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Dober dan
Čas zelo hitro teče. Zdi se, da smo komaj
zakorakali v leto 2017, a je že tukaj december. To je tisti mesec, ko se ozremo
nazaj in delamo »inventuro« leta, ki se
izteka. Hkrati pa je čas, ko gledamo
naprej, v prihodnost, v leto, ki prihaja.
Zopet so tu načrtovanja, obljube, želje …
Pa se ozrimo najprej nazaj. V čas,
ko sem na tem mestu prejšnje številke
Odseva zapisal, da nam izgradnja Športnega centra Trebelno (tako smo dali
ime projektu) povzroča resne, začetne težave. Res je bilo tako. Te
težave so se nanašale predvsem na izbiro izvajalca del, saj na prvem
razpisu zaradi previsokih ponudbenih cen ni bil izbran nobeden od
ponudnikov. Na ponovljenem razpisu smo imeli več sreče. Tokrat
sta bila za izgradnjo Športnega centra Trebelno izbrana Marles
hiše Maribor kot nosilno podjetje in CGP Novo mesto kot njegov
izvedbeni partner.
Pogodbo za izvedbo del smo slovesno podpisali 27. 9. 2017. To je
bil velik dan za celotno občino, za domačine Trebelnega, za šolstvo
in nenazadnje tudi za gospodarstvo. Z naložbo se uresničujejo
dolgoletne želje po pridobitvi novih prostorov za pouk, jedilnico,
knjižnico, zbornico, prostor za individualno delo, telovadnico,
zunanje igrišče, z reorganizacijo namembnosti prostorov pa tudi
še en oddelek vrtca, če bodo za to izkazane opravičene potrebe.
Pogodbena vrednost projekta je malo manj kot dva milijona
evrov. Od tega bo občina večino prispevala iz občinskega proračuna v letošnjem in prihodnjem letu, preostalo pa bo zagotovila
z denarjem iz tako imenovanega 21. člena Zakona o financiranju
občin za leti 2017 in 2018, z nepovratno finančno vzpodbudo Eko
sklada, računamo pa tudi na sredstva Fundacije za šport in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Povedati pa je potrebno, da bo dobilo Trebelno z novo telovadnico vrhunski nizkoenergijski objekt, grajen iz okolju prijaznih
materialov. Konstrukcija objekta bo po večini lesena, prav tako bo
lesen velik del fasade, izolacija pa bo v več kot 75 % iz naravnega
materiala – iz celuloze. V pritličju bo prostor za košarko oz. odbojkarsko igrišče in vsi potrebni spremljevalni prostori (garderobe,
sanitarije, prostor za hrambo športnih rekvizitov), v delu zgornje
etaže pa tudi večnamenski prostor, v katerem nameravamo urediti
knjižnico in, če se bo izkazala potreba, pa tudi prostor za društva.
Naložba obsega tri sklope. Poleg že omenjene dozidave šole ter
gradnje telovadnice z vadbenim prostorom dimenzije 15 krat 24
metrov in vsemi spremljajočimi prostori še zunanjo ureditev šole,
ki bo zajemala ureditev prometa, prenovo večnamenskega igrišča
in prestavitev obstoječega spomenika. Vse skupaj ima moderno,
uporabno in okolju prijazno zasnovo, ki se bo lepo povezala
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z okoljem na Trebelnem. Dela so se
začela in se izvajajo
skladno s predvideno časovnico, dokončana pa bodo,
vključno s pridobljenim uporabnim
dovoljenjem, do začetka prihodnjega šolskega leta, torej do 1.
septembra 2018.
Pa poglejmo še v prihodnost, kaj v občini v letu, ki prihaja, od
investicij še načrtujemo.
Vodooskrba je tista, ki ji bomo dali poleg cestnega področja,
velik pomen. Osebno sem zelo zadovoljen, da med občani le zori
spoznanje, kako pomembna je kakovostna, varna in zanesljiva
oskrba s pitno vodo.
Krajani vasi Cikava in Jelševec, ki koristijo vodo iz lastnega
vaškega vodovoda, zgrajenega pred 39. leti (gre za površinsko
zajetje), se v tem trenutku že lahko priključijo na javni vodovod
Trebelno, s katerim upravlja JP Komunala Trebnje. Komunalnega
prispevka jim ob priključitvi ni potrebno plačati, saj so ga plačali
že z vlaganjem in izgradnjo vaškega vodovoda, tega pa so predali v
last in upravljanje občini oz. upravljavcu javne službe, ki je v občini
odgovorna za oskrbo s pitno vodo.
Smo pa v občini že začeli z gradnjo novega 1500 metrskega vodovoda od Vrha pri Trebelnem, preko Bitovske gore do Čilpaha.
Projekt, ki nosi ime »Vodovod Vrh pri Trebelnem – Čilpah«, bo
zgrajen s prepustnostjo take količine vode, ki bo zadostovala tudi
za naselje Češnjice. Ker gre v tem primeru za novogradnjo vodovodnega omrežja, bodo morali tisti, ki se bodo nanj priključili
(to naj bi storili v šestih mesecih po zaključku del), komunalni
prispevek plačati.
V občini nam ostane še 14 vaških vodovodov (ob nastanku
občine jih je bilo 20), od tega 6 večjih, ki imajo več kot 50 uporabnikov. Vse te upravljajo vaščani sami, saj so tudi njihovi lastniki.
Edina vodovoda s kakovostno pitno vodo sta vodovod v Gorenjih
in Srednjih Laknicah, v vseh ostalih vaških vodovodih pa je voda
večkrat oporečna.
Osebno si želim, da bi bila vsem tistim občanom, ki še vedno
koristijo vodo iz vaških vodovodov, čimprej omogočeno koriščenje
zdrave neoporečne vode iz javnega vodovoda, za katerega skrbi
odgovorni javni upravljalec.
Ja, še veliko dela nas čaka na področju izgradnje različne infrastrukture, saj vedno znova ugotavljamo, kako skromni smo
bili v preteklosti v izkazovanju potreb po zagotavljanju nekaterih
dobrin, ki so za človeka vredno življenje, nujno potrebne. Občina
Mokronog-Trebelno opravlja svoje delo po programu, ki je nastal
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OBČINSKI SVET je 18. oktobra 2017 opravil 16. redno sejo.
Na dnevnem redu je bilo 15 točk.
Prisotnih je bilo 9 članic in članov.

ob poslušanju občanov, torej, vas ljudi na terenu, in ob temeljitem poznavanju vaše oz.
naše skupne problematike. Saj veste, kako
pravijo: »Sam greš lahko hitreje. V skupini
in dobrem timu pa lahko dlje prideš.« Zato
si tudi v letu, ki prihaja, želim dobrega
sodelovanja tako s sodelavci, zaposlenimi
v občinski upravi, ki skupaj predstavljamo
dober tim, kot tudi s člani občinskega sveta,
z vsemi društvi in –preprosto – z vsemi
prebivalci naše občine.
Ob koncu leta, ob koncu enajstletnega
županovanja, pa mi naj bo dovoljeno izreči misel, ki meni osebno pomeni pot in
mi daje voljo hoditi po njej: »Namen vseh
nas, ki smo vpeti v lokalno politiko, katero
vodim, je skrbeti za celostni razvoj občine
in zagotoviti pogoje za boljše življenje in
večji standard vseh naših občanov. Zato,
nadaljujmo skupaj!«
Leta in korake puščamo za seboj,
le spomini ne tonejo v pozabo!
A že na obzorju žarijo zvezdice nove dobe.
Naj prinesejo vam zdravja, sreče, ljubezni
in svetlobe.
(neznani avtor)

Anton Maver, župan

1. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno je sprejel v prvi obravnavi Odlok o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Mokronog-Trebelno.
Področje odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda
na območju Občine Mokronog–Trebelno
trenutno ni urejeno s področnim odlokom,
ki bi ga sprejel Občinski svet Občine Mokronog–Trebelno, zato se trenutno uporablja
še odlok, ki ga je sprejela nekdanja Občina
Trebnje. Zaradi navedenega in dejstva, da so
se od leta 2009 do danes bistveno spremenili
predpisi na državni ravni je potrebno ustrezno urediti področje odvajanja in čiščenja.
Sprejeti odlok bo celovito uredil področje
odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda. Odlok v predlagani
obliki uvaja vse potrebne podlage za pričetek

izvajanja vseh storitev javne službe. V drugi
obravnavani ga bo Občinski svet obravnaval
na eni prihodnjih sej.
2. Osrednja točka dnevnega reda je bila
obravnavana Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Mokronog-Trebelno, in sicer v prvi
obravnavi. Nov odlok podaja jasnejše in s
sodobno zakonodajo s področja graditve
objektov usklajene definicije strokovnih
pojmov, med njimi »zazidano stavbno zemljišče« in »nezazidano stavbno zemljišče«,
»opremljenost stavbnega zemljišča«, kar
bo vse v veliko pomoč tudi pri podajanju
mnenj k pritožbam občanov. Spremembe v
kumulativi bodo predvsem zaradi uvedbe
novega namena, to so objekti za kmetijski
namen, za katere nadomestilo do sedaj ni bilo
odmerjano, pravna podlaga pa ne opravičuje
odmere za to dejavnost. Z novim odlokom
želi občina v odmero zajeti tudi enostavne
in nezahtevne objekte (npr. hlev, skladišče,
zidanica …), ki so v velikem porastu, saj jih je

Dedek Mraz v občini Mokronog-Trebelno
Zima, zima bela, vrh gore sedela….
Dedek Mraz prihaja v Mokronog in na Trebelno. Prinesel bo poln koš daril, skupaj pa si boste ogledali
otroško predstavo. Na Trebelnem nas bo obiskal v soboto, 23. 12. 2017, ob 11. uri v Večnamenskem
domu na Trebelnem, potem se bo pa spustil s sanmi v Mokronog in nas obiskal v Upravnem kulturnem središču Mokronog ob 14. uri istega dne.
Vabilo so prejeli vsi otroci s stalnim bivališčem in ki tudi dejansko bivajo v občini Mokronog-Trebelno v starosti od 1.1. 2012 do 31. 12. 2016.

Novo leto naj bo radodarno z zdravjem, veseljem, uspehi;
Naj bo mirno, zaupanja polno
in s sodelovanjem prežeto!
Naj vam božič prinese radost
in mir v domove!

Lepe božične praznike,
zdravo, srečno ter uspešno novo leto!
župan Anton Maver, s sodelavci

>>
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>> mogoče, skladno z Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtev- predstavnika (elektorja) v volilno telo za volitve predstavnikov
nost gradnje, graditi z gradbenim dovoljenjem po zelo enostavnem
postopku ali celo brez njega. To je za občane sicer bistveno ceneje
od klasičnih postopkov pridobitve gradbenega dovoljenja, lahko pa
postopoma privede v stihijo v prostoru, in pomeni tudi izogibanje
plačila komunalnega prispevka ter s tem manj prihodka v občinski
proračun. Uredba namreč dovoljuje velikost nezahtevnega kmetijsko
gozdarskega objekta na 150 m2 in velikost nezahtevnega objekta za
rejo živali na 100 m2. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno je
še sklenil, da se do naslednje obravnave odloka izdela simulacija
višine odmere 10–15 primerov kmetijskih gospodarstev. Izdelajo
naj se tudi simulacije za zidanice za različne namene (stanovanje,
turističen objekt in kmetijska stavba).
3. Občina Mokronog-Trebelno ima sprejet Pravilnik o merilih
za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Mokronog-Trebelno. Večkrat je bil izražen interes posameznikov za
povečanje podaljšanju obratovalnega časa tako v Mokronogu kot
na Trebelnem. SKLEP: Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno
sprejme Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost v Občini Mokronog-Trebelno.
4. Članice in člani Občinskega sveta so sprejeli Pravilnik o postopkih in merilih za sofinanciranje programov in projektov na
področju kulturnih dejavnosti v Občini Mokronog-Trebelno.
5. Občinski svet je sprejel SKLEP:
Cene programov v Vrtcu Mokronožci v Občini Mokronog-Trebelno od 1. 10. 2017 znašajo:
 dnevni program (6–9 ur)
prva starostna skupina

459,54 € /otroka mesečno

starostno kombinirana skupina

366,77 € / otroka mesečno

druga starostna skupina

346,69 € / otroka mesečno

druga starostna skupina – homogena skupina

378,55 € / otroka mesečno

Razlog za povišanje cene programa vrtci je posledica odprave
anomalij v plačni skupini J in D, kar pomeni dvig plače za strokovne
delavke – pomočnice vzgojiteljic (2 plačna razreda) in spremljajoča
delovna mesta v skupini J (povprečno 2 plačna razreda).
6. Občinski svet se je seznanil z Letnim poročilom Skupne
občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina – Medobčinski
inšpektorat in redarstvo za leto 2016. V poročilu skupne uprave
je predstavljeno delo inšpekcijskega in redarskega nadzora za leto
2016, in sicer je poročilo pripravljeno tako, da zajema vpogled stanja
za vse občine ustanoviteljice, vsebina dela za posamezno občino pa
je predstavljena v posamičnih prilogah. V poročilu so predstavljene
analize po posameznih vsebinah dela ter podani zaključki glede
učinkovitosti nadzora in predlogi za delovanje skupne uprave v
bodoče.
7. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno je sprejel tudi Sklep
o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Mokronog-Trebelno v letu 2016. Ocena izvajanja OPV je pripravljena na
podlagi poročila PP Trebnje o varnostni problematiki za preteklo leto
in našega dela na področju občinskega redarstva, ki je predstavljeno
po področjih OPV v Letnem poročilu Mirnske in Temeniške doline
– Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2016. Občinsko
redarstvo je vse naloge izvajalo skladno z načrtovanimi usmeritvami
OPV glede na svoje kadrovske zmožnosti in po principu prioritet
posameznih občin ustanoviteljic skupne uprave.
8. Občinski svet je izvedel volitve v državni svet – predlog kandidatov za elektorje in predlog kandidata za člana državnega sveta. Sprejet
je bil SKLEP: Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno je za

lokalnih interesov izvolil g. Antona Mavra.
9. Prebivalci naselij Jelševec in Cikava so naslovili prošnjo za
priključitev obstoječega vaškega vodovodnega sistema na javni
sistem ter s tem predajo teh sistemov v last in upravljanje Občini
Mokronog-Trebelno. V skladu z 10. členom Odloka o izvajanju
javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini Mokronog-Trebelno se na območju teh naselij izvaja lastna oskrba s pitno
vodo, ki ni ustrezno urejena, zato je naloga občine, da vzpostavi
pogoje za priključitev na javni sistem, kar ji narekuje tudi 4. člen
Uredbe o oskrbi s pitno vodo. S prevzemom postanejo vaški vodovodni sistemi in priključki nanje del javnega vodovodnega sistema,
zato lastniki obstoječih priključkov, v skladu z 80. členom Zakona
o prostorskem načrtovanju, niso zavezanci za plačilo komunalnega
prispevka. Vodovod je v relativno dobrem stanju. Potrebna bo samo
priključitev rezervoarja na javni vodovod. Komunalni prispevek ne
bo zaračunan, ker gre samo za priključitev glavnega vodnega vira.
Na sestanku s krajani so bili v znak strinjanja pridobljeni tudi njihovi
podpisi. Vodovod bo v last prevzela Občina in ga dala v upravljanje
Komunali Trebnje d. o. o. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno je sprejel Sklep o prevzemu vaškega vodovodnega sistema
Jelševec v upravljanje ter trajno last Občine Mokronog-Trebelno.
10. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno se je seznanil z
Dokončnim poročilom o nadzornem pregledu namenskosti porabe prejetih sredstev od Občine Mokronog-Trebelno v obdobju
2015–2016, na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje.
11. Pri točki »premoženjsko pravne zadeve« je občinski svet
obravnaval 3 zadeve.
 Odločal je o prodaji opuščenega javnega dobra – k. o. Mokronog. Sprejeti so bili
SKLEPI:
1. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno sprejme sklep o
ukinitvi statusa javnega dobra v predloženi vsebini.
2. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno v skladu s predlogom potrdi prodajo zemljišča parc. št. 1073/14 k. o. Mokronog,
po metodi neposredne pogodbe.
3. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Mokronog-Trebelno za leto 2017 se ustrezno dopolni v skladu
s prejšnjim sklepom.
 Odločal je o menjavi in odkupu cestnih zemljišč – k. o. Ornuška
vas. Sprejeta sta bila
SKLEPA:
1. Občinski svet, v skladu s predlogom, odobri razpolaganje
z nepremičnim premoženjem Občine Mokronog-Trebelno po
metodi neposredne pogodbe o menjavi zemljišč parc. št. 1485/13,
1441/12 in 1441/15, k. o. Ornuška vas za zemljišča parc. št. 728/2,
737/7, 737/9, 737/12, 737/13, 741/2, 748/2, 2136/1 in 2136/3, k. o.
Ornuška vas, z doplačilom razlike v vrednosti nepremičnin po
ceni 1,00 EUR/m2.
2. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Mokronog-Trebelno za leto 2017 se ustrezno dopolni v skladu s
prejšnjim sklepom.
 Odločal je o odkupu zemljišč – gradnja športnega centra Trebelno in dozidava šole; Sprejeta sta bila
SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno v skladu s predlogom potrdi nakup zemljišč parc. št. 1314/5, 1314/7 in 1317/5
k. o. Trebelno.
2. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine
Mokronog-Trebelno za leto 2017 se ustrezno dopolni v skladu s
prejšnjim sklepom.
Mojca Pekolj, direktorica OU
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Podpisali pogodbo za izgradnjo Športnega centra
Trebelno in dozidavo šole
MOKRONOG, 27. september 2017 – Dolgoletna želja in pričakovanje bosta uresničena. Trebelno bo do začetka prihodnjega
šolskega leta bogatejše za sodobni športni
center, dodatne prostore bo dobila tudi
tamkajšnja šola. Naložba je vredna nekaj
manj kot dva milijona evrov, pogodba za
izvedbo del je bila podpisana danes.
V občini Mokronog-Trebelno se zavedajo, kako pomembna je športna aktivnost za
zdrav razvoj otrok in mladostnikov, vedo
pa tudi, da se vse več odraslih vsaj ljubiteljsko ukvarja s športom. „Z današnjim
podpisom pogodbe uresničujemo dolgoletno
željo naših občanov na eni in potrebo šole
na drugi strani. Ponosen sem, da nam je
uspelo pripraviti dokumentacijo tako, da
bo načrtovana pridobitev okolju prijazna, z
nizko porabo energije in predvsem z visoko
uporabno vrednostjo. Prepričan sem, da bo
čez eno leto tako v novih prostorih šole kot

v telovadnici že od daleč slišati otroški živ-žav,“ je povedal župan Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver.
Ravnateljica Osnovne šole Mokronog,
pod okriljem katere deluje tudi Podružnična šola Trebelno, Zvonka Kostrevc pa
je dodala: „Devetnajst otrok v enoti vrtca

Mokronožci na Trebelnem in 61 otrok od
prvega do petega razreda podružnične šole
danes nima ustreznega notranjega prostora
za izvajanje pouka športne vzgoje in interesnih dejavnosti s področja športa. Veseli nas,
da bomo do novega šolskega leta te prostore
pridobili, zagotovo pa bodo zadovoljni tudi
zunanji uporabniki. Športnih društev in rekreativnih športnikov, ki bi želeli uporabljati
to telovadnico v popoldanskem času, namreč
na Trebelnem ne manjka.“
Izgradnja Športnega centra Trebelno in
dozidava šole na 1200 kvadratnih metrov
velikem območju obsega dozidavo dodatnih
prostorov šole za izvajanje pouka, izgradnjo
telovadnice z dvorano in s spremljajočimi
prostori ter zunanjo ureditev. Načrtovani
objekti so zasnovani tako, da zadoščajo
novi področni zakonodaji, ki bo začela
veljati s 1. januarjem, in zahtevam Eko
sklada za nepovratne finančne spodbude za
skoraj ničenergijske stavbe v javni lasti. Prav
zato in zaradi višjih cen v gradbeništvu

je morala občina prerazporediti sredstva
proračuna za leti 2017 in 2018, v katerih
je zagotovila dodatna sredstva za izvedbo
projekta. Večji del denarja za naložbo bo
namreč zagotovila občina sama, pomagala
pa si bo še s sredstvi 21. člena Zakona o
financiranju občin za leti 2017 in 2018, z
nepovratno spodbudo javnega razpisa Eko
sklada, Fundacije za šport ter Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport.
Pogodbo o izvedbi načrtovane investicije so danes podpisali župan Občine
Mokronog-Trebelno Anton Maver in v
imenu izvajalca direktor podjetja Marles
hiše Maribor Božidar Božac kot nosilni
partner ter predsednik uprave podjetja
CGP d.d. iz Novega mesta Martin Gosenca
kot partner izvajalca. Dela so v polnem
teku, dokončana pa morajo biti (vključno
s pridobljenim uporabnim dovoljenjem) do
prvega dne prihodnjega šolskega leta, torej
1. septembra 2018.
Občinska uprava, sporočilo za javnost

Na skupnih zbiralnicah in ekoloških otokih ločevanje
odpadkov še vedno velik problem
V zadnjem letu je opaziti povečano odlaganje odpadkov na skupne zbiralnice in
ekološke otoke, pri čemer pa se ugotavlja, da
je stanje porazno. Odloženi so odpadki, ki
dejansko ne sodijo na skupne zbiralnice oz.
ekološke otoke, če pa že, so le-ti nepravilno
odloženi. Največji problem je, da odpadki
niso ločeni med seboj ter da so razmetani
oz. odloženi v bližini zabojnikov.

Tovrstna dejanja prinašajo nezadovoljstvo občanov, kvarijo izgled v okolju ter
vplivajo na višanje stroškov komunalnih
storitev.
Javnost obveščamo, da bodo inšpektorji
Medobčinskega inšpektorata v sodelovanju
z javnim podjetjem Komunala Trebnje
d.o.o., v prihodnje opravljali poostren nadzor nad ravnanjem s komunalnimi odpadki

na skupnih zbiralnicah in ekoloških otokih
v občinah Trebnje, Mokronog-Trebelno,
Mirna in Šentrupert. Apeliramo pa tudi
na vse uporabnike, da odlagajo odpadke na
ekološke otoke in skupne zbiralnice skladno
z navodili, ki določajo kaj se sme oz. ne sme
odlagati v tipizirane zabojnike (nalepke na
tipiziranih zabojnikih).
Medobčinski inšpektorat
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Kurilna sezona prinaša tudi onesnažen zrak
Onesnažen zrak je v razvitem svetu najpomembnejši okoljski problem. Prispeva
namreč k nastanku številnih bolezni in skrajšuje življenjsko dobo ljudi. Zato bi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) ob
začetku kurilne sezone izpostavili, da je zrak
v času kurilne sezone pri nas onesnažen, še
posebej so problematični delci (PM). Gre za
mešanico trdnih in tekočih snovi, razpršenih
v zraku. Njihova glavna sestavina je ogljik, na
katerega so vezane različne škodljive snovi,
kot so npr. strupene kovine, organske spojine.
Delci so različnih velikosti: od saj, ki jih
vidimo s prostim očesom, do najmanjših ultrafinih nanodelcev.
Od velikosti delcev je odvisno, kako globoko v dihala prodrejo in
kakšne posledice povzročajo. Najmanjši delci prodrejo najgloblje
do pljuč in gredo naprej v kri. Manjši kot so, dlje v telo prodrejo
in bolj so škodljivi.

Kaj povzročajo v našemu telesu?
• Osnova njihovega škodljivega delovanja je povzročanje vnetja.
Z vdihavanjem pridejo v naša pljuča in povzročajo draženje,
poškodbe tkiva in vnetje. Najmanjši delci iz pljuč vstopajo v kri
in se s krvjo odplavijo v različne organe: v srce, jetra, ledvice,
možgane... ter tudi tam povzročajo vnetja in različne škodljive
kronične učinke.
• Najpomembnejši so vplivi na srce in ožilje ter na dihala: povzročajo vnetja dihalnih poti, pospešujejo nastanek astme.
• Pri dolgotrajnem delovanju povzročajo spremembe v krvi in
na ožilju, ki imajo lahko za posledico povečano nevarnost za
nastanek krvnih strdkov in infarkta.
• Delci so tudi rakotvorni. Onesnažen zrak, ki je posledica gorenja
fosilnih goriv (nafta, premog, les, naftni derivati) sodi namreč v
prvo skupino rakotvornih snovi, ki dokazano povzročajo raka.
• V zadnjem času povezujejo delce tudi z nekaterimi nevrološkimi
boleznimi ter s sladkorno boleznijo. Škodljivo vplivajo praktično
na celo telo.

Kdo je najbolj ogrožen?
•
•
•
•

bolniki z obstoječimi srčno-žilnimi in pljučnimi boleznimi
starejši ljudje, majhni otroci
sladkorni bolniki
zdravi odrasli, ki so intenzivno fizično aktivni na prostem - zaradi poklica, športa (dihajo globlje, hitreje)
Ob zelo povečanih vrednostih delcev v zraku so najbolj prizadeti
akutni bolniki. Kratkoročno so najbolj ogroženi tisti, ki trpijo
zaradi že obstoječih dihalnih in srčno-žilnih bolezni, saj se lahko
njihova osnovna bolezen hitro poslabša.

Kako ravnati v času povišanih ravni delcev PM10 v zraku?
Svetujemo, da prebivalci ravnajo po priporočilih objavljenih na
spletni strani NIJZ (www.nijz.si).
Ob povišanih koncentracijah priporočamo zmanjšanje fizičnih
aktivnosti, zlasti na prostem in še posebej pri osebah, ki imajo že
od prej težave z dihali, srcem in ožiljem oziroma zaznavajo težave.
Še posebej smo na to pozorni v obdobjih, ko so vrednosti delcev
več dni skupaj močno presežene.

Priporočljivo je spremljati podatke
o onesnaženosti zraka v Sloveniji,
ki jih na svoji spletni strani redno
objavlja Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO): www.arso.gov.
si (sklop Zrak/Podatki o kakovosti
zraka). Na omenjeni spletni lokaciji
so dostopne tudi stopenjske napovedi
onesnaženosti zraka z delci in priporočila za ravnanje v obliki barvne
lestvice, ki smo jih pripravili na
NIJZ skupaj z ARSO. Različnim stopnjam onesnaženosti zraka (od nizke,
zmerne, visoke do zelo visoke), ki so označene z zeleno, rumeno,
oranžno in rdečo barvo, so priloženi ustrezni zdravstveni nasveti.
Hkrati z napovedjo prekomerne onesnaženosti zraka podaja
ARSO tudi osnovna priporočila za ukrepanje (priporočila glede
kurjenja in pravilne priprave drv, zmanjšanja ogrevanja, uporabe
javnega prevoza ...).
Za boljši zrak smo odgovorni vsi; država, pa tudi vsak posameznik, ki z odgovornim ravnanjem lahko veliko naredi: uporaba
javnega prometa, dobra izolacija stavb, ogrevanje s centralnim
daljinskim sistemom, vzdrževane in dobro delujoče peči z dobrim
izgorevanjem, ogrevanje na plin, toplotne črpalke...
Če uporabljamo les, pa le kakovostna, čista in pravilno posušena
drva ali druge oblike pravilno pripravljene lesne mase.
Kurjenje onesnaženega, lakiranega, barvanega opadnega lesa,
smeti, tekstila, plastike je silno škodljivo. S tem povzročamo sproščanje strupenih snovi skozi dimnik, ki jih neposredno vdihavamo
vsi, mi sami in naši otroci.
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Center za zdravstveno ekologijo
člani strokovne skupine za Zmanjševanje vplivov onesnaženega zraka na zdravje ljudi

V zavetju besede
Na letošnji natečaj V zavetju besede, ki ga je razpisal Javni
sklad RS za kulturne dejavnosti, je svoja besedila po razpisnih pogojih oddalo 141 literarnih ustvarjalk in 47 literatov
iz vse Slovenije. Med prispevki je bilo 133 proznih besedil,
573 pesmi in 6 krajših dramskih prizorov. Prijavljeni pisci
so bili v juniju in septembru povabljeni na šest regijskih
srečanj v Martuljek, Logatec, Maribor, Tolmin, Metliko
in na Ravne na Koroškem, kjer so selektorji nominirali 29
avtorjev za srečanje na državni ravni. Državni selektor dr.
David Bandelj, pesnik, literarni zgodovinar in mentor literarnih delavnic, je med nominiranimi besedili izbral osem
finalistov: Lilijana Homovec - Črni Vrh, Bernarda Mrak
Kosel - Kamna Gorica, Stane Peček – Mokronog, Olga Pega
Kunstelj – Grosuplje, Cvetka Pestiček - Slovenska Bistrica,
Jožefa (Fanika) Prah – Maribor, Vesna Šare – Koper, Milan
Žniderič –Horjul.
Čestitke Stanetu Pečku za izbor med osem finalistov in
za uspešno zastopanje Dolenjske, Bele krajine in Posavja.
JSKD OI Trebnje
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Na kratko delu PP Trebnje
Na območju Občine Mokronog-Trebelno
smo policisti s Policijske postaje Trebnje v
času 1. 9. 2017 do 31.10.2017 obravnavali
skupno 12 kaznivih dejanj, med katerimi
izstopajo kazniva dejanja premoženjske
kriminalitete. Obravnavali smo 1 tatvino,
4 velike tatvine, 5 poškodovanj tuje stvari,
1 grožnjo in ponarejanje denarja.
Vsako leto v mesecu novembru in decembru ugotavljamo povečano število tatvin
domačih živali iz hlevov. Občanom svetujemo namestitev ključavnic na vrata objektov,
v katerih so živali. Ponovno jih pozivamo,
da nas obveščajo o pojavu sumljivih vozil
ali neznancev, ki bi si lahko ogledovali
objekte in se na ta način pripravljali na izvršitev kaznivega dejanja. Podatki občanov
so pri preiskavi tovrstnih kaznivih dejanj
izjemno pomembni in lahko bistveno pripomorejo k uspehu.
Ugotavljamo, da se je v zadnjem času
ponovno povečalo število vlomov v stanovanjske hiše. Okoliščina, da imate popoldne
in v večernem času hišo nerazsvetljeno,
vlomilcem olajša odločitev za vlom. Storilci
pogosto iščejo neosvetljene stanovanjske
hiše in po krajšem ogledovanju le-te vanjo vlomijo, najpogosteje skozi pritlična
balkonska oz. terasna vrata ali pritlično
okno. V kratkem času pregledajo hišo in iz
nje največkrat ukradejo denar in zlatnino.
Svetujemo vam, da zato zavarujte svoje
hiše. Najbolj preprost ukrep je, da naredite
vtis, da se v hiši nekdo nahaja. Ob odhodu,
s pomočjo stikal s časovnim zamikom,
prižgite v hiši kakšno luč, koristno je tudi
televizijo. To niso veliki porabniki električne energije, nekoga na ulici pa prepričate, da
ste doma in ga odvrnete od vloma.
Opozarjamo vas, da večje količine gotovine in zlatnine ne hranite doma. V kolikor
pa se temu ne morete izogniti, svetujemo
vgradnjo alarmnih naprav in drugih sistemov za zaščito hiš.
Vaša varnost je najpomembnejša, zato
nikoli ne poskušajte vlomilca prijeti sami,
zlasti če je fizično močnejši ali celo oborožen. TAKOJ POKLIČITE POLICIJO. Lahko
pa veliko pomagate pri izsleditvi vlomilca,
če si dobro zapomnite ali takoj zapišete
predvsem:
·Oosebni opis sumljivih (spol, starost, velikost, obleka, posebne značilnosti obraza,
hoje, govora in drugo
·Rregistrsko številko, barvo, znamko in
tip vozila
·smer pobega vlomilcev. Če vas je vlomilec že »obiskal«, nemudoma pokličite
policijo. Do njenega prihoda ničesar ne

premikajte in ne pospravljajte, da ne boste
uničili koristnih sledi, ki bi lahko pripomogle k odkritju storilca.

PIROTEHNIČNI IZDELKI
Uporabljajte jih izključno po navodilih
proizvajalca in v skladu z Zakonom o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, ki ga,
tako kot ostale zakone, najdete na internetni strani policije www.policija.si.
Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je
dovoljena le od 19. do 31. decembra, njihova
uporaba pa je dovoljena samo v času od 26.
decembra do 2 . januarja.
Ognjemetni izdelki kategorije 1 so izdelki, ki predstavljajo zelo majhno nevarnost,
povzročajo zanemarljivo raven hrupa in
so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih,
vključno z ognjemetnimi izdelki, ki so namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah
in drugih zaprtih prostorih. Ne glede na
to je izdelke, ki imajo glavni učinek pok,
prepovedano uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih
prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih
sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in
javne prireditve.
Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih
izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni
učinek je pok (npr. petarde), je v Republiki
Sloveniji strogo prepovedana.
Raztrgane dlani, odtrgani prsti, roke,
poškodbe oči, trajna oslepelost in druge
poškodbe zaradi nepravilne uporabe pirotehničnih izdelkov se zgodijo vsako leto. Je
vredno zaradi enega poka ali svetlobnega
učinka postati invalid?
Vsak izmed nas se bo verjetno v času
božičnih in novoletnih praznikov, pa tudi v
dneh pred in po praznikih, zabaval. Doma,
v gostinskih lokalih, kočah, vikendih, se
udeležil silvestrovanja na prostem. Se boste
na zabavo odpeljali z avtomobilom? Boste
voznik? Boste vozili tudi z zabave domov,
po tem, ko ste spili nekaj alkoholnih pijač?
NIKAR!! Razmišljate, da se »vam ne more
nič zgoditi«? Napačno razmišljanje. Pa
ne zaradi policistov. To, da vam policisti
začasno odvzamejovozniško dovoljenje,
prepovejo nadaljnjo vožnjo in izrečejo globo, je še NAJMANJ in NAJCENEJE. Zakaj?
Vprašajte tistega, ki je vinjen povzročil
prometno nesrečo. Vprašajte tistega, ki je
zaradi vožnje pod vplivom alkohola nekomu vzel življenje. Vsi so bili prepričani, da
se njim »to ne more zgoditi«. In vprašajte

tistega, ki so mu policisti potrkali na vrata
in prekinili praznovanje z novico, da je
vinjen voznik povzročil prometno nesrečo
in njihovemu najbližjemu vzel življenje. In
vprašajte tudi policiste, kako je hudo, ko
imajo nalogo sporočiti svojcem, da njihovega bližnjega ni več … besede so odveč.
Preveč je smrti na slovenskih cestah. Zaradi
alkohola, ki »pelje« v objestnost, pogum,
hitrost, nerazsodnost … smrt. Naj se ne
zgodi vam, naj se ne zgodi vašim bližnjim,
naj se ne zgodi nikomur več. Verjemite, ne
želite vedeti, kako je, ko se zgodi.

Tatvino, vlom v vozilo ali stanovanje ali
kakšen drug neprijeten dogodek takoj
prijavite policistom PP Trebnje na številko
07 3462700 ali na številko 113.
V kolikor pa želite, da se vodja policijskega okoliša zglasi pri vas doma, ker ste
postali žrtev kaznivega dejanja, potrebujete
pomoč ali nasvet policije, imate konkretne
varnostne probleme na območju vaše lokalne skupnosti, želite predlagati ukrepe ali
dejavnosti za izboljšanje varnosti v vašem
okolju ali ker želite neformalni razgovor,
pa lahko pišete na elektronski naslov janez.
mirtic@policija.si
Vsem prebivalcem Občine Mokronog-Trebelno policisti Policijske postaje Trebnje
želimo veselo in prijetno praznovanje, v letu
2018 pa obilo sreče, osebnega zadovoljstva,
poslovnih uspehov, predvsem pa, da bi se v
svojem okolju počutili kar najbolj varno, za
kar se bomo še naprej trudili tudi mi.
Janez Mirtič, PP Trebnje

Se vreme še drži
starih navad?
JANUAR
Če bo prosinca mokrilo,
bo polje in grozdje slabo rodilo.
FEBRUAR
Zeleni pust,
bela velika noč.
MAREC
Če na štirideset mučenikov zmrzuje,
še štirideset mrzlih noči prerokuje.
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Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Mokronog-Trebelno (Uradni list RS, št. 89/14) Odbor za priznanja o b j a v l j a

JAVNI RAZPIS
ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE MOKRONOG-TREBELNO V LETU 2018
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Občina Mokronog-Trebelno podeljuje priznanja zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in
skupinam, združenjem in pravnim osebam za dosežke na področju
gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, ekologije, zaščite
in reševanja in na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki
prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju
občanov in imajo pomen za razvoj in ugled Občine Mokronog-Trebelno.
Priznanja, ki se bodo podelila v letu 2018, so:
– naziv Častni občan in
– priznanje Občine Mokronog-Trebelno.
V letu 2018 se lahko podeli en (1) naziv Častnega občana in največ
dve (2) priznanji Občine Mokronog-Trebelno.
O podelitvi naziva Častni občan in priznanja Občine Mokronog-Trebelno bo odločil Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno na
predlog odbora za priznanja.
Priznanja bo podelil župan na slavnostni seji Občinskega sveta
Občine Mokronog-Trebelno ob občinskem prazniku.

2. KRITERIJI ZA PODELITEV PRIZNANJ
a) Naziv Častni občan
Naziv Častni občan se lahko podeli posameznikom, ki so s
svojim delovanjem vidno prispevali k ugledu, prepoznavnosti in
razvoju občine, doma ali v tujini, ali ki imajo pomembne dosežke
na področju znanosti, umetnosti in kulture ter za druge izjemne
dosežke.

e) ROK ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV IN NAČIN ODDAJE
Pisni predlogi morajo biti oddani na naslov: Občina Mokronog-Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog. Predlogi se
oddajo v zaprti kuverti z navedenim polnim imenom ali nazivom
predlagatelja na zadnji strani kuverte in z oznako »Priznanja
občine – 2018« na prvi strani kuverte.
Skrajni rok za oddajo predlogov za priznanja Občine Mokronog-Trebelno v letu 2018 je do vključno 31. januarja 2018.
Odbor si pridržuje pravico, da predlog izloči in ga ne upošteva,
če predlog ne bo pripravljen v skladu s tem razpisom.
f) INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU
Javni razpis bo objavljen na spleti strani Občine Mokronog-Trebelno: www.mokronog-trebelno.si in na oglasni deski v prostorih
Občine Mokronog-Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Občini Mokronog-Trebelno, kontaktna oseba:
Mojca Pekolj, tel. 07/34 98 262 ali na e-naslov: mojca.pekolj@
mokronog-trebelno.si .
Številka: 007-0004/2014
Datum: 05. 12. 2017
Odbor za priznanja
Janez Bregant, predsednik

Na Trebelnem izdelovali vrtavke

b) Priznanje Občine Mokronog-Trebelno
Priznanje Občine Mokronog-Trebelno je najvišje občinsko priznanje, ki se lahko podeli posameznikom, podjetjem, zavodom,
društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za izjemne
uspehe na posameznih področjih družbenih dejavnosti in gospodarstva, ki prispevajo k nadaljnjemu razvoju in ugledu občine.
c) PREDLAGATELJI
Predlagatelji za podelitev naziva Častni občan in priznanja
Občine Mokronog-Trebelno so lahko fizične in pravne osebe, to
so društva, organizacije, ustanove in drugi.
d) PREDLOG ZA PRIZNANJE
Predlog za podelitev naziva Častni občan ali priznanja Občine
Mokronog-Trebelno mora biti pripravljen na obrazcu (objavljen
na spletni strani www.mokronog-trebelno.si ) in mora obvezno
vsebovati:
– podatkeo predlagatelju (ime oz. naziv, naslov, kontaktni podatki),
– vrsto priznanja, za katero se podaja predlog (naziv Častni občan
ali priznanje Občine Mokronog-Trebelno),
– podatke o kandidatu za priznanje: ime in priimek (za fizične
osebe) ali naziv prejemnika, naslov bivališča oz. sedeža,
– utemeljitev predloga za podelitev priznanja,
– datum predloga.

Trebanjska območna izpostava JSKD v novi sezoni na Trebelnem
nadaljuje z delavnicami za otroke pod mentorstvom Alenke Stražišar Lamovšek v prostoru tamkajšnjega večnamenskega doma. Na
torkovi delavnici so mladi ustvarjalci izdelovali vrtavke. Vrtavka
je ena najstarejših prepoznanih otroških igrač, ki je narejena tako,
da se ob hitrem zasuku enakomerno vrti okrog svoje osi.
Mentorica je pripravila potrebne materiale, otroci pa so po njenih
navodilih izdelali vsak svojo vrtavko, jo tudi pobarvali po svoji
želji, da je bilo njeno vrtenje še bolj slikovito.
Poleg vrtavke pa je po navodilu mentorice Alenke vsak udeleženec izdelal še dva okraska za bližajoči se prednovoletni čas.
Izvedba delavnice sodi v lokalni program Občine Mokronog –
Trebelno, ki sofinancira in vzpodbuja tovrstne dejavnosti.
foto arhiv JSKD OI Trebnje
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»(ah), TA OSEMDESETA«
Pisatelj, glasbenik, scenarist, vsestranski kulturnik … je opis, ki
ga pod geslom Stane Peček najdemo na svetovnem spletu. Toda
Stane Peček je še mnogo več. Je namreč ČLOVEK in PRIJATELJ,
ki zna ne samo poslušati, ampak tudi slišati, zna ne samo pripovedovati, ampak tudi povedati in seveda pisati in napisati. Nazadnje
Netopirja, njegov prvi roman, ki je zgodba o človeku, ki ga po
končani drugi svetovni vojni iz obupnega socialnega stanja družine
reši vojaška uniforma. Vendar se kmalu izkaže, da fant ni za vojsko.
Pripoved je preplet doživetih zgodb, od pretresljivo tragičnih, do
vojaško humornih, od ljubezenskih, do iskreno človeških. Tudi
avtor sam pravi, da je roman vsaj v nekaterih pogledih avtobiografski, s čimer se strinja tudi urednik Marko Kapus, ki dodaja,
da se mu je vsebina Pečkovega prvega romana na momente zdela
pretresljiva. Založništvo in izdajo knjige je prevzela Knjižnica
Pavla Golie Trebnje in tako se je Stanetu ob častitljivem jubileju
uresničila velika želja. Knjiga Netopir je lahko tudi lepo darilo, ki
ga kupite v knjižnici.
Kot se za tak jubilej spodobi, smo se zbrali tudi v Stanetovem
domačem Mokronogu, kjer smo mu zapeli prijatelji, zagodli pa
njegovi škratje Mokronožci. O Pečkovem življenju je spregovoril
njegov prijatelj Jože Zupan. Spomine na skupno sodelovanje so
v prijetnem klepetu obujali hči Staša Tajana, predsednica ŽPZ
Zimzelen Breda Krajnc, baletnik Janez Mejač, orgličar Oto Nemanič in voditeljica večera in Stanetova dobra prijateljica Barica
Kraljevski, ki je poudarila, da je Stane eden redkih srečnežev, ki

v tem pogosto ponorelem svetu še zna biti prav otroško radoveden in v svoj razumski svet dovoli spustiti tudi pravljična bitja in
sanje, ki trajajo dlje od resničnosti. Učenci OŠ Mokronog so bili
prijetna glasbeno-plesna popestritev praznovanja. Niti dogodka ja
v hudomušen večer spretno stkala Polonca Bartolj, sicer članica
in gonilna sila lutkovne skupine Mokre tačke. Iskreno voščilo je
jubilant sprejel tudi od župana občine Mokronog-Trebelno Antona
Mavra, direktorice Knjižnice Pavla Golie Trebnje Tanje Cuder in
Marjete Pečarič z Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike
Slovenije. Pečkovo bogato ustvarjanje smo povzeli tudi v spominski
vitrini v mokronoški knjižnici, ki jo krasijo njegovi osebni predmeti
in spomini, ki jih je Krajevni knjižnici Mokronog Stane prijazno
podaril, za kar smo mu hvaležni.
Ker pa lepega ni nikoli preveč, so med 29 nominiranimi besedili
za državno srečanje literatov seniorjev – V zavetju besede 2017 med
8 finalistov izbrali tudi Staneta Pečka. Stane, srčen kot vedno, pa
le skromno pripomni: »Že tretjič se mi to dogaja.« Tudi osebnost
meseca oktobra na spletni stani Vašega kanala je bil Stane Peček.
Iskrene čestitke!
Gospod Stane, naj vam zdravje še dolgo služi in dobrih idej še
dolgo ne zmanjka, saj ste s svojim ustvarjanjem kulturni ponos
vseh nas.
Uporabnikom knjižnice in ostalim krajanom želimo najlepši
praznični čas, ki prihaja.
Irena Palčar, Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Fotografije: Patricija Tratar in Brane Praznik
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Brezplačna izobraževanja in
delavnice.
Kje? Na CIK-u seveda.
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje svoje dejavnosti
izvaja na območjih vseh štirih občin ustanoviteljic. Dejavnosti,
ki jih izvajamo, je vsako leto več in tako je tudi vedno bolj pestra
izbira delavnic in izobraževanj za uporabnike.
V mesecu oktobru smo ponovno zakorakali v novo študijsko
leto UTŽO Trebnje – že dvajseto. Poleg tedenskih delavnic, ki se
odvijajo na CIK-u, se izvajajo tudi posamezni krožki po občinah.
V Mokronogu tako letos delujeta Računalniški krožek in Likovne
ustvarjalnice Mokronog. V kolikor ste še vedno delovno aktivni, se
nam lahko pridružite na brezplačnih delavnicah Večgeneracijskega
centra Dolenjske in Bele krajine Marela in Centra medgeneracijskega učenja Trebnje. V okviru VGC Marela vam je enkrat mesečno na
voljo računalniški tečaj, ki se odvija v Krajevni knjižnici Mokronog.
V Osnovni šoli Mokronog smo v okviru CMU Trebnje že izvedli
delavnico za otroke o varni rabi interneta.
Še vedno pa v okviru projekta Temeljne in poklicne kompetence
osrednja JV regija potekajo tudi brezplačni tečaji tujih jezikov in

računalništva za zaposlene. Si želite pridobiti novih znanj in kompetenc? Pokličite v naše svetovalno središče na 07 34 82 108 ali se
oglasite osebno. Z veseljem vam bomo svetovali. Tečaji računalništva in tujih jezikov kot tudi svetovanje so za udeležence brezplačni,
saj jih sofinancirata Evropski socialni sklad in Republika Slovenija.
Več informacij o programih lahko pridobite na naši spletni strani
www.ciktrebnje.si ali na CIK Facebook strani.
Tanja Vrčkovnik, CIK Trebnje

Galerijske novičke
Leto 2017 v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje poteka v
znamenju praznovanj ob organizaciji jubilejnega 50. Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov. Med letom smo pripravili več
razstav in številne dogodke za otroke, mlade ter odraslo publiko.
Razstavno leto smo zaključili oktobra z novo razstavo Na+ključ+je
štirih zgodb in s prenovljeno stalno razstavo, ki ju je slavnostno
odprl župan Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver, za kulturni
program pa je poskrbela Glasbena šola Trebnje.
Na ogled so dela štirih predstavnikov mlajše generacije slovenskega samorastništva – Boruta Hollanda, Sama, Darje Štefančič
in Janeza Šrota. Razstavljena dela si bo mogoče ogledati vse do 11.
februarja 2018. Letošnji jubilej je ponudil tudi lepo priložnost za
po 13 letih težko pričakovano prenovo stalne razstave. Sprehod
po prenovljeni stalni razstavi obiskovalcu prikaže pravo bogastvo
likovnih tehnik in motivov, seznani ga z različnimi generacijami
ustvarjalcev in ga popelje na svetovno potovanje po naivni umetnosti.
Obiskovalci si obisk naše galerije lahko popestrijo tudi z ogledom kratkega dokumentarnega filma, ki jih bo na izviren način
popeljal skozi čas in predstavil tudi sam razvoj taborov in galerije.
Prelistajo lahko tudi nov katalog del galerijske zbirke, ki smo ga
izdali v decembru.
Tudi v letu 2018 pripravljamo bogat razstavni program:
– 1. marca 2018 odprtje razstave Klasika naivne umetnosti,
– 17. maja 2018 odprtje tematske razstave,
– 51. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje, ki bo
potekal od 9. do 16. junija 2018.
Že v naslednjih tednih pa vas čaka pester nabor spremljevalnih
dogodkov:
– 11. januar 2018 ob 9. uri srečanje krožka Zgodovina umetnosti
skozi čas, ki deluje v okviru UTŽO Trebnje in ki bo svoje znanje
iz umetnosti izpopolnjeval vse do poletnih počitnic,
– 16.–19. januar 2018 delavnica Tihožitje/Vzorci in teksture v
okviru pedagoškega programa za osnovnošolce,

Anton Maver na odprtju nove razstave in prenovljene stalne razstave z
umetniki Janezom Štrosom, Darjo Štefančič in Samom (foto: Alenka S.
Lamovšek)

– 8. februarja 2018 od 10. do 18. ure Dan odprtih vrat Galerije
likovnih samorastnikov Trebnje,
– 13.–16. marec 2018 delavnica Krajina/Portret v okviru pedagoškega programa za osnovnošolce,
– 17.–20. april 2018 delavnica Krajina/Portret v okviru pedagoškega
programa za osnovnošolce.
Novo leto je kot bel nepopisan list …
Pobarvajte ga s sanjami,
posujte z ljubeznijo,
popišite z neverjetnimi dosežki
in okrasite s čudeži.
(neznani avtor)

Simona Slak in Andrejka Vabič Nose
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Spet je zima, spet je mraz,
spet je tu božični čas,
naj odnese ti skrbi,
v novem letu pa le
zdravja in sreče podari.

Turistično društvo Mokronog
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Kamišibaj in animirani film ob tednu otroka

Kulturni dogodek, ki je zasijal v mokronoški kulturni dvorani 5. oktobra 2017, lahko mirne vesti označimo za zgodovinski: na
odru se je kot rojstnodnevna tortica pojavil
KAMIŠIBAJ, darilo POLONCE BARTOLJ,
MANJE TIŠLAR in ŽIVE DVORNIK.
Umetniški izraz izvira iz Japonske, kjer

so ga razvili budistični menihi. Če povemo,
da KAMI pomeni papir, ŠIBAJ pa gledališče, smo že kar sredi srčike, ki razloži, da
gre za pripovedovanje zgodb ob slikah na
papirju. Pripovedovalec, kamišibajkar,
stoji ob majhnem lesenem odru v katerem
vzporedno s pripovedovanjem menja slike
iz zgodbe. V tridesetih letih dvajsetega
stoletja je bilo v Tokiu čez tri tisoč kamišibaj

Vorančeva pot že enaindvajsetič
V soboto, 21. 10. 2017, se je zjutraj v Mokronogu na trški ploščadi zbralo 150 pohodnikov. Po ličnem kulturnem programu
učencev OŠ Mokronog in kratkem pozdravu pohodnikov g.
Antona Mavra, župana občine Mokronog-Trebelno, ter g. Jerneja
Mauka, predsednika TD Mokronog, so se odpravili na 15 km dolg
pohod po Vorančevi poti od Mokronoga do Pijane Gore. Gre za
tradicionalni športno-rekreacijski dogodek, ki ga vsako leto na
oktobrsko mokronoško sejemsko soboto pripravi TD Mokronog.
V lepem toplem sončnem vremenu so se pohodniki lahko naužili
lepot dolenjskih gričkov in se okrepčali na vmesnih postojankah
na Smetovšču, v Pavli vasi in na Malkovcu, ki so jih pripravili DV
Mokronog, družina Hribar in družina Jamšek v sodelovanju s KS
Tržišče. Ob koncu poti jih je pri Luzarjevi zidanici čakala topla
malica, ki so jo pripravili člani TD Mokronog. Vsem, ki so pomagali
pri organizaciji in izvedbi pohoda, se zahvaljujemo.
TD Mokronog

izvajalcev. V Slovenijo ga je pred štirimi leti
z Japonske prinesel magister muzikologije
in lutkar Igor Cvetko in ga takoj začel
razdajati. In ker dober glas seže tudi do
Mokronoga…
Polonca Bartolj je za predstavitev napisala
in povedala pravljico KAKEC NA KRONI,
z izvirnimi ilustracijami pa dogradila Živa
Dvornik.
Avtor druge pravljice REGEC IN KVAKEC je ameriški pisatelj Arnold Lobel, ilustracije so delo Manje Tišlar, ki je besedilo
tudi interpretirala.
Drugi del dogodka je napolnil animirani
film JEŽEK IN VRAN NA SIROVI DIRKI.
Z veseljem in hvaležnostjo povejmo še, da
je na dogodek povabil JSKD OI Trebnje, v
sodelovanju z Občino Mokronog-Trebelno
in Lutkarsko skupino Mokre tačke, sekcijo
KUD Emil Adamič Mokronog.
S. P.

Anton Koščak

Rodil se je leta 1924 v Mokronogu,
tu obiskoval osnovno šolo in se pri
svojemu očetu izučil kovaške obrti.
Septembra 1943 je stopil v partizanske vrste, kmalu po vojni pa bil
poslan na vojaško šolanje v Rusijo.
Ko se je srečno vrnil v domovino, so
mu napeti meddržavni odnosi (Informbiro) naplavili moreče težave,
ki so se vendarle umirile in ponudili
so mu kruh v JLA. Služboval je v
Makedoniji. 1956 se je vrnil v Slovenijo in se zaposlil v tedanji
Občini Mokronog, po združitvi občin v enovito Občino Trebnje pa je postal vodja vojaškega odseka oz. oddelka za ljudsko
obrambo.
Anton Koščak je bil vse skozi zelo aktiven tudi kot občan.
Bil je predsednik krajevne skupnosti Mokronog in deloval v
najrazličnejših organizacijah in društvih kot so strelska zveza,
ribiška družina, lovska družina, društvo upokojencev, SZDL,
OK ZK in ves čas kot član združenja borcev NOB. Odlikovan je
bil z medaljo »Zasluge za narod“, medaljo „Za vojne zasluge“
in „Medaljo Gubčeve brigade«, prejel pa je tudi visoka zvezna
odlikovanja »Orden dela s srebrnim vencem“, »Orden za vojne
zasluge z zlatima mečema“, borčevska organizacija pa mu je
podelila številna priznanja.
Župan Občine Mokronog-Trebelno, g. Anton Maver, se je 8. decembra na pokopališču v Mokronogu, poslovil z besedami: „Bil si
človek, ki si s svojimi aktivnostmi zelo zaznamoval to okolje. Bil
si skrben in vztrajen v življenju, prav zato ti še zadnjič izrekam
hvala za vse smele korake in dejanja, za tvoj odnos do družbe in
do tega lokalnega prostora. Sprejmi izbrane izraze hvaležnosti,
s strani vseh nas, ki smo cenili tvoje delo in te spoštovali.“
s. p.

13

leto XI., številka 42, december 2017

Drobci sonca
Leto 2017 so župani občin Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje ob pomembnem jubileju, 50. Mednarodnem
taboru likovnih samorastnikov Trebnje, razglasili za Leto kulture
Temeniške in Mirnske doline. Sklop kulturnih dogodkov so sofinancirale vse štiri občine naše doline, soorganizirali pa Center za
izobraževanje in kulturo Trebnje, Glasbena šola Trebnje in Javni
sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Trebnje.
Kulturni dogodki med septembrom in 3. decembrom letos so potekali pod finančnim okriljem Občine Trebnje. V ta sklop sodi tudi
tretji natis Drobcev sonca, avtorja Franceta Režuna in ilustratorja
Lucijana Reščiča, ki so na Ta veseli dan kulture v avli CIK Trebnje
doživeli predstavitev. Predstavitveni dogodek so obogatili: hči avtorja Milena Režun z umetniško besedo, Lado Jakša s fotografijami
in avtorsko glasbo, ki sta skupaj zlila v multivizijo Podobe sveta
Franceta Režuna. Prof. Jože Zupan je predstavil ustvarjalni opus
ilustratorja Lucijana Reščiča, Kristina Gregorčič pa je vse skupaj
povezala v zaokroženo celoto ter ob koncu povabila na ogled
razstave izvirnikov ilustracij Lucijana Reščiča, ki jih kot darilo
avtorjev hrani Knjižnica Pavla Golie Trebnje. Ob tej priložnosti
je Knjižnica izvirnike posodila trebanjski območni izpostavi, da
je kot organizator dogodka lahko pripravila razstavo le-teh. Na
ogled je bila na ogled v času dogodka.
Prof. Jože Zupan, urednik tretjega natisa Dobcev sonca, je
zapisal:
Vsako rojstvo knjige je praznik;
če pa knjiga doživi tretji natis,
je to praznik brez primere!
Pesniški prvenec FRANCETA REŽUNA DROBCI SONCA z
razpoznavnimi ilustracijami LUCIJANA REŠČIČA je s svojo
prvinsko lepoto ponovno med nami.
To je priložnost za nove generacije bralcev, ki bodo prodrli v
Režunov pesniški svet ustvarjanja in se navduševali nad lepoto
ilustracij Lucijana Reščiča.
Letošnji TA VESELI DAN KULTURE, obletnica Prešernovega
rojstva, praznik vsega lepega, pa je dobil dodaten lesk.
Naj bo vse to slavospev Letu kulture Temeniške in Mirnske
doline 2017.
JSKD OI Trebnje

OBMOČNO ZDRUŽENJE
TREBNJE
8210 TREBNJE, Gubčeva cesta 16

VABILO
Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Trebnje vabi na

krvodajalsko akcijo,
ki bo V PONEDELJEK, 8. JANUARJA IN V TOREK 9. JANUARJA 2018
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

in
JSKD Območna izpostava TREBNJE
ter
KUD Emil Adamič Mokronog

RAZPISUJEJO NATEČAJ ZA NASTOP NA
19. mednarodnem festivalu ustnih
harmonik
»(ah), TE ORGLICE« v Mokronogu

KJE: Upravno kulturno središče Mokronog
KDAJ: sobota, 24. februarja 2018
PRIJAVE: do petka, 2. februarja 2018
na naslov: JSKD Območna izpostava Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje;
e-pošta: oi.trebnje@jskd.si; tel.: 07 348 12 50; 031 472 919
Dokazljivo je, da tudi zaradi ocenjevanja nastopov tehnična in muzikalna raba
glasbila raste. O tem govori tudi dejstvo, da na odru festivala ne srečamo več
orgličarja/UH, ki bi prišel „malo za hec“. Tega smo veseli, zato bodo nastopi
tudi tokrat interno ocenjevani. Ker želimo glasbilo približati še več ljudem,
hkrati pa nastopajočim ponuditi več časa za predstavitev, se bo letošnji festival odvijal hkrati na več zaokroženih popoldanskih koncertih na različnih
lokacijah. Koncerte bo oblikoval strokovni odbor glede na število prijavljenih
in pestrost programskih vsebin. Na popoldanskih koncertih bodo izbrani tudi
nastopajoči za zaključni večerni koncert v Mokronogu.
Popoldanski koncerti:
• začetek ob 15. uri
• solist pripravi za nastop spored do 6 minut
• skupina pripravi za nastop spored do 10 minut
Zaključni večerni koncert:
• začetek ob 18. uri v dvorani v Mokronogu
• izbrani solisti bodo nastopili z do 3 minute dolgim programom
• izbrane skupine bodo nastopile z do 6 minut dolgim programom
NAMEN FESTIVALA:
• približati glasbilo čim širšemu občinstvu in predstaviti tako znane, že
uveljavljene, kakor tudi manj znane in neznane izvajalce na tem glasbilu;
• dvigniti raven igranja;
• utreti pot glasbilu v izobraževalni sistem.
VSEBINA PRIJAVE:
• ime in priimek ustnega harmonikarja/orgličarja oz. ime skupine in vodje
skupine;
• natančen naslov kontaktne osebe (poštni, elektronski in telefonski);
• imena in priimki ostalih članov zasedbe in glasbil, ki jih igrajo;
• spored nastopa: naslovi pesmi oz. skladb in njihovi avtorji/prireditelji;
• kratka predstavitev (do 10 vrstic), ki jo bomo uporabili za najavo nastopa
Prijavitelji odgovarjajo za točnost podatkov o avtorstvu skladb.
Prijavljeni se obvezujejo, da bodo nastopili na popoldanskem koncertu, kakor bo
določila strokovna komisija, prav tako, če bodo izbrani na večernem koncertu.
Nastopajoči dovoljujejo snemanje/fotografiranje njihovih nastopov.
Organizator se obvezuje pripraviti ustrezne pogoje za nastop in zagotoviti
nastopajočim topel obrok.
Vsi nastopajoči bodo prejeli ustrezna priznanja.
Prijazno vabljeni!
Vodstvo festivala
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Rokodelci DU Mokronog-Trebelno na uspešni predstavitvi
v Cankarjevem domu v Ljubljani
Društvo upokojencev Mokronog-Trebelno se je konec septembra
2017 predstavilo v Cankarjevemu domu v Ljubljani na 17. Festivalu
za tretje življenjsko obdobje. Festival vsako leto organizira Zveza
društev upokojencev Slovenije.
V ZDUS-ovem kotičku so bile na ogled najrazličnejše dejavnosti
21 društev upokojencev iz vse Slovenije. Članice in člani društev
so javnosti na ogled ponudili ročno izdelane produkte, ki so jih
oblikovale in izdelale njihove pridne roke. Videti je bilo moč
različne prtičke, košarice, različno cvetje, rišelje, nakit, copate,
kape, kvačkane izdelke, torbice, čipke, verižni eksperiment in še
marsikaj. V kreativnih delavnicah pa se je bilo moč naučiti tudi kaj
novega, saj je v prijetnem druženju z ostalimi rokodelci potekalo
veliko izmenjave znanja.
Med njimi so bili tudi naši zvesti člani Društva upokojencev
Pepca Žagar, Milena Zore in Tone Kostrevc. Imeli smo svoj
razstavni pano z napisom in mizo. Obiskovalci so z zanimanjem
ogledovali po stojnicah in se čudili, kaj vse se da narediti iz reklamnega papirja, starih koledarjev in raznih ostankov volne.
V našem Društvu upokojencev Mokronog-Trebelno vsak pone-

deljek poteka krožek ročnih del, zato lepo vabljeni mladi in starejši,
tudi če niste člani našega društva, saj so vrata odprta vsem, ki radi
ustvarjate in si s tem kvalitetno zapolnite prosti čas.
Izjemne rokodelske mojstrice - mentorice poskrbijo za prijetno
vzdušje in ustvarjanje najrazličnejših izdelkov za dom in darila.
Milica Korošec

S pesmijo in igranjem obogatijo ne samo rojstne dneve in
godove, temveč tudi prireditve širom Slovenije
Osemčlanska zasedba Ljudskih pevcev in godcev Trebelno, ki jih
druži neizmerno veselje do ljudskega petja ter igranja na harmoniko in kmečka orodja, je septembra priredila že četrti samostojni
koncert. Poimenujejo ga »Koncert ob ličkanju koruze«, na katerem
so obiskovalcem postregli z izbranimi ljudskimi skladbami, domači
rokodelci pa so predstavili stara ročna dela, kuhali obaro, žgance,
polento s slanino in se pomerili v mletju koruze na ročni mlin iz
Kmečkega muzeja Florijančič.
Petja, plesa in dobre glasbe na koncertu ni manjkalo, kako le, ko
pa so v goste povabili številne glasbene prijatelje – harmonikaše

VTD Trebelno, Vaške pevce iz Šentruperta, ljudske godce Marija
Snežna iz Slovenskih Goric, kvintet Mlin Ljubljansko barje, folklorno skupino Večerna zarja iz Velikega Gabra in ljudske pevce
Vaški zvon iz Prečne. Za obiskovalce, ki jih je iz leta v leto več, so
rokodelci pripravili tudi prikaz starih opravil od izdelave lesenih
grabelj, omel iz ličkanja, metel iz brezovih vej do izdelave prtov,
kvačkanja in pletenja nogavic. »Vsako leto dobimo blagoslov od
zgoraj v obliki dežja in verjamemo, da nam bo s takšno podporo
lokalne skupnosti, družin naših članov, prijateljev in znancev
uspelo tudi prihodnje leto pripraviti že peti koncert tukaj pri lo-

"V slogi je moč", pregovor, ki še danes obvelja. Brez pridnih rok tudi na koncertu ni šlo.
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S pristno ljudsko pesmijo so pozdravili tudi predsednika države Boruta
Pahorja, ki se je v sklopu predvolilne kampanje podal na pot po dolgem
in počez po Sloveniji in se ustavil tudi v Mokronogu.

Občudovati je bilo mogoče mojstre, ki so prikazali naslednje: Anton Starič
izdelavo lesenih grabelj, Tone Grabnar vezenje lončenega lonca z žico za
kuhanje v krušni peči, cepitev trsk za podkuritev ognja in izdelavo košar,
Milan Eržen izdelavo metel iz brezovih vej in omela iz ličkanja, Cvetka
Mejak je izdelovala prt, cvetje iz nogavic in predpražnik iz ličkanja; Irena
Maver prikazala kvačkanje in pletenje, Branka Brajer pletenje nogavic,
Milena Zore predenje na kolovratu, Stane Florjančič in Pavla Sinur sta
kuhala obaro v vojaškem kotlu, Slavka Krivic kuhala koruzne žgance z
ocvirki, Tone Maver, Kati Cijamovič in Anica Klemenčič pa so kuhali
polento s slanino.

vski koči na Trebelnem,« o načrtih razmišlja vodja sekcije Ljudski
pevci in godci Trebelno Silva Metelko in doda, da si brez številnih
marljivih rokodelcev, nastopajočih, pomagačev in podpornikov
koncerta ne zna predstavljati.
Svojo neizmerno energijo in veselje pa člani in članice Ljudskih
pevcev in godcev ponesejo daleč širom Slovenije. V letošnjem
letu so našteli skupno 26 nastopov, od koncertov do rojstnih

Ubranemu ljudskemu petju in igranju vedno radi prisluhnejo tudi v DO
Trebnje, kjer stanujejo tudi naši občani in so stika z domačim okoljem
še kako veseli.

dni in godov, kjer s pesmijo voščijo slavljencem. Trikrat smo jih
lahko videli kot goste v oddaji Dobro jutro na TV Slovenija, kjer
so ne samo nastopali, temveč pripravili tudi tematsko razstavo.
»Videti nas je bilo mogoče na tržnici v BTC-ju, v Volčjem potoku
in Bohinju, kjer smo naredili razstavo domačih čajev, semen, gob,
jesensko razstavo z ličkanjem koruze ter prikazali praženje gob in
kuhanje ajdovih žgancev. Ime kraja in občine, od koder prihajamo,
ponašamo širom države in obiskovalci z navdušenjem prisluhnejo
našim običajem ter poskusijo pristno slovensko kulinariko, za
katere se trudimo, da ne gredo v pozabo,« obrazloži Metelkova,
ki tiho upa, da jim prihodnje leto finančno uspe zrealizirati tudi
zgoščenko njihovih skladb.
V šopek nastopov so jeseni dodali še prireditev za tretje življenjsko obdobje, ki je potekala v Cankarjevem domu v Ljubljani, s
petjem in igranjem pa so razveselili tudi stanovalce v domu starejših občanov Trebnje in Šmarješke Toplice. »Ravno ti nastopi so
nam najbolj pri srcu. Ko vidimo iskrice v njihovih očeh, ko z nami
zapojejo ljudske pesmi in se spomnijo dogodkov iz mladosti ter se
vživijo v pesmi, kar ne moremo nehati igrati. Neradi nas spustijo
domov in večkrat vprašajo, kdaj spet pridemo,« z nostalgičnim
glasom obrazloži Metelkova.
Veselje, pesem in smeh so dandanes še kako dobrodošli in tega
v družbi pevcev in godcev s Trebelnega ne manjka. Spletanje novih prijateljskih vezi z drugimi ljudskimi skupinami, ohranjanje
običajev in navad ter širjenje dobre volje in pozitivne energije naj
jim bo vodilo tudi v prihajajočem se letu. Slednje velja tudi za Vas,
spoštovane bralke in bralci.
Dragica Ribič

Pravljica, ki je ušla z drevesa
Ob tednu otroka smo v vrtcu Mokronožci pripravili prireditev,
na kateri se je zbralo veliko število otrok in staršev. V začetnem delu
so se s kratkim kulturnim programom predstavili otroci vrtca, nato
smo si vsi skupaj ogledali lutkovno predstavo Pravljica, ki je ušla
z drevesa v izvedbi lutkovnega gledališča Lutkomotiva iz Novega
mesta. Ker so v predstavi nastopili princeska, vitez in hudobni
zmaj, so otroci v ustvarjalnih delavnicah, ki so sledile, izdelovali
krone, viteške ščite in zmaje, nekateri pa so oblikovali glino. Ob
koncu so iz vrtca odhajale male princeske s kronicami na glavi
in vitezi s ščiti in tu in tam je puhnil ogenj tudi kakšen zmajček.
Polonca Bartolj
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Stane Peček:

„Mogoče sem
jaz povsod
bil malo
šušmarja.“

Netopir

Na tla je padel netopir podnevi.
Podlasica ga zgrabi; ta pa reče:
»Oh prizanesi mi, ubogi revi!« »Ne more biti. Stara pravda teče
med menoj in ptiči.« - »O to ni nič,
.«
jaz miška sem pohlevna, ne pa ptič
«
»Pa bodi!“ „Zdrava mi ostani miška!
ka
To reče, ga pusti in gre. Kar zviš
postovka nadenj doli prileti.
Prestrašen milo netopir kriči:
no!« »Usmiljenje imej, postovka, z ma
«»Zakaj pa? Miši meni so za hrano!
ti,
»Jaz nisem miška, ptič sem kakor
ptič, ki so oslabele mu moči;
pač res nekoliko podoben miši.«
i.
»Naj bo! Kaj novega vsak dan se sliš
kaže;
Zdaj miš, zdaj ptič, kakor najbolje
tako, seve, izhaja se najlaže.

Kaj vprašati, ko se zdi, da so bila vsa vprašanja že
postavljena, da so bili vsi odgovori že dani? Kako
se lotiti pogovora z mojstrom besed, da se bodo
njegove domislice iskrile med vrsticami in da bo
med njimi najti tudi kaj takega, kar je v dolgih
letih ustvarjanja in v številnih že danih intervjujih
morda ostalo neopaženo, bolj ob strani.

Dobila sva se na kavi. Tisti dolgo načrtovani in davno obljubljeni.
V Paradižu. Prav tam, kjer sicer pogosto tkeva načrte za skupne
»podvige«. Tokrat sva bila bolj ugankarska in sva se šla igro asociacij – osem besed oziroma osem besednih zvez za osem desetletij.

NETOPIR.

Stane: Ne tič, ne miš. Tako je po ljudskem izročilu in tako je
ubesedil tudi Stritar. V mojem primeru pa je problem obraten, saj
je neprilagodljivost med glavnimi vzroki težav. Netopir je človek,
ki ga je kot otroka, takoj po drugi svetovni vojni, socialno stanje
družine porinilo v vojaško življenje in ga skozi šolanje v podoficirski šoli in kasneje v vojaški službi gnetlo v državljana prvega
razreda. Vendar se kmalu izkaže, da fant ni za vojaško suknjo, ko
jo sleče, pa se brez nje ne znajde.

DECEMBER

Stane: December je sneg. Če ni snega, ni decembra. Iz otroštva
so mi ostali v spominu konji, ki so plužili cesto, otroci pa smo v
vseke zgradili cela mesta in se igrali. Moti me, da se danes december začne že novembra, da ga je v roke vzela komerciala. Nisem bil
vzgajan versko, a božič je bil vseeno praznik, čaroben večer v krogu
družine. Miklavž in dedek Mraz nista bila povezana z ideologijo –
Miklavž je bil intimen dogodek, prinesel je kak zvezek, svinčnik,
doma pečene piškote, mešano suho sadje in podobno, dedek Mraz
pa je prinesel darilo in zgodbo o pravici.

Josip Stritar

OSEMDESET.

Stane: To je ena številka. Zelo okrogla. Iz treh ničel. (smeh) In
je predvsem veliko dogodkov, ki se v tem času zavijejo v sluzaste
ovojnice in tudi najbolj štrleči postanejo malce smešni, ironični.
Bile so tudi zamujene priložnosti, a jokati po toči se ne splača.
Življenje je pesem v različnih tonalitetah. Če ne izkusiš slabega,
ne veš, kaj je dobrega.
V teh tednih sem razmišljal, da bi morda lahko več dosegel, če bi
delal le eno stvar in to razvijal, a mislim, da ta družba potrebuje tudi
ljudi, ki se zaletavajo v vse mogoče zadeve, ki jih je treba postaviti
na neki drugi kraj. Recimo v temle mojem Mokronogu manjka
človek, ki bi znal popraviti stvari, ki se pokvarijo v gospodinjstvu
(lahko sicer narediš sam, a potrebuješ orodje, ali pa moraš poklicati strokovnjaka), potreboval bi ene vrste šušmarja, ki bi se lotil
vsega. In jaz mislim, da so ti šušmarji zelo koristi. Mogoče sem
jaz povsod bil malo šušmarja.

MIRNA

Stane: Tu sem našel svoj nov začetek, ko sem bil sprejet na
osnovno šolo za učitelja glasbe. Spoznal sem sebe in začutil, da rad
delam z otroci, razvijal sem sebe in se z njimi loteval stvari izven
šolskega programa, ves čas pa sem se zavedal, da je glavni namen
glasbe v osnovni šoli pripeljati otroka do tega, da rad poje, da ima
rad slovensko pesem. Osebno ambicijo po vrhunskem zboru sem
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zamenjal za 70-članski mladinski zbor, ki pa je kljub bolj široko
odprtim vratom na avdiciji pel štiriglasno in bil recimo leta 1968
in 1970 in mislim, da še dvakrat kot eden od dveh na Dolenjskem
izbran za nastop na Republiški reviji mladinskih zborov Slovenije.
Organizirali smo mednarodne koncerte, sodelovali s Celjskim festivalom. Eden od odmevnih projektov z otroci je bila tudi izvedba
glasbene pravljice Rdeča kapica z več kot 80 sodelujočimi leta 1981.
Množica na odru je bila dovolj velik izziv za zunanje strokovne
sodelavce. Nastala je, če uporabim športni izraz, predstava za prvo
ligo. Gostovali smo tudi na avstrijskem Koroškem, kar je bilo za
tisti čas kar zahtevna reč.

ŽABE.

Stane: Prva asociacija je Vinko Vodopivec, ki je uglasbil danes
že ponarodele Stritarjeve Žabe. Ni pa toliko povezana s pesmijo,
kot z anekdoto o avtorju besedila, ki se je – čeprav je bil duhovnik
– po maši pogosto družil in nazdravljal s farani v gostilni. Ko mu
je nekoč eden od gostov dejal, da njegovemu priimku ne pritiče, da
bi nazdravljal z vinom, mu je skladatelj odgovoril v stilu: „Pišem
se res Vodopivec, ime mi je pa Vinko.“
Sicer pa je Žabja svatba skupni projekt Ženskega pevskega
zbora Zimzelen in Lutkovne skupine Mokre tačke. V predstavi
smo izpostavili problem onesnaževanja voda. Naša ambicija nas
je pripeljala celo do nastopa na Prešernovem trgu, sklepna misel
predstave „Vi pa še vedno trdite, da imate radi svoje otroke,“ pa
še danes odzvanja.

KULTURA.

Stane: Kultura je ena revica, deklica za vse, ki jo zlorabljajo in
posiljujejo oblastniki. Na eni strani jo obtožujejo, da le troši, na
drugi pa jim pride prav kot dekor na svečanih prireditvah, kjer
hvalijo sami sebe.
Trdim pa, da ljubiteljske kulture ne bo uničilo pomanjkanje
denarja, ampak birokracija, saj sedanji sistem ne dopušča, da bi
idejo uresničili tisti trenutek, ko se rodi, ampak je treba čakati na
razpise, pozive in podobno.

MOKRONOG.

Čeprav sem rojen v Rovtah na Notranjskem, se imam za Mokronajzarja, Mokronožani smo le za druge in ko smo uradni. Tu sem
se šele začel dobro zavedati samega sebe, ko sem ponovno vstopil
v prvi razred in začel s šolanjem v slovenskem jeziku. Tu sem se
srečal s čudovitimi učitelji, denimo z Zdravkom Slamnikom oz.
Pavletom Zidarjem, ki mi je odpiral oči in delili nauke za življenje.
Čudovit spomin pa je tudi spevoigra Vasovalci, ki je bila na odru
kulturnega doma prvič uprizorjena sredi januarja 1952. Krstne
predstave se je avtorica dr. Ljuba Prener udeležila oblečena kot moški, kar je bilo za tiste čase nekaj popolnoma novega in mi je močno
ostalo v spominu. Zborovska spevoigra je bila narejena iz ljudskih
motivov, pri ustvarjanju predstave pa so sodelovali domačini, za
katere mi še danes ni jasno, kako so se denimo mizar, električar,

Stane Peček je bil leta 1985 tudi predsednik izdajateljskega sveta zbirke
ugank Križemkražem, ki jo je izdajalo Ugankarsko društvo Domen. Ime
so si nadeli po prvem ugankarju v Sloveniji, tržaškem Slovencu Domnu,
postavili so jasna pravila za sestavljanje ugank in izpeljali celo nekaj
ugankarskih tekmovanj. Prvo je bilo v Mokronogu.

frizer in župnik naučili igrati violino, bobne, berdo in violončelo.
Pa še nekaj je bilo značilno za takratni Mokronog – da je deloval in nastopal enotno, kot trg, da smo znali sodelovati. Tudi pri
kresnih nočeh. Nato pa pozabili, da je dr. Heferle, ki je prinesel v
Slovenijo EKG, napisal prvo zgodovino kraja, ki ni nikoli izšla, je
pa bila podlaga za moje Zgodbe mokronoge. Mokronog pa je tudi
izbrisal grob skladatelja Stanka Pirnata, ki je veliko prispeval v
slovensko zakladnico glasbe. Upam, da bomo razrešili vsaj uganko,
kje je živel, in morda to označili s spominsko ploščo. Nekaj sledi
sem že našel, za kaj več pa bi bila najbrž potrebna še kakšna druga
angažiranost.

ČASTNI NAZIV.

Vsakega priznanja sem izjemno vesel, se pa zavedam tega, da če
ne bi bilo okrog mene ljudi, ki mi zaupajo, ne bi bilo nič. Konkretno:
zborovodja si lahko, če ti pevci zaupajo. In jaz nikoli nisem imel
težav s sodelavci, pogosto pa z vodstvom.
Zaključila sva s pogledom v prihodnost. Potem ko je bila ob
jubileju izdana knjiga Netopir, si želi, da bi tudi štiri pravljice
ugledale luč sveta v knjigi „Mokronožci, še sreča, da ste tu“. Dve
uri sta tako minili, kot bi mignil. Še bi lahko obujala spomine,
govorila in načrtovala, a sva šla vsak svojim obveznostim naproti,
dogovorjena, da se na naslednji kavi srečava prej.
P. K. L.
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Užalil bi predsednika, če ne bi omenil še njegovega podviga.
Skupaj s kolegom Dragom Kastelicem sta opravila kolesarjenje do
države Makedonije in glavnega mesta Skopja.

Prevrteli smo 2017
Prve snežne padavine in malo nižje temperature so nas opozorile, da se približujemo koncu leta in da se letošnje leto neizbežno
poslavlja. Nastopa obdobje, ko je navkljub vsesplošnemu veselemu
razpoloženju in praznovanju za kolesarje manj aktivno in zanimivo. Je pa to primeren čas, da se ozremo nazaj in počasi naredimo
analizo opravljenega v letu 2017. Tako bom naredil tudi jaz in vam
predstavil kratek pregled dogodivščin in aktivnosti v kolesarskem
društvu Dolenjska balanca.
Ne bom razglabljal o naših standardnih aktivnostih, kot je organizacija Kolesarskega maratona po dolini Mirne, ki je bil letos že
dvanajsti, udeleževanje na prireditvah Slovenija kolesari (letos je
to akcijo opravilo kar 10 naših članov). Povezovali smo se tudi z
našimi prijatelji iz sosednih klubov, v okolici predvsem s kolesarji
iz Sevnice in Trebnjega, pa tudi iz Hrvaške, letos prvič tudi iz
Hercegovine, kjer smo zelo opazno nastopili na njihovi prireditvi
»Ljubiška biciklijada«, ki se je je udeležilo šest naših članov.
Balancarji smo aktivni in vidimo smisel delovanja predvsem na
naslednjih področjih:
– rekreativno in športno udejstvovanje,
– turizem in promocija kolesarstva in okolja,
– dobrodelnost in aktivno delovanje v domačem okolju.
Ena od pomembnih aktivnosti društva je vsekakor kolesarjenje
po obronkih občine Mokronog-Trebelno. Udeležila se ga je stotnija
kolesarjev in pohodnikov. S svojo aktivnostjo smo v dobrodelne
namene zbrali zavidljivih 2.950,00 EUR, ki smo jih namenili za
nabavo invalidskega vozička našega občana.
Če gledamo rekreativne in športne nagibe naših članov, smo v
letu 2017 izvedli naslednje pomembnejše kolesarske ture in vožnje:
– Sevnica–Zagreb–Sljeme–Sevnica – 180 km – 7 članov
– Brankotov memorial (Mokronog–Ljubljana–Litija–Sv. Vrh) –
140km – 11 članov
– Kolesarjenje na Vinsko vigred v Metliko in nazaj – 130 km – 10
članov
– Kolesarjenje v Gračišče – 350 km – 9 članov
– Kolesarjenje v Jeruzalem (Prlekija) – 200 km – 9 članov
Poleg teh kolesarskih »veletur« so posamezniki iz društva odpeljati tudi ture, ki so bile dolge tudi 150, 200 ali celo 300 kilometrov.
Četverica naših članov je preživela prelep vikend v Trenti z vzponom na Vršič z obeh strani, »tekmovalno« pohodniškim vzponom
na Krnska jezera in kolesarskim potepanjem do skrajnega konca
Slovenije do Breginja in Rogovišča ter obiskom Kanina.
Seveda ne smemo ob tem pozabiti na našega člana Boruta, ki
je v tej sezoni v celoti odpeljal DOS –Dirka okoli Slovenije, kar
pomeni 1250 km ne glede na vremenske razmere. Čestitke Borut.

V velikem številu smo se udeleževali tudi rekreativnih kolesarskih maratonov: Bike festival v Portorožu, Maraton po dolini Krke
v Novem mestu, Sevniški maraton, Maraton treh občin Grosuplje,
Trebanjski kolesarski maraton, Jernejev maraton v Šentjerneju,
Maraton mostov Krke Zameško, Kolesarski maraton po deželi
cvička Krško, zaključna prireditev Slovenija kolesari v Beltincih.
Bolj tekmovalno pa smo bili nastrojeni na Maratonu Franja,
Istrskem maratonu ter vzponih na Trebelno, Nebesa, Kum, Lisco,
Javorico, Oštrc. Dobro pripravljenost smo potrdili s kar enajstimi
zmagovalnimi stopničkami na teh prireditvah in mnogimi osebnimi rekordi. Na žalost smo večino teh najboljših mest dosegli v
veteranskih kategorijah, zato mladi nadebudni kolesarji vabljeni
v klub.
Novembra so nas spet obiskale kolesarke ženske profesionalne
ekipe BTC City na čelu z direktorjem in selektorjem ženske kolesarske reprezentance Gorazdom Penkom obogatene z dvema
članicama ekipe Slovenske specialkarice. Med vožnjo po Mirnski
dolini se je našemu članu Miranu Gračnarju zavrtelo, pa ne v glavi, odpeljal je 10.000 km, ki se je ob tem postavil cilj, da bo letos
oddelal 11.000 km. Vse čestitke, Miran.
Do konca leta nas čaka še 8. Štefanov skok v Nebesa z družabnim srečanjem in pripravami na novo kolesarsko sezono, že 16. v
zgodovini KK Dolenjska Balanca.
Člani in vodstvo kluba se zahvaljujemo vsem, ki so man pomagali
pri realizaciji vseh naših aktivnosti in vam želimo veliko uspeha
v prihajajočem letu 2018.
Kolesarček Balanček

Cvičkov turnir
Da ne bi kdo v napačno smer načrtoval, takoj povejmo,
da gre za tradicionalni odbojkarski turnir, ki ga organiziramo mokronoški odbojkarski veterani. Tokrat smo
povabili ekipe iz Kamne Gorice, Gorij pri Bledu in Triglava
iz Kranja. Z vsemi ekipami se sicer srečujejo večkrat letno,
tudi na turnirjih na mivki. V ekipah je kar nekaj igralcev,
ki se »spopadajo« z žogo pod mrežo že krepko preko 45
let, kar je zelo pohvalno, saj na ta način dokazujejo, da se
kljub rojstnemu listu iz prejšnjega tisočletja (najstarejši
med njimi jih šteje že 76) še vedno da igrati to prelepo in
zdravju koristno igro.
V prijateljskih obračunih smo Cvičkov turnir osvojili
domačini, druga je bila ekipa iz Gorij pri Bledu, tretji so bili
veterani iz Kamne Gorice in četrta ekipa Triglav iz Kranja.
Verjetno vas zanima: Veterani imamo v mokronoški
ŠPORTNI DVORANI rezerviran čas za rekreacijo ob petkih od 19.30 do 21.30 ure. Vabljeni.
Mišo Hrovat
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Medena potica za božič
Zima je čas, ko narava leže k počitku, ljudje pa se zatekamo k
toplemu ognjišču in pogosto posegamo po medu in ostalih čebeljih
pridelkih, ki so v tem letnem času nepogrešljivi. Med pogosto
uživamo na kosu kruha, uporabljamo ga kot naravno sladilo,
pogosto pa zaide tudi v kuhinjo, kjer ga dodajamo tako mesnim
jedem, ribam, omakam, marinadam, zelenjavi, sadju seveda pa tudi
slaščičarsko - pekovskemu pecivu,… V tem predprazničnem času
smo za bralce pripravili recept Medena potica za božič.

Letovanje otrok in
mladostnikov
Društvo prijateljev mladine Jurček je letos med 7. in 12. avgustom že enajstič peljalo otroke na letovanje v Zgornje Gorje
pri Bledu. Letovanja se je udeležilo 40 otrok iz občin Mirna,
Mokronog-Trebelno in Trebnje. Člani DPM Jurček, ki so bili
mentorji na letovanju, so bili Aleksandra Ribič, Ana Kolar, Špela
Starič, Petra Cesar, Manca Lipoglavšek, Jure Poljanec, Andraž
Zaplotnik in Marko Bevc.
Otroci so skupaj z mentorji obiskali sotesko Vintgar, kopali
so se v Blejskem jezeru, priredili so pravo gledališče, si ogledali
večerno risanko, uživali v športnih aktivnosti, kot je bil lov na
Jurčka, na voljo pa so imeli tudi različne ustvarjalne delavnice.
Še posebno so se razveselili, ko so se lahko spuščali po milnici.
Zadnji dan je vsak od njih prikazal svoj talent, poleg vsega pa
jim je ostalo še dovolj časa za druženje in spoznavanje. Društvo
prijateljev mladine Jurček je letovanje pripravilo v sodelovanju
s Centrom za socialno delo Trebnje ter z občinami Mirna,
Mokronog-Trebelno in Trebnje.
Njim in vsem donatorjem se iskreno zahvaljujemo.
Vodja letovanja: Manca Lipoglavšek

Še prej pa nekaj zanimivosti o izvoru in razvoju potice:
Prve slovenske potice so bile sadne, z nadevom iz stolčenega
suhega sadja in medu. Suho sadje za potice so na peči ali v peči
posušili in nato v možnarjih ali v mlinskih stopah stolkli v moko.
Sladkali so z medom, ki je bil stoletja edino sladilo. Poleg sadja so
kot nadev uporabljali še orehe, lešnike, bučne peške in pehtran.
Rozine so na kmete prišle zelo
pozno. Nadev je bil lahko tudi
slan. Potico je v pisnih virih
prvi omenil Janez Vajkard Valvazor, in sicer v Slavi vojvodine
Kranjske. Iz opisa je razvidno,
da je bila prva potica nadevana
z orehi in medom, ponekod s
skuto. Včasih so jih zvijali na
poseben način. Testo so razvaljali v obliki kroga in ga po vsej
površini namazali z nadevom. V sredini so zarezali križ, katerega
kraki so bili dolgi 12 cm. Potico so začeli zvijati iz sredine proti
zunanjemu robu, vsak trikotnik zase. Nastal je dolg tanek zvitek,
ki so ga prerezali in polagali v model v obliki kače, zvitek na zvitek.
Potica je na toplem vzhajala, nato pa se je pekla v krušni peči. Že
od nekdaj so jo povezovali z božičem.
Vir: Janez Bogataj, Potice iz Slovenije

SESTAVINE
Kvašeno testo: 500 g pšenične bele moke, 70 g sladkorja, 30 g kvasa,
60 g masla, 4–5 jajčnih rumenjakov, 2–3 dl mlačnega mleka, ščep
soli, 1 jušna žlica sladkorja, 1 jušna žlica tekočega medu. Medeno-orehov nadev: 150 g tekočega medu, 600 g mletih orehov, 1–2 dl
mlačnega mleka, 2 jajci, ščep mletega cimeta, ščep mletih klinčkov,
ščep stolčenih nageljnovih žbic, vaniljev sladkor, naribana limonina
lupina, ½ dl ruma za aromo. Premaz: mleko in jajce.

PRIPRAVA

Testo: Moki, ki smo jo hranili na sobni temperaturi, dodamo rumenjake, sladkor, stopljen
med in rum. Mleko segrejemo in raztopimo maslo. Dodamo mešanico soli, mleka in kvasa.
Zmešamo srednje gosto testo, ga zgnetemo, pokrijemo in pustimo vzhajati čez noč.
Nadev: Med zelo počasi stopimo v vodni kopeli. Ko je stopljen, ga odstavimo, primešamo
maslo in približno polovico mletih orehov (ki jih lahko nadomestimo s piškotnimi ali kruhovimi
drobtinami). Vse skupaj zalijemo z mlekom. Na koncu dodamo še začimbe in jajci. Priprava na
peko: Tradicionalno se je potico peklo v okroglih lončenih modelih. Dolžino razvaljanega testa
določimo tako, da izmerimo premer modela in pomnožimo z dva. Testo, ki je počivalo čez noč,
zjutraj še enkrat premesimo, tanko razvaljamo, nanj namažemo medeni nadev in potresemo
s preostankom mletih orehov. Testo tesno zvijemo, položimo v namaščen modelček in ga
postavimo na toplo, da še enkrat vzhaja. Medena potica je težja in vzhaja počasneje. Pred
peko kolač premažemo z zmesjo mleka in jajc. Pečemo v pečici, ogreti na 175 °C, pribl. 45 min.
Avtorica recepta: mag. Urška Intihar
Čebelarska zveza Slovenije
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Na Logu so že
šestič obudili
tradicijo ličkanja
V vasici Log pri Mokronogu so vaščani v
soboto, 7. oktobra, pripravili vaško ličkanje.
Vreme je bilo za tovrstno kmečko opravilo
več kot odlično. Pričelo se je z ličkarskim
fruštkom (pridne gospodinje so pripravile
bele, koruzne in ajdove žgance ter pržanko)
in odhodom na njivo, kjer so pobrali koruzo
in jo na starem kmečkem vozu na konjsko
vprego odpeljali pod Smoličev kozolec sredi
vasi. A niso le ličkali, temveč so obudili

vrsto dejavnosti, povezanih s tem, nekoč
najpomembnejšim jesenskim kmečkim
opravilom, ki je med drugim tudi družilo
sosede in prijatelje. Sledil je bogat program s
prihodom traktorjev starodobnikov iz Etno
družabnega društva Draga pri Šentrupertu.
Na voljo je bila degustacija domačega lokalnega sirarja, na ogled je bila postavljena

Podprite naša društva, ker vas nič ne stane
Društveno dogajanje je pomemben del
življenja v naši občini. Veliko občanov je
tudi članov občinskih društev, ki s ponosom in vnemo skrbijo, da je vsakdan v naši
občini lepši, varnejši ali športno in kulturno
pestrejši. In vsakdo, ki plačuje dohodnino,
lahko našim društvom še dodatno pomaga,
tako da jim podari do 0,5 % svoje dohodnine ... to ga nič ne stane, pomeni pa veliko.
V naši občini je 7 društev, ki jim lahko
podarite del svoj dohodnine in tako pomagate pri njihovih prizadevanjih. Če se za to
ne odločite, gre vaših pol odstotka nazaj v
proračun. Tam vsako leto ostane več kot 4
milijone evrov, neporabljenih, čeprav verjamemo, da bi jih ravno naša društva znala
najbolje in najkoristneje porabiti.
Vsakdo se verjetno najprej spomni naših
prostovoljnih gasilcev, ti si vedno zaslužijo

našo pomoč. Ima pa najbrž vsakdo poleg
gasilcev še kakšno svoje najljubše občinsko
društvo, tudi njim lahko podarite svojih
pol odstotka. Če bi radi pol odstotka razdelili med več društev, lahko storite tudi
to – izberete jih lahko do največ pet. Kako
lahko darujete? Preprosto. Lahko darujete
preko sistema e-Davki ali se pozanimate pri
društvih samih. Lahko pa obiščete spletno
stran dobrodelen.si. Tam vas čaka seznam
vseh društev iz naše občine – poiščete jih
po poštni številki, označite jih, vpišite svoje
podatke, si natisnite obrazec in ga do konca
leta odnesite ali pošljite na finančni urad.
Vaša odločitev velja do preklica oziroma
spremembe prejemnikov. Bodite dobrodelni še letos, da bo že naslednje leto tudi
zaradi vas življenje v naši občini še lepše,
boljše, varnejše. Hvala.

čudovita razstava umetniških fotografij na
lesu Alenke Stražišar Lamovšek z naslovom
Ujeti trenutki naše doline. Obiskovalci so si
lahko ogledali tudi razstavo ličkarskih del
(punčke, copati, cekarji).
Člani Turističnega društva Mokronog so
pražili krompir, domače gospodinje pa so
pripravile okusen bograč. Tako je sledila
ličkarska južina in pričetek ličkanja. »Po
starem izročilu je tisti, ki je v kupu koruze
našel devet storžev rdeče koruze, lahko
prenehal ličkati. Tokrat rdeče koruze ličkarji niso imeli, so pa razveselili najmlajše
ličkarje. Na dogodku so bili namreč tudi
otroci, ki so ob zaključku ličkanja našli
skriti zaklad, da so se lahko po delu zasluženo posladkali. Ob sproščenem vzdušju
je šlo vsem ličkanje dobro in hitro od rok.
Moški so koruzo vezali v pare in jih nato
obešali v ‚cofe‘ in ‚štante‘. Ličkarji so tudi
zapeli ljudske pesmi. Kot se spodobi, so delo
zaključili z ‚likofom‘. Veselega druženja tudi
po likofu ni manjkalo. Dogodek je zanimivo
povezovala Anita Petrič, za domačo glasbo
pa je s harmoniko poskrbel Goran Tratar.
Nekoč so si ljudje trdno kmečko življenje
olajšali tudi s petjem in kmečka opravila
si ni bilo mogoče zamisliti brez petja. Zato
ni manjkala ljudska pesem, za katero so
poskrbeli ljudski pevci in godci Pet škorcev.
Doživetje je popestrila Kobilarna Viktorija
s prihodom konjenikov. Dogajanje na Logu
si je ogledalo veliko obiskovalcev, predvsem
domačinov, ki so jih vaščani lepo pogostili,
tudi z odojkom in jagenjčkom. Zbrane je
nagovoril tudi domači župan Anton Maver,
ki je poudaril pomembnost ohranjanja
starih običajev. Franc Glušič, pobudnik
tega tradicionalnega dogodka, se je zahvalil
vsem, ki so prostovoljno sodelovali; vse dobrote so bile za obiskovalce brezplačne. Potreba po ohranjanju starih ljudskih običajev
in navad je v današnjem času nekaj, kar je
potrebno prenesti na mlajšo generacijo. Res
je poseben občutek, ko se s konjsko vprego
odpelješ na njivo. Eden od nekoliko starejših Ložanov je ob tem nostalgično dejal, da
si ni nikoli mislil, da bo to še enkrat doživel.
Se vidimo na Logu zopet prihodnje leto, ko
bomo ličkali že sedmo leto zapored.
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Smučarski tečaj za otroke
Športno društvo Mokronog bo tudi letos
organiziralo 3 dnevni smučarski tečaj za
otroke (v starosti od 6 do 10 let) na smučišču
Trije Kralji na Pohorju, ki bo potekal v času
med 28.12. 2017 in 30.12.2017 seveda, če
bodo snežne razmere to dopuščale. Prijave
zbira Lovrenc Kolenc (lovrenc.kolenc@
gmail.com; 041 607 864).

Cena tečaja znaša:
A) 65 EUR za otroke iz občine Mokronog-Trebelno
B) 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 20.12.2017 imajo
otroci iz občine Mokronog-Trebelno, po
tem datumu pa glede na prijavo.
Športno društvo Mokronog

Spominska slovesnost
Člani OO borcev za vrednote NOB Mokronog-Trebelno so 1.
novembra, kot že tolikokrat poprej, pripravili spominsko slovesnost, na kateri je sodelovala častna straža SV iz Novega mesta
in več praporščakov različnih društev ter organizacij občine
Mokronog-Trebelno. Učenci OŠ Mokronog so skupaj s svojo mentorico pripravili lep kulturni program, v katerem je bil vključen
še trobentač Klemen Kladnik. V imenu občanov se je spominu
pokojnikov poklonil župan g. Anton Maver.
Mišo Hrovat

Spoznajmo Dolenjsko
V torek, 21. novembra 2017, je Društvo
upokojencev Mokronog-Trebelno organiziralo tretji pohod v sklopu projekta Spoznajmo Dolenjsko, h kateremu je pristopilo
že 16 društev. Zbrali smo se pri gasilskem
domu v Mokronogu. Pohoda se je udeležilo
kar 205 pohodnikov.
Po pozdravu predsednice društva Milice
Korošec in vodje pohoda Franja Videčnika smo se odpravili na pot. Potekala je
od gasilskega doma do Škarpe čez Pričo,
pod Žalostno goro (del Vorančeve poti) v
Pugled, Ribjek, na Beli Grič, Slepšek, Preloge, Martinjo vas in nazaj do izhodiščne
točke. Daljši postanek smo opravili pri
gasilskem domu na Belem Griču z malico
iz nahrbtnika.
Gostitelji so nas tam lepo sprejeli in

pogostili s svojimi domačimi dobrotami
članov DU Mokronog-Trebelno, članov gasilskega društva Sv. Križ in sirarne Gorišek.
Pohodniki smo bili deležni tudi sprejema
in pozdrava župana Občine Mokronog-Trebelno, gospoda Antona Mavra, ter
podžupana, gospoda Franca Glušiča, ki sta
v nagovoru pohvalila organizacijo pohoda
in tako številčno udeležbo pohodnikov.
Med pohodom je bilo prijetno poklepetati
s starimi prijatelji, znanci iz ostalih društev
ter obenem navezati tudi nove stike. Naš
pogled se je navduševal nad jesensko pokrajino, ki nas je obdajala, in vremenom,
ki nam je bilo zelo naklonjeno. V letošnjem
letu nas čaka še en pohod v sklopu tega projekta. Podali se bomo v okolico Uršnih sel.
Stane Korošec

Anton Popit
se je tiho poslovil. 94 let dolga
življenjska pot ga je, triletnega
fantiča, pripeljala v Slepšek. Med
drugo svetovno vojno je doživel in
preživel italijansko koncentracijsko
taborišče, bil borec Gubčeve brigade, osvobajal Trst in se po vojni
vrnil kmetovat v Slepšek. Domovina ga je odlikovala z medaljama
Za hrabrost in Zasluge za narod,
borci z Medaljo Gubčeve brigade
in več priznanji za delo.
Tone, hvala.
Obč. zdr. borcev za vrednote
NOB
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Spoznavali zdravilne rastline in ocenjevali ...

Letošnje leto je bilo v Društvu sladka grenčica Trebelno v
znamenju ocenjevanja sladkih grenčic in strokovne ekskurzije
na Primorsko, kjer so spoznavali zdravilna zelišča in si ogledali
bližnje znamenitosti.
V začetku leta, natančneje na Prešernov dan, 8. februarja, so
ocenjevalci okušali in ocenjevali vzorce sladkih grenčic letnika
2016. Teh je bilo skupno 40 vzorcev, od katerih je najvišjo oceno
prejel vzorec Marije Kleiderman, sledila sta ji vzorca Stanke Gramc
in Antona Nahtigala. »Tudi od letošnjega letnika se nadejamo
kvalitetnih vzorcev, saj je bilo veliko sončnih dni, kar pomeni,
da so rastline imele pogoje za cvetenje in so s tem pridobile na
moči,« pojasni o vremenskih pogojih letošnjega leta predsednica
omenjenega društva Darinka Zore in dodaja, da se trenutno sladka grenčica mladi in bo kmalu že pripravljena na spomladansko
ocenjevanje vzorcev, ki bo potekalo pri članu Jožetu Grlica.

Vsakoletno svoje znanje in poznavanje zdravilnih rastlin dopolnijo na strokovni ekskurziji, ki jim jo vsebinsko pripravi njihov
prijatelj ter velik poznavalec zdravilnih rastlin, farmacevt in zeliščar v cistercijanski opatiji Stična Jože Kukman. Tretjo junijsko
soboto so tako spoznavali vrt z zdravilnimi zelišči na kmetiji Belaj,
si ogledali Divačo, vojaški muzej Tabor Lokev, Škocjanske jame ter
pridelavo pršutov v Lokvah. »Z radovednostjo prisluhnemo poznavalcem zdravilnih rastlin in si rastline ogledamo tudi v naravnem
okolju. Tudi prihodnje leto upamo, da nas pot pelje do kakšne
takšne kmetije, kot smo jo obiskali letos, da pridobimo uporabne
nasvete in znanja,« pripomni Zoretova, katere društvo, ki ga vodi,
šteje 69 članov. Upajo, da jim bo prihodnje leto uspelo izpeljati tudi
delavnico izdelovanja krem, na katero bodo vabljeni ne samo člani
omenjenega društva, temveč tudi ostalo zainteresirano občinstvo.
Dragica Ribič

Srečanje s pridihom Martinovanja
Občinska organizacija borcev za vrednote NOB Mokronog-Trebelno je 17. novembra v lovski koči na Prelogah organizirala
srečanje svojih članov in tistih, ki pomagajo

uresničevati njen program. Uvod v dogodek, »Martinovanje na Slovenskem«, je pripravila univ. dipl. etnologinja in kulturna
antropologinja Alenka Lamovšek Stražišar

Peček sprejema priznanje iz rok Častnega konzula Dušana Černeta. Foto Mirko Hrovat

in spomnila, da je Martinovo praznik, ki
sega v čas, ko so se naši poganski predniki
zahvaljevali bogovom za dobro letino.
Med pokristjanjevanjem cerkev praznika
ni odpravila, ampak ga je zaznamovala s
svetim Martinom in tako ohranila tudi kot
ljudski praznik.
Med povabljenimi gosti je bil še posebej
dobrodošel Častni konzul Ruske federacije
g. Dušan Černe, ki je s pozdravi prinesel
tudi priznanja Ruske federacije za prispevek k ohranjanju in širitvi zgodovinskih
vrednot pridobljenih zlasti med I. in II.
svetovno vojno.
Priznanja so prejeli Stane Peček, Anton
Maver, Franc Glušič in Mirko Hrovat.
Srečanje se je nadaljevalo v prijetnem
vzdušju članov ob dobrem golažu ter rujni
kapljici, ki so jo darovali prisotni člani.
Mirko Hrovat,
predsednik OO Mokronog-Trebelno
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Tekmovanje v streljanju z zračno puško
Občinska organizacija borcev za vrednote NOB Mokronog-Trebelno in Mirna je v sodelovanju z ZB za vrednote NOB Trebnje
29. novembra že drugič organizirala strelsko tekmovanje z zračno
puško na strelišču TVD Partizan Mirna za učence OŠ Mirnske
in Temeniške doline, tako skrbimo tudi za aktivnosti mladih. S
strelstvom, ki je olimpijska disciplina, želimo seznaniti čim širši
krog mladih in tekmovanje med ekipami posameznih šol je ena
izmed teh oblik. Našemu vabilu se je odzvalo sedem ekip (ena več
kot lani) in sicer iz OŠ Mokronog, Mirna in letos prvič tudi iz
Osnovne šole Trebnje.
Tekmovanje, ekipno in posamezno, ne glede na starost in spol,
je potekalo po pravilih strelske zveze Slovenije. Ekipo so sestavljali
štirje tekmovalci, v skupni rezultat pa so se šteli najboljši trije dosežki. Tretje mesto ekipno je dosegla ekipa Trebnje 2, drugo mesto
ekipa Mirna 1, prvo mesto pa ekipa Trebnje 1. Ekipa OŠ Mokronog
je osvojila četrto mesto. Pri posameznikih je tretje mesto zasedel
Nejc Kastelic, OŠ Mirna, drugi je bil Domen Stražišar, OŠ Trebnje,

prvi pa Marko Trlep, OŠ Trebnje. Najboljšim posameznikom so bile
podeljene medalje in knjižice „V spomin in opomin“, ki jo je izdalo
Združenje borcev za vrednote NOB Trebnje. Knjižico je dobila v
dar tudi Leja Eržen iz OŠ Mokronog, edina učenka na tekmovanju.
Mišo Hrovat

V Štatenberku tradicionalno blagoslovili konje
Na dan svetega Martina se simbolno mošt spremeni v vino, pa
vendar ta dobrosrčni svetnik ni samo zavetnik vinogradnikov,

temveč tudi kmetov, konjenikov, jezdecev, konj, orožarjev, kovačev,
tkalcev, strojarjev, mlinarjev, sodarjev in še bi lahko naštevali.
ŠTATENBERK – Konji in vprege, ki so bogatili številno konjenico, so se zbrali pred gasilskim domom v Ornuški vasi, od koder
so krenili proti podružnični cerkvi svetega Martina v Štatenberku.
Domačemu Konjeniškemu društvu Češnjice so se pridružili še Konjeniško društvo Sv. Jurij Grčevje, Konjeniško društvo Treh dolin
Mirna Peč, Konjerejsko društvo Šentrupert in drugi konjeniki, ki
jih je župnik Jernej Nemanič tudi blagoslovil.
Sledilo je druženje ob dobrotah, ki so jih pripravili člani Konjeniškega društva Češnjice in VTD Trebelno z mladimi vini, pozabili
pa niso niti na spominsko glineno podkvico sreče, ki so jih pripravili v Zvezi društev za cerebralno paralizo Slovenije. Manjkale
niso niti melodije harmonikarjev VTD Trebelno, med občinstvom
pa je bilo opaziti tudi župana Antona Mavra, podžupana Franca
Glušiča in aktualno cvičkovo princeso Dragico Ribič.
D. R.

Meddruštveno srečanje in
tekmovanje v pikadu
Društvo upokojencev Trebnje je po lanskoletnem dogovoru in
srečanju predsednikov v Mokronogu tokrat organiziralo družabne
športne igre. Povabilu smo se odzvali iz društev upokojencev Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Veliki Gaber in Velika Loka.
Skupno prijateljsko srečanje se je zgodilo v sredo, 29. novembra,
v Trebnjem. V dvorani STIK je potekalo tekmovanje mešanih ekip
v igri »PIKADO«. Na sedežu Društva upokojencev smo se obenem
srečali še predsedniki posameznih društev. Pregledali smo dosedanje skupne aktivnosti in se pogovarjali o medsebojnem nadaljnjem
sodelovanju, kajti nekaj skupno dogovorjenih aktivnosti smo že
uspešno izpeljali.

Pokal za tretje mesto je prejela ekipa DU Mokronog-Trebelno v
sestavi Stane Ložar, Stane Korošec, Milena Zore in Pepca Žagar.
Iskrene čestitke za uspeh in hvala za prizadevanje.
Milica Korošec
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V letu 2017 so praznovali 90 let…

Berzin Gabrijela iz Slepška pri Mokronogu

Škrjanec Marija iz Čužnje vasi

Kovačič Sabina iz Čužnje vasi

Hrovat Miroslav iz Rožne ulice v Mokronogu

Zupet Jožefa iz Slepška

Praznovali sta tudi Železnik Stanislava iz Ostrožnika in Bizjak Marija
iz Kolonije v Mokronogu.

Vsem slavljencem iskreno čestitamo in jim želimo zdrav,
prijazen in s človeško toplino obdan vsakdan.

Novoletno srečanje
starejših
Prvo nedeljo v decembru že tradicionalno poteka
novoletno srečanje starejših občanov, starih nad 75 let.
Prijeten kulturni program so oblikovali učenci in učenke
OŠ Mokronog, ljudski pevci in godci s Trebelnega, mažorete Mažoretnega društva Šentjanž in članice vseh štirih
Krajevnih organizacij Rdečega križa, ki delujejo v občini
Mokronog-Trebelno.
Novoletno voščilo sta zbranim izrekla župan Anton Maver in Mojca Mihevc, predsednica Območnega združenja
Rdečega križa Trebnje. Prostovoljke niso pozabile na pogostitev, na kateri so se občani zadržali in malce pokramljali.
Nasmejanih obrazov so zapuščali dvorano z mislijo, da se
naslednje leto ob istem času ponovno srečamo.
Vse, ki se srečanja zaradi bolezni niso udeležili, bodo
prostovoljke Rdečega križa obiskale na njihovem domu.
Irena Hočevar,
predsednica KO RK Mokronog
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Po poteh kulturne dediščine
Učenci osmih razredov OŠ Mokronog smo se 6. novembra odpravili na Gorenjsko raziskat življenje naših največjih kulturnikov.
Poučili smo se o njihovih življenjih, delih in pomenu za slovensko
kulturo. Da bi nam ta dan ostal dlje v spominu, smo dobili učne
liste, ki smo jih morali izpolnjevati med potjo.
Kulturni dan smo začeli v vasi Vrba, kjer se je rodil naš največji
pesnik France Prešeren. Ogledali smo si lipo sredi vasi, okoli katere

je 16 kamnitih kamnov. Na njih so sedeli gospodarji vsake kmečke
hiše v Vrbi in moževali. Sledil je ogled pesnikove hiše, kjer smo si
ogledali notranjost in se seznanili z vsakdanjim življenjem takrat.
Po predstavitvi je bil na vrsti za mnoge najljubši del - malica.
Pojedli smo jo kar pri Prešernovih; v njihovi hiši, kot se je takrat
reklo osrednjemu bivalnemu prostoru.
Pot nas je vodila mimo šole v Žirovnici, pred katero stojijo kipi
Matije Čopa, Franceta Prešerna, Frana Saleškega Finžgarja, Antona Janša in Janeza Jalna. Ko smo prispeli v hišo Janeza Jalna, nas je
pozdravil pisateljev pranečak in nam povedal mnogo zanimivega
o pisateljevem življenju in o časih, ko je živel z njim. Ogledali smo
si hišo in v pisateljevi delovni sobi videli tudi njegov tipkalni stroj
tridelni roman Bobri in ostala dela.
Odpeljali smo se v veliko manjšo hišo, katere gospodar je bil oče
Frana Saleškega. V precej manjši kajži nam je spremljevalka po
kulturnem dnevu povedala nekaj prigod iz pisateljevega otroštva,
poslušali pa smo tudi posnetek radijske oddaje, ko je Fran Saleški
Finžgar sam pripovedoval. Govoril je o tem, kako je potekalo
šolanje, in o strogem očetu, ki ga je naučil vrednot za življenje.
Za zadnjo postajo smo se ustavili v spominski hiši Matija Čopa,
ki je zrasla na mestu prvotne, saj se je le-ta porušila. V njej smo
si ogledali film o Ajdni in naredili zaključek našemu tokratnemu
potovanju pod mogočnimi Karavankami.
Tim Nahtigal, 8.b

Čim manj odpadkov hrane
V petek, 17. 11. 2017, smo imeli na Podružnični šoli Trebelno tradicionalni slovenski zajtrk. Glavni namen je, da se zavedamo
pomena pridelovanja hrane v Sloveniji, pri tem pa vzpodbujamo uživanje slovenske hrane oz. hrane, ki so jo pridelali kmetje
iz okolice. Letos smo se poleg tega zavzemali še za to, da odvržemo čim manj hrane.
Petošolci smo za vse učence podružnice in otroke vrtca organizirali krajšo prireditev, kjer smo predstavili slovensko čebelo –
kranjsko sivko. Na prireditvi smo vsi učenci zapeli tudi pesem Lojzeta Slaka Čebelar. Nastop so za šolarje pripravili tudi otroci
vrtca. Po končani prireditvi sva napovedovalki Lea in Anja vsem zaželeli »dober tek«. Jedli smo med, maslo, kruh, jabolka,
krhlje in pili mleko. Med jedjo smo poslušali umirjeno slovensko glasbo. Po zajtrku so potekale različne dejavnosti, tudi tiste,
ki smo jih pripravili petošolci. Izdelali smo čebelice iz embalaže kinder jajčk, pekli medenjake in izdelali plakat »Čim manj
odpadkov hrane«. Nato smo na leseno podlago risali panjske končnice. Nanjo je vsak narisal neko kmečko opravilo. Z izdelki
smo okrasili šolski hodnik.
Dan je bil za vse zanimiv in poučen, le prehitro je minil.
Učenci 5. razreda PŠ Trebelno

Kostum
ČEBELICE SIVKE najboljši
V petek, 17. 11. smo imeli v Vrtcu Mokronožci Tradicionalni
slovenski zajtrk, ki poudarja uporabo lokalno zdrave slovenske
hrane. Tako smo tudi letos otrokom in povabljenim gostom za
zajtrk postregli med, maslo, črn kruh, mleko in jabolko lokalnih
pridelovalcev. Na pobudo Čebelarske Zveze Slovenije so otroci
skozi različne dejavnosti pridobili nov pogled na tradicionalno
slovensko čebelarstvo in spoznali, kakšna v resnici je naša čebela.
Svoja nova spoznanja so združili v prisrčen kulturni program
in ga dopolnili s kostumom Čebelice Sivke. Kostum sta izdelali
vzgojiteljici Andreja Oštir in Manja Tišlar ter z njim zmagali na
natečaju Čebelarske Zveze Slovenije za najboljši kostum za široko
uporabo. Ob tem odličnem dosežku je vrtec počastil s posebnim

obiskom g. Matej Mandelj, tajnik ČZS, ki je nagrajenkama podelil
nagrado in posebno priznanje za 1. mesto na natečaju. Čestitkam
so se pridružili tudi vodja vrtca Mokronožci Polona Kralj Zupančič, ravnateljica OŠ Mokronog Zvonka Kostrevc in župan občine
Mokronog-Trebelno Anton Maver, ki je ob tej priložnosti otroke
tudi obdaroval.
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Požarna vaja 2017

Naredili smo veliko sonce
Na naši šoli vsak leto ob Tednu otroka potekajo različne dejavnosti, kjer sodelujejo vsi učenci. Pri tem razvijajo vseživljenjske
spretnosti, si medsebojno pomagajo, se gibajo in razvedrijo.
Tokrat smo dali poudarek vrednotam, predvsem odgovornosti,
ter jo intenzivneje razvijali ves mesec oktober. Odpotovali smo
v svet pravljic, kjer so jih učenci lahko brali, poslušali, gledali in
jih ustvarjali. Odpravili smo se tudi na pohod v bližnji gozd, ga
raziskovali, nabirali gobe in gradili bivališča za gozdne živali. Iz
semen smo ustvarili sliko – mozaik, pri čemer so sodelovali prav
vsi učenci s podružnice. Naredili smo veliko sonce, ki nam bo sijalo
tudi v oblačnem vremenu. Precej časa smo posvetili prosti igri,
teden otroka pa zaključili s kozarčkom vitaminov, da bi pregnali
jesenske viruse.
PŠ Trebelno

Mesec požarne varnosti smo na OŠ Mokronog obeležili
v soboto, 30. 9. 2017, ko smo izvedli požarno vajo. Namen
požarne vaje je bil preveriti sistem obveščanja in evakuacije,
prav tako pa tudi usklajenost, sodelovanje in usposobljenost
lokalnih gasilskih društev ter reševalcev ZD Trebnje v primeru
požara v objektu z večjim številom udeležencev. Vaja je zajemala evakuacijo večjega števila udeležencev, iskanje in oskrbo
poškodovancev ter gašenje požara.
Požarno vajo 2017 sta načrtovala OŠ Mokronog in PGD
Mokronog. V vaji so sodelovali: PGD Mokronog, PGD Sveti
Križ, PGD Trebelno, PGD Štatenberk, PGD Velika Strmica,
ZD Trebnje. Nadzor akcije sta prevzela Gasilska zveza Trebnje
ter regijski poveljnik Janez Bregant.
Kot je povedal g. Peter Železnik, poveljnik GPD-ja Mokronog,
sta vajo načrtovala OŠ Mokronog in PGD Mokronog, da bi se
preverila usklajenost delovanja obveščanja in reševanja med
različnimi deležniki. Delavnice za učence OŠ Mokronog in PŠ
Trebelno sta pripravila PGD Trebnje in ZD Trebnje, namen pa
je bil, da se učencem na njim primeren način prikaže delovanje
in uporaba gasilske in reševalne opreme.

Praznične delavnice in
novoletni sejem
Otroci iz vrtca Mokronožci ter učenci OŠ Mokronog
in PŠ Trebelno so kot vsako leto sodelovali v ustvarjalnih
delavnicah, kjer so delali izdelke za šolski praznični sejem.
Izdelavi, krasitvi in pripravi izdelkov so malčki in učenci
z vzgojiteljicami ter učitelji posvetili mnogo ur. V šolskih
prostorih je vrelo od ustvarjalnosti kar dva tedna, saj
zahteva ustvarjanje raznovrstnih izdelkov veliko priprav
in potrpežljivosti pri izdelavi. Učenci so izdelovali izdelke
iz materialov, ki so jih našli doma ali v naravi. Največkrat
izdelan predmet so zagotovo bili piškoti, po njih je šola
dišala kakor domača kuhinja za praznike. Izdelovali so
tudi venčke, namizne okraske, voščilnice, mila, vlivali so
svečke …
V petek, 1. decembra, so bile dopoldne še zadnje priprave. Učenci so uredili še zadnje malenkosti. Svojo ponudbo
so zložili na pripravljene mize v jedilnici in mali dvorani.
Ob 16. uri so si nadeli praznične nasmehe, pozdravili obiskovalce in začeli uživati v živahnem sejemskem vzdušju.
Sejem je bil zelo obiskan, prišli so predvsem starši, pa tudi
dedki, babice, prijatelji. Ponosno lahko ugotovimo, da so
izdelki šli za med. Prostovoljni denarni prispevki, ki so
jih zbrali, bodo dani v šolski sklad in se bodo porabili za
prevoze, nadstandardne programe in za pomoč socialno
šibkejšim učencem.
Tim Nahtigal, 8. b

Ob 8.42 je zagorelo v eni od učilnic, dim pa se je razširil po
hodniku. Učenci so pod vodstvom učiteljev zapustili učilnice,
se zbrali na zbirnih mestih in se prešteli. Učitelji so o manjkajočih učencih poročali vodji civilne zaščite v šoli in vodji akcije.
Na mesto reševanja so prihitela vsa prostovoljna gasilska
društva občine Mokronog-Trebelno, gasilci PGD Trebnje in
reševalna ekipa ZD Trebnje.
Usposobljene ekipe gasilcev so poiskale pogrešane in ponesrečene, jih predale v oskrbo ekipi reševalcev in uspešno
pogasile požar.
Kot uspešno je vajo ocenila tudi ravnateljica, gospa Zvonimira
Kostrevc, ki se je zahvalila vsem sodelujočim gasilskim društvom, ekipi reševalcev ZD Trebnje, šolski ekipi CZ ter učencem
in zaposlenim v OŠ Mokronog in PŠ Trebelno. Poudarila je, da
bodo izkušnje, znanje in pripravljenost vseh sodelujočih izhodišča za nadaljnja ravnanja v podobnih akcijah.
V drugem delu dopoldneva so učenci podrobneje spoznavali delo gasilcev in reševalcev v naslednjih delavnicah: prikaz
gašenja, radijske postaje, prikaz delovanja avtolestve, oprema
gasilskega vozila, dihalna tehnika, prva pomoč in oživljanje.
Učencem so se delavnice zdele zanimive in poučne, izkazali
so tudi zadovoljivo teoretično znanje o oživljanju, nekateri pa
so tehniko oživljanja tudi preizkusili.
OŠ Mokronog
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Rastem s knjigo
»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja
bralne kulture. Z njim skušamo osnovnošolce motivirati
za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih
spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.
V juniju letos je bila na razpisu JAK s strani strokovne
komisije za literarne prireditve in razvijanje bralne kulture
za projekt »Rastem s knjigo OŠ« v šolskem letu 2017/18
izbrana knjiga
Mihe Mazzinija Zvezde vabijo.
Naši sedmošolci so jo prejeli v sredo, 22. novembra 2017.
Takrat so obiskali splošnoizobraževalno knjižnico Pavla
Golie Trebnje. V okviru kulturnega dne so se seznanili še
z značilnostmi splošnoizobraževalne knjižnice, uporabo
sodobnih pripomočkov za iskanje gradiva (mCOBISS, Biblos), domoznansko zbirko ter si na CIK-u ogledali razstavo
Rastoča knjiga.
Želiva, da darovana knjiga učencem popestri zimske dni.
Knjižničarki, Vesna in Irena

CICI pohod
Cici pohodniki smo se v sredo, 11. oktobra, podali na svoj prvi
pohod po Romarski poti. Pot se je vila čez travnike, po gozdu,
malo navzdol in strmo navkreber. Med potjo smo bili pozorni na
markacije in naravo. Ogledali smo si peščeno uro in s ptičje perspektive opazovali in prepoznavali kraje pod seboj. Pot je bila dolga
in naporna, toda odlična malica je pripomogla, da smo zmogli vsi.
Veselimo se že novih, zanimivih pohodov.
Mentorica Polona Kralj Zupančič

Pohod na Debenc
Triindvajsetega novembra smo se Mladi pohodniki odpravili
na Debenc. Med potjo smo opazovali naravo, reševali nagradne
uganke in se tako učili. Z vrha so se ponujali čudoviti razgledi po
dolini in na okoliško hribovje. Pogovor nas je vodil k načrtovanju
novega pohodniškega cilja. Pred kočo, ki je bila žal zaprta, smo
pomalicali in naredili nekaj fotografoj. Pot v dolino nas je vodila
mimo damjakov, ki so se prestrašili našega glasnega občudovanja
in zbežali v zavetje. Veseli, razposajeniter utrujeni smo se varno
vrnili v dolino, kjer so na pohodnike že čakali starši.
Mentorici Polona Kralj Zupančič in Fani Kapus

Pohod na Pričo
V petek, 24. 11. 2017, so na drugi pohod odšli Cici pohodniki
Vrtca Mokronožci. Pot jih je vodila na Pričo. Narava se je že pripravila na zimsko spanje in povsod nasula jesenskega listja. Mladi
nadobudneži so uživali v gazenju po suhem listju in v čudovitih
razgledih, ki jih je ponujal sončen pozno jesenski dan. Malica iz
nahrbtnikov je malčkom teknila. Nabrali so si novih moči za pustolovski spust med podrtimi drevesi, ki jim je bil v velik užitek.
Vsi smo varno prišli v dolino in si čestitali za novo osvojeni cilj.
Polona Kralj Zupančič, mentorica
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Sovice in…
Lovec Ciril

Otroci skupine Sovice smo v septembru 2017 spoznavali sove.
Ker smo želeli izvedeti več o njihovem življenju, smo v vrtec povabili lovca g. Cirila Janežiča. Kmalu smo načrtovali drugo srečanje
ter ga izvedli v bližnjem gozdu, kjer je na zanimiv način predstavil
rastlinski in živalski svet v naravnem okolju ter vlogo lovca. G.
Cirilu se iskreno zahvaljujemo za poučno sodelovanje. Polni novih vtisov in doživetij so se otroci vračali v vrtec in obljubili, da
gozdiček še kdaj obiščejo.

Kuharica Mici

V okviru projekta Teden otroka, 4. 10. 2017, so otroci skupine
SOVICE k sodelovanju povabili kuharico Mici Perko. Posvetila
nam je svoj čas ter navdušeno pokazala postopek oblikovanja
»sončka« iz vzhajanega testa. Kmalu je v igralnici prijetno zadišalo in otrokom pričarala prijetno domače vzdušje ob okušanju te
dobrote. V bodoče se že veselimo tovrstnih sodelovanj.

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

V četrtek, 9. 11. 2017, so si otroci skupin Sovice, Škratki in nekateri otroci iz skupine MEDVEDKI ogledali razstavo na temo
»Štirje letni časi« v Galeriji likovnih samorastnikov v Trebnjem
pod vodstvom ga. Andrejke. Polni prijetnih in umetnostnih vtisov
so se otroci vračali v vrtec.

Čebelar Mišo

V torek, 14. 11. 2017, je otroke skupin SOVICE in ŠKRATKI
obiskal čebelar g. Mišo Hrovat pod okriljem Čebelarskega društva Trebelno - Mokronog. Ob srečanju so otroci izvedeli veliko
zanimivega o življenju in pomenu čebel za okolje ter spoznali
pripomočke, ki jih uporablja pri čebelarjenju. Ob koncu srečanja
so se otroci navdušeno posladkali z medom ter si ponosno nadeli
čebelarsko pokrivalo. Čebelarju Mišu se iskreno zahvaljujemo za
spodbujanje in posredovanje znanja ter ljubezni do čebel že pri
predšolskih otrocih.
Zapisala: vzg. Janja Brcar

Se bo leto obrnilo in
		
nam nove obljube naložilo.
			
Da bi zdravi in čili ostali,
				
Športno društvo Mokronog na različne vadbe vas vabi.
					
Da nikdar vam časa ne zmanjka za druženje in pozdrav,
						
za vedro igro in svet sanjav.

Srečno novo leto 2018

Športno društvo Mokronog
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Obisk zobne asistentke v
vrtcu
Otroke vrtca je v oktobru in novembru obiskala zobna asistentka Barnarda Sever iz Zdravstvenega doma Trebnje. Otrokom je
predstavila Zobozavra ter jim z njegovo pomočjo demonstrirala
pravilno umivanje zob. Otroci so Zobozavru tudi sami poizkusili
skrtačiti zobe in na koncu ob njeni pomoči umivali zobe tudi sebi.

Veselo martinovanje
V četrtek, 16. novembra 2017, smo se članice in člani Društva
upokojencev Mokronog-Trebelno odpravili na martinovanje. V
pričakovanju prijetnega, veselega popoldneva smo se s polno zasedenim avtobusom odpeljali v Kovačev hrib nad Šentrupertom.
Zbralo se nas je 81.
Prijazno osebje gostilne Jaklič nas je pričakalo in pogostilo z okusno hrano in pijačo. Do prihoda Simona s harmoniko so dogajanje
popestrili člani in članice z uprizoritvijo treh igric. Simon pa nas
je s harmoniko, petjem in družabnostjo popeljal na plesišče. Po
običaju se martinovanja udeleži tudi »pater«, ki izpelje krst mošta
in ga spremeni v vino.
Na našo zabavo je prišel v spremstvu sestre in ministranta.
Poučil nas je o »Martinu«, zmolil nekaj molitvic, opravil krst in
nas obenem tudi iskreno nasmejal. Pozitivno razpoloženi in dobre
volje nam je čas hitro minil.
Voznik avtobusa Franc Dragan nas je varno pripeljal domov, za
kar se mu najlepše zahvaljujemo. Zahvaljujemo se tudi županu in
podžupanu občine za obisk in pozdravni nagovor. Vsem, ki ste
letos martinovali z našim društvom pa najlepša hvala za udeležbo
in prijetno druženje. Vidimo se znova naslednje leto.
Društvo upokojencev Mokronog -Trebelno
Milica Korošec

Občinska organizacija borcev za
vrednote NOB Mokronog – Trebelno

Ker v vsakem se letu nam vedno mudi,
ustavite čas vsaj za praznične dni.
Naj leto se staro tedaj poslovi,
s seboj pa odnese vse vaše skrbi.
Vsem članom naše organizacije, simpatizerjem in vsem tistim, ki nam
tako ali drugače pomagate pri realizaciji našega programa, želimo ob
prihajajočih božično novoletnih praznikih vse lepo, naj se vam uresničijo prikrite želje, predvsem tiste, ki se nanašajo na zdravje, saj potem vse
drugo postane enostavno in s časom zbledi.
Enako želimo tudi vsem ostalim občanom občine Mokronog-Trebelno.
Mirko HROVAT

Hoal
Masaže
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Aljaž Hočevar,
od poklicnega kolesarja do
odličnega maserja
Vedno sem s ponosom opazovala bratove
podvige in se veselila njegovih uspehov.
Tako tudi danes, ko stopa na pot samostojnega maserja. 26-letni Aljaž prihaja
iz Hrastovice. Po končani osnovni šoli v
Mokronogu je nadaljeval šolanje na Biotehniški gimnaziji v Novem mestu, ves
čas pa je bil zvest športu. O tem, zakaj je
tatami zamenjal za kolesarsko krmilo, kam
vse ga je življenje popeljalo, in s katerimi
izzivi se sooča trenutno, je spregovoril v
nadaljevanju.
Aljaž, mnogi, ki te poznamo, ob tvojem
imenu najprej pomislimo na šport.
Kako pa bi se na kratko predstavil sam?
Aljaž: Res je, skoraj vse moje življenje
je nekako povezano s športom. Verjetno
imam to v genih (smeh). Sem športni navdušenec, zadnje čase pa tudi tista oseba, ki
skrbi, da športniki in nešportniki ostanejo
spočiti. Obožujem gore, sneg in poletje.
Pri športu si bil od nekdaj zelo
vsestranski. Kako to, da si za resen
trening izbral ravno judo, in kaj je bilo
tisto, zaradi česar si presedlal na cestno
kolo?
Aljaž: Takrat je bilo obdobje, ko so iz Mokronoga množično hodili na trening juda

v Krmelj. Seveda
smo se za to odločili
tudi trije sošolci. V
judu sem ostal 3 ali
4 leta, ves ta čas pa
sem se podil okoli s
kolesom. Vse svoje
otroštvo sem preživel na kolesu. V vasi
smo fantje med sabo
vedno tekmovali,
kdo nariše najdaljšo
črto z gumo na asfaltu. Za to si seveda moral
biti hiter. Moja večna želja pa je bila cestno
kolo. Morda zaradi očeta, ki ga je imel v
svoji mladosti. Spremljal sem Dirko po
Sloveniji, vedno, ko je šla mimo Mokronoga
(takrat se mi je to zdelo nekaj veličastnega
in ogromnega), in tudi zmage Lancea Armstronga, ki je bil moj idol. Po končani OŠ
se mi je želja po kolesu uresničila in začela
se je moja kolesarska zgodba, dolga 8 let.
Čemu si se kot poklicni kolesar moral
odpovedati in kako so bili takrat videti
tvoji dnevi?
Aljaž: V športu je ogromno odrekanj,
vendar to postane tvoj način življenja, se

navadiš. Dnevi so potekali večinoma tako:
zajtrk, trening, kosilo, počitek, večerja,
spanje. Veliko časa za večerno druženje
s prijatelji res ni bilo. Velikokrat sem se
s prijatelji na kavi dobil ravno, ko sem se
vračal s treninga.
Čeprav si relativno zgodaj zaključil
kariero, ti verjetno ni žal za pridobljeno
izkušnjo? Česa si se naučil, kaj ti je
lepega prineslo kolesarjenje?
Aljaž: Nismo vsi Primož Roglič, Luka
Mezgec ali Jan Tratnik (smeh). Kolesarstvo
me je veliko naučilo. Od tega, da poznam
vsako luknjo na dolenjskih cestah, do reševanja vsakodnevnih stresnih situacij. Popeljalo me je po skoraj vsej Evropi, največ po
Italiji in tudi malo dlje s starega kontinenta.
Prepotoval si torej kar dobršen del
sveta. Sprva kot kolesar, pozneje pa
kot maser in pomočnik na dirkah. Se
pri delu najde tudi kaj časa za turizem,
spoznavanje novih kultur, ljudi? Kam bi
se še vračal?
Aljaž: Kot kolesar sem res prepotoval
veliko sveta, vendar časa za turizem ni bilo
tako veliko. No, ni ga bilo. Na dirko smo
običajno prišli dan pred samim dogodkom,
izkoristili smo ga za regeneracijsko vožnjo
in kavico, potem pa je sledil počitek. Vračali
smo se takoj po dirki. Ko pa sem začel opravljati delo maserja in pomočnika (soigneur
– kolesarski izraz), se je to spremenilo. Časa
imaš nekaj več, če pohitiš z delom, ki te
čaka. Prav letos na Kitajskem smo se lahko
šli tudi turiste. Imeli smo namreč svoje
šoferje, ki so nas peljali okoli, mi pa smo
medtem lahko opazovali ljudi in pokrajino.
Ljudje tukaj so drugačni, kultura je drugačna, pokrajina je zelo zanimiva. Bili smo
namreč na 2000–4500 metrov nad morsko
gladino. In kot sem omenil prej, obožujem
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gore (smeh). Ljudje so nas bili veseli, nekateri so verjetno tudi prvič videli ljudi, ki jim vizualno niso podobni. Njihova kulinarika
pa res ni med boljšimi. Kam bi se vračal? Hmmm … Ko smo šli
s Kitajske, sem si rekel, nikoli več. Ko bolje pomislim, zakaj pa
ne. Pokrajina je res čudovita, ko prideš ven iz Pekinga in smoga.
Prav tako je lepa tudi Kanada, zelo podobna Sloveniji. Z izjemo
tega, da je tam vse večje. Večje ceste, večji avtomobili. Glede na to
da obožujem potovanja, bi verjetno vse dežele obiskal še enkrat.
Praviš, da so potovanja tudi sicer tvoja strast. Nam morda
lahko zaupaš kakšno zanimivo medkulturno prigodo?
Aljaž: Sama Kitajska je bila zelo velika, 3-tedenska prigoda. Vsak
dan smo doživeli kaj takega, česar v zahodnem svetu nismo navajeni. Za začetek na primer, da so nam izgubili prtljago na letališču,
vključno s kolesi in vso opremo, nihče od letaliških delavcev pa ni
govoril besede angleško. Po treh dneh smo jo vendarle dobili. Ko
smo si zaželeli pivo po končanem dnevu, so nam postregli s toplim.
Ker mrzlo pivo res ni dobro. Tudi vsebnost alkohola je podobna
brezalkoholnemu pivu (smeh). Dogodivščin in zanimivih prigod
je bilo tu ogromno, za celo potopisno predavanje.
Zakaj masaže? Kdo te je navdušil, kdaj si začel? Kakšna je
tvoja vizija?
Aljaž: Masaže me spremljajo od otroštva, ko smo doma na mizo
pogrnili odejo in rjuhe ter sva s sestro masirala starše. Verjetno sva
tudi midva kdaj prišla na vrsto in bila masiranca. K moji odločitvi
pa so nedvomno pripomogli tudi fizioterapevti in maserji, ki so
skrbeli za moje poškodbe. Začel sem po srednji šoli, ko sem začel s
študijem kineziologije. Opravil sem tečaj in kar nekaj časa masiral
samo sorodnike in cimre. Odločen sem bil, da tudi po končani
kolesarski karieri še vedno nekako ostanem povezan s športom. Kot
nekdanji športnik dobro vem, kako potrebna je dobra regeneracija
po treningu in kako hudo je, ko te bolijo vse mišice, sam pa veš, da
samo počitek ne bo dovolj hitra regeneracija. Masirati sem začel
tudi v wellnessu na Bledu, kjer sem dobil res ogromno izkušenj.
Na masažo bi rad privabil čim več ljudi, tudi takih, ki se s športom
ne ukvarjajo. Kljub nekaterim kontraindikacijam lahko masaža
koristi vsem, ne glede na leta ali telesno zmogljivost. Pomembno pa
je, da masaža ni čudežno zdravilo, je način sproščanja, ki pomaga
vzpostaviti naravno ravnovesje. Je odlična preventiva in prispeva
k dobremu počutju.
Kakšen je zate dober maser? Ali tudi sebi kdaj privoščiš
masažo?
Aljaž: Vsak je lahko maser, tega se ni težko naučiti, so/smo pa
nekateri ljudje bolj nadarjeni za masažo. Maser mora poznati
telo, anatomija je osnova. Druga pomembna stvar je občutek, ni
vsako telo enako! Tudi sam si večkrat privoščim masažo. To je
eden izmed načinov učenja masažnih tehnik. Vsak maser ima
drugačno tehniko, drugačne prijeme. Nisem pa z vsako zadovoljen!
Največkrat se s prijatelji maserji zmenimo za masažo in nato drug
drugega zmasiramo.
Trenutno si razpet med Mokronogom in Tržičem. Kaj te je
zvabilo na Gorenjsko in kaj je tisto, zaradi česar se rad vračaš
domov?
Aljaž: Tako je, punca me je zvabila na Gorenjsko. Malo je
pripomogel tudi pogled z balkona (smeh). Domov se vedno rad
vračam. Zaradi staršev, sestre in seveda male nečakinje. Sedaj, ko
sem začel samostojno pot maserja, pa na Dolenjsko prihajam tudi
zaradi svojih zvestih strank na masaži.
Kje te torej lahko ujamemo?
Aljaž: Za klepet ob kavi od Dolenjske do Gorenjske, za masažo
pa v Hrastovici (smeh).
Hvala za klepet, na tvoji poti pa obilo prijetnih izkušenj!
Manca Hočevar Jereb / Foto Andrej Jereb

Spoštovani uporabniki
in poslovni partnerji!
Sreča ni v glavi in ne v daljavi,
ne pod palcem skrit zaklad.
Sreča je, ko se delo dobro opravi.
In ko imaš nekoga rad.
(Tone Pavček)

Želimo vam
blagoslovljen Božič
in srečno v 2018.

Tu smo za vas.
Vaša Komunala
Trebnje d.o.o.

BLAGOSLOVLJENE
BOŽIČNE PRAZNIKE
IN SREČNO NOVO LETO!

V UPANJU NA BOLJŠE ČASE
PONOSNO PRAZNUJMO
DAN SAMOSTOJNOSTI
IN ENOTNOSTI.

Občinski odbor NSi Mokronog - Trebelno
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Voščilo iz DSO Trebnje
Zopet je leto mimo in zbiramo tople, iskrene besede, sestavljene v voščilo k
božično – novoletnim praznikom.
Naj bodo božični dnevi neskončno lepi, polni ljubezni, miru in dobrote.
V novem letu pa naj sreča potrka na vsak dom in na pragu pusti tisto, kar
želite ali potrebujete. Pusti naj vam tudi polno mero iskrenega prijateljstva in
volje biti dober, razumevajoč, sočuten.
Čestitki občanov Mokronog – Trebelno, ki živijo v DSO Trebnje, prilagam tudi
svojo zahvalo in mnogo dobrih želja za voznice in voznike, ki mi prijazno
ustavite, da pridem v DSO do skupine Kresničk in poslušalcev bralnih uric.
Z vašo dobro voljo sem lahko prej tam in doma.
Hvala vam in naj bodo vaše poti v letu, ki prihaja, srečne in varne!

prostovoljka Pavlina

