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Dober dan!
Konec leta se neizmerno hitro pribli-

žuje. Vinogradniki so komajda »zabili 
sode« in se prenehali pogovarjati o pri-
jetnem martinovanju, že je tu december, 
mesec, ko nas obiščejo in obdarijo (ali pa 
tudi ne) trije dobri možje. December je 
tudi čas za razmislek o prehojeni poti, 

za analizo naših dejanj v iztekajočem se letu. Je tudi čas, da se 
vprašamo, če smo skozi leto komu in kdaj kaj dobrega storili, mu 
namenili nasmeh ali mu vsaj stisnili roko.

Ob zaključku leta se ozremo tudi po dogodkih in opravljenem 
delu, ki je za nami. In seveda, načrtujemo aktivnosti, ki jih bomo 
izpeljali na različnih področjih v prihodnosti.

Pa se ozrimo najprej nazaj.

Marca smo drugič praznovali praznik Občine Mokronog-Tre-
belno. Na svečani akademiji, ki je povsem napolnila kulturno 
dvorano Upravno kulturnega središča, nas je s svojo prisotnostjo 
in nagovorom počastil predsednik republike g. Borut Pahor. Janez 
Mejač je postal naš drugi častni občan. S podelitvijo občinskih 
priznanj smo se vsaj delno oddolžili ge. Mariji Koračin, podjetju 
SEP in zborovodkinji ženskega pevskega zbora Tavžentroža ge. 
Gabrijeli Cedilnik.

Skozi leto so bile v skladu z načrtovanimi programi izvedene 
vse kulturne, turistične in športne prireditve in dogodki. Naj mi 
bo dovoljeno, da se tudi na tem mestu zahvalim vsem, ki ste kot 
nosilci posameznih programov skrbeli za izvedbo le-teh, kot tudi 
tistim, ki ste pri njihovih uresničevanjih sodelovali.

Poleg izvajanja rednih in obveznih programskih vsebin na 
področju šolstva, sociale in drugih družbenih dejavnosti je v letu 
2016 našo občino najbolj zaznamovalo uresničevanje cestnega 
programa.

Za redno vzdrževanje občinskih cest je bilo v proračunu zago-
tovljenih  212.000 €. Poleg tega je bilo izvedenega še za 705.575 
€ investicijskega vzdrževanja. Med najpomembnejše gradbene 
posege upravičeno štejemo obnovo in povsem na novo urejeno 
križišče na Belem Griču in obnovo ceste do Gorenje vasi in skozi 
vas. Obnovljeni pa so tudi odseki: odsek JP mimo Kisovčeve do-
mačije na Belem Griču,  odsek JP skozi vas Ribjek, odsek LC med 
Cikavo in Mirno vasjo, JP v vinski gorici Vinivršč in daljši odsek 
LC nad vasjo Brezje. 

Na tem mestu se zahvaljujem krajanom vasi Ribjek in uporabni-
kom JP v Vinivršču za vso njihovo pomoč pri organizaciji in tudi 
izvedbi obnovitvenih del na teh dveh odsekih. Slednjim še posebej, 
saj so poskrbeli za finančno pokritje ene polovice stroškov, ki ga  
predstavlja vrednost asfalta.

Posebej smo lahko ponosni na novo, lepo urejeno križišče s 
trško ploščadjo pri gostilni Deu, obnovljeno Florijansko cesto, pa 
tudi na obnovljeno cesto »Za zidom« in izboljšavo odvodnjavanja 
meteornih voda v spodnjem delu Mokronoga. Vrednost vseh teh 
del znaša nekaj več kot 1.121.000 €.

Ja, pestro in relativno plodno leto za izboljšavo naših cest, ni 
kaj. Da bi se taka možnost le kmalu ponovila.

Sicer pa je potrebno povedati, da smo izvedli večji investicijski 
projekt tudi v okviru OŠ. Nekdanjo (staro) telovadnico smo pre-
uredili, tako da bo v enem delu končno dobila svoj prostor šolska 
knjižnica. V preostalem delu pa je nastal večnamenski prostor, ki 
so ga šolniki poimenovali kar mala dvorana.

In sedaj še pogled naprej, v leto 2017.

Kot že rečeno, ne bomo v prihajajočem letu prav dosti »premi-
kali« na cestnem področju. Poleg rednega vzdrževanja občinskih 
cest je predviden za obnovo le odsek LC med Radno vasjo in mejo 
z občino Mirna Peč.

Večji del investicijskih sredstev bomo namenili v izgradnjo pri-
zidka k Podružnični šoli Trebelno (dograditi želimo dva razreda, 
kabinet in telovadnico s potrebnimi spremljevalnimi prostori). 
Končno, boste rekli nekateri. Da, tako je. Tudi to je prišlo vendarle 
na vrsto. Seveda to ne pomeni, da bomo na račun te investicije 
kakorkoli finančno zanemarjali redne in obvezne programske 
vsebine, ki jih je občina dolžna izvajati.

Na tem mestu se zahvaljujem vsem sodelavcem, zaposlenim v 
občinski upravi, za ves trud, ki ga vlagajo v doseganje zastavlje-
nih ciljev, občinskim svetnikom in članom odborov za njihovo 
odgovorno in konstruktivno sodelovanje v občinskih organih. 
Posebna zahvala pa gre vam, spoštovani občani, ki podpirate  
naša prizadevanja.

Dragi občani,
za nami je uspešno leto, pred nami pa nove naloge. 
Prepričan sem, da jih bomo s skupno ustvarjalnostjo,  
vztrajnostjo in dobrim medsebojnim sodelovanjem uspešno 
realizirali.

Spoštovani vsi, ki boste brali te vrstice, naj bo 
za vse nas decembrski čas čas dobre volje, 
čas nasmehov in pozitivnih misli.

Pa srečno v letu 2017.
Anton Maver,

župan
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OBČINSKI SVET 
je 5. oktobra 2016 opravil 11. redno sejo
Na dnevnem redu enajste redne seje je bilo 12 točk. 
Prisotnih je bilo 10 članic in članov Občinskega sveta Občine Mok-
ronog-Trebelno.
1. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno je sprejel Odlok o 

obveznostih lastnikov in skrbnikov psov na območju občine 
Mokronog-Trebelno, v drugi obravnavi. 

2. Junija 2006 je bila podpisana medobčinska pogodba o sofinanci-
ranju nadgradnje RCERO Ljubljana. Prvotnim občinam podpis-
nicam (sovlagateljicam) so se pozneje pridružile še druge občine, 
tako je sedaj v RCERO Ljubljana vključenih 37 občin. Snaga izva-
ja javno službo po Zakonu o gospodarskih javnih službah v obliki 
javnega podjetja za 7 občin ustanoviteljic, v obliki koncesije pa 
danes v 3 občinah, kjer so podeljene koncesije za omejeno ob-
dobje. Skladno z zakonodajo mora Snaga urediti ustrezno kon-
cesijsko razmerje v vseh občinah vključenih v RCERO Ljubljana. 
Sprejet je bil Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in 
koncesiji za gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov na območju Občine Mokronog-Trebel-
no, v 1. obravnavi. Odlok ima vsebino koncesijskega akta in kon-
cesijske odločbe. Sredstva proračuna so vir financiranja izgradnje 
lokalne javne infrastrukture za javne službe, saj jo po definiciji 2. 
člena Zakona o financiranju občin, zagotavljajo občine.

3. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno je sprejel Tehnični 
pravilnik o javnem vodovodu v Občini Mokronog-Trebelno.  
Cilj sprejetega akta je celovito in konsistentno urediti celotno 
področje oskrbe s pitno vodo, ki ni drugače urejeno z državni-
mi ali občinskimi predpisi z določitvijo tehničnih normativov za 
načrtovanje vodovodnih sistemov, načinov izvedbe vodovodnih 
sistemov in priključkov, vloge izvajalca javne službe v postopkih 
sprejema prostorskih aktov ter v postopkih za pridobitev grad-
benega dovoljenja, načina priključitve uporabnika, vloge izva-
jalca javne službe pri gradnji vodovodnih sistemov in priključkov.

4. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno se je v skladu s 
prvim odstavkom 63. člena Zakona o javnih financah sezna-
nil s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna občine 
za leto 2016. Realizacija prihodkov proračuna v obdobju od 
01.01.2016 do 30.06.2016 v bilanci prihodkov in odhodkov zna-
ša 1.399.325,18 € oziroma 42,7% veljavnega plana za leto 2016, 
odhodki proračuna pa so realizirani v višini 1.250,883,46 €, kar v 
primerjavi s sprejetim proračunom predstavlja 35,9 %. 

5. Članice	in	člani	Občinskega	sveta	so	sprejeli predlog Odloka o 
proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2017 in predlog 
Odloka o proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2018. 
Oba predloga se posreduje v javno razpravo. Predlog  proračuna  
2017 in 2018 odraža predvsem oceno prihodkov in odhodkov na 

podlagi realizacije proračuna 2015 in na podlagi ocene vrednosti 
posameznih projektov ter višine prihodkov povprečnine iz leta 
2016.  Prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne 
porabe, v obeh letih je zaenkrat predlagan v višini 1.996.671,00 €  
(kar predstavlja 522 €/prebivalca; izhodišče leto 2016). Primerna 
poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z za-
konom določenih nalog.   

Odhodki v letu 2017 so v predlogu proračuna manjši od prihodkov 
za 32.450,00 EUR, in sicer:

•	 na račun sredstev na računu, 31.12.2016 v višini 50.000 €;
•	 na račun plačila glavnice  letu 2017 v višini 200.000 €;
Odhodki v letu 2018 so v predlogu proračuna manjši od prihodkov 

za 229.282,12 EUR, in sicer:
•	 na račun sredstev na računu, 31.12.2017 v višini 56.832,12 €,
•	 na račun plačila glavnice  letu 2018 v višini 200.000 €;
 Predvideno zadolževanje v letu 2017: 60.000 €  - in sicer zaradi 

izgradnje športnega centra Trebelno in 122.450 € - 21. člen - po-
vratna brezobrestna sredstva.

 Predvideno zadolževanje v letu 2018:  250.000 € - izgradnja 
športnega centra  Trebelno in 122.450 € - 21. člen - povratna bre-
zobrestna sredstva.

6. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno je sprejel NOVE-
LACIJO Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za 
izvedbo projekta Modernizacija cest v letu 2016 - dopolnitev. 
Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno je v mesecu februarju 
sprejel Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 
za izvedbo projekta – Modernizacije cest v letu 2016, po katerem 
je sprejel izvedbo rekonstrukcije naslednjih odsekov: JP 925211 
in JP 925218 (Beli Grič–Gorenja vas pri Mokronogu), JP 926943 
(Beli Grič–Ribjek), cesti v vasi Ribjek, JP 926183 (Mirna vas–
Vinvršč), LC 295003 (Brezje–Knežija) in križišče v naselju Beli 
Grič. Na podlagi sprejetega DIIP-a in sprejetega  proračuna za 
leto 2016, je bila na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo, vložena prijava skladno s 23. členom Zakona o financiranju 
občin. V mesecu maju je bil objavljen tudi javni razpis za izbiro 
izvajalca zgoraj navedenih del. Izbrana je bila ponudba ponudni-
ka, ki je ponudil najugodnejšo ponudbo, ki pa je bistveno nižja 
od ocenjene projektantske vrednosti. Glede na navedeno je OS 
sprejel novelacijo Dokumenta identifikacije investicijskega pro-
jekta (DIIP), v kateri se dodatno izvede rekonstrukcija naslednjih 
odsekov občinskih cest, in sicer: LC 425614 (Trebelno - Mokro-
nog) in LC 425501 (Mirna vas).

7. Pri točki »premoženjsko pravne zadeve« je občinski svet obrav-
naval 3 zadeve in sicer:

  Odločal je o Prodaji dela stavbe na naslovu Stari trg 17, Mokro-
nog; sprejet je bil SKLEP: 

	Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno v skladu s predlo-
gom potrdi prodajo dela stavbe v izmeri 4,6 m2 z ID oznako 
1412-85-25 k.o. Mokronog, v večstanovanjski stavbi na naslo-
vu Stari trg 17, Mokronog, po metodi neposredne pogodbe.

•	 Odločal je o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Ob-
čine Mokronog-Trebelno za leto 2016 – druga dopolnitev; spre-
jeta	sta	bila	SKLEPA:

	Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno sprejme drugo do-
polnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Obči-
ne Mokronog-Trebelno za leto 2016, v predloženi vsebini.

	Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno soglaša s prodajo 
nepremičnega premoženja, ki je navedeno v drugi dopolnitvi 
letnega načrta za leto 2016.

•	 Odločal je o Predlogu za pridobitev statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena; sprejet je bil SKLEP: 

	Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno sprejme sklep o 
vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena v 
predloženi vsebini.

8. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno se je seznanil z Do-
končnim poročilom o nadzornem pregledu prejetih sredstev od 
Občine Mokronog-Trebelno v letih 2014 in 2015 – Odbojkarski 
klub Mokronog.

Spoštovane občanke in občani, 
za nami je leto, ki je poleg vsakodnevnih obremenitev prineslo 
in postreglo še z ogromno trenutkov veselja, prijateljstva in 
dobrih misli. Za to slednje, se je potrebno zahvaliti vam, ki ste s 
svojo delavnostjo, vnemo in dobrimi idejami k temu, ob našem 
delu in druženju, največ prispevali. Upam, da ste občutke 
zadovoljstva z mano delili tudi vi. Žal je načrtov in želja veliko, 
zmožnosti pa so vedno omejene. Vseeno menim, da smo v 
preteklem letu postorili marsikaj dobrega, kar ne, ostane to 
zaveza za prihodnje. Vsekakor je potrebno z optimizmom zreti v 
prihodnost in to ni težko ob ljudeh kot ste vsi Vi v naši občini. 
Upam, da vam bo v nasledjem letu sreča naklonjena, hkrati pa 
vam želim obilo zdravja in osebnega zadovoljstva.

mag . Franc GLUŠIČ, podžupan
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DOREMA 
dokončala 
gradnjo

Gospod PAVLE JEVšEVAR, za spo-
mladansko številko Odseva ste izjavili: 
»Če ne bo kakšnih nepredvidljivih 
škratov, bo gradnja jeseni zaključena.«

»No ja, škratje se vedno pojavijo, ni 
pa nujno, da nagajajo,« se široko zasmeji 
vodja mokronoškega obrata. »Gradnja je 
potekala po planu in je zaključena. Nova 
krojilna linija je postavljena, brnijo tudi 
novi šivalni stroji. V tem letu smo na 
novo zaposlili 15 novih sodelavcev, ki se 
že uspešno vključujejo v delovni proces. 
Po novem letu nameravamo zaposliti še 
nekaj šivilj. Zainteresirane vabimo, da 
se nam pridružijo.«  

Torej, dela ne manjka?
Prodaja na Nizozemskem, angleškem 

in nemškem trgu je v porastu, prav tako 
na ostalih evropskih trgih. Trenutno 
delamo na zalogo, saj prodaja polno 
steče šele za Veliko noč.«

Gospod Jevševar, prijetno in vzpod-
budno je objaviti tako novico. Prava 
praznična čestitka!«

»Hvala. Dovolite, da še sam 
izkoristim priložnost in v 
imenu DOREMOVCEV zaželim 
občanom občine Mokronog-
Trebelno vesele praznike in 
zdravo novo leto, ki nas že čaka z 
novimi izzivi.«

s. p.

Organizacijska shema, vodenje ter pristojnosti in odgovornosti izvajalcev v zimski službi

Priimek in ime Naziv Telefon GSM

Robert Pavlin Vodja enote vzdrževanj in 
gradenj 07/348 12 83 041/648 747

Aleš Jarc Komunalni referent (pomočnik 
vodje enote) 07/348 12 92 051/372 590

Andreja Martinčič Komunalni referent (pomočnik 
vodje enote) 07/348 18 22 040/757 622

Bruno Kozolc Kom. del. na področju gradenj 
(vodja skupin) 051/372 858

Franci Kotnik Vzdrževalec cest (vodja skupin) 041/378 656

Rajnar Alojz Vzdrževalec cest, cestni 
preglednik (vodja skupin) 041/378 654

Prosen Danijel Kom. del. na področju 
vzdrževanja cest (vodja skupin) 041/378 554

Hlebec Slavko Podizvajalec 031/312 610

Kramžar Alojz Podizvajalec 041/665 503

Simon Grabnar Podizvajalec 041/642 501

Primož Pugelj Podizvajalec 041/726 626

Jože Grlica Podizvajalec 041/636 752

Janez Bregant Podizvajalec 041/609 264

Janez Strajnar Podizvajalec 041/722 753

Slak Niko Podizvajalec 07/34 99 344 040/667 623

Slapšak Marjan Podizvajalec 031/519 592

V Občini Mokronog-Trebelno vzdrže-
vanje vseh kategoriziranih lokalnih cest in 
javnih poti izvaja Komunala Trebnje d.o.o.

Zimska služba se praviloma izvaja v 
obdobju med 15.11. tekočega leta in 15.3. 
naslednjega leta. Pripravljalno obdobje se 
začne v prvi polovici meseca oktobra ter 
vključuje pripravo izvedbenih načrtov, se 
nadaljuje s postavitvijo snežnih kolov, pri-
pravo posipnih materialov, pripravo strojne 
opreme ter konkretnimi akcijami pluženja 
oziroma posipanja cest,  zaključi pa se v 
začetku meseca aprila z odstranjevanjem 
snežnih kolov in čiščenjem vozišč. 

Pluženje snega se prične, ko višina zapa-
dlega snega na cestah I. in II. prednostnega 
razreda doseže 10 cm in na drugih cestah 
15 cm, promet pa je možen z uporabo zim-
ske opreme na vozilih. Podjetje z namenom 
zagotavljati čim višjo kakovost prevoznosti 
cest izvaja tudi preventivno posipanje cest 

ali vsaj izpostavljenih odsekov cest za pre-
prečitev nastanka poledice, v kolikor je le 
to mogoče predvideti. 

Komunala Trebnje ima za področje vzdr-
ževanja cest zagotovljeno dežurno službo, 
ki je v nujnih primerih dosegljiva 24 ur 
dnevno na telefonski številki 031 609 557.

Več informacij v zvezi z izvajanjem zim-
ske službe lahko dobite na spletni strani 
www.komunala-trebnje.si, kjer si lahko 
podrobno preberete celoten program zim-
ske službe. Iz programa zimske službe je 
razviden tako koncept izvajanja službe kot 
tudi posamezni sklopi oziroma izvajalci po-
sameznih sklopov cest. V nujnih primerih 
se namreč lahko obrnete tako na dežurno 
službo Komunale Trebnje kot tudi nepo-
sredno na podizvajalca, v kolikor na vašem 
območju zimsko službo izvaja pogodbeni 
podizvajalec.

Mojca Pekolj, direktorica OU

Izvajanje zimske službe v 
Občini Mokronog-Trebelno
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Črpališče v zaključni fazi
Občina Mirna Peč je lansko leto jeseni končala z deli na pove-

zovalnem vodu do drugega črpališča, ki se nahaja v naši občini, in 
sicer pod vasjo Radna vas. Gre za nadaljevanje gradnje vodovoda, 
ki se je pričela že pred leti in v prvi fazi končala leta 2009, ko so 
se poleg naselij v občini Mirna Peč s pitno vodo oskrbele tudi vasi 
Bitnja vas, Cerovec in Radna vas.

Letošnje poletje so bila dokončana gradbena dela pri drugem 
črpališču. V jeseni je bila montirana črpalka, prav tako so bile iz-
vedene elektroinstalacije na objektu. Potrebno je izvesti še priklop 
na obstoječe črpališče, dokončati zunanjo ureditev objekta, opraviti 
tlačni preizkus in pa poskusno obratovanje celotnega črpališča. 
Predvideva se, da bodo vse aktivnosti zaključene do konca leta 
2016 ali pa takoj v naslednjem letu. Odvisno od vremena. 

To bo velika pridobitev za oskrbo s pitno vodo, tako vasi v naši 
občini, kot v občini Mirna Peč, saj bi v primeru kakršne koli 
okvare na prvem črpališču imeli velike težave z vodooskrbo vseh 
teh naselij.

Jerneja Dragan

Živimo 
zdravo   

Novembra smo v občini 
Mokronog-Trebelno skupaj 

z Nacionalnim inštitutom za 
javno zdravje ponovno organizirali 

dve	delavnici	v	okviru	projekta	Živimo	
zdravo, ka- terih namen je osveščanje ljudi o zdravem načinu 
življenja, izboljšanju zdravja preko zdravega življenjskega sloga, 
krepitev dobrega počutja ter telesne kondicije. 

Ga. Doroteja Kuhar, dr. med. spec., nam je tokrat predavala 
o sladkorni bolezni in krvnem tlaku ter izvedla analizo telesne 
sestave s svetovanjem. Prostovoljki KO RK Mokronog, Nevenka 
Strahija in Teja Metelko, pa sta izvajali meritve sladkorja in 
krvnega tlaka.

Podobna srečanja bodo v prihodnje še organizirana, saj je 
izkazan interes po takih vsebinah.

Mateja Vrabec, 
Koordinatorka v občini Mokronog-Trebelno 

Izdajanje računov za 
društva po novem 

Mala društva, ki so bila obvezana izdajati račune za pro-
dajo blaga ali storitev, zdaj tega niso več dolžna storiti. 

Novost glede izjeme od obveznosti izdajanja računov za 
dobave blaga ali storitev se nanaša na nepridobitne organiza-
cije (osebe javnega prava), ki so ustanovljene s cilji politične, 
sindikalne, verske, rodoljubne, filozofske, humanitarne ali 
državljanske narave, ter osebe zasebnega prava (npr. društva), 
ki dosežejo letno manj kot 5.000 evrov prihodkov iz pridobitne 
dejavnosti in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

-  Njihov cilj ni doseganje dobička. V kolikor pa ga, le-tega 
ne smejo razdeliti, temveč ga morajo nameniti za nadaljnje 
opravljanje ali izboljšanje storitev.

-  Upravljajo in vodijo jih večinoma prostovoljci, ki sami ali 
preko drugih oseb niso posredno ali neposredno udeleženi 
v rezultatih teh dejavnosti,

-  Njihove cene so nižje, kot jih za podobne dobave zaračuna-
vajo pridobitne organizacije, svoje blago oziroma storitve 
prodajajo fizičnim osebam, ki ne opravljajo dejavnosti.
Če	kateri	od	teh	pogojev	ni	izpolnjen,	je	potrebno	izdati	račun	

(ne glede na višino prometa) in ga davčno potrditi.

Izjema od obveznosti izdajanja računov tako velja tudi za 
društva, če izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje in opravljajo 
dobave svojim članom kot povračilo za članarino ali dobave v 
primerih, ko se ne pobira članarina (npr. v primeru občasnih 
ali rednih aktivnosti društev, prodaja koledarjev društva …). 
To pomeni, da v primeru, ko npr. društvo za upokojence or-
ganizira izlet, ki se v celoti financira iz zneska članarine, ali 
pa ko izlet v celoti financira član društva ali pa oseba, ki sicer 
ni član društva, se pa izleta, ki ga organizira društvo, udeleži, 
tem osebam društvu ni potrebno izdati računa.

Izjema od obveznosti izdajanja računov velja zgolj za naj-
manjše davčne zavezance, pri katerih gre za tradicionalno 
povsem ali pretežno za prostovoljne organizacije, ki imajo letno 
manj kot 5.000 evrov prihodkov. V primeru, da presegajo prag 
5.000 evrov obdavčljivih dobav, je lahko društvo (ki ni zave-
zanec za DDV) upravičeno do izjeme od obveznosti izdajanja 
računov le za dobave v zvezi z dogodki za zbiranje denarnih 
sredstev in to ob pogoju, da dogodek organizirajo priložnostno 
ter izključno v svojo korist in ni verjetno, da taka oprostitev 
vodi k izkrivljanju konkurence. Drugače povedano,  prostovolj-
nemu gasilskemu društvu na gasilski veselici za vstopnice in 
druge dobave ni potrebno izdati računa in ga davčno potrditi, 
če z njimi zbirajo sredstva za svoje delovanje (npr. društvo, ki 
organizira srečelov, bo zbran denar iz naslova prodanih srečk 
namenilo društvu).  Izjema od obveznosti izdajanja računov pa 
ne velja za dobave blaga in storitev, ki jih na gasilskih veselicah 
v svojem imenu opravi gostinec. 

Naj omenim še, da spremembe zakonodaje v zvezi z izjemo od 
obveznosti izdaje račune za društvane predstavlja spremembe 
načina evidentiranja prihodkov v poslovnih knjigah.

  Jerneja Dragan
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V Podjetniškem inkubatorju Podbreznik Novo mesto je 21. in 
22. oktobra potekal Startup vikend. Gre za intenziven podjetni-
ško-zabaven vikend, na katerem posamezniki predstavijo ideje, 
se združijo v ekipe in tekmujejo v tem, kdo bo tudi s pomočjo 
mentorjev ustvaril boljši prototip in poslovni model ter ga celovito 
predstavil v omejenem času. 

Na dogodek se je prijavilo preko 45 udeležencev zelo pestre 
sestave, od dijakov, študentov, nezaposlenih, do podjetnikov. Po 
predstavitvah, na katerih so posamezniki skušali prepričati ostale, 
da je njihova ideja vredna nadaljnjega razvijanja, je sledilo glaso-
vanje in izmed 14 idej so izbrali devet najboljših, na katerih se je 
delalo v naslednjih dveh dneh. 

Oblikovale so se ekipe različnih starostnih profilov, kjer je vsak 
član s svojim znanjem in z veščinami pripomogel k boljši realizaciji 
ideje. Končne produkte je ocenila komisija izkušenih podjetnikov. 
Sestavljali	so	jo	Ivan	Kralj	iz	podjetja	Arex,	Boris	Vodopivec	iz	Hi-
dexa,	Boštjan	Gabrec	iz	Mikrografije	in	Rok	Jurečič	iz	LACEnana.	

Drugo mesto je osvojila ekipa MoonClock, v kateri so se z idejo 
Žive	Dvornik	ustvarjali	še	Miha	Pleskovič,	Gašper	Franko	in	Mija	
Franko.	Ekipa	 je	obdelovala	 idejo	Žive,	da	bi	unikatne	motive	
prenesla na majice in produkt plasirala na svetovni trg. Za najbolj 
inovativno oz. idejo z največ potenciala za hiter prodor na trg je 
bila izbrana ideja The Gree – pametni termometer.

Dolgo pričakovana ureditev križišča, ki je med načrtovanjem 
sprožala tudi burne debate, je zaključena. Že več kot pol leta 
promet skozi spodnji del Mokronoga ne ovirajo več gradbena 
dela, slovesno odprtje pa je bilo konec septembra.

Za prenovo križišča treh odsekov državnih cest v spodnjem 
delu Mokronoga – Trebnje-Mokronog, Mokronog-Boštanj in 
Mokronog-Zbure – ter urejanje Florijanske ceste in izgradnja trške 
ploščadi je občina namenila 40 odstotkov od 1,1 milijona evrov, 
kolikor je bila naložba ocenjena. Glavnino denarja je zagotovila 
država oziroma DRSI, izbrani izvajalec del pa je bilo novomeško 
podjetje CGP d.d. 

V sklopu rekonstrukcije križišča, vključno s pločniki, je bilo 
urejeno odvodnjavanje, vzpostavljena komunalna infrastruktura, 
cestna razsvetljava, zgrajen prepust in urejena struga Stajniškega 
potoka, nova je trška ploščad in oporni zidovi. Vzporedno pa je 
občina uredila in preplastila še cesto Za zidom v Mokronogu ter 
skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo vzpostavila tudi cono 30 

skozi trško jedro Mokronoga, ki je prva tovrstna ureditev po no-
vem Pravilniku o prometni signalizaciji v Sloveniji. S cono 30 na 
republiški cesti znotraj arheološko varovanega trškega jedra želijo 
predvsem zagotoviti dodatno varnost najbolj ranljivih skupin, kot 
so pešci, invalidi, otroci.  

Slovesnega dogodka v Mokronogu se je udeležil tudi minister 
za	infrastrukturo	dr.	Peter	Gašperšič,	ki	je	skupaj	z	županom	An-
tonom Mavrom, direktorjem DRSI Damirjem Topolkom in vodjo 
projekta Bojanom Paplerjem preurejeno križišče ob spremljavi 
Občinskega pihalnega orkestra Trebnje in Trebanjskih mažoret 
tudi predal namenu. V krajšem programu, ki ga je povezovala 
Petra Krnc, so sicer zapeli še mladi pevci in pevke mokronoške 
osnovne šole pod vodstvom Jelke Gregorčič Pintar, Lutkovna sku-
pina  Mokre tačke pa je tudi tokrat pripeljala škrate Mokronožce.

Obnovljeno in povsem preurejeno križišče na Belem griču v katerem 
velja tudi povsem nov prometni režim. (foto AM)

ŽIVA DVORNIK na predstavitvi ideje.

Obnovljeno križišče in nova trška ploščad

Startup vikend
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Na Sv. Vrhu smo uresničili napoved o dogodku na temo razvoja 
skupnosti na način družbene inovacije. Nanj smo poleg naše mag. 
Mateje Podgoršek povabili tudi državnega sekretarja Tadeja Slapni-
ka, ki je v kabinetu predsednika vlade zadolžen za ljudske pobude 
in socialno podjetništvo, mag. Neno Dokuzov, vodjo sektorja za 
socialno podjetništvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, direktorja razvojnega centra Novo mesto, Francija 
Bratkoviča,	in	našega	župana	Antona	Mavra.	Iz	vasi	nas	je	prišlo	
veliko.	Žibertovo	zidanico	smo	napolnili	do	zadnjega	kotička.	

Mateja je predstavila ključne ugotovitve svoje magistrske naloge 
Analiza vključevanja lokalne skupnosti v proces družbene inova-
cije: Primer Sv. Vrh pri Mokronogu in podala vizijo razvoja vaške 
skupnosti. Izpostavila je, da razvojni model družbene inovacije 
v ospredje postavlja človeka, da je pri tem ključnega pomena po-
vezovanje in sodelovanje v vseh smereh ter transparentnost in 
odprtost teh procesov. »V sklopu raziskave sem od vas vaščanov 
dobila odgovor, da ste pripravljeni sodelovati v procesu družbene 
inovacije,« je navdušena povedala ob svoji predstavitvi. Zanimivo je 
bilo prisluhniti njeni razčlenjeni analizi o potencialih, premoženjih 
in močeh naše skupnosti na eni strani ter globalnih priložnostih 
za skupnost na drugi ter družbenih učinkih vizije skupnosti. V 
trenutku smo tudi sami dobili občutek, da je nova razvojna pot 
mogoča, privlačna in da si jo tudi želimo. 

Navdušenja nad predstavitvijo ni skrival niti naš župan. Po-
vedal je, da si lahko takšnega razvoja v občini, po tem, ko je bilo 
narejenega že zelo veliko v smislu izgradnje nove infrastrukture 
in urejenosti upravnega središča, samo želimo. 

Tadej Slapnik in mag. Nena Dokuzov sta predstavila še primere 
dobrih praks ter se predvsem osredotočila na model skupnostnega 
podjetja oziroma kooperative, ki ga je kot možno obliko sodelo-
vanja v skupnosti omenila že tudi Mateja. »Projekt Sv. Vrha me je 
navdušil že, ko sem  predstavitev poslušal na evropskem dogodku 
družbenih inovacij v Ljubljani 20. oktobra letos. Tam je bil izbran 
in predstavljen kot obetaven primer družbenih inovacij v Sloveniji, 
poleg 15-ih evropskih finalistov,« je povedal Slapnik. Povedal je 
tudi, da je tovrstnih lokalnih iniciativ v Sloveniji vse več, na vino-
gradniškem območju pa smo v tem trenutku edina. 

Franci Bratkovič je predstavil trenutno odprt razpis za nepovra-
tna sredstva na osnovi nove uredbe »razvoj, ki ga vodi skupnost«. 
Povabil je k prijavi na razpis in ob tem projektu ponudil tudi pomoč 
iz strani razvojnega centra Novo mesto.

Razpršeni hotel avtentičnih zidanic, skupnostno kmetovanje, 
hiše za starostnike iz skupnosti, urejene kolesarske in pohodniške 
poti, skupnostni park bosih nog, ekološko kmetovanje in vinogra-
dništvo, …. Skupnost organizirana kot kooperativa. O vsem tem 
smo se pogovarjali še dolgo v noč. 

Krepitev posameznikov in skupnosti je pot do družbene inova-
tivnosti. Začeli bomo kar s prvimi pobudami, ki ste jih vaščani 
ob zaključku dogodka podali sami. Te so najbolj prave. Izlet do 
turističnega kraja Bale v hrvaški Istri in uresničitev pobude, da se 
v aktivnosti skupnosti vključi tudi mlajša generacija svetovršča-
nov. Trajnostni razvoj skupnosti se tiče vseh nas, tudi prihodnjih 
generacij, drugih bitij in okolja. 

Organizacijski odbor Sv. Vrh

Vir: Podgoršek, Analiza vključevanja lokalne skupnosti v proces družbene 
inovacije:  
Primer Sv. Vrh pri Mokronogu, 2016, str. 67

Od leve proti desni sedijo župan Anton Maver, Franci Bratkovič, Tadej 
Slapnik, mag. Nena Dokuzov in mag. Mateja Podgoršek

Skupnostni dogodek Sv. Vrh - prišli so bolj 
stari kot mladi !?
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Več kot toliko se pa ne da!
Odgovorni na občini, so se že dalj časa ukvarjali z vprašanjem: 

»Kako rešiti večni problem odlaganja odpadkov pri Pokopališču 
Mokronog.«

Premikanje zabojnikov bližje k cesti ali bolj stran od ceste, ni 
pomagalo. Napisi, ki so prepovedovali odlaganje odpadkov, em-
balaže in predmetov, ki ne izhajajo iz pokopališča, niso zalegli. 
V zabojnike, namenjene izključno odpadkom iz pokopališča, je 
bilo odloženega marsikaj, kar si človek niti zamisliti ne more, da 
bi sodilo tja. Veliko odpadkov je bilo prinešenega od drugod, od 
doma, iz delavnic… 

Pred dnevom mrtvih je občina zaključila z deli in na novo uredila 
prostor, na katerem so dobili svoje mesto zabojniki za odpadke.

Lepo urejen prostor se nahaja znotraj pokopališkega zidu, od 
zunanjih parkirnih površin pa ga ločijo lepa kovinska vrata.  Z 
zunanje strani je prostor obdan s cipresami, ob njem pa stoji nova 
opozorilna tabla s prepričljivim napisom, da je skupna zbiralni-
ca namenjena izključno najemnikom grobov na pokopališču 
Mokronog.

Lepo bi bilo, če bi to pridobitev znali ceniti in prostor namenjen 
le pokopališkim odpadkom, ohranjali urejen.

Ali	ni	pokopališče	ogledalo	vseh	nas	in	vsakega	posebej?
Foto in tekst: AM

ko smo se v Sloveniji pred letom dni soočili z množičnim pri-
hodom migrantov na meje, si kljub jasnemu zavedanju o resnosti 
položaja in skrbnih pripravah verjetno nihče med nami ni prav 
dobro predstavljal, kakšen izziv nas čaka. Toda država, lokalne 
skupnosti in občine, humanitarne in nevladne organizacije ter 
prostovoljci smo pokazali, da lahko  na državni in lokalni ravni 
tudi v tovrstnih izrednih razmerah dobro in usklajeno sodelujemo. 

Žal	so	se	uresničile	napovedi,	da	pojav	migracij	ni	bil	enkraten	
pojav, ampak je dejstvo, s katerim bomo morali najti skupni način 
sobivanja.	Že	samo	zavedanje,	da	so	migracije	odsev	časa,	v	katerem	
živimo, je ključen korak k oblikovanju rešitev. Slovenija si vseskozi 
prizadeva tudi za iskanje skupnih, dolgoročno naravnanih rešitev 
na evropski ravni, ki bi pripomogle k učinkovitemu obvladovanju 
migracij, ter solidarno prevzema del odgovornosti v okviru projek-
ta premestitve oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito.

Poudarimo naj, da so razmere v naši regiji trenutno stabilne, 
vendar pa je dogajanje v naslednjem obdobju težko napovedati. 
Pričakujemo lahko, da bo do nezakonitih prehodov meja prihajalo 
ves čas in da se bo njihovo število v prihodnje še povečevalo.  

Zato so pristojni organi že pripravili nabor ukrepov, prilagojenih 
več različnim scenarijem. Medtem ko so varnostni ukrepi usmer-
jeni predvsem v dosleden in intenziven nadzor na meji, bomo z  
organizacijskimi ukrepi migrantom, ki bodo prišli na območje 
naše države, zagotovili ustrezno oskrbo in obravnavo v skladu z 
nacionalno in mednarodno zakonodajo. 

Zavedamo se, da prihodi migrantov – tudi zaradi strahu pred 
ponovitvijo lanskih množičnih prihodov – marsikje po državi, 
še posebej pa na obmejnih območjih, v ljudeh zbujajo nelagodje. 
Ravno zato, ker ne želimo, da bi prehodi migrantov čez hrvaško-
-slovensko mejo vznemirjali prebivalstvo in njihov vsakdan, po-
skušamo situacijo reševati na čim bolj kontroliran način. 

Eden pomembnejših ukrepov je tudi vzpostavitev sprejemno-
-registracijskih	centrov	ob	meji	s	Hrvaško.	Smiselno	je	namreč,	
da migranti, ki jih je policija zaznala pri nezakonitem prehodu 
meje, med obravnavo ostanejo čim bližje meji in morebitnemu 
kraju	vrnitve,	tj.	Hrvaški.

Poudarjamo, da bodo ti centri vzpostavljeni le, če se bo število 

migrantov, ki jih je policija zaznala pri nezakonitem prehodu 
meje, tako povečalo, da jih ne bo mogoče obravnavati v obstoječih 
policijskih enotah. Centri bodo začasne narave, zaprtega tipa in 
vseskozi pod nadzorom policije. Migranti bodo v centru največ do 
72 ur, njihovo gibanje pa bo omejeno.

Sprejemno-registracijski center bo razdeljen na sprejemni del, 
kjer se bodo izvajali policijski postopki, in bivalni del. Vse prevoze 
v center in iz njega bo opravljala policija in s tem zagotovila nadzor 
nad migranti ter največjo možno varnost za okoliško prebivalstvo. 
V centrih bo zdravstveno osebje poskrbelo za nujno medicinsko 
pomoč, poskrbljeno pa bo tudi za otroke in mladoletnike brez 
spremstva. 

Država poskuša pri reševanju migrantske problematike ves čas 
ohranjati ravnotežje med obveznostmi, ki jih ima do migrantov 
po domači in mednarodni zakonodaji, ter varnostjo domačega 
prebivalstva. Vlada je in bo naredila vse, kar je v njeni moči, da 
do večjega obsega nezakonitih migracij na našem ozemlju ne bi 
prišlo, predstavniki pristojnih državnih organov pa so v stalnem 
stiku s predstavniki vseh ključnih občin in lokalnih skupnosti. 

Naloga, ki je pred nami, je zahtevna, terja veliko odgovornosti 
in naporov, zato se ob tej priložnosti ponovno zahvaljujemo vsem, 
ki ste prispevali h konstruktivnemu reševanju migracijske krize.  

Urad Vlade RS za komuniciranje

Informacije o aktualnem dogajanju na področju migracij in odzivu 
Slovenije nanje so na spletni strani pomoc.beguncem.gov.si.

Spoštovane občanke in spoštovani občani,
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Na obletnico rojstnega dne slovenskega pesnika dr. Franceta 
Prešerna, ki jo obeležujemo vsako leto 3. decembra, so v dvorani 
večnamenskega doma Trebelno kulturni ustvarjalci v tukajšni 
občini	pripravili	tradicionalno	prireditev	Apel	podobo	na	ogled	
postavi. 

V	kulturnem	programu	so	nastopile	sekcije	KUD-a	Emil	Adamič	
ter drugi posamezni ustvarjalci našega okolja. Z glasbo, petjem in 
lutkami so nastopajoči zopet dokazali, da vlagajo nešteto ur vaj, 
dela, potnih stroškov in ostalih umetniških vrlin, da so njihovi 
nastopi izvršeni in na visokem kulturnem nivoju. 

Zamisel prireditve je bila v rokah Polonce Bartolj, kot slav-
nostni govornik pa 
je nastopil mojster 
besede Stane Peček, 
ki ni mogel mimo 
oskrunjenega ob-
činskega proraču-
na, namenjenega 
ljubiteljski kulturi. 
»Analize so pokaza-
le, da 100.000 ljubi-
teljev, ki se vozi na 
vaje in prireditve, 
samo s trošarino pri 

bencinu v državno blagajno prinese več denarja, kot ga država in 
občine namenijo ljubiteljski kulturi,« se je Peček spomnil besed 
mag. Igorja Teršarja v enem izmed intervjujev. 

Zdi se, da člani ljubiteljskih skupin sami sebi plačujejo, da lahko 
hodijo na vaje in nastope, še doda. Zavedati se moramo, da je ljubi-
teljska kultura nujno potrebna sestavina vsake lokalne skupnosti, 
zato ji moramo posvečati vso potrebno pozornost. Ljubezni, volje 
in naklonjenosti do ustvarjanja jim ne manjka. Naj bo temu tako 
tudi v prihajajočem letu. 

Dragica Ribič

V programu, ki so ga obogatili še Ljudski pevci in godci Trebelno ter Mokre tačke s škrati Mokronožci, so se z glasbeno točko predstavili dva dru-
žinska dueta: Ivica Kocjan Anderlič s sinom Rokom Kocjanom ter Aleš Udovč s hčerko Mašo Udovč.

Ta veseli dan kulture letos na Trebelnem



10
ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

Moje plošče so moje 
knjige
je naslov potujoče razstave o Lojzetu Slaku, ki je bila novembra 
na ogled v Mokronogu in navdušila številne ljubitelje njegove 
glasbe.
Prva razstava o delu in življenju Lojzeta Slaka je bila na ogled letos 
15.	oktobra	v	Avstriji,	kamor	so	jih	na	2.	mednarodno	tekmovanje	
harmonikarjev povabili naši severni sosedi. V Sloveniji je razstava 
začela pot 12. novembra v Mokronogu, na dan jubilejnega koncer-
ta Ansambla Nemir. 
Robert Slak, sin pokojnega godca Lojzeta Slaka, je glavni „kri-
vec“ za razstavo, ki jo je skupaj z ostalimi člani družine Slak snoval 
zadnja tri leta. Lojze Slak je dejansko vzornik vsem trio sestavom 
z diatonično harmoniko, saj je prav on v šestdesetih letih začrtal to 
glasbeno	smer	in	tudi	Ansambel	Nemir	ni	izjema.	Prav	slednjega	
zaradi iskrenega in srčnega izvajanja domače glasbe velikokrat 
primerjajo z Ansamblom Lojzeta Slaka, pozitivno mnenje o njih 
pa ima tudi družina Slak, ki se je z veseljem odzvala njihovemu 
povabilu.
Uradna otvoritev je bila ob deveti uri dopoldan, ko so na razstavo 
prišli številni povabljeni gosti –  Slakova družina  z Lojzetovo 
ženo Ivanko, Andrej Bergant in Janez Dolenc, člana Slakovih 
pevcev Fantov s Praprotna, družinski člani ansambla – dru-

žini štritof in Rebernik,	člani	Ansambla	Nemir,	župana	občin	
Mokronog-Trebelno in Mirna Peč ter vsi drugi, ki so sodelovali 
pri nastanku razstave, in predstavniki medijev. Slakova družina 
se je ob tej priložnosti lepo zahvalila ansamblu Nemir ter zlasti 
Leopoldu in Marici Možina za sprejem in pogostitev.
Od 10. do 18. ure so razstavo obiskali številni obiskovalci iz vseh 
koncev Slovenije, ki radi prisluhnejo unikatni Slakovi glasbi. Dru-
žina Slak obljublja, da bo v prihodnjem letu potujoča razstava na 
ogled po različnih krajih po Sloveniji. 
Vir:povzeto po spletnih informacijah  

Mojca Pekolj

Jubilejni nemirni koncert 
v Mokronogu

V Mokronogu je bilo v soboto, 12. novembra 2016, veselo že od 
10. ure dopoldne. Na ogled je bila namreč prva potujoča razstava 
o legendarnem Lojzetu Slaku, kjer so si obiskovalci lahko ogle-
dali obsežen opus njegovih nikoli objavljenih del in še marsikaj 
zanimivega.

Veselje in slavje se je od 18. ure dalje nadaljevalo v mokronoški 
športni dvorani, kjer je ansambel Nemir obeležil 10 let več kot 
uspešnega delovanja, s koncertom „10 Nemirnih let“. Voditeljica 
prireditve Klavdija Kerin je v eni izmed napovedi dejala, da je 
glasba najlepši akord v simfoniji življenja. Očitno temu pritrjujejo 
tudi „Nemirovci“, saj je na njihov slavnostni večer govorila glasba, 
glasba in še enkrat glasba, govorjena beseda pa je bila bolj izjema 
kot pravilo.

Fantje so koncert začeli z eno starejših lastnih skladb »Prva 
ljubezen«. Za njo so se zvrstile še mnoge njihove, bolj ali manj 
poznane skladbe. Premierno so predstavili tudi polko »Glej jo, 
glej« in navdušili občinstvo. 

Če	so	na	koncertih	nekakšna	»zvezda	stalnica«	glasbeni	venčki	
in dueti med ansambli, pa so se »Nemirovci« tokrat odločili za bolj 
»tradicionalen koncept«. V ospredju so bile njihove skladbe, vsak 

po dve lastni viži pa so zaigrali povabljeni gostje: Biseri, Veseli 
Dolenjci, Ansambel Vikend, Mladi Dolenjci, Akordi, Ansambel 
Jureta Zajca, Novi spomini, Ansambel Zadetek, Ansambel Smeh, 
„Spevovci“,  Murni in Mladi gamsi. 

Za presenečenje večera je poskrbel  vrhunski bobnar Simon 
škrlec, tudi tekmovalec v eni od sezon šova »Slovenija ima talent«, 
za dozo smeha pa Klobasekov Pepi.

Ansambel	Nemir,	Matej, Matic, Ambrož, Dejan, Gregor in An-
drej, je pripravil super „Nemiren večer“, ki je bil v naprej razprodan 
in se je nadaljeval pozno v noč pod velikim šotorom.

Koncert je posnela televizija in bo predvajan v dveh delih v 
začetku prihodnjega leta

Vir: povzeto po Narodnjak.si 

Ježkova nagrada Mokronožanki DESI MUCK
RTV Slovenija že osemindvajset let podeljuje nagrado za posebne dosežke na področju žlahtnega humorja in satire oziroma za izvir-

ne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki sledijo tradiciji Ježkovega duha. Letos je nagrado 
prejela DESA MUCK, avtorica več kot 50 literarnih del za otroke,mladino in odrasle, mnoga med njimi so prevedena v tuje jezike. 

Čestitamo!
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Tako dejavni so bili člani sekcije Ljudskih pevcev in godcev Trebel-
no, ki so letos gostovali v Novi Gorici, na festivalu za 3. življenjsko 
obdobje v Cankarjevem domu, v hotelu Šmarješke Toplice, v BTC-
-ju Ljubljana na festivalu »Jabolka, hruške in slive« in še bi lahko 
naštevali. Skupaj z občino so junija soustvarjali oddajo Dobro 
jutro Slovenija, septembra pa so že tretjič zapored pri lovski koči 
na Trebelnem izpeljali koncert z gosti ob ličkanju koruze, kjer ni 
manjkalo petja, veselja in dobre glasbe. 

Ljudski pevci in godci Trebelno nastopajo širom Slovenije, 
njihova želja je ohranjanje in širjenje ljudske vrednote petja ter 

igranja na harmoniko in kmečka orodja. »Poleg petja naše nasto-
pe spremljajo tudi glasbila, ki dajo nastopom živahnost. Nastope 
popestrimo z igranjem na harmoniko, imamo trobento iz vinske 
buče, škafbas, ki je narejen iz škaf ‘ca, ki so ga včasih uporabljali 
za zelje, perivnik, grablje, kosa, burkle in lončeni bas,« obrazloži o 
desetčlanski zasedbi vodja Silva Metelko in doda, da so sprva peli 
samo ob harmoniki in kitari, kasneje so dodali še ostala glasbila. 

V štirih letih, kolikor jih društvo šteje, so gostovali že na števil-
nih prireditvah, kjer so venomer prijazno sprejeti in požanjejo 
glasen aplavz. »Ko se dobimo pred nastopom, ali po njem, je ob-
čutek, kot da bi se z nastopajočimi in gostitelji že dolgo poznali. Z 
nekaterimi smo se že videli na kakšnem koncertu, z nekaterimi se 
srečamo prvič, ampak zdi se, da se te vezi med nami v trenutku 

združijo. Res lepo,« nostalgično pripoveduje Metelkotova in doda, 
da jih organizatorji iščejo tudi po internetu, da jih najdejo. 

Prepevajo predvsem ljudske in ponarodele pesmi, za katere 
tudi skrbijo, da ne bodo šle v pozabo. Ob nedavni predstavitvi na 
regionalnem radiu so posneli tudi štiri skladbe, naslednje leto pa 
si želijo posneti tudi prvo zgoščenko. »Imamo tri inštrumentalne 
skladbe, ki jih je uglasbil naš harmonikaš Srečko Hren – Ob lič-
kanju, Pod brajdico in Čez Trebevske gričke ter dve ljudski – Vesela 
druščina in Godovniška, katerih avtorica besedil sem sama,« pove 
Metelkotova. Razposajeni pevci in godci se s skladbami z veseljem 
odzovejo tudi klicu na godove in rojstne dneve »tudi na abrahamu 
smo že bili,« z veseljem poudari. 

Opaziti gre, da se kulturno umetniško društvo požvižga na 
skromno občinsko pogačo namenjeno delovanju njihove sekcije, 
s katero pokrijejo, kot pravijo, »stroške provoza enega člana v enem 
letu«. Številni nastopi in prijateljstva, ki se stkejo na njih, odteh-
tajo vse. In kot pevci in godci radi pravijo: »Kjer je pesem, petje in 
igranje, tam ne more biti slabo«. 

Dragica Ribič, foto: arhiv sekcije

Slika 2: 

Poslanstvo ljudskih pevcev in godcev Trebelno je tudi ohranjanje običajev 
in iger, ki so se pojavljala v naših krajih pred desetletji. 

Ljudski pevci in godci Trebelno, ki jih sestavlja šest članic in pet članov, 
so v štirih letih delovanja našteli več kot 60 nastopov. 

Na 3. koncertu ob ličkanju koruze so obiskovalci lahko občudovali tudi 
domače rokodelce. Zgoraj od leve proti desni: Milan Eržen izdelava 
omela iz ličkanja, Slavko Slak prikaz zapletanja steklenice z vrbo, za 
humoristične vložke so poskrbeli Darko Povše, v glavnih vlogah gospo-
dar Roman Pucelj in gospodinja Mira Eržen. Spodaj od leve proti desni: 
Anton Grabnar pletenje lončenih loncev z žico, 92-letna Amalija Zore je 
prikazala vezenje prtičkov in Milena Zore izdelavo šopkov iz krep papirja.

Letos zabeležili že 23 nastopov
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Mokre tačke pridno 
nastopajo
Lutkovna skupina Mokre tačke je v letu 2016 veliko nastopala na 
prireditvah v občini Mokronog- Trebelno in tudi po drugih krajih 
širom Slovenije. 
Na državnem srečanju lutkovnih skupin v Medvodah je z lutkovno 
predstavo za otroke z naslovom Tri slovenske ljudske  pravljice, po 
scenariju in režijski zamisli Polonce Bartolj, prepričala strokovno 
žirijo in prejela Zlato plaketo. Lutkarice so predstavo igrale še na 
Smeškovem lutkovnem maratonu v Celju, v okviru poletnih prire-
ditev v Novem mestu, na srednjeveškem festivalu v Šentrupertu, na 
abonmajih  v Trebnjem in Kranju ter na predprazničnih prireditvah 
v okviru Veselega decembra. V Kranju je skupina nastopila v Pre-
šernovem gledališču prav na dan obletnice Prešernovega rojstva.
Skupina Mokre tačke veliko nastopa na različnih prireditvah tudi 
s škrati Mokronožci, ki vedno nasmejejo in prepričajo občinstvo s 
svojo nagajivostjo in škratovskim šarmom. Letos so v živo nastopali 
na snemanju oddaje Dobro jutro, popestrili program pri otvoritvi 
križišča v Mokronogu in nasmejali ličkarje na Logu …
Skratka, pridna in ustvarjalna dekleta (pa tudi kakšen fant) iz 
lutkovne skupine Mokre tačke so vedno pripravljena za igro in 
animacijo.

Naj bodo vaše odločitve modre,
ideje ustvarjalne
in sreča brezmejna.

Vse lepo v letu 2017.
 Lutkovna skupina Mokre tačke

Naj bodo vaše odločitve modre,
ideje ustvarjalne
in sreča brezmejna.

Vse lepo v letu 2017.
 Lutkovna skupina Mokre tačke

Delavnice na Trebelnem
od novembra 2016 do februarja 2017

JSKD OI Trebnje je v sezoni 2016/17 pripravil sklop delavnic pod 
vodstvom	ALENKE	STRAŽIŠAR	LAMOVŠEK,	univ.	dipl.	etn.	in	
kult. antr. Vsak drugi torek v mesecu organiziramo eno delavni-
co, v društvenem prostoru večnamenskega doma na Trebelnem. 
Kotizacija za udeležbo na eni delavnici znaša 2 evra in vključuje 
vse potrebne materiale. Na delavnice so vabljeni tako otroci kot 
odrasli. Posamezna delavnica traja 90 min.

Novembra so se delavnice udeležili otroci, ki so izdelovali hišne 
duhce iz lesa in papirja. Udeleženci so se na delavnici seznanili z 
zgodbo hišnega duhca, ptička ali prvega hišnega domofona. 

NAPOVEDUJEMO:	
Delavnica na Trebelnem: IGRE
torek, 10. januar 2017, ob 17. uri, v večnamenskem domu na 

Trebelnem
Delavnica iger je namenjena »pripravi« na zimsko obdobje, ko 

se več časa zadržujemo v notranjih prostorih in si lahko z igrami 
krajšamo čas. Spoznali boste znano igro špana ali mlin, jo izdelali 

ter se jo naučili igrati. Poleg tega boste spoznali še nekaj starih iger.
Info in prijava: JSKD OI Trebnje in ZKD Trebnje, T.: 07 348 12 

50, E: oi.trebnje@jskd.si.
Lokalni program omogoča Občina Mokronog-Trebelno.
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Prijetno domače v 
knjižnici Mokronog

Še posebej smo veseli, da so se v zadnjem času v mokronoški 
knjižnici predstavili predvsem domačini. Bodisi s svojim bogatim 
literarnim ustvarjanjem Mokronožic ali nabiranjem novih iz-
kušenj na področju znanosti in izobraževanja, ki jih je mnogim 
obiskovalcem knjižnice 24. novembra predstavil domačin Tadej 
Grabnar.	Ambiciozen	in	novih	znanj	željni	profesor	geografije	in	
zgodovine se je namreč pred letom dni v okviru študija Varstvo 
okolja in komunala udeležil trimesečne mednarodne izmenjave 
(Erasmus+) v Corku na Irskem. Šlo je za praktično izobraževa-
nje na raziskovalnem centru za pomorsko obnovljivo energijo z 
izvirnim imenom Marine Renewable Energy Ireland. Delovanje 
inštituta je usmerjeno v preučevanje in razvijanje novih možnosti 
za izrabo  energije vetra, morskih valov in plimovanja. Na pobudo 
predsednika Turističnega društva Mokronog Jerneja Mauka je 
Tadej Grabnar v domači knjižnici predstavil svoje mednarodne 
izkušnje, vlogo pri projektu, v katerem je sodeloval, in življenje 
domačinov na delu Irske, kjer je v času študentske izmenjave tudi 
bival. Po Tadejevih besedah je bil nad številom obiskovalcev več 
kot presenečen in hkrati navdušen, enako lahko trdimo za vse 
prisotne, saj je bila predstavitev zanimiva, obogatena z mnogimi 
fotografijami, ki so obiskovalcem deželo s sanjsko pokrajino še bolj 
približale. Ker smo v knjižnici preživeli lep, družaben in poučen 
večer, smo si ob koncu obljubili, da gotovo ni bil zadnji.

S spomini smo se srečevali 10. novembra, ko so svoje zadnje 
Utrinke predstavile članice Mokronožic (okoli 15 jih je), ki se redno 
srečujejo, s tem pa vzdržujejo socialno povezanost in druženje v 
tretjem življenjskem obdobju. Svoje misli, besede, spomine in 
pesmi vsako leto zberejo v Utrinkih. Da pa jih lahko prebiramo 
tudi ostali bralci, gre predvsem zahvala zakoncema Zidar, ki po-
skrbita za ureditev brošure in njen natis. Za njuno požrtvovalnost 
in dobrodelnost smo jima iz srca hvaležni. Drage Mokronožice, 
le korajžno naprej. 

Zaključili smo tudi projekt Jurčkov kovček in v oktobru izvedli 
astronomsko predavanje z delavnico zavoda za izobraževanje, 
raziskovanje in razvoj Z LAHKOTO!. Prišlo je veliko otrok in 
njihovih staršev, ki so radovedno spremljali živahno razpravo o 
vesolju. Izvedeli smo, kateri planeti se nahajajo v vesolju, koliko 
jih je, podrobneje smo spoznali Sonce in Luno ter Sončev mrk. 
Zanimivo se nam je zdelo, kako dolgo bi potovali do Lune, zakaj na 
Luni skočimo veliko dlje kot na Zemlji in kako s pomočjo robotov 
raziskujejo Luno. Pred knjižnico smo postavili tudi čisto pravi 
teleskop. Ker smo imeli nekaj smole z vremenom (pa že tako dobro 

je kazalo skozi cel dan), pojavila se je namreč nizka oblačnost, ki 
nam je preprečila, da bi opazovali nebo, zvezde in luno. Kljub 
temu smo spoznali teleskop, njegovo delovanje in skozi objektiv 
opazovali	cerkev	na	Žalostni	gori.	Otroci	in	starši	so	bili	nad	de-
lavnico navdušeni in obljubili smo, da bomo zvezde s teleskopom 
še opazovali, ko bo vreme ugodnejše, kot je bilo na dan dogodka. V 
okviru projekta Jurčkov kovček smo dopolnili tudi knjižno zbirko 
za mladino na temo znanost, astronomija, vesolje, planeti …, ki je 
med mladimi v zadnjem času zelo priljubljeno branje. Še dodaten 
razlog, da otroci več prostega časa preživijo v knjižnici, si tako 
nabirajo novih informacij in znanj, ki jih bodo koristno uporabili 
v šoli, doma in kasneje v življenju. 

Ker prazniki že trkajo na vrata, vam knjižničarji želimo, da 
jih preživite lepo, tudi z zanimivo knjigo v roki. V knjižnici pa 
bomo pisano besedo prebirali spet 12. januarja , ko bo svojo knjigo 
Med visoke trave predstavila avtorica Marija Starič. 

Irena Palčar, Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Dedek Mraz v občini 
Mokronog-Trebelno
Siva kučma, bela brada, topel kožuh, zvrhan koš …

Otroci so tudi letos zelo pridno pisali pisma dedku Mrazu, ki 
prihaja v Mokronog in na Trebelno. Prinesel bo poln koš daril, 
skupaj pa si boste ogledali otroško predstavo.

Zato, dragi otroci, vsi, ki boste prejeli pismo dedka Mraza, le 
pridite in ga pocukajte za brado. Gotovo se bo v polnem košu 
našlo tudi darilo za vas.

Na Trebelnem nas bo obiskal v soboto, 26. 12. 2015, ob 11. 
uri v Večnamenskem domu na Trebelnem, potem se bo pa 
spustil s sanmi v Mokronog in nas obiskal v kulturnem domu 
ob 14. uri istega dne. 

Vabilo prejmejo vsi otroci s stalnim bivališčem in dejanskim 
bivanjem v občini Mokronog-Trebelno, rojeni od 1. januarja 
2011 do 31. decembra 2015.
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Galerijska paleta 
Leto 2016 je bilo za Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje 

zelo bogato. Pripravili smo več razstav in številne dogodke za 
otroke, mlade ter odraslo publiko. Razstavno leto smo zaključili z 
razstavo Svet kulturnika Janeza Gartnarja, likovna dela iz njegove 
zbirke, ki jo je slavnostno odprl župan Občine Mokronog-Trebelno 
Anton	Maver.	

Na ogled so dela različnih avtorjev, fotografsko gradivo, voščil-
nice in članki, ki predstavljajo Janeza Gartnarja in njegovo delo na 
kulturnem področju. Omenjena razstava je uvod v jubilejno leto 
2017,  ko bo galerija praznovala ter organizirala 50. Mednarodni 
tabor likovnih samorastnikov.
•	 Galerijski letni program bo tudi sicer posvečen jubileju:
•	 16. februarja 2017 ob 18. uri odprtje razstave o zgodovini 

tabora in galerije, 
•	 18. maja 2017 ob 18. uri bomo odprli razstavo najboljših del iz 

zbirke Galerije likovnih samorastnikov Trebnje,
•	 jubilejni 50. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov 

Trebnje, ki bo potekal  od 10. do 17. junija 2017, 
•	 26. oktobra 2017ob 18. uri bomo odprli prenovljeno stalno 

razstavo ter predstavili pogled v prihajajoče trende v naivni 
umetnosti na razstavi Naiva jutri.
Že	v	naslednjih	tednih	pa	vas	čaka	pester	nabor	spremljevalnih	

dogodkov:

19. januarja 2017 ob 18. uri vod-
stvo po razstavi Svet kulturnika 
Janeza Gartnarja,
24.–27. januar 2017 delavnica Iz-
delam in okrasim uporabni izdelek 
v okviru pedagoškega programa za 
osnovnošolce,
8. februarja 2017 od 10. do 18. ure 
Dan odprtih vrat Galerije likovnih 
samorastnikov Trebnje,
9. februarja 2017 ob 9. uri sreča-
nje krožka Zgodovina umetnosti 
skozi	čas,	ki	deluje	v	okviru	UTŽO	
Trebnje in ki bo svoje znanje iz 
umetnosti izpopolnjeval vse do 

poletnih počitnic,
7.– 10. marec 2017 delavnica Tihožitje/Teksture v okviru pedago-
škega programa za osnovnošolce.

Naj vam novoletni prazniki
obarvajo sive trenutke v žive barve, 
naj jih  napolnijo z veseljem,
lepoto in upanjem v vse dobro.
(neznan avtor)

Zapisali  Katja Strajnar in Andrejka Vabič Nose

Anton Maver na odprtju razsta-
ve Svet kulturnika Janeza Gar-
tnarja. Foto: Alenka Stražišar 
Lamovšek 

V Univerzo za tretje življenjsko obdobje,  ki deluje v sklopu Cen-
tra za izobraževanje in kulturo Trebnje,  so zajete štiri občine, in 
sicer Trebnje,  Mokronog-Trebelno, Šentrupert in občina Mirna. 
Vsako leto je slavnostni začetek šolskega leta v drugi občini. Letos 
je bil v kulturnem domu Partizan na Mirni. Dvorana se je napolnila 
do zadnjega kotička, začeli so se pozdravni  nagovori.  Sledil je 
prisrčen kulturni program, ki so ga pripravili učenci  nižje stopnje 
OŠ	Mirna	pod	vodstvom	zdaj	že	upokojene	učiteljice	Dragice	Haz-
dovac.	Nadalje	so	se	predstavile	skupine,	ki	delujejo	pri	UTŽO,	in	
sicer folklorna skupina Nasmeh, ki jo vodi mentorica Branka Mo-
škon,	in	plesni	skupini	Ajda	ter		Mavrica	pod	mentorstvom	Tanje	
Korošec. Sledil je nastop skupine Brenkice, ki so se predstavile  z 
glasbeno  pevsko točko in kratkim skečem »Mamin rojstni dan.«  

V	nadaljevanju	je	predsednica	UTŽO-ja	Milica	Korošec	podala	
podatke o delovanju univerze v preteklem letu in plan za naprej.  
Animatorji	krožkov	so	poročali	o	delovanju	le-teh.		Iz	poročil	je	
bilo razvidno, da so bili vsi krožki zelo uspešni.  Vsak udeleženec 
je dobil  lično izdelan bilten, v katerem  je zelo obširno in natančno 
opisano vse, kar se je dogajalo v preteklem šolskem letu in kaj se 
bo dogajalo v letu 2016/2017. 

Na	kratko	lahko	povzamemo,	da	je	v	okviru	UTŽO	v	minulem	
študijskem letu delovalo 18 krožkov, med katerimi je bil najbolj 
obiskan pohodniški – pešačili so po Steklasovi poti, po poti od 
Kebla do Špičnika, od Jordankala do Galaksije,  od Stične preko 
Pristave do Šentvida, od Sežane do Tomaja,  od Planice do Ta-
marja,	od	Žičke	kartuzije	do	Nove	Cerkve	in	od	Kluž	do	Bovca.		
Organiziranih je bilo tudi pet jezikovnih tečajev: trije nadaljevalni 
angleščine in po en nadaljevalni nemščine in španščine, združevali 
smo se v likovno-ustvarjalnem krožku, pri klekljanju, v folklorni 
skupini	Nasmeh,	plesnih	skupinah	Ajda	in	Mavrica,	se	udeležili	
tečaja zdrave rekreacije, seznanili smo se z zgodovino umetnosti 

skozi čas, računalništvom, nekateri pa so se vključili v glasbeno-
-pevski krožek Brenkice.

Na Mirni imamo ročna dela, aerobiko in zdravilna zelišča, v 
Mokronogu likovne ustvarjalnice in računalništvo, v Šentruper-
tu ustvarjalni krožek in v Šentlovrencu spoznavanje in uporaba 
zdravilnih zelišč. Novosti v letošnjem študijskem letu so krožek 
kaligrafije, tečaj masaže za domačo rabo in možganski fitnes.

Vsak torek dopoldne med 9. in 12. uro so različne tematske 
delavnice (zdravstvo, vrtnarstvo, računalništvo, poljedelstvo, po-
potovanja po svetu, književnost in še veliko več …), v predavalnici 
CIK Trebnje. 

Če	ne	veste,	kam	v	prostem	času,	je	UTŽO	pravi	naslov,	da	se	
nam pridružite. Vsakdo si lahko najde dejavnost, ki ga veseli. 
Pridite, ne bo vam žal.

Anica Janežič

Slavnostni začetek šolskega leta 
Univerze za tretje življenjsko obdobje – UTŽO
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Tanke rezine kruha
Skupine za samopomoč Mokronožice se zbira ob petkih v Domu 

upokojencev Mokronog, kjer imamo na razpolago brezplačne 
prostore.

 Povedati moram, da naša skupina deluje  že dvaindvajseto leto. 
Takrat je nekdanja vodja Tina Plazar iz CSD Trebnje pričela z delom 
skupine za samopomoč v Mokronogu. Vse te skupine, ki delujemo 
na območju nekdanje skupne občine TREBNJE,  se združujemo v 
skupno	Društvo		VESELA	JESEN	TREBNJE.	

Anica	ZIDAR	v	skupini	Mokronožice	deluje	že	več	kot	polnih	21	
let. Pred devetnajstimi leti je dala pobudo, da tudi starejši odrasel 
človek lahko nekatere spomine zapiše na papir. Tako so začeli 
izhajati naši  Utrinki, ki imajo že kar lepo zgodovino in si jih je 
mogoče izposoditi tudi v vsaki knjižnici po Dolenjski za branje. 
Letošnjo	številko	z	naslovom	»TANKE	REZINE	KRUHA«	nam	
je popestrila z nekaj risbicami, uvodnimi mislimi in kar tremi 
članki. Omenim naj Nekaj misli o Števki Uhan, ki je žal lansko 
leto preminula, in zgodbico Pravljica je umrla. 

Naša druga članica skupine, ki bo v kratkem praznovala svoj 88. 
rojstni	dan,	je	Pepca	ZIHERL,	avtorica	zgodbe	Regica	in	Maček.	
V tej številki naših Utrinkov smo s fotografijami predstavili Pep-
cino preživljanje starosti, njeno zadovoljstvo in srečo,  kar najbolje 
občuti v družbi svojih treh pravnukov. 

Tretja	naša	članica	Mici	KORAČIN	je	ravno	toliko	let	dopolnila	
letos junija. Napisala je zgodbe z naslovi: Poroke, Spomini, Pesem 
o grdi babi in pa pesmico z naslovom Pesem o tisti babi z dolgim 
jezikom.

Naša pesnica, ki je poleti dopolnila 76. rojstni dan, vedno vedra 
in vesela, da je še tako zdrava in pravi, da ji naša skupna srečanja 
ogromno	pomenijo,	je	Vida	KAČIČNIK.	Letos	nam	je	napisala	za	
Utrinke kar tri pesmi: Tišina, Mati, in pesem Petdeset let.  

Članica	Milka	TRŠINAR	je	najstarejša	v	skupini,	saj	je	prejšnji	
mesec dopolnila 93 let in je še vedno kar aktivna. Njena letošnja 
zgodbica nosi naslov Nekdaj v starih časih.

Magda Repše, ki se ji približuje devetinsedemdeseti rojstni dan, je 
šesta članica te skupine, prav tako od njene ustanovitve. Večinoma 
jo na srečanja spremlja mož Stane, s katerim običajno poskrbita, da 
je dom upokojencev, kjer se srečujemo, vedno čist in pospravljen, 
rožice zalite, centralna peč ugasnjena … Napisala nam je zgodbico 
Tudi naša mladost je bila lepa.

Slavka ŠINOIGOJ – sedma članica skupine Mokronožice – je  
letos maja dopolnila 83 let in me ob moji odsotnosti večkrat nado-
mesti. Spremlja me tudi na intervizijskih srečanjih Vesele jeseni, 

ki jih imamo enkrat mesečno v Domu starejših občanov Trebnje. 
Izredno lepo z navadnimi barvicami in svinčnikom ustvari pri-
merne slike, ki vsako leto lepo dopolnijo naše Utrinke. Nekaj jih 
ustvari	tudi	Anica	Zidar,	da	dopolnijo	naše	zgodbe.	Za	devetnajsto	
številkoUtrinkov Tanke rezine kruha nam je napisala zgodbo z 
naslovom Revščina.

Osma članica skupine je še Pepca Florjančič, ki letos zaradi 
slabega zdravja in oslabelosti spomina žal ni uspela kaj napisati. 
Smo jo pa lansko leto predstavili v Utrinkih pod naslovom Sre-
čanje s spomini. 

Tone	ZIDAR	se	 je	naši	 skupini	pridružil	na	 srečanjih	 zadnja	
leta.	Pripelje	ženo	Anico	in	nas	vsako	leto	že	zelo	zgodaj	opozori	
na pripravo člankov za naslednjo številko Utrinkov. Skupaj z ženo 
Anico	doma	vse	to,	kar	mi	napišemo,	pretipkata,	oblikujeta,	po	
potrebi jezikovno popravita, natiskata na domačem tiskalniku in 
sestavita v drobne brošurice, ki so dostopne za branje po knjižnicah 
marsikje po Sloveniji; kakšno pošljeta celo v tujino.

Darka	JANEŽIČ,	voditeljica	skupine,	sem	letos	napisala	zgodbo	z	
naslovom Moj prvi hlebec. Pripoveduje o kruhu, ki sem ga morala 
speči pri svojih dvanajstih letih. 

Darka JANEŽIČ

David Starič na 28. 
evropskem tekmovanju 
mladih znanstvenikov

V Bruslju je med 15. in 20. septembrom potekalo že 28. evropsko 
tekmovanje mladih znanstvenikov. Slovenijo so zastopali zma-
govalci državnega srečanja in tekmovanja mladih raziskovalcev 
iz šolskega leta 2014/2015, med katerimi je bil tudi, takrat še naš 
učenec, David Starič z nalogo Zalivalnik rož. Z omenjeno nalogo 
je David pod mentorstvom Tomaža Kušarja, učitelja tehnike in 
tehnologije, v šolskem letu osvojil zlato priznanje na tekmovanju 
mladih raziskovalcev Slovenije. To isto nalogo pa je med poletni-
mi počitnicami še izboljšal in se udeležil evropskega tekmovanja 
mladih znanstvenikov, kjer je odlično predstavil svojo nalogo 
strokovni komisiji. 

Iskrene čestitke Davidu in mentorju Tomažu.
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Veselimo se vsakega 
srečanja in se imamo lepo

Druženje, izmenjava znanja in starih modrosti so nedvomno 
pomembni elementi delavnic Centra medgeneracijskega učenja 
(CMU) Trebnje. Pod okriljem Zveze slovenskih ljudskih univerz 
deluje v Sloveniji kar 19 tovrstnih centrov, ki skozi delavnice in 
predavanja spodbujajo ljudi vseh generacij k aktivnemu učenju in 
izmenjavi znanj ter izkušenj. 

V mesecu oktobru sta tako pod okriljem CMU Trebnje na OŠ 
Mokronog potekali dve delavnici z naslovom ‚‘Tudi jaz sem pro-
stovoljec‘‘ v sodelovanju z Društvom za razvijanje prostovoljnega 
dela Novo mesto. Na delavnicah so sodelovali učenci OŠ Mokro-
nog od 6. do 9. razreda. Poleg ozaveščanja o pomenu in dobrobiti 
prostovoljnega dela v Sloveniji ter po svetu smo skupaj z udeleženci 
iskali ideje o možnostih prostovoljstva v lokalni skupnosti in 
odzivanja	na	potrebe	ljudi,	ki	živijo	v	naši	neposredni	bližini.	Že	
sama misel, da lahko nekomu pomagamo, je vzbudila pozitivno 
ozračje in nedvomno vsakogar pripravila k razmišljanju, kako 
malo je potrebno za medčloveško sožitje. 

Poleg medgeneracijskega učenja pa so v Mokronogu dejavni tudi 
člani	UTŽO	Trebnje,	in	sicer	v	okviru	krožka	likovne	ustvarjalnice.	
Skupina se je oblikovala skozi večletno delo naše mentorice in pro-
fesorice	likovne	pedagoginje	gospe	Ane	Cajnko,	ki	je	ustvarjalna,	
odprta za nova znanja in nas vsakokrat navdušuje z veščinami risa-
nja	in	slikanja.	Animatorka	krožka	in	predsednica	UTŽO	Trebnje	
Milica Korošec ob tem dodaja: »Na krožek ob petkih popoldan 
radi prihajamo, veselimo se vsakega srečanja posebej, lepo se 
imamo. Spoštujemo se, podpiramo drug drugega in izmenjujemo 
znanje. Tekmovalnosti med člani skupine ni, nasprotno, delujemo 
zelo povezano. Skupini  likovnih ustvarjalcev daje veliko podporo 
tudi Društvo upokojencev Mokronog-Trebelno, ki nam zagotavlja 
osnovne pogoje za delo – prostor. Prostore društva so dodatno 
osvetlili, ustrezno uredili in nam omogočili kotiček za  razstavljanje 
nastalih izdelkov, da lahko tudi drugi člani DU Mokronog-Trebel-
no vidijo, kako napredujemo.  Veselimo se tudi možnosti stalne 
razstave v prostorih društva. Vse to seveda ne bi bilo mogoče brez 
medgeneracijskega povezovanja, ki se začne z oblikovanjem skupine 
in nadaljuje s povezovanjem s člani DU Mokronog-Trebelno in širšo 
lokalno skupnostjo.«

Izvajanje omenjenih aktivnosti pa ne bi bilo mogoče brez občine 
Mokronog-Trebelno, ki poleg ostalih občin ustanoviteljic omogoča 
izvajanje	programov,	predsednice	UTŽO	Trebnje	Milice	Korošec,	
Osnovne šole Mokronog in posameznikov, ki s svojim sodelova-
njem	krojijo	in	bogatijo	vsebine	CMU	in	UTŽO	Trebnje.	Vabljeni,	
da se nam pridružite v Univerzo za tretje življenjsko obdobje ali 
obiščete katero od delavnic Centra medgeneracijskega učenja, ki 
poteka v vaši bližini. Vse aktualne programe lahko spremljate na 
www.ciktrebnje.si.

Aleksandra Barbo in Milica Korošec

Besede povezujejo 2017
območni literarni natečaj za avtorje, ki delujejo na območju 
občin Mirna, Mokronog-Trebelno, šentrupert in Trebnje.
 
Literarni natečaj JSKD OI Trebnje v sodelovanju s Knjižnico Pavla 
Golie Trebnje je namenjen vsem avtorjem, starejšim od 15 let.
 
POGOJI NATEČAJA: 
Avtorji	 lahko	sodelujejo	s	 svojimi	še	neobjavljenimi	pesniškimi	
ali proznimi besedili.
Jezik besedil je slovenščina. Tema: po lastni izbiri.
Število poslanih prispevkov je omejeno na 10 pesmi ali 10 strani 
proze.
Pisava Times New Roman 12, medvrstični razmik 1,5.
Pod prispevkom naj bodo v dokumentu navedeni naslednji po-
datki: 
avtorjevo ime, kratka biografija do 7 vrstic (ta naj se nanaša pred-
vsem na ukvarjanje s pisanjem ter z dosedanjimi objavami), letnica 
rojstva, domači in elektronski naslov ter telefonska številka.
Natečaj je odprt od 3. decembra 2016 do 8. februarja 2017.
Prispevke posredujte na elektronski naslov: oi.trebnje@jskd.si 
(Zadeva: Besede povezujejo – območno srečanje literatov Mirnske 
in Temeniške doline). Za vse dodatne informacije smo vam na 
voljo na JSKD OI TREBNJE, Kidričeva 2, 8210 Trebnje, T: 07 348 
12 50, M: 031 472 919.
Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal 
v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 
86/2004 in nasl.; ZVOP-1).
 
STROKOVNO SPREMLJANJE NATEČAJA: 
Prispela besedila bo prebral strokovni spremljevalec območnega 
srečanja	prof.	IVAN	GREGORČIČ,	mentor	in	urednik.	
Avtorjem	prispevkov	bo	strokovni	spremljevalec	na	delavnici	podal	
strokovno mnenje in smernice za nadaljnje delo. 
O strokovnem spremljevalcu: 
Ivan (Janez) Gregorčič je profesor slovenskega jezika in književ-
nosti. 25 let je bil literarni urednik pri reviji Rast in je tudi avtor 
številnih strokovnih člankov. Večkrat je bil selektor in vodja lite-
rarnih delavnic v okviru literarnih gibanj ZKO oz. JSKD. Literarni 
mentor je tudi svojim učencem v OŠ Mirna. Svoje pesmi je objavljal 
v Samorastniški besedi, Dolenjskih razgledih, Književnih listih, 
Sodobnosti in Rasti. Izdal jih je v dveh pesniških zbirkah: Beg 
gazel	in	Si	slišal	pesem?
 
REZULTATI NATEČAJA:
O rezultatih natečaja in o poteku prireditve ob zaključku natečaja 
boste obveščeni
do predvidoma 10. marca 2017.
Izbor prispelih del bo predstavljen na javnem dogodku v sklopu 
dogodkov Golievi dnevi, aprila 2017.
Predvidoma bodo prispela besedila izšla tudi v zborniku.
 
Izvedbo natečaja omogočajo občine: Mirna, Mokronog-Trebelno, 
Šentrupert in Trebnje.
 
Vljudno vabljeni k sodelovanju!
 
Petra Zorn, l.r. samostojna strokovna delavka
Mojca Femec, l. r. koordinatorka izpostave
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Gasilci na obisku
Oktobra so otroke vrtca Mokronožci obiskali gasilci PGD Mo-

kronog in PGD Trebelno. Gasilci so na prijazen in zanimiv način 
seznanili otroke s 
svojim prostovoljnim 
delom. Seveda pa so 
otroke najbolj nav-
dušila gasilska vozila, 
oprema in nepogre-
šljiva sirena. Vsem 
gasilcem se iskreno 
zahvaljujemo za dru-
ženje, ki je postalo že 
tradicionalno. 

Praznovanje jezikovne 
raznolikosti 

Evropski dan jezikov, ki ga praznujemo 26. septembra, smo na OŠ 
Mokronog že tradicionalno obeležili s prireditvijo. Od leta 2001, ki 
ga je Svet Evrope razglasil za evropsko leto jezikov, je 26. septem-
ber evropski dan jezikov.  To je prav poseben dan, ko praznujemo 
jezikovno raznolikost v Evropi in spodbujamo učenje jezikov. Na 
naši šoli se učenci že v prvem razredu srečajo z angleščino, nekaj 
let kasneje se lahko preizkusijo tudi v učenju nemščine in nekateri 
zraven spoznavajo še španščino.

Letošnja prireditev je bila glasbeno obarvana. Najmlajši so 
prepevali v angleščini in zraven še malo zaplesali, večji pa so ime-
nitno repali v angleščini. Predstavniki oddelkov so se med seboj 
pomerili tudi v kvizu. 

Tako kot je pomembno, da se učimo tujih jezikov, tako je tudi 
pomembno, da en dan v letu praznujemo in se spomnimo na 
kulturno in jezikovno raznolikost Evrope in seveda tudi našega 
okolja in šole.  

Aktiv za tuje jezike

JSKD 
JSKD Območna izpostava TREBNJE

in 
KUD Emil Adamič Mokronog

RAZPISUJEJO	NATEČAJ	ZA	NASTOP	NA

18. mednarodnem festivalu ustnih harmonik 
»(ah), TE ORGLICE« v Mokronogu

KJE: Upravno kulturno središče Mokronog
KDAJ: sobota, 25. februar 2017 
PRIJAVE:  do srede, 1. februarja 2017
na naslov: JSKD Območna izpostava Trebnje, Kidričeva 2, 
8210 Trebnje; 
e-pošta: oi.trebnje@jskd.si; tel.:  07 348 12 50; 031 472 919

VSEBINA PRIJAVE: 
o ime in priimek ustnega harmonikarja/orgličarja oz. ime 

skupine in vodje skupine;
o natančen naslov kontaktne osebe (poštni, elektronski in 

telefonski); 
o imena in priimki ostalih članov zasedbe in glasbila, ki jih 

igrajo;
o spored nastopa: naslovi pesmi oz. skladb in njihovi avtorji/

prireditelji;  
o skladbe za nastop izberejo ustni harmonikarji/orgličarji 

sami; nosilka glasbene misli v skupinskem muziciranju 
mora biti ustna harmonika/orglice; 

o skupna dolžina nastopa za soliste in dua je do 5 minut, za 
skupine do 8 minut.

o kratka predstavitev (do 10 vrstic), ki jo bomo uporabili za 
najavo nastopa in za objavo v biltenu.

POTEK FESTIVALA:
1. GLASBENA	DELAVNICA	od	10.	do	11.30.
 Delavnico bo ob sodelovanju demonstracijske skupine vodil 

prof.	Vladimir	Hrovat	in	bo	prilagojena	znanju	udeležencev.	 
2. POPOLDANSKA	REVIJA		ob	14.	uri	 
 Nastope bo ocenjevala strokovna žirija. Glede na dosežen 

rezultat bodo nastopajoči dobili ustrezno priznanje: zlato 
(za več kot 85 % osvojenih točk), srebrno (za 70–85 %), bro-
nasto (za 55–70 %) in priznanje za sodelovanje. Strokovna 
komisija bo tudi izbrala nastopajoče za večerni koncert oz. 
revijo. 

3. VEČERNI	KONCERT	ob	18.	uri	
Na večernem koncertu bo poleg izbranih s popoldanske revije 

nastopil	kot	gost	tudi	TRIO	ARMONAUTI	in	WILLIAM	
TEDESCHI	iz	Italije.				

NAMEN FESTIVALA: 
o približati glasbilo čim širšemu občinstvu in predstaviti tako 

znane, že uveljavljene,  kakor tudi manj znane in neznane 
izvajalce na tem glasbilu;

o dvigniti raven igranja;
o utreti pot glasbilu v izobraževalni sistem. 
Nastopajoči se obvezujejo skrbno pripraviti svoj nastop.
Organizator se obvezuje zagotoviti ustrezne pogoje za nastop 
in zagotoviti topel obrok za nastopajoče na reviji in za nasto-
pajoče na večernem koncertu.

Vodstvo festivala
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Naši devetošolci že 
razmišljajo o nadaljnjem 
šolanju

V petek, 21. oktobra, so se učenci 9. razredov odpravili na nara-
voslovni dan na Grm Novo mesto. Najprej so spoznali zgodovino 
šole ter izobraževalne programe, da bodo lažje razmišljali o svoji 
prihodnosti ter šolanju. Po predstavitvi šole so se učenci razdelili 
v dve skupini in se pripravili na praktično delo. Ena skupina je 
spoznala postopke za izdelavo nekaterih kozmetičnih pripomoč-
kov. Učenci so si sami izdelali balzam za ustnice, zeliščni tonik 
za obraz, zeliščno kremo za obraz in trdo milo. Druga skupina je 
spoznala izolacijo DNK iz paradižnika. Obe delavnici sta bili zelo 
zanimivi, prav tako je bil zanimiv sprehod po posesti šole in voden 
ogled. Učenci so dobili informacije o tem, kaj se na šoli dogaja, 
kaj spada k šoli, kakšno praktično delo lahko tam opravljajo ter 
videli njihove živali. Naravoslovni dan je bil vsekakor zelo poučen 
in koristen za učence, saj tako spoznavajo, kam se lahko po koncu 
osnovne šole vpišejo.

Razredničarki Milena Kralj in Mojca Zadravec

Obisk iz Amerike
V	četrtek,	 27.	 oktobra,	 sta	 k	nam	na	 šolo	prišla	Američana.	

Američana	 sta	 se	predstavila,	nato	pa	 sta	o	Ameriki	povedala	
nekaj, kar že vemo, in nekaj, česar še nismo vedeli. Pokazala sta 
nam veliko slik in nam povedala, kje sta bila in kako sta se imela. 
Ko	sta	opisovala	Ameriko,	je	zazvonil	alarm	za	požarno	vajo,	zato	
smo	stekli	ven.	Američana	sta	bila	začudena,	saj	nista	vedela,	kaj	se	
dogaja, zato jima je učiteljica angleščine povedala, kaj se je zgodilo.

Zame	je	bil	obisk	iz	Amerike	še	toliko	zanimivejši,	ker	se	pogo-
varjam z dopisovalko, ki jo gosta poznata. Ob koncu ure sta mi 
dala darilo, ki mi ga je poslala dopisovalka. Bila sem vesela, da sem 
ju spoznala, saj sta zelo prijazna in zabavna. Bilo bi lepo, če bi nas 
naslednje leto spet obiskala.

Leja Eržen, 8. razred, OŠ Mokronog

Našo šolo sta obiskala ameriška zakonca Donald in Marcia 
Bleggi. Marcia ima na Mirni sorodnike, ki jih redno obiskuje. Obi-
skala	sta	nas	že	lani	in	nas	povezala	z	našimi	vrstniki	iz	Amerike,	
s katerimi si nekateri redno dopisujemo po e-pošti. Ti otroci so 
nam	poslali	tudi	darilca.	Opisala	sta	nam	Ameriko	in	na	slikah	
pokazala	tudi	nekatera	mesta.	Posebej	zanimivi	so	bili	Los	Angeles,	
Miami, New York, Chicago in Pennsylvania, država, v kateri tudi 
živita. Povedala sta, da jima je zelo všeč naša hrana (potica, kremna 
rezina …) in morda nas obiščeta tudi drugo leto. 

Lea Novak in Manca Miklavčič, učenki 7. b, OŠ Mokronog

Zimski pohod
Zima je že kar močno pokazala svoje zobe, saj je bilo zelo hladno. 

Sonce je kljub temu prijetno sijalo in ogrelo mlade pohodnike, ki so 
se v petek, 2. 12. 2016, odpravili na pravi zimski pohod na Trebelno. 
Nestrpno so čakali, da so si v kostnici ogledali prave človeške kosti 
in vprašanj kar ni bilo konca. Med potjo so si ogledali tudi  jelene in 
konje. Pot je bila na nekaterih delih strma. Pravi izziv je bil za otroke 
led, ki se je naredil na lužah ob poti. Ko se je sonce skrilo za goro, so 
bili že blizu doma, saj se je začelo mračiti in postajalo je zelo mrzlo.  
Prav	so	nam	prišle	zimske	kape	in	rokavice.	Hura,	bilo	je	zelo	zanimivo.	

Mentorici Polona Kralj Zupančič in Fani Kapus

Enostavno iz preprostega
V četrtek, 17. 11. 2016, smo učenci 4. razreda v okviru natečaja Planetu Zemlja prijazna šola izvedli projekt Food Revolution. Ob 

pomoči gospe Tanje Gobec iz društva Skrinja smo pekli čokoladne piškote in pico iz pirine moke. Spoznali smo, kako se da na zelo hiter 
in enostaven način pripraviti obrok iz preprostih sestavin. Vsi smo bili zelo zaposleni in na koncu zadovoljni z opravljenim delom, kajti 
v učilnici je zelo lepo zadišalo. Lahko nam verjamete, da smo pojedli prav vse dobrote. V prihodnje si želimo še več takih dopoldnevov.  

 Učenci 4. razreda
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Tudi letos je v vrtcu Mokronožci potekal Tradicionalni sloven-
ski zajtrk. Otroci so se dopoldne predstavili s prisrčnim kratkim 
kulturnim programom ter z razstavo likovnih izdelkov na temo 
MED. V vseh oddelkih so se potem otroci naužili domačega medu, 
masla, mleka ter črnega kruha in se tako seznanili s pomenom 
zdrave domače hrane. Dogodek so obiskali tudi posebni gostje in 
predstavniki občine, ki so otroke presenetili s posebnim darilom. 
Otroci so se ga zelo razveselili.

Petra Rozman, vzgojiteljica 

na podružnični šoli Trebelno
Na dan slovenske hrane, tretji petek v novembru, so celo dopol-

dne potekale različne dejavnosti na temo prehrane. Najprej smo 
imeli krajšo kulturno prireditev.  Učenci 3. razreda so zaigrali igri-
co, ki so si jo izmislili sami in v kateri so nastopile tudi nepogrešljive 

čebelice. Drugošolci so pripovedovali »čebelje« uganke, četrtošolci 
pa prebrali nekaj resnic o pomenu uživanja hrane, ki je bila pri-
delana in predelana čim bližje našemu domu. Pred zajtrkom smo 
prisluhnili še poučni pravljici o vrednotah in medsebojni pomoči. 

Poleg tradicionalnega slovenskega zajtrka z medom, kruhom, 
maslom, jabolkom in mlekom smo se posladkali še s pečeno prose-
no kašo s suhimi slivami. Na zajtrku smo gostili tudi župana občine 
Mokronog-Trebelno	gospoda	Antona	Mavra,	ki	je	poudaril,	kako	
pomembno je, da prav vsak dan zajtrkujemo. Sledile so delavnice, 
kjer so učenci s pomočjo predznanja, kuharskih knjig in spletnih 
strani izdelali jedilne liste z zdravo, domačo hrano. 

Vsi	smo	se	strinjali	s	trditvijo	Louise	Hay:	»Bolj	ko	preprosto	
jemo, bolj smo zdravi.« Naj to postane vodilo naših vsakodnevnih 
prehranjevalnih navad. 

Učiteljice PŠ Trebelno

Šah na OŠ 
Mokronog in 
POŠ Trebelno

Od šolskega leta 2010/2011vodi šahovske 
krožke na obeh šolah Cvetko Jakša, dober 
šahist – v bistvu najboljši med upokojenci 
Pokrajinske Zveze DU Dolenjske in Bele 
krajine. Dobro leto pred tem je Cvetko pri-
šel iz Ljubljane na Stan pri Mirni, se takoj 
včlanil v DU Mirna in seznanjeni z njego-
vim veseljem do šaha in z dejstvom, da je 
zelo uspešno vodil krožke na raznih šolah 
v Ljubljani in okolici, smo ga takoj »an-
gažirali« in si razdelili teren: Tone Kotar 
Mirna,	Andrej	Brcar	Šentrupert,	Cvetko	
Jakša Mokronog. Seveda pa drug drugega 
tudi zamenjujemo in si pomagamo. Večina 
dela je prostovoljnega, priznamo pa, da 
je včasih možnost, da preko Šahovskega 
kluba Trebnje izdamo kakšen račun.

Pred leti je bil šah v Mokronogu zelo 
razvit. Morda je tudi zaradi tega sedaj iz-
redno zanimanje za šah, saj npr. h krožku 
v Mokronogu pride tudi do 30 učencev, na 
Trebelnem pa do 20.

V prvih letih »novega« obdobja so bili 
dobri v šahu Maruša Penca Kocjan, Pe-
tra Šoberl Pucelj, Boštjan Janežič, Nika 
Tijana Grabnar, Lana Gregorčič, Matic 
Smole, sedaj so jim spodobni nasledniki 
NIK	NORČIČ,	ANA	RAJER,	NIK	RAJER,	
ZARJA	SINJUR	…,	pa	še	kakšno	ime	bi	se	

našlo. Naj ne bo zamere, da niso vsi našteti.
Oktobra so se začela tekmovanja v tem 

šolskem	letu:	28.	oktobra	je	bil	v	Žužem-
berku 1. Turnir DŠKL (Dolenjska Šahovska 
kadetska Liga), sledili bodo še 4 turnirji te 
lige v različnih krajih Dolenjske, eden bo 
v Trebnjem, v organizaciji ŠK Trebnje z 
glavnim	 sodnikom	Andrejem	Brcarjem,	
mentorji so pomožni sodniki. Poleg teh 
turnirjev so še območna, področna, dr-
žavna prvenstva, posamično in ekipno, 
kamor redno peljemo naše šahiste in lahko 
rečemo, da smo opaženi.

Na	prvi	 turnir	DŠKL	v	Žužemberk	 je	
šlo 10 šahistov iz OŠ Mokronog in POŠ 
Trebelno. Res je bilo kar nekaj začetni-
kov, a izkušnje štejejo. Je pa opazen uspeh 
dosegla ANA RAJER, ki je bila v svoji 
starostni skupini od deklic druga, pa tudi 
v skupni razvrstitvi je bila med več kot 50 
tekmovalci	na	dobrem	12.	mestu.		Če	bo	
lahko nastopila na vseh teh turnirjih, je 
med kandidati za eno od prvih treh mest 
v tej kategoriji. 

Malo	simpatično	Ano	pozna	že	večina	
mentorjev in sem prepričan, da bi ji vsi 
privoščili uspeh v tej smeri.

Tone KOTAR 

Tradicionalni slovenski zajtrk
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Predpraznično druženje
V četrtek, 24. 11. 2016, smo v OŠ Mokronog organizirali pred-

praznično popoldansko druženje za učence in starše. Prvi del je bil 
usmerjen na prometno varnost, in sicer je Zavod Varna pot starše 
s predavanjem Rdeča luč za starše osveščal o obnašanju v prometu 
in stereotipih, ki so v našem prostoru zelo problematični, hkrati 
pa jih je nagovarjal, da z zglednim ravnanjem prenašajo skrb za 
prometno varnost tudi na otroke. 

V času predavanja so učenci sodelovali v prometnih delavnicah, 
ki so jih vodile moderatorke Zavoda Varna pot.

 Po končanem predavanju smo starše in njihove otroke povabili 
na praznični sejem. Le-ta je vsako leto lepši in bogatejši in odraža 
ustvarjalnost,	prizadevnost	in	bogastvo	idej.	Čudoviti	izdelki	so	
vabili k izboru, zanje pa so nam obiskovalci prostovoljno darovali 
2452,60 €, kar je lep prispevek za obogatitev šolskega sklada.

Zahvaljujemo se Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prome-
tu Občine Mokronog-Trebelno ter Lions klubu Trebnje, ki so nam 
omogočili predavanje ter delavnice o prometni varnosti. Prisrčna 
zahvala pa velja tudi vsem obiskovalcem prazničnega sejma, ki nas 
s prostovoljnimi prispevki nagradijo za vloženi trud.

Stanka Ban Virant



21
leto X., številka 38, december 2016

Delujmo preventivno
Mesec oktober je posvečen varstvu pred požarom in je za gasilce 

in gasilska društva najbolj aktiven mesec v letu.
Tematika letošnjega meseca požarne varnosti je bila namenjena 

splošni požarni varnosti v gospodinjstvu in problematiki ogljiko-
vega monoksida. Vse skupaj je potekalo pod geslom »DELUJMO 
PREVENTIVNO.«

Do pogostih nesreč zastrupitve z ogljikovim monoksidom in 

ponavljajočih požarov prihaja predvsem zaradi človekove malo-
marnosti. Prav zaradi slednjega so društva našega OGP oktobrske 
vaje izvedla še posebej odgovorno, s temeljitimi pripravami in 
natančnimi analizami izvedb.

Foto in tekst: AM

Ustvarjalno-kuharska 
delavnica

Dan pred slovenskim tradicionalnim zajtrkom so otroci skupine 
Sovice povabili svoje straše, babice in dedke, da se jim pridružio na 
ustvarjalni delavnici v vrtcu. V prvi delavnici so dali svojoi domišljiji 
prosto pot in ustvarili zanimive pogrinjke, v drugi delavnici pa so pri-
pravili sastne kokosove kroglice. Na koncu so svoje goste tudi pogostili 
ter se jim predstavili s kratkim kulturnim programom.

Vrtec praznuje

VABILO K 
SODELOVANJU

Vrtec Mokronožci praznuje 50-letnico svojega delovanja. 
Ob slovesnem dogodku bomo izdali zbornik in pripravili 
razstavo. Ob tej priložnosti se obračamo na Vas, dragi 
bralci, da nam pomagate pri zbiranju starih fotografij, 
dokumentov, igrač ter drugih zanimivih informacij o prvih 
letih organiziranega varstva, ki je potekalo še v prostorih 
»Sodnije« v Mokronogu.

Vse, ki bi bili pripravljeni s svojimi prispevki obogatiti 
nastajajoč zbornik in razstavo, vljudno prosimo, da jih 
posredujete vodji vrtca Poloni Kralj Zupančič. Vse infor-
macije dobite na telefonski številki 040 274 975.

Že	 v	 naprej	 se	 vam	 iskreno	 zahvaljujemo	 za	Vaše	
sodelovanje.

Sobota, 21. januar 2017, ob 10. uri v UKS Mokronog

MUCA MACA IN 
MAČEK MURI – 
»Klobučarna«
(Elegantna, zabavna, smešna in modna predstava)
Muca Maca je zelo elegantna muca – gracioza med mucami. Ko se 
nekega dne vrne s potovanja, jo v njeni klobučarni čaka neprijetno 
presenečenje. Klobučarna je čisto prašna in klobuki so razmetani 
povsod naokoli. Le kdo je nepridiprav, ki je z mačjimi tacami 
stikal	po	njej?	Na	pomoč	ji	priskočijo	otroci	in	na	koncu	jih	čaka	
presenečenje, saj klobučarna praznuje svoj prvi rojstni dan.
Trajanje: 35–40 minut, primerno za 3+.
Igrata: Katja Lavrič (Muca Maca) in Uroš Lavrič (maček Muri)
Produkcija: Zavod Enostavno Prijatelji.
Cena vstopnice 5 eur. 
Vsak obiskovalec potrebuje svojo vstopnico. 
Info in rezervacija vstopnic: JSKD OI Trebnje in ZKD Trebnje, 
T.: 07 348 12 50, E: oi.trebnje@jskd.si.
Lokalni program omogoča Občina Mokronog-Trebelno.

Postopanje s poškodovanimi v požaru. Vajo je vodila Petra Nahtigal.
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Na sončno soboto, 8. okto-
bra, je Lovska družina Mokro-
nog praznovala sedemdeset let 
delovanja. 

Praznovanja so se udeležili 
predstavniki vseh sosednjih 
lovskih družin s svojimi pra-
porščaki in predstavniki dru-
žin, s katerimi je LD Mokronog 

pobratena, predstavniki Zveze lovskih družin Novo mesto, 
predstavniki lokalnih društev in organizacij. Jubilante je nago-
voril gospod Anton Maver, župan občine Mokronog-Trebelno, 
za kulturni program pa so poskrbeli učenke in učenci pod 
mentorstvom učiteljic Osnovne šole Mokronog. 

Starešino lovske družine, gospoda ANDREJA BERDAJSA, 
smo poprosili za pogovor.

S. P.: Sem domačin, Mokronožan, vendar vašega priimka ne 
najdem v svojem spominu. 

A.	B.:	Moji	predniki	 so	bili	 vezani	na	Mokronog	kot	 lastniki	
posestva	z	gradom	na	Čretežu.	S	starim	očetom,	ki	so	mu	posestvo	
nacionalizirali (nekaj površin pa le pustili), sem pogosto hodil tja. 
Sam sem tisti, ki je po denacionalizaciji dobil posestvo vrnjeno. 
Predvsem z gozdnimi površinami skušam čim bolj vestno gospo-
dariti, pridružil pa sem se tudi lovcem.

S. P.: Lov je prvobitna dejavnost človeka. Od lovca za preži-
vetje do današnjih dni se je preoblikoval v vlogo ohranjevalca 
naravnega ravnovesja. Lovec, ki po ves dan preži v grmu in čaka 
na zajčka, je samo še v pravljicah. Današnji lovci so vse prej kot 
plenilci, so pravzaprav varuhi živali.

A.	B.:	Res	je.	Status	lova	in	lovcev	se	spreminja	in	že	dolgo	ni	več	
samo lov. Razvijamo številne druge dejavnosti, ki so pomembne 
za naravo in družbo, kot je delo z mladimi, izobraževanje, razi-
skovalna dejavnost, šport, lovska kinologija ohranjanje lovskih 
običajev in razvijanje lovske kulture. 

V okviru aktualnega Zakona o divjadi in lovstvu je Lovska 
družina Mokronog leta 2009 od Ministrstva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano prejela 20-letno koncesijo za upravljanje lovišča. 
Dejstvo je, da po številu lovcev in obsegu lovišča nismo ena večjih 
lovskih družin. Ne moremo tudi trditi, da se v našem lovišču tare 
veliko število divjadi. Je pa naša lovska družina in uspešnost nje-
nega delovanja praktično v celoti odvisna od delovanja nas lovcev. 
Lahko ugotovimo, da je v teh 70 letih uspešno vodila zaupano ji 
lovišče. V družini se je zvrstilo veliko število uspešnih lovcev in 
kar	nekaj	dobrih	starešin.	Člani	LD	Mokronog	so	konec	80-tih	s	
prostovoljnim delom postavili svoj lovski dom. Prav je, da aktualni 
člani LD Mokronog vse te dosežke negujemo in ohranjamo, da 
bodo služili tudi prihodnjim generacijam.

S. P.: Kako velika je mokronoška lovska družina? 
A.	B::	Lovska	družina	Mokronog	je	bila	ustanovljena	v	septembru	

leta 1946, svoje lovišče pa je začela upravljati leta 1950. Naše lovišče 
je med manjšimi na območju Zveze lovskih družin Novo mesto in 
obsega površino slabih 3000 hektarov.

Trenutno je v Lovski družini Mokronog 31 lovcev. Med njimi 
ni nobene ženske.

Tempo vsakodnevnih obveznosti je vedno večji. Iz tega seveda 
lahko sledi, da je za tiste dejavnosti, ki so na vrsti v prostem času, 
vedno manj ur in tudi energije. Prav je, da se tega zavedamo in upo-
števamo. Da smo strpni do solovcev, ki so nadpovprečno službeno 
obremenjeni in kljub temu še vedno najdejo čas in moči – ne samo 
za udeležbo na lovih ampak tudi za druge obveznosti v lovišču ali 
pri drugih dejavnostih življenja in delovanja lovske družine. Sem 
sodijo skrb za lovišče, ukrepi za varstvo divjadi, planiranje lovov, 
izvajanje lova, vodenje predpisanih evidenc, izvajanje nadzornih 
nalog v lovišču, izobraževanje, komuniciranje s solovci in lastniki 

zemljišč na območju našega lovišča, kakor tudi z lastniki površin, 
kjer se zgodi škoda zaradi divjadi. Pomembni so dobra komunika-
cija in kvalitetni odnosi z vsemi ljudmi in institucijami na našem 
območju. V povprečju člani LD Mokronog na leto opravimo 
približno 600 ur prostovoljnega dela. V vseh teh obveznostih in 
dejavnostih se je Lovska družina Mokronog z vsemi svojimi člani 
do sedaj izkazala kot resen, upoštevanja vreden ter uspešen akter.

S. P.: Jubileji so priložnost tudi za izražanje zahval najzaslu-
žnejšim.

Ob visokem jubileju so za svoje delo v okviru lovske organizacije 
prejeli odlikovanja: 
•	 LUDVIK	JANEŽIČ,	JANEZ	KISOVEC	in		PETER	LAMOVŠEK	

– srebrni znak za zasluge na kinološkem področju;
•	 FRANC	HRIBAR	–	zlati	znak	za	zasluge	na	kinološkem	podro-

čju; 
•	 ANTON	KOSTREVC,	LUDVIK	LOVŠE	in	ROBERT	PUCELJ	

–  odlikovanje z znakom za lovske zasluge;  
•	 PETER	DEU	–	odlikovanje	z	redom	za	lovske	zasluge	2.	stopnje.

Priznanja je izročil podpredsednik Zveze lovskih družin Novo 
mesto gospod Dragan,

Lovski družini Mokronog pa je predal spominsko plaketo Lo-
vske zveze Slovenije z željo, da bomo s skupnimi močmi uspešno 
delovali tudi v prihodnjih 70 letih. 

Slavnostni del našega praznovanja smo podkrepili z lovsko 
malico ob tovariškem druženju.

S. P.: Iskrene čestitke tudi v imenu bralcev ODSEVA.

Stane Peček

Sedemdeset let Lovske družine Mokronog
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Osnovna organizacija 
združenja zveze borcev za 
vrednote NOB
v letu 2016

Sredi vojne vihre, 17. in 18. oktobra 1943, je v Dobrniču potekal 
prvi kongres Slovenske protifašistične ženske zveze. Udeležilo se 
ga je 180 delegatk, izvoljenih v vseh delih Slovenije in v partizan-
skih enotah. Dogodek je pomembno prispeval k razvoju položaja 
žensk v družbi. Z besedami „Narod, ki ima take ženske, ne more 
propasti!“ je kongres pozdravil tudi predstavnik angloameriške 
vojaške	misije	major	William	Jones.		

V spomin na te dogodke je bila tudi letos veličastna spominska 
slovesnost v Dobrniču. Udeležili smo se je tudi člani mokronoške 
borčevske organizacije. 

Na povabilo KO borcev za vrednote NOB Šentjanž smo se 29. 
oktobra udeležili proslave ob 75. obletnici legendarnega boja dveh 
partizanov v Murncah,  Milana Majcna iz Šentjanža, narodnega 
heroja, in Jančija Mevžlja iz Mokronoga. Na proslavi smo se srečali 
z Blažem Mevžljem, Jančijevim bratom, in ga povabili na obisk. 

Ob dnevu spomina na mrtve je Osnovna organizacija borcev za 
vrednote NOB Mokronog-Trebelno na mokronoškem pokopališču, 
kot že vrsto let, pripravila komemoracijo. V kulturnem programu 
sta nastopili učenki OŠ Mokronog skupaj z mentorico.   

12. novembra se je skupina naših članov udeležila proslave ob 

75. obletnici 1. organiziranega partizanskega napada na nemško 
postojanko na Bučki, kjer je skupaj z novomeško četo sodelovala 
tudi mokronoška četa. 

Že	tretjič	zapored	smo	pripravili		jesenski	shod	članov	s	pridi-
hom martinovanja. V prijetnem druženju številnih članov so nas 
pozdravili	župan	in	podžupan	občine	Mokronog-Trebelno,	Anton	
Maver in Franc Glušič, član predsedstva ZZB Milan Gorjanc, 
predsednik Medobčinske gasilske zveze Janez Bregant in general 
Mirko Mirtič, od aktivnih udeležencev NOB pa je bil prisoten 
89-letni	Mirko	Hrovat.	Člani	in	gostje	so	bili	na	shodu	seznanjeni	
o preteklem delu organizacije in nadaljnjih ciljih organizacije.

Vsem članom, simpatizerjem, kakor tudi vsem občanom občine 
Mokronog-Trebelno, v imenu vodstva organizacije želim obilo 
lepega ob prihajajočem božičnem prazniku ter srečno, zadovoljno 
in uspehov polno novo leto 2017.

Mišo Hrovat, predsednik

Na otvoritvi je dišalo po 
praženem krompirju

Občina Mokronog-Trebelno je naše društvo povabila k sode-
lovanju pri otvoritvi novega križišča in trške ploščadi z željo, da 
za	obiskovalce	pripravimo	pražen	krompir.	Člani	društva	smo	se	
povabilu prijazno odzvali. Naši člani društva so se že dan pred 
otvoritvijo marljivo pripravljali na praženje, na dan otvoritve pa je 
po Mokronogu ponovno zadišalo po praženem krompirju. Zahvala 
naši pražilski ekipi, ki je pripravila tako okusen pražen krompir, 
ki je prejel same pohvale obiskovalcev in članov občinske uprave.

Turistično društvo Mokronog

Turistično društvo 
Mokronog v letu 2016

V našem društvu se združujejo posamezniki z namenom in 
ciljem pospeševanja in razvoja turizma ter s ciljem pospeševati 
turizem v vseh njegovih pojavnih oblikah. Tako se vsako leto 
trudimo čim bolje izpeljati prireditve in dogodke, ki ji potrdimo 
na zboru članov. Na nekaterih dogodkih in prireditvah v občini 
in drugod po Sloveniji pa predstavljamo svoje društvo in občino 
Mokronog-Trebelno. Za sprotno obveščenost občanov naše in sose-
dnjih občin poskrbimo z najavami v časopisih, na jumbo plakatih, 
letakih, spletni strani, facebooku, po e-pošti …

V letošnjem letu smo realizirali naslednje prireditve oz. dogodke: 
SEJEM	ALPE-ADRIA	–	GR	Ljubljana;	OTROŠKO	PUSTNO	

RAJANJE	–	Mokronog;	DOBRODELNI	POHOD	–	po	občini	
Mokronog-Trebelno;	 STROKOVNA	EKSKURZIJA	V	GRAČI-
ŠĆE	–	Hrvaška;	27.	KRESNA	NOČ	–	Mokronog;	16.	FESTIVAL	
PRAŽENEGA	KROMPIRJA	–	Radlje	 ob	Dravi;	OTVORITEV	
KRIŽIŠČA	IN	PLOŠČADI	–	Mokronog;	20.	VORANČEVA	POT	
–	Mokronog-Pijana	gora;	LIČKANJE	NA	LOGU;	POTOPISNO	
PREDAVANJE	–	IRSKA	–	Krajevna	knjižnica	Mokronog.	

Tudi v prihodnjem letu naš čaka kar nekaj izzivov, prireditev in 
dogodkov. Vsi, ki bi radi sodelovali in pomagali pri našem pro-
stovoljnem delu v društvu, ste lepo vabljeni, da se nam pridružite. 
Kontakt: TD Mokronog, Pod gradom 2, Mokronog, tdmokronog@
gmail.com ali 031868230. Prav tako nam, prosim, pišite tisti, ki bi 
o naših prireditvah želeli biti obveščeni po e-pošti.

Zahvaljujemo se vse našim članom, simpatizerjem, drugim 
posameznikom in društvom ter občini Mokronog-Trebelno, ki 
so nam v letošnjem letu pomagali pri izvedbi našega programa.

Jernej Mauko, predsednik TD Mokronog  

Nov kotel 
Turistično društvo Mokronog je od sponzorjev in donatorjev 

dobilo nov kotel za kuhanje. Prvič smo ga slavnostno uporabili 
za kuhanje krompirja za letošnjo Vorančevo pot. Kotel je odlično 
prestal test in zato se že veselimo novih uporabljanj. Vsem spon-
zorjem in donatorjem se zahvaljujemo za prispevek.
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Trgatev
 Ko so prvi jutranji sončni  žarki obsi-

jali brajdo v Vrhu nad Ostrožnikom, so 
napovedali lep dan. Bila je sobota, prvega 
vinotoka 2016. Od zgodnjih jutranjih ur 
naprej je bilo v vinogradu pri Bulčevih v 
Vrhu nad Ostrožnikom živahno. Gospodar 
je povabil kar lepo število trgačev v vino-
grad, da potrgajo lepo dozorelo grozdje. 
Seveda je najprej prišlo na vrsto vse grozdje 
v vinogradu, šele nato pa tisto glavno opra-
vilo: namreč potrgati grozdje s potomke 
najstarejše trte na svetu, ki raste na brajdi 
v Vrhu. Grozdje na tej žlahtni trti je letos 
doseglo zadovoljivo sladkorno stopnjo, tudi 
količina je bila primerna. Vestni trgači so 
marljivo odstranili vse nagnite grozdne 

jagode. Gospodar - viničar, ki skrbi za po-
tomko najstarejše trte je po koncu trgatve 
vse trgače povabil na prigrizek, ki ga je 
pripravila vestna gospodinja in seveda na 
kozarček ali dva domačega cvička.  

Nekaj dni kasneje je po končani macera-
ciji (to je grozdje na tropinah) iz stisnjenega 
grozdja potomke pritekla žlahtna kapljica 
žametne črnine. Le-te je bilo približno dva-
indvajset litrov. Seveda skupaj z grozdjem 
potomkinih	 treh	hčera.	Čeprav	 letošnja	
spomladanska pozeba ni prizanesla vino-
gradom, bo pridelek letnika 2016 zapisan 
kot eden boljših v zadnjih letih. Vsem trga-
čem, ki so prispevali svoj delež h kvaliteti 
letošnje vinske kapljice iskrena hvala.

 Zapisal T.B. 

Martinovo največkrat povezujemo z vi-
nogradniki in s spremembo mošta v vino, 
vendar je sveti Martin tudi zavetnik konje-
nikov, jezdecev, konj, kovačev, mlinarjev, 
sodarjev, pastirjev ... V podružnični cerkvi 
svetega Martina v Štatenberku se je zbralo 
okoli 80 konj, ki jih je domači župnik Jernej 
Nemanič tudi blagoslovil. 

Številčna konjenica, ki so jo sestavljali 
konji in vprege, se je zbrala pri gasilskem 
domu v Ornuški vasi, od koder je krenila 
proti cerkvi Svetega Martina v Štatenberku. 
Domačemu	Konjeniškemu	društvu	Češnji-
ce so se pridružili še Konjeniško društvo Sv. 
Jurij iz Grčevja, Konjeniško društvo Treh 

dolin Mirna Peč, šola jahanja Viktorija iz 
Slepška ter druga društva in posamezniki. 
Ob tej priložnosti so blagoslovili tudi novo 
zastavo	Konjeniškega	društva	Češnjice,	za	
vse udeležence pa so v stari vojaški kuhinji 

na konjsko vprego pripravili okusno malico 
ter v bakrenih kotličkih na odprtem ognju 
skuhali kuhano vino. 

Foto: D. Ribič

Potomka 
najstarejše trte

Potomka najstarejše, več kot 400 let stare, 
mariborske vinske trte (modra kavčina ali 
žametna črnina), je bila v Vinskem vrhu, v 
Bogneči vasi na Trebelnem, posajena leta 
2002. Njenemu odgovornemu skrbniku 
Lojzetu Draganu, ta se ji posveča že deveto 
leto zapored, je letos uspelo pridelati 33 
lepih, zdravih grozdov. Najbolj rodno leto 
je bilo leto 2013, ko se je na njej bohotilo kar 
47 grozdov. V povprečju daje trta 10 l vina 
žametne črnine letno.

Predsednik Vinogradniškega turistične-
ga društva Trebelno Zvone Kotnik in vsi, ki 
smo ponosni na to staro vinsko lepotico, 
smo skrbniku hvaležni za njegov trud.

Foto in tekst: AM

Martinova nedelja v znamenju žegnanja konj
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Znanje in zavedanje o 
pomenu zdravilnih rožic 
ne bo šlo v pozabo

Društvo sladka grenčica Trebelno, ki združuje ljubitelje zdravil-
nih rastlin in pridelovalce sladke grenčice, ima za sabo aktivno leto. 
Trenutno, ko je priprava domače sladke grenčice oz. jagermaistra v 
zaključni fazi, so si vzeli čas in z nami poklepetali o vsakoletnem 
izletu in njihovem poslanstvu. 

»Sedaj naj bi se sladka grenčica pretočila in dozorela. Zdi se mi, 
da je potem bolj nevtraliziran in nima toliko priokusa po rastlinah. 
Pretočiti je priporočljivo v tridesetih dneh od zadnje rastline, ki 
jo dodaš notri,« obrazloži vsestranska predsednica omenjenega 
društva Darinka Zore. Društvo obeležuje osmo leto in šteje preko 
70 članov, pretežni del iz tukajšnje občine Mokronog-Trebelno, 
prihajajo pa tudi iz drugih, okoliških občin. 

Ko sladka grenčica januarja dozori, v društvu priredijo ocenje-
vanje. Zbrane vzorce ocenjuje komisja sestavljena iz članov znotraj 
društva. »Letos smo imeli 44 vzorcev in vsako leto jih je več. Tudi 
na hišo jih delajo po dva različna vzorca – eden iz tropinovca, 
eden iz sadjevca in razlika je očitna,« obrazloži Zoretova. Rezul-
tate sladke grenčice razglasijo na občnem zboru, ki ga vsako leto 
organizirajo v mesecu februarju. Na občni zbor vedno povabijo 
tudi mag. farmacije g. Jože Kukman, ki jim na kratko predstavi 
različne bolezni ter jih pouči o zdravilnih rastlinah, ki so naj 
učinkovitejša v boju z njimi.

Spomladi, ko zacvetijo prve cvetlice, se skupaj odpravijo na izlet. 
»Na izletu ogromno izvemo. Za vodiča povabimo g.  Kukmana, 
znanega poznavalca rastlin, ki pove marsikatero zanimivost in 
učinke posamezne rastline, ki jo srečamo na poti,« obrazloži Zore-
tova, ki zanimivosti in utrinke vsakega izleta zapiše tudi v posebni 
brošuri. »V brošuri poskušam zajeti vse Kukmanove razlage, vse 
znamenitosti krajev, značilnosti rastlin, ki jih omeni. Podrobnosti 
pobrskam po internetu in nastane en kvaliteten turističen vodič,« 
pojasni Zoretova, ki je tako s letošnjim izletom v svoji zbirki preštela 
že deveto brošuro. 

V preteklosti so se ljudje pogosto zatekali k naravi in si pripravlja-
li razne čaje in tinkture, dandanes pa je tega vse manj. Z društvom, 
kot je omenjeno, znanje in zavedanje o pomenu zdravilnih rožic 
ne bo šlo v pozabo, obenem pa se bo tega pomena priučil še kdo. 

Dragica Ribič

Klopotec Pavlu Železniku
Letošnji 44. Teden cvička, ki se je odvijal v naši nekdanji občini 

Trebnje, je postregel s kar nekaj posebnimi dogodki. Za organiza-
cijo 44. Tedna cvička so poskrbela tri tamkajšnja vinogradniška 
društva: Društvo vinogradnikov Trebnje, Društvo vinogradni-
kov	»Lisec«	Dobrnič	in	Vinogradniško	turistično	društvo	Čatež	

pod Zaplazom. Prireditev 
velikega kulturnega po-
mena je potekala z izdatno 
finančno pomočjo Občine 
Trebnje, kakor tudi s po-
močjo večine dolenjskih 
občin. Na tridnevni pri-
reditvi je sodelovalo vseh 
32 vinogradniških dru-
štev Dolenjske, v katerih je 
združenih več kot 6 tisoč 
vinogradnikov. 

Kot vsako leto smo tudi 
člani Društva vinogra-
dnikov Mokronog oddali 
na ocenjevanje naša vina. 
Dosegli smo zelo lepe re-
zultate, saj smo oddali 20 
vzorcev, prejeli pa eno zlato 
in pet srebrnih medalj ter 
priznanja.	Že	pred	 leti	 je	
bil na izvršilnem odboru 
društva sprejet sklep, da 

postavimo klopotec tistemu članu našega društva, ki bo na Tednu 
cvička imel najboljšo oceno. Letos je tako pripadel klopotec Pavlu 
Železniku.	Njegov	 cviček	 je	dosegel	oceno	16.3	 točke	 in	prejel	
srebrno medaljo. Tudi klopotec, ki smo ga člani društva postavili 
v njegovem vinogradu, je v srebrni barvi. Res nekaj posebnega. 
Pri našem prvaku smo se dan pred velikim šmarnom, 14. avgusta, 
zbrali skoraj vsi člani društva in mu postavili zasluženi klopotec. 
Na ta sončen poletni dan je bilo moč popiti obilo odličnega cvička 
in okusiti domače specialitete. Povedati je potrebno, da se je naš 
gostitelj Pavle izjemno potrudil in pripravil nepozaben sprejem 
in pogostitev za vse povabljene. Zato se mu iskreno zahvaljujemo. 
Naše druženje smo zaključili v poznih večernih urah.

Tekst T. B.

Člani so med sabo zelo povezani in skupaj nabirajo ter prepoznavajo 
zdravilne rastline. Tako usklajeno pa so aktivne članice nastopile na 
snemanju filma ob desetletnici občine.
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Prijateljska tekma v 
pikadu

Društvo upokojencev Mokronog-Trebelno je 12. oktobra organi-
ziralo prijateljsko tekmo v pikadu. Povabili so vsa društva upoko-
jencev nekdanje občine Trebnje in sicer Mirno, Šentrupert, Trebnje, 
Veliki Gaber in Veliko Loko.  Tekmovalo se je v  mešanih ekipah. 
Prvo mesto je osvojila mešana ekipa DU Mokronog-Trebelno, dru-
go mesto DU  Šentrupert in tretje DU Trebnje. Med posamezniki 
pa sta si zlato medaljo priborila Marta Dreža iz DU Trebnje in 
Franc Kolenc iz DU Šentrupert. Izven konkurence so tekmovali 
tudi vsi predsedniki oz. predstavniki DU in sodniki. Najbolje se 
je odrezala gostiteljica tekme Milica Korošec, predsednica DU 
Mokronog-Trebelno, ki je uvodoma udeležence tudi nagovorila.

Na pobudo DU Mirna so se na delovnem sestanku srečali tudi 
predsedniki oz. predstavniki društev. Predsednik Tomaž Povšič 
z Mirne je namreč opazil, da je po ustanovitvi novih treh občin 
(Mirna, Mokronog-Trebelno in Šentrupert) sodelovanje med 
društvi zamrlo, ter da med njimi ni več takega sodelovanja kot 
je bilo včasih. Dogovorili so se, da se društva med sabo ponovno 
povežejo in si med seboj pomagajo.  

Anica Janežič

Tekaški podvig
V Zdravstvenem domu Trebnje opravljamo razne preventivne 

preglede in promoviramo skrb za zdravje na več načinov. V želji, 
da pridemo od besed k dejanjem, se je skupina zaposlenih iz naše 
ustanove odločila, da se bo 30. oktobra 2016 udeležila Ljubljan-
skega maratona.

Petnajst zaposlenih se je pred samo prireditvijo kar nekaj časa 
zavzeto pripravljalo, da bi maraton pričakali v odlični tekaški 
formi. Vsem je uspelo preteči predvideno razdaljo in izpolniti 
zastavljeni cilj, to je  preteči 10 kilometrsko progo na naši osrednji 
tekaški prireditvi.

Da nam je to uspelo, so nam bili v pomoč tudi naši sponzorji, ki 
so omogočili, da so bile priprave privlačnejše in tek hitrejši: sindikat 
zdravstva	in	socialnega	varstva,	Vita	Trebnje	d.	o.	o.,	Avto	Slak,	
Vulkanizerstvo Boštjan Vovk, M Tom oblazinjeno pohištvo d. o. 
o.	Avto	center	Vovk,	Zavarovalnica	Triglav,	Avtohiša	Pan-Jan	in	
Bartog d. o. o.

Naš uspeh nam je dal voljo, da razmišljamo o naslednjem 
podvigu. 

Jubilejna 
20. Vorančeva pot

Letošnji začetek pohodniške poti s kulturnim programom je 
bil na novi trški ploščadi v Mokronogu. V oblačnem jutru, 15. 
oktobra, so se zbrali pogumni pohodniki. Z optimizmom so zrli 
v nebo in si govorili: ‚‘Pa saj bo vreme zdržalo.‘‘ Vreme je poho-
dnikom služilo na poti  iz Mokronoga, čez Pričo, Sveti Vrh, Pavlo 
vas vse do Malkovca. Tam se je nekoliko skisalo. Ko so pogumno 
odšli naprej proti Telčam, pa jih je pošteno namočilo. Da so lažje 
kljubovali vremenu, so se okrepčali na vmesnih postojankah. Na 
Pijani gori v občini Škocjan, na zaključku poti, pri zidanici družine 
Luzar, pa je pohodnike tradicionalno čakala zaslužena malica, ki 
so jo pripravili člani našega društva. Pohodniki so v spomin na 
jubilejno 20. Vorančevo pot dobili keramično skodelico z logoti-
pom naše občine.

Za uspešno izvedbo letošnje Vorančeve poti se iskreno zahvalju-
jemo vsem tistim našim članom in njihovim družinam ter našim 
podpornikom, ki so s svojim trudom pripomogli pri organizaciji 
tega dogodka.  

Za pomoč pri organizaciji in izvedbi bi se radi zahvalili tudi Vi-
nogradniškemu	društvu	Mokronog,	družini	Hribar	iz	Pavle	vasi	in	
družini Jamšek z Malkovca za pripravo postojank, OŠ Mokronog 
za kulturni program, družini Luzar, Občini Mokronog-Trebelno, 
Občini Sevnica – KS Tržišče in PGD Mokronog.

Ne pozabite, se vidimo prihodnje leto, 21. oktobra, na že 21. 
Vorančevi poti.

Turistično društvo Mokronog

Smučarski tečaj za otroke 
tudi letos
Športno društvo Mokronog bo tudi letos organiziralo 3-dnevni 
smučarski tečaj za otroke (v starosti od 6 do 10 let) na smučišču 
Trije kralji na Pohorju, ki bo potekal v času med 28. 12.  2016 in 
30. 12. 2016 seveda, če bodo snežne razmere to dopuščale. Prijave 
zbira Lovrenc Kolenc (lovrenc.kolenc@gmail.com; 041 607 864). 

Cena tečaja znaša:
65 EUR za otroke iz občine Mokronog-Trebelno
75 EUR za otroke iz drugih občin
  in vsebuje:
vsakodnevni prevoz na smučišče in nazaj,
smučarsko vozovnico,
malico na smučišču,
učitelja smučanja.
Prednost pri prijavi do 20. 12. 2016 imajo otroci iz občine Mokro-
nog-Trebelno, po tem datumu pa glede na prijavo.

športno društvo Mokronog
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Kolesarska sezona se je tudi za rekreativne kolesarje v zadnjih letih 
raztegnila čez celo leto. Oprema in zagnanost omogoča nemoteno 
kolesarjenje, praktično v vseh pogojih. Tudi člani KK Dolenjska 
Balanca  se tem trendom ne moremo odreči. Tako se naše aktivno-
sti odvijajo celo leto. Okoli 40 članov kluba je v letu 2016 opravilo 
oziroma prevozilo predvsem po slovenskih cestah okoli 100.000 
kilometrov. O naši aktivnosti priča tudi dejstvo, da je akcijo Slovenija 
kolesari opravilo 11 naših članov.

Glede na ugodne vremenske razmere smo že v januarju in febru-
arju nekateri člani resno zagnali kolesa in naredili dobro kondicijsko 
osnovo za dobro kolesarjenje čez celo leto. 

Zelo dobrodelni smo bili marca, saj smo organizirali in odpeljali 2. 
dobrodelno kolesarjenje ob prazniku občine Mokronog-Trebelno ter 
se udeležili dobrodelnega 12 urnega kolesarjenja v Trebnjem. Da nam 
bodo kolesa čim bolje služila, smo se skupaj z našimi prijatelji iz KD 
Tanin Sevnica udeležili žegnanja koles v Šmarčni v občini Sevnica. 
Na njihovo povabilo in v znak dobrega medsebojnega sodelovanja 
se je nekaj naših članov udeležilo tudi kolesarske karavane »Ob 
Savi	preko	Sotle«,	in	od	Radeč	do	Brdovca	na	Hrvaškem		prevozilo	
okoli 110 km.

Naš klub deluje že več kot deset let. Nekateri naši člani ne kolesarijo 
več. V spomin na dva naša mo že tradicionalno odpeljali spominsko 
vožnjo	v	Ljubljano	in	nazaj	za	Braneta	Žiberta	v	mesecu	aprilu,	v	
juliju pa smo se zapeljali še po Mirnski dolini in na Malkovec v 
spomin	na	Jožeta	Hočevarja.

Kot vsako leto smo uradno pričeli kolesarsko sezono z izletom v 
Metliko, ko se s kolesom odpravimo na prireditev Vinska vigred. 
Letos nas je bilo kar šestnajst. Uspešno smo organizirali 2. kolesarski 
vzpon na Trebelno za Pokal Vinkl.  Trebelno je postal priljubljen cilj 
kolesarskih in pohodniški vzponov, vpisna knjiga je vsak dan bolj 
popisana, večina pa je prav članov KK Dolenjska Balanca. 

Junij je bil naš najbolj »nor« mesec, številni maratoni, kolesarjenje 
v Gračišče in organizacija 11. izvedbe Kolesarskega maratona po 
dolini Mirni pa sta bila krona dogajanja. Dan pred  Vidovim dnem 
–  sedemnajstega junija – nas je šesterica krenila iz Mokronoga v 
pobrateno	občino	Gračišče	na	Hrvaškem.	Med	potjo	se	nam	je	na	
različnih delih proge priključilo  še enajst  članov, tako da  se nas je 
v Gračišču zbralo kar sedemnajst. To je tudi priložnost, da se gosti-
teljem zahvalimo za izredno gostoljubnost in  odlično organizacijo 
dogodka. Številčno smo se udeleževali rekreativnih kolesarskih ma-
ratonov: maraton po dolini Krke v Novem mestu, Sevniški maraton, 
Maraton treh občin Grosuplje, Trebanjski kolesarski maraton, Jerne-
jev maraton Šentjernej, Maraton mostov Krke Zameško, Kolesarski 
maraton po deželi cvička Krško, Korenčkov maraton v Velikem 
gabru, zaključna prireditev Slovenija kolesari v Dobrovniku. Bolj 
tekmovalno pa smo bili nastrojeni na Maratonu Franja, Maratonu 
Alpe,	Istrskem	maratonu	ter	vzponih	na	Trebelno,	v	Nebesa	in	na	
Lisco.  Dobro pripravljenost smo potrdili s kar šestimi zmagovalnimi 
stopničkami na teh prireditvah in mnogimi osebnimi rekordi.  Na 
žalost smo večino teh najboljših mest dosegli v veteranskih katego-
rijah,  zato –  mladi nadobudni kolesarji  vabljeni v klub.

Veliko je bilo drugih kolesarskih tur, ki smo jih člani prevozili 
skupaj z ostalimi kolesarskimi zanesenjaki iz sosednjih društev (na 
Sleme, na Svibno, po mejah občine Sevnice, po Istri …)

Konec leta nas čaka še 6. Štefanov skok v Nebesa z družabnim sre-
čanjem in pripravami na novo kolesarsko sezono, že … v zgodovini 
KK Dolenjska Balanca.

Člani se zahvaljujemo vsem,ki so man pomagali pri realizaciji vseh 
naših aktivnosti  in vam želimo veliko uspeha v prihajajočem letu 2017.

Kolesarček Balanček

Prekolesarili smo leto 2016, obredli Slovenijo in še del Hrvaške

OK SEP Mokronog se 
predstavi
Člani

Člani	 in	mladinci	kluba	so	se	udeležili	 republiškega	pokalnega	
tekmovanja. Po tem, ko so se mladinci poslovili od nadaljnjega 
tekmovanja že v prvem krogu, so se člani z odličnimi predstavami 
in s tremi zmagami uvrstili v četrti krog pokalnega tekmovanja. V 
domači ŠD so se v četrtem krogu pomerili z najboljšo slovensko ekipo 
vseh	časov	ACH	Volleyem,	ki	zelo	uspešno	tekmuje	tudi	v	evropski	
ligi prvakov. Kljub pričakovanem porazu so naši igralci prikazali 
zelo borbeno tekmo, tako v obrambi kakor tudi v napadu, tako da 
je bila polna dvorana gledalcev skoraj ves čas na nogah. 

V	3.	DOL	je	za	njimi	že	7	odigranih	prvenstvenih	tekem.	Članska	
ekipa, v kateri dobro nastopajo tudi naši igralci iz mladinskih vrst, je 
s petimi zmagami in z dvema porazoma trenutno na tretjem mestu 
lestvice med 11 nastopajočimi. Za prvim mestom, ki ga brez poraza 
drži ekipa iz Kočevja, naša ekipa zaostaja za tri točke. 
Mladinci

Letos so se mladinci prebili v osmino finala, kjer so premagali 
Črnuče	ACH	2	in	klonili	proti	Žužemberku.	Poraz	je	bil	usoden,	da	

se niso prebili v četrtino finala. Tako so v skupini  B, samo z enim 
porazom, zasedli tretje mesto. 

V skupini kadetov v letošnjem tekmovanju letos nismo nastopili 
zaradi pomanjkanja igralcev, kar je posledica preteklih let, ko mlajše 
generacije niso trenirale.

Starejši dečki –  KVALIFIKACIJE –  skupina ´D´
Na prvih dveh uvodnih tekmah so dečki prikazali borbeno igro, 

vendar	so	tekmi	proti	KRKI	in	Žužemberku	vseeno	izgubili.	Tudi	
za njimi je šele dobro leto sicer rednega treniranja (trikrat tedensko), 
manjka pa jim tekmovalnih izkušenj. V mesecu decembru jih čakajo 
še štiri tekme na dveh turnirjih. 

Mala odbojka
Najmlajši igralci  so v Mali odbojki odigrali dve tekmi in obe 

izgubili. Z odnosom in borbeno igro so kljub porazoma pokazali, 
da se redni in dobri treningi obrestujejo.  

Veterani
Pohvalili pa bi se tudi z igranjem veteranske ekipe, ki je zmagala 

na Martinovem turnirju v Mokronogu, kjer sta sodelovali tudi ekipi 
Triglav iz Kranja in ekipa iz Gorja pri Bledu. V letošnjem letu se je ve-
teranska ekipa udeležila petih turnirjev na različnih koncih Slovenije.  

Mišo Hrovat
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Poleti v Mokronogu 
mogoče celo 
srednjeevropski turnir!

 Klub odbojke na mivki Mokronog –  Mivka Mokronog –  resno 
razmišlja o organizaciji srednjeevropskega prvenstva v odbojki na 
mivki	za	moške,	pod	okriljem	MEVZA-e.	V	pogovorih	s	predstav-
niki	MEVZA	je	klub	dobil	zagotovila,	da	je	na	dosedanjih	turnirjih	
izpolnjeval vse kriterije za organizacijo tako močnega turnirja. 

 Mivka Mokronog je do sedaj že 10-krat zapored organizirala 

mednarodni	turnir	ranga	A	preko	naše	odbojkarske	zveze.	Zadnja	
tri leta so poleg turnirja za moške organizirali tudi turnir ranga 

B za ženske dvojke. V 10 letih smo lahko na mokronoških igri-
ščih spremljali najboljše slovenske dvojke in povabljene ekipe iz 
Hrvaške,	Avstrije	in	Srbije.	Predlani	sta	na	turnirju	celo	zmagala	
domačina	Rok	Žlajpah	in	Grega	Erpič.	V	nenehni	želji	po	izboljša-
vah in razvoju klub Mivka Mokronog letos razmišlja, da bi stopili 
še stopničko višje in organizirali srednjeevropsko prvenstvo v 
odbojki na mivki. Glavna razlika med omenjenima turnirjema 
je,	da	je	MEVZA	turnir	na	višji	kakovostni	ravni,	saj	nanj	pridejo	
najboljše	ekipe	iz	Slovenije,	Slovaške,	Češke,	Avstrije,	Madžarske,	
Hrvaške,	Srbije	in	Izraela.

	Po	povabilu	in	pogovorih	s	predstavnikom	MEVZA,	Nejcem	
Zemljakom, so zaključili, da mokronoški turnir izpolnjuje vse 
pogoje za organizacijo. Predpogoji so seveda ustrezna igrišča, 
izkušnje z organizacijo in dober ambient za tako raven dogodka. 
Največjo težavo predstavlja denarni vidik, saj so nagrade za igralce 
na tako visokem nivoju precej višje, kot so bile pri organizaciji 
dosedanjih turnirjev, hkrati pa se povečajo stroški sodnikov, saj 
prihajajo iz cele srednje Evrope.

 V klubu so določili okviren datum turnirja, in sicer od 20. do 22. 
7. 2017, sedaj pa aktivno delajo na pridobivanju novih sponzorjev 
in	partnerjev.	Predsednik	kluba	Matic	Žlajpah	pove:	»Glede	na	
to,	da	 smo	dobili	 priložnost,	da	organiziramo	MEVZA	 turnir,	
smo nedvomno zainteresirani, da speljemo tako kakovosten in 
zahteven dogodek, kot je srednjeevropsko prvenstvo. Bili bi prvi 
na Dolenjskem, ki bi organizirali kaj takega, in drugi v Sloveniji. 
Glede na priložnost smo se tudi predčasno lotili projekta in smo 
že aktivni predvsem pri denarnem pokrivanju turnirja. V kolikor 
nam do konca maja uspe nabrati dovolj sredstev, bomo nedvomno 
izpeljali ta spektakel.«

V klubu zatrjujejo, da bodo tudi, v kolikor jim ne uspe denarno 
pokriti	MEVZA	turnirja,	še	vedno	organizirali	mednarodni	turnir	
ranga	A	preko	odbojkarske	zveze	Slovenije.	Tako	da	lahko	samo	ne-
strpno čakamo na poletje in vse aktivnosti, ki nas čakajo na mivki.

Mednarodni turnir v 
košarki na vozičkih

Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, je orga-
niziralo že tradicionalni turnir v košarki na vozičkih, v počastitev 
Mednarodnega dneva invalidov, ki ga invalidi obeležujemo vsako 
leto, 3. decembra. Turnir se je odvijal v petek, 2. decembra 2016, v 
športni dvorani Osnovne šole Mokronog, z udeležbo treh ekip 
in sicer iz Hrvaške in Slovenije.

Pomerile so se Košarkaška ekipa iz Zagreba, Košarkaška ekipa 
Društva paraplegikov Novo mesto in Reprezentanca Slovenije. 
Tak je bil tudi vrstni red ob koncu turnirja. 

Razglasili pa so tudi najboljšega igralca turnirja. Naslov je z 
dobro igro osvojil Enis Musić, igralec Reprezentance Slovenije. 
Tekme je vodil sodnik Mitja Dečman. 

Zelo pohvalno je, da so si turnir v velikem številu ogledali 
predvsem učenci osnovne šole Mokronog. Opaziti je bilo, da so 
tekme spremljali z velikim navdušenjem. Nekateri od njih so se s to 
obliko športa invalidov seznanili že na prejšnjih turnirjih. Ogledu 
je sledil tudi učiteljski zbor te šole, bili so prijetno presenečeni nad 
prikazano igro košarkarjev na invalidskih vozičkih.

Ob igrišču pa so navijali tudi nekateri naši člani, ki so ponovno 
dokazali, da je košarka na vozičkih zelo popularen šport in vse-
splošno koristen pri ohranjevanju zdravja invalidov.

Turnir je na splošno potekal brez kakršnih koli neprijetnosti, kar 
so enotno izrazili tudi igralci vseh ekip. Turnirju je prisostvoval 

tudi župan občine Mokronog – Trebelno, Anton Maver, ki je vse 
prisotne (igralce in obiskovalce) nagovoril v pozdravnem nagovoru, 
predvsem zaželel dobrodošlico v Mokronogu in v imenu občine po-
delil priznanja – pokale ter igralcem čestital za dosežene uvrstitve. 
Izrazil je vso podporo nadaljnjim prizadevanjem našemu društvu 
in nas pozval k ponovnemu srečanju v Mokronogu.

Cilj takšnih športnih prireditev je tudi ta, da pobliže seznanimo 
predvsem mlade, o tovrstni dejavnosti. Športna dvorana v Mokro-
nogu je povsem arhitekturno urejena – dostopna z invalidskimi 
vozički, vključno z garderobami in sanitarijami.

Pripravila: Polona Povše  
Športni referent:

Mirko Sintič
Foto: Gašper Peček
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Da bi v času, ki prihaja, prisluhnili dobri besedi in 
poiskali trenutek za mnogo lepih želja. 
Sledite svojim sanjam, kajti če so v vašem umu, so že tudi na zemlji. 
Nihče ne more narediti vsega, toda vsak lahko naredi nekaj.
 
Božična noč naj Vam vsem prinese obilo notranjega miru, 
veselja in medsebojnega razumevanja. 
Zdravo, srečno ter uspešno novo leto, vam želi
 
župan Anton Maver, s sodelavci

Tekmovanje 
v streljanju z 
zračno puško

Občinska organizacija borcev za vredno-
te NOB Mokronog-Trebelno je v sodelova-
nju z ZB za vrednote NOB Trebnje in Mirno 
29.11.2016 organizirala  strelsko tekmovanje 
z zračno puško na strelišču v TVD Partizan 
Mirna. Našemu vabilu se je odzvalo 6 ekip, 
skupno 21 tekmovalcev. 

Streljanje je potekalo po pravilih strelske 
zveze Slovenije. Tekmovalo se je ekipno in 
posamezno, ne glede na starost in spol. Eki-
po so  sestavljali štirje tekmovalci, v skupni 
rezultat pa se je štel rezultat najboljših treh. 
Streljalo se je z razdalje 10 m, tekmovalci pa 
so imeli na voljo 20 minut, neomejeno števi-
lo poskusnih strelov in 10 strelov za oceno. 
Rezultati: Ekipno
1. mesto OŠ Mokronog 1 (Dragan Toni, 
Kos David, Lukek Jernej in Janeš Klemen), 
160 krogov. 
2.	mesto	OŠ	Mokronog	(Novak	Žan,	Smole	
Matic,	Hočevar	Domen	in	Popit	Matej)	151	

krogov
3.	mesto		OŠ	Mirna	2	(Višček	Žiga,	Bajc	Nik	
in Peterlin Maj)  148 krogov
Posamezno:
1. mesto Kos David iz OŠ Mokronog, 66 
krogov
2.	mesto	Žan	Novak,	OŠ	Mokronog,	 63	
krogov 
3. mesto Pravne Matic, OŠ Mirna, 58 
krogov 

Vsem ekipam so bili podeljeni pokali, 
prvouvrščena pa je prejela še Zbornik ZZB 
za vrednote NOB Slovenije 2016. Najboljšim 
posameznikom so bile podeljene medalje 
in knjižice „V spomin in opomin“, ki jo je 
izdalo Združenje borcev za vrednote NOB 
Trebnje. S tekmovanjem bomo naslednje 
leto nadaljevali v upanju, da se ga bo ude-
ležilo še več ekip. 

Mišo Hrovat

Zmagovalci

IVAN LACKOVIĆ, Dva svetova, 1969, 40 cm x 100 cm, olje na steklu, inv. št. GT26 Foto: Studio 5 Mirna

Z besedo predaja človek človeku svoje misli,
z umetnostjo pa ljudje drug drugemu predajajo svoja čustva.

Georgij Plehanov

Želimo Vam vse dobro ob božiču in v novem letu 2017!
zaposleni na CIK Trebnje z direktorico Patricijo Pavlič
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Revščina 
med nami

Priča smo naraščajoči revščini. Ne stopa 
še kot Kosovelova Starka za vajo, prestopila 
pa je že marsikateri prag. Tudi osnovnošol-
skega. Ne gre več samo za težave pri nakupu 
šolskih potrebščin, zažrla se je tudi v šolske 
izlete, šolske malice in kosila.  

Vodstva domače Osnovne šole, Rdečega 
križa in Karitasa smo vprašali, kako se ta 
stiska čuti v njihovem krogu delovanja in 
kako jo blažijo.

V šoli se trudimo, da med učenci ne bi bilo 
večjih razlik

Danes se marsikatera družina znajde v  
situaciji,  ko finančno težko zadosti vsem 
potrebam. Najtežje je takrat, ko starši otro-
kom ne morejo omogočiti osnovnega, kaj 
šele kakšnih priboljškov. V OŠ Mokronog 
želimo, da med učenci ne bi bilo večjih 
razlik in da bi jih posamezniki čim manj 
občutili. Zato se trudimo, da z različnimi 
oblikami pomoči te razlike zmanjšujemo.   

Pri tem nam seveda pomagata tudi drža-
va in občina. Republika Slovenija omogoča 
brezplačno malico vsem učencem iz družin, 
v katerih povprečni mesečni dohodek na 
osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem 
dodatku, ne presega 53 % neto povprečne 
plače v RS. V OŠ Mokronog ima brezplačno 
malico 165 učencev ali 59 % vseh učencev.  

Od 1. 1. 2016 država omogoča brezplačna 
ali subvencionirana kosila večjemu številu 
učencev. Trenutno je učencev, ki so naro-
čeni na kosilo in dosegajo kriterije (do 18 % 
neto povprečne plače) za brezplačen obrok 
16,  subvencijo v višini 70 % cene kosila (nad 
18 % do 30 % neto povprečne plače) koristi 
48 učencev in subvencijo v višini 40 % cene 
kosila (nad 30 % do 36 % neto povprečne 
plače) koristi 8 učencev.  

Tudi občina Mokronog-Trebelno vsako 
leto delno ali v celoti subvencionira šolska 
kosila za učence iz socialno ogroženih 
družin v soglasju s Centrom za socialno 
delo Trebnje. 

Nekaterim učencem pa se plačilo šolske 
prehrane krije iz prostovoljnih prispevkov, 
ki jih zbere humanitarna organizacija Rdeči 
križ pri akciji Drobtinica. 

Za zagotavljanje potreb, ki se nanašajo na 
druge dejavnosti šole, že nekaj let uspešno 
skrbi šolski sklad. V njem zbiramo denar-
na sredstva iz prostovoljnih prispevkov 
podjetij in posameznikov, zbiralnih akcij 
starega papirja, tonerjev in kartuš ter pri-
spevkov obiskovalcev Prazničnega sejma in 

nekaterih šolskih prireditev ter namenskih 
sredstev lokalnih društev. S tako prido-
bljenim denarjem znižamo strošek šole v 
naravi za vse učence, dodatno pomagamo 
učencem iz socialno ogroženih družin, 
organiziramo dejavnosti za nadarjene 
učence, sofinanciramo kulturne prireditve, 
sredstva pa namenimo tudi nakupu igral ter 
pripomočkov za pouk.  

Subvencijo iz šolskega sklada dobijo vsi 
učenci, ki se v tekočem šolskem letu ude-
ležijo šole v naravi. To so najstarejši otroci 
iz vrtca ter učenci 1., 3., 5. in 6. razreda. 
Dodatne subvencije dobijo učenci, katerih 
starši oddajo vlogo za pridobitev subven-
cije. V tem šolskem letu smo za dodelitev 
različnih subvencij iz šolskega sklada prejeli 
99 vlog staršev. 

Prednost pri dodelitvi sredstev imajo 
družine z najnižjim dohodkom na dru-
žinskega člana, družine z več otroki, ki se 
v tekočem šolskem letu udeležujejo šole 
v naravi, in družine z več šoloobveznimi 
otroki. Dodatno se upoštevajo tudi izjemne 
okoliščine (težka bolezen, invalidnost, kro-
nične bolezni otrok …).   

Poleg pomoči pri plačilu šole v naravi so 
subvencije iz šolskega sklada namenjene 
tudi pomoči pri nakupu delovnih zvezkov 
in plačilu stroškov, ki nastanejo pri izved-
bi dni dejavnosti (npr. avtobusni prevoz, 
vstopnine …) 

Kadar v družinah nastane večja finančna 
stiska, za razreševanje težav sodelujemo 
z Zvezo prijateljev mladine Slovenije v 
projektu Botrstvo, ki za otroke iz najbolj  
socialno ekonomsko ogroženih družin za-
gotavlja botra, ki mesečno donira določen 
znesek, ki je namenjen plačilu otrokovih 
šolskih in tudi izvenšolskih dejavnosti. 
Otroke za vključitev v Botrstvo predlaga OŠ 
Mokronog, družine predlaganih otrok pa 
predložijo dokazila o svojem materialnem 
stanju. Tak način zagotavlja, da pomoč 
dobijo otroci, ki jo resnično potrebujejo. V 
tem šolskem letu je v projekt Botrstvo vklju-
čenih 7 učencev iz Osnovne šole Mokronog. 

Poleg naštetih pomoči sodelujemo tudi z 
Rdečim križem pri akciji Drobtinica ter pri 
organizaciji različnih oblik počitniških le-
tovanj. Udeležujejo se jih otroci, ki jim starši 
ne morejo omogočiti počitnic na morju.  

Občasno Osnovna šola Mokronog so-
deluje tudi z Lions klubom Trebnje. So-
delovanje poteka pri izboru družin ali 
posameznikov, ki potrebujejo različno 
materialno pomoč.  

Želimo	se	zahvaliti	vsem,	ki	ste	občutljivi	
za stiske sočloveka, znate prisluhniti in po 
svojih močeh pomagate tistim, ki so pomoči 
potrebni.   

Pri dodeljevanju različnih pomoči učen-

cev in njihovim družinam se vedno znova 
postavlja vprašanje, če pomoč pride v 
prave roke. Večkrat se namreč srečujemo 
z dejstvom, da uradni podatki o dohodku 
in materialnem stanju družine ne odražajo 
dejanskega stanja. Obravnavamo vloge za 
subvencije, ki izkazujejo izjemno nizke 
dohodke, pa pri otroku ni opaziti okoliščin, 
ki bi kazale na revščino. In obratno, uradni 
podatki o dohodkih družine kažejo na pov-
prečje, dejansko stanje pa je bistveno slabše. 
Zato je včasih, kljub natančno izdelanim 
kriterijem, izjemno težko pomoč razdeliti 
med prosilce tako, da največ dobijo tisti, ki 
jo tudi najbolj potrebujejo. 

Najpomembnejše se nam zdi, da zaradi 
razlik v materialnem status družin ne bi 
prihajalo do izključevanja posameznih 
učencev iz družbe vrstnikov.  V ta namen 
izvajamo različne dejavnosti, s pomočjo 
katerih se učenci bolje spoznavajo in se 
povezujejo med seboj. V tem šolskem letu 
smo v ta namen zasnovali tudi šolski pro-
jekt »Vrednote – 8 krogov odličnosti«, ki 
spodbuja prav sodelovanje med učenci ter 
razvijanje osebne odličnosti pri vsakem 
posamezniku. 

Osnovna šola Mokronog

Otroci nas potrebujejo
Dobrodelnost je poleg kateheze (pouče-

vanja) in bogoslužja enakovreden sestavni 
del župnijskega življenja vsake župnije. 
Nekatere večje župnije imajo dobrodelnost 
tudi na zunaj malo bolj organizirano, zato 
imajo svoje župnijske Karitas. Naša župnija 
jo je imela, a je sodelavcem z odhodom 
doktorice	Anice	 zmanjkalo	moči	 za	 vo-
denje, ker to zahteva precej pisarniškega 
dela, zato se naši uporabniki obračajo na 
Mirno, v Trebnje ali na škofijsko Karitas v 
Novo mesto.  

Najbolj odmevna akcija Karitas, ki je 
namenjena	 šolarjem,	 je	OTROCI	NAS	
POTREBUJEJO. Z njo Karitas pomaga 
pri nakupu šolskih potrebščin. Treba je 
poudariti, da ima ta akcija lep odziv tudi v 
naši župniji, saj naši otroci pridno zbirajo 
zvezke	za	svoje	vrstnike.	Življenjske	zgod-
be prosilcev so zelo zgovorne in poučne. 
Za pomoč pri nakupu šolskih potrebščin 
je med drugim zaprosila mama, ki sama 
skrbi za 4 otroke, trije od njih pa so šolarji. 
Omenila je, da bi poleg zvezkov, dva od njih 
potrebovala novi šolski torbi ter sploh ne ve, 
kako bi ju kupila. Mami smo pokazali nekaj 
novih torb in s hvaležnostjo je vzela eno od 
njih, še druge pa ni želela, ampak je rekla: 
»So še drugi, ki potrebujejo pomoč in ne bi 
bilo prav, da bi želeli vzeti preveč.« Vzela 
je še nekaj zvezkov, ne da bi pretirano po-
zornost namenjala motivom na platnicah, 
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kar je komentirala z besedami: »Mi pri teh 
stvareh ne kompliciramo. Zvezek je name-
njen	pisanju.	Čuvati	 je	potrebno	vsakega.	
Pomembno pa je, kako stvari izgledajo od 
znotraj in ne samo od zunaj.«

Poleg tega je prav, da omenimo, da je bilo 
letos 14 otrok na letovanju Biserov v Porto-
rožu, Karitas pa se odziva na stiske otrok 
tudi z nudenjem učne pomoči. Prostovoljci 
materialno podprejo in sodelujejo tudi na 
oratorijih ter miklavževanjih ter mlade 
vključijo v svoje dejavnosti - npr. sodelujejo 
s skavti pri nudenju pomoči v poplavah, 
vključijo mlade v dobrodelne delavnice 
izdelovanja adventnih venčkov, božičnih 
voščilnic  ipd.

Vzgoja za solidarnost je konkretna oblika 
uresničevanje evangeljske zapovedi ljubezni 
do bližnjega. Otroci zato v adventu pri 
verouku zbirajo svoje darove za otroke v 
misijonih. Zelo dobrodelne pa se izkažejo 
tudi pri Miklavževem ofru: na nedeljo po 
godu svetega Miklavža namreč prinesejo 
od svojih sladkarij nekaj za otroke v mate-
rinskem domu. 

Klavdio Peterca, župnik  

Revščina ima veliko obrazov
Ljudje stisko zelo različno pojmujemo, 

obup, apatičnost, brezdelje, depresija ali 
pa izziv, iskanje skritih talentov v sebi in 
iskanje drugačnih možnosti za preživetje.

Tudi revščina ima več vzrokov. So ljudje, 
ki bi radi delali, pa bodisi nimajo prevoza 
na delo, ali pa imajo zdravstvene omejitve, 
drugi so že dolgo časa v kolesju denarnih 
pomoči in zavrnitev na vseh področjih, da 
se niti ne upajo več poskusiti. Spet druge je 
pahnilo na rob preživetja  gradnja lastnega 
doma in obljube bank po ugodnih kreditih, 

v vmesnem času pa človek izgubi službo…. 
Ti zadnji redko pridejo prosit, saj so verje-
tno v šoku, kako se jim je to zgodilo, ko so 
vendar vse dobro premislili.  

Organizacija Rdečega križa blaži stisko 
na različne načine in vsakomur, ki jo po-
trebuje. 

V	KO	RK	Mokronog,	Trebelno,	Čužnja	
vas in Ornuška vas prejema prehrambene 
pakete in pralni prašek  63 družin. Dvakrat 
letno prejmemo tudi pomoč od Sklada za 
evropsko pomoč najbolj ogroženim (mleko, 
riž, moka, testenine in olje) in ga razdelimo 
ljudem, ki so tega potrebni. Prav tako dru-
žine ali pa posamezniki zaprosijo za pomoč 
pri plačilu položnic in se je v prvi polovici 
tega leta pomagalo petim družinam. Vsako 
leto se udeležijo brezplačnega tedenskega 
letovanja osamljenih in socialno ogroženih 
starejših oseb tudi občani iz naše občine. 
Zdravstvenega letovanja otrok, ki ga vsa-
ko leto organizira Rdeči križ na Debelem 
rtiču, se  je letos udeležilo 9 naših otrok. 
Prav tako se otroci udeležujejo tudi letova-
nja, ki ga v sodelovanju s trgovino Tuš in 
akcijo »Pričarajmo nasmeh« organiziramo 
v času »krompirjevih počitnic«.  Društvo 
prijateljev mladine Jurček poleti organizira 
petdnevno bivanje v Gorjah pri Bledu, ki se 
ga udeležujejo tudi otroci iz naše občine. 
Nabor otrok pripravimo skupaj CSD, RK 
in OŠ. 

V veselje nam je sporočiti, da že nekaj let 
donatorka iz občine Mokronog-Trebelno 
mesečno v obliki štipendije pomaga našemu 
dijaku iz socialno šibke družine pri šolanju. 
Ob začetku šolskega leta pa se pomaga 
družinam pri nakupu šolskih potrebščin.

KO RK Mokronog v sodelovanju z Vrt-
cem Mokronožci enkrat letno organizira 
akcijo zbiranja otroških oblačil in obutve 
in v letošnjem letu tudi didaktičnih igrač, 
ki jih potem razdelimo mladim družinam. 
Tu nam na pomoč priskoči tudi patronažna 
služba ZP Mokronog. 

Otroci stisko in pomanjkanje težko 
ubesedijo, tudi težko »konkurirajo« med 
sovrstniki z vsemi elektronskimi naprava-
mi, znamkami oblačil, obutve, preživetih 
dopustov, praznikov,.…. Mlajši še vedno 
zelo radi priskočijo na pomoč, radi se ude-
ležujejo vseh aktivnosti, ki jih Rdeči Križ 
izvaja, bodisi Drobtinica, ko na trgu v Mo-
kronogu tretjo soboto v oktobru ponujajo 
domače izdelke, sredstva pa se namenijo za 
plačilo kosila otrokom v OŠ Mokronog in 
PŠ Trebelno. Letos smo tako zbrali 770 € na 
kar smo vsi zelo ponosni in hvaležni vsako-
mur, ki je kakorkoli prispeval. Mladino, ki 
se že bolj zaveda medsebojnih razlik, pa se 
težje pritegne h kakršnimkoli aktivnostim.

Prostovoljke Rdečega križa posvečamo 
veliko pozornosti tudi skupini prebivalcev, 
ki so odrinjeni vse bolj čez rob preživetja. 
To so starejši, predvsem kmečki upokojen-
ci, katerih pokojnina redko presega 200 € 
mesečno. Trdo delo na kmetiji jih je zazna-
movalo vse življenje, veliko odrekanja in 
skromnega življenja je za njimi. Ker imajo 
največkrat tudi zemljo, ne morejo uvelja-
vljati razlike do meje socialne varnosti, saj 
se država takoj usede na premoženje, ki 
za njih pomeni vrednota. Veliko starejših 
oskrbujemo s paketi hrane, jih obiskujemo 
in za njih tudi vsako leto organiziramo sre-
čanje. Na Trebelnem se običajno srečajo v 
mesecu maju, prvo nedeljo v decembru pa 
organiziramo prednovoletno srečanje za 
vse, ki so v tekočem letu dopolnili 75 in več 
let. To je priložnost za druženje in klepet.

 Večkrat letno prostovoljke organizira-
mo tudi brezplačne meritve holesterola, 
pritiska in sladkorja, saj želimo prispevati 
k večji ozaveščenosti o zdravju in dobrem 
počutju ljudi. V mesecu novembru smo 
tako sodelovale na delavnicah zdravega 
načina življenja, ki sta ga organizirala NIJZ 
in Občina Mokronog-Trebelno.

Mateja Vrabec
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Oblike pomoči v 
skupnosti 

Dom starejših občanov Trebnje je v mesecu novembru izvedel 
brezplačno izobraževanje za osebe, ki v domačem okolju negujejo 
svojce. Pobuda za tovrstno izobraževanje je prišla iz občin, kjer naš 
dom izvaja pomoč na domu, torej občine Trebnje, Mirna, Šentrupert 
in Mokronog-Trebelno. Tudi v okviru službe pomoči na domu na-
mreč ugotavljamo, da si osebe, ki negujejo svojce v lokalnem okolju, 
želijo tovrstnih izobraževanj, ki temeljijo na praktičnih primerih.  

Dom za starejše torej ni edino okolje, kjer lahko ljudje v jeseni 
svojega življenja bivamo. V lokalnem okolju obstaja namreč skupek 
neformalnih in formalnih mrež pomoči, ki zagotavljajo bivanje v 
domačem okolju, ne glede na posameznikove potrebe in zdravstve-
no stanje. Ugotovljeno namreč je, da si večina ljudi želi ostati čim 
dlje ali za vedno doma, da si želijo biti vključeni v lokalno okolje ter 
da si želijo biti mobilni in neodvisni. Pogosto pa se starejši ljudje 
preselijo v institucijo, četudi si tega ne želijo, ne zgolj zaradi telesne 
onemoglosti, temveč tudi zaradi šibke socialne mreže in posledično 
socialne izolacije. 

Potrebe starejših niso bistveno drugačne od mlajše generacije. 
Vsi potrebujemo stanovanje kot nek osebni intimni prostor, ki je 
prilagojen našemu načinu življenja in potrebam, potrebujemo delo 
oz. moramo delovati in biti dejavni, ker to osmisli naša življenja 
in je osnovna človekova potreba, ter denar, ki zagotavlja določeno 
stopnjo neodvisnosti. Bistvena potreba posameznika je tudi t. i. 
vsakdanje življenje, torej rutina, kot so navade, aktivnosti, opravila, 
gospodinjstvo, prosti čas, kar nam zagotavlja strukturiranost dne-
va in osebnega življenja. Pa seveda nujno potrebni so tudi stiki in 
družabnost, ki preprečujejo osamljenost in izolacijo ter neodvisnost 
po eni strani, po drugi strani pa pripadnost, torej pripadati nekomu 
ali neki skupini, posamezniku ali družini, saj smo vendar socialna 
in čuteča bitja. 

Za osebe, ki negujejo in skrbijo za posameznike v domačem okolju, 
je značilno, da so zaradi preobremenjenosti pogosto izčrpane in iz-
gorele. Zato so posamezne podporne službe in tehnologije ključne za 
zagotavljanje pomoči tistim, ki živijo doma, in njihovim sorodnikom. 
Te službe in storitve so poleg neformalne socialne mreže (prijatelji, 
sorodniki, sosedje, prostovoljci …) tiste, ki omogočajo, da kljub 
bolezni in hendikepiranosti ostanemo in živimo doma. Storitve v 
skupnosti so zelo različne in posameznik lahko sprejme tiste, ki mu 
najbolj ustrezajo glede na njegov življenjski slog, želje in potrebe. 

Poznamo	POMOČ	NA	DOMU	kot	socialno	oskrbo	na	domu,	ki	
je namenjena osebam, ki se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične 
bolezni ne morejo oskrbovati in negovati sami. Vključuje različne 
oblike praktične pomoči in opravil na domu upravičenca.

OSKRBOVANA	STANOVANJA	so	stanovanja,	prilagojena	sta-
rejšim in invalidnim osebam, v njih pa je zagotovljena osnovna in 
socialna oskrba ter socialni alarm, torej 24-urno varovanje s pomočjo 
klicne naprave.

SOCIALNI	SERVIS	zagotavlja	vse	storitve	na	domu,	ki	jih	sami	
uporabniki ne morejo več opravljati oz. jim zaradi težje pomičnosti 
te storitve niso več dosegljive (pedikura, frizerske storitve, varstvo, 
spremstvo, čiščenja, večja gospodinjska opravila …)

DNEVNO	VARSTVO	pomeni	 organizirana	 oblika	 bivanja	 v	
zavodu za določeno število ur na dan, vključuje pa obroke, varstvo, 
nego in oskrbo ter različne prostočasne dejavnosti.

ZAČASNO	VARSTVO	pomeni	krajše	bivanje	v	zavodu	in	je	na-
menjeno dopustu, počitku ali drugim odsotnostim svojcev, ali pa 
je to bivanje v času takoj po končanem bolnišničnem zdravljenju.

Podporne tehnologije, kot je socialni alarm, zagotavljajo večjo 

varnost na domu, medicinsko tehnični pripomočki pa omogočajo 
lažje negovanje in olajšajo bivanje.  

Poznamo	tudi	RAZLIČNE	OBLIKE	SOCIALNO	VARSTVENIH	
PROGRAMOV,	ki	zagotavljajo	brezplačne	storitve	in	so	izjemnega	
pomena za kvalitetnejše življenje tistih, ki živijo v domačem oko-
lju. Tak program je med drugim Projekt starejši za višjo kakovost 
življenja doma, ki ga izvaja Zveza društev upokojencev Slovenije, 
kjer prostovoljci obiskujejo starejše po domovih in jim pomagajo 
pri posameznih opravilih, ki jih sami ne morejo več opravljati. Eden 
izmed	programov	je	tudi	Hospic,	ki	nudi	pomoč	in	podporo	umrljivo	
bolnim osebam in njihovim svojcem. 

Življenje	v	domačem	okolju	je	torej	mogoče	tudi	v	primeru	težje	
bolezni ali nepomičnosti. S pomočjo posameznih storitev in z 
ureditvijo bivalnih prostorov lahko ostanemo doma. V prihodnje 
pa bo  seveda smiselno razmišljati tudi o alternativnih oblikah 
bivanja, torej o novih bivanjskih skupnostih.  Stari ljudje namreč 
pogosto živijo v velikih hišah, ki jih težko vzdržujejo, zato so dru-
gačne oblike bivalnih oblik verjetno tudi ena izmed dobrih rešitev.  
Ljudje, ki živijo v neki hiši, so lahko prijatelji oz. vrstniki, ki drug 
drugemu pomagajo, ali pa je to medgeneracijsko bivanje, ko starejši 
omogočijo bivanje v objektu mlajšim, ti pa v zameno pomagajo pri 
zagotavljanju določenih storitev. 

Paleta storitev, ki zagotavlja bivanje v lokalnem okolju tudi v jeseni 
življenja, je čedalje bolj pestra, le zavedati se moramo, da obstajajo 
alternative, za katere pa moramo biti odprti in jih sprejemati. Dr-
žava in lokalna skupnost bi morala omogočiti vsem državljanom in 
občanom možnost izbire, kje in na kakšen način bodo živeli. 

Karla Ivanov Hotko, univ. dipl. soc. del.,
koordinatorica pomoči na domu

Spoštovani uporabniki  
in poslovni partnerji!

Sreča je v majhnih pozornostih  
in velikih dejanjih. 

Bodite odprti za prve  
in imejte pogum za slednje.

Želimo vam blagoslovljen Božič  
in srečno v 2017. 

Tu smo za vas.
Vaša Komunala 
Trebnje d.o.o.
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Sveta vrata
Marsikaj	 je	v	 teku	 let	starodavno	svetišče	na	Žalostni	gori	že	

doživelo, svetih vrat pa vse do letos še ni imelo. Ob Jernejevem 
shodu 2016 pa je tudi Gorska cerkev dobila redek privilegij svetih 
vrat in svetoletnega odpustka. 

 Spomnimo, prvo sveto leto je razglasil papež Bonifacij VIII. leta 
1300 in razglasil, da se bo ‚sveto leto‘ obhajalo na začetku vsakega 
stoletja. Leta 1350 je papež Klemen VI. določil, naj se sveto leto ne 
obhaja samo ob prelomu stoletja, ampak vsakih 50 let, tako kot že 
prej v stari zavezi ‚jubilejno leto‘. Pa tudi ta časovni interval se je 
zdel ljudem prevelik, saj bi premalo ljudi lahko prejelo svetoletne 
milosti: ko si otrok, si za to premajhen; ko si star, si preslaboten. 
Zato so papeži v 15. stoletju odredili, naj se vsakih petindvajset let 
obhaja  ‚redno sveto leto‘. Papež Martin V. je leta 1423 prvi odprl 
sveta vrata. Od takrat je ‚iti skozi sveta vrata‘ pogoj za prejem 
svetoletnega odpustka. Redno sveto leto je nazadnje razglasil sveti 
papež Janez Pavel II. leta 2000. Papež Frančišek pa je razglasil 
Leto usmiljenja in to je bilo v zgodovini četrto ‚izredno sveto leto‘.

Pa	so	odpustki	sploh	‚še	v	modi‘?	Ali	niso	šli	s	protestantizmom	
dokončno	v	pozabo?	Še	zdaleč	ne!	31.	oktobra	1517	je	oz.	naj	bi	
avguštinski menih Martin Luter na vrata wittenberške cerkve 
nabil znamenitih 95 tez. V resnici jih ni nikoli nikamor nabil, 

na	 ta	 dan	 je	 teze	 poslal	 nadškofu	Albertu	Brandenburškemu.	
(Mimogrede, v teh tezah knjig ne omenja niti enkrat in tudi o po-
membnosti domačih jezikov – nemščine, slovenščine, francoščine 
... – v latinščini napisanih tezah ni ne duha ne sluha.) V 8-ih tezah 
govori o odpustku (indulgentia), v 7-ih o pokori (paenitentia), v 
4-ih o krivdi in grehu (culpa), v 11-ih o kazni (poena) in v 13-ih 
o odpuščanju grehov (remissio). Luter v tezah kritizira takratno 
cerkveno prakso podeljevanja odpustkov. Prakso, ki je rada prešla v 
mešetarjenje in posel. Zato Cerkev po Lutrovem razgaljenju zlorab 
podeljevanja odpustkov ni opustila. Odpustke je krepko prečistila 
in jih ohranila vse do danes. Ljudje zunaj Cerkve zmotno mislijo, 
da je za kristjana dovolj, če potem, ko ga nekaj temeljito polomiš 
(narediš greh), greš k spovedi, tam to poveš in je potem spet vse v 
najlepšem redu. Ne, ni tako! Po  spovedi je treba popraviti, kar smo 
z	grehom	poškodovali,	šele	potem	je	spet	vse	v	redu.	Če	si	nekaj	
ukradel, je treba ukradeno vrniti ali povrniti škodo. Kaj pa, kadar 
to,	da	bi	popravili,	kar	smo	zagrešili,	ni	mogoče?	Ko	gre	recimo	
za jezo, sovraštvo, za stvari, ki porušijo in ranijo na duševnem 
in duhovnem področju. Takrat nam pomagajo ‚popraviti škodo‘ 
odpustki. In takih ran je v sodobnem svetu ogromno. Zato ne 
preseneča, da je celo „progresistični“ papež Frančišek razglasil 
sveto leto (z odpustki vred), še manj pa, da so bila vsa sveta vrata 
zelo dobro in množično obiskana. 

Klavdio Peterca

DROBTINICA  – malo je veliko -  USPELA
Krajevne	organizacije	Rdečega	križa	smo	se	tudi	letos	pridružile	vseslovenski	akciji	»DROBTINICA		–	malo je ... veliko«.  Tako smo 

v soboto, 15. 10. 2016, mladi člani Rdečega križa in prostovoljke na sejmu zbirali sredstva za prehrano socialno ogroženih otrok. Pri 
tem smo bili zelo uspešni, saj smo zbrali 770 €, ki smo jih predali OŠ Mokronog. Vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali, spekli dobrote, 
ki so jih otroci in prostovoljke oplemenitili v denar, iskrena hvala.

Še posebna hvala pa otrokom iz Vrtca Mokronožci in prvošolčkom OŠ Mokronog, ki so spekli piškote, jih lično zavili in podarili 
za dober namen. 

Prostovoljke Rdečega križa

Novoletno srečanje 
starejših

V nedeljo, 4. 12. 2016, je pod okriljem Območnega združenja 
Rdečega križa Trebnje in vseh štirih Krajevnih organizacij Rdeče-
ga križa, ki delujejo v občini Mokronog-Trebelno, potekal pester 
kulturni program z obdaritvijo starejših občanov, starih nad 
75 let. Prireditev je financirala Občina Mokronog-Trebelno, del 
sredstev pa so prispevale posamezne krajevne organizacije, ki so v 
sodelovanju z učenci OŠ Mokronog, ljudskimi pevci s Trebelnega 

z	Andražem	Bevcem	ter	Društvom	ritmična	gimnastika	pripravili	
zanimiv kulturni program. Učenci so pod vodstvom mentorice 
krožka Rdečega križa, ki deluje na OŠ, Marice Tratar izdelali 
čestitke, ki so jih prijeli naši obiskovalci. Novoletno voščilo sta 
zbranim	izrekla	župan	Anton	Maver	in	Mojca	Mihevc,	predsednica	
Območnega združenja Rdečega križa Trebnje. Prostovoljke niso 
pozabile na pogostitev, kjer so se občani zadržali in malce pokra-
mljali. Nasmejanih obrazov so zapuščali dvorano z mislijo, da se 
naslednje leto ob istem času ponovno srečamo. Vse, ki se srečanja 
zaradi bolezni niso udeležili, pa bodo prostovoljke Rdečega križa 
obiskale na njihovem domu.

Irena Hočevar, predsednica KO RK Mokronog
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Jeseni praznovali
V letošnji jeseni so trije občani (Elizabeta Gorjup, Jožefa Jan-

kovič in Marija Kocjan) praznovali okrogli jubilej – dopolnili so 
90	let.	Petindevetdeseto	svečko	na	torti	je	upihnil	Franci	Žibert,	
sedemindevetdeseto pa najstarejša občanka Ljudmila Florijančič.

Veliko veselje je priti na obisk, ko ti slavljenec odpre vrata, te 

povabi za mizo, kjer diši po potici in domačih dobrotah, ki jih je 
ravnokar spekel, drugi ti v pogovoru zaupa, da je na vrtu že vse 
postorjeno oz. da gre še v hlev pogledat, ali bikci potrebujejo kaj 
živeža. In vse to pri 90 letih in več. 

Njihove življenjske zgodbe so različne; vsem pa je skupno skro-
mno in težko življenje, trdo kmečko delo, večkrat lačna kot sita 
usta, razumevanje v družini in pozitiven pogled na življenje.

Velik poklon vsem in še veliko zdravih dni.

Gorjup Elizabeta, 90 let, Ostrožnik (19.10.)

Žibert Franci, 95 let, Sveti Vrh (25.10.)

Jankovič Jožefa, 90 let, Hrastovica (11.11.) Florijančič Ljudmila, 97 let, najstarejša občanka, ki zadnja leta biva v 
DSO Trebnje (10.9.)

Takole je pa Franci Žibert pri 
svojih petindevedesetih zaple-
sal s svojo vnukinjo, nekdanjo 
Cvičkovo princeso.

Kocjan Marija, 90 let, Ornuška vas (26.10.)



35
leto X., številka 38, december 2016

g. Marjan Starič
že tretji mandat občinski svetnik 
Občine Mokronog-Trebelno,  je  
11. novembra, praznoval svoj 
50-ti rojstni dan.

Poleg zdravja, prijetnega dru-
žinskega in sosedskega sožitja, 
mu želimo še naprej veliko mero 
vztrajnosti, delavnosti in zane-
sljivosti.

župan Anton Maver
s sodelavci

Brezplačno cepljenje 
otrok proti klopnemu 
meningoencefalitisu

Klopni meningoencefalitis je nevarna 
bolezen, ki jo prenašajo klopi. Posledice 
so lahko izjemno hude: trajna ohromitev 
mišic, možni so tudi smrtni primeri. Tudi 
pri otrocih se lahko bolezen razvije v težji 
obliki in privede do trajnih posledic: gla-
vobol, motnje spanja in koncentracije, vr-
toglavice, utrujenost in epileptični napadi. 

Edina učinkovita zaščita je pravočasno cepljenje. Priporočljivo 
je, da se cepljenje s prvima dvema odmerkoma v razmaku enega 
meseca opravi v zimskih mesecih, da se vzpostavi zaščita pred 
aktivnostjo klopov. Tretji odmerek lahko sledi 9 do 12 mesecev 
po drugem odmerku.

Celotno cepljenje s tremi odmerki stane približno 90 evrov. Ker 
si mnogi starši tega za svoje otroke ne morejo privoščiti, je Lions 
klub Trebnje zbral sredstva za brezplačno cepljenje stotih otrok. 
Zahvaljujemo se našim donatorjem, ki so priskočili na pomoč. 
Zlati sponzorji so: Treves, Optimed in Triglav. Srebrni sponzorji so: 
Občina	Trebnje,	Povše	metal,	Rem,	Lekarna	Mačkovec,	Avtomati		
Armič,	Krevs	finančni	biro,	Grading,	Tem,	Terca,	Tomplast,	Ga-
šperšič d. o. o., Studio Markelj, Pro Meglič, Zorc & Nina Jože Zorc 
s. p., Zakrajšek Janez s. p., Vinski dvor Deu, Sanolabor, Medical 
center	Rogaška,	Inštitut	za	medicino	in	šport,	Strokasi,	Alumit,	
Atrum,	Danijela	in	Branimir	Furlan.	

Zaradi učinkovite organizacije cepljenja smo pripravili enostav-
na pravila. Cepljene bodo mladoletne osebe (letnik 1999 in mlajši), 
ki imajo izbranega osebnega pediatra ali družinskega zdravnika 
v ZD Trebnje. Osebni zdravniki bodo od 28. novembra zbirali 
prijave za cepljenje. Ko bomo prejeli stoto prijavo, se bo zbiranje 
prijav ustavilo.  Cepljenje se bo začelo 2. januarja. Otroci, ki prve 
doze ne bodo prejeli do 31. januarja, bodo iz seznama avtomatično 
izbrisani. Izven te kvote bo mogoča tudi brezplačna tretja doza 
cepiva, če so otroci že dobili dve dozi samoplačniško.

Zdenko šalda, dr. med., Lions klub Trebnje  

OBMOČNO ZDRUŽENJE     
TREBNJE
8210 TREBNJE, Gubčeva cesta 16

Vabilo
Rdeči križ Slovenije – Območno združenje  Trebnje vabi na krvo-
dajalsko akcijo, ki bo 

v ponedeljek, 9. januarja in v torek 10. januarja  2017

od 7.00 – 13.00 ure
v	restavraciji	»GALAKSIJA«		v	TREBNJEM.
Vsem, ki se boste udeležili krvodajalske akcije že vnaprej iskrena 
hvala.

RKS-OZ TREBNJE

Sreča je
v majhnih stvareh,
toplih ljudeh,
in odprtih dlaneh.

SREČNO 2017 z željo, da bi občutili veliko medsebojne 
topline in ostali srčni in povezani med seboj tudi v 
prihajajočem letu.

Iskrena hvala za vso pomoč, ki ste jo v iztekajočem 
se letu izkazali sočloveku, v upanju na dobro 
sodelovanje tudi v prihodnje.

Prostovoljke
krajevnih organizacij Rdečega križa
Mokronog, Trebelno, Ornuška vas in Čužnja vas

Rišem fino tanko črto,
ki gre prek ovir in zla 
v pokrajino, vsem odprto,
tja, kjer sreča je doma.
(Tone Pavček)

Vesele praznike
in prijazno življenje 

v letu, ki prihaja.

Ravnateljica in kolektiv
Osnovne šole Mokronog

Foto in tekst: AM
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