino so otožne. Paraliza se najprej pokaže 
na žrelu in žvekalnih mišicah, živali se močno slinijo ter ne morejo 
požirati. Pri obeh oblikah bolezen napreduje v splošno paralizo 
in neizogibno smrt.

Edina zaščita pred steklino je cepljenje, ki je za pse obvezno po 
dopolnjenem 3 mesecu starosti. Cepljenje je potrebno ponoviti 
vsako leto. Slovenija ima tudi program cepljenja divjih lisic, ki 
se izvaja z odmetavanjem vab s pomočjo letal. Hrvaška nima 
podobnega programa, zato se ob meji z južno sosedo občasno 
pojavlja steklina pri lisicah, ki predstavlja tveganje za domače 
živali in tudi za ljudi. 

Če stekla žival ugrizne človeka, je potrebno čim prej opraviti 
t. i. postekspozicijsko cepljenje, ki reši človekovo življenje. Še 

vedno pa razvoj stekline s kliničnimi znaki pri človeku pomeni 
smrt. Letno zaradi stekline umre 50.000 ljudi, velika večina v 
revnejših predelih Azije in v Afriki. V Sloveniji mora psa, ki je 
ugriznil človeka, veterinar preventivno opazovati 1., 5. in 10. 
dan po ugrizu, čeprav žival ne kaže znakov stekline. O rezul-
tatih pregleda  mora obvestiti veterinarsko inšpekcijo in Zavod 
za zdravstveno varstvo. V primeru, ko opazovanje živali zaradi 
pogina ali izgube ni možno, se poškodovano osebo napoti na 
cepljenje proti steklini.

                                                                   Aleš Koncilja, dr. vet. med.

Veterinarska ambulanta Rep bo v mesecu marcu in aprilu opra-
vljala redno cepljenje psov proti steklini tudi na domu. Cepljenje 
v ambulanti pa poteka skozi vse leto, ob delavnikih med 8. in 10. 
ter 14. in 16. uro, v soboto pa od 7. do 9. ure.
Cena cepljenja psov s pristojbino znaša 31,42 EUR.
Cena označitve (čipiranja) in registracije (izdaja potnega lista − 
modra knjižica in vnos v centralni register psov) znaša 29,90 
EUR.
Za pse, ki so že označeni in registrirani, se plača samo cepljenje 
s pristojbino: 31,42 EUR.
Ob cepljenju prejmete tabletke proti pasjim glistam in trakulji.
Za cepljenje psov na domu pokličite: 051 616 703!

mag. Iztok Rep, dr. vet. med. 

mag. Iztok Rep, dr. vet. med.: 051 616 703
Alenka Štirn, dr. vet. med.: 031 696 073
Aleš Koncilja, dr. vet. med.: 031 306 558

DEŽURSTVO (24 ur/dan): 051 616 703

Ambulanta za male živali je odprta:

PON–PET:  8-10 in 14-16  |  SOB: 7-9
Telefon/faks: 07 348 1000 | E-mail: veterina.rep@siol.net

Babica z vnukom pod oblake
Bil je čudovit jesenski dan. Nebo je kar vabilo v naravo. Obetal se je 
prekrasen panoramski polet z letalom. Slavka Kralj iz Mokronoga, 
nekdanja babica, je letos dopolnila 86 let. Starost ji ne dela posebnih 
težav. Polna energije in poguma se je odpravila na polet z letalom, 
ki ga je pilotiral njen vnuk Nejc. Poletela sta z Brnika, si ogledala 
Ljubljano in v mirnem letu nadaljevala pot nad Bled in Bohinjsko 
jezero. Po  dobri uri panoramskega poleta sta  pristala na letališču 
v Lescah, kjer je častitljivo potnico pozdravil direktor podjetja, ki 
izposoja letala. Po brezhibnem pristanku je babica srečna objela 
svojega vnuka pilota in se mu zahvalila za nepozabno doživetje.

V prejšnji številki Odseva smo v naslovu članka za desetletje 
pomladili g. Franca Žiberta. Gotovo nam ni zameril!

V 84. letu starosti nas je zapustila 
naša draga mama, babica, prababica, sestra in teta 

FRANČIŠKA ZUPAN 
Iz Trebnjega

Iskrena hvala osebju DSO Trebnje, pljučnemu oddelku 
SB Novo mesto, g. župniku za lepo opravljen obred, 

pevcem za žalostinke, g. Stanetu Sitarju za besede slovesa, 
pogrebni službi Okleščen, 

še posebej družini Deu iz Mokronoga in 
stanovalcem Prešernove ulice.

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi, izrekli sožalje, 
darovali cvetje in sveče.

Žalujoča hči Angelca Hlade z družino. 
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