
45
glasilo Občine Mokronog - Trebelno, oktober 2018, leto XII
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Drag i  obč a-
ni in občanke, 
končno lahko na 
tem mestu z vese-
ljem in ponosom 
zapišem, da smo 
eno od glavnih 
naložb iztekajo-
čega se manda-
ta varno in brez 
večjih zapletov 

pripeljali do konca. Temu bi lahko rekli, da 
so sanje dosanjane. 

Podružnična šola Trebelno, ki je bila 
zgrajena leta 1972, je dobila povsem novo 
podobo. Dolgoletne želje in potrebe po 
dodatnih šolskih prostorih in telovadnici 
ter težave, ki jih je učencem in učiteljem 
povzročala huda prostorska stiska, bomo 
lahko »obesili na klin«. Novi šolski pro-
stori, telovadnica, lepo urejena okolica z 
zunanjimi športnimi površinami, povsem 
spremenjen pogled na strnjeno pozidavo 
jedra Trebelnega so realnost. 

Hvala vam, dragi občani, za vso pomoč 
in razumevanje. 

Najprej hvala vam, spoštovani starši, ki 
imate svoje otroke v podružnični šoli ali 
vrtcu in ste med gradnjo znali potrpeti in 
razumeti oviran dostop, hvala tudi vam, 
krajani ožjega dela Trebelnega, za vso 
pomoč in sodelovanje, hvala občinskim 
svetnikom in svetnicam za podporo pri vo-
denju aktivnosti. Posebej pa sem hvaležen 
zaposlenim v občinski upravi za odlično 
sodelovanje med izvajanjem projekta in 
neposrednim sosedom podružnične šole 
za zares razumevajoč osdnos.

Ne morem pa reči hvala tistim oz. ti-
stemu, ki se je z objavo neresnic v nekem 
ozko strankarsko opredeljenem mediju, 
posmehoval projektu in vsem nam, ki 
smo verjeli v njegovo uresničitev. Tistim 
črnogledim posameznikom sporočam: »Ne 
širite neresnic in ne norčujte se iz ljudi, ki 
se trudijo za boljši jutri vseh nas, za boljše 
življenje naših (torej tudi vaših) otrok, za 
lepšo podobo občine. 

Verjemite,  da se nam, vse kar danes 
dajemo, v prihodnosti tudi vrača.« Tako 

kot v preteklosti tudi to investicijo občina 
vodi odgovorno. Način financiranja in 
potek gradnje sta razvidna iz številnih ob-
činskih dokumentov, ki so javno objavljeni 
(Odlok o proračunu, zapisniki občinskih 
sej, prispevki v medijih …), zato sem zgro-
žen nad očitnim zavajanjem, ki ga nekateri 
posamezniki uporabljajo za diskreditacijo 
tistih, ki se trudimo za boljši jutri. 

Nov športni center in dozidava šole, sta 
tudi uradno že predana namenu. S tem 
pa smo občinski svetniki, člani občinskih 
delovnih teles, zaposleni v občinski upravi 
in jaz izpolnili obljubo, ki smo jo med 
drugim dali na začetku iztekajočega se 
mandata. Vsi, ki smo tako ali drugače vpeti 
v lokalno samoupravo v naši občini, smo 
soglasno in s polno odgovornostjo skupaj 
pripeljali naložbo do konca, pri tem pa smo 
ves čas trudili, predvsem za transparentnost 
gradnje ter za varnost in zdravje otrok in 
zaposlenih. Več o tem lahko na naslednjih 
straneh glasila preberete v prispevku z 
naslovom »Varnost in zdravje otrok na 
prvem mestu – Športni center in šola na 
Trebelnem.« 

In še o dozidavi vrtca na Trebelnem; Z 
na novo dozidanimi prostori, bomo zago-
tovili vse potrebno za nemoteno delovanje 
drugega oddelka vrtca, ki danes improvi-
zirano domuje v enem izmed prenovljenih 
prostorov podružnične šole. Z gradnjo 
želimo začeti še letos, časovnica gradnje 
pa bo jasna, ko bo podpisana pogodba z 
izbranim izvajalcem del. 

Naj mi bo dovoljeno zapisati še nekaj 
misli, ki se ne nanašajo na gradnjo Špor-
tnega centra Trebelno.

Jeseni zaključujemo pobiranje sadov 
minulega dela na vrtovih in njivah. To 
jesen štejemo tudi sadove minulega dela v  

samostojni občini. Prepričan sem, da smo 
bili uspešni. V dvanajstih letih smo veliko 
postorili in tudi občina je postala navzven 
bolj prepoznavna. 

Spomnim naj le na nekaj ključnih pro-
jektov: obnova vodovodnih sistemov, novi 
športni objekti, obnovljeni in dozidani 
šolski stavbi, nov vrtec v Mokronogu, vrtec 
na Trebelnem, optika skoraj v vsako hišo, 
sanacija zdravstvene postaje, popolna ob-
nova kulturnega doma in dvorane v njem, 
nova prostorna knjižnica, prestavitev pošte, 
obnova čistilne naprave, ureditev trškega 
jedra, večji posegi na cestnem področju itd. 

Prepričan sem, da sodimo zaradi števil-
nih naložb, (zanje smo pridobili tudi veliko 
evropskih sredstev), o katerih smo odločali 
sami, med hitro razvijajoče se občine in 
katerih razvoj je celosten. Predvsem pa  je 
pomembno to, da smo uspeli vzpostaviti 
pozitivne odnose, ki so temelj napredka 
vsake občine.

Ali smo naredili dovolj, ali smo delali 
dovolj preudarno in odgovorno, ali je bilo 
naše sodelovanje z občani ustrezno, ali ste 
bili z županom in člani občinskega sveta 
zadovoljni, bo jasno prav kmalu – pred vrati 
so namreč lokalne volitve.  V imenu vseh, 
ki  si želimo delati  še naprej dobro, se za-
hvaljujem za dosedanje zaupanje. Še enkrat 
pa se zahvaljujem članom občinskega sveta 
in članom delovnih teles občinskega sveta, 
za sodelovanje v preteklih mandatih, ter 
za korektno in strokovno delo sodelavcev 
– zaposlenih na Občinski upravi Občine 
Mokronog-Trebelno. 

Za naslednji mandat si želim le eno: 
NADALJUJMO SKUPAJ 
ZA ENAKOMEREN RAZVOJ. 

Anton Maver, župan 

OBČINA MOKRONOG-TREBELNO 
Pod Gradom 2 
SI-8230 Mokronog 
Tel: 07/ 34-98-260  
Fax: 07/34-98-269 
Spletna stran: www.mokronog-trebelno.si
obcina@mokronog-trebelno.si 

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

• Ana VENE
• Marko KOSTREVC
• Milica KOROŠEC
• Marjan STARIČ
• Franc DRAGAN
• Rafael ERŽEN

Dober dan

Spoštovani bralci,
petinširideseto številko Odseva ste dobili v roke z zamudo. 
Ocenili smo, da sta pridobitev na Trebelnem in občinske volitve opravičljiva 
razloga. 
Hvala za razumevanje.

Uredniški odbor
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Gradnja športnega centra in 
dozidava Podružnične šole 
Trebelno z zunanjo ureditvijo, sta 
zaključena. 

Med gradnjo smo naleteli na nekatere 
ovire in na potrebo po dodatnih delih, ki 
v osnovni pogodbi niso bila opredeljena. V 
nadaljevanju tega sestavka so našteta večja 
dodatna dela in več dela.

Ob izkopu gradbene jame se je pokazalo, 
da moramo nujno zaščititi 7-metrsko ver-
tikalno brežino z brizganim betonom in 
betonsko mrežo, na nekaterih mestih pa 
smo morali utrditi tudi temeljna tla s skalo-
metom. Med gradnjo pa  se je pokazalo, da 
so določena območja električne inštalacije, 
strojne inštalacije odtokov in kanalizacije v 
starem delu šole v veliko slabšem stanju, kot 

je bilo možno ugotoviti med projektiranjem 
(naleteli smo na stopljene električne kable, 
popolnoma zamašene in uničene kanaliza-
cijske cevi, svinčene odtočne cevi, dotrajane 
vodovodne instalacije in dotrajane 46 let 
stare napeljave ogrevanja). Odločiti smo 
se morali med tem, ali naj se dvorana in 
dozidava šole dokonča v predvidenem roku 
in v pogodbenem finančnem obsegu ali pa 
poskrbimo za varnost in zdravje otrok ter 
dodamo nekaj denarja in podaljšamo rok 
za dokončanje del za nekaj tednov. Izbrali 
smo slednjo rešitev. 

Tako smo izvedli popolno zamenjavo 
vseh instalacij tudi v starem delu šole – to 
pomeni obnovo kanalizacije, vodovoda, 
ogrevalnega sistema, zamenjavo dotrajanih 
elektrokablov in vsega, kar takšna zamenja-
va potegne za seboj, vključno z ureditvijo 

sistema za cirkulacijo vode in tehnično re-
šitvijo, ki bo preprečevala razvoj legionele. 
Na novo so prebeljeni tudi vsi stari šolski 
prostori, ob zunanjem igrišču bomo name-
stili sprva nenačrtovani pitnik za vodo. V 
sklopu zamenjave kanalizacije smo zgradili 
tudi večjo, enotno čistilno napravo, ki bo 
zadoščala za potrebe šole s telovadnico in 
vrtcem, katerega dozidava je še v načrtu. 
Vsa ta dela so s seboj prinesla tudi menjavo 
tlakov  in talnih oblog v starem delu šole in 
v obstoječih prostorih vrtca. 

Prednost smo torej dali varnosti in zdrav-
ju otrok ter v šoli zaposlenih. Čeprav naj bi 
dodatna dela trajala nekaj mesecev, jih je 
izvajalec opravil dovolj hitro, da so učenci 
lahko sedli v šolske klopi, »vrtičkarji« pa v 
vrtec, v začetku septembra. 

Obbetoniranje izkopa gradbene jame in 
dodatna sanacijska dela, prvotno niso bila 
načrtovana in tako pomenijo dodatni stro-
šek, vendar pogodba za izvedbo vseh grad-
beno-obrtniških del, elektro del in strojnih 
instalacij, ki je bila podpisana z izvajalcema 
v višini 1.965.401,63 EUR skupaj z DDV, 
do danes ni bila spremenjena.  Prav tako 
ni bila spremenjena pogodba za dobavo in 
vgradnjo opreme v višini 83.350,89 EUR z 
DDV. Z izvajalcem del je bil do sedaj pod-
pisan le aneks za podaljšanje roka za čas do 
pridobitve uporabnega dovoljenja,  to je do 
1. oktobra 2018.

Občina je za izvedbo tega projekta zago-
tovila sredstva že v proračunu 2017, večji del 
v letu 2018 in del sredstev v predlogu pro-
računa za leto 2019, saj računamo, da se bo 
del sredstev po končnem obračunu izplačal 
v letu 2019. Koliko denarja bo potrebnega 
za nepredvidena, dodatna dela, ki niso bila 
opredeljena v osnovni pogodbi še zagotovi-
ti, bo znano po pregledu ter podpisu vseh 
gradbenih knjig in po zaključnem obračunu 
vseh izvedenih del. Strošek dodatnih in več 
del bomo javno objavili.

Naj opomnim še: vrednost posameznega 
projekta ne določa seštevek iz načrtovanih 
številk v proračunih, ampak sklenjene 
pogodbe in plačane situacije. Občina Mo-
kronog-Trebelno vsa leta s proračunskim 
denarjem dela gospodarno in sproti objavlja 
podatke o projektih, ki jih izvaja, o podrob-
nostih posameznih projektov pa se lahko 
vsakdo pozanima tudi pri odgovornih 
osebah na Občinski upravi.

Anton Maver, župan

VARNOST IN ZDRAVJE OTROK NA PRVEM MESTU 

Športni center in šola Trebelno
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Mokronog se z lekarno 
lahko ponaša že skoraj 100 
let, saj je imel prvo lekarno 
že pred 2. svetovno vojno. 
Na Dolenjskem in v 
Beli krajini so bile v tistem 
času lekarne le še v 
Novem mestu, Trebnjem 
Črnomlju in Metliki. 

Po nacionalizaciji lekarn so jo preimeno-
vali v Lekarniško postajo Mokronog in jo 
priključili Okrajni Lekarni Trebnje. Vodile 
so jo farmacevtske tehničarke Anka Skebe, 
Polona Pavšič in od leta 1976 Vanda Kolenc. 
Nastanek Dolenjskih lekarn Novo mesto 
sega v leto 1978, ko so se v enotni zavod 
združile štiri zgoraj omenjene lekarne 
vključno s svojimi lekarniškimi postajami 
na območju Dolenjske in Bele krajine.

Lekarniška postaja Mokronog se je nato 
leta 1981 preselila v nove prostore na zdaj-
šnjo lokacijo skupaj z zdravstveno postajo. 
Prvič so bili prostori obnovljeni leta 1992 
in takrat je v Lekarniški podružnici Mo-
kronog pričela z delom magistra Metka 
Camloh, ki vztraja na tem delovnem mestu 
še danes.

Pred letošnjo obnovo sem se kar malce 
bala, da bomo iz prikupne lekarne na pode-
želju naredili preveč moderno lekarno, ki ne 
bo sodila v ta prostor. Vendar smo s pomo-
čjo idej odlične arhitektke Mojce Zavasnik 
in predlogov naše magistre Metke uspeli 
pričarati duh sodobne podeželske lekarne.

Za lekarno v Mokronogu je treba vedeti, 
da jo najdeš, pravi naša Metka in dodaja, 
da so najboljše stvari tako ali tako skrite. 
In Metka je za občane, stalne in občasne 
obiskovalce lekarne, pravi skriti biser. Od 
nje ne greš praznih rok in za nameček do-
biš še kopico koristnih nasvetov. Kakšen 
koristen nasvet ali preblisk dobimo tudi v 
druge lekarne, saj Metka ne miruje in želi 
izboljšati naš mali svet. Mogoče se prav zato 
ta del Mokronoga že zdaj imenuje Paradiž.

Tokratna obnova lekarne je trajala le en 
mesec in skupaj z našimi izvajalci obnovi-
tvenih del smo se potrudili, da je to bilo v 
poletnem času, ko je bila na dopustu vaša 
zdravnica. Tudi magistra Metka se je nekaj 
tednov pred obnovo potrudila, da vam je 
zagotovila nabavo čim več zdravil, ki jih 

redno jemljete. Tako ste v času obnove le-
karne, upam, z ne preveč slabe volje odšli 
v sosednje lekarne po nujna zdravila in s 
pričakovanjem, da bo vaša lekarna v čim 
krajšem času odprla vrata. Lekarniška 
podružnica v prenovljenih prostorih deluje 
od 16. avgusta 2018, s svečano otvoritvijo 1. 
oktobra 2018 pa smo jo tudi uradno predali 
svojemu namenu.

Spoštovane občanke in občani, lekarni-
ško podružnico v Mokronogu smo obnovili 
z namenom, da olajšamo delo naši magistri 
Metki, saj sodobni čas prinaša nove zahteve 
glede dela v lekarni. Predvsem pa smo jo 
preuredili za vas v sodobno lekarno s sve-
tovalnim kotičkom za daljša svetovanja kot 
so pregled uporabe zdravil, izdelava osebne 
kartice zdravil in individualna svetovanja 
kozmetike ter medicinskih pripomočkov.

Slišala sem, da je magistra Metka čisto 
vaša in je ne daste, zato ji bo v primeru 
prevelike količine dela občasno priskočila 

na pomoč tudi kakšna mlajša magistra, ki 
jo boste mogoče kdaj kasneje tudi vzeli za 
svojo.

Za konec vam vsem želim obilo zdravja. 
Če pa potrebujete strokoven nasvet, zdravi-
la, izdelek za ohranjanje zdravja, predvsem 
pa prijazno besedo in toplino, pa dobro-
došli v obnovljeni Lekarniški podružnici 
Mokronog.

Mag. Miroslava Abazović, direktorica 
Dolenjskih lekarn Novo mesto

Slavnostna otvoritev 
lekarniške podružnice Mokronog

mag. Miroslava Abazović, Alenka Gorenc, Anton Maver, mag. Metka Camloh ob odprtju lekarne.
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Občinski svetniki so 12. septembra 
2018, opravili 21. redno sejo Občinskega 
sveta Občine Mokronog-Trebelno. Na 
dnevnem redu enaindvajsete seje je bilo 
14 točk.  

1. Poročilo o izvrševanju proračuna 
Občine Mokronog-Trebelno v prvem 
polletju 2018:

Realizacija prihodkov proračuna v ob-
dobju od 01.01.2018 do 30.06.2018 v bilanci 
prihodkov in odhodkov znaša 1.723.122,25 
€ oziroma 42,1 % veljavnega plana za leto 
2018, odhodki proračuna pa so realizirani 
v višini 2.118.594,57 €, kar v primerjavi s 
sprejetim proračunom predstavlja 41,8 %. 
Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno 
se je v skladu s prvim odstavkom 63. člena 
Zakona o javnih financah seznanil s polle-
tnim poročilom o izvrševanju proračuna 
občine za leto 2018.

2. Osrednja točka dnevnega reda je bila: 
Predlog Odloka rebalansa B proračuna 
Občine Mokronog-Trebelno za leto 2018 
– I. in II. obravnava– skrajšani postopek; 
prihodki se povečujejo, glede na sprejeti 
proračun za leto 2018 za 1,4 %, odhodki 
se povečujejo 3,1 %. Pri pripravi gradiva 
so se upoštevala priporočila Ministrstva 
za finance glede planiranja realnih pri-
hodkov, kot tudi odhodkov. V letu 2018 je 
predvidena tudi zadolžitev v višini 925.000 
€, in sicer 800.000 € pri domači banki in 
125.000 € povratnih (kreditnih) sredstev 
pri državi. Gre za ugoden dolgoročni kredit 
(obrestna mera je 0 %),  le-ta sredstva se ne 
bodo štela v kvoto zadolževanja. Podrobno 
je predstavila spremembe proračunskih 
postavk. SKLEPI:
	Občinski svet Občine Mokronog-

-Trebelno je na svoji 21. redni seji, 
dne 12.09.2018, združil prvo in drugo 
obravnavo Odloka o rebalansu B pro-
računa Občine Mokronog-Trebelno za 
leto 2018 - skrajšani postopek. 

	Sprejme se Odlok o rebalansu B pro-
računa Občine Mokronog-Trebelno za 
leto 2018.

	Sprejme se Sklep o zadolžitvi občin-
skega proračuna v letu 2018.

	 Občinski svet Občine Mokronog-
-Trebelno sprejme letni načrt ravnanja 
z nepremičnim premoženjem Občine 
Mokronog-Trebelno za leto 2018.

	Skupna vrednost poslov, ki jih Obči-

na Mokronog-Trebelno lahko sklene 
izven veljavnega Načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine 
Mokronog-Trebelno za leto 2018  znaša 
20 % skupne vrednosti načrta ravnanja.

3. Predlog spremembe Odloka pro-
računa Občine Mokronog-Trebelno za 
leto 2019 – I. in II. obravnava– skrajšani 
postopek: prihodki se povečujejo, glede 
na prvo obravnavo predloga proračuna za 
leto 2019 za 0,3 %, odhodki  se za leto 2019 
povečujejo za 7,3 %. Pri pripravi gradiva 
so se upoštevala priporočila Ministrstva 
za finance glede planiranja realnih pri-
hodkov, kot tudi odhodkov. V letu 2019 je 
predvidena zadolžitev v višini 125.000 € 
povratnih (kreditnih) sredstev pri državi 
in 250.000 € pri domači banki. Podrobno 
je predstavila vse spremenjene proračunske 
postavke. SKLEPI: 
	 Občinski svet Občine Mokronog-

-Trebelno je na svoji 21. redni seji, 
dne 12.09.2018, združil prvo in drugo 
obravnavo Odloka o spremembi pro-
računa Občine Mokronog-Trebelno za 
leto 2019 - skrajšani postopek. 

	Sprejme se Odlok  o spremembi pro-
računu Občine Mokronog-Trebelno 
za leto 2019.

	 Sprejme se letni načrt ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine 
Mokronog-Trebelno za leto 2019.

	Sprejme se Sklep o zadolžitvi občin-
skega proračuna v letu 2019.

	Skupna vrednost poslov, ki jih Obči-
na Mokronog-Trebelno lahko sklene 
izven veljavnega Načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine 
Mokronog-Trebelno za leto 2019  znaša 
20 % skupne vrednosti načrta ravnanja.

4. Odlok o taksi za obravnavo pobud 
za spremembo namenske rabe prostora 
in nadomestilu za lokacijsko preveritev 
v Občini Mokronog-Trebelno: na podlagi 
določb ZUreP-2, ki se je začel uporabljati 
1. junija 2018, je v določbah od 127. do 
133. člena predpisan postopek lokacijske 
preveritve, ki je nov institut prostorskega 
načrtovanja, s katerim se omogoča hitrejše 
prilagajanje ter manjša individualna odsto-
panja od pogojev, določenih v prostorskih 
aktih. ZUreP-2 je na novo vzpostavil sistem 

zaračunavanja nadomestila za lokacijsko 
preveritev in zaračunavanja taks za obrav-
navanje pobud za spremembo namenske 
rabe prostora. Samo urejanje zaračunavanja 
je prepuščeno občinam. Občine z odlokom 
določijo merila za odmerjanje višine na-
domestila lokacijske preveritve in takse za 
obravnavo pobud v okviru predpisanem 
z zakonom, način plačevanja in posledice 
neplačila.  Občina s pripravljenim odlokom 
določa višino takse za obravnavo pobud 
za spremembo osnovne ali podrobnejše 
namenske rabe v občinskem prostorskem 
načrtu za posamezno pobudo 150,00 €.

Članice in člani Občinskega sveta so 
sprejeli naslednji SKLEP: Občinski svet 
Občine Mokronog-Trebelno sprejme 
Odlok o taksi za obravnavo pobud za spre-
membo namenske rabe prostora in nado-
mestilu za lokacijsko preveritev v Občini 
Mokronog-Trebelno – hitri postopek.

5. Pravilnik o spremembah in dopolni-
tvah Pravilnika o postopkih in merilih za 
sofinanciranje programov in projektov na 
področju kulturnih dejavnosti v občini 
Mokronog-Trebelno: tu gre za uskladitev 
pravilnika z zakonodajo in sicer v delu 
imenovanja strokovne komisije. Občinski 
svet Občine Mokronog-Trebelno je sprejel 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o postopkih in merilih za so-
financiranje programov in projektov na 
področju kulturnih dejavnosti v občini 
Mokronog-Trebelno.

6. Občinski svet Občine Mokronog-Tre-
belno je sprejel Pravilnik o spremembah 
in dopolnitvah Pravilnika o sofinanci-
ranju letnega programa športa v Občini 
Mokronog-Trebelno. Tu gre za popravek 
v sprejetem pravilniku, ki se nanaša na 
poimenovanje lokalnega glasila in sicer se 
briše beseda uradno.

7. Občinski svet Občine Mokronog-
-Trebelno je sprejel Sklep o financi-
ranju političnih strank v Občini Mo-
kronog-Trebelno. Stranka lahko pridobi 
sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če 
je dobila najmanj 50 % glasov, potrebnih 
za izvolitev enega člana sveta lokalne sku-
pnosti (število veljavnih glasov : s številom 
mest v občinskem svetu x 50 : 100). Višina 

Poročilo s seje Občinskega sveta 
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Komunala Trebnje d.o.o. je javno 
podjetje v stoodstotni lasti občin Trebnje, 
Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert. 
»V zadnjih letih predvsem na področju 
gospodarskih javnih služb komunale te 
občine zelo dobro sodelujejo tako med 
sabo kot tudi z javnim podjetjem in ta 

projekt je, tako mislim, tudi odraz dobrega 
sodelovanja med javnim podjetjem in med 
občinami,« pravi direktor javnega podjetja 
Komunala Trebnje Stanko Tomšič.

Župani Alojzij Kastelic, Anton Maver, 
Dušan Skerbiš in Rupert Gole so pred 
položitvijo temeljnega kamna v nagovorih 

poudarili, da je vodenje Komunale v 
zadnjih letih pozitivno in usmerjeno h 
kakovostni storitvi za občane in občine. 
Strinjajo se tudi, da Komunala potrebuje 
nove, sodobnejše prostore, ki jih bo na tej 
lokaciji ob glavni cesti Trebnje-Mirna lahko 
v polnosti izkoristila. Direktor podjetja GPI 
Tehnika Drago Muhič pa je dodal, da so se 
gradnje lotili odgovorno in da verjamejo, 
da bodo upravičili zaupanje.

NA KRATKO:
Dolgoletno željo po selitvi na primernejšo 

lokacijo in v nove prostore so začeli 
uresničevati leta 2016, ko so določili 
lokacijo in kupili zemljišče za gradnjo 
novega centra na obrobju mesta Trebnje 
v smeri Mirnske doline, kar je optimalna 
lokacija za dejavnosti, ki jih javno podjetje 
izvaja na območju vseh štirih občin. S 
poslovanjem na novi lokaciji Komunala 
s svojo logistiko ne bo obremenjevala 
mesta Trebnje, hkrati pa bo prijaznejša do 
zaposlenih in uporabnikov komunalnih 
storitev.

Na letošnjem javnem razpisu je Komunala 
za izvajalca del (zemeljska dela, gradnja in 
oprema) izbrala podjetje GPI Tehnika d.o.o. 
Novo mesto, s katerim je bila 21. junija 2018 
podpisana pogodba v višini 2,85 milijona 
evrov. Komunala za nakup zemljišča, 
projektno dokumentacijo, preddela, nadzor 
in plačilo komunalnega prispevka sicer 
namenja še približno pol milijona evrov. 
Selitev v nove prostore naj bi bila dokončana 
do maja prihodnje leto.

Besedilo in foto: Petra Krnc Laznik

Komunala Trebnje 
gradi poslovno-logistični center

sredstev, namenjenih za financiranje poli-
tičnih strank, se določi v proračunu lokalne 
skupnosti za posamezno proračunsko leto. 
Pri opredelitvi višine sredstev iz dosedanjih 
sklepov se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo 
presegati 0,2 % sredstev, ki jih ima lokalna 
skupnost opredeljene po predpisih, ki ure-
jajo financiranje občin in s katerimi lahko 
zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih 
nalog za to leto. 

8. Občinski svet Občine Mokronog-Tre-
belno je sprejel Sklep o določitvi pravil 
za izrabo časopisnega prostora v glasilu 
»Odsev« za predstavitev kandidatov ter 

njihovih programov za lokalne volitve.
Sklep daje pravno podlago za zagota-

vljanje brezplačnega oglasnega prostora v 
občinskem glasilu »ODSEV«, z namenom 
predstavitve kandidatov ter njihovih pro-
gramov na lokalnih volitvah. Zakon, ki 
določa pravila volilne in referendumske 
kampanje določa enakopravno obravna-
vanje organizatorjev volilne kampanje s 
strani izdajateljev tiskanih in elektronskih 
medijev, ki so neposredni sli posredni ve-
činski javni lasti ter objavo pravil za izrabo 
časopisnega prostora za predstavitev kan-
didatov, list kandidatov, političnih strank 
in njihovih programov.

9. Občinski svet Občine Mokronog-
-Trebelno je sprejel Sklep o oblikovanju 
oddelkov v Vrtcu Mokronožci pri OŠ 
Mokronog za šolsko leto 2018-2019. Vrtec 
Mokronožci bo deloval s sedmimi oddelki, 
in sicer dva na Trebelnem in pet v Mokro-
nogu. V Mokronogu se v vseh oddelkih 
upošteva fleksibilni normativ +2, saj so 
vsi oddelki polno zasedeni, medtem, ko 
se na Trebelnem ne upošteva fleksibilnega 
normativa, saj sta v vsakem oddelku prosti 
še po eno mesto.

Direktorica Občinske uprave
Mojca Pekolj

>>

Sredi avgusta so direktor javnega podjetja Komunala Trebnje 
Stanko Tomšič, župani vseh štirih občin soustanoviteljic javnega 
podjetja in direktor podjetja GPI Tehnika Novo mesto Drago 
Muhič položili temeljni kamen za izgradnjo novega Poslovno-
logističnega centra Komunale Trebnje. Naložbo v višini 2,85 
milijona evrov v celoti financira trebanjsko javno podjetje.
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Občina Mokronog-Trebelno je med projekte 
dogovora za razvoj regije Jugovzhodna Slovenija 
uspešno uvrstila tudi projekt kolesarskih povezav.

V sklopu instrumenta dogovor za razvoj regij si je Občina Mo-
kronog-Trebelno zadala cilj vzpostavitve regionalne kolesarske 
povezave, ki bo povezala Trebnje z Mokronogom  V tem projektu 
je Občina Trebnje vodilni partner oziroma koordinator, Občina 
Mokronog-Trebelno in Občina Mirna pa sta partnerja. 

Za projekt »Regionalna kolesarska povezava Trebnje–Mir-
na–Mokronog« smo že pričeli z intenzivno pripravo projektne 

dokumentacije, skupna ocenjena vrednost projekta z DDV za vse 
tri občine v skladu z dokumentom identifikacije investicijskega 
projekta znaša nekaj več kot 2 milijona EUR. Skupna dolžina nove 
kolesarske povezave znaša približno 17 km.

Osnovni namen izgradnje kolesarskih povezav je ureditev varne-
ga kolesarskega prometa med Trebnjem, Mirno in Mokronogom. Z 
investicijama bo omogočena dnevna migracija kolesarjev v smeri 
iz Mokronoga in Mirne proti zaposlitvenemu in upravnemu sredi-
šču Trebnje in obratno. S tem se bodo spreminjale tudi potovalne 
navade prebivalcev, pri čemer se strmi k temu, da kolo postane 
dobra alternativa osebnemu vozilu.

S projektom uresničujemo cilje Celostne prometne strategije 
Občine Trebnje, katere glavni cilj je vzpostavitev trajnostnega 
prometnega sistema, ki bo izboljšal prometno varnost, zmanjšal 
onesnaževanje in povečal učinkovitost javnega potniškega prome-
ta. Celostno urejen promet prinaša izboljšanje kakovosti bivanja 
prebivalcev in boljše možnosti vseh treh občin za uspešen razvoj.

Dogovor za razvoj regij je ključni izvedbeni instrument regio-
nalne politike v programskem obdobju 2014–2020, iz katerega si 
Občina Mokronog-Trebelno obeta sofinanciranje dveh projektov, 
poleg kolesarskih povezav še projekt 1. faze Poslovne  cone Pušča-
va, skupna vrednost sofinanciranja pa bo okoli 602 tisoč  evrov.
Posnetek trase si lahko ogledate na spletnih straneh občine.

Mojca Pekolj, direktorica Občinske uprave

Občina Mokronog-Trebelno je v mesecu juniju 
sodelovala na razpisu za brezplačni najem 
prikazovalnikov hitrosti, ki ga je pripravila Javna 
agencija Republike Slovenije za varnost prometa 
(v nadaljevanju AVP) v sodelovanju s podjetjem 
Sipronika d.o.o. in podjetjem Intermatic d.o.o.. 

Kot predlog za postavitev prikazovalnika hitrosti je občina pre-
dlagala odsek lokalne ceste na območju Osnovne šole Mokronog, ki 
je bil tudi izbran. Prikazovalnik hitrosti je postavljen z namenom 
povečanja varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu (zmanjša-
nje povprečnih hitrosti), predvsem pa za zagotovitev večje varnosti 
otrok na poti v vrtec in šolo. S prikazovalnikom hitrosti se hkrati 
zbirajo podatki o izmerjenih hitrostih, na podlagi katerih se bodo 
pripravile analize ter predlogi za izvedbo različnih infrastruktur-
nih in drugih ukrepov na cestah.

Občinski SPVCP

Župan Anton Maver je prikazovalnik hitrosti prevzel na dogodku Javne 
agencije Republike Slovenije za varnost prometa v Ljubljani. Foto: Javna 
agencija Republike Slovenije za varnost prometa.

S prikazovalnikom hitrosti 
do večje varnosti v prometu

Iz Trebnjega bo s kolesom mogoče varno 
potovati v Mokronog 
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Sredi poletja smo v prostorih gasilskega doma Sv. Rok imeli 
tiskovno konferenco o problematiki na območju nekdanje voja-
šnice Mokronog. Meja med občinama zadeva občane obeh občin, 
zato sem se odločila, da na kratko povzamem uvod v novinarsko 
konferenco  14 . 6 . 2018.

Predstavniki civilne iniciative smo sklicatelji novinarske konfe-
rence v zvezi z aktualnim stanjem v Lesno predelovalnem centru 
Puščava (LPC). Menimo da je potrebno tudi širšo javnost seznaniti 
z ekološko katastrofo, ki grozi Mirnski  dolini.

Od LPC-ja z gradbenim dovoljenjem iz 2013 ni ostalo nič. Le 
velikanski kupi odpadnega lesa, pomešanega z barvanim, lepljenim 
in plastificiranim stavbnim pohištvom pričajo o čudni zgodbi.

Sprva navdušeni občani na obeh straneh smo 2016 doživeli prvi 
hladen tuš. Nenehen hrup in prah je nakazoval, da se na območju 
bivše vojašnice nekaj dogaja. Izginil je gozd, ki je varoval področje 
pred pogledi in hrupom. Prej pod zemljo skrita skladišča goriva 
so zazijala odkrita. V potoku, ki teče skozi dolino, so se pojavili 
naftni madeži. Potok je napajal gojišče ribjega podmladka in se 
izliva v Mirno.

24. julija 2017, le mesec dni po izdanem potrdilu, da je podjetje 
registrirano za zbiranje nenevarnih lesnih odpadkov, je prišlo do 
samovžiga približno 1000 kubičnih metrov sekancev. Gost dim 
in smrad je napolnil dolino. Več dni smo morali to prenašati in 
sredi poletja spati pri zaprtih oknih. In ni gorel samo les. Gasilci 
so povedali, da so tako kot okoličani vonjali še vse drugo. Vode 
za gašenje ni bilo, sam potoček ima premajhen pretok za takšen 

požar. In ta požar ni bil edini v tem poletju. Velika nevarnost za 
ponovnega ostaja še naprej. 

Po petih letih je nekoč čudovita dolina popolnoma degradirana. 
Potoček je prestavljen, namesto visokega, avtohtonega drevja je 
zasajena invazivna paulonija. Male na novo zasajene smreke (po 
naših nenehnih pritožbah ) rabijo kakšnih 150 let, da ponovno 
ustvarijo zaveso.

Odgovor na naše pritožbe  smo prejemali prepočasi. Najbolj nas 
je prizadel odgovor Ministrstva za zdravje. Kljub poslani dokumen-
taciji je 26. 2. 2018 izdalo pozitivno mnenje za predviden poseg, 
češ da ni potrebna presoja za okolje, ker se predelava odpadkov 
izvaja na lokaciji LPC. 

Prebivalci obeh občin nimamo v investitorja več zaupanja. 
Zato od investitorja zahtevamo, da pospravi odpadke in se umakne 
z območja LPC-ja.

Na seji občinskega sveta občine Šentrupert je predstavnik pod-
jetja GM Kuselj Uroš Pikl izjavil, da nimajo namena graditi LPC, 
kajti 4,300.000 €  nepovratnih sredstev ni dovolj, zato nameravajo 
zgraditi samo kogeneracijo.*

Varuhi  Mirnske doline nikoli ne bomo dovolili kakršno koli 
onesnaženje. 

za CI.SI Mirnske doline  Ana Vene

*Kogeneracija ali soproizvodnja toplotne in električne energije je sočasno pretvar-
janje energije goriva v toplotno in električno energijo. 

Enajstega septembra 2018 smo se zjutraj 
učenci 6. razredov odpravili na Vrhniko, 
kjer smo imeli kulturni dan. Najprej smo 
si ogledali Cankarjev spomenik, nato pa 
smo pot nadaljevali do »enajste šole pod 
mostom«. Le-ta je bila na bregu in v plitvini 
Ljubljanice, pod mostom, čez katerega vodi 
cesta z Vrhnike v Borovnico. Tu si je Cankar 

skupaj z vrstniki preko igre nabiral koristne 
učenosti, ki jih je kasneje popisal v črtici 
Moje življenje. Čeprav je Cankarjevi dru-
žini pogorela hiša, smo si jo lahko vseeno 
ogledali, saj je bila kasneje prenovljena, zdaj 
pa je razglašena za kulturni spomenik. Pot 
smo nadaljevali do cerkve Sv. Trojice. Tam 
smo se ustavili in pojedli, vodič pa nam je 
povedal zanimivo zgodbo. Pot nas je naprej 
vodila po gozdu. Vmes smo se še nekajkrat 

ustavili. Ogledali smo si tudi cerkev in 
pokopališče, kjer so pokopani Cankarjevi 
starši. Dan smo zaključili z ogledom Močil-
nika. Za konec smo si kupili še spominke. 

Ta kulturni dan nam je bil zelo zanimiv 
in vreme je bilo super!

Besedilo: Ana Rajer in 
Anja Zupančič, 6. a

Foto: Laura Gutman

Nagrajenke 
natečaja 
Naravne 
in druge 
nesreče 

Zoja Sinur, 
Živa Kos, 
Luna Pikl 

in 
Iva Žalec

LPC  -  propadle sanje

Cankarjeva Vrhnika
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Leta 2014 smo za raznoliko 
kulturno ustvarjanje že prejeli 
naziv Naj kulturna šola med 
malimi in podružničnimi 
šolami. Naziv nas je v letih, ki so 
sledila, spodbujal k široki paleti 
kulturnega ustvarjanja. 

Ker smo želeli ohraniti naziv Kulturna 
šola, smo se odzvali na razpis, ki ga objavlja 
JSKD. V maju 2018 smo pregledali bogat na-
bor dejavnosti s področja kulture, ki smo jih 
izvajali na šoli od zadnjega prejema naziva. 
Prikazali in predstavili smo vse dejavno-
sti, s katerimi smo razvijali in spodbujali 
kulturni utrip šole (interesne dejavnosti, 
izbirne predmete, dneve dejavnosti, pro-

jekte, kulturne prireditve, sodelovanje na 
likovnih in literarnih natečajih, revijah, 
srečanjih …). 

Šolo še posebej bogati lutkarska in 
gledališka dejavnost, likovno, glasbeno, 
pevsko in plesno ustvarjanje, poleg tega 
pa še spoznavanje in ohranjanje kulturne 
dediščine ter ustvarjanje glasil. V vseh teh 
letih so učenci naše šole pod vodstvom 
mentorjev dosegali odlične rezultate na 
natečajih in revijah (srečanjih) lutkovnih in 
gledaliških skupin. Šola je bila na državnem 
nivoju tudi nagrajena za celoten literarni 
projekt šole, ki spodbuja mlade ustvarjalce 
k pisanju daljših literarnih besedil. 

Komisija projekta Kulturne šole je oceni-
la, da je udeležba OŠ Mokronog  na revijah, 
natečajih in srečanjih nad povprečjem. Prav 

tako je nad povprečjem število kulturnih 
prireditev za šolo in za širšo javnost. 

Najbolj ponosni smo, da se na zaključni 
prireditvi ob koncu šolskega leta predstavijo 
vsi učenci matične in podružnične šole. 
Med ustvarjalnim procesom pri pripravi 
zaključne prireditve celotna šola diha s 
temo, ki povzema iztekajoče se šolsko leto. 
Vsi učenci od 1. do 5. razreda matične šole v 
pomladnih mesecih soustvarijo že tradicio-
nalno  prireditev Pomladni dan.  Vsako leto 
mentorice na Podružnični šoli Trebelno iz-
berejo literarno delo, ki je nekako pisano na 
kožo vsakoletni generaciji učencev na šoli. 
Prav vsi učenci v gledališki predstavi lahko 
izkažejo svoj talent na plesnem, glasbenem 
in/ali dramskem področju. Spodbujamo 
kulturno ustvarjalnost v vrtcu. S svojim lut-
karskim žarom male vrtičkarje že vrsto let 
navdušuje mentorica, da se nam bodo tudi 
v tem šolskem letu predstavili kot odlični 
lutkarji z izjemno predstavo. V preteklosti 
so s svojimi predstavami že kar nekajkrat 
prepričali strokovne komisije, da so jim 
podelile najvišja priznanja na državni ravni. 

Številne kulturne prireditve v vrtcu, šoli in 
izven nje združujejo otroke, učence, učitelje 
ter šolo s starši in okoljem. Pogledamo 
pa tudi preko meja in z mednarodnim 
povezovanjem spoznavamo dežele in 
različne kulture. Z vztrajnim delom 
na medsebojnih odnosih, sprejemanju 
enkratnosti vsakega posameznika in pou-
darjanju tradicije ter vrednot, nam uspeva 
ustvarjalno energijo vseh deležnikov v šoli 
usmerjati v naš vsakdan. 

Tudi v letošnjem šolskem letu načrtuje-
mo pester kulturni utrip, saj nam idej in 
zagnanosti ne manjka. Nov naziv pomeni 
priznanje za dosedanje delo in spodbudo 
za raznoliko kulturno udejstvovanje v pri-
hodnosti. Podpora Občine Mokronog-Tre-
belno in župana, staršev in vseh občanov, 
ki nas spremljate na naših prireditvah, nam 
daje voljo in motivacijo za nove dogodke. 
Zato vsem hvala, ker smo lahko del vas in 
vi del nas.

Naziv najbolj kulturna slovenska šola leta 
2018  je najvišje priznanje JSKD-ja na po-
dročju kulture za osnovne šole. Priznanje 
nam je na svečani prireditvi 21. septem-
bra 2018 v Mariboru podelil predsednik 
države g. Borut Pahor. 

Zvonka Kostrevc, 
ravnateljica

Jelka Gregorčič Pintar – kulturna koordinatorica, Anton  Maver – župan, Zvonka Kostrevc – 
ravnateljica, Borut Pahor – predsednik države in učenci Aleksander Zore, Kaja Dragan, Kristina 
Sinur, Laura Pungerčar, Luka Rejc 

OŠ Mokronog 
najbolj kulturna slovenska šola leta 2018
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Po hribu gor, po hribu dol …
V četrtek, 20. 9. 2018, se je 41 pohodnikov 

podalo na prvi kondicijski pohod. Bil je son-
čen in topel dan. Pot jih je vodila po hribih 
navzgor in navzdol, tako da so dobro urili 
nožne mišice. Prijetna osvežitev v gozdu je 
nudila veliko zanimivih stvari. Opazovali 
in spoznavali so gobe, drevesne plodove in 
življenje v potoku in mlaki. Še skok čez blatno 
cesto in že so zagledali čudovit razgled na 
Mokronog. Vsi pohodniki so uspešno prestali 
prvi kondicijski test in misli jim že uhajajo k 
novim pohodniškim podvigom.

Vrtec Mokronožci v novo šolsko leto
V letošnjem šolskem letu je v vrtcu Mokronožci sedem oddelkov, v katerih je vpisanih 122 otrok. Pet 
oddelkov je Mokronogu, dva pa sta na Trebelnem.

ŠKRATKI

MEDVEDKI

RIBICE

ČEBELICE

MIŠKE 

ŽABICE
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Jesen že počasi trka na naša vrata in oznanja, da smo že zako-
rakali v novo šolsko leto in tako napoveduje pestro dogajanje na 
našem centru. 

Že tradicionalno v mesecu septembru in oktobru potekajo vpisi 
v srednješolske programe s področja ekonomije, trgovine, gostin-
stva in predšolske vzgoje. 

2. oktobra 2018 smo zakorakali v že 21. leto delovanja Univerze 
za tretje življenjsko obdobje Trebnje (UTŽO).  Otvoritev je tokrat 
potekala v Kulturnem domu Mokronogu, kjer so nas prijazno spre-
jeli. Kulturni program so obogatili Glasbena šola Trebnje, plesni 
skupini Ajda in Mavrica, Folklorna skupina Nasmeh in Glasbena 
skupina Brenkice. Tako se bomo od oktobra dalje srečevali na tor-
kovih predavanjih, v krožkih, popotnih malh,… Vse upokojence, 
ki še niste člani UTŽO Trebnje, vabimo da se nam pridružite in 
postanete naš član.

Še vedno se nam lahko pridružite na računalniških delavnicah 
v Krajevni knjižnici Mokronog. Brezplačne delavnice se odvijajo 
enkrat mesečno in jih izvajamo v okviru projekta VGC Marela.

Vas zanima? Pokličite v svetovalno središče na našem centru na 
07 34 82 108 ali se oglasite osebno in z veseljem vam bomo sveto-
vali. Informiranje in svetovanje je za udeležence brezplačno, saj ju 
sofinancirata Evropski socialni sklad in Republika Slovenija. Več o 
izobraževalni ponudbi in drugih naših projektih dobite na www.
ciktrebnje.si ali nas spremljajte na CIK Facebook strani.

Tanja Vrčkovnik in Kristina Jerič

V čarobni kresni noči 23. 
junija lahko po legendi slišimo 
pogovore živali, če nam le uspe 
najti seme praproti in ga spraviti 
v žep. 

Letos se je mokronoška kresna noč odvi-
jala prav ta dan. Obiskovalec je lahko brez 
težav začutil zgovornost pestrega dogajanja 
v kraju na koncu Mirnske doline. Dogodek, 
katerega glavni organizator je Turistično 
društvo Mokronog v sodelovanju s kar se-
demindvajsetimi društvi in organizacijami 

občine Mokronog–Trebelno in društvi zu-
naj nje, se je odvil v odlično organiziranem 
prepletu tradicije in zabave v topli poletni 
noči. Pester program je potekal kar tri dni, 
ponudil pa je možnost kulturnega udejstvo-
vanja, različne delavnice in animacije za 
najmlajše, športniki so se lahko pomerili v 
kolesarskem maratonu po Mirnski dolini, 
vrhunec dogajanja pa je bila predstavitev 
avtohtonih društev in pridelovalcev, ki so 
ponudili mnoge okusne in kvalitetne doma-
če izdelke ter večerna zabava z ansamblom 
Nemir. Dogodka se je udeležilo rekordno 
število obiskovalcev iz mnogih krajev, kar 

je potrjeval tudi polno zaseden šotor, pod 
katerim so za gostoljubje poskrbeli člani 
PGD Mokronog. Pred odrom je bilo nagne-
teno plesišče, ki se ni spraznilo do zgodnjih 
jutranjih ur. 

Razigranost in veselje obiskovalcev ob 
pestro organiziranem dogodku se je tako 
širilo nad strehe mokronoških hiš in sedaj 
vabi tudi vas, spoštovani bralci, da se nam 
prihodnje leto pridružite na jubilejni 30. 
kresni noči, ki bo še posebno izžarevala 
svojo moč.

TD Mokronog

Novo šolsko leto, novi izzivi

Pestro dogajanje na letošnji 
29. Kresni noči v Mokronogu
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Kresna noč v Mokronogu je prireditev, na kateri se je Društvo 
vinogradnikov Mokronog v soboto, 23. junija 2018, slovesno pred-
stavilo številnim obiskovalcem. Dogodek sam po sebi ne bi bil nič 
posebnega, če ne bi društvo imelo vsaj dva razloga za slavje. Prvi 
je obeležje desete obletnice ustanovitve društva in drugi predaja 
mobilnega vinskega hrama svojemu namenu. Slovesnemu dogodku 
so prisostvovali tudi gostje, ki so vsak na svoj način povezani z 
vinom, žlahtno pijačo, ki ob pravi količini sprošča misli in duha. 
Povabilu so se odzvali župan pobratene hrvaške občine Gračišće 

g. Ivan Mijandrušić, župan občine Benedikt g. Milan Gumzar, 
župan občine Mokronog-Trebelno g. Anton Maver, predsednik 
Zveze društev vinogradnikov Dolenjske g. Miran Jurak, 20. 
cvičkova princesa Ana Pavlin, aktualni kralj cvička g. Jernej 
Martinčič, 21. vinska kraljica Slovenije Maja Žibert, župnik g. 
Klavdijo Peterca, članice in člani društva ter ostali. V krajšem 
nagovoru se je Toni Bulc, predsednik društva, ozrl na prehojeno 
pot. „Bili smo prisotni na številnih dogodkih doma in na tujem. 
Eden takih, na katerega smo še posebej ponosni, je kronanje 21. 
Vinske kraljice Slovenije. Osnovna naloga društva je, da izobražuje 
člane, ki nato s pridobljenim znanjem in z izkušnjami sodelujejo na 
ocenjevanjih vin na tednih cvička, na meddruštvenih ocenjevanjih 
in tudi na državnem ocenjevanju vin v Gornji Radgoni. Lahko se 
pohvalimo s številnimi priznanji in odličji. Le-ta dokazujejo, da 
znamo pridelati odlična vina, med katerimi prednjači naš dolenjski 
posebnež cviček.“  

Pred nekaj leti si je društvo zastavilo cilj, da izdela potujoči vinski 
hram, namenjen predstavitvi naših vin in naše vinorodne dežele. 
Mobilni vinski hram so izdelali člani društva. Hram ima obliko 
soda. Podvozje, na katerem je montiran, je Društvu vinogradnikov 
Mokronog predala v uporabo občina Mokronog-Trebelno. Cilj, za 
katerega si je društvo v zadnjih letih prizadevalo,  je tako dosežen. 
Blagoslov vinskega hrama je opravil župnik g. Klavdijo Peterca. 
Nato je stekla beseda gostov in potem še podelitev odličij in pri-
znanj članom in članicam društva za odlične ocene na 46. Tednu 
cvička. Pri podelitvi odličij sta izstopala dva naša člana. Priznanje 
za vino cviček z oceno 16,20 točke in veliko zlato medaljo je pridelal 
Pavle Železnik, Pavel Jevnikar pa priznanje z veliko zlato medaljo 
za vino bela zvrst in vrhunsko oceno 18,10 točke ter naziv prvaka 
sorte. Podeljene so bile zahvale  članom društva, ki so sodelovali pri 
izdelavi hrama, in donatorjem za denarna sredstva ter material. Pri 
tem je bilo opravljenih preko tisoč prostovoljnih delovnih ur. Ob 
koncu se je predsednik društva, Toni Bulc, zahvalil za sodelovanje 
županu Občine Mokronog-Trebelno, Janezu Cvahtetu za izviren 
projekt, družini Deu, Mizarstvu Vavtar z Bistrice, Monterju Ko-
cjan, članu društva Danijelu Kučiču, Franciju Žibertu – gonilni 
sili društva – in Marjanu Bulcu, pa tudi tistim, ki posebej niso 
bili omenjeni, vendar so bili del  zgodbe. 

V spomin na prehojeno pot je društvo izdalo bilten z naklado 
120 izvodov.

Zapisal T.B.

Milan Gumzar, Miran Jurak, Ana Pavlin, Jernej Martinčič, Maja Žibert, 
Emilija Bulc in Nina Starič s harmoniko

Prapor drži podpredsednik društva Franci Žibert

Drobtinica - malo je... VELIKO  -  

3. sobota v oktobru na 
sejmu v Mokronogu

Spoštovani,
V soboto, 20.10.2018, bomo člani občinskega Rdečega 
križa ponovno na sejmu v Mokronogu v okviru VSESLO-
VENSKE DOBRODELNE PRIREDITVE - DROBTINICA 
- MALO …. JE VELIKO. Sredstva bomo namenili v Šolski 
sklad OŠ Mokronog. Namena delovanja šolskega sklada 
je tudi pomoč učencem iz družin s slabšim socialnim in 
materialnim statusom pri vključevanju v dejavnosti, ki so 
povezane s finančnimi stroški.
Veseli bomo vaše pomoči v obliki donacije domačih peko-
vskih izdelkov (kruh, piškoti, rezanci, domače marmelade, 
med, …), ki jih zbiramo v petek, 19.10.2018, od 18. do 19. 
ure v prostorih KO RK Mokronog (poleg knjižnice, Pod 
Gradom 2). Toplo vabljeni tudi na stojnico Rdečega križa 
v soboto na sejmu kjer bomo veseli vašega prispevka.
„Vsak posameznik lahko naredi zelo malo, 
veliko lahko naredimo samo takrat, 
kadar se postavimo skupaj in kadar hočemo narediti 
nekaj velikega.“   

Prostovoljke KO RK Mokronog, Trebelno, Ornuška vas 
in Čužnja vas in Mladi člani Rdečega križa 

OŠ Mokronog in PŠ Trebelno

10 LET Društva vinogradnikov Mokronog
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Priča, ena najlepših vinskih goric v območju Mokronoga, je bila 
priča tradicionalnemu dogodku, ki ga vsako leto pripravi Društvo 
vinogradnikov Mokronog. Tri dni po velikem šmarnu, na soboto, 
18. avgusta, smo se člani društva zbrali pred zidanico Pavla Železni-
ka. Naš gostitelj je imel od vseh naših članov na 46. Tednu cvička 
v Šentjerneju najbolje ocenjeno vino. Njegov cviček z letnico 2017 
je dosegel 16,20 točke po Buxbaumovi lestvici. Za ta dosežek je 
prejel veliko zlato medaljo. Društvo vinogradnikov Mokronog je 
v svoj pravilnik zapisalo, da člani vsako leto postavimo klopotec 

najboljšemu pridelovalcu cvička, kot priznanje za njegov trud in 
strokovnost, pač po zapisanih kriterijih: 
1.  dosežena najboljša ocena na vsakokratnem Tednu cvička; 
2.  če imata dva člana ali več enako oceno, je boljši tisti, ki je imel 

na društvenem ocenjevanju vin boljšo oceno; 
3.  v primeru, da se kriterija iz 1. in 2. točke izenačita, zmaga tisti, 

ki ima v kleti več cvička. 

Klopotec si je do sedaj pridobilo že sedem članov društva. Pavle 
si je klopotec letos prislužil že drugič, kajti tudi na 44. Tednu cvička 
je dobil za svoj cviček najboljšo oceno. Vsak imetnik klopotca, ki 
je na ocenjevanjih Tedna cvička že zmagal, dobi le tablo z novim 
napisom »Najboljši cviček« in njegovim imenom. To lahko traja 
največ deset let. Šele potem je upravičen do novega klopotca. V 
Pavletovem primeru je že bilo tako: na prsi starega junaka nova 
medalja. 

Dogodka so se udeležili tudi povabljeni gosti, župan občine 
Mokronog-Trebelno, podžupan, predsednik Zveze društev vi-
nogradnikov Dolenjske, 20. Cvičkova princesa in predsednik 
sosednjega društva vinogradnikov z Mirne. Seveda je zmagovalno 
kapljico potrebno pokusiti, kar je najlepše ob zvokih harmonike 
in ubranem petju vaških godcev iz Šentruperta. 

Toni Bulc

Je čas, ki je za nami in čas, ki prihaja. 
Našemu članu, FRANCU ŽIBERTU, se 
je iztekel v sredo, 8. avgusta, ko se je tiho 
poslovil od nas.  Njegovo utrujeno telo ni 
zmoglo več prenašati napora življenja. 
Konec meseca junija letos je izvedel, da je 
neozdravljivo bolan. Čeprav močno potrt 
ob tem sporočilu je upal, da bo še dočakal 
letošnjo trgatev. V vinogradu, ki ga je dan 
za dnem obdeloval in negoval mesec za 
mescem, leto za letom. A upal je zaman. 
Odšel je v nebeške vinograde. 

Zibelka mu je stekla 25. oktobra 1921 
leta na Svetem vrhu. Tam je odraščal in 
doživljal vse radosti in bridkosti takratnega 
časa. Kot mladenič je moral v službo za 
kruhom, za preživetje. V tistih časih ni 
bilo takšnih prevoznih sredstev kot jih po-
znamo danes. Vsak dan je pešačil v rudnik 
Krmelj. Dve uri hoda tja in dve uri nazaj. 
Potem je prišla II. svetovna vojna. Vzela 
mu je štiri leta. Težko je bilo. Svetel žarek 
je prinesla poroka z Veroniko, povila mu 
je pet otrok. Starejši hčeri sta kmalu odšli 
od doma. Martina v Ameriko, Joži v Novo 
mesto. Nato pa šok. Mati njunih otrok je 
po hudi bolezni odšla za vedno. Ostal je 
sam s tremi mladoletnimi otroki. Poleg vseh del na domu je 
hodil pomagat tesarjem in zidarjem, prijel je za vsako delo. In 

ni obupal, življenje mora naprej, posestvo, 
velik dom, vinograd vse je bilo potrebno 
obdelovati. Ves čas je posvetil svoji družini, 
ki jo je imel zelo rad. Otroci so mu poma-
gali dokler so bili doma in še potem, saj so 
radi prihajali domov. Sin Franci, mladi 
gospodar je prevzel večino dela, ki ga ata 
Franc ni zmogel opraviti. Franc je večino 
svojega življenja posvetil vinski trti. Vsako 
leto je že kmalu po trgatvi hitel v vinograd. 
Tudi letos je bil med prvimi, ki so končali 
spomladanska dela. Na Svetem vrhu je 
veljal za pridnega in vestnega človeka, ki 
je rad pomagal sosedom in vaščanom. Bil 
je priljubljen povsod, kjer so ga poznali. 
Bil je človek z velikim srcem, vesele narave, 
rad se je pošalil.    

Član Društva vinogradnikov Mokronog 
je postal ob ustanovitvi društva leta 2008. 
Leto za tem so mu člani Izvršilnega odbora 
društva podelili naziv ČASTNI ČLAN. V 
društvu je aktivno sodeloval pri raznih do-
godkih, z veseljem je dajal na ocenjevanje 
svoje vino, za katero je dobil več odličij. S 
ponosom je sprejel novico, ko je njegova 
vnukinja postala Cvičkova princesa in 
nato še vinska kraljica Slovenije. Našega 

člana ata Franca se bomo spominjali kot velikega prijatelja, 
vinogradnika in dobrotnika

Klopotec spet na Priči

Slovo 
častnega 

člana
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V projekt, ki ga izvaja Društvo Upokojencev Mokronog-Tre-
belno, so vključeni vsi občani Občine Mokronog Trebelno, ki so 
starejši od 69 let, ne samo člani društva upokojencev.  Od leta 2010 
je naše Društvo upokojencev vključeno v ta projekt s ciljem, izbolj-
ševanja kakovosti življenja v starosti z zdravstvenega kot socialnega 
vidika.  S tem projektom  se prostovoljci trudimo zmanjševati stisko 
starejših, da svoje življenje kvalitetno preživijo čim dlje doma.

Na projektu delamo prostovoljci društva upokojencev, ki tudi 
sodelujemo z državnimi inštitucijami in strokovnimi delavci za 
posamezna področja /Center za socialno delo, Dom starejših 
občanov, humanitarne organizacije/. 

 Namen projekta je obiskati vse tiste prebivalke in prebivalce naše 
občine, starejše od 69 let, ki živijo v svojih lastnih gospodinjstvih 
ali pa skupaj s sorodniki in potrebujejo za to, da bi lahko čim dlje 
ostali v svojem domu, dodatno pomoč okolja.

Prostovoljci moramo opraviti   naslednje naloge:
•	 spoznati potrebe starejših, ki živijo doma,
•	 poiskati tiste, ki ne znajo, ne morejo ali pa nočejo iskati pomoči,
•	 vzpostaviti stalen kontakt z javnimi službami in nevladnimi 

organizacijami,
•	 organizirati pomoč v lastnih vrstah,
•	 seznanjati lokalno skupnost o kvaliteti življenja in potrebah 

starejših, ki živijo doma ter 
•	 vzpostaviti nadzor civilne družbe nad delom vseh, ki se ukvar-

jajo s pomočjo na domu.
V naši občini je 395 oseb starejših nad 69 let. V projektu starejši 

za starejše pa deluje 14 prostovoljk. Do sedaj smo obiskali 83 % vseh 
starejših nad 69 let in opravili 2014 obiskov pri starejših. Splošno 
stanje naših obiskanih starostnikov smo ugotavljali z vprašalniki, 
izpolnjenih smo dobili 84 %. Nekaj starejših je naš obisk in sode-
lovanje v projektu odklonilo.

V naši občini živijo starejši tudi sami, ti so najbolj potrebni  naših 
obiskov in pomoči. Ugotavljamo, da že samo naš obisk in čas name-
njen pogovoru prežene osamljenost naših starostnikov. Pomagamo 
tudi pri hišnih opravilih, prevozih v trgovino, do zdravnika in po-
dobno. Naštete aktivnosti niso naloga nobenega institucionalnega 
organa. Opravljamo jih prostovoljke DU Mokronog Trebelno, in 
s tem zapolnjujemo vrzel v skrbi za starejše.  Življenjske zgodbe 
vseh nas so različne in vsaka je zanimiva. Nekatere zgodbe so polne 
optimizma in prijetnih spominov na mlada leta. So pa trenutki, ko 
se srečujemo tudi s stiskami in takrat skušamo pomagati in skupaj 
lahko poiščemo rešitev.

Danes jaz pomagam tebi, jutri bo nekdo mlajši pomagal meni . . .
Lani je ta slovenski program »Starejši za starejše« v Evropskem 

parlamentu v Bruslju prejel nagrado Državljan Evrope, kar je veliko 
priznanje temu  prostovoljnemu delu.

 Vsi, ki želite opraviti dobro delo, lahko pokličete prostovoljko 
zadolženo za vašo vas ali se obrnite na vodstvo DU.

Milica  Korošec, 
predsednica DU Mokronog Trebelno

Tradicionalno letošnje srečanje je bilo v organizaciji DU Velika 
Loka. Zbrali smo se v obnovljenih prostorih krajevne skupnosti. 
Na sestanku predsednikov DU so pregledali dosedanje skupne 
aktivnosti in se pogovorili o medsebojnem nadaljnjem sodelovanju, 
ki je v interesu, da društvo lažje izvede planirano aktivnost.  Med 
tem časom je v prostorih gasilskega doma potekalo tekmovanje 
ekip v igri »pikado«.  Na koncu tekmovanja ekip so se v igri pikada 
pomerili tudi predsedniki. 

Pokal za drugo mesto je prejela ekipa DU Mokronog-Trebelno, 
naša predsednica pa je ubranila prvo mesto.

Meddruštveno srečanje je potekalo v zelo prijetnem vzdušju. 
Gostitelji so poskrbeli tudi za dobro hrano in pijačo. Srečanja se 
je udeležil župan Občine Trebnje, ki je tekmovalcem za dosežene 
rezultate podelil pokale in medalje, prostovoljcem, ki delajo v 
projektu Starejši za starejše v Občini Trebnje, pa podelil priznanje 
in se zahvalil za njihovo delo.

Stane Korošec

Starejši za starejše 

Srečanje Društev upokojencev na Veliki Loki

Dopisujte 
v Odsev
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Delegacije so položile vence 
pri spomeniku padlim domači-
nom v NOB  v Mokronogu, na 
Repovi hiši – ustanovljena 12. 
SNOUB, v Zabukovju –usta-
novljena Mokronoška četa in 
pri spomeniku na Trebelnem, 
kjer je bila ustanovljena Gub-

čeva brigada. V OŠ Mokronog 
je bil tega dne možen ogled slik 
akademskega slikarja Borisa 
Kobeta »Po poteh Gubčeve 
brigade«.  

Tudi letos so se na pot proti 
Trebelnemu podali številni 
pohodniki iz 4 smeri: iz Ždinje 

vasi, Slovenske vasi, Puščave ter 
z Mirne. Na osrednjem prire-
ditvenem prostoru pri Lovski 
koči na Trebelnem se je zbralo 
čez 400 ljudi. Udeležence sta 
nagovorila podpredsednik ZB 
za vrednote NOB Trebnje, Du-
šan Jakopin in gostitelj župan 
Anton Maver, ki je povedal, da 
Občina Mokronog-Trebelno 
ohranja spoštljivi spomin na 
narodno osvobodilni boj med 
drugo svetovno vojno, kakor 
tudi na osamosvojitveno vojno 
leta 1991 in še, da se »žal tisto, 
kar smo pričakovali od osamo-
svojitvene, ni uresničilo.« 

K slavnostnim besedam je bil 
povabljen poslanec v Državnem 
zboru RS, Matjaž Nemec, ki je 
med drugim povedal: »Prav 
Gubčevci so sporočilo, ki ga ne 
more popačiti še tako hoteno 
politično motivirano spremi-
njane zgodovine, ki smo mu 
žal s strani nekaterih priča tudi 
danes, ko srečujemo sovražni 
govor, podtikanja, laži in usta-
vljanje paravojaških enot in to 

Matjaž Nemec in Gubčevec Lado Kocjan

Polaganje venca

Slavnostni govornik

Nagrajenci in voditeljica

Spominska slovesnost
V soboto, 8. septembra 2018, je na Trebelnem 
potekala tradicionalna spominska slovesnost v 
počastitev 76. obletnice ustanovitve Gubčeve 
brigade, 75. obletnice ustanovitve 12. SNOUB in 
77. obletnice ustanovitve Mokronoške čete. 

>>
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javno, brez sramu.« Svoj nastop, 
večkrat prekinjan z odobra-
vajočim aplavzom, je sklenil z 
mislijo: »Bodimo pogumni, sa-
mozavestni, enotni in ponosni. 
Potem bomo kos nalogam pred 
nami. Če kaj, nam to sporoča 
ustanovitev Gubčeve brigade in 
ostali dogodki pred več kakor 
sedmimi desetletji, ko so nam 
naše borke in borce priborili 
svobodo.« 

Združenje borcev za vrednote 
NOB Trebnje je za prizadevno 
delo v društvu podelilo pri-
znanje Jožici Škerbec in Jožetu 
Žužku ter za dobro medsebojno 
sodelovanje Društvu taborni-
kov rodu Mirna reka Mirna. 
ZZB za vrednote NOB Slovenije 
pa se je za pomemben prispevek 
pri delovanju občinske in med-
občinske organizacije borcev za 
vrednote NOB zahvalilo Anto-
nu Mavru s srebrnim prizna-

njem.  Pod kulturni program 
„Tod bodo živeli veseli ljudje“ se 
je podpisal Stane Peček. Izvedli 
so ga učenci Podružnične šole 
Trebelno Tia Babnik, Žana Ho-
čevar, Bor Moltara in Žan Sven-
šek z mentorico Sašo Brudar, 
Ženski pevski zbor Zimzelen 
Mirna s harmonikarjem San-
dijem Ravbarjem iz Glasbene 

šole Trebnje, recitatorja Jože 
in Zvonka Falkner, Občinski 
pihalni orkester Trebnje pod 
vodstvom Primoža Kravcarja, 
kantavtor Peter Dirnberk iz 
Brežic. Povezovala je Mateja 
Vrabec. Na prireditvi so aktivno 
sodelovali tudi pripadniki slo-
venske vojske iz vojašnice Fran-
ca Uršiča Novo mesto, člani 

Društva ljubiteljev starodobnih 
vozil Hrast Tržišče – Duletova 
četa, Slobodanova četa, Gor-
janska četa, Novomeška četa, 
Robkova četa in pripadniki čete 
Milana Majcna. Za dobro po-
čutje številnih udeležencev so 
poskrbeli člani Lovske družine 
Trebelno.

M.V. in S.P.

Naslov razstave se že po nekaj panojih 
izvije kot najbolj iskrena skupinska molitev 
tistega časa, hkrati pa se po sto letih, pa ne 
samo danes, 14. septembra, na otvoritvi v 
Dolenjskem muzeju v Novem mestu, zno-
va sprašuje iz česa je tisti prekleti zid, ali 
prepad, ali sam vrag vedi kaj, ki človeku, 
edinemu med živimi bitji, ki se zaveda 
svoje minljivosti, preprečuje, da tudi ob 
dokumentih lastnih zablod ne spregleda 
in reče sam sebi in vsemu živemu: oprosti, 
nikoli več!

Avtorico razstave in urednico MARJE-
TO BREGAR je tokrat zanimalo zaledje. 
„Orožje v pravem pomenu besede na 
razstavi namenoma ni predstavljeno“, za-
piše v uvodni besedi odličnega devetdeset 
stranskega kataloga, „saj želimo, da nas 
to opomni, da se vojna ni odvijala le na 
bojišču in z orožjem v roki, ampak tudi v 
zaledju, kar je takrat Dolenjska bila.“ Ko 
potem k temu prebereš podatek, da so bili 
pod orožje v enote avstro-ogrske vojske z 
razglasom splošne mobilizacije 28. julija 
1914 vpoklicani vsi moški, stari od 21 do 42 
let, kasneje še mlajši in starejši, ti je jasno, 
kaj in kdo je zaledje. Preprosto: mobilizirani 
kmetje na bojni njivi ne pridelujejo hrane, 
jo pa potrebujejo. In drugi tudi. Če ne gre 
zlepa, gre z rekvizicijo. „Avgusta leta 1915 
je morala mokronoška občina oddati 80 
glav živine,“ beremo v katalogu. „Obseg 

zahtevanih oddaj pa se je še povečal. Tako 
je morala občina Mokronog oddati v jeseni 
1916 30 ton krompirja, 20 ton pšenice, 10 
ton fižola, 20 ton ajde in 20 ton prosa.“  

Zaledje so tudi nosečnice in matere z 
dojenčki. Država ponudi državljanom, da 
lahko postanejo vojni botri, če dojenčkom 
začnejo prispevati po 12 do 14 kron na 
mesec. Za velike zasluge pri podpiranju 
vojnega botrstva je Franc Strupeh, deželni 
pismonoša v Mokronogu, 10. avgusta 1916 
prejel častno diplomo.  Diplomo hrani Miro 
Strupeh. 

Fronta od zaledja zahteva še vse drugo, 
od bolnišnic do nagrobnikov.  Še zvonove.  
Z zvonika na Žalostni gori ga je snela 29. 
januarja 1917.  

Zaledje so tudi migranti in vojni ujetniki. 
V poletju 1915 je v Mokronog pribežalo ve-
liko premožnih Primorcev. Februarja 1916 
je mokronoški župnik v kroniki opisal dva-
najst ruskih ujetnikov, da so sicer delavni, 
ne pa pridni. Istega leta so v trg prišli tudi 
srbski ujetniki. Kronist jih opiše kot lene, 
surove in reveže brez obleke in čevljev. S 
svojci nimajo nobenih stikov, ker so že pet 
let v vojski.

Leto 1918 je mokronoški župnik označil 
kot „leto stradanja, splošnega pomanjkanja, 
leto splošne sleparije, goljufije, odrtije, leto 
nespokorenja.“ 

Skratka, avtorica Marjeta Bregar je zelo 

skrbno presejala tudi mokronoško zaledje, 
čeprav je prepričana, da še marsikaj leži v 
raznih šatuljah, predalih, albumih, ovoj-
nicah in okvirčkih kot spomin ali pa kar 
tako. „Pa je škoda,“ povabi, „nič ne izgubiš, 
če predmet pokloniš muzeju ali pa ga samo 
posodiš za razstavo. V primeru te razstave 
je vsak predmet klic proti vojni. Govorimo 
o vojni – govorimo za mir.“ 

Članke so prispevali še Katarina Dajčman, 
Jože Glavič in Patricija Tratar (knjižničarka 
v knjižnici Pavla Golie Trebnje). Razstava 
bo v Mali dvorani Dolenjskega muzeja 
Novo mesto na ogled do 15. januarja 2019.

Častni pokrovitelj razstave je predsednik 
RS Borut Pahor, kar tudi priča o pomemb-
nosti razstave.

Posebno pozornost na razstavi pa gotovo 
pritegne dokumentarno-umetniški film Jo-
žeta Pogačnika Sarabanda za 17. regiment. 
Posnet je bil na širšem območju Mokronoga 
leta 1975. V filmu preživeli vojaki, domači-
ni, pripovedujejo o svojih vojnih izkušnjah. 
Ob tem se mi kar samo zapisuje, kako bogat 
kulturni večer bi se lahko zgodil v Mokro-
nogu. Mokronožani in okoličani bi v filmu 
gotovo še koga prepoznali, hkrati pa bi nas 
avtorica razstave z živo besedo popeljala 
skozi tisti čas.

Stane Peček

1918, ali nam prineseš MIR?

Nastopajoči

>>
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Poletje smo v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje začeli 
s tradicionalnim dogodkom, Mednarodnim taborom likovnih 
samorastnikov Trebnje. Tako smo v juniju uspešno zaključili že 
51. Tabor, na katerem je sodelovalo devet umetnikov, iz šestih 
držav, ki so našo zbirko obogatili za štirinajst novih del. Trem 
umetnikom, Branki Pirc (Slovenija), Mitji Kokolu (Slovenija) in 

Minni Lehväslaiho (Finska), smo podelili priznanja. Prvič je ume-
tnik prejel tudi Veliko nagrado, to je bil Marc Bourlier (Francija). 
Njegova samostojna razstava bo vključena v prihodnji galerijski 
razstavni program. Na zaključni prireditvi je prisotne nagovoril 
gospod Anton Maver. Za slovo poletju pa smo se družili z vedo-
željnimi otroci v okviru Cikoletja, spoznavali ročno šivanje in z 
naravnimi barvami slikali na svilene rutke.

V teh dneh se že pripravljamo na odprtje naslednje začasne 
razstave z naslovom Zrcaljenja. Razstava tokrat predstavlja sa-
morastniške avtoportrete in portrete ter izbor prejetih selfijev v 
naši Facebook akciji: Selfie z GLST. »Zrcaljenja nas spodbujajo 
k razmisleku o oblikovanju in spreminjanju naših identitet ter 
hkrati o tem kako nas tudi drugi ljudje doživljajo, vidijo. Omogoča 
nam tudi vpogled v likovne samorastnike same, njihovo bistvo, 
doživljanja sveta in samih sebe,« je o razstavi povedala avtorica 
kustosinja Andrejka Vabič Nose. 

Odprtje razstave bo v četrtek, 25. oktobra 2018, ob 18. uri v 
prostorih galerije in bo na ogled vse do nedelje, 10. februarja 2019. 

Za več informacij vas vabimo, da spremljate naš Facebook profil 
in spletno stran: www.galerijatrebnje.si, kjer je objavljen pester 
program delavnic za vse generacije in ljubitelje likovne umetnosti 
ter ponudba bogatih kulturnih dogodkov, ki se bodo odvijali v 
galerijskih prostorih.

Vljudno vabljeni k obisku!
Andreja Hari

Pomladanski čas je ne samo čas prebuja-
nja narave, pač pa tudi čas, ko se vsako leto 
znova na različnih področjih prebuja tudi 
knjižnična dejavnost. Mesec april je mesec 
knjižnih praznikov. 2. aprila, na praznik 
Andersenovega rojstva, smo praznovali 
mednarodni dan knjig za otroke, 23. aprila 
je svetovni dan knjig, 18. – 22. aprila pa so 
potekali že 23. slovenski dnevi knjig. Vsega 
naštetega smo se z različnimi dogodki 
spomnili tudi v trebanjski knjižnici. 

April je tudi mesec zaključevanja 
bralnih značk za otroke in odrasle. Letos 
smo zabeležili največje število bralnih 
potepuhov do sedaj. Vse več bralcev se za 
sodelovanje v bralni znački za odrasle od-
loča tudi v Krajevni knjižnici Mokronog, 
česar smo zelo veseli. Jeseni bomo Bralna 
potepanja športno obarvali. Verjamemo, 
da bo tema k sodelovanju pritegnila še več 
bralcev. Najmlajši obiskovalci knjižnice so 
bili za uspešno opravljen Jurčkov nahrb-
tnik in pridno obiskovanje pravljičnih uric 
nagrajeni s predstavo Mojca Pokrajculja v 
izvedbi Damjane Golavšek. 

April in maj sta tudi meseca knjižnih 
sejmov. Udeležili smo se sejma Bologna 

po Bologni, ki je pregled trenutno najak-
tualnejših in najbolj kakovostnih, tudi na-
grajenih knjig za otroke. Letošnja tematika 
je osredotočena na migrante, umetnost in 
naravo. Že nekaj let so trendovske pred-
vsem slikanice z zelo malo ali celo brez 
besedila. Temu primerne bogate in nazor-

ne naj bi bile ilustracije. Tudi knjižničarska 
stroka se strinja, da je na področju vsebin 
kakovost slikanic nemalokrat vprašljiva. 
Zato bodimo pri izbiri slikanic za naše 
otroke še posebej pazljivi. 

Ste že opazili, da se pred mokronoško 
knjižnico nahaja kovinski zaboj za vra-
čanje gradiva? Če bo knjižnica ob vašem 
prihodu zaprta, izposojeno gradivo vrnite 
v trezor. Razdolžili ga bomo naslednji 
obratovalni dan knjižnice. Verjamemo, 
da vam bo trezor olajšal vračanje knjig iz 
mokronoške knjižnice, ki je sedaj možno 
24 ur na dan, 7 dni v tednu. 

Praznovanju Kresne noči, ki je v Mokro-
nogu že tradicionalno, se bo letos pridru-
žila tudi knjižnica. V četrtek, 21. junija ob 
18. uri, bomo na ploščadi pred knjižnico 
(če bo lepo vreme, seveda, sicer se bomo 
premaknili v knjižnico) skupaj z Alenko 
Lamovšek Stražišar pletli venčke iz kresnic 
in praproti. Vabljeni otroci vseh starosti. 

Pred nami je umirjen poletni čas, pre-
živite ga lepo, naj vam družbo dela tudi 
dobra knjiga. 

Irena Palčar, KPG Trebnje

Župan Občine Mokronog – Trebelno, gospod Anton Maver (prva vrsta, 
na sredini) nas je obiskal ob zaključku 51. Mednarodnega tabora likovnih 
samorastnikov Trebnje. Poleg njega sta tudi župan občine Mirna, Dušan 
Skerbiš in župan občine Trebnje, Alojzij Kastelic. Foto: arhiv GLST.

Galerijska paleta

Knjižnica ni le izposojevalnica knjig
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Občina Mokronog-Trebelno 
je bila v letu 2018 uspešna 
na javnem pozivu LASDBK 
za dodelitev nepovratnih 
sredstev iz naslova 
podukrepa Podpora za 
izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, 
ki ga vodi skupnost s 
projektom Medgeneracijska 
škratodežela Mokronog.

Prva faza projekta je bila usmerjena v 
vzpostavitev potrebne infrastrukture, kjer 
se je uredila učilnica na prostem v Gozdičku 
škratov pri Lovskem domu Mokronog. S 
pomočjo evropskih sredstev se je nabavilo 
škratovo omizje (sestav 5 klopi, mize in 
škratovega stola). Prostor je zelo prijetno 
urejen in je namenjen izobraževanju in 
druženju v naravi. Uredila se je tudi daljša 
in krajša krožna pešpot z začetkom pred 
OŠ Mokronog, ki se nadaljuje za športno 
dvorano po travniku do Majcnove ulice in 
naprej po cesti do kolovozne poti za Žalo-
stno goro proti Ribjeku, nato se pot obrne 
proti Lovskemu domu Mokronog in naprej 
po poti do šole. Daljša pot pa poteka skozi 
Mokronog. V Športnem parku Mokronog 
se je uredil tudi fitnes na prostem ter po-
stavila se je eko sanitarna enota. V sklopu 
projekta se je uredil tudi drevored v Mokro-
nogu. Partnerji v projektu so Lovska druži-
na Mokronog, Osnovna šola Mokronog in 
Društvo upokojencev Mokronog-Trebelno.

V drugi fazi se načrtujejo številne delav-
nice, ki bodo potekale v mesecu septembru, 

oktobru in novembru 2018. Tako bodo v 
času sejma potekale delavnice za otroke, 
na katerih bodo otroci skupaj s starši, ba-
bicami in dedki ustvarjali različne izdelke 
iz naravnih materialov, se igrali in družili. 
Septembra je bila organizirana rokodelska 
delavnica, kjer so številni domači rokodelci 
predstavili znanje, ki se prenaša iz roda v 
rod. Za dobro vzdušje so poskrbele članice 
Tavžentrož s čajanko in vinogradniki z 
vinskim hramom.

Hkrati so potekale tudi delavnice za 
otroke na temo igre naših babic, ki sta jih 
povezovala Tadej Trinko in Lea Zgonc. V 
sklopu športne delavnice so se predstavili 
tudi taborniki z Mirne. 

Zadnjo soboto v septembru so bile v Špor-
tnem parku Mokronog organizirane prve 
delavske igre, na katerih so se udeleženci 
pomerili v petanki, teku po novi krožni 

poti, se udeležili tečaja nordijske hoje, izo-
braževanja o varni uporabi zunanjih fitnes 
naprav, se podali na krožno kolesarsko pot 
in se pomerili v nogometu. Udeleženci so si 
lahko izmerili tudi krvni tlak in sladkor, se 
udeležili predavanja o tehnikah sproščanja 
ter predstavitev programa DORA. Možen 
je bil tudi ogled reševalnega vozila s pred-
stavitvijo temeljnega postopka oživljanja. 

V oktobru napovedujemo ponovno de-
lavnice za otroke v času sejma, kjer bodo 
otroci spoznavali ročne spretnosti. V četr-
tek, 25. 10. 2018, bo v Knjižnici Mokronog 
predstavitev izdaje nove knjige avtorja 
Staneta Pečka o škratih Mokronožcih ter 
razstava knjig ter ilustracij o škratih Mo-
kronožcih, katerim je dala podobo Jelka 
Godec Schmidt.

Lovska družina Mokronog bo v mesecu 
oktobru in novembru za otroke Vrtca Mo-

Š k r a t o d e ž e l a 
za vse generacije
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kronožci in učence prve triade OŠ Mokronog v učilnici na prostem 
pri Lovskem domu Mokronog organizirala predavanje o skrbi za 
živali in gozd v različnih letnih časih. 

Tudi november bo pester, saj bosta OŠ Mokronog in Vrtec 
Mokronožci organizirala pohod vseh generacij (natančen datum 
bo še naknadno objavljen na spletni strani občine in šole); otroci 
bodo tretjo soboto v novembru izdelovali hišnega duhca, škratje 
Mokronožci pa se bodo potepali po okoliških vrtcih in zabavali 
otroke z zgodbami iz knjige Mokronožci, še sreča, da ste tu, avtorja 
Staneta Pečka.

Celotno naložbo sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja in je za vse udeležence brezplačna.

Mateja Vrabec, koordinatorka projekta

Poletje gre h koncu, dopusti so mimo, Tavžentrože pa smo kar 
naprej v pogonu. Že v začetku januarja smo imele v Trebnjem 
ocenjevanje in razstavo kruha in izdelkov iz kvašenega testa. Kot 
vedno smo članice KO Trebelno in Mokronog dosegle odlične 
rezultate. Še preden je skopnel zadnji sneg, smo izkoristile prosti 
čas za izobraževanje. Kuharski mojster Robi nas je seznanil z 
načinom priprave zdrave hrane, nato pa smo šle še v sosednji KO 
Knežja vas, kjer smo pekli sladke 
dobrote. Praznovanje ob dnevu 
žena v marcu smo združile s ko-
ristnim predavanjem o zdravilnih 
zeliščih. Ga. Sabina Grošelj nam je 
nanizala ogromno nasvetov o nji-
hovi uporabi in zdravilnih učinkih. 
Ker je ena ura minila, kot bi mignil, 
vprašanj pa ni in ni zmanjkalo, smo 
se dogovorile, da jo obiščemo na 
njenem vrtu v Dolu pri Ljubljani, 
kjer nam bo tudi v živo pokazala 
zelišča, da ji bolje spoznamo. To 
smo z veseljem sprejele in izvedle v 
maju, obenem pa smo se povzpele 
na Šmarno goro, saj marsikatera 

od nas tu še ni bila. Vodila nas je naša nekdanja domačinka Ana 
Korenč (Nahtigal), njen mož Andrej pa je prijazno s svojim teren-
skim avtom popeljal gor tiste, ki težko hodijo. Prijazni gostilničar 
nam je razkazal cerkev in vse zanimivosti ter zgodovino tega 
romarskega in izletniškega kraja. Še dobro kosilo in dan je bil 
čudovito zaključen.

Imele smo še kar nekaj akcij na družabnem področju. Pogostile 
smo konjenike na Žalostni gori ob blagoslovu konj za Jurjevo, s 
pecivom pričakale prvomajsko budnico, sodelovale v povorki na 
prireditvi Iz trebanjskega koša, svoj prispevek Kresni noči smo 
dodale na stojnici, kjer smo razstavile in razdelile svoje izdelke 
med občinstvo in še marsikaj bi se našlo.

Seveda smo imele tudi strokovno ekskurzijo po pohorskem hri-
bovju. Doživele smo čudovit dan in se naučile še mnogo koristnega, 
kar nam marsikdaj pride prav.

Kot veste. Tavžentrože ni samo društvo podeželskih žena, pač pa 
se tako imenujemo tudi pevke s Trebelnega. Seveda smo pri zgoraj 
naštetem zraven tudi me, poleg tega pa opravimo še marsikaj. V 
marcu smo priredile koncert ob naši deseti obletnici delovanja. 
Skupaj z gosti smo pričarale nepozaben večer. Poleg nas so nastopili 
še Učenci PO šole Trebelno, Ljudski pevci in godci Trebelno, Cer-

kveni pevci Trebelno, Blaž Punger-
čar in Matej Dragan, Mažoretke iz 
Šentjanža, Društvo harmonikarjev 
Trebelno in škratje Mokronožci v 
spremstvu Bojane Gregorčič, Po-
lonce Bartolj in Andreje Oštir, ki 
so program povezovali in poskrbeli 
za obilico smeha.

Kot vsako leto smo se tudi letos 
udeležile Revije pevskih zborov v 
Trebnjem. 

Zdaj se pod vodstvom Mateja 
Burgerja že pridno pripravljamo 
na naslednje nastope, ki nas čakajo 
do konca leta. 

M.K.

Nikoli pri miru, to smo Tavžentrože

Vabilo
Pevke Društva podeželskih žena Tavžentroža 
Trebelno vabimo dekleta in žene, da se pridružite 
našemu zboru. Potrebno je le veselje do petja in 
nekaj dobre volje. Vaje imamo enkrat tedensko 
in kdaj pa kdaj kakšen nastop. 

Pridite, lepo se bomo imele.

Pokličite na telefon: 070 739 215
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VLJUDNO VABLJENI NA

DELAVNICO UMETNOSTI PRIPOVEDOVANJA 
PRAVLJIC

Z MENTORICO LJOBO JENČE: 

PRAVLJICA 
O PERESCU ZLATEGA 

PTIČKA
petek, 26. in

sobota, 27. oktobra 2018,
v Kulturnem domu Partizan Mirna

Že več kot desetletje se na območju delovanja 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, 

Območna izpostava Trebnje, srečujemo v skrbi 
za lepo pripovedovanje in ohranjanje našega 

ljudskegaizročila.

Pripovedovalci bodo na delavnici razvijali:
- veščino oblikovanja govora;
- delo s prostorom in glasom;
- domišljijo in
 ustvarjalno imaginacijo;
- povezavo govora stelesomin
- petje.

Delavnica je primerna tako za začetnike, kot za 
izkušene pripovedovalce.

Dodatne informacije in prijava
naoi.trebnje@jskd.si ali na T:07/34 81 250 ter na 
M: 031 472 919.

Delavnico posvečamo spominu na redno 
udeleženko naših delavnic, Pavlini Hrovat, 

občanki Občine Mirna, ki je celotno življenje 
posvetila drugim, sočloveku, tako otrokom, kot 

odraslim in malo starejšim in jim predajala bogato 
izročilo slovenske zakladnice ljudskega izročila.
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V soboto, 23. 6. 2018, je v organizaciji 
Kolesarskega kluba Dolenjska Balanca potekal 
13. kolesarski maraton po Mirnski dolini. Letos 
smo ga izvedli po celem starem trškem jedru, 
kar je sami prireditvi dalo poseben čar. Maraton 
je bil v sklopu 29. kresne noči. Popoldan se je 
naš klub predstavil v okviru predstavitev vseh 
društev in klubov v naši občini.

Udeležencem sta bili na izbiro poti dolgi 52 km oz. 32 km in dru-
žinska trasa v dolžini 12 km. Mali maraton je lažji, tako je primeren 
za vse malo manj pripravljene, dolgi maraton je zahtevnejši, saj je 
potrebno premagati kar nekaj klancev v skupni višini 887 metrov.

Družinski trasa je namenjen predvsem kolesarjenju z najmlaj-
šimi, ki se še najbolj veselijo dogodka. Na trasi smo imeli dve 
okrepčevalni postaji, in sicer na Mirni pred tovarno Dana, kjer so 
naše članice poskrbele za vse, ki si potrebovali okrepčilo. Drugo 
okrepčevalno postajo so pripravili dekleta in fantje iz KS Krmelj, 
ki nam pomagajo že vrsto let, in se jim ob tej priliki najlepše 
zahvaljujemo.

Skupno število udeležencev je bilo 109. Veseli nas, da se udeležuje 
našega maratona čedalje več mladih in družin.

Organizator je za udeležence pripravil praktično nagrado v obli-
ki spominske majice, vsak je prejel prednjo in zadnjo lučko za kolo, 
najmlajši pa medalje ter malico. S pokali smo nagradili najmlajšega 
udeleženca, najstarejšega udeleženca in najštevilčnejšo ekipo.

Podelili smo  praktično nagrado najštevilčnejši družini Štrekelj 
iz Ljubljane, ki šteje 7 članov, in  prvemu, ki je prečkal ciljno črto 

Dolenjske  Balance in Lojz lokomotiva

Komentatorka Anita, podžupan Franc Glušič in Lojz Lokomotiva 
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Alojzu Poglavcu (Lojz Lokomotiva), zma-
govalcu lanskega in letošnjega DOS-a, za 
kar mu iskreno čestitamo .

Izmed vseh udeležencev smo izžrebali in 
podelili preko 30 praktičnih nagrad, med 
njimi tri posebno privlačne – počivalnik 
darilo M-Tom, nosilec dveh koles, ki ga je 
podaril Kolesarski center Sevnica, in polet 
z balonom (darilo Dane Mirna) .

Poudariti moramo stalno in zvesto ude-
ležbo večine udeležencev, ki se jih vedno 
razveselimo in so seveda vedno dobrodošli. 
Najštevilčnejša ekipa je bila letos JB Team 
Novo mesto s 13 člani.

Prireditev je minila v lepem sončnem 
vremenu. Naj bo tako tudi naslednje leto, 
ko bo na vrsti 14. kolesarski maratonu po 
Mirnski dolini.

Slike maratona si lahko ogledate na naši 
FB strani Dolenjske balance.

Mitja Sluga, predsednik

Dolenjske  Balance in Lojz lokomotiva

Na startu v Mokronogu

Skoraj še sredi noči, še v temi, malo po 
peti uri smo krenili izpred Upravno-kultur-
nega središča Mokronog. Nalogo uradnega 
fotografa na startu je prevzel župan, ena 
od posnetih slik  je del tega članka. Hvala 

županu za avtorske pravice, če se bo uspel 
dogovoriti z uredništvom za nagrado, pa 
vso srečo. Opremljeni z lučkami in kre-
sničkami smo po glavni cesti krenili proti 
Trebnjem. 

Tema nas je spremljala po celi Mirnski 
dolini. Ko smo prestopili v dolino Temeni-
ce, se je naredil  že pravi,  sicer bolj jesenski 
kot poletni dan.  Moram reči, da smo imeli 
pravo srečo z vremenom, saj smo, kljub 
vsem drugačnim napovedim, imeli celo 
pot skoraj idealne vremenske pogoje. Prvi 
postanek in okrepčilo smo imeli v Teme-
nici pred vzponom in nadaljevanju poti do 
Šmartnega pri Litiji. Tu smo na treningu  
srečali našega kolesarskega prijatelja  Alojza 
Poglavca – Lojz Lokomotiva, ki se je čez 
nekaj dni odpravljal na ekstremno kole-
sarsko Dirko okoli Avstrije (RAA- dolga 
je 2200 km in ima okoli 30.000 m višinske 
razlike). Lahko povem, da je Alojz osvojil 
odlično četrto mesto, pred tem pa je dobil 
tudi DOS – Dirko okoli Slovenije.  

Po okrepčilu smo opravili zahteven 
vzpon in prijeten spust proti Veliki Ko-
strevnici, preko Šmartnega in Litije smo ob 
Savi nadaljevali pot proti Ljubljani. Malo 
pred Dolskim smo imeli prvi in na srečo 
tudi edini defekt. Drago je imel »gumi 
defekt« in družno smo rešili tudi ta pro-
blem. V sobotni dopoldanski gneči smo se 
preko Dola, Brinja, Črnuč in Tacna ognili 
Ljubljane in preko Smlednika ter Godešiča 
prišli do Škofje Loke, kjer smo naredili prvi 
večji postanek. Ker smo napredovali zelo 

Iz doline Mirne do bistre hči planin

Na križišču

V soboto, 11. avgusta 2018, se nas je za cel nonet kolesarjev 
odpravilo s kolesi na popotovanje do Tolmina. 

>>
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hitro, brez problemov in postankov, smo si 
v lokalu »Das ist Walter« privoščili obilno 
pojedino balkanskih dobrot z žara. Dežurni 
reporter Žgajnarjev Franc je to lepo oveko-
večil z nekaj odličnimi fotografijami, ki se 
jih lahko ogledate tudi na naši ali njegovi 
facebook strani. 

Nastal je že lep sončen dan. Kljub občasni 
lenosti zaradi hrane in sonca je bilo potreb-
no spet zajahati kolesa in nadaljevati pot 
po Selški dolini. Mimo Dolenje vasi, kjer 
živijo bratje Prevc, smo preko Selc, kraju, 
ki je dalo ime dolini, prišli v Železnike. Po 
celi Selški dolini je šla pot vseskozi nara-
hlo navzgor in naša skupina se je vse bolj 
razbijala na dve ali več skupin, tako so bili 
tudi postanki čedalje pogostejši.  Eden od 
teh je bil v Železnikih, kjer smo  ob starih 
plavžih naredili nekaj posnetkov in se preko 
Zalega Loga približali izhodišču za napad 
na Petrovo Brdo, 800 m visok prelaz na meji 
med Gorenjsko in Primorsko. Na vznožju 
hriba nam je znanec iz teh krajev pripravil 
okrepčilo, tu pa se nam je priključilo še 
prikupno dekle in naredilo vzpon še bolj 
privlačen. Zmogli smo tudi ta vzpon prve 
kategorije, še nekaj posnetkov na vrhu in 
spust v dolino v Baško grapo. Čeprav nismo 
imeli pravega kosila, smo si privoščili »juž-
no«, in to kar Hudojužno, medtem pa smo 
vstopili tudi že v občino Tolmin, eno naj-
večjih slovenskih občin. Mimogrede, malo 
sem preračunal in ugotovil, da smo na celi 
poti obiskali kar 17 občin. Po Baški grapi, 
dobrih 30 km dolgi dolini, je šlo v glavnem 
navzdol z le dvema manjšima vzponoma. 
Lepa dolina, ki je bila tudi odlična kulisa 

za prvi slovenski celovečerni film »Na svoji 
zemlji«, ki so ga tu posneli leta 1948. Tako 
smo prispeli do Bače pri Modreju, kjer se 
Bača izliva v Idrijco, ta pa se že zelo kmalu, v 
Mostu na Soči, zlije v Sočo. To pa je bil tudi 
naš naslednji cilj, še prej pa smo se kolesarji 
prelevili v mehanike in dobro popravili kolo 
naše mladenke. Ni nam jasno, kako je lahko 
dekle s takim kolesom prevozila Petrovo 
Brdo in ves spust v dolino. 

Ob čudovitem jezeru v Mostu na Soči, 
zavedajoč se, da smo praktično že na 
cilju, smo si privoščili pivo in že pričeli 
strnjevati vtise o poti, ki smo jo opravili.  
V lokalu ob jezeru smo srečali še našega 
soseda Tomaža Strela, ki letos ni skakal v 
vodo, saj se je odločil, da bo rajši sodnik na 
tekmi skakalcev. Čakalo nas je še slabih pet 
kilometrov do Tolmina in še naslednjih pet 
do kampa v Gabrju. Dobre volje smo spet 
posedli na kolesa in ob jezeru napredovali 
proti cilju, toda glej ga zlomka, počasi so 
začele padati težke dežne kaplje. Pospešili 
smo in se še pravočasno rešili pred pravo 
nevihto z zelo močnim vetrom. Zavetišče 
smo našli v bifeju trgovskega centra našega 
najboljšega soseda v Tolminu, pridružila 
se nam je tudi spremljajoča ekipa. Dolgčas 
nam ni bilo, razpoloženje je bilo na višku 
in z lahkoto smo vedrili dobre pol ure.  Dež 
je ponehal, ceste so se odcedile, sonce se je 
vrnilo, kolikor se ga je sploh dalo videti v 
zavetrju vseh gora naokoli, in opravili smo 
še zadnjih pet kilometrov poti.  Dosegli smo 
končni cilj kamp Gabrje, pod istoimensko 
vasjo in ob sami reki Soči. 

Kratka dobrodošlica in osvežitev, potem 

pa še pomembno in zahtevno opravilo – 
postavitev šotorov in ureditev prostora. Bolj 
ali manj uspešno in spretno smo opravili 
tudi to opravilo in ob večerji, ki se je za-
vlekla v pozni večer, še enkrat podoživeli 
lep dan. Čeprav nismo določili dežurstev 
in kljub utrujenosti je varovanje dobro de-
lovalo, to je najbolje pokazal Franc, tokrat 
Samide, ki je Marjana ob odhodu na malo 
potrebo dodobra prestrašil in nadrl, saj  je 
mislil, da je prišel v tabor kakšen »ljubitelj« 
tuje kolesarske  opreme. Mimogrede, vre-
dnost vse te opreme, zbrane na kupu sredi 
šotorišča, ni bila zanemarljiva.

Naslednji dan smo naredili še kratko turo 
po dolini Soče do Napoleonovega mosta in 
Kobarida in po drugem bregu reke nazaj 
v kamp. Pospravili smo šotore in drugo 
opremo, vse zložili v kombi in se z njim 
odpeljali domov. Hvala PGD Mokronog 
za kombi, hvala šoferju Pavletu,  hvala tudi 
ostali spremljevalni ekipi.

Na koncu naj obrazložim še namen in 
vzrok te kolesarske  ture. Točno pred de-
setimi leti 11. avgusta sta se Franc Glušič 
in Drago Kastelic s spremljevalno ekipo 
odpravila na pot od Mokronoga do Tol-
mina. Mislim, da je šlo za nekakšno stavo. 
Vsekakor je bila to lepa tura, dobra družba, 
kot sem že rekel, tudi vreme je bilo na naši 
strani. Zanimivo, da je trasa našega popo-
tovanja vseskozi potekalo ob rekah, obdelali 
smo dobršen del slovenskega rečnega kro-
ga – doline: Mirne, Temenice, Save, Sore,  
Bače, Idrijce in Soče.

Lepe in plodne jesenske dni, 
Kolesarček Balanček

Skoraj na cilju

>>



23
leto XII., številka 45, oktober 2018

V sredo, 8. 8. 2018 so člani DU Trebnje na igrišču na Cvibljah 
organizirali „Meddruštveni turnir v petanki“. Turnirja se je 
udeležilo 17 ekip. Turnir je potekal pod pokroviteljstvom Občine 
Trebnje in je bil namenjen promociji tega, med upokojenci vse 
bolj popularnega športa.  Zmagovalne ekipe so prejele zaslužene 
pokale, ki jih je podelil vodja športne sekcije pri PZDU Dolenjske 
in Bele krajine Dušan Jakopin. Pokal za prvo mesto je prejela ekipa  
Prečne, druga je bila ekipa Velikega Gabra, tretje mesto pa sta si 
delili ekipi Mokronog- Trebelno in Trebnje. 

Milica Korošec

V četrtfinalnih tekmah smo lahko videli 
kar nekaj zanimivih obračunov. Prva tekma 
je bila odigrana med ekipama Gradbeni-
štvo Brgant in Izkušenimi veterani Vinkl. 
Slednji so klonili šele po izvajanju prostih 
strelov. Druga tekma je bila odigrana med 
ekipo Velb team in ekipo ŠD Dole. Igralci 
ekipe Velb team so prikazali boljšo igro 
in se uvrstili v polfinale. V tekmi z največ 
goli so proti ekipi Yugo and El-Di zmagali 
igralci ekipe Prima team. V zadnji in najbolj 
zanimivi tekmi četrtfinala so domačini eki-
pe ŠD Trebelno premagali ekipo Plastoform 
Šmarjeta in se kot zadnji uvrstili v polfinale.

V prvi polfinalni tekmi ekipi Gradbeni-
štva Brgant ni uspel preboj v veliki finale. 
Finala so se namreč veselili igralci iz ekipe 
Velb team. Druga polfinalna tekma je po-
tekala med domačo ekipo ŠD Trebelno in 
ekipo Prima team. Domačini so si z dobro 
predstavo izborili zmago in zagotovili 
mesto v velikem finalu. Za 3. mesto sta se 
v streljanju prostih strelov pomerili ekipi 
Prima team in Gradbeništvo Brgant. Prima 
team si je z razpoloženimi strelci in vra-
tarjem zagotovil tretjo mesto na turnirju.

V finalni tekmi igralci ekipe ŠD Trebel-
no niso uspeli unovčiti prednost domačega 
terena, vendar so morali premoč priznati 
ekipi Velb team, ki bo drugo leto branila 
naslov prvaka in prehodni pokal Občine 

Turnir v petanki: Stane Ložar, Janez Žužek in Branko Škarja

Meddruštveni 
turnir 
v petanki

Podpečina 
gostila že 13. derbi za pokal občine

>>

Športni park Podpečina je bil 15. julija 2018 prizorišče, kjer je 
potekal 13. Nogometni turnir za pokal Občine Mokronog-Trebelno, 
ki ga je organiziralo Športno društvo Trebelno. Na turnirju, ki je 
postal že prava stalnica, je sodelovalo 12 ekip iz celotne Dolenjske. 
Ekipe so bile razporejene v štiri skupine, kjer so v skupinskem delu 
igrale po sistemu vsak z vsakim. Prve dve ekipi v posamezni skupini 
sta napredovali v četrtfinale. 
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Mokronog-Trebelno. Najboljši igralec turnirja je bil Denis Ša-
šek iz ekipe Velb team, najboljši vratar pa Mitja Papež iz ekipe 
ŠD Trebelno.

Vrhunec turnirja je bil ogled finalne tekme Svetovnega prven-
stva v nogometu na velikem platnu, kjer se je zbralo kar nekaj 
navijačev Francije in Hrvaške. Med polčasom finalne tekme so 
se lahko igralci in gledalci preizkusili v streljanju prostih strelov, 
kjer je bil najboljši Žiga Šepic. Po končani finalni tekmi svetovnega 
prvenstva so organizatorji skupaj z županom Antonom Mavrom 

podelili pokale in nagrade vsem prejemnikom. 
»Zahvaljujemo se vsem glavnim sponzorjem Občina Mokronog-

-Trebelno, Agrotes, Cekim electronics, Mesnine Bizjak in Izkopi in 
gradbena dela Andrej Pugelj s.p. in ostalim sponzorjem, ki so omo-
gočili prireditev. Seveda gre posebna zahvala tudi vsem ekipam, 
sodnikoma in ostalim, ki so pomagali pri organizaciji prireditve,« 
strne predsednik Športnega društva Trebelno Luka Kočan z željo, 
da bi sodelovanje ponovili tudi naslednje leto. 

Dragica Ribič

>>

Občina je z izvajalcem del, družbo Rekon, sklenila aneks k po-
godbi za izvedbo del prestavitve ceste skozi preboj Radna vas. Rok 
se podaljšuje za nadaljnja štiri leta, do 30. 6. 2022.  Po zagotovilu 
izvajalca del in občinske uprave je to zadnji rok za izvedbo ceste. 

Upajmo, da se bodo vsi držali dogovora in da bo tako pričako-
vana cesta končno pripravljena za uporabo.

Jerneja Dragan

Rok za izvedbo ceste 
skozi preboj Radna vas 
se zopet podaljšuje

Obvestilo o javnem razpisu za dodelitev štipendij dijakom in študentom Občine Mokronog-
Trebelno za šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019

1.  Predmet javnega razpisa: Podelitev štipendij dijakom in študentom Občine Mokronog-Trebelno za šolsko leto 2018/2019.
2.  Okvirna vrednost in število štipendij: Dodeljene bodo 3 štipendije, in sicer 2 za dijake in 1 za študente. Višina štipendije 

za dijake bo znašala 100,00 EUR mesečno, za študente pa 130,00 EUR mesečno.
3.  Vsebina prijave: Prijava na razpis mora biti izdelana izključno po prijavnem obrazcu, ki je sestavni del javnega razpisa.
4.  Čas in kraj dviga razpisne dokumentacije: Javni razpis je objavljen na spletni strani občine. Obrazci so do izteka prijavnega 

roka dosegljivi v sprejemni pisarni Občine Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, Mokronog in na spletni strani Občine 
www.mokronog-trebelno.si.

5.  Rok za oddajo prijave in način oddaje: Prijavo z vsemi potrebnimi dokazili je potrebno oddati v zaprti kuverti najkasneje 
do 25. 10. 2018, in sicer osebno v sprejemni pisarni občine ali po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Mokro-
nog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog z oznako »Ne odpiraj – vloga za podelitev štipendije«.

6. Dodatne informacije in pojasnila: Mateja Vrabec, tel. 07/ 34 98 266, el. naslov: mateja.vrabec@mokronog-trebelno.si
7. Celotna razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Mokronog-Trebelno www.mokronog-trebelno.si 
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Športna dvorana Mokronog v sezoni 2018-2019 vabi
Športna društva v občini Mokronog-Trebelno in tudi zunanji izvajalci športnih vadb pričenjajo športno  
sezono 2018-2019 v Športni dvorani Mokronog. Izbirate lahko med  različnimi  športnimi panogami. 
Prijave na posamezne vadbe se zbirajo na dan vadbe ali pri posameznih vaditeljih.
Športni pozdrav!   
                                                                                      

Št. Vrsta vadbe Dan Ura Vaditelj / kontaktna oseba Pričetek vadbe

1
AEROBIKA začetni
vodi Meta

ČETRTEK
Mala dvorana  OŠ Mokronog

17.30-18.30 SUZANA GERDEN   031  654 141 4.10.2018

2
AEROBIKA nadaljevalni
vodi Meta

ČETRTEK
Mala dvorana  OŠ Mokronog 18.30-19.30 

SUZANA GERDEN   031  654 141 4.10.2018

3

ODBOJKA 
(kadeti)

(mlajši dečki)
(starejši dečki, kadeti)

PETEK

TOREK, ČETRTEK

18.00-20.00

14.30-16.00
15.00-16.30

IGOR JEVNIKAR  041 623 233

IGOR JEVNIKAR  041 623 233
MATEJ DREŽA    040 667 501

4.9.2018

4.9.2018

4 RITMIČNA GIMNASTIKA V dogovoru s šolo – informacije pri vaditeljici ANDREJKA PAVLIN   040  667 703 oktober
5 JAZZ BALET V dogovoru s šolo – informacije pri vaditeljici ANDREJKA PAVLIN   040  667 703 oktober

6 ŽENSKA REKREACIJA
PONEDELJEK  
Športna dvorana Mokronog

18.15-19.15 MIHAELA JELENC 031 226 691 1.10.2018

7 ZDRAVA REKREACIJA
PONEDELJEK  
Mala dvorana  OŠ Mokronog

17.00-18.00 NADA VIDEČNIK 1.10.2018

8 NOGOMET-odrasli ČETRTEK 20.30-22.00 KLEMEN REBOL 031 357 073 8.11.2018

9
KOŠARKA , BADMINTON - 
odrasli

SREDA 20.00-22.00
FRANC KRŽIČ      051  677 204
MARJAN KOLENC   041  681 338

3.10.2018

10 NOGOMET-odrasli ČETRTEK 19.00-20.30 LUKA KOČAN   031 366 079 8.11.2018

11
PILATES - ZAČETNIKI
 vodi Tanja

SREDA
Mala dvorana  OŠ Mokronog

18.00-19.00 ZLATKA ERPIČ   040 139 776 3.10.2018

12
PILATES - NADALJEVALNI
 vodi Tanja

SREDA
Mala dvorana  OŠ Mokronog

19.00-20.00 ZLATKA ERPIČ   040 139 776 3.10.2018

13 JOGA
ČETRTEK
Mala dvorana  OŠ Mokronog

19.30-21.00 MILICA KOROŠEC   041 455 033 4.10.2018

14
ODBOJKA
(člani, veterani)

PETEK 18.00-20.00 MATIC ŽLAJPAH   051 417 236 5.10.2018

15 KARATE – (5-10 let)
PONEDELJEK
SREDA

15.30-16.30
15.00-16.00

TADEJ TRINKO   041 915 522 10.9.2018

16 KARATE – (10-15 let)
PONEDELJEK
SREDA

16.30-17.30
16.00-17.00

TADEJ TRINKO   041 915 522 10.9.2018

17 KARATE – člani 
PONEDELJEK
SREDA

17.30-19.00
17.00-18.30

TADEJ TRINKO   041 915 522 10.9.2018

18
PILATES in HIIT EFFECT PILATES
vodi Neža

PETEK 
Šola/športna dvorana na Trebelnem

17.30-18.30
nezka.koritnik@gmail.com 
040 429442

12.10.2018

19

RAZGIBANI MALČKI
FIT MALČKI (1-2 leti) 
GIBALČKI (2-4 let)

BABY FIT (6 tednov-12 
mesecev)

TOREK
TOREK

ČETRTEK

Mala dvorana Mokronog

16.30-17.15
17.30-18.15

16.30-17.15

LEA ZGONC 
razgibani.malcki@gmail.com

2.10.2018

4.10.2018

20 INTERVALNA VADBA
PONEDELJEK
Mala dvorana  OŠ Mokronog

18.00-19.00 MATEJA VRABEC 041 392 590 1.10.2018

21 MOŠKA REKREACIJA 
TOREK 
Športna dvorana Mokronog

19.00-20.30 MITJA SLUGA 041 724 203 6.11.2018

22
JUDO VRTEC

PETEK
Mala dvorana OŠ Mokronog

15.00-16.00 INNA TOROPEJEVA 041 545 292 september
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ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

Spoštovani,
sem Franc Glušič, po izobrazbi magister znanosti. V preteklem obdobju ste me podprli pri volitvah za 
svetnika v naši volilni enoti. Kasneje me je župan  imenoval za podžupana občine Mokronog-Trebelno. 
Štiriletni mandat je za nami. V tem obdobju smo skupaj z vašo pomočjo in podporo župana ter občinskega 
sveta izpeljali ogromno projektov. Verjamem, da ste moje delo spremljali in da sem slišal vaše pobude in 
želje ter tudi sam prispeval dobršen del za razvoj našega volilnega območja. Ta cilj nameravam zasledovati 
tudi naprej saj smo uspeli  v  načrtu razvojnih programov umestili kolesarsko stezo (na relaciji Mokronog – 
Mirna – Trebnje), za kar je rezerviranih 300.000,00 EUR sredstev EU preko razvojnega centra  Novo mesto v 
proračunih Občine v naslednjih letih pa tudi preostala sredstva za ta namen. Trasa je že približno začrtana, 
vrednost projekta in rezerviranih sredstev pa je okoli 600.000 EUR

V sklopu izvedbe kolesarske steze se bo rekonstruiral most v Slepšku in na Logu, dograjeni bodo pločniki 
v Slepšku v navezavo na Preloge, izvedla se bo preplastitev in rekonstrukcija več delov obstoječih cest. 
Če kolesarska steza ne bo realizirana bo do rekonstrukcije mostov prišlo samostojno, skupaj z mostom v 
Ostrožniku. Tudi sicer vem, da je potrebna prenova in dograditev dela ceste na Vrh, proti Logu, Ostrožniku, 
ureditev bankin in še kaj. Preveč stvari, da bi jih lahko tu nanizal, je pa to vsekakor izziv usmerjen v prihodnost, 
v razvoj in zadovoljstvo občanov. Tako jaz in vi poznate te cilje in obljubljam, da jih bom zasledoval v dobrobit 
vseh nas. Upam, da sem v preteklem mandatu delal vestno in izpolnil vlogo občinskega svetnika in da mi 
tudi za naslednji mandat pri volitvah namenite podporo. Če bo vaša volja taka, se bom v tej vlogi pošteno 
trudil še naprej. Hvala lepa!                                                                                                                mag. Franc Glušič

Mitja Sluga

Odločil sem se, da bom v volilni enoti 1 kandidiral 
za občinskega svetnika. 

V lokalni samoupravi sem do sedaj deloval kot član odbora 
za družbene dejavnosti. 

Zavzemal se bom za boljše materialne pogoje v občini delujočih 
društev, za boljšo socialno varnost ranljivih skupin naših občanov 

in za celostni razvoj občine .

Snežka Bizjak, 
Neodvisna kandidatka za občinsko svetnico – volilna enota 2
Imam bogate izkušnje na področju bančništva in dovolj ener-
gije, da v občinskem svetu koristno delujem v dobrobit občine. 
Osebno sem bom zavzemala za transparentno delo občinskega 
sveta in občinske uprave, za čim prejšnjo zagotovitev večje 
varnosti pešcev in kolesarjev v prometu, za čim prejšnjo 
ureditev poslovne cone na Puščavi, za čimprejšnjo zago-
tovitev možnosti, da bi mlade družine lahko gradile lastne 
stanovanjske objekte. 

Sem za lepo urejeno, gostoljubno, kulturno, domačinom in 
turistom prijazno občino.

VOLITVE 2018  VOLITVE 2018
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Obvestilo volivcem
Lokalne volitve 2018 - volitve župana in volitve za člane občinskega sveta v 

Občini Mokronog-Trebelno bodo potekale v nedeljo, 18. 11. 2018. 
Glasovanje na voliščih bo potekalo od 7. ure do 19. ure

POSEBNE OBLIKE GLASOVANJA:

1. Glasovanje po pošti
Obveščamo vse volivce, ki so oskrbovanci domov za starejše in nimajo stalnega prebivališča v domu in 
volivce, ki so na zdravljenju v bolnišnicah ali zdraviliščih, v zaporu ali v priporu, da lahko glasujejo po pošti, 
če to sporočijo Občinski volilni komisiji najkasneje deset (10) dni pred dnem glasovanja, 
to je do srede 07.11. 2018. 
Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa  o priznanju statusa 
invalida. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti z območja Slovenije se upoštevajo glasovnice, ki bodo 
prispele na sedež Občinskih volilnih komisij do ponedeljka, 19. novembra 2018 do 12. ure.

2. Glasovanje na domu
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko 
glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo Občinski volilni komisiji najkasneje tri 
(3) dni pred dnem glasovanja, to je do srede 14. 11. 2018.

3. Predčasno glasovanje
Volivce obveščamo, da bo potekalo predčasno glasovanje za vse, ki bodo na dan 18.11. 2018 odsotni iz 
kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), 

v sredo 14.11. 2018,  od 7. ure do 19. ure
na naslovu: Pod Gradom 2, Mokronog – UKS, avla kulturne dvorane. 

Prosimo volivce, ki se nameravajo udeležiti predčasnega glasovanja, da imajo s seboj osebni dokument, ki izkazuje 
njihovo identiteto ter obvestilo o volišču, na katerem bi imeli pravico glasovati v nedeljo, 18.11. 2018. 

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

Tajnica OVK
Mojca Pekolj



Volišča in območja volišč

volišče 001: PETER ŽIBERT, SV. VRH 3, volijo volivci 1. volilne enote naselja Sv. Vrh.

volišče 002: KUČIČ DANIJEL, GOR. LAKNICE 15 A, volijo volivci 1. volilne enote naselja: 
 Gorenje Laknice, Srednje Laknice in Dolenje Laknice.

volišče 003: KULTURNI DOM MOKRONOG, volijo volivci 2. volilne enote - celotnega naselja 
 Mokronog (ulice).
 

volišče 004: GASILSKI DOM MOKRONOG, volijo volivci 
 3. volilne enote naselja: Hrastovica, Most in Bruna vas;   
 5. volilne enote naselja: Puščava in Martinja vas pri Mokronogu

volišče 005: GASILSKI DOM BELI GRIČ, volijo volivci 
 4. volilne enote naselja: Beli Grič, Gorenja vas pri Mokronogu,  
 Križni Vrh, Log,  Ostrožnik, Slepšek, Pugled pri Mokronogu in  
 Ribjek.  

volišče 006: VEČNAMENSKI DOM TREBELNO, volijo volivci 
 6. volilne enote naselja: Brezovica pri Trebelnem, Dolenje   
 Zabukovje, Drečji Vrh, Gorenji Mokronog, Gorenje Zabukovje,  
 Maline, Trebelno.

Volišče 007: ŽAGAR ŠTEFAN, ČEŠNJICE 35 volijo volivci 
 7. volilne enote naselja: Bogneča vas, Češnjice pri Trebelnem,  
 Čilpah, Vrh pri Trebelnem
 

volišče 008: GASILSKI DOM ŠTATENBERK volijo volivci 
 8. volilne enote naselja: Bitnja vas, Brezje pri Trebelnem,   
 Cerovec pri Trebelnem, Jagodnik, Ornuška vas, Podturn, Radna  
 vas, Roje pri Trebelnem in Štatenberk.
 

volišče 009: GASILSKI DOM VELIKA STRMICA volijo volivci 
 9. volilne enote naselja: Cikava, Čužnja vas, Jelševec, Mirna vas  
 in Velika Strmica. 


