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Da bi 

v času, ki prihaja, 
prisluhnili dobri besedi in 

poiskali trenutek za mnogo lepih 
želja. 

Sledite svojim sanjam, kajti če so v 
vašem umu, so že tudi na zemlji. 

Nihče ne more narediti vsega, 
toda vsak lahko naredi 

nekaj. 

župan 
Anton Maver, 
s sodelavci in 

člani Občinskega 
sveta

glasilo Občine Mokronog - Trebelno, december 2019, leto XIII

Božična 
noč naj Vam vsem 

prinese obilo notranjega 
miru, 

veselja in medsebojnega 
razumevanja. 

Zdravo, srečno ter uspešno 
novo leto, vam želi
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Spoštovani 
občani, cenjene 
občanke,
i z tek a  se  le to 
2019, za katerega 
so napovedovali, 
da bo eno najbolj 

ključnih let, ki nas bo prisililo, da bomo 
dokončali aktualne projekte. In res – v naši 
občini smo vanj zakorakali z zaključkom 
velike naložbe na Trebelnem, ki je bogatejše 
za Športni center Trebelno in dozidan vrtec. 
Vsakič, ko obiščem našo podružnično šolo, 
me navdušuje živahnost na svetlih hodni-
kih in radovednost v očeh otrok v učilnicah. 

Čeprav nam še ni uspelo komunalno 
opremiti načrtovane nove poslovne cone 
na Puščavi, lahko zapišem, da je bilo leto 
uspešno. Na razpisu smo pridobili sredstva 
tako za sofinanciranje gradnje infrastruk-
ture v poslovni coni, kot za ureditev medge-
neracijskega centra.  Svoje prostore je dobila 
tudi Glasbena šola Trebnje.  Zadovoljni pa 
smo, da smo obnovili kar tri mostove in 
redno vzdrževali javne ceste in lokalne poti 
in da, so zaživele  tudi tri polnilne postaje 
za električna vozila, ki jih njihovi lastniki  
zaenkrat uporabljajo še brezplačno.

V letošnjem letu smo organizirali dva 
zbora občanov. Oba dogodka sta bila name-
njena temu, da skupaj pogledamo in oceni-
mo prehojeno pot ter poiščemo morebitne 
nove razvojne  priložnosti. Razpravljali smo 
o aktualnih temah: v Mokronogu pogrešate 
denar za obnovo in vzdrževanje cest, na 
Trebelnem pa smo največ govorili o načr-
tovanih investicijah s področja komunalne 
infrastrukture. Načrtujemo izgradnjo 2616 
metrov dolgega glavnega voda za vodovod, 
ki bo povezal zdajšnje, več kot 45 let stare 
vaške vodovodne sisteme Češnjice, Reber 
in Bogneča vas z javnim vodovodnim 
sistemom Trebelno. V vaseh Reber in Bo-
gneča vas so načrtovani tudi obnovi dveh 
vodohranov. V Češnjicah projektiramo ka-
nalizacijo z čistilno napravo.  Za izgradnjo 
le-te se ne bomo odločili, če bo ekonomska 
analiza stroškov pokazala, da je tovrstna in-
vesticija bistveno dražja izbira od izgradnje 
individualnih čistilnih naprav. 

Bilo je leto jubilejev, posebnih priložnosti 
in izjemnih dogodkov. Junija smo se že 

tridesetič prepustili čarobnosti in pra-
vljičnosti, ki jo s seboj prinaša kresna noč, 
septembra smo v Mokronogu na osrednji 
slovenski prireditvi predali štafeto kul-
turne šole skorajda sosednji šoli, Osnovni 
šoli Boštanj, novembra so vsi prostovoljni 
gasilci iz vse Slovenije, ki so si v letošnjem 
letu pridobili naziv častnik ali višji častnik, 
v Mokronogu, na prireditvi Gasilske zveze 
Slovenije prejeli iz rok predsednika Gasil-
ske zveze Slovenije  in poveljnika, Gasilske 
zveze Slovenije listino o  nazivu  gasilski ali 
višji gasilski častnik. 

Povezala so se društva, otroci so poka-
zali svoje talente, gasilcem pa smo se med 
drugim še enkrat znova zahvalili za njihovo 
odprtost, delovanje v dobrobit ljudi in nji-
hovega premoženja ob naravnih in drugih 
nesrečah. 

In nekje vmes so se zvrstila tudi številna 
presenečenja in iskrene dobre želje, ki so 
me ob mojem jubileju napolnile z novo 
energijo in veseljem do vsega lepega, kar 
me obdaja. 70-letnice nisem želel posebej 
izpostavljati, a sodelavci, trebanjska god-
ba, gasilci, Mokre tačke, pevke iz društva 
Tavžentroža, ljudski pevci s Trebelnega, 
prostovoljke RK, OOZB za vrednote NOB 
Mokronog, otroci iz OŠ, sosedje, prijatelji, 

družina … so spontano prinašali lepe misli 
in za vsako sem jim, sem vam še danes in 
zavedno iz srca hvaležen.

Že je tu december. Tudi letos ga polnimo z 
lepimi mislimi, dobrimi željami in trdnimi 
sklepi, kaj vse bo v novem letu drugače. 
Izkušnje kažejo, da imamo priložnost 
spreminjati sebe in s tem našo družino, 
prijatelje, okolje, občino … prav vsak dan. 
Zato, da posredujemo dobre predloge, 
nove ideje in izzive, ki jih bomo znali 
uresničevati skupaj, je priložnost vsak dan 
znova. Veseli bomo pobud in predvsem vaše 
volje, da jih udejanimo skupaj. 

Spoštovane občanke, cenjeni občani, 
želim vam, da bodo praznični dnevi napol-
njeni z vsemi tistimi malimi skrivnostmi, ki 
v resnici štejejo: globok pogled v oči, iskren 
nasmeh, sproščen klepet, topel objem, čas 
zase … v novem letu pa naj bo v vsakem 
dnevu ravno prav zdravja, sreče in uspeha. 
Saj veste: najboljše v življenju je sestavljeno 
iz ljudi, ki jih imamo radi, mest, ki jih obi-
ščemo, in spominov, ki jih ustvarimo. Vse 
dobro vam želim. Pa srečno…!

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 

Dober dan

Dedek Mraz v občini 
Mokronog-Trebelno

Zima, zima bela, vrh gore sedela….
Dedek Mraz prihaja v Mokronog in na Trebelno. Prinesel bo poln koš daril, skupaj pa si boste 
ogledali otroško predstavo.

Na Trebelnem nas bo obiskal v soboto, 21.12.2019, ob 11. 
uri v Športnem centru Trebelno na Trebelnem, potem se bo pa spustil s 
sanmi v Mokronog in nas obiskal v Upravnem kulturnem 
središču Mokronog ob 14. uri istega dne. 

Vabilo so prejeli vsi otroci s stalnim bivališčem in  ki tudi dejansko bivajo v občini Mokronog-
Trebelno v starosti od 1. 1. 2014  do 31. 12. 2018.
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Občinski svet je 18. septembra 
opravil 6. redno sejo 
Občinskega sveta, na kateri je 
bilo na dnevnem redu 9 točk.

1. Občina Mokronog-Trebelno je kot 
ustanoviteljica javnega podjetja Ko-
munala Trebnje d.o.o. imenovala za 
članico skupščine Komunala Trebnje 
d.o.o., direktorico Občinske uprave 
Mokronog-Trebelno, Mojco Pekolj.  
Mandat  članom skupščine traja 4 leta.

2. Občinski svet Občine Mokronog-Trebel-
no se je v skladu s prvim odstavkom 63. 
člena Zakona o javnih financah seznanil 
s polletnim poročilom o izvrševanju 
proračuna občine za leto 2019. 

3. Z dograditvijo Športnega centra Tre-
belno je Občina Mokronog-Trebelno 
pridobila nove športne površine. Spre-
jet je bil Pravilnik o uporabi športnih 
objektov v Občini Mokronog-Trebelno. 
Namen pravilnika je, da se z njim določa 
namen uporabe, upravičence do uporabe 
ter njihove obveznosti, način in pogoje 
za izbor uporabnikov športnih objektov 
v Občini Mokronog-Trebelno.

4. Z novim šolskim letom je potrebno, na 
podlagi javnega razpisa za vpis otrok v 
vrtec, oblikovati oddelke v vrtcu Mokro-
nožci. Na podlagi vpisa otrok in s prido-
bitvijo novih prostorov na Trebelnem se 
na Trebelnem oblikujeta 2 oddelka vrtca, 
v Mokronogu pa 5 oddelkov. V kolikor 
bo še nadalje izkazan interes in potreba 
po odprtju dodatnega oddelka vrtca, se 
bo s 1. 12. 2019 odprl dodaten, polovični 
oddelek prvega starostnega obdobja, s 1. 
3. 2020 pa se ta oddelek napolni s kapa-
citeto 12+2. 

Občinski svet Občine Mokronog-
-Trebelno je sprejel Sklep o oblikovanju 
oddelkov v Vrtcu Mokronožci pri OŠ 
Mokronog za šolsko leto 2019-2020 v 
predlagani obliki. 

OŠ Mokronog skupaj z Občino proučita 
prostorske možnosti kot tudi finančne 
posledice za odprtje dodatnega oddelka na 
Trebelnem ter pripravita analizo, če bo za 
to izkazan interes.

5. Pri točki Premoženjsko pravne zadeve 
je Občinski svet obravnaval odločanje 
o prodaji dela stanovanjskih prostorov 
na naslovu Puščava 1. 

V mesecu novembru je Občinski svet 
opravil 7. redno sejo, na njej pa je imel 12 
točk dnevnega reda, prisotni so bili vsi 
člani, tj. 11. 

1. S strani Občine Mokronog-Trebelno 
je kot predstavnico javnosti v senatih 
za reševanje pritožb zoper policiste na 
Ministrstvu za notranje zadeve Občin-
ski svet imenoval direktorico Občinske 
uprave Občine Mokronog-Trebelno 
Mojco Pekolj. Predstavnik javnosti je 
imenovan za dobo štirih let z možnostjo 
ponovnega imenovanja.

2. Občinski svet je potrdil spremembo 
odloka o ustanovitvi javnega podjetja 
Komunala Trebnje, in sicer v delu, ki 
se po selitvi iz središča mesta Trebnje v 
novi poslovno-logistični center nanaša 
na spremembo naslova podjetja. 

3. Občina Trebnje je izstopila iz SOU 
Mirnska dolina in se priključila SOU 
Dolenjska, Občina Mirna pa se je izja-
snila, da zaenkrat potrjuje sodelovanje 
v naši SOU za obdobje enega leta. Nova 
zakonodaja od 1. 1. 2020 namenja sofi-
nanciranje SOU z najmanj 3 občinami 
in največ 55 % za 6 nalog. Občinski svet 
je po daljši razpravi in seznanitvi glede 
internih natečajev SOU Dolenjska sprejel 
sklep: Dokončno odločanje o Odloku 
o ustanovitvi skupne občinske uprave 
Mirnska dolina se preloži na naslednjo 
sejo Občinskega sveta. Župana Antona 
Mavra je svet pooblastil, da po razjasni-
tvi nastale situacije preveri možnosti za 
dokončno oblikovanje SOU Mirnska 
dolina ali za morebitno priključitev k 
sosednji SOU.

4. Veljavni Odlok o organizaciji in delov-
nem področju Občinske uprave Občine 
Mokronog-Trebelno je bil sprejet 24. 4. 
2007 in objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 63/2007. Zaradi številnih sprememb 
zakonodaje s področja lokalne samo-
uprave, predvsem pa delovno pravne 
zakonodaje, je akt zastarel in potreben 
prenove. Glavna sprememba v odloku je, 
da Občinska uprava ne bo več kot enovit 
organ, ampak bo imela dve organizacij-
ski enoti: kabinet župana in občinsko 
upravo. Potrebna je uskladitev odloka 
z Zakonom o lokalni samoupravi in s 
predpisi na področju delovno-pravne 
zakonodaje. 

 Občinski svet Občine Mokronog-Tre-
belno je sprejel Odlok o organizaciji in 
delovnem področju Občinske uprave 
Občine Mokronog-Trebelno.

5. Občinski svet je potrdil nove cene pro-
gramov Vrtca Mokronožci. Nova cena 
prvega starostnega obdobja je 516,99 
evra mesečno na otroka (3,01 odstotka 
višja kot prej), za heterogeno drugo 
starostno skupino 400,86 evra (3,28 
odstotka višja), za homogeni oddelek 
drugega starostnega obdobja 369,64 evra 
na otroka mesečno (2,08 odstotka višja) 
in za starostno kombinirano skupino 
416,07 evra (0,56 odstotka višja). Za star-
še to pomeni povišanje za nekaj evrov, saj 
v povprečju občina pokrije dve tretjini 
cene, za drugega otroka pa 70 odstotkov 
plača država. Ekonomsko ceno progra-
mov Vrtca Mokronožci je bilo potrebno 
zaradi zakonskih in podzakonskih aktov 
ter dogovorov med vlado in sindikatom 
povišati. Stroški dela za skoraj 25 delav-
cev, kolikor jih je trenutno zaposlenih v 
vrtcu glede na veljavno zakonodajo, so 
za prihodnje leto v primerjavi z letošnjim 
višji v povprečju za 2,24 odstotka, med-
tem ko se materialni stroški in stroški 
živil ne spreminjajo. Nove cene bodo 
veljale od 1. januarja prihodnje leto. 

6. Občinski svet se je seznanil s strateškim 
načrtom krepitve zdravja v občinah 
Trebnje, Mirna, Mokronog-Trebelno in 
Šentrupert, ki ga je pripravila koordi-
natorka Mateja Vrabec v sodelovanju z 
ostalimi občinami, ki tangirajo na Cen-
ter za krepitev zdravja v Zdravstvenem 
domu Trebnje.

7. Seznanil se je tudi z zapisnikoma okto-
brskih zborov občanov. 

8. Nadzorni odbor je podal poročilo o 
nadzoru porabe denarja, ki ga je Športno 
društvo Mokronog prejelo od Občine 
Mokronog-Trebelno na razpisu v letu 
2018 za programe športne dejavnosti in 
za uporabo športnih objektov. Nadzorni 
odbor je ugotovil, da je bilo društvo na 
podlagi razpisa upravičeno do 7.504 
evrov, do roka pa je izdalo za 3.507 
evrov zahtevkov, kolikor jih je bilo tudi 
izplačanih.

Mojca Pekolj, direktorica OU

Poročilo s sej Občinskega sveta 
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Na podlagi Odloka o priznanjih Občine 
Mokronog-Trebelno (Uradni list RS, št. 
89/14) Odbor za priznanja o b j a v l j a

J A V N I   R A Z P I S
za vložitev predlogov za podelitev priznanj 
občine Mokronog-Trebelno v letu 2020

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Občina Mokronog-Trebelno podeljuje 
priznanja zaslužnim občanom, drugim 
posameznikom, podjetjem, zavodom, 
društvom in skupinam, združenjem in 
pravnim osebam za dosežke na področju 
gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, 
športa, ekologije, zaščite in reševanja in na 
drugih področjih človekove ustvarjalnosti, 
ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu 
in popolnejšemu življenju občanov in 
imajo pomen za razvoj in ugled Občine 
Mokronog-Trebelno.
Priznanja, ki se bodo podelila v letu 2020, 
so:
– naziv Častni občan in
– Priznanje Občine Mokronog-Trebelno.
V letu 2020 se lahko podeli en (1) naziv 
Častnega občana in največ dve (2) Priznanji 
Občine Mokronog-Trebelno.
Predlagane kandidate za naziva Častni 
občan in Priznanja Občine Mokronog-
-Trebelno bo potrdil Občinski svet Občine 
Mokronog-Trebelno na predlog Odbora za 
priznanja.
Priznanja bo podelil župan na slavnostni 
seji Občinskega sveta Občine Mokronog-
-Trebelno ob občinskem prazniku.

2. KRITERIJI ZA PODELITEV PRI-
ZNANJ

a.) Naziv Častni občan
Naziv Častni občan se lahko podeli po-
sameznikom, ki so s svojim delovanjem 
vidno prispevali k ugledu, prepoznavnosti 
in razvoju občine, doma ali v tujini oz. 
imajo pomembne dosežke na področju 
znanosti, umetnosti in kulture ter za druge 
izjemne dosežke.

b.) Priznanje Občine Mokronog-Trebelno
Priznanje Občine Mokronog-Trebelno je 
najvišje občinsko priznanje, ki se lahko 
podeli posameznikom, podjetjem, zavo-
dom, društvom ter drugim organizacijam 
in skupnostim za izjemne uspehe na posa-
meznih področjih družbenih dejavnosti in 
gospodarstva, ki prispevajo k nadaljnjemu 
razvoju in ugledu občine. 

3. PREDLAGATELJI
Predlagatelji za podelitev naziva Častni 
občan in priznanja Občine Mokronog-Tre-
belno so lahko fizične in pravne osebe, to 
so društva, organizacije, ustanove in drugi.

4. PREDLOG ZA PRIZNANJE
Predlog za podelitev priznanj mora biti 
pripravljen na obrazcu (objavljen v gla-
silu ODSEV in na spletni strani www.
mokronog-trebelno.si ) in mora obvezno 
vsebovati:
– podatke o predlagatelju (ime oz. naziv, 
naslov, kontaktni podatki),
– vrsto priznanja, za katero se podaja 
predlog (naziv Častni občan ali priznanje 
Občine Mokronog-Trebelno),
– podatke o kandidatu za priznanje: ime 
in priimek (za fizične osebe) ali naziv pre-
jemnika, naslov bivališča oz. sedeža,
– utemeljitev predloga za podelitev pri-
znanja, ki mora odražati dejstva in dejanja 
kandidata, ki so prispevala k ugledu, aktiv-

nem prizadevanju pri prepoznavnosti ob-
čine ali boljšemu gospodarskemu razvoju 
občine kot širše lokalne skupnosti, 
– datum predloga,
– soglasje kandidata, če je predlagan 
posameznik (obrazec – S).

5. ROK ZA PREDLOŽITEV PREDLO-
GOV IN NAČIN ODDAJE
Pisni predlogi morajo biti oddani na 
naslov: Občina Mokronog-Trebelno, Pod 
gradom 2, 8230 Mokronog. Predlogi se 
oddajo v zaprti kuverti z navedenim pol-
nim imenom ali nazivom predlagatelja na 
zadnji strani kuverte in z oznako »Prizna-
nja občine – 2020« na prvi strani kuverte.
Skrajni rok za oddajo predlogov za prizna-
nja Občine Mokronog-Trebelno v letu 2020 
je do vključno 31. januarja 2020. 
Odbor si pridržuje pravico, da predlog 
izloči in ga ne upošteva, če ne bo pripra-
vljen v skladu s pogoji razpisa.

6. INFORMACIJE 
O JAVNEM RAZPISU
Javni razpis bo objavljen na spleti strani 
Občine Mokronog-Trebelno: www.mo-
kronog-trebelno.si in na oglasni deski v 
prostorih Občine Mokronog-Trebelno, Pod 
Gradom 2, 8230 Mokronog.
Dodatne informacije v zvezi z javnim 
razpisom lahko zainteresirani prejmejo 
na Občini Mokronog-Trebelno, kontaktna 
oseba: Mojca Pekolj, tel. 07/34 98 262 ali 
na e-naslov: mojca.pekolj@mokronog-
-trebelno.si .

Številka: 007-0012/2019
Datum: 10. 12. 2019

Snežka Bizjak,
predsednica Odbora za priznanja

V Občini Mokronog-Trebelno je kate-
goriziranih 153.086 m javnih cest, od tega 
57.659 m lokalnih cest in 95.427 m javnih 
poti. Stanje glede lastništva je v velikem 
delu neurejeno. Razlog za to, da so številne 
občinske ceste ali njeni deli še vedno v lasti 
fizičnih oseb, je posledica predvsem prete-
kle ureditve. Izgradnja in rekonstrukcija 
cest je v preteklosti, zlasti v času od petde-
setih do devetdesetih let prejšnjega stoletja, 
potekala na prostovoljnem delu krajanov, z 
njihovimi lastnimi sredstvi ali s sodelova-
njem krajevne skupnosti in največkrat samo 
na podlagi ustnih soglasij ter le v nekaterih 
primerih na podlagi pisnih, a neoverjenih 

izjav o brezplačnem odstopu zemljišč za 
potrebe ceste, medtem ko prenos lastništva 
ni bil izveden. 

Občina Mokronog-Trebelno je pričela 
z aktivnim reševanjem problematike ure-
janja lastništva nepremičnin, po katerih 
potekajo kategorizirane občinske ceste in 
zlasti za odmere v zadnjih letih namenila 
več sredstev (v letih od 2016 do 2019 skupno 
65.721 EUR).  

Odmera občinske ceste po dejanskem 
stanju v naravi je prvi korak za nadaljnje 
postopke urejanja lastništva (sklenitev 
pravnega posla z brezplačnim prenosom, 
odkupom oz. menjavo zemljišč) ter ureditev 

stanja v zemljiški knjigi, za kar poskrbi Ob-
čina Mokronog-Trebelno. Zaradi veljavne 
zakonodaje in odločb upravnega sodišča 
občina kot upravljavec javnega dobra brez 
soglasja lastnika zemljišča ne more izvesti 
postopka urejanja meje in parcelacije, zato 
se obračamo na vse lastnike zemljišč, po 
katerih potekajo javne ceste, da se odzovejo 
vabilu na odmero in aktivno sodelujejo v 
mejno ugotovitvenem postopku.

V letošnjem letu so bile izvedene nasle-
dnje odmere občinskih cest:
1. Odsek JP 926957 Mokronog-Pod Gra-

dom,
2. Odsek JP 927569 Čilpah 8;

Odmere občinskih cest
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Župan Občine Mokronog-Trebelno 
Anton Maver je v začetku jeseni Lokalno 
akcijsko skupino Dolenjska in Bela krajina 
(LAS DBK) povabil k izvedbi 5. seje Skup-
ščine v Občini Mokronog -Trebelno. LAS 
DBK se je povabilu odzval in v sredo, 13. 11. 
2019, so se na Trebelnem v večnamenskem 
prostoru zbrali člani skupščine. 

Na skupščino so bili povabljeni poleg 
članov tudi novi člani, ki so ta dan podpisali 
pristopno pogodbo ter nosilci projektov 3. 
in 4. javnega poziva. Skupščino je sprva 
pozdravil in nagovoril predsednik Igor 
Hrovatič, ki je v nadaljevanju sejo tudi 
vodil. Prisotni člani so bili seznanjeni z 
vsebinskim delom LAS DBK v letu 2018 
in letu 2019. 

V nadaljevanju je bilo predstavljeno 9 
odobrenih projektov na 3. Javnem pozivu, 
ki bodo financirani s strani Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP), in 7 odobrenih projektov na 4. 
Javni poziv, ki bodo financirani s strani 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Na seji so bile obravnavane in potrjene vse 
točke dnevnega reda. 

Po končani skupščini je sledilo druženje 
in pogostitev. Ekipa LAS DBK se v ta namen 
zahvaljuje županu za povabilo.

Napisala:
Mojca Bercko Kralj

LAS DBK

Z zbora občanov
Že majhen naliv povzroči velike težave nekaterim hišam v Šavrgasi, najnižji 

točki Mokronoga. Vgrajena javna kanalizacija ni dovolj pretočna, zato se z 
meteorno vodo okrepljene fekalije sproščajo skozi jaške. Ob hujši plohi, kot je 
bila npr. pred Kresno nočjo, tudi pred gostiščem Deu, trgovino Natura m, na 
delu Florjanske ceste in v Ulici talcev. Večina slišanih mnenj je prepričana, da je 
napaka, ker so v kanalizacijo speljane tudi meteorne vode.  Verjetno je to le del 
problema, menijo drugi, projektanti niso dobro speljali podvodnih poti. In še 
kaj.  Kar mimo pa je na zboru občanov spolzelo zelo tehtno razmišljanje g. Pavla 
Dolenška o primarni napaki, ki je nastala zaradi neupoštevanja osnovnih načel 
urejanja prostora, ki med drugim zahteva usklajevanje različnih interesov, tudi 
zasebnih in ni zgolj strokovno vprašanje in volja konkretnega investitorja. Ko 
so bile prizadete hiše na Florjanski cesti zgrajene, so stale nad nivojem cestišča. 
Opozorila stanovalcev, da se voda ne bo imela kam razliti, so bila „strokovno“ 
preslišana, prav tako, ko se je urejal odtok meteornih voda in kanalizacije. Naj 
sedaj napake plačane naveze naročnik-izbrani projektant-izbrani izvajalec-
-izbrani nadzorni organ trpijo lastniki stanovanjskih objektov?    

Stane Peček

Seja LAS DBK na Trebelnem

3. Odsek LC 295283 Sela pri Štravberku;
4. Odsek JP 925273 Srednje Laknice 16;
5. Odsek JP 926006 Ornuška vas 8;
6. Odsek LC 425614 Ornuška vas–Trebel-

no–Mokronog; 
7. Odsek JP 926081 Roje–Bogneča vas–

Češnjice;
8. Odsek JP 926181 Mirna vas–Roje;
9. Odsek javne poti parc. št. 2173/1 in 

2141/1, k. o. Staro Zabukovje ter parc. 
št. 1518 k. o. Ornuška vas po dejanskem 
poteku zaradi izvedbe investicije;

10. Odsek JP 925202 Drečji Vrh–Žgajnar;
11. Odsek JP 926173 Mirna vas 425502;
12. Odsek JP 925252 G. Laknice 11 (zdru-

žitev parcel po odmeri);
13. Odsek JP 926072 Bogneča vas–Štaten-

berk;
14. Odsek javne poti parc. št. 1075/18 k. o. 

Mokronog po dejanskem stanju;
15. Odsek LC 295283 Sela pri Štravberku.

Saša Hahn
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Od 15.11.2019 do 15.3.2020 
Komunala Trebnje d.o.o. izvaja 
aktivnosti zimske službe, ki 
zajemajo postavitev snežnih 
kolov in ostale zimske prometne 
signalizacije, pluženje ter posi-
panje občinskih cest. Sočasno 
poteka tudi sečnja grmičevja in 
drevja ob občinskih cestah, či-
ščenje muld, jarkov, prepustov, 
jaškov ter podobna dela.

Izvajanje zimske službe je raz-
deljeno na naslednje sklope:
Sklop 1:
Izvajanje zimske službe na 
območju naselij Gorenje La-
knice, Srednje Laknice, Dolenje 
Laknice, del naselja Trščina ter 
zaselek Stara Gora.
(Izvajalec: Lindič Srečko, tel. 
št. 041/683-318)

Sklop 2: 
Izvajanje zimske službe na 
območju naselij Roje pri Tre-
belnem (Podpečina), Čužnja 
vas, del naselja Mala Strmica, 
Velika Strmica, Mirna vas, del 
naselja Jelševec.
(Izvajalec: Grabnar Jernej, tel. 
št. 031/225-065)

Sklop 3:
Izvajanje zimske službe na ob-
močju naselij Trebelno, Maline, 
Gorenji Mokronog.
(Izvajalec: Kramžar Alojz, tel. 
št. 041/865-503)

Sklop 4:
Izvajanje zimske službe na 
območju naselij Mirna vas, del 
naselja Jelševec (Blečji Vrh), 
Cikava, Drečji Vrh.

(Izvajalec: Grabnar Simon, tel. 
št. 041/642-501)

Sklop 5:
Izvajanje zimske službe na 
območju naselij Brezje pri Tre-
belnem, Jagodnik, Radna vas, 
Bitnja vas, del naselja Čilpah, 
Cerovec pri Trebelnem, Če-
šnjice pri Trebelnem, Bogneča 
vas, Štatenberk, del naselja Roje 
pri Trebelnem, Ornuška vas, 
Podturn.
(Izvajalec: Pugelj Primož, tel. 
št. 041/726-626)

Sklop 6:
Izvajanje zimske službe na 
območju naselij Dolenje Zabu-
kovje, Gorenje Zabukovje, Vrh 
pri Trebelnem, Brezovica pri 
Trebelnem, Pugled pri Mokro-
nogu, Ribjek, del naselja Čilpah.
(Izvajalec: Grlica Jože, tel. št. 
041/636-752)

Sklop 7:
Izvajanje zimske službe na 
območju Mokronoga-ulice 
ter naselij Hrastovica, Most, 
Martinja vas pri Mokronogu, 
Žalostna Gora, Sv. Vrh, Bruna 
vas, zaselka Dole in Priča.
(Izvajalec: Bregant Janez, tel. 
št. 041/609-264)

Sklop 8:
Izvajanje zimske službe na 

območju Občine Mokronog-
-Trebelno: lokalna cesta Velika 
Strmica-Čužnja vas-Sv. Peter, 
lokalna cesta Zbure-Mala Str-
mica, lokalna cesta Ornuška 
vas-Mirna vas-Velika Strmica, 
lokalna cesta Poljane-Ornuška 
vas.
(Izvajalec: Strajnar Janez, tel. 
št. 041/722-753)

Sklop 9:
Izvajanje zimske službe na ob-
močju Občine Mokronog-Tre-
belno: lokalna cesta Mirna-Mo-
kronog, lokalna cesta Martinja 
vas pri Mokronogu-Hrastovica, 
lokalna cesta Puščava-Hrasto-
vica-Pijavice, lokalna cesta Or-
nuška vas-Trebelno-Mokronog.
(Izvajalec: Strajnar Janez, tel. 
št. 041/722-753)

Sklop 10:
Izvajanje zimske službe na ob-
močju naselij Beli Grič, Gorenja 
vas pri Mokronogu, Križni Vrh, 
Ostrožnik, Slepšek in Log.
(Izvajalec: Hlebec Davorin, tel. 
št. 070/859-885)

Dežurni delavec za ceste na 
Komunali Trebnje d.o.o., tel. 
št. 031/609-557 oz. 07/348-
12-78).

Bojan Pucelj, občinska uprava
(vir: Komunala Trebnje d.o.o.)

Spoštovani uporabniki  
in poslovni partnerji!

Želimo vam blagoslovljene  
božične praznike  
in srečno 2020.

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

Izvajanje zimske službe na občinskih cestah v 
Občini Mokronog-Trebelno 2019/2020

Spomin na mrtve
Občinska organizacija borcev za vrednote NOB Mokronog-
-Trebelno je ob Dnevu mrtvih, kot vsako leto, pripravila žalno 
slovesnost v spomin na vse domoljube, ki so v II. svetovni vojni 
darovali svoja življenja kot borci v partizanskih enotah, talci, 
žrtve v naci-fašističnih taboriščih ali kot pripadniki osvobodilne 
fronte v okupirani domovini. Na komemoraciji je sodelovalo več 
praporščakov s prapori različnih društev ter organizacij občine 
Mokronog-Trebelno. Učenke OŠ Mokronog so skupaj s svojo 
mentorico Vesno Magovec Regent pripravile lep kulturni pro-
gram, ki ga je s trobento obarval Klemen Kladnik. V imenu obča-
nov se je spominu na pokojne domoljube poklonil g. Anton Maver, 
župan Občine Mokronog-Trebelno.                           Mišo Hrovat
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>>

Približno 5000 obiskovalcev 
iz različnih koncev Slovenije 
in iz sosednjih držav se je prvo 
septembrsko soboto zbralo na 
19. Svetovnem festivalu praže-
nega krompirja v Postojni in 
potrdilo, da je pražen krompir, 
pripravljen na tradicionalen ali 
sodobnejše načine, res lahko 
tudi samostojna jed. Obisko-
valci so lahko izbirali med brez-
plačnimi porcijami, pripravlje-
nimi po kar 89 receptih, ki jih 
je pripravilo več kot 60 ekip iz 
Slovenije in tujine. Kljub temu, 
da se je spražilo blizu osem ton 
krompirja, so porcije hitro po-
šle. Nad njim so bili navdušeni 
celo najmlajši obiskovalci, ki 
so povedali, da ga bodo odslej 
jedli večkrat, ker je bolj zdrav 
kot pomfri.

“Namen festivala je obuditi 
kulturo praženega krompirja, 
ki je stara slovenska jed, za 
pripravo katere pa si je treba 
vzeti nekaj časa, zato ga je žal v 
modernem času začel izpodri-
vati kupljen krompir v vrečkah, 
ki ga daš v mikrovalovko. Tudi 
pomfri se je razširil, ker je zelo 
enostaven za pripravo in poceni, 
a na srečo se ozaveščenost o 
pomenu zdrave, domače, lokal-

no pridelane hrane povečuje. 
Slovenski praženi krompir je 
zagotovo najboljši krompir, 
najvišja kulinarična oblika pre-
delave krompirja,” je prepričan 
Stanislav Menard, predsednik 
Društva za priznanje praženega 
krompirja kot samostojne jedi, 
ki je letošnji festival organizira-
lo v sodelovanju z gostiteljico, 
Občino Postojna. In čeprav smo 
bili vsi na trnih zaradi slabe 
vremenske napovedi, je dež po-
čakal, da je čas za kosilo minil.

Med pražilskimi ekipami sta 
mesto z vonjem po praženem 
krompirju napolnili tudi ekipi 
iz Občine Mokronog – Trebel-
no, in sicer Turistično društvo 
Mokronog in Vinska gorica 
Straža. Izkazalo se je, da se 
je tradicionalni recept naših 
babic izkazal za zmagovitega 
predvsem zaradi domačih se-
stavin – domače svinjske masti 
z ocvirki, krompir in domače 
čebule. Prireditev je pospremil 
tudi pester kulturni in zabavno 
glasbeni program z domačimi 
izvajalci ter tržnica domačih 
pridelkov in izdelkov. 

Sandra Fišter
fotografiji: B. Vrečer 

Prva nedelja v decembru je posvečena 
novoletnemu srečanju starejših občanov, 
starih nad 75 let. Prijeten kulturni program 
so oblikovali učenci in učenke OŠ Mokro-
nog in Glasbene šole Trebnje, Ljudski pevci 
in godci Trebelnega, mažorete Mažoretnega 
društva Trebelno in članice vseh štirih 
Krajevnih organizacij Rdečega Križa, ki 
delujejo v občini Mokronog-Trebelno.

Zbrane sta nagovorila župan Anton Ma-
ver in predsednica Območnega združenja 
Rdečega Križa Trebnje, Mojca Mihevc. 
Prostovoljke so poskrbele za  prijetno dru-
ženje tudi po kulturnem programu, kjer so 

TD Mokronog na Festivalu praženega krompirja v Postojni

Pražilska ekipa TD Mokronog 

19. Svetovni festival 
praženega krompirja v Postojni

Novoletno srečanje starejših
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Na torkovi (19. 11. 2019) 
svečani prireditvi, ki je 
potekala v organizaciji 
Gasilske zveze Slovenije 
(GZS) in Gasilske zveze 
Trebnje (GZT) v Gasilski 
regiji Dolenjska (GRD) 
v dvorani Upravno-
kulturnega središča 
Mokronog, so podelili 
listine za čin gasilski 
častnik in višji gasilski 
častnik. 

V tem letu je  uspešno zaklju-
čilo tečaj gasilskega častnika 
97 tečajnikov v štirih gasilskih 
regijah: Notranjska, Ljubljana I, 
Severna Primorska in Dolenj-
ska. Tečaj za višjega gasilskega 
častnika je potekal v Izobra-
ževalnem centru za zaščito in 
reševanje Ig, in ga je uspešno 
zaključilo 23 tečajnikov. Tudi 
njim so na tej prireditvi izročili 
listine o napredovanju v čin višji 
gasilski častnik. 

Iz Gasilske regije Dolenjska 
je tečaj gasilskega častnika 
uspešno opravilo 23 tečajnikov: 

iz GZ Novo mesto (15), iz GZ 
Šentjernej Joško Jakše in Samo 
Gorišek ter 6 iz GZ Trebnje: 
Andrej Avguštinčič, Stanislav 
Bevec , Mojca Kristan, Rok 
Rajar, Andrej Ulepič, Martin 
Vencelj).

 
Tečaj za višjega gasilskega 

častnika je iz GRD obiskoval 
in uspešno zaključil le Janez 
Pečnik iz PGD Selo pri Mirni 
(GZ Trebnje). 

Veliko število podelitev so 
pospremili nagovori predse-

dnika GRD in GZT Janeza 
Breganta, župana Občine Mo-
kronog-Trebelno Antona Ma-
vra in predsednika GZS Janko 
Cerkvenik ter po zaključku 
podelitve še poveljnik GZS, 
Franci Petek. S simpatičnimi 
kulturnimi drobtinicami so 
svečanost, ki jo je vodila Moj-
ca Femec,  obogatile domača 
lutkovna skupina Mokre tačke, 
učenci harmonike: Maja Pavlin 
Geršak, Anže Krnc, Lovro  
Recelj ter prof. Sandi Ravbar iz 
Glasbene šole Trebnje, orgličar 

se občani zadržali in podružili. 
Vsi, ki se srečanja zaradi bolezni 
niso udeležili,  so jih prostovolj-
ke Rdečega Križa v teh dneh 
obiskale na njihovem domu.

Drobtinica – malo je veliko
Tudi letos je Drobtinica uspe-

la. Tretjo soboto v oktobru smo 
prostovoljke in mladi člani 
Rdečega križa na sejmu ponu-
jali domače izdelke in zbrali 
830 EUR. 

Sredstva smo nakazali v Šol-
ski sklad OŠ Mokronog katerega 
namen je tudi pomoč učencem 
iz družin s slabšim socialnim 
in materialnim statusom pri 
vključevanju v dejavnosti, ki so 
povezane s finančnimi stroški.

Pri tem bi se iskreno zahvalili 
vsem, ki ste prispevali izdelke, 
učencem in učiteljem OŠ Mo-
kronog, ki so pekli in kuha-
li, Društvu podeželskih žena 
Tavžentrože, Cvetličarni Pia, 
Pekarni Mokronog, staršem za 
darovane izdelke in vsem, ki 
ste nas obiskali na stojnici ali 
sprejeli otroke na domovih. 

>>

Na prireditvi prisotna skupina gasilskih častnikov in ena častnica

„Kdor je pripravljen dati, ne da bi dobil, 
je vreden, da dobi, četudi nima, da bi dal.“   

Da bi gledali s srcem,
da bi prepoznali drugačnost časa,
da bi imeli srečo, zdravje, mir
in da bi soustvarjali lepe trenutke. 

Naj tiho, zadovoljno, zdravo 
in polno lepega hrepenenja 
prinese v vaše življenje leto 2020.

prostovoljke
Krajevnih organizacij Rdečega Križa 
Mokronog, Trebelno, Ornuška vas in 

Čužnja vas

V Mokronogu 
gasilska prireditev državnega obsega
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Vlado Gramc iz Krškega ter 
Mešani pevski zbor PGD Zbure 
z zborovodkinjo Aleksandro 
Barič Vovk.

Po zaključku uradne sveča-
nosti je v avli doma Okrepče-
valnica Trebelanček poskrbela 
za prigrizek, gostitelji gasilci in 
gasilke pa za pijačo. 

Ob tem v imenu organizator-
jev izrekamo iskreno zahvalo 
udeleženim prejemnikov činov, 
gostom, Občini Mokronog-Tre-
belno za sprejem v lepo urejeno 
dvorano, vsem nastopajočim in 
vsem, ki so pripomogli kamen-
ček pomoči v organizacijski 
mozaik torkovega svečanega 
dogodka, kjer so bili med pre-
jemniki udeleženci društev iz 14 
od 17 gasilskih regij v Sloveniji.

 

Čestitali tudi županu
Po svečani podelitvi listin 

činov so se v imenu gasilk in 
gasilcev Temeniške in Mirn-
ske doline ter v tem trenutku 
gasilske Slovenije v malem, s 
čestitko poklonili tudi županu 
Občine Mokronog-Trebelno, ki 
je ob koncu oktobra zaokrožil 
okrogli življenjski jubilej. 

Z besedo predsednika GZT  
Janeza Breganta in pesmijo 
zbora in  celotne dvorane so žu-
panu izrazili čestitko ter visoko 
spoštovanje in veliko zahvalo za 
razumevanje, pomoč in naklo-
njenost ter mu zaželeli še vrsto 
let uspešnega sodelovanja.  

Kviz gasilske mladine 
Tekmovanje v kvizu gasilske 

mladine letošnje zadnje no-

vembrske sobote je potekalo v 
športni dvorani OŠ Trebnje v 
organizaciji Mladinske komi-
sije, ki deluje v okviru Gasilske 
zveze Trebnje. Tega tekmova-
nja, ki šteje za tekmovanja v 
prihodnjem letu, se je udeležilo 
64 ekip iz društev trebanjske 
gasilske zveze. Tekmovalci kate-
gorij pionirji, mladinci in gasilci 
pripravniki so se preizkušali v 
teoretičnih in praktičnih ga-
silskih vsebinah in ekipe, ki so 
se povzpele na prva tri mesta v 
posamezni kategoriji, so prejele 
medalje in pokale. Pri pionirjih 
(29 ekip)  so se pokala razvese-
lili v ekipi PGD Občine (Aljaž, 
Nejc, Žan) z mentorico Barbaro 
Primc, na 2. in 3. mesto pa sta se 
uvrstili  kar dve ekipi PGD Sveti 
Križ (/Kevin, Nejc, Anže/, Ma-
tevž, Eva, Živa/) z mentorjema 
Marjano Florjančič in Tadejem 
Nadrihom. Čestitke!

Pri mladincih so od 30 ekip 
medalje in pokal prejele ekipe 
iz PGD Občine (Katarina, Ka-
tja, Kaja) z mentorico Karmen 
Smolič,  PGD Štatenberk (Kaja, 
Lea, Neža)  z mentorico Lauro 
Starič in PGD Sveti Križ (Alja, 
Ana, Anja) z mentorjem Jože-
tom Rajerjem.

V kategoriji gasilci priprav-
niki je sodelovalo 5 ekip, na 
prva tri mesta so se uvrstile 
ekipe PGD Občine (Jure, Jurij, 
Domen), mentorica Karmen 
Smolič, PGD Trebelno (Sara, 
Angela, Kristina) z mentorico 
Majo Grlica in PGD Dobrnič 
(Luka, Klemen, Nina) z mento-
rico Alenko Vovko. 

Naštete ekipe se bodo tako 
prihodnje leto udeležile re-
gijskega tekmovanja v kvizu 
v Gasilski zvezi Šentjernej. 
Verjamemo, da se bodo ekipe 
odlično pripravile na regijsko 
tekmovanje, in se vrnile z vsto-
pnico za državno tekmovanje, 
ki bo potekalo 4. aprila 2020 v 
Trebnjem. 

Zato še toliko bolj srčno želi-
mo ekipam kar najboljše pripra-
ve in odlične rezultate. 

Ob zaključku tekmovanja 
v kvizu gasilske mladine MK 
GZT se zahvaljujemo vsem 
tekmovalkam in tekmovalcem 
ter njihovim mentorjem, ki jih 
vztrajno in dobro pripravijo 
na tekmovalne nastope. Zato 
prav vsem velika zahvala za 
sodelovanje in iskrene čestitke 
za doseže rezultate in uspehe. 

Leto gasilskih jubilejev
Letošnje leto je bilo bogato 

praznovanje gasilskih jubilejev: 
50-letnica Gasilskega muzeja 
dr. Branka Božiča v Metliki, 
70-letnica Gasilske zveze Slove-
nije, 70-letnica gasilske himne, 
ki je zakoreninila v Šmartnem 
pri Slovenj Gradcu ter 150-letni-
ca gasilstva na Slovenskem, ki 
so jo z veliko gasilsko parado in 
svečanostjo obeležili v Metliki, 
zibelki slovenskega gasilstva 
8. septembra 2019, kjer je v 
ešalonu Gasilske regije Dolenj-
ska sodelovalo 130 članov in 
članic, mladine in veteranov iz 
trebanjske gasilske zveze (slika 
Del parade v Metliki). 

Zaključna akademija, kot 
sklepni poklon vsem jubilejem, 
je potekala v Cankarjevem 
domu Ljubljana v organizaciji 
Gasilske zveze Slovenije 15. 
novembra 2019, kjer so tudi 
tokrat sodelovali obiskovalci ve-
ličastne prireditve iz trebanjske 
gasilske zveze (slika Cankarjev 
dom). 

Še posebno smo bili ponosni 
na nastopajoče iz naše zveze na 
tej prireditvi: Mešani pevski 
zbor PGD Trebelno in pevka 
Hana Kanc iz PGD Račje selo. 

Mojca Femec, 
Gasilska zveza Trebnje

Franci Petek - poveljnik GZS, župan Anton Maver, Janez Bregant, Janko 
Cerkvenik- predsednik GZS)

Elektronske 
knjige bodo z 
novim letom manj 
obdavčene

Danes so vsebine, ki jih beremo 
na zaslonih, obdavčene 22 odstotno. 
Z novelo Zakona o davku na dodano 
vrednost, ki je bila sprejeta jeseni, 
pa bo obdavčitev nižja, in sicer 9,5 
odstotno in bo izenačena s tiskanimi 
oblikami.

Elektronske knjige v Sloveniji (še) 
ne nadomeščajo papirnatih knjig, 
katere imajo še vedno veljavo v kul-
turnem, umetniškem in družbenem 
smislu. Po elektronskih knjigah, 
katere so večinoma v angleškem 
jeziku, naj bi pri nas posegalo le okoli 
20 odstotkov prebivalstva. 

Bralne navade naroda veliko govo-
rijo o miselnosti, kulturi in mentaliteti 
ljudi. Skozi leta se je bralna kultura 
Slovencev spreminjala.  Iz raziskav 
o bralnih navadah Slovencev, ki so 
dostopne na spletu, je razvidno, da se 
na žalost v zadnjih letih opaža trend 
upada števila bralcev, krčijo pa se 
tudi finančna sredstva za knjigo. Bolj 
spodbuden pa je podatek, da število 
knjižnih izdaj kljub temu raste ter 
tudi to, da Slovenci še vedno najraje 
beremo v slovenščini, čeprav večina, 
posebej mlajši bralci, nima težav z 
razumevanjem tujega jezika.

Bližnjice do visoke ravni bralne kul-
ture žal ne obstajajo. Se pa moramo 
zavedati, da višji nivo bralne kulture 
vsekakor predstavlja predpogoj za 
blagostanje sedanjih in bodočih 
generacij Slovencev. 

V naslednjem letu se obeta po-
novno znižanje stopnje DDV. Če bo 
predlog novele Zakona o davku na 
dodano vrednost sprejet, naj bi se 
uvedla znižana stopnja davka v višini 
5 odstotkov, ki pa bi veljala za nakupe 
in izposoje knjig, časopisov in perio-
dičnih publikacij tako v tiskani kot v 
elektronski obliki. 

V kolikor se bodo zaradi nižje 
stopnje obdavčitve cene knjig in 
publikacij znižale, bo morda nižja ob-
davčitev le-teh pripomogla k temu, da 
bo slovenska beseda bolj dostopna in 
se bo s tem spodbudila bralna kultura.

Jerneja Dragan



10
ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

Leto 2019 je bilo za PGD Sveti 
Križ posebno, ne samo zaradi 
70. letnice obstoja, predvsem 
zaradi uspehov nad našimi 
pričakovanji. Trdo delo se je 
društvu povrnilo z uspešno 
nabavo vozila GVM-1, za kar so 
zaslužni tako darovalci, kot čla-
ni, ki smo od vrat do vrat prosili 
za prostovoljne prispevke. Naj-
večjo zaslugo za izpeljano akcijo 
do dejanske nabave vozila pa 
pripisujemo predsedniku dru-
štva, ki je s pomočjo podpore 
članov vztrajal, pa čeprav se je 
na čase zdelo nemogoče.

Podmladek društva in men-
torji mladine smo se vse od 
spomladanske orientacije na 
ravni Gasilske zveze Trebnje 
veselili doseženih medalj in 
pokalov. Na tekmovanju Ori-
entacije gasilske mladine, ki je 
potekalo na Trebelnem, so naši 
pionirji dosegli 2. in 3. mesto, 
za pokal Gasilske zveze Trebnje 
na Mirni, pa je ekipa mlajših pi-
onirjev zasedla 2. mesto, ekipa 
mladincev pa 3. mesto.

Brez predaha po tekmova-
njih, smo se člani društva ter 
mladina pripravljali na potek 
in izvedbo uradnega prevzema 
GVM-1 z veselico.  Mladina  je 
cel teden vadila za nastop na 
prireditvi. Prav zaradi njiho-
vega plesa, petja in igranja z 
instrumenti, je bila prireditev 
izjemna. Uspela je tudi veselica, 
saj so jo zadnji gostje zapuščali 
ob zori. Že čez nekaj dni se je 
šest pionirjev in dva mentorja 

udeležilo letovanja gasilske 
mladine v Savudriji, od koder so 
prinesli nove izkušnje, prijatelj-
stva in prijetne spomine. Proti 
koncu poletnih počitnic smo 
začeli s pripravami pionirjev 
na regijsko tekmovanje v ori-
entaciji, ki je potekalo 31.8.2019 
v organizaciji GZ Šentjernej. 
Izjemno smo se veselili doseže-

nega 1. mesta pionirske ekipe, v 
sestavi: Anže Krmc, Kevin Ko-
pina, Nejc Žnidaršič in mentor 
Aleš Zupančič. Že čez dva tedna 
je sledilo državno tekmovanje v 
orientaciji na Kopah, kjer je ta 
ekipa dosegla 2. mesto. Srečni 
in veseli smo  spremljevalci in 
člani, ki so držali pesti doma, 
organizirali sprejem državnih 

vice prvakov v Mokronogu.
Zadnjo soboto v septembru 

smo organizirali Dan gasilske 
mladine GPO Mokronog – 
Trebelno, kjer so najmlajši 
člani vseh društev simbolično 
tekmovali v zabavnih gasilskih 
igrah. Člani so se udeleževali 
društvenih vaj, tekmovanj in 
vaj GPO Mokronog – Trebelno. 

Z vsemi uspehi smo več kot 
zadovoljni. Vsi skupaj smo se 
naučili, da s trdim delom in s 
kančkom sreče lahko dosežemo 
nepredstavljivo, saj sreča čaka 
pogumne. Vsem občanom, 
našim članom in podporni-
kom želimo mirne in prijetne 
božične praznike ter vse lepo in 
srečno v novem letu 2020.

Z gasilskim pozdravom: NA 
POMOČ!

Bernarda Borse Zupančič
Foto: Aleš Zupančič 

Kot bi bilo danes se spomi-
njam februarskega ponedeljka, 
ko sem pred 21. leti nastopil 
službo v tem kolektivu. Nabit je 
bil z neznankami, tremo, ugiba-
nji,  saj sem prihajal iz povsem 
drugačnega delovnega podro-
čja. Seveda tudi odločnosti pred 
izzivi ni manjkalo. V veliko 
spodbudo in oporo pri uvodnih 
korakih sta mi bili zaupanje in 
pomoč predhodnika Staneta in 

celotnega kolektiva. Tako sem 
se v  vzdušju Linhartove vere 
„Eden drug‘mu ogenj dajmo“, ki 
je edina prava za sožitje in na-
predek, naučil osnov šivanja in 
vodenja tekstilne proizvodnje.

Nekako v tem tonu se je g. 
Pavel Jevševar zahvalil kolek-
tivu DOREME, ko je novembra 
odšel v  „penzijo“. DOREMA 
v Mokronogu je v času nje-
govega vodenja preživela kar 

nekaj hudih preizkusov. Trg je 
zahteval vedno nove izdelke in 
hitro odzivno proizvodnjo. To 
je narekovalo gradnjo novih 
proizvodnih prostorov, uvajanje 
novih strojev, nove krojilne lini-
je, kar je za kolektiv pomenilo 
spopad z računalniško tehnolo-
gijo, z novo miselnostjo in vsem, 
kar je razvoj prinašal. Uspeli so 
in uspeva jim.    

Jevševar je posle predal Ma-
tevžu Jurejevčiču.

Poslovilne slovesnosti, pre-
pletene z duhovitimi drobci iz 
skupnega časa, besednimi in fi-
zično oprijemljivimi, so se ude-
ležili tudi predstavniki vodstva 
in lastnikov iz Nizozemske, kar 
je slovesnosti dalo še dodatno 
razsežnost. V današnjem času 
zajedavskega hrematizma, kot 
ga imenuje pater Gržan, že kar 
težko najdeš direktorja neke 
proizvodnje, ki bi ga spoštovali 
tako lastniki, kot delavci.      

Stane Peček

Izvirno darilo kolektiva je Jevševarju izročil novi direktor Jurejevčič.
Foto M. Kapus

Leto izjemnih dosežkov PGD Sveti Križ

Eden drug‘mu ogenj dajmo!



11
leto XIII., številka 50, december 2019

Letošnji oktober smo gasilci 
namenili osveščanju o požar-
ni varnosti v večstanovanj-
skih objektih. V sodelovanju 
s stanovalci in upravnikom 
večstanovanjskega objekta na 
Rožni ulici v Mokronogu smo 
organizirali operativno vajo, 
kjer je sodelovalo vseh pet 
prostovoljnih gasilskih društev 
Občine Mokronog-Trebelno 
ter PGD Trebnje z avtolestvijo.  
Predpostavka vaje je bila požar v 
kleti, ki je hipu zadimil celotno 
stopnišče in se začel prenašati 
na ostrešje objekta, ki je po-
vezano še z dvema sosednjima 
večstanovanjskima objektoma. 
Na operativni vaji smo se gasilci 
in stanovalci lahko preizkusili, 
kako bi ravnali v taki situaciji. 
Ob zaključku vaje smo gasilci 
skupaj z upravnikom, županom 
in prisotnimi stanovalci anali-
zirali izvedeno vajo, poudarili 
pomanjkljivosti objekta in oko-
lice ter predlagali izboljšave. 

Stanovalce ostalih večstano-
vanjskih objektov v Mokronogu 
smo o tej tematiki osvestili z 
izobešenimi plakati in razde-
ljenimi letaki, kjer so podrobno 
opisani preventivni ukrepi, 
evakuacija in umik v varni del 
stanovanja, v kolikor evakuacija 
ni možna. 

Kaj pa če do požara vseeno 
pride? Ali ste pomislili, kako 
lahko predmeti na evakua-
cijski poti in slabša vidljivost 

zaradi dima ali izpada elektrike 
vplivajo na vašo evakuacijo? 
Poskrbite, da bodo evakuacijske 
poti vedno proste in prehodne.

Ob požaru, ki ga ne morete 
omejiti ali pogasiti, se poskušaj-
te čim prej umakniti iz stavbe, 
v kolikor vam razmere to dopu-
ščajo. Pokličite na številko 112 
in, če lahko, o požaru obvestite 
tudi druge stanovalce. Ko pride-
te iz stavbe, se zberite skupaj z 
ostalimi stanovalci na zbirnem 
mestu. Nikoli se ne vračajte v 
stavbo po dokumente ali druge 
vredne predmete. Zaradi vaše 
varnosti se v stavbo lahko vr-
nete šele, ko vam to dovolijo 
pristojne osebe. 

V kolikor zaradi razmer osta-
nete ujeti v stanovanju, skozi 
kukalo vrat preverite stanje 
na hodniku. S hrbtno stranjo 
dlani preverite, če so kljuka 
ali vrata topla. Če so topla, jih 
ne odpirajte, a za lažji vstop 
gasilcev vseeno pustite odkle-
njena. Z vlažnimi brisačami, 
posteljnino ali drugim blagom 
zamašite odprtine na vratih in 
tako preprečite širjenje dima v 
stanovanje. Umaknite se v tisti 
del stanovanja, ki je najbolj 
odmaknjen od požara. Pokli-
čite 112 ter operaterju čim bolj 
natančno povejte, kje natanko 
v večstanovanjskem objektu se 
nahajate. Stopite k odprtemu 
oknu ali na balkon ter tako 
opozorite nase, da vas gasilci 

čim prej opazimo. 
Gasilci svetujemo, da se v 

večstanovanjskih objektih re-
dno izvajajo vaje evakuacije, 
uredijo požarni javljalniki, 

označijo zbirna mesta, uredijo 
postavitvene površine za gasil-
ce, redno pregledujejo gasilniki 
in izvajajo drugi preventivni 
ukrepi za izboljšanje požarne 
varnosti. Ne pozabite določiti 
tudi odgovornih oseb za evaku-
acijo, z mislijo, da so v objektu 
lahko tudi starejše, gluhe, mor-
da slepe osebe, ki bi v kritičnih 
situacijah potrebovale dodatno 
pomoč pred prihodom gasilcev. 
Skupaj z upravnikom stremite 
k temu, da bo za vašo varnost 
poskrbljeno v največji možni 
meri. Če se pa vseeno kaj zgodi, 
smo tu mi.

Z gasilskim pozdravom »Na 
pomoč!«

Matjaž Lovše, poveljnik 
PGD Mokronog

V Rožni ulici

Sto let in tisoč želja
10. septembra 2019 je tudi v krogu svojih najbližjih svoj 

častitljivi jubilej, 100. rojstni dan, praznovala LJUDMILA 
FLORJANČIČ iz Brune vasi. 

Rojena je bila v Gorenjih Laknicah pri Mokronogu kot četrti 
od sedmih otrok, očetu Antonu in mami Angeli Kos. Svojo 
mladost je preživela na domači zemlji, vse izkušnje in znanja, ki 
jih tekom odraščanja pridobila, pa je s pridom uporabljala tudi 
po poroki z Jožetom Florjančičem na njuni kmetiji v Bruni vasi. 

Njeno življenje je bilo polno vzponov in padcev, a njena trdna 
volja jo je vodila in pripeljala do zavidljive starosti. In veseli nas, 
da je še vedno močna in se ne vda. Želimo ji še veliko lepega, pa 
zdravja in dobrega počutja. 

Vanja Žulič

Mesec požarne varnosti 
posvečen večstanovanjskim objektom
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V skupini starejših za sa-
mopomoč Mokronožice so se 
razveselili že 22. številke Utrin-
kov, ki je sledila lanskemu izidu 
zbornika, kjer je zbranih prvih 
21 številk. Vsako leto člani 
skupine pišejo in ustvarjajo na 
izbrano temo. Tokratno številko 
so poimenovali Pot do človeške-
ga srca. Nekaj starejših članov je 
skupino zapustilo, spodbudno 
pa je, da so se tedenskim sreča-
njem pridružile nove članice, ki 
bodo tako nadaljevale tradicijo 
pisanja in druženja. Nad po-
mlajeno zasedbo Mokronožic 
je bil navdušen tudi župan 
Anton Maver, ki si želi, da bi se 
skupina še dolgo srečevala in 
ustvarjala ter tako pripomogla 
k ohranjanju bogate kulturne 
dediščine, ki tudi po zaslugi 

Mokronožic ne bo utonila v 
pozabo. »Novim« Mokronoži-
cam je za dobrodošlico podelil 
cvetove. Zadovoljen je tudi go-
spod Zidar, ki skrbi za urejanje 
besedil in tisk, vsaki številk 
prispeva uvodne misli, z bralci 
rad deli tudi spomine iz mlado-
sti. Vesel je, da s knjižnico dobro 
sodelujejo in da ima kultura 

v kraju mesto, ki si ga zasluži. 
Avtoricam pa je zaželel uspeha 
pri pisanju. Mokronožicam je 
čestitala tudi direktorica knji-
žnice Tanja Cuder, ki se zaveda 
pomena njihovega delovanja, 
tako za knjižnico, kot tudi do-
moznanstvo in širše okolje. Niti 
večera je spretno spletla Mateja 
Vrabec.  

Ob finančni pomoči Občine 
Mokronog-Trebelno smo v 
Krajevni knjižnici Mokronog 
pod mentorstvom izkušene 
kaligrafke Andreje Stankovič 
izvedli 3 delavnice (vsaka je 
trajala 3 ure) kaligrafije. Udele-
ženke so se učile pisave »itali-
ka«, ki je ena najstarejših pisav, 
a kljub temu presenetljivo 
s o dobn a i n  v s e st r a n s ko 
uporabna. Kljub visoko razviti 
digitalni tehnologiji še vedno 
voščilo, vabilo ali le prijazno 
misel radi napišemo ročno 
v umetelni pisavi in s tem 
presenetimo svoje prijatelje 
in znance. Pisale in vadile so 
črke in številke ter se že naučile 
oblikovati enostavno besedilo. 
Delavnice se je udeležilo 12 
udeleženk, ki so s spoznavanjem 

Kot bi kakšen malce spo-
mladansko raztresen čebelar 
razložil panje po razgibanem 
zemljišču, se zdi Martinja vas 
s svojimi domovi, ki se med 
reko Mirno in potokom Savrco 
vidno trudijo, da bi nekako le 
oblikovali opazno vaško jedro. 
Pa jim ne uspeva najbolje. Tudi 
sv. Nikolaj jim ne pomaga kaj 
dosti, saj se je s svojo prijazno 
cerkvico umno umaknil na 
vrh grička. Je pa čebelar zelo 
skrbel za bogato vsebino. Iz 
panja pri odcepu z glavne ceste 
je odletela v slovensko literarno 
zakladnico pisateljica Anica 
Zidar; malo višje je zaključila 
svoj čez sto let dolg polet legen-
darna Poldka Jevnikar; na drugi 
strani grebena je za ravnotežje 
poskrbel Anton Marenče, s po-
dobno dolgim letom;  v Odsevu 
smo nekaj številk nazaj brali o 
Jožetu Marenčetu, ki je bil eden 

redkih, če ne kar edini Dolenjec 
na vrhu sveta; ali pa dr. Irena 
Sedej kot klinična dietetičarka 
in znanstvena raziskovalka in 
prof. kemije dr. med. Ludvika 
Baraga-Žiberna, dolgoletna 
predstojnica oddelka za trans-
fuzijo … in da ne grem od panja 
do panja, se danes sprehodimo 
po poti, ki pelje iz Mokronoga 
proti Sv. Roku. Ko se pot na 
Štajngrobu prevesi navzdol, 
zadržimo korak pri drugi hiški. 
Tu je bil doma ANTON KOVA-
ČIČ, ki je del svojega življenja 
preživel 4 metre pod morsko 
gladino.  In na tem mestu je pro-
stor za vprašanje iz naslova, za 
današnji čas neumestno, ne pa 
za čas po drugi svetovni vojni, 
ko je slovensko morje čakalo na 
nadaljnjo usodo v Svobodnem 
tržaškem ozemlju, kot je do-
ločala mirovna pogodba med 
Italijo in zavezniškimi  silami 

iz leta 1947. Gospod Kovačič (v 
družbi s Tonetom Marenčetom 
smo kramljali v mokronoškem 
Paradižu) se je vprašanju na-
smehnil, kot bi mu ponudil 
album s starimi slikami. Začel 
ga je listati in fotografije pre-
mišljeno postavljati v čas in 
prostor, z vsemi letnicami, celo 
urami, ko so fotografije nasta-
jale.  Poenostavljeno povedano 
(brez ponavljanja, da je bila Slo-
venija takrat del Jugoslavije) je 
slovenska vlada gledala naprej, 
preprosto, če se nam odprejo 
morska vrata v svet, bomo 
potrebovali mornarje.  Ustano-
vljena je bila srednja pomorska 
šola.  Mulca iz Štajngroba je za 

šolo nagovoril mulc Strmole iz 
Tržišča, s katerim sta se z vla-
kom vozila v novomeško nižjo 
gimnazijo. Ob sta bila sprejeta 
in tudi uspešno dokončala šola-
nje. Potem pa: diploma v žepu, 
službe nikjer. Zaposlil se je v lju-
bljanskem Litostroju, v kontroli 
modelov za odlitke v livarnah, 
kjer pa le ni čisto izgubil stika s 
plovbo, saj je delal na montaži 
ladijskih motorjev. Ostal je leto 
in pol. Medtem so se leta 1954, 
s t. i. londonskim sporazumom, 
morska vrata v svet odprla: cona 
B je pripadla nam. Še istega leta 
je bilo ustanovljeno slovensko 
pomorsko transportno podjetje 
Splošna plovba Koper, ki se je 
hitro okrepilo z ladjami Martin 
Krpan, Gorenjska in z edino če-
zoceansko ladjo Rog. Naenkrat 
so postali šolani mornarji zelo 
iskani. Anton, ki se je ravno za-
čel uveljavljati v Litostroju, je bil 
seveda dobrodošel, čeprav kar 
malo razočaran nad sprejemom 
na ladjo. Opravljati je moral 
najtežja in najbolj zoprna dela, 
ki jih je na ladji kolikor hočeš. 
Tako je ladjo spoznal v vseh po-
gledih in v vseh kotičkih, kar je 
tudi pričakoval. Vmes je opravil 
še izpit za strojnega tehnika in 

Kako pride mulc 
iz Štajngroba 
v mornarico

Tisoč razlogov, da se dobimo v mokronoški    knjižnici
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na ladji Martin Krpan postal 1. 
oficir stroja, ki je odgovoren za 
mehanski ladijski pogon ter de-
lovanje in vzdrževanje mehan-
skih in električnih naprav. Iz 
teh časov se „najraje“ spominja 
potovanj skozi Sueški prekop in 
po tropskih predelih indijskega 
oceana, ko vročina v strojnici 
ni in ni zlezla pod 52 stopinj 
Celzija. Moštvo je imelo okrog 
glave ovite posebne brisače, kot 
kakšne turške turbane, da jim 
znoj ni zalival oči. 

Posebno poglavje Antonove-
ga pomorstva pa je legendarna 
ladja ROG.  Dolga je bila 134,6 
m, široka 17,3 m, nosila pa je 
lahko 10.310 ton. Poganjal jo 
je 3 cilindrski parni stroj s 60 

obrati na minuto in z močjo 
1.600 konjskih moči, ki je dnev-
no porabil 25 ton mazuta.  Rog 
je bil prva slovenska ladja, ki je 
pod poveljstvom kapitana dolge 
plovbe Baldomirja Podgornika 
obplula svet. Na tej vožnji jo je v 
noči od 25. na 26. februar 1956 
ob japonski obali ujel besneči 
tajfun.  Dvajsetmetrski valovi 
so se valili kot odtrgane gore, na 
ladji razbijali reševalne čolne in 
drugo opremo.  Odnesli so tudi 
enega člana posadke. Niso ga 
mogli rešiti. Vendar se posadka 
z vrhunskim kapitanom ni dala 
premagati. Iztrgala je ladjo iz 
uničujoče sile in jo zasidrala v 
pristanišču Hokodate. Sprejeli 
so jo kot čudež, saj je isti tajfun 

požrl štiri ladje s posadkami 
vred.  

Se pa g. Kovačič, asistent 
stroja, s tega potovanja s širo-
kim nasmehom spominja, ko 
je Rog, kot prva slovenska ladja, 
22. marca pristal v Tsingtau na 
Kitajskem. Deležni so bili naj-
višjih partijskih časti, pa tudi 
božanske večerje in večurnega 
kulturnega programa. Tega se 
ne da opisati, to lahko le doživiš.

Po treh letih in dobrih dveh 
mesecih se je, tudi na veliko in 
vztrajno željo soproge Slavke, 
poslovil od valov, se zaposlil 
nazaj v Litostroju kot glavni 
kontrolor ladijske opreme in 
nato v Metalki dočakal pokoj-
nino kot šef izvoza vijakov na 

zahodno tržišče. Veste, pojasni, 
ko opazi moj začuden pogled, 
takrat je malo Slovencev obvla-
dalo angleščino, jaz pa sem bil z 
njo na TI. Drugo znanje pa sem 
nabiral sproti. 

Žal mi je, ker pogovora nisem 
posnel. Pa še to, priznam, vmes 
sem pozabil zapisovati. Nekaj se 
je vseeno ujelo za ta zapis. 

Hvala gospod Anton Kovačič, 
mornar, častnik stroja iz Marti-
nje vasi. Naj bo ta površen zapis 
čestitka za vaš  88. rojstni dan, 
ki ga boste praznovali 26. janu-
arja. In mirno plovbo naprej.

Stane Peček

Srečno
2020

"Besede so, po mojem ne
tako skromnem mnenju,

naš največji, neizčrpen vir
čarovnije, zmožne tako

škoditi kot zdraviti."
                                               HP. Svetinje smrti

 
 

Veliko čarobnih trenutkov, 
preživetih ob knjigi,

vam želi kolektiv
Knjižnice Pavla Golie Trebnje 

Tisoč razlogov, da se dobimo v mokronoški    knjižnici
kaligrafske pisave razvijale svo-
jo domišljijo in kreativnost in se 
pri tem zabavale. Komaj čaka-
mo letošnja novoletna voščila. 

Tudi 6. november je bil za 
trebanjsko knjižnico pomem-
ben dan, saj smo organizirali 
strokovno posvetovanje Poti 
do knjige, ki se ga je udeležilo 
več kot 90 knjižničarjev iz vse 
Slovenije. Z različnimi projekti 
za otroke knjižnice spodbuja-
mo družinsko branje in tako 
otrokom približamo knjigo že 
v njihovem predbralnem obdo-
bju, kasneje pa jih spodbujamo 
na začetku njihove bralne poti. 
Predvsem pa je pomembna po-
vezovalna vloga, ki jo knjižnica 
lahko odigra v sodelovanju z 
vrtci, šolami, zdravstvenimi in 
drugimi ustanovami, ki izvajajo 

programe družinskega branja. 
Pogosto je namreč zaznati 

strah, da utegne zanimanje za 
knjige postopoma izginiti, če 
ne bomo k branju spodbujali že 
najmlajših. Dogodek je potekal 
kot predstavitev dobrih praks, 
ki se izvajajo v različnih splo-
šnih knjižnicah po Sloveniji. 
Udeleženci so se strinjali, da 
je kljub današnji visoko razviti 
informacijski tehnologiji branje 
še vedno zelo pomemben del 
otrokovega razvoja, saj s pomo-
čjo knjige spoznava svet in ljudi 
okoli sebe. 

Pri tem imajo še posebej veli-
ko vlogo starši, ki lahko s sku-
pnim branjem otroku približajo 
knjigo, mu privzgojijo ljubezen 
do branja in hkrati skupaj pre-
živijo dragocene trenutke. Da 

bo branja doma tudi v večini 
družin temeniške in mirnske 
doline, vas prijazno vabimo v 
Knjižnico Mokronog, kjer bo-
ste preživeli prijetne trenutke 
morda ob knjigi, reviji, morda 

vam pot prekriža nekdo, ki ga 
že dolgo niste srečali in bo zato 
dan lepši. 

Irena Palčar, 
Knjižnica Trebnje
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Nekje morava začeti. Prav je, da pri 
tebi. Kako bi opisala Nino Suljić?

Kot zelo čustveno osebo z malenkost 
perfekcionizma. Obožujem umetnost 
vseh vrst. Takoj za glasbo mi je najljubša 
poezija in seveda knjige. Rada pišem 
poezijo in krajšo prozo. Ustvarjam raje v 
večerih, kar se pogosto zavleče tudi pozno 
v noč. Najljubši so mi petki. Nikoli nisem 
bila ljubitelj zabav, alkohola in vse kar 
sodi zraven. Petke raje preživljam v duhu 
ustvarjalnosti. 

Dotakniva se še glasbenih začetkov. 
Od kje izvira tvoje navdušenje nad 
glasbo? 

Od nekdaj sem rada pela. Na odrska tla 
sem prvič stopila že zgodaj pri šestih 
letih v prvem razredu osnovne šole pod 
mentorstvom Ivanke Kocjan Anderlič. 
Naslednjih devet let sem načeloma so-
delovala le v raznih šolskih projektih, v 
srednji šoli pa začela že čisto zares. Svojo 
prvo klavirsko skladbo sem sicer napisala 
že pri trinajstih letih, tiste resnejše pa so 
nastale predvsem v zadnjih štirih.

Platon je zapisal: »Glasba je moralni 
zakon. Glasba daje dušo vesolju, krila 
umu, polet domišljiji in šarm ter veselje 
do življenja.« 
Kaj tebi pomeni glasba? 

Glasba je zelo pomemben del mojega 
življenja. Do nje sem razvila neverjetno 
ljubezen. Pa ne govorim samo o petju in 
igranju klavirja, s katerim se navadno 
najraje predstavim. Letos sem začela 
poučevati ples predšolskih otrok in stan-
dardnih plesov, kar me prav tako zelo 
osrečuje. Rada plešem, pojem, igram … 
Glasba je definitivno pojem, ki me opisuje 
že celo življenje.

Nam zaupaš kakšno zanimivo prigodo 
z otroštva, ki je povezana z glasbo?

Jih je kar nekaj, ene bolj, druge manj 
omembe vredne. Nikoli ne bom pozabila 
svojega prvega nastopa, ko me je na odru 
od vsega bilo najbolj strah, da nebom 
zmogla držati mikrofona do konca pe-
smi. Sicer mi je uspelo, je bil pa to za zelo 
drobno prvošolko zelo velik izziv. Seveda 
je za mano veliko zabavnih in nerodnih 
izkušenj, te pa naj raje ostanejo skrivnost. 

Kaj pa klavir? Kako je prišlo do 
vajinega „prijateljstva“?

Po naključju, pravzaprav. Doma sem na-
šla klaviaturo, pa že kmalu pokazala nek 
skromni potencial.  Glasbeno šolo sem 
začela obiskovati šele v sedmem razredu 
osnovne šole, sem pa znanje nadoknadila 
precej hitro, dva razreda sem celo opravila 
v istem letu. V letošnjem letu sem se tako 
prvič izkusila tudi kot učiteljica klavirja 

v glasbeni šoli Ambro. Do klavirja sem 
razvila veliko ljubezen. 

Dotakniva se še tega najstarejšega 
glasbenega festivala v Sloveniji, Glas 
mladih. Kaj te je spodbudilo k prijavi 
na tekmovanje? 

Rada pišem svoje pesmi. Glas mladih je 
odlična priložnost za mlade glasbenike, 
da pokažejo svojo umetnost publiki. 
Prepoznala sem se v kategoriji Avtorski 
Glas mladih in se pač prijavila. Priznam, 
da sprva sploh ne v tekmovalnem duhu, 
želela sem le prvič zaigrati svojo pesem. 
Na oder sem tako stopila kot umetnica in 
ne tekmovalka. 

Festival spremlja tudi predizbor, kjer 
se predstavijo mladi iz cele Slovenije. 
Kako je potekal?

Na predizboru sem nastopila z isto pe-
smijo Padam, takšna so pravila. Potekal 
je v Črnomlju, kjer smo najprej izvedli 
tonsko vajo, potem pa je pred strokovno 
žirijo vsak nastopil s svojo skladbo. Že 
takrat smo bili razdeljeni v tri kategorije, 
po nekaj dneh pa smo izvedeli rezultate.

Kako bi strnila nastop in končno 
razglasitev komisije? 

Na odru med nastopom sem predvsem 
neverjetno uživala. Z mano so bili tekmo-
valci v treh kategorijah. Izbor za finale je 
bil odličen, zato je bila tudi moja zmaga 
zelo prijetno presenečenje. Na odru smo 
bili zbrani vsi nastopajoči. Ko sem zasliša-
la svoje ime, sem začutila obilo sreče, po-
nosa, predvsem pa osebnega zadovoljstva. 

Nina Suljić 
navdušila 

na festivalu 
za mlade 

glasbenike
V soboto, 23. novembra 2019, je 
v razprodani dvorani Kulturnega 
doma Črnomelj potekal Glas 
mladih 2019, najstarejši slovenski 
festival za mlade glasbenike z 
41-letni tradicijo, ki ga organizira 
Zavod za izobraževanje in kulturo 
Črnomelj. Strokovno komisijo, 
ki so jo sestavljali Tina Marinšek, 
Anika Horvat, Miha Guštin – 
Gušti, Bort Ross in Rudi Vlašič, je 
v kategoriji Avtorski glas mladih 
najbolj navdušila Nina Suljić iz 
Radne vasi, ki je ob klavirju zapela 
svojo skladbo Padam. 
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Če smo ravno pri izboru komisije, moram 
omeniti zmagovalko Osnovnošolskega 
glasa mladih, Tajo Jamnik, mojo favoritko 
že od samega začetka tekmovanja. Mlada 
deklica s prekrasnim glasom. 

Nastopila in zmagala si s svojo 
avtorsko skladbo? Nam lahko zaupaš 
kaj več o njej?

Tako je. Skladba z naslovom Padam je na-
stala nedolgo pred samo avdicijo za Glas 
mladih. Kar se tiče melodije in klavirske 
spremljave menim, da mi je zares uspelo 
predstaviti pravo sebe. Pomembno mi je 
bilo, da mi je melodija lepa in zabavna za 
prepevanje in igranje. Z besedilom pa sem 
preprosto želela predstaviti mojim letom 
primerno temo, ker pa živimo v poplavi 
srečnih ljubezenskih pesmi, sem se raje 
odločila za malo resnejšo zgodbo. 

V Sloveniji so možnosti za predstavitev 
glasbenih ustvarjalcev tudi na 
tekmovanjih iz vrst „Slovenija ima 
talent, Popstar avdicija“ . So te kdaj 
mikala tudi druga tekmovanja?

Če bi se ponovno odločila za tekmovanje, 
verjetno nebi potekalo v duhu šova. Moj 

namen ni doseči neizmerno slavo, ampak 
dokazati predvsem sebi, da se moja ume-
tnost razvija v pravo smer. Tovrstnih 
tekmovanj nebi enačila s festivalom z 
najstarejšo tradicijo v Sloveniji. Celotna 
žirija na Glasu mladih je sestavljena iz 
vrhunskih slovenskih glasbenikov, kar je 
za izid tekmovanja bistvenega pomena. 
Glasbenike naj sodijo glasbeniki. 

Za nagrado si prejela snemalni dan v 
studiu Lotos. 
Kdaj lahko pričakujemo unovčenje 
nagrade? 

Krasen izbor nagrade za mlade in neuve-
ljavljene glasbenike, zelo uporabno. Prvi 
dogovori in načrti že nastajajo, toda o sa-
mem snemanju skladbe bom lahko delila 
več, ko bomo projekt dejansko že izvajali. 

Navadno je glasbenikom določena 
zvrst glasbe bolj pri srcu. 
Kakšne pesmi prepevaš najraje?

Večkrat se ujamem, da nezavedno mr-
mram neko pesem. Pravzaprav kar pogo-
sto in mi ni preveč pomembno, katerega 
žanr je, če ima zabavno melodijo. Všeč 
mi je predvsem jazz in klasična glasba. 

Kar se tiče nastopanja pa seveda, najraje 
prepevam svojo avtorsko. 

Nastopati smo te videli že na kakšni 
prireditvi znotraj osnovne šole in 
prireditvah v naši občini. Še kje poješ 
in nastopaš? 

Skoraj tri leta sem prepevala v Dekliškem 
pevskem zboru Deorina pod vodstvom 
Gregorja Zagorca. Dekleta smo imela 
različne nastope, od porok, tekmovanj po 
Sloveniji in Evropi, v času mojega članstva 
pa smo organizirale tudi dva samostojna 
koncerta. V okviru šole sem najpogo-
steje nastopila z Big bandom Šolskega 
centra Novo mesto, ki je prav tako voden 
pod taktirko vrhunskega dirigenta in 
glasbenika,  prof. Zagorca. 
Pogosto prepevam v samostojni spre-
mljavi s klavirjem, ali pa ob spremljavi 
kitarista. 

Iskrene čestitke za osvojeni naziv in naj 
ti izvir glasbene ustvarjalnosti nikoli ne 
presahne. 

Pripravila: Dragica Ribič 
Foto: Uroš Novina

20 let LK Trebnje
Lions klub Trebnje je prvi petek v novembru na tradicionalnem 

dobrodelnem večeru obeležil 20-letnico delovanja.
Ideja o ustanovitvi Lions kluba Trebnje se je rodila na gradu 

Otočec, kjer je imel sedež Lions klub Novo mesto, katerega člani-
ca je bila takrat tudi Tatjana Fink. S Petrom Kapšem in Jožetom 
Kukcem so izbrali somišljenike, ki so v dolini rek Temenica in 
Mirna začeli z uresničevanjem plemenitega poslanstva - pomagati 
pomoči potrebnim. Še danes klubske akcije od ustanovnih članov 
sooblikujejo poleg Tatjane še Zdenko Šalda, Branko Veselič in 
Vladimir Žabkar.

V dveh desetletjih je LK Trebnjem pomagal spisati številne lepe 
trenutke, nove spomine, dobre zgodbe. Na letošnjem dobrodelnem 
večeru je guvernerka distrikta 129 Nadja Pahor Bizjak podelila 
zahvale ustanovnim članom, pripela značko novemu članu Mihi 
Anžičku, čestitala klubu ob jubileju in se skupaj z ostalimi gosti 
prepustila kulturnemu programu, ki so ga sooblikovali Godalna 
komorna skupina Glasbene šole Trebnje, plesalca Klemen Dremelj 
in Lara Nedeljković ter saksofonist Simon Širec.

Posebej navdihujoč je bil pogovor z dr. Tjašo M. Kos, ki je pri 
24 letih oslepela, pa kljub temu doktorirala na Dunaju, se ves čas 
izobraževala, svoje teoretično znanje o odnosih v družini pa nad-
grajuje tudi s pomočjo moža in treh sinov.

Petra Krnc Laznik
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Čas res nezadržno teče saj 
smo vstopili že v zadnji mesec 
leta 2019. V Galeriji likovnih 
samorastnikov mesec december 
nima le prazničnega »obraza«; 
v tem času se oziramo v odha-
jajoče leto, hkrati pa snujemo 
načrte za prihajajoče leto 2020.

Leto 2019 si bomo zapo-
mnili po pestrem dogajanju 
v naši galeriji; pripravili smo 
več razstav in številne dogodke 
za otroke, mlade ter odra-
slo publiko. Razstavljena dela 
»naših« samorastnikov so bila 
kulisa številnim kulturnim in 
poslovnim dogodkom, kot so 
glasbeni koncerti, pogovorni 

večeri, srečanja likovnikov, 
društev… Glavni dogodek leta 
pa je vsekakor bil uspešno 
izveden že 52. Mednarodni 
tabor likovnih samorastnikov 
v mesecu juniju. 

V oktobru smo otvorili še 
zadnjo letošnjo razstavo z na-
slovom Hlebinska naiva, na 
kateri so razstavljena izbrana 
dela iz zibelke hrvaške naivne 
umetnosti, ki sicer prihajajo 
iz zbirke Galerije naivne ume-
tnosti Hlebine. Razstavo je 
slavnostno odprl župan Obči-
ne Trebnje Alojzij Kastelic, za 
glasbeni program na otvoritvi 
pa je poskrbela Glasbena šola 

Trebnje. Obiskovalci si bodo 
razstavljena dela mojstrov, kot 
so Ivan in Josip Generalič, 
Franjo Mraz, Ivan Lacković 
Croata, lahko ogledali vse do 
9. februarja 2020.

V mesecu decembru se bo 
v galeriji zvrstilo še kar nekaj 
dogodkov. 3. decembra, na Ta 
veseli dan kulture, je galerija 
organizirala dan odprtih vrat 
z bogatim spremljevalnim pro-
gramom, ki so ga letos pripravili 
učenci OŠ Trebnje z mentorji. 

Ljubitelji glasbene umetnosti 
v naših prostorih lahko obiščete 
tudi katerega od sedmih kon-
certov Mladi glasbeniki nasto-

pajo v galeriji, ki jih organizira 
Glasbena šola Trebnje. Učenci 
Glasbene šole Trebnje se bodo 
občinstvu zopet predstavili 17. 
decembra ob 18. uri.

V četrtek, 12. decembra, ob 
18. uri pa vas vabimo na po-
govorni večer s slikarjem Ser-
gejem Kapusom. S prodornim 
in prepoznavnim slikarjem,  
izrednim profesorjem na ALUO 
v Ljubljani, se bo pogovarjala 
Petja Grafenauer. Večer bo 
popestril priznani saksofonist 
Simon Širec.

Naj ob tej priložnosti vse 
ljubitelje domače in tuje ume-
tnosti povabimo k vpisu v letni 
program Prijatelji GLST, ki 
bo pester in razgiban. Več o 
programu si lahko preberete na 
naši spletni strani.

Želimo vam sreče in uspeha 
zvrhano leto 2020, naj se 
uresničijo spodnji verzi…

Čudeži obstajajo! 
Le verjeti je treba vanje. 
Naj bo novo leto 
polno čudežev za vse.

Simona Slak in 
Andrejka Vabič Nose

Peček finalist 
državnega srečanja 
literatov 

Na literarni natečaj za odrasle avtorje V ZAVETJU BESEDE 
2019, ki ga vsako leto organizira JSKD RS, so prispela besedila 186 
literarnih ustvarjalcev (nad 30. letom starosti) iz vse Slovenije, 139 
avtoric in 47 avtorjev. Nabralo se je 115 proznih besedil, 589 pesmi 
in 13 krajših dramskih odlomkov oz. prizorov. Na šestih regijskih 
srečanjih (Radlje ob Dravi, Jesenice, Logatec, Trebnje, Maribor in 
Idrija) so selektorji nominirali 27 avtorjev za državno srečanje, ki 
se je odvilo 24. novembra v Sežani.  

Državna selektorica Barbara Korun, pesnica, pisateljica, esejistka 
in mentorica literarnih delavnic, je z  nominiranimi literati na dr-
žavnem srečanju izvedla literarno delavnico in iz besedil (poslanih 
pod šifro)  izbrala pet finalistov: Helena Šuklje – Ljubljana, Mirjam 
Dular -Ljubljana, Marta Merkač - Kotlje, Matjaž Marinček – Za-
gradec in Stane Peček – Mokronog. Predstavili so se na večerni 

prireditvi KO ME OBIDE VROČA ŽELJA v Kosovelom domu. 
Iz utemeljitve: Pečkova kratka zgodba IZHOD ima vse značil-

nosti tega žanra (en dogodek, strnjen čas in prostor, dramatična 
notranja zgradba in presenetljiv konec). Poleg narečnega jezika 
in natančnega opisa detajlov pomembnih stvari, bralca pritegne 
tudi uporaba vzklikov, kletvic, medmetov, predvsem pa notranji 
svet in potek razmišljanja lika, ki se odvija pred bralčevimi očmi, 
v aktualiziranem bralčevem tukaj in zdaj.

Zlati finalisti: Matjaž Marinček, Helena Šuklje, Marta Merkač, Stane 
Peček (manjka Mirjam Dular). Foto: Matej Maček  

Otvoritev razstave Hlebinska naiva (foto: Alenka S. Lamovšek)

Galerijska paleta
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in
JSKD Območna 
izpostava TREBNJE
ter
KUD Emil Adamič 
Mokronog

RAZPISUJEJO NATEČAJ ZA NASTOP 
NA
21. mednarodnem festivalu ustnih harmonik

»(ah), TE ORGLICE« 
v Mokronogu

KJE: Upravno-kulturno središče Mokronog
KDAJ: sobota, 29. februarja 2020 
PRIJAVE: do petka, 31. januarja 2020 (ka-
snejših prijav ne bomo upoštevali)
na naslov: JSKD Območna izpostava Treb-
nje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje; 
e-pošta: oi.trebnje@jskd.si; tel.: 07 348 12 
50/51, 031 472 919
VODSTVO FESTIVALA: Stane Peček (vod-
ja festivala), Vladimir Hrovat in Tatjana 
Mihelčič Gregorčič (umetniško vodstvo), 
Joži Sinur (organizacijsko vodstvo)

Tradicionalni festival smo spet vrnili na eno 
lokacijo, v Upravno-kulturno središče Mo-
kronog. Zainteresirani se lahko prijavijo na 
REVIJO ali na TEKMOVALNI KONCERT, 
pred začetkom festivalskega dogajanja pa 
lahko sodelujejo tudi na GLASBENI DE-
LAVNICI. 

POTEK FESTIVALA:
1. GLASBENA DELAVNICA od 9. do 11. 
ure
Delavnico bo vodil prof. Vladimir Hro-
vat, ki bo udeležencem podajal napotke 
za izboljšanje tehnike igranja na ustno 
harmoniko.
2. TEKMOVALNI KONCERT ob 13. uri
Nastope bo ocenjevala strokovna žirija. 
Glede na dosežen rezultat bodo nastopajoči 
dobili ustrezno priznanje: zlato (za več kot 
85 % osvojenih točk), srebrno (za 70–85 
%), bronasto (za 55–70 %) in priznanje za 
sodelovanje. 
3. REVIJA ob 16.00 
Spored REVIJE bo oblikovala strokovna 
komisija glede na število prijavljenih in pe-
strost programskih vsebin. Soliste/skupine, 
ki bodo z nastopom najbolj prepričali, bo 
komisija povabila na nastop na večernem 
koncertu.
4. VEČERNI KONCERT ob 19. uri
 Na večernem koncertu bodo nastopili 
izbrani na popoldanskih nastopih. Čas 
nastopa za solista in skupino je omejen na 
3 minute. 
Tovarna oblazinjenega pohištva M-TOM bo 
najbolj všečen nastop po izboru poslušalcev 
nagradila s svojim izdelkom.
 Gost festivala na večernem koncertu bo 
MIRO BOŽIČ – orglice/ustna harmonika, 
v družbi z BENJAMINOM BARBARIČEM 
– 12 strunska klasična kitara. 

KOTIZACIJA:
Kotizacija za sodelovanje na festivalu zna-
ša 10 evrov na osebo. Vključuje možnost 
udeležbe na glasbeni delavnici in nastop na 
reviji ali tekmovalnem koncertu.

NAMEN FESTIVALA: 
• približati glasbilo čim širšemu občinstvu 

in predstaviti tako znane, že uveljavljene, 
kakor tudi manj znane in neznane izva-
jalce na tem glasbilu,

• dvigniti raven igranja,
• utreti pot glasbilu v izobraževalni sistem. 

VSEBINA PRIJAVE: 
• ime in priimek ustnega harmonikarja/or-

gličarja oz. ime skupine in vodje skupine,
• natančen naslov kontaktne osebe (poštni, 

elektronski in telefonski),
• imena in priimki ostalih članov zasedbe 

in glasbil, ki jih igrajo,
• spored nastopa: naslovi pesmi oz. skladb 

in njihovi avtorji/prireditelji,
• kratka predstavitev (do 10 vrstic), ki jo 

bomo uporabili za najavo nastopa,
• prijava na tekmovalni ali revijalni kon-

cert,
• plačnik prijavnine (kotizacije).

Prijavitelji odgovarjajo za točnost podatkov 
o avtorstvu skladb.
Prijavljeni se obvezujejo, da bodo nastopili 
na reviji ali na tekmovanju tako, kot bo 
določila strokovna komisija; prav tako na 
večernem koncertu, če bodo izbrani za 
nastop.
Nastopajoči dovoljujejo snemanje/fotogra-
firanje njihovih nastopov.

Organizator se obvezuje pripraviti ustrezne 
pogoje za nastop. Vsi nastopajoči bodo 
prejeli ustrezna priznanja.

Prijazno vabljeni.
Vodstvo festivala

 

s TONIJEM GAŠPERIČEM
in STANETOM PEČKOM

NOSTALGIČEN VEČER
 

Dogodek bomo fotografirali in fotografije uporabili v namen 
promocije in obveščanja.

Dogodek bo z orglicami popestril 
Janez Kolenc.
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Leto 2019 je bilo za Center za izobra-
ževanje in kulturo Trebnje prav posebno 
– praznovali smo 60 let organiziranega 
izobraževanja odraslih v Temeniški in 
Mirnski dolini. Zaključna slovesnost je 
potekala, 3.12.2019 ob 18. uri v Hotelu 
Galaksija Trebnje, kjer smo se sprehodili 
skozi 60 let našega delovanja in pogledali 
tudi kakšno bo vseživljenjsko učenje v 
prihodnosti. Ob tej priložnosti smo izdali 
tudi zbornik, v katerem so izpostavljene vse 
prelomnice v razvoju našega centra.

Univerza za tretje življenjsko obdobje 
(UTŽO) Trebnje je na mednarodni dan 
starejših, ki ga obeležujemo 1. oktobra, 
slavnostno odprla vrata v novo študijsko 
leto. V Mokronogu še vedno deluje Ustvar-
jalni krožek UTŽO Trebnje. V preteklem 
študijskem letu je našo univerzo obiskovalo 
več kot 270 članov, kar je največ do sedaj. 
Učili in družili so se v več kot 25 krožkih 
ter na več kot 20 predavanjih, delavnicah 
in strokovnih ekskurzijah. Enako pestro 

in z različnimi vsebinami bogato bo 
tudi letošnje študijsko. Obiščite torkova 
predavanja, se razgibajte na pohodih, popo-
tnih malhah, v vadbenih in plesnih skupi-
nah ali pa se vključite v tečaje tujih jezikov 
ali računalništva, pokukajte v ustvarjalne 
delavnice in številne druge dejavnosti, ki 
vas bodo ohranjale aktivne. Pridružite se 
nam ter poiščite stare in spoznajte nove 
prijatelje.

Enkrat mesečno v Krajevni knjižnici 
Mokronog poteka brezplačni računalniški 
tečaj, ki ga organiziramo v okviru projekta 
Večgeneracijski center Marela, v sodelova-
nju z OŠ Mokronog in Vrtcem Mokronožci 
pa bomo tudi v tem šolskem letu izvedli 

Svet se spreminja.  
Z nami ste mu kos že 60 let. 
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Počasi zaključujemo     praznično leto
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Ni bilo vedno tako vse samoumevno.

Pravila
Zadruge za izkoriščanje elektrike v Mokronogu.

1. Ustanovi se začasna zadruga za izkoriščanje elektrike. Namen zadruge je dobiti 
svojim članom elektriko za razsvetljavo. Zadruga nima pridobitnega namena, ne 
dela na dobiček.

2. Član postane lahko vsakdo, kdor bo uporabljalk elektriko in se zaveže, da bo 
plačal elektriko, ki jo je porabil.

3. Zadruga vzame v najem stroje, ki so in ostanejo last g. R. Kuharja v Mokrono-
gu. G. Kuhar da stroje v najem samo za noč od mraka dalje.

4. Zadruga plača g. Kuharju najemnino za stroje; plača strojnika, ki bo stroj po-
gnal in najn pazil. To funkcijo prevzame začasno g. Koračin Pavel, ki bo tudi 
popravljal vod; zadruga kupuje olje za mazanje, nafto in ostale potrebščine za 
pogon. Dobavo tega materiala prevzame trgovec g. Srečko Šircelj. Zadruga plača 
trošarino na električni tok ugotovljeno po posameznih števcih.

 Drugih obveznosti zadruga nima. V slučaju če bi se stroji kakorkoli pokvarili, 
skrbi za popravilo in nosi vse stroške g. Kuhar sam. Za tiste cele večere, če 
bi stroji stali, zadruga ne plača najemnine. Ravno tako odpade v tem primeru 
plača strojnika. 

5. Zadružani bodo plačevali elektriko po števcu. Toliko kv. bo posameznik plačal, 
kolikor je porabil oz. je nameril števec.

6. Cena električnega toka za kv. bo tolika, da bodo vsi stroški plačani.
7. Vsak član lahko odstopi ako noče več tok uporabljati, vendar pa je obvezen 
plačati tok po tisti ceni, ko bo določena.

Mokronog, dne 16. decembra 1933.

G. Albinu Polancu, lastniku originalnega dokumenta, se zahvaljujem za prijazno sodelovanje. Stane Peček

Počasi zaključujemo     praznično leto
delavnice v okviru projekta Center med-
generacijskega učenja Trebnje.

Številni brezplačni programi, ki jih 
sofinancirata Evropski socialni sklad in 
Republika Slovenija, s področja računal-
ništva in spoznavanja novosti digitalnih  
tehnologij, tečaji tujih jezikov in programi 
za osebno rast so namenjeni starejšim od 
45 let, potekajo v okviru projekta Pridobi-
vanje temeljnih in poklicnih kompetenc 
2018-2022. Izkoristite možnost brezplač-
nih, ki jih trenutno financirajo ministrstva 
s pomočjo evropskih sredstev.

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

Hoal
Masaže
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V Mokronogu so novembra 
na svoj račun prišli ljubitelji 
gledališča, ki so si v tukajšnji 
dvorani Upravno-kulturnega 
središča lahko ogledali Župa-
novo miško. Gre za gledališko 
komedijo, ki so jo izvedli člani 
gledališke skupine Kulturnega 
društva Svoboda Elektroele-
ment Izlake. 

Scenarij za predstavo je po 
Antonu Tomažu Linhartu pri-
redil Jože Krajnc, ki je predstavo 
tudi režiral. 

„Častiti Anton Tomaž Lin-
hart je prvo komedijo v sloven-
skem jeziku in prvo slovensko 
dramsko besedilo Županova 
Micka napisal leta 1789. Nič-
kolikokrat je bila odigrana na 
številnih slovenskih gledaliških 

odrih, za našo rabo pa smo jo 
preoblekli v sodobno podobo v 
čast 230-letnici njenega nastan-
ka in 225 letnici avtorjeve smrti.

Primerjave izvirnih likov z 
osebami iz sedanjosti se ponu-
jajo same po sebi, kajti časi se v 
marsičem niso spremenili. Kar 
so bili nekoč kleni podeželski 
ljudje z županom Jakom na 
čelu, so v naši priredbi župan in 
vinogradnik manjše slovenske 
občine, njegova rahlo naivna, a 
še pravi čas ozaveščena hčerka 
Miška, mlad in uspešen kmet 
Anže z dodatkom županu zve-
stih občinskih svetnikov in 
predstavnic različnih lokalnih 
društev. V medsebojnih odno-
sih se pokaže, kako v nekaterih 
segmentih deluje lokalna oblast. 

Kako se z njo okoristiti pa kaže-
ta mestna podjetnika in tajku-
na, ki pot do uresničitve svojih 
interesov iščeta preko Miške in 
očeta župana. Razplet pokaže, 
katera pamet in kateri značaj 
zmaga,“ je o predstavi zapisal 
Jože Krajnc. 

Predani izlaški gledališčniki 
so v Mokronogu dokazali, da 
ta prenovljena odrska klasika 

navdušuje ravno tako kot njen 
original. Gostovanje gleda-
liške predstave je pripravila 
trebanjska območna izpostava 
Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti (JSKD), projekt pa je 
omogočila Občina Mokronog-
-Trebelno.

Besedilo in foto: 
JSKD OI Trebnje

Petek, 20. septembra 2019, v dvorani UKS 
v Mokronogu.

Izvajalci kulturnega programa: OŠ 
Mokronog, PŠ Trebelno in Glasbena šola 
Trebnje; 

Spomnimo: „Javni sklad Republike Slo-
venije za kulturne dejavnosti (JSKD) izvaja 
projekt KULTURNA ŠOLA z namenom, 
da bi spodbujal kulturno vzgojo, omogočal 
ustvarjalnost mladih na raznolikih ume-
tnostnih področjih, podpiral kakovostne 
dosežke, skrbel za izobraževanje mentorjev, 
hkrati pa stremi k temu, da bi šole postale 
žarišča kulturnega dogajanja v svojih lo-
kalnih okoljih. V tem duhu JSKD znotraj 
projekta Kulturna šola letno pripravi več 
kot 1.000 različnih prireditev za otroke in 
mladino.“

Osnovna šola Mokronog je prestižni 
naslov KULTURNA ŠOLA osvojila leta 
2018. Zato je kraju pripadla čast in skrb za 
letošnjo slavnostno prireditev. Scenarij in 
režija sta bili zaupani ge. Polonci Bartolj. 

Dogodek pod praporom tako visoke 
uradne inštitucije že s svojim ugledom 
postavi pred scenarista nekaj konstant, kot 
so državna himna, nagovori s podeljevanji 
priznanj in odličij, zahvale, skupinsko 
fotografiranje… , ki zahtevajo ustrezen 
odnos, vsebinski in zunanji. Najenostavneje 
je zato vstopiti v šablono: vsebino in formo 
postaviti v službo protokolu, oz. kulturni 
program zastaviti kot dekoracijo uradnemu 

dogodku. Skušnjavi se je scenaristka Bar-
toljeva samozavestno odrekla in z visokim 
poznavanjem širokega spektra odrskih 
danosti in možnosti kontrapunktično pre-
pletla oba žanra, uradnega in domišljijsko 
umetniškega, ter v fazi študija prepričljivo 
izvezla v moderno gledališko predstavo, ki 
je v prepletu glasbe, resnih, zabavnih in špi-
kajočih besed, mimike, giba, plesa in lutk, 
tudi tišine ter iger svetlobe z odra razlagala, 
da umetnost (kultura) sicer lahko pade kot 
ideja z neba, potrebno pa jo je prepoznati, 
sprejeti, oblikovati, vdihniti dušo, negovati 
in spoštovati. Drugače ne živi. Je mrtev trak 
nekega platna, ob katerega se spotikaš.  

Predstavo so (o)živeli: Mokronožca 
Gašper in Miha – Bojana Gregorčič in 
Polona Kralj Zupančič; zgodbo o nastanku 
Mirnske doline sta povedala Miha in Lo-
vro Recelj; ob klavirski spremljavi Mance 
Kranjec Trček so lutkovne animacije čarali 
Pika Bebar, Ana Gregorčič, Laura Gutman, 
Žan Janeš, Žana Janežič, Živa Kos, Neža 
Recelj, Alja Tratar, Elena Zajc, Lana Žni-
daršič – mentorja Polonca Bartolj in Erik 
Staniša; nekajminutni film Radovidno oko 
sta načarali Živa Dvornik in Kaja Košale; 
Ples škratov Mokronožcev je na glasbo 
Lada Jakše odplesala skupina učencev PŠ 
Trebelno – mentorica Lea Verbič; Tri kratke 
skladbe za dve violini in klavir Dimitrija 
Šoštakoviča so zazvenele pod prsti Aline 
Gričar, Mance Penca Kocjan in Mance 

Kranjec Trček – mentorica Ana Avšič;  v 
Literarno-gledališki okrepčevalnici Po-
lonce Bartolj so se zabavali Miha Ajdič, 
Pika Bebar, Bojana Gregorčič, Žan Janeš, 
Polona Kralj Zupančič, Neža Recelj, Neja 
Starič, Alja Tratar – mentorici Janja Cajnar 
in P. Bartolj; za slovo nam je instrumentalni 
ansambel GŠ Trebnje poklonil Dve narodni 
sodobnega skladatelja Tomaža Habeta.

Protokolarni del je suvereno vodila ANA 
PENCA KOCJAN, Mokronožanka, ki je 
kot četrtošolka, leta 2006, ob praznovanju 
250 obletnice Mozartovega rojstva, na 
gala koncertih v Celju in nemškem Rustu 
pri Freiburgu, ob spremljavi Simfonikov 
RTV SLO in komornega ansambla ustnih 
harmonik pod taktirko Marka Muniha, 
v slovenskem in nemškem jeziku zapela 
Mozartovo Uspavanko. 

Za najbolj kulturno šolo leta 2019 je bila 
razglašena Osnovna šola Boštanj. Prizna-
nje je  ravnateljici Vesni Vidic Jeraj izročil 
direktor JSKD mag. Marko Repnik, ostala 
priznanja sta podelila pomočnica direktorja 
JSKD mag. Urška Bittner Pipan ter idejni 
oče projekta Kulturna šola mag. Franci 
Pivec. Z gostoljubnimi besedami sta se ude-
ležencem na odru in v dvorani poklonila 
tudi župan Občine Mokronog-Trebelno, g. 
Anton Maver in ravnateljica OŠ Mokronog, 
ga. Zvonka Kostrevc.

Stane Peček

V Mokronogu so gostili Županovo miško

Zaključna prireditev Kulturna šola 2019
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Srčki iz vrtca 
Mokronožci
Zobozdravstvena vzgoja pri Ribicah

Oktobra nas je obiskala med. sestra Katari-
na Ljubeljšek, ki je otrok na prijazen način 
predstavila lutko ZOBOZAVRA, otroci pa 
so mu sproščeno umivali zobe.
 Janja Brcar

Peka kruha s kuharjem

V tednu pred tradicionalnim slovenskim 
zajtrkom smo k sodelovanju povabili ku-
harja Gorazda Vovka iz OŠ Mokronog. Ker 
je tudi Lilin očka, se je z veseljem odzval 
našemu povabilu. 12. novembra nas je 
obiskal v oddelku Ribice  ter nam zamesil 
testo za kruh. Tako je tudi pri nas zadišalo 
po domačem pečem kruhu.

Janja Brcar

Delavnica MIGAJ, MIGAJ

Otroci oddelka Ribice so se v okviru pro-
jekta SIMBIOZA GIBA udeležili delavnice 
Migaj, migaj pod vodstvom CKZ ZD 
Trebnje. Izvajalke so otrokom pripravile 
zanimiv gibalni poligon v večnamenskem 
prostoru vrtca.

Janja Brcar

Teden otroka v vrtcu

V tednu otroka, ki je potekal od 7. do 11. 
oktobra z naslovom Naše pravice, so se 
v vrtcu odvijale različne aktivnosti (npr. 
oblikovanje iz gline, ogled lutkovne pred-
stave, kamišibaj, sadni zmešanček, gibalni 
poligon, igre z naravnim materialom, 
priprava namazov,…). Med drugimi smo 
k sodelovanju povabili tudi četrtošolce, ki 
so otrokom prijazno prebirali pravljice po 
oddelkih ter v petek imeli še igralni dan z 
vrtičkarji. Tovrstne izkušnje so se izkazale 
kot pozitivne za nadaljnja sodelovanja.

Janja Brcar

Predavanje za starše

V okviru zdravstvene vzgoje so se starši 
oddelkov Ribic in Mišk udeležili predavanja 
z naslovom PRVA POMOČ, ki je potekalo 
v torek, 7. novembra. Predavateljica Ka-
rin Matoh je staršem podala pomembne 
informacije o najpogostejših poškodbah 
in bolezenskih stanjih. Še posebej jih je 
seznanila, kako v takšnih primerih tudi 
ustrezno ukrepati.

Janja Brcar

Kostanjev piknik
V okviru projekta Simbioza giba smo v 
vrtcu Mokronožci organizirali Pohod 
treh generacij in tradicionalni Kostanjev 
piknik. Otroci so že nekaj dni prej prinesli 
v vrtec kostanj, vzgojiteljice pa so ga pridno 
rezale. Skupaj z otroki smo iz odpadnega 
časopisa izdelovali papirnate vrečke . 17. 
oktobra smo popoldne zbrali pred vrtcem 
in se odpravili po poti Škrato dežele do 
Lovskega doma Mokronog.  Ob prihodu na 
cilj je pohodnike že čakal pečen kostanj. Po 
okusni malici in prijetnem druženju smo se 
vrnili proti vrtcu in zaključili naše jesensko 

popoldne.
Hvala vsem, ki ste  prispevali okusen ko-
stanj, suha drva in pomoč pri peki. Posebna 
hvala pa Lovski družini Mokronog, ki nam 
je odstopila prijeten prostor za druženje.

Bojana Gregorčič

Pohod in obisk našega gozda 

22. oktobra smo se skupini Sovice in Škratki 
skupaj odpravili na pohod do našega gozda. 
Pot nas je peljala po Mokronogu in nato 
čez travnike in gozd, do našega cilja. Pot 
je bila zabavna, vendar najbolj zabavni del 
pa nas je čakal prav na cilju. Skupaj smo se 
igrali, preskakovali ovire, nabirali naravne 
materiale in se skrivali. Škoda, da je ura 
tako hitro tiktakala in smo se že morali 
vrniti v vrtec. 

Maja Ziherl in Nataša Robek

Čebelar na obisku pri sovicah in 
čebelicah

 V tednu, ko smo obeležili tradicionalni 
slovenski zajtrk , je skupini  Sovice in Če-
belice obiskal čebelar Robi Oštir. Otroci so 
ob prijetnem druženju spoznali življenje in 
naloge pridnih čebelic. Okušali so cvetni 
prah in se posladkali z domačim medom.
Gospodu Robiju se zahvaljujemo za prijeten 
in predvsem poučen obisk. Naslednjič pa 
bomo mi vrnili obisk, da si bomo lahko še 
v živo ogledali njegov čebelnjak, saj so nas 
fotografije le tega  zares očarale.

Maja Ziherl in Nataša Robek

Delavnica oblikovanja z glino
 V Tednu otroka je najstarejši skupini v 
vrtcu Mokronog obiskala ga. Malči Vitman, 
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v družbi še dveh članic Društva upokojen-
cev Mokronog, in nam pripravila odlično 
delavnico oblikovanja gline. Izpod spretnih 
rok malih kiparjev, so nastali zares lepi 
kipci raznoraznih živali. Tako smo imeli 
v vrtcu vse od kač, krokodilov, slonov in 
kito pa vse do psov, krav in prašičev.  Go-
spe Malči smo iz srca hvaležni za njen čas 
in dobro voljo, s katerima  je obogatila naš 
teden . Hvala!

Neja Rojc

Obiskali smo Pekarno Mokronog

Otroci oddelka Čebelice smo obiskali Pe-
karno Mokronog. Spoznali smo različne 
vrste kruha in ostalega peciva. Ob koncu so 
nas pogostili z njihovimi dobrimi piškoti.
Hvala Pekarni Mokronog za gostoljubje.

Bojana Gregorčič

Petanka z babicami in dedki

18. oktobra, so otroci iz skupine Medvedki 
povabili v vrtec svoje babice in dedke. Po 
prisrčnem pozdravu so skupaj igrali PE-
TANKO, za marsikoga novo igro, ki spo-
minja na balinčkanje. Poudariti moramo, 
da je šlo vsem odlično, tako babicam kot 
dedkom, da o vnučkih niti ne govorimo.

Tjaša Dobnik

Tradicionalni slovenski zajtrk

Tudi letošnje leto so na dan slovenske hra-
ne, 15. novembra, izvedli Tradicionalni 
slovenski zajtrk. V celem vrtcu je dišalo 
po dobrotah izpod pridnih malih prstkov. 
Otroci so preko različnih dejavnosti spo-
znavali pomen zdravih, lokalno pridelanih 
živil. V ta namen so pripravili tudi kratek 
kulturni program, na katerem so pokazali 
delček tega, kar so se naučili v vrtcu. Na 
dogodek so povabili ravnateljico Zvonko 
Kostrevc, župana Antona Mavra in pred-
stavnike lokalne skupnosti ter vsa društva 
in posameznike s katerimi sodelujejo preko 
celega leta. Poleg župana in ravnateljice 
so vrtec obiskali še predstavniki društva 
upokojencev, Tavžentrož, lovcev, čebelar-
jev in Sveta staršev. Vsem iskrena hvala!                                                                                                                                           
    Na koncu programa je župan otrokom 
vrtca poklonil zanimive družabne igre. 
Med, maslo, kruh, mleko in jabolka so že 
prijetno dišali in vabili male in velike k 
zajtrku.

Strokovne delavke vrtca

Obisk Lutkovnega gledališča Ljubljana

 V tednu otroka smo že tako pester pro-
gram obogatili še z obiskom Lutkovnega 
gledališča Ljubljana. V zgodnjih jutranjih 
urah smo se otroci skupin Škratki, Sovice, 
Medvedki in nekaj otrok skupine Žabice 
z avtobusom odpeljali v Ljubljano. Pot je 
bila zanimiva, otroci razigrani in polni 
pričakovanj. V Lutkovnem gledališču so 
nas že pričakovali in nas povabili v svoje 
prostore, kjer smo se udobno namestili in 
si ogledali lutkovno predstavo Sapramiška. 
Predstava je otroke navdušila in popeljala 
v pravo pravljično doživetje s pomočjo lutk 
in skrbno izbrane glasbe. Otroške iskrice v 
očeh so nam pokazale, da so nad predstavo 
navdušeni.

Neja Rojc

Četrtošolci nam berejo pravljice

Na deževen četrtkov dan v tednu otroka so 
nam učenci četrtega razreda z učiteljico Ma-
tejo Čirič pričarali pravo pravljično dožive-
tje. Pripravili so nam tri čudovite in poučne 
pravljice o Mišku Tipu. V manjših skupinah 
so učenci otrokom prebrali pravljico in se o 
njej pogovorili. Prisotni so bili vsi učenci, 
nekateri kot bralci in drugi kot poslušalci. 
Med otroki so se pletle posebne nevidne 
vezi, ki jih je vredno obdržati in negovati. Iz 
srca se zahvaljujemo za to čarobno izkušnjo 
vsem učencem in še posebej učiteljici Ma-
teji, ki je otroke na to čudovito pripravila. 
V zahvalo za to posebno doživetje pa smo 
jih povabili na skupni igralni dan, da se pri 
nas tudi sproščeno podružimo.

Neja Rojc

Postali smo skoraj pravi lokostelci

V tednu, ki je zaznamoval projekt Simbioza 
giba, je skupino Škratki obiskala gospa Bar-
bara Pia Križe, ki je mojstrica in učiteljica 
lokostrelstva. Predstavila je kaj vse potre-
bujemo pri lokostrelstvu in na kaj moramo 
paziti. Nato pa se je vsak tudi preizkusil v 
ciljanju na tarčo z lokom in nekaj puščica-
mi. Otrokom je bilo zelo všeč in želeli bi si 
še več takšnih izkušen. 

Neja Rojc

Petanka v vrtcu s starimi starši
V okviru projekta Simbioza giba smo izve-
dli tudi medgeneracijsko srečanje. Otroci 
skupine Škratki, njihovi dedki in babice 
ter Društvo upokojencev Mokronog – 
Trebelno pod vodstvom gospoda Toneta 
Kostrevca smo se seznanili z moštveno igro 
Petanka. Gospod Kostrevc nam je razložil 
pravila igre, sestavil tekmovalne ekipe in 
igra se je začela. Pri tem so zelo uživali tako 
otroci kot njihovi stari starši. Preizkusili 
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so se v nečem novem, se zraven nekoliko 
razgibali in preživeli lepo dopoldne v pri-
jetni družbi. 

Neja Rojc

Spoznavamo in okušamo različno 
tropsko sadje
Skupino Škratki je obiskala vodja prehrane 
in Sergejeva mamica, gospa Petra Pristav-
nik. S seboj je prinesla veliko različnega 
sadja, ki nam je nekoliko nepoznano, saj 
prihaja iz daljnih dežel in ga težko najdemo 
na naših trgovinskih policah. Otroci so si 
navdušeno ogledovali vse nepoznane sade-
že, jih prijeli in tudi poizkusili. Naša čutila 
so bila polno zaposlena in gurmanska žilica 
se je prebudila v vsakem izmed nas. 

Neja Rojc

V prazničnem šopku želja pošiljamo:
bele snežinke – prinašalke miru in

prijateljstva;
sončne žarke – srčnosti in poguma ter

rdeče jabolko – radost življenja.
Srečno 2019!

 

Turistično društvo
Mokronog

Na 
zdravje!
5. decembra je prazno-
vala okrogli jubilej ga. 
Marija Popit iz Slepška. 
Še veliko lepih in to-
plih trenutkov so ji na 
njenem domu voščili 
župan Anton Maver s 
sodelavko Matejo Vra-
bec, predsednica KO 
RK Mokronog Irena 
Hočevar in Justi Pavlič.

Občinska 
organizacija borcev 
za 
vrednote NOB 
Mokronog – 
Trebelno

Vsak dan je nov dan za sanje, 
za male in velike
želje, za smeh in radosti, za veselje, vsak 
dan pot naprej nas pelje 

(Tone Pavček)

Vsem članom naše organizacije, simpatizerjem in 
vsem tistim, ki nam tako ali drugače pomagate 
pri realizaciji našega programa, želimo ob 
prihajajočih božično novoletnih praznikih vse 
lepo, naj se vam uresničijo vse skrite želje, 
posebej še tiste, ki se nanašajo na zdravje, saj je 
potem vse lažje in vse težave s časom zbledijo.
Enako želimo tudi vsem  občanom občine 
Mokronog-Trebelno. 

Mirko HROVAT
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Predaja naziva Najbolj kulturna šola

Na sončen jesenski dan, 20. septembra 
2019, smo v Mokronogu gostili predstav-
nike osnovnih šol, ki so najbolj izstopale 
na področju kulture, in so se udeležili pri-
reditve in podelitve priznanj Kulturna šola.

Za učence OŠ Mokronog so bili ta dan 
organizirani pohodi v okolico, precej 
učencev in učiteljev pa je sodelovalo pri 
pripravi kulturnega programa, slavnostne 
zaključne prireditve s podelitvijo in spre-
mljevalnega programa za goste. Gostje so 
v Mokronog prispeli že dopoldne; učenci 
in mentorji so se udeležili delavnic, ki so 
jih vodili mentorji JSKD. Nekatere njihove 
izdelke smo si lahko ogledali tudi v okolici 
šole. Vrhunec dogajanja pa je bil zgodaj 
popoldne v kulturni dvorani. Prireditev je 
nastala pod vodstvom gospe Polonce Bartolj 
in sodelavcev, manjkali pa niso niti škratje 
Mokronožci. Kultura v vseh pojavnostih je 
bila prikazana z enostavnimi, toda domi-
šljenimi performansi in je nosila globoko 
in estetsko sporočilo. V kulturni program 
so bile nevsiljivo vpete podelitve priznanj 
najboljšim šolam na različnih kulturnih 
področjih. Najžlahtnejši naslov – Najbolj 
kulturna šola 2019 – pa si je prislužila OŠ 
Boštanj. 

OŠ Mokronog
Foto Matej Maček
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Novoletni sejem 
na OŠ Mokronog

Za uvod v praznične dni smo učenci in učenke OŠ Mokronog 
pripravili novoletni sejem, kjer predstavimo in ponudimo svoje 
izdelke. Priprava in izdelava adventnih venčkov, aranžmajev, okra-
skov, naravnih mil, voščilnic, nakita ter sladkih in slanih dobrot 
je nastajala na ustvarjalnih delavnicah na matični in podružnični 
šoli. Sejem je bil znova zelo številčno obiskan, starši pa so si lahko 
v kulturni dvorani ogledali tudi kulturni program, ki je nastal ob 
predaji naziva najbolj kulturna šola. 

OŠ Mokronog

Turistično društvo Mokro-
nog je tudi v letošnjem letu 
tretjo soboto v oktobru orga-
niziralo tradicionalni, tokrat 
že 23. pohod po Vorančevi 
poti. 14 kilometrov dolga pot 
od Mokronoga do Pijane Gore 
povezuje tri sosednje občine – 
Mokronog-Trebelno, Sevnico 
in Škocjan.

»Ko začne listje jesensko ru-
meneti, ko že lahko zadiši po 
pečenem kostanju in ko v kleteh 
že vre mošt, napoči čas, da se 
pohodniki tradicionalno zbere-
mo v Mokronogu in odpravimo 
po poteh ter stezicah, ki jih je v 
svojih zapisih poetično opisal 
Prežihov Voranc,« povedo člani 
TD Mokronog.  

Pohodniška sobota se je zgo-
daj zjutraj prebudila s tradicio-
nalnim kramarskim sejmom, 
ki že vse od časa Marije Terezije 
poteka v trškem jedru Mokro-
noga, neposredno ob štartu 
Vorančeve poti, vsako tretjo 
soboto v mesecu. 

Pohodniki so se zbrali na 
mokronoški trški ploščadi. 

Sledil je krajši kulturni pro-
gram, ki so ga pripravili učitelji 
in učenci Osnovne šole Mo-
kronog. 

Potem so se odpravili na pot 
proti vinskim goricam, kjer so 
se ob dobri hrani, cvičku in pri-
jetni družbi naužili čarov jeseni, 
idiličnosti z vinogradi poraslih 
gričkov in se spomnili našega 
velikega literata Prežihovega 
Voranca – Lovra Kuharja. 

Pot je vodila po vinskih gori-
cah od Mokronoga, Priče, Sve-
tega Vrha, Malkovca, Slančjega 
Vrha, Telč do Pijane gore. 

Trasa je lepa in razgibana ter 
ni naporna za pohodnike. Na 
poti od Mokronoga do Pijane 
Gore je bilo več okrepčeval-
nih postaj, na cilju pa še topla 
malica. 

Pohoda se je udeležilo preko 
200 pohodnikov, ki so na začet-
ku dobili praktično darilo, nato 
pa uživali v čudovitem sončnem 
jesenskem dnevu.

Sandra Fišter

Dom starejših občanov Treb-
nje je praznoval 20. obletnico 
delovanja. V ta namen smo 26. 
oktobra organizirali družaben 
dogodek, ki je bil namenjen 
druženju stanovalcev, zaposle-
nih, svojcev in gostov iz ožje 
in širše okolice. Na uradni 
prireditvi so program popestrili 
tudi nastopajoči: pevski zbor 
ODMEV SONCU  Varstvo 
delovnega centra Novo mesto 
– enota Trebnje, otroci iz vrtca 
Mavrica – skupina Škorenjčki, 
stanovalci Doma, prisluhnili 
pa smo tudi besedi zdajšnje 
direktorice Mateje Ribič, prve 
direktorice Majde Ivanov in 
župana občine Trebnje Alojziju 
Kastelicu.  

Svoja vrata je dom za stano-
valce uradno odprl 1. septembra 
1999. Prvi dan je bil sprejet 

stanovalec Ivan Smuk, naslednji 
dan pa mu je sledila stanovalka 
Sonja Špehar. Oba sta na naše 
veliko veselje še vedno z nami. 
Z nami pa je danes tudi še šest 
od vseh prvih zaposlenih, ki so 
postavile temelje za nadaljnje 
delo.   

Danes je Dom starejših obča-
nov Trebnje institucija name-
njena skrbi za starega človeka, 
ki s toplino, z dobrimi medse-
bojnimi odnosi, s sodelovanjem 
in profesionalno izvedenimi 
storitvami uspešno premaguje 
mit »velike institucije« in sou-
stvarja skupnost velike družine, 
katere člani smo stanovalci, 
zaposleni, svojci in zunanji 
sodelavci. Skupaj skrbimo za 
217 stanovalcev, 120 uporab-
nikov storitve Pomoč družini 
na domu, ter 26 uporabnikov 

oskrbovanih stanovanj.  
Ob dobri hrani, pijači in 

zvokih glasbene skupine Aleša 

Smoliča se je druženje ob pra-
znovanju zavleklo v popoldan. 

M. Mateja Vidmar

Naših 20 let

Po poti Vorančevega potopisa



26
ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

Prihaja veseli december in s 
tem čas, da se ozremo nazaj in 
pogledamo kaj smo dobrega na-
redili letos in kako bomo lahko 
bili drugo leto še boljši. Ker vas 
o svojih zgodah in prigodah 
redno obveščamo tudi preko 
tega glasila, bom v nadaljevanju 
podal kratek pregled delovanja 
v letošnjem letu.

Začetek leta je bil ugoden za 
kolesarske užitke, spomlad pa 
nikakršna, tako sem letos naj-
bolj  zmrzoval na kolesu na  cve-
tno nedeljo 15. aprila.  Nasploh 
nam letošnje leto z vremenom 
ni najbolj služilo, če izvzamemo 
jesen, so pa ta čas dnevi že krajši 
in kolesarsko manj »uporabni«.

Kolesarske in druge klub-
ske aktivnosti potekajo skozi 
celo leto, aktivnosti je precej 
in vseh 61 članov lahko najde 
zadovoljstvo v bolj ali manj or-
ganiziranih aktivnostih. Veliko 
aktivnosti organiziramo tudi v 
sodelovanju z drugimi organi-
zacijami, bodisi iz občine ali iz 
soseščine, pa tudi od drugod. 

Pomembna aktivnost vsako 
leto je občni zbor kluba, ker je 
bilo to leto navadno, brez volitev 
ali kakšnih prelomnih odločitev 

smo to rutinsko opravili že 18 
januarja. Do maja meseca smo 
se na rekreaciji enkrat tedensko 
ukvarjali tudi z drugimi športi, 
v glavnem s kombinacijo nogo-
meta in brcometa. Kljub nekaj 
manjšim poškodbam, kakšne 
večje, na srečo ni bilo. Številčno 
smo se udeležili tudi skupnih 
priprav v Istri, vikend smo pre-
živeli v Poreču in na Istrskih ce-
stah. Skozi celo leto tudi pridno 
polnimo Kolesarsko – pohodno 
knjigo na Trebelnem.
Veliko damo na tradicijo, tako 
smo tudi letos organizirali:
- Marca, skupaj z občino Mo-

kronog Trebelno  in Turistič-
nim društvom Mokronog 5. 
Dobrodelno kolesarjenje in 
pohod po obronkih občine 
Mokronog-Trebelno.  Letos 
smo nabrali 790 Evrov in jih 
izročili Šolskemu skladu za 
socialno ogrožene otroke v 
OŠ Mokronog, namensko za  
šolo  v naravi in s tem marsi-
komu omogočili udeležbo.

- Maja, 5. Kolesarski vzpon na 
Trebelno za pokal Trebelan-
ček

- Junija, v sklopu Kresne noči 
14. Kolesarski maraton po 

Mirnski dolini
- Julija, Kolesarjenje v spomin 

Jožeta Hočevarja
- Septembra, skupaj s Konzor-

cijem Zakladi doline Mirne 
4. Ženski kolesarski maraton 
ZDM in MTB kolesarjenje

- Decembra, 9. Štefanov skok 
– pohod v Nebesa

Opravili smo tudi nekaj večjih 
kolesarskih podvigov:
- Brankotov memorial (Mo-

kronog-Ljubljana-Orle-Tre-
beljevo- Sv.Vrh)  - 140km 

- Kolesarjenje na Vinsko vi-
gred v Metliko in nazaj  - 130 
km 

- Kolesarjenje v Ormož in 
Prlekijo – 180 km 

- Kolesarjenje v Strunjan – 170 
km 

- MTB Kolesarjenje po Paren-
zani od Strunjana do  Poreča 
– 110 km 

- Kumski izziv – cestno in 
MTB kolesarjenje os Sv. Roka 
do Kuma in nazaj 

Povezovali smo se tudi z naši-
mi prijatelji iz sosednih klubov, 
v okolici predvsem s kolesarji iz 
Sevnice,Trebnjega JB Teamom 
ter žensko kolesarsko ekipo 
BTC city,  pa tudi  iz Hrvaške 
in iz Hercegovine. Skupaj smo 
opravili bolj ali manj zahtevne 
in zanimive kolesarske ture 
kot so: Od Zore do mraka po 
mejah Sevniške občine, Blago-

slov koles na Šmarčni,  12 urno 
kolesarjenje, dobrodelno kole-
sarjenje v Trebnjem, Korenčkov 
maraton in podobne.

Sodelovanje v akciji Slovenija 
kolesari 2019 je vsako leto izziv 
za večino članov. Pojavljali smo 
se na naslednjih rekreativnih 
kolesarskih maratonih: Bike 
festival v Portorožu, Maraton 
po dolini Krke v Novem mestu, 
Sevniški maraton, Maraton treh 
občin Grosuplje, Trebanjski 
kolesarski maraton, Jernejev 
maraton v Šentjerneju, Ma-
raton mostov Krke Zameško, 
Kolesarski maraton po deželi 
cvička Krško, Istrski kolesarski  
maraton v Kopru, zaključna 
prireditev Slovenija kolesari v 
Ankaranu. Zaključne prireditve 
se je udeležilo 18 naših članov, 
akcijo Slovenija kolesari pa je 
opravilo 11 članov. 

Seveda ne bi bili nobeni ko-
lesarji, če se ne bi udeležili tudi 
tekmovalnih prireditev. Tako 
smo tekmovali na  Maratonu 
Franja, Istrskem maratonu ter 
vzponih na Trebelno, Nebesa,  
Rihpovec, Lisco, Javorovico in 
še kakšen hribček bi se našel.  
Da tudi tekmovalno nismo tako 
slabi smo potrdili s precejšnim 
številom  zmagovalnih stopničk 
na teh prireditvah in mnogimi 
osebnimi rekordi. 

V letošnjem letu je na  polno 
zadihala tudi MTB sekcija, ki 
je pod vodstvo Roberta Oštirja 

Balan-carji v letu 2019
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opravila kar nekaj uspešnih izzivov, 
poleg že omenjene Parenzane, Kum-
skega izziva in Nebes so opravili še 
precej gorsko kolesarskih  tur ter tra-
sirali kar nekaj prog v Mirnski dolini.

Miran,  naš kolesarsko najbolj akti-
ven  član, je zelo resno vzel moj lanski 
izziv in je letos že odpeljal 12.000 km. 
Konec  novembra  se mu je števec obr-
nil na 12000, res podvig, ob rednem 
delu v povprečju  vsak mesec odpeljati 
1000 km res ni mačji kašelj.  Miran, 
vsa čast in čestitke. Lestvico za naprej 
si postavil visoko, za naslednjo leto pa 
si višino postavi kar sam.

Posebno priznanje si zasluži tudi 
Sluga Sandi,  saj je na Maistrov dan  
23. novembra, odpeljal 100-ti  letošnji 
vzpon v Nebesa. Mislim pa, da je bilo 
vzponov na Trebelno še več, zato vse 
čestitke za vztrajnost.

Balan-carji bomo postali polnoletni, 
saj v letu 2020 stopamo v osemnajsto 
leto delovanja KK Dolenjska Balanca.

Člani in vodstvo kluba se zahvalju-
jemo vsem, ki so man kakorkoli po-
magali pri realizaciji naših aktivnosti. 
Vsem  pa želimo veliko uspeha in čim 
lepših poti v prihajajočem letu 2020. 

Kolesarček Balanček

Zaključena je vseslovenska 
akcija Simbioza giba med gene-
racijami v katero je bila vključe-
na tudi Občina Mokronog-Tre-
belno. V okviru Simbioze giba 
so se odvile številne športno-
-rekreativne dejavnosti v katere 
je bilo vključeno preko 1.000 
občanov: karate, gibalne delav-
nice, zdrava rekreacija, ženska 

rekreacija, zumba, nordijska 
hoja, lokostrelstvo, razgibani 
malčki, odbojka, tenis, aero-
bika, plesna delavnica, pohod 
treh generacij, pilates, petanka, 
joga, intervalna vadba, nogo-
metni turnir, judo, pohod,... 
Akciji so se pridružila športna 
društva, ki delujejo v občini, 
vrtec, šola, upokojenci ter po-

samezniki, ki na območju ob-
čine izvajajo športne aktivnosti. 
Gibanje pomeni življenje in 
življenje je gibanje, zato je ključ-
nega pomena, da se sporočilo 
o zdravem načinu življenja širi 
in se krepi zavest o pomenu 
dnevnega gibanja za zdravje 
človeka. Šport je pomembna 
prvina kakovostnega življenj-

skega sloga vseh prebivalcev 
Slovenije, zato smo veseli, da je 
Simbioza giba v Mokronogu in 
na Trebelnem privabila tolikšno 
število občanov, ki so gibali, se 
družili in tkali nove vezi.

Nosilec vseslovenskega pro-
jekta je socialno podjetje Sim-
bioza Genesis iz Ljubljane, ki je 
Športnemu društvu Mokronog 
in Občini Mokronog-Trebelno 
podelilo posebno priznanje in 
nagrado v kategoriji Lokacija z 
največjim številom dogodkov. 

V ta namen bodo v Mokro-
nogu organizirali izobraževalne 
delavnice, ki bodo za občane 
brezplačne. Delavnice se bodo 
izvajale predvidoma v mesecu 
januarju 2020, vsebina delav-
nic še ni dogovorjena, zato bo 
naknadno objavljena na spletni 
strani občine. 

Lokalna koordinatorica 
Mateja Vrabec

Občinska organizacija bor-
cev za vrednote NOB Mokro-
nog- Trebelno je v sodelova-
nju z ZB za vrednote NOB 
Trebnje in Mirno 29.11.2019 
organizirala že četrtič strel-
sko tekmovanje z zračno 
puško na strelišču Praproče 
v Trebnjem. Pri zasledovanju 
ciljev naše organizacije pri 
svojem delovanju skrbimo 
tudi za aktivnosti mladih, ki 
jih skušamo seznanjati z vo-
jaškimi vrlinami, med katere 
spada tudi strelstvo. 

Tekmovanje je bilo organi-
zirano za učence OŠ Teme-
niške in Mirnske doline ter 
za člane Združenja borcev 

za vrednote NOB Trebnje in 
sorodne veteranske organi-
zacije. Našemu vabilu se je 
odzvalo 11 ekip, skupno 44 
tekmovalcev. 

Na strelskem tekmovanju 
so se nam pridružili tudi 
vojaki iz vojašnice Novo me-
sto, ki so mladim predstavili 
poklic vojaka in njihovo obo-
rožitev ter opremo.

Streljanje se je izvedlo po 
pravilih strelske zveze Slo-
venije. Tekmovalo se je eki-
pno in posamezno, ne glede 
na starost in spol. Ekipo so  
sestavljali štirje tekmovalci, 
v skupni rezultat pa se je 
štel rezultat najboljših treh. 
Streljalo se je z razdalje 10 

m, tekmovalci pa so imeli na 
voljo 30 minut, neomejeno 
število poskusnih strelov in 
20 strelov za oceno.  

Zmagovalnim ekipam sta 
župan občine Mokronog-
-Trebelno g. Anton Maver in 
predsednik Združenja Bo-
štjan Sladič podelila pokale, 
najboljšim posameznikom pa 
podelila medalje ter praktične 
nagrade - nahrbtnik podjetja 
Dana, d.o.o. Mirna. 

Strelskemu društvu Treb-
nje, Občini Mokronog-Tre-
belno in podjetju Dana, d.o.o. 
Mirna se zahvaljujemo za po-
moč pri izvedbi tekmovanja.

Mišo Hrovat

Simbioza giba

Tekmovanje 
v streljanju 
z zračno 
puško
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V knjigi Zgodbe Mokronoge lahko prebe-
remo, da je bila v šestdesetih letih prejšnjega 
stoletja v Mokronogu kraljevska igra zelo 
razvejana,kar je pripeljalo do ustanovitve 
šahovskega kluba. Prvi predsednik je bil 
Jože Hočevar, tajnik Anton Tratar, pro-
stor so imeli v kulturnem domu. Učitelja 
Hočevar in Ante Žutić sta posebno skrb 
posvečala osnovnošolcem. Rezultati so bili 
zavidljivi zlasti pri deklicah. Ekipa mlajših 
pionirk je bila leta 1969 tretja v Sloveniji, 
leto kasneje druga. Iste deklice so bile 1971 
in 72 druge. V ekipi so igrale Nada Peterle, 
Darka Zajc, Betka Borštnar, Milena Janežič 

in kasneje še Breda Hrovat.  Gojili so tudi 
dopisni šah. Ko je Ante Žutič odšel pouče-
vat v Celje, je društvo počasi omagalo.

Morda pa se prebuja? 
Prostovoljci Društva upokojencev Mirna 

že nekaj let vodijo šahovska krožka na OŠ 
Mokronog in na POŠ Trebelno. V Mo-
kronogu je glavni mentor Cvetko Jakša, 
na Trebelnem Miro Šuštar, po potrebi se 
vključi tudi Tone Kotar. V Mokronogu 
krožek obiskuje 18 učencev, na Trebelnem 
je število podobno.

V tem šolskem letu so se že udeležili 
dveh turnirjev Dolenjske kadetske lige - v 

Trebnjem in Kočevju. Iz naših dveh šol se 
je turnirjev udeležilo 11 učencev. Po dveh 
krogih je kar nekaj naših šahistk na lepih 
mestih. Pri dekletih do 10 let je Špela Za-
vršnik na četrtem mestu, Nika Černe na 
šestem in Žana Kastelic na enajstem. Pri 
dekletih do 12 let je Jera Čož na tretjem in 
Zarja Sinur na četrtem mestu.

Naj povemo še, da je udeležba na teh 
turnirjih velika, tudi do 100 učencev iz 
Dolenjskih in Zasavskih  šol.

Cvetko Jakša
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