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Prijetno poletno...
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Medobčinski inšpektorat na 
področju gradnje začenja z 
delom!

Pravilno evidentiranje in legalnost 
stavb je tema, ki je z novimi predpisi 
pridobila na pomenu in zanima čedalje 
širši krog lastnikov stavb, saj v juniju 2021 
začenja delovati medobčinski inšpektorat 
na področju gradnje. Pravilni in popolni 
vpisi v katastru stavb so šele predpogoj 
za pridobivanje uporabnega dovoljenja 
ali legalizacije stavbe.

Zakaj pravzaprav potrebujete urejeno 
legalizacijo vaše stavbe?

Z novo gradbeno zakonodajo se ne da 
več prodati nelegalne stavbe ali pa je le-ta 
bistveno manj vredna. Tudi, če nimate 
namena prodati stavbe, nikdar ne veste, 

kdaj jo boste vi ali vaši dediči menjali za 
denar. V kolikor vaša stavba ni skladna z 
gradbenim dovoljenjem, boste bistveno 
težje pridobili hipotekarni kredit, inšpek-
cija vam lahko izda nalog za rušitev ali 
izklop od komunalnih vodov. 

Danes imajo službe, ki pregledujejo 
podatke v prostoru, na voljo bistveno več 
podatkov, kot so jih imele kadarkoli do-
slej. To pomeni, da se v nekaterih primerih 
že iz računalnika vidi, da se je glede na 
letalske posnetke stavba spremenila, pa 
se ni ustrezno izmerila ali legalizirala.

Nova gradbena zakonodaja pa na drugi 
strani omogoča bistveno boljše možnosti 
legalizacije, kot so bile do zdaj.

Občina Mokronog-Trebelno bo v jeseni 
2021 izvedla več predstavitvenih sestan-
kov v zvezi s predstavljeno informatiko, 
kjer boste lastniki stavb dobili informa-

cije, kako se zadeva lahko uredi. Sestanke 
bo vodil Boštjan Trobiš, pooblaščeni 
inženir geodezije in sodni izvedenec iz 
podjetja Geonep d.o.o. Že sedaj pa lahko 
glede dokumentacije vaše stavbe pridobite 
več informacij na strani www.vodinep.si 
ali po telefonu 031 442418.

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
Življenje po pandemiji se počasi 

vrača v svoje običajne tirnice. Spomin 
na evforijo ukrepov, ki že več kot leto 
dni določajo utrip našega življenja na 
vseh ravneh, pa bo še dolgo živel v nas. 
Z nekaterimi dejstvi, ki nam jih je CO-
VID19 v preteklem času »podaril«, pa 
bomo preprosto morali živeti.

Vsak čas bo za nami polovico tega 
»posebnega« leta 2021. Program načr-

tovanih investicijskih del uresničujemo v skladu z začrtano 
časovnico. Na tem mestu predstavljam nekaj večjih projektov, 
ki so aktualni za letošnje proračunsko leto in so že v izvajanju:
- Obnova mostu čez potok Savrica pred vasjo Slepšek je v 

zaključni fazi.
- Postajališče za avtodome v Mokronogu je sredi gradnje.
- Obnova 500 m odseka lokalne ceste Ornuška vas – Brezje – 

Karteljevo v kraju Knežija je končana. Urejajo se le še brežine 
in bankine ob prevoznosti ceste.

- Obnova dela javne poti Trebelno – Cindrič, v območju do-
mačije Gačnikovih, je zaključena.

- Prestavitev kapelice pri pokopališču v Mokronogu je, zaradi 
»nemogoče« izvedbe, trenutno zaustavljena. Delamo pa na 
pridobitvi potrebnih dokumentov, za sezidavo nove.

Drugi načrtovani projekti za letošnje leto:
- Izgradnja javnega vodovoda Češnjice – Bogneča vas je v fazi 

pridobivanja gradbenega dovoljenja. Vsa potrebna doku-
mentacija je na Upravni enoti Trebnje. Upamo, da bomo v 

letošnjem letu lahko že izbrali izvajalca del za gradnjo tega 
vodovoda in morda z deli tudi pričeli.

- Zaključujemo tudi z izbiro izvajalca gradbenih in asfalterskih 
del za področje investicijskega vzdrževanja občinskih cest 
v letošnjem letu (sredstev za ta namen je v letošnjem letu 
približno polovico manj kot v lanskem letu ali nekaj več kot 
300.000 EUR). Predvideni odseki za obnovo v letošnjem letu 
so: odsek LC Mirna – Ostrožnik – Mokronog na območju 
skozi naselje Log in odseku Slepšek – Preloge; na lokalni 
cesti Radna vas – Bitnja vas – Češnjice skozi naselje Bitnja 
vas; krajši odseki na javnih poteh v vaseh Češnjice, Štaten-
berk in Slepšek (na teh treh odsekih izvedejo zemeljska dela 
uporabniki sami) in odsek javne poti Sveti Vrh – Stara Gora. 

- V teku je priprava dokumentacije za izvedbo nadgradnje 
obstoječe čistilne naprave in sicer za nadgradnjo tehnološke 
opreme za aktivacijo še enega SPR (čistilnega) reaktorja.

- V četrtek, 10.junija, pa je Občina podpisala tripartitno 
pogodbo za nakup in nadgradnjo novega gasilskega vozila 
GVC za PGD Mokronog.
Zaključuje se še eno šolsko leto. Čeprav zaradi COVID19 

tako zelo drugačno, pa kljub temu uspešno. Še posebej uspešno 
za 7 učencev, ki so bili vseh devet let uspešni z odliko. Iskrene 
čestitke njim kot tudi vsem ostalim za dosežene šolske uspehe. 
Lepe počitnice dragi učenci, dijaki in študentje in sproščen 
dopust, spoštovani občani, vam želim. 

Anton Maver, župan

Kako po novem legalizirate vašo stavbo in 
poskrbite za pravilno evidentiranje?
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Župan Občine Mokronog-
Trebelno Anton Maver, 
predsednik PGD Mokronog 
Janez Bregant in prokurist 
podjetja GV Pušnik, Marijan 
Pušnik so podpisali pogodbo, 
zaradi katere bo v enem letu 
PGD Mokronog bogatejše za 
novo gasilsko vozilo GVC 24/50. 

Občina Mokronog-Trebelno bo za na-
kup novega gasilskega vozila zagotovila 
242 tisoč evrov v dveh letih, naložba pa 
je trenutno ocenjena na 310 tisoč evrov. 
Razliko bodo z lastnimi sredstvi in s po-
močjo donatorjev zagotovili gasilci sami. 

»Dobro opremljene gasilske enote in do-
bro opremljeni gasilci, ki tudi zagotavljajo 
dobro  varnost - to je moje osebno vodilo. 
Sam sem ponosen na to, da sem lahko žu-
pan občine, kjer deluje pet gasilskih društev 
s takim odnosom, ki ga je čutit navzven. 
To so gasilci, ki z vso svojo odgovornostjo 

spoštujejo vlogo, ki jo v kraju predstavljajo, 
ki spoštujejo finančno pomoč, predvsem pa 
zelo cenijo vsak evro, ki ga dobijo s strani 
občine,« je ob tej priložnosti povedal 
župan Anton Maver. 

Vozilo GVC 24/50, ki ga mokronoški 
gasilci trenutno uporabljajo, bo prihodnje 
leto staro 25 let. Z njim so sodelovali 
v intervencijah v domači občini in na 
območju Gasilske zveze Trebnje ter po-
magali pri naravnih in drugih nesrečah 
po vsej Sloveniji. 

Opremljeno je po standardih, ki so 
veljali pred četrt stoletja, nima prvega 
pogona, ki je za hribovit teren sicer pri-
poročljiv. »To vozilo bo imelo pogon na vsa 
štiri kolesa, vgrajena bo črpalka, ki ima 
zmogljivost najmanj 2400 litrov pretoka 
vode na minuto, vgrajen bo rezervoar za 
vodo s pet tisoč litri vode, kajti imamo še 
nekaj predelov v občini, kjer moramo v 
sušnih obdobjih dovažati vodo. Seveda bo 
pa v tem vozilu vsa oprema, ki mu pripada 
po tipizaciji ga gasilsko vozilo GVC 24/50,« 
pojasnjuje predsednik Prostovoljnega 

društva Mokronog Janez Bregant. PGD 
Mokronog, ki ima trenutno skoraj 170 
članov, bo prihodnje leto praznovalo 
140-letnico delovanja. Novo gasilsko vo-
zilo se bo tako v jubilejnem letu pridružilo 
voziloma GVC 16/25 in GVM-1, medtem 
ko bo četrt stoletja staro gasilsko vozilo 
GVC 24/50 našlo novega lastnika.

P. K. L.

Poleg sopodpisnikov pogodbe je bil na  dogodku tudi poveljnik PGD Mokronog Matjaž Lovše. 
Foto: P. K. L.

Trenutni vozni park PGD Mokronog. Foto: M. Lovše.

Podpisana pogodba za nakup novega 
gasilskega vozila

OBČINA MOKRONOG-TREBELNO     
in      

S srcem 
na poti
Prostofer - brezplačni prevozi 
za starejše občane je lepo zaži-
vel. Prevozi so namenjeni vsem 
tistim starejšim občanom nad 
65 let, ki ne vozijo sami, nimajo 
sorodnikov oziroma prijateljev, 
da bi poskrbeli za prevoze in so 
v socialno šibkem položaju. Z 
brezplačnimi prevozi povečuje-
mo mobilnost in socialno vklju-
čenost starejših in invalidov ter 
jim tako omogočimo dostopnost 
do zdravniške oskrbe, trgovskih 
centrov in javnih ustanov. 

Trenutno je v mreži prostoferjev  
9 prostovoljcev. Ker se storitev 
vse bolj uveljavlja med občani, 
vabimo vse, ki želite del svoje-
ga časa podariti sočloveku, da 
postanete prostofer. Vsi zainte-
resirani pokličite Milico Korošec 
(041 455 033, milicakorosec@
gmail.com ) ali Matejo Vrabec 
(07/ 34 98 266, mateja.vrabec@
mokronog-trebelno.si ).

Mateja Vrabec, 
občinska uprava
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Občinski svet je 28. aprila 
2021 opravil 2. izredno 
sejo Občinskega sveta. 

  
Na seji je bilo prisotnih 10 članov 

Občinskega sveta. Na dnevnem redu je 
bilo 9 točk.

1. Osrednja točka dnevnega reda je bila 
»Seznanitev in potrditev namere za 
sklenitev sodne poravnave v pravdni 
zadevi tožeče stranke Republike 
Slovenije proti toženi stranki Ob-
čina Mokronog-Trebelno in druge 
konzorcijske občine«. Občina Mo-
kronog-Trebelno je bila tožena stran-
ka,  ki je za sedem občin, kot nosilna 
občina, vodila projekt GOŠO. Sprejet 
je bil SKLEP: Občinski svet Občine 
Mokronog-Trebelno se je seznanil 
in potrdil namero o sklenitvi sodne 
poravnave v pravdni zadevi tožeče 
stranke Republike Slovenije proti 
toženi stranki Občini Mokronog 
-Trebelno in drugim konzorcijskim 
občinam, ki se na prvi stopnji vodi 
pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani, 
pod opr. št. VII Pg 2228/2019.

2. Predlog zaključnega računa proračuna 
Občine Mokronog-Trebelno za leto 
2020 je bil sprejet po skrajšanem po-
stopku. 

3. Predlog Odloka o proračunu Občine 
Mokronog-Trebelno za leto 2022 – I. 
in II. obravnava: proračun za leto 2022 
je bil v javni obravnavi, ki je bila obja-
vljena na spletni strani občine Mokro-
nog-Trebelno, in sicer od 1. 3. 2021 do 
10. 4. 2021, vendar nanj ni bila podana 
nobena dopolnitev oziroma predlog 
po spremembi objavljenega predloga 
proračuna Občine Mokronog-Trebelno 
za leto 2022. Župan je podal amand-
ma št. 1, in sicer: »V Načrt razvojnih 
programov se umesti nov projekt: 
OB212-21-0005 – Pametna mesta in 
skupnosti, iz PP 23401-Splošna pro-
računska rezervacija, konto 409000 
– 10.0000,00 € na PP 13421-Razvoj 
pametnega mesta, konto 420500, NRP 
OB 212-21-0005 – »Pametna mesta in 
skupnosti« + 10.000,00 €. Obrazložitev: 
S projektom se bo občina Mokronog-

-Trebelno v okviru konzorcija Posavje, 
ki ga sestavlja 6 občin, prijavila na javni 
razpis za demonstracijske projekte po-
stavljanja pametnih mest in skupnosti. 
Proračun s tem ostaja uravnotežen. 

 Sprejet je bil Odlok o proračunu Obči-
ne Mokronog-Trebelno za leto 2022, z 
Amandmajem št. 1 k predlogu Odloka 
o proračunu Občine Mokronog-Tre-
belno za leto 2022 in Načrt ravnanja 
z nepremičnim premoženjem Občine 
Mokronog-Trebelno za leto 2022.  

4. OS je na 11. redni seji, 18. 2. 2021, 
sprejel Odlok o ravnanju z zapušče-
nimi in nepravilno parkiranimi vozili 
v Občini Mokronog-Trebelno. Odlok 
v 15. členu določa, da višino stroškov 
odstranitve in hrambe zapuščenih in 
nepravilno parkiranih vozil na predlog 
pristojnega izvajalca (Komunala Treb-
nje d.o.o.) določi Občinski svet Občine 
Mokronog-Trebelno. Predmetni sklep 
bo omogočil dejansko izvajanje odloka 
v praksi. Po določitvi višine stroškov 
odvoza in hrambe zapuščenih in ne-
pravilno parkiranih vozil bo izvajanje 
odloka dejansko omogočeno v praksi. 
Pristojni izvajalec je predložil predlog 
cene za ravnanje z zapuščenimi in 
nepravilno parkiranimi vozili.  

 
 Občinski svet Občine Mokronog-Tre-

belno je sprejel Sklep o določitvi vi-
šine stroškov odstranitve in hrambe 
zapuščenih in nepravilno parkiranih 
vozil.  

                                                                                      
5. Dom starejših občanov Trebnje je 15. 3. 

2021 posredoval predlog za uskladitev 
cene storitve pomoč družini na domu 
(PND), ki jo je Svet zavoda sprejel 11. 
3. 2021. Cena storitve programa se v 
skladu s Pravilnikom o metodologiji 
za oblikovanje cen socialno varstve-
nih storitev usklajuje najmanj enkrat 
letno oziroma po potrebi, če obstajajo 
utemeljeni razlogi. Pomoč na domu kot 
socialna oskrba je socialnovarstvena 
storitev, ki se izvaja na domu uporab-
nika. Namenjena je upravičencem, ki 
imajo zagotovljene bivalne in druge 
pogoje za življenje v svojem bivalnem 
okolju, če se zaradi starosti ali hude 
invalidnosti ne morejo oskrbovati in 
negovati sami, njihovi svojci pa take 

oskrbe in nege ne zmorejo. Gre za 
različne oblike organizirane praktične 
pomoči in uslug, s katerimi se upravi-
čencem vsaj za določen čas nadomesti 
potrebo po institucionalnem varstvu 
v zavodu, v drugi družini ali v drugi 
organizirani obliki. V zadnjem letu 
beležimo v občini porast po izvajanju 
te storitve, medtem ko na drugi strani 
trenutno beležimo upad doplačil in-
stitucionalnega varstva. Storitev je v 
letu 2020 kljub corona krizi in začasni 
odpovedi storitve, koristilo povprečno 
22,25 uporabnikov mesečno, kar je 12 
% več kot preteklo leto, povprečno  je 
bilo opravljenih 388,50 obiskov meseč-
no (24 % več kot preteklo leto). 

 Občinski svet Občine Mokronog-Tre-
belno je sprejel Sklep o izdaji soglasja 
k cenam za izvajanje storitve »Pomoč 
družini na domu« ter določitvi višine 
subvencije Občine Mokronog-Trebel-
no v predloženi vsebini.  

6. Občinski svet Občine Mokronog-Tre-
belno podaja soglasje k redni delovni 
uspešnosti ravnateljice Osnovne šole 
Mokronog za leto 2020 v višini 5 % 
mase sredstev osnovne plače ravnate-
ljice v obdobju od julija do decembra 
2020.

7. Občinski svet Občine Mokronog-Tre-
belno ni podal soglasja k redni delovni 
uspešnosti direktorice Knjižnice Pavla 
Golie Trebnje za leto 2020, in sicer 
v višini 5 % mase sredstev osnovne 
plače direktorice v obdobju od julija 
do decembra 2020, kar Občina Mo-
kronog-Trebelno zagotavlja v ustano-
viteljskem deležu Knjižnice Pavla Golie 
Trebnje. Prav tako ni podal soglasja k 
redni delovni uspešnosti direktorice 
Centra za izobraževanje in kulturo 
Trebnje za leto 2020, in sicer v višini 5 
% mase sredstev osnovne plače direk-
torice v obdobju od julija do decembra 
2020, kar Občina Mokronog-Trebelno 
zagotavlja v ustanoviteljskem deležu 
Centra za izobraževanje in kulturo 
Trebnje od deleža, ki ga zagotavljajo 
Občine ustanoviteljice za stroške dela 
direktorice.

Mojca Pekolj, direktorica OU

Poročilo s sej Občinskega sveta
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Rekonstrukcija 
odseka lokalne ceste 
Knežija–Brezje

Težko pričakovana rekonstrukcija odseka lokalne ceste 
Knežija–Brezje, ki predstavlja eno izmed glavnih vpadnih cest 
naših občanov v Novo mesto, se je pričela v mesecu aprilu, za-
ključila pa v juniju. Financiranje rekonstrukcije odseka je bilo 
dogovorjeno na osnovi podpisanega sporazuma med občinami 
Mokronog-Trebelno, Novo mesto in Mirna Peč, za izvajalca del 
pa je bilo izbrano podjetje CGP d.d. Dela na odseku so obsegala 
posek vegetacije, razširitve ceste, zamenjavo spodnjega ustroja, 
izvedbo odvodnjavanja, prestavitev drogov, izgradnjo opornega 
zidu, izvedbo asfaltne plasti, izvedbo grbine, ureditev bankin 
ter postavitev/prestavitev ustrezne prometne signalizacije oz. 
prometne opreme. S sodelovanjem med izvajalci del ter tam 
živečimi prebivalci, ki so hkrati tudi lastniki obcestnih površin, 
je izvedba del potekala brez večjih zapletov. Z obnovo odseka je 
dosežena boljša prometna varnost vseh udeležencev v prometu, 
kar pa je bil tudi primarni namen projekta.

Bojan Pucelj, občinska uprava

Izgradnja mostu 
med Prelogami in 
Slepškom

Po večletnih usklajevanjih z lastniki parcel na območju lo-
kacije novega mostu, ki premošča vodotok Savrica in povezuje 
Preloge in Slepšek, je Občina Mokronog-Trebelno takoj, ko je 
postala lastnica parcel, pristopila k projektiranju novega mostu 
z ureditvijo struge potoka, navezave pločnikov Preloge–Slepšek 
ter ustrezne obnove ceste (z ureditvijo odvodnjavanja). Dela, ki 
se tičejo izgradnje mostu z ureditvijo struge (dol in gor vodno), 
je Komunala Trebnje d.o.o. izvedla v mesecu maju in delno 
v juniju. Preostala dela, vključno z izvedbo asfaltne plasti ter 
navezavo pločnikov, bo izvedel izvajalec, ki bo izbran v sklopu 
javnega naročila »Gradnja cestne infrastrukture v letu 2021«.

Bojan Pucelj, občinska uprava

Kot jara kača se že vleče izgradnja preboja Radna vas. „Pa 
vendarle se vrti“, bi lahko rekli. V zadnjih dveh letih je na-
rejen viden,  napredek, ki daje upanje, da bo projekt pripeljal 
do konca. Podaljšana pogodba izvajalca zavezuje, da z deli 
zaključi do jeseni leta 2022.

Slišal je Cankar Stvarnikov 
blagoslov in ga zapisal: »Tod 
bodo živeli veseli ljudje!«

Trideset let po osamosvojitvi 
iskreno recimo: »Ivan, ni še 
vse najbolj prav, vendar 
tod živimo veseli ljudje!«
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Spletni nakupi, 
še posebej izven EU-
ja, bodo 
po 1. juliju bolj 
zapleteni in lahko 
tudi dražji 

Vse več potrošnikov se odloča za sple-
tno nakupovanje, tudi pri tujih spletnih 
prodajalcih. V zadnjem letu je bila za 
porast spletnega nakupovanja »kriva« 
tudi epidemija, saj smo se zaradi zaprtja 
večine trgovin v večji meri posluževali 
spletnega nakupovanja, ki pa je tudi bolj 
enostavno, saj se ni potrebno prerivati 
v gneči, iskati prosto parkirno mesto, 
brskati med policami v iskanju pravega 
izdelka, brati drobni tisk na embalaži … 
Tuji spletni prodajalci pa tudi ponujajo 
pestrejšo izbiro izdelkov, pa tudi nižje 
cene kot jih nudijo lokalni prodajalci.

Na področju obdavčitve malih sple-

tnih pošiljk sedaj velja, da je blago, 
kupljeno na spletu in dobavljeno iz t. 
i. tretjih držav oz. držav zunaj EU-ja, 
v vrednosti do vključno 22 evrov (brez 
poštnine), ob uvozu oproščeno plačila 
vseh dajatev (DDV-ja in carine).

S 1. julijem bodo na območju EU 
predmet plačila DDV vsi spletni nakupi, 
ne glede na vrednost pošiljke. Za pošilj-
ke, ki bodo vredne od 22 do vključno 
150 evrov, se bo obračunal samo DDV. 
Za pošiljke, katerih skupna vrednost 
blaga bo presegala 150 evrov, se bo poleg 
DDV plačala tudi carina. 

Povod za te spremembe je evropska 
direktiva, ki jo morajo države članice 
EU v svoj pravni red prenesti do 1. ju-
lija letos. Že leta 2017 je bila objavljena 
namera EU, v kateri so se države članice 
zavezale, da bodo uvedle DDV za vse 
blago, uvoženo v EU.  S tem naj bi EU 
zaščitila spletne trgovce v EU-ju, ker so 
bili v neenakovrednem položaju z azij-
sko konkurenco. Zaradi množičnosti 
spletnega nakupovanja iz t. i. tretjih 
držav naj bi po nekaterih ocenah EU 
zaradi tega izgubil več milijard evrov 
javnih prihodkov.

Spremembe spletnega nakupovanja 
bodo tudi na področju EU. Če se bo 
prodajalec v državi EU vključil v poseb-

no ureditev za prodajo blaga na daljavo, 
bo DDV obračunan po stopnji, ki velja v 
državi, v katero bo blago prišlo.

 To pomeni, da bi bilo blago, naročeno 
v Avstriji in dobavljeno v Slovenijo, za 
dva odstotka bolj obdavčeno, saj ima 
Avstrija 20 odstotni DDV, Slovenija pa 
22 odstotni DDV.

Spremembe naj bi torej stopile v ve-
ljavo s 1. julijem. Morda bo v Sloveniji 
prišlo do zamika, ker državni zbor še ni 
sprejel novele zakona o DDV-ju. 

Vlada je namreč tik pred zdajci v dr-
žavni zbor vložila predlog novele zakona 
o DDV-ju in predlagala, da se zakonska 
novela sprejme po hitrem postopku, kar 
pa je državni zbor zavrnil, tako da se 
zdaj novela zakona sprejema po rednem 
postopku. 

Poslanci državnega zbora se bodo 
morali zato precej potruditi, da jim bo 
uspelo pravočasno prenesti omenjeno 
evropsko direktivo v slovensko zakono-
dajo, saj če Slovenija ne bo pravočasno 
prenesla evropske direktive v svojo za-
konodajo, kar sicer ne bi bilo prvič, bo 
morda sledila kazen Evropske komisije.

Jerneja Dragan

Na Razvojnem centru Novo mesto že 
drugo leto izvajamo projekt Podjetno 
nad izzive (PONI), s katerim svetovalno, 
mentorsko ter finančno spodbujamo in 
podpiramo potencialne podjetnike. Torej 
tiste, ki imajo podjetniško idejo in jo želi-
jo uresničiti. Bodoče podjetnike v sklopu 
projekta za štiri mesece redno zaposlimo 
na Razvojnem centru Novo mesto. V tem 
obdobju jim pomagamo, da svojo poslov-
no idejo prek učinkovitega poslovnega 
modela in poslovnega načrta razvijejo do 
te stopnje, da je prehod na samostojno 
podjetniško pot lažji in dolgoročen uspeh 
novoustanovljenega podjetja bolj ver-
jeten. Z znanjem, izkušnjami in nasveti 
bodočim podjetnikom na različnih pod-

ročjih pomagajo naši mentorji, svetovalci 
ter že uveljavljeni in prekaljeni podjetni-
ki. Bodoči podjetniki delajo v ustvarjal-
nem okolju Podjetniškega inkubatorja 
Podbreznik ter tako vzpostavijo mrežo 
partnerstev in poslovnih poznanstev že 
pred začetkom samostojne poti. Za čas 
vključitve v projekt prejemajo redno me-
sečno plačo ter imajo vse pravice, ki izha-
jajo iz rednega delovnega razmerja. Po 
končanem obdobju vključitve v projekt 
so ustrezno pripravljeni za samostojno 
podjetniško pot in ustanovitev lastnega 
poslovnega subjekta.

Na Razvojnem centru Novo mesto je 
junija svoje poslovne ideje začela razvija-
ti že tretja skupina bodočih podjetnikov. 

Naslednja priložnost za vključitev v pro-
jekt pa bo že v avgustu, ko bo na splet-
ni strani Razvojnega centra Novo mesto 
objavljen nov javni razpis za vključitev. 
Med prijavljenimi kandidati bomo zopet 
izbrali 11 udeležencev projekta. 

Več o projektu preberite na spletni stra-
ni: www.rc-nm.si/podjetno-nad-izzive. 
Za dodatne informacije pokličite, pišite 
ali nas obiščite: info@rc-nm.si, vesna.co-
lic@rc-nm.si, 041 325 722.

Projekt je sofinanciran s strani Minis-
trstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vesna Čolič, 
Razvojni center Novo mesto

S PONI-jem do podjetniškega znanja in 
lastnega podjetja
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Delovna akcija 
ali kako se da s sosedi 
prijetno preživeti 
nedeljsko dopoldne

V nedeljo zjutraj, 30. maja je bilo, smo se takole zbrali vaščani 
Brezovice pri Trebelnem in dela vasi Gorenje Zabukovje, na 
drugi delovni akciji, ki smo jo poimenovali OČISTIMO NAŠ 
KRAJ. Na 3 km cestnem odseku, od cerkvice Sv. Ana na Brezo-
vici, čez Kremen do Košučja – križišča z LC Debenec – Trebelno, 
smo popravili vse obcestne bankine, na delih zaraslih s travo in 
grmovjem, pa tudi strojno zmulčili. Očistili smo vse mulde in 
iztoke iz njih, vse odtočne jaške in iztoke na prepustih, obsekali 
grmovje in veje dreves, ki so zastirale preglednost ceste, celotno 
traso pa temeljito pometli. Na širših obcestnih površinah smo 
pobrali odvržene predmete in druge odpadke, ki jih uporabniki 

ceste malomarno odvržejo iz svojih vozil. Zanimivo, koliko 
pločevink od piva in tetrapakov od sokov se je nabralo. 

Po polnih 4 urah aktivnega dela, smo se zadovoljni z uspešno 
opravljeno akcijo, razveselili skupnega, pravega nedeljskega 
kosila in sladice, ki so nam ga pripravile 4 »Kremenčkove« 
gospodinje. 

Pa ne pozabimo, prihodnje leto se zopet dobimo! Naj se ta 
zgled širi po občini.

Anton Maver
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Dela na prestavitvi kapelice pri pokopališču v Mokronogu so 
žal zaustavljena do nadaljnjega.

Že v preteklem letu smo pridobili od pristojne inštitucije, 
ZVKD Novo mesto, soglasje za prestavitev kapelice. Prestavila 
naj bi se za 10 m severneje od sedanje lokacije. S prestavitvijo bi 
zagotovili bistveno večjo varnost vseh udeležencev v prometu, 
predvsem pa tistim, ki se vključujejo iz LC  Martinja vas na 
državno cesto.

Zapletlo pa se je, ko je izbrani izvajalec za prestavitev kapelice, 
bil s strani Elektra Celje opozorjen, da poteka neposredno ob 
severnem robu kapelice, visokonapetostni kabel, kar je razlog, 
da prestavitve na načrtovan način ni možno izvesti.

Sedaj se trudimo s pridobitvijo potrebne dokumentacije, da 
bi na predvideni lokaciji, lahko sezidali novo kapelico, od stare 
pa uporabili streho, oltarno kamnito ploščo in kovinske rešetke.

Občina pričakuje, da bo ZVKD končno prepoznal, da je v dani 
situaciji, taka rešitev ustrezna in da nam bodo dali pozitivno 
soglasje za izgradnjo nove kapelice. Čakamo torej na njihov 
»žegenj« in njihove nove pogoje.

Anton Maver, župan

Občina Mokronog-Trebelno je članica »družine« občin, v 
katero je vključenih več kot tretjina slovenskih občin, ki tvorijo 
mrežo postajališč za avtodome. V interesu te povezanosti je, 
da občine članice, uredijo na svojem območju postajališče za 
avtodome in s tem omogočijo določeni ciljni skupini turistov, 
da se v kraju ustavijo in se v njem določen čas tudi zadržijo. 

Počivališče za avtodome umeščamo v prostor na območju 
nekdanjega živinskega sejmišča, v neposredni bližini Gasilske-
ga doma Mokronog. Idejo je zasnoval in projektno uredil do 
gradbenega dovoljenja arhitekt Mitja Drčar z Mirne, zemeljska 

in gradbena dela izvaja, kot najugodnejši ponudnik del, GI Za-
krajšek d.o.o. iz Trebnjega s podizvajalcem GM Kos Božo s.p.. 
Dela tečejo brez zapletov in usklajeno s predvideno časovnico. 
V celoti bodo zaključena do konca junija.

Upamo, da se bo že to poletje pri nas ustavilo čim več avto-
domarjev in da bodo gostje med obiskom našega kraja srečali 
škrate Mokronožce, okusili našo odlično kulinariko in se naužili 
lepote Občine Mokronog-Trebelno.

Anton Maver, župan

Prestavitev kapelice v Mokronogu

Postajališče za avtodome – nova turistična 
pridobitev v občini
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2. mesto za člane PGD Velika Strmica v SSV za Pokal GRD
V začetku preteklega leta so bile razpisane tri tekme Tekmo-

vanja v spajanju sesalnega voda (SSV) za Pokal Gasilske regije 
Dolenjska (GRD). V PGD Orehovica (GZ Šentjernej) in v PGD 

Mokronog (GZ Trebnje) sta bili realizirani tekmi 8. in 29. fe-
bruarja 2020, tretja tekma PGD Gabrje pa zaradi Covid-19 28. 
marca lani ni bila izvedena. Poveljstvo GRD se je tako odločilo, 
da se za skupni rezultat tekmovanja štejeta le dve izvedeni tekmi, 
medalje in pokale prvim trem ekipam posamezne kategorije pa 
se izroči na skupščini gasilske zveze. V GZ Šentjernej so skup-
ščino izvedli v živo 13. junija 2020 in ob tej priložnosti izročili 
medalje ter pokal ekipi članic PGD Maharovec za 1. mesto. 

Ker v GZ  Novo mesto in Trebnje niso imeli skupščine v živo, 
se je Poveljstvo GRD odločilo, da izroči preostalim ekipam 
medalje in pokale na drug način.  

Tako so v GZ Trebnje 24. marca letos izvedli podelitev kar 
v pisarni zveze, kjer sta poveljnik in predsednik GRD, Martin 
Lužar in Janez Bregant, predstavniku ekipe članov PGD Velika 
Strmica, Davidu Piškurju, izročila medalje in pokal za doseženo 
2. mesto na Tekmovanju SSV za Pokal GRD za leto 2020. 

Gasilci se izobražujejo kljub Covidu-19
Kljub koroni gasilci v luči spoštovanja protikoronskih ukrepov 

izvajajo gasilske intervencije in se udeležujejo gasilskih izobra-
ževanj in usposabljanj tako na nivoju Gasilske zveze Slovenije 
kot v regiji in zvezi. V tem letu se je na nivoju Gasilske zveze 
Slovenije  v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na 
Igu, v Sežani ali v Pekrah tečajev in usposabljanj udeležilo preko 
20 gasilk in gasilcev iz društev naše zveze. 

Gasilska regija Dolenjska je za 40 kandidatov organizirala tečaj 
za varno delo z motorno žago na Grmu Novo mesto. Naša zveza 
je imela na voljo 15 mest in so zainteresirani gasilci vsa mesta 
zapolnili in tečaj uspešno opravili 16. maja letos. 

V Gasilski zvezi Trebnje sta bila letos izvedena dva tečaja za 
gasilca pripravnika. Prvi je potekal v Mokronogu, kjer  ga je 
uspešno zaključilo 29 tečajnikov, drugi pa v PGD Ponikve pri 
Trebnjem. Le-tega je uspešno zaključilo 18 tečajnikov.  Vsi novi 
gasilci pripravniki imajo možnost, da se v jeseni udeležijo 149 
urnega tečaja za operativnega gasilca, ki je bil v načrtu že v tem 
obdobju. Ker ni bilo zanj dovolj interesa, se je Poveljstvo GZT 

odločilo za izvedbo tečaja strojnik, ki poteka še v juniju in ga 
obiskuje 28 tečajnikov in tečajnic. 

Oživitev gasilskega mladinskega dela 
Mladinska komisija Gasilske zveze Trebnje (MK GZT) je točno 

po 14 mesecih imela 19. aprila prvo sejo. V tem času se je kolesje 
zelo aktivnega in živahnega dela gasilske mladine v Temeniški 
in Mirnski dolini precej upočasnilo, skoraj zaustavilo. Tega se 
vodstvo MK GZT še kako zaveda, zato intenzivno razmišlja o 
oživitvi in vzpodbujanju dela z gasilskim podmladkom, ker je 
jasno, da brez te populacije društvo ne more delovati, ampak 
mu sledi le počasno umiranje. 

Z  namenom oživitve dela z gasilsko mladino je MK GZT v 
prvem tednu maja organizirala sestanke predsednikov mladin-
skih komisij  iz društev trebanjske gasilske zveze ter mladinskih 
mentorjev, ki so zaradi upoštevanja protikoronskih ukrepov 
potekali v dvorani PGD Velika Loka, Ponikve pri Trebnjem in 
Mokronog. Člani MK GZT s predsednico Andrejo Zupančič 
na čelu so se za sestanke še posebno skrbno pripravili, posebna 
skupina MK GZT z vodjo Nejcem Trlepom pa je pripravila tudi 
smernice za oživitev mladinskega dela.  

Tretjo soboto v maju so izvedli še delavnico za pripravo na 
vaje v orientaciji gasilske mladine.

Skratka, vsa prizadevanja so usmerjena v čim prejšnji ponovni 
zagon in oživitev dela mladinskih komisij in  gasilske mladine  
v vseh 28 PGD trebanjske gasilske zveze. 

>>

Znanja ni nikoli preveč

Pokal SSV v pravih rokah

Tečaj GP v Mokronogu
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Vaja GZT v orientaciji gasilske mladine
Lani so bila skoraj vsa načrtovana tekmovanja odpovedana. 

V trenutnih razmerah se je Mladinska komisija Gasilske zveze 
Trebnje (MK GZT) odločila za tekmovalni gasilski dogodek v 
prilagojenih epidemičnih razmerah in v aprilu razpisala vaje v 
orientaciji gasilske mladine.

Organizator je bil prijetno presenečen ob zaključku prijav-
nega roka, saj je od 28 prostovoljnih gasilskih društev (PGD) 
trebanjske gasilske zveze 17 PGD prijavilo 59 ekip v kategorije 
pionirke, pionirji, mladinke, mladinci, gasilke pripravnice, 
gasilci pripravniki. 

Tako je v soboto, 29. maja,  potekala vaja v orientaciji gasilske 
mladine v PGD Ponikve pri Trebnjem in na terenu KS Dolenja 
Nemška vas. Prva ekipa gasilcev pripravnikov je startala ob 7. 
uri, nato pa vse ostale v razmiku 6 minut, da je bilo omogočeno 
upoštevanje navodil NIJZ. 

Pred odhodom na tekmovalno progo je vsaka ekipa opravila še 
predpisano gasilsko točko, nato pa so se vsi tekmovalci z mentorji 
ravnali po karti in se ustavljali na posameznih kontrolnih toč-
kah, kjer so opravljali naloge vse do prihoda na cilj. Po prihodu 
posamezne ekipe na cilj je bilo tekmovanje zanjo zaključeno in 
so njeni člani z mentorjem takoj odšli domov. 

Obračunska komisija je iz ocenjevalnih listov zbrala rezulta-
te in objavila na spletni strani GZT neuradne rezultate, da so 
jih ekipe lahko pregledale in v roku 12 ur, kolikor je pač trajal 
pritožbeni rok, podale morebitne pritožbe. 

Po izteku pritožbenega roka so postali rezultati uradni in 
na podlagi le-teh je v nedeljo ob 10. uri pri gasilskem domu v 
Trebnjem potekala podelitev medalj ter pokalov prvim trem 
ekipam posamezne kategorije.  

Podelitev medalj in pokalov najboljšim trem posamezne 
kategorije

V kategoriji pionirk in pionirjev je sodelovalo 25 ekip. Pri 
pionirkah so prva tri mesta osvojile ekipe PGD Občine, Šta-
tenberk in Trebnje, pri pionirjih pa ekipa PGD Občine, Sveti 
Križ in Štatenberk. 

Sodelovalo je tudi 10 ekip mladink in 14 ekip mladincev. 
Prva tri mesta so zasedle ekipe mladink iz PGD Šentlovrenc, 
Sveti Križ in Štatenberk, pri mladincih pa ekipa PGD Trebelno, 
Občine in Ponikve pri Trebnjem. 

>>

Skupinska Štatenberk

Mladinke Sv. Križ – 2. mesto

Mladinke Štatenberk – 1. mesto

Pripravnice Štatenberk – 1. mesto

Pripravnice Trebelno – 2. mesto
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V kategoriji gasilk pripravnic in gasilcev pripravnikov je vaje 
opravljalo 8 ekip, od tega dve ekipi pripravnic iz PGD Trebel-
no in Štatenberk ter 6 ekip gasilcev pripravnikov, od katerih 
so prva tri mesta osvojile ekipe PGD Občine, Mokronog 2 in 
Velika Strmica. 

Ekipam slednjih dveh kategorij je pripadla tudi čast spusta 
tekmovalne zastave, ki je naznanila zaključek pogumnega de-
janja in v tem trenutku prvega tovrstnega dogodka mladinske 
komisije v Gasilski regiji Dolenjska in verjetno tudi v Gasilski 

zvezi Slovenije.  S tem dejanjem so organizatorji in udeleženci 
vaj z mentorji pokazali močno voljo po nadaljevanju aktivnosti 
pred epidemijo Covid-19 in da jim ni vseeno za obstoj gasilske 
organizacije. 

Iz vseh društev GPO Mokronog-Trebelno je na tej vaji so-
delovalo 26 od 56 ekip, kolikor jih je sodelovalo na sobotni 
vaji v Ponikvah pri Trebnjem.  Vzpodbudno in pohvalno! 

Gasilska zveza Trebnje

Lani odpovedano Državno tekmovanje 
zaradi Covid-19 se je uspešno izteklo 
prvo soboto in nedeljo letošnjega junija v 
knežjem mestu Celje. Iz trebanjske gasil-
ske zveze so se tega tekmovanja udeležile 
4 ekipe, ki so na regijskem tekmovanju v 
letu 2019 dosegle normo za udeležbo na 
državnem tekmovanju.

V soboto so na Stadionu Kladivar med 

1500 tekmovalci nastopili tudi: 
PIONIRJI PGD Mokronog, mentor Pavel 
Železnik, zasedli 27. mesto
PIONIRKE PGD Štatenberk, mentor 
Matej Zore, zasedle 16. mesto
MLADINKE PGD Trebelno, mentor Aleš 
Žagar, zasedle 28. mesto

V nedeljo je na žalost v dežju, potekalo 
še tekmovanje za člane in članice ter na 

Stadionu Skalna klet za starejše gasilce in 
gasilke. Med 51 ekipami te kategorije je 
tekmovala tudi  ekipa  starejših gasilcev 
iz PGD Mokronog, z mentorjem Petrom 
Železnikom in vajo zadovoljivo izvedla, 
kljub zelo slabim vremenskim razmeram. 

Vsem tekmovalcem in tekmovalkam 
ter njihovim mentorjem iskrene čestitke!

Gasilska zveza Trebnje

Zaključeno 
državno gasilsko tekmovanje v Celju 
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ki potuje po vseh 212 občinah v Sloveniji, 
je na sončni torek, 1. 6. 2021, obiskala tudi 
Občino Mokronog-Trebelno. Ob začetku 
poti v občini so jo presenetili člani Pro-
stovoljnega gasilskega društva Trebelno, 
Štatenberk in Velika Strmica in jo nasproti 
podružnične šole z vodnim slavolokom 
pošteno namočili. Čudovitemu prizoru je 
sledil prav takšen nastop najmlajših šolar-
jev, ki so olimpijskim igram in bakli pri-
pravili lep sprejem s kopico transparentov 
in koreografij petih krogov, obarvanih v 
olimpijskih barvah z nastopi najmlajših. 
Dobrodošlico organizatorjem sta izrekla 
podžupan Franc Glušič in vodja po-
družnice Saša Brudar. Po pohodu bakle 
po Trebelnem, v katerem so sodelovali 
Mažorete Trebelno, DPŽ Tavžentroža, 
Lovska družina Trebelno, Vinogradni-
ško-turistično društvo Trebelno, gasilci 
PGD Velika Strmica in Štatenberk ter 
kolesarji KK Dolenjska balanca, se je 
spustila v Mokronog, kjer so jo prevzeli 

člani ZB za vrednote NOB, Športnega 
društva Mokronog, Društva upokojencev 
Mokronog-Trebelno, Vinogradniškega 
društva Mokronog, Turističnega društva 
Mokronog, PGD Mokronog in PGD Sveti 
Križ. Baklo so na trško ploščad prinesli 
Nicki Norčič (večkratna  državna prvaki-
nja v judu, ki je leta 2019 osvojila 5. mesto 
na poletnih mladinskih olimpijskih igrah 
v Bakuju), Gašper Peček (državni prvak 
med invalidi v ribolovu za leto 2020) in 
Tomaž Barbo – član ekipe košarkarjev 
na vozičku. Nicki je baklo predala žu-
panu Antonu Mavru. Baklo je pričakal 
tudi naš olimpionik, dobitnik zlate in 
srebrne olimpijske kolajne in svetovni 
prvak v metu kladiva, Primož Kozmus. 
Naš nekdanji as je prišel v Mokronog, 
kjer sta se mu poleg mladih glasbenikov 
Glasbene šole Trebnje predstavila tudi 
škrata Mokronožca (Polonca Bartolj in 
Polona Kralj Zupančič), s prav posebnim 
namenom. Primož je postal prvi, ki je v 

glino odtisnil svoje stopalo, katerega odtis 
bo odslej krasil osrednji mokronoški trg. 
Slavnih gostov, ki bodo svoja stopala »za 
večno pustili« v Mokronogu, bo v priho-
dnje še veliko. Pri Osnovni šoli Mokronog 
so baklo zatem pozdravili tako rekoč vsi 

osnovnošolci, ki so se razporedili po igri-
šču in bakli vnovič pripravili lep sprejem 
s pesmijo in plesom.

Slovensko baklo je v Občini Mokronog-
-Trebelno nosilo kar 72 občanov, saj se 
je povabilu odzvalo 17 društev in učen-
cev OŠ Mokronog in Podružnične šole 
Trebelno. Kolesarji Kolesarskega kluba 
Dolenjska balanca so z baklo odkolesarili 
v sosednjo Občino Škocjan, kjer so jo v 
prijateljskem duhu predali.

Slovenska bakla ponazarja  simbol 
trdnosti in trajnosti, modrosti in samo-
zavesti, povezovanja in upanja.

Hvala vsem sodelujočim, ker ste del teh 
simbolov v Občini Mokronog-Trebelno in 
hvala za vaš prispevek pri obisku sloven-
ske bakle v Občini Mokronog-Trebelno.

Anton Maver, župan

Primoža Kozmusa, nosilca 
olimpijskih odličij in svetovnega prvaka, 

Mokronožca vprašata: »Hej, Primož, zakaj 
si se med vsemi možnostmi odločil ravno 

za kladivo? Je to kaj povezano s tistim 
orodjem, saj veš, zabijanje žebljev, pa take 

reči?« 

»Seveda,« odgovori Primož, »zaradi 
zabijanja žebljev in takih reči sem se ves 
čas trudil, da vržem kladivo čim dlje od 

sebe.«

Slovenska olimpijska bakla, 
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Torek, 1. junij 2021, je bil za učence Osnovne šole Mokronog 
športno obarvan. V duhu vrednot prijateljstva, odličnosti in 
spoštovanja so se učenci 6., 7. in 8. razreda pomerili v različnih 
športnih disciplinah. Izmenjaje po skupinah so preizkusili svoje 
moči in veščine v lokostrelstvu, streljanju z zračno puško, bad-
mintonu in namiznem tenisu, ekipe so se pomerile v odbojki, 
košarki in nogometu ter boju med dvema ognjema. Sočni torek 

so preživeli aktivno in bili nad dnevom dejavnosti navdušeni.   
Ob 10.30 smo se vsi učenci od 1. do 9. razreda zbrali na šolskem 
igrišču. Z bučnim aplavzom smo pozdravili prihod slovenske 
bakle. Učenci 9. razreda Žan, Simon, Benjamin in Adriano so 
z njo odtekli častni krog. Učenke 7.  razreda so zaplesale ples z 
obroči v barvah olimpijskih krogov. Koreografijo so pripravile 
same.. Učenke 2. triade so predstavili glavne vrednote: prija-
teljstvo, odličnost in spoštovanje. Povedale so nam, zakaj so te 
in met kopja. Učence sta pozdravila in nagovorila ravnateljica 
Zvonka Kostrevc in župan Anton Maver. 

Počaščeni smo, da nas je obiskal olimpionik in svetovni prvak 
v metu kladiva Primožu Kozmusu. Učenki Ana in Lana iz 9. 
razreda sta ga povprašali po njegovih vrednote pomembne v 
športu in kako jih razvijamo v šoli. Nato so se predstavniki 7., 
8. in 9. razreda med seboj pomerili o poznavanju zgodovine in 
zanimivosti olimpijskih iger. Učenci 1. triade pa so nam s pan-
tomimo prikazali nekaj prvih disciplin, v katerih so tekmovali v 
antični Grčiji; ponazorili so tek, dvoboj, skok v daljino spominih 
na Peking leta 2008, ko je osvojil zlato odličje.

Po koncu prireditve smo nadaljevali s športnim dnevom.
Tekst: Nastja Stropnik Naveršnik

Foto: Lana Žnidaršič 

Olimpijske športne igre in slovenska bakla v 
Mokronogu

Slovo od vrtca
Otroci skupine Škratki so letos zadnje leto v vrtcu, saj bodo jeseni že prvič prestopili prag osnovne šole.  V ponedeljek, 7.6. 
2021, smo se tako skupaj  odpravili na orientacijski pohod do Lovske koče v Mokronogu. Na poti smo opravili nekaj nalog, 
ki so nas na koncu pripeljale do skritega zaklada. Kasneje so se nam pridružili tudi starši, za katere smo pripravili kratek 
kulturni program ter slavnostno podelitvev priznanj in pohval za bodoče prvošolčke. 
Tako so se še zadnjič skupaj poveseli v času vrtčevskih dni. Želimo jim veliko uspeha na nadaljnjih poteh. 
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Vrtec Mokronožci se je pridružil LAS projektu za obuditev 
podeželja, katerega nosilec je Občina Mokronog - Trebelno in je 
financirano iz evropskih sredstev. V projekt so se vključile vse 
skupine vrtca tako v Mokronogu kot na Trebelnem.

Cilj projekta je sodelovanje vrtca na lokalni ravni z različnimi 
društvi, podjetji, posamezniki, ki prispevajo svoj del k povezo-
vanju ljudi in kraja na višji nivo. Vendar zaradi epidemioloških 
razmer in vseh ukrepov smo bili nekoliko prikrajšani ravno na 
tem delu. Potrudili smo se v največji možni meri, da otrokom 
predstavimo preko različnih dejavnosti, obiskov, demonstracij, 
posnetkov … pot od zrna pa vse do nastanka kruha. Tako so 
otroci spoznali različna žita, jih sejali, opazovali pri rasti, mleli 
in spoznali njihove produkte od moke, otrobov, zdroba itd. Le te 
so uporabili v različnih dejavnostih in izdelkih, ki krasijo večna-

menski prostor vrtca. Končni produkt pa je seveda zadišal iz peči 
v obliki kruha. Peka kruha je potekala v sodelovanju s Pekarno 
Mokronog. Da smo se približali tradicionalnemu načinu peke 
kruha, smo vzgojili tudi svoje droži in spekli čisto pravi droži 
kruhek. Sodelovali smo s kmetijo Ziherl, kjer so otroci spoznali 
tradicionalen način pridelave žit in obiskali Mlin Grebenc. V 
večnamenskem prostoru vrtca je nastala razstava izdelkov in 
fotografij celotnega projekta, ki si jo je vredno ogledati.

Juhuhu, narava vabi!

Po dolgem času šolanja na daljavo so se učenci zelo razveselili 
pohodov. Kondicija je res bila malo šibkejša, volja za hojo pa je 
vse to premagala. Na pohodu so uživali, razigrano klepetali in 
vsi osvojili zastavljeni cilj. Malica iz nahrbtnika je bila odlična, 
še boljše pa so bile sosedove dobrote. Naučili so se veliko novega 
in vsi, prav vsi uganili nagradno vprašanje. Privlačna, sladka na-
grada je razveselila vse pohodnike. Veselijo se že novih podvigov. 

Mentorici Polona Kralj Zupančič in Urška Drugovič Volarič

Las projekt – Od zrna do kruha
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Šentrupert 99
mail: prevozi.prijatelj@siol.net

tel.: 041/051  627 132;   031 377 287
 
Vsak petek in po dogovoru tudi v soboto se bomo 
zgodaj zjutraj z avtobusom odpravili proti morju, imeli 
cel dan čas za aktivnosti na plaži, pozno popoldne pa se 
bomo vračali proti domu. 
Za odhod avtobusa je potrebno, da se prijavi vsaj 
25 potnikov. 
Pohitite s prijavo. 
Pokličite na zgoraj zapisane telefonske številke. 

Odhodi:

6:00 – Mokronog (avtobusna postaja)  
6:10 – Šentrupert (avtobusna postaja)  
6:20 – Mirna (avtobusna postaja)  
6:30 – Trebnje (avtobusna postaja) 

Odhodi vsak petek  in po dogovoru tudi 
v soboto v juliju in avgustu

Prvi odhod 
25. 6. 2021

CENA 15 €, OTROCI DO 15 LET PA 10 €,
VKLJUČUJE AVTOBUSNI PREVOZ.

Obvestilo vsem 
občanom

vsi ljudje lahko v času poletnih 
počitnic koristite možnost 
avtobusnega prevoza. 

Vsak delovni  dan bo avtobus 
peljal na relaciji Bistrica–Prelesje – 
Šentrupert–Mirna–Trebnje–Mirna 
Peč–Novo mesto. Odhod bo ob 
6.25 iz Bistrice (6.30 – Šentrupert). 

Avtobus se  bo  vračal nazaj iz 
Novega mesta ob 12.30.

Kopanje v Izoli ali v 
Simonovem zalivu
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Člani VTD Trebelno smo oddali na ocenjevanje 32 vzor-
cev vin. Po številu vzorcev smo bili drugo društvo z največ 
oddanimi vzorci. Dosegli smo 2 VELIKI ZLATI medalji, 9 
zlatih medalj, 7 srebrnih medalj ter 8 pisnih priznanj. To je 
zelo lep uspeh, kar nakazuje,da se na Trebelnem pridelujejo 
vrhunska in kakovostna vina. 

Rezultati DVT 49. Tedna cvička

SAUVIGNON
Muhič vina 18.33  – VELIKA ZLATA MEDALJA
Žagar Boštjan 17.33  –  SREBRNA MEDALJA 
 
CHARDONNAY   
Muhič vina  17.97 –  ZLATA MEDALJA
Kotnik Zvone 17.47 –  SREBRNA MEDALJA

CVIČEK
Eržen Rafael  16.20  –  ZLATA MEDALJA
Muhič vina 15.97  –  SREBRNA MEDALJA
Kotnik Zvone  15.97  –   SREBRNA MEDALJA  
Žagar Boštjan  15.83  –   priznanje
Piškur Roman  15.77  –   priznanje
Pungerčar Anton  15.77  –   priznanje

DOLENJSKO BELO
Muhič vina  17.03  –  VELIKA ZLATA MEDALJA
Kotnik Zvone  16.67  –   ZLATA MEDALJA
Piškur Roman 16.17  –   priznanje

DOLENJSKO RDEČE
Kotnik Zvone  16.37  –  priznanje

LAŠKI RIZLING
Muhič vina  17.87  –  ZLATA MEDALJA
Starič Jože  17.63  –  ZLATA MEDALJA

MODRA FRANKINJA
Kotnik Zvone  17.47  –   SREBRNA MEDALJA
Verščaj Albin  17.13  –   priznanje
Lamovšek Simon 7.07  –   priznanje

PENINA
Muhič Vina 18.00  –  ZLATA MEDALJA (rose)
Starič Martin 17.73  –   ZLATA MEDALJA (bela)

RUMENI MUŠKAT 
Muhič Vina 17.90  –  ZLATA MEDALJA
Kotnik Zvone 17.70  –  ZLATA MEDALJA

TRAMINEC
Starič Martin  17.07  –   priznanje

ZELENI SILVANEC
Kotnik Zvone  17.30  –   SREBRNA MEDALJA
Žagar Boštjan 17.27  –   SREBRNA MEDALJA

Čestitke vsem dobitnikom medalj.

Društvo vinogradnikov Trebelno

Muhič vina –najvišja ocena 
za Sauvignon na 49. Tednu cvička

Galerijska paleta 
Prostor naše galerije, kjer se nahaja začasna razstava, se je odel 

v novo podobo. Od 13. maja 2021 dalje so razstavljena dela ume-
tnika Matije Skurjenega, pod naslovom Sanje in nadrealistične 

slike. Premierna predstavitev razstave je potekala v četrtek, 13. 
maja 2021 ob 18. uri na našem facebook profilu, razstava pa bo 
na ogled vse do 26. septembra 2021. Matija Skurjeni je hrvaški 
slikar, ki ga je Ante Žaja (kustos v Muzeju  Matija Skurjeni, 
Zaprešić, Hrvaška) v spremnem besedilu kataloga označil za 
vizionarja in raziskovalca globin človeškega uma, duha in 
podzavesti.

Med 12. in 19. junijem 2021 pa je potekal že 54. Mednarodni 
tabor likovnih samorastnikov Trebnje. To leto smo na njem 
gostili 5 umetnikov iz 5 držav:  Miroslava Bone iz Slovenije, 
Alexandro Detinska iz Češke republike, Sandrine Lepelletier iz 
Francije, Brana Mandića iz Črne Gore/oziroma ZDA in Svetlano 
Miladić iz Srbije. Umetniki so ustvarjali v sproščenem okolju, 
naša zbirka pa je postala bogatejša z njihovimi deli.

Vrata naše galerije so za obiskovalce že nekaj časa ponovno 
odprta. Vabimo vas, da nas obiščete od torka do petka, 10.00 
– 19.00 ter v soboto, 10.00 – 14.00. Da bo vaš obisk galerije pri-
jeten in varen, vas vabimo, da ob obisku upoštevate navodila za 
zajezitev in preprečitev širjenja bolezni COVID-19.

Andrejka Vabič Nose
 Foto: A. S. Lamovšek
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Vsak dan smo bliže razmeram (upamo in verjamemo, da je 
res tako), ki smo jih poznali pred korono. Epidemija korona 
virusa je namreč lanskega marca zaprla tudi vrata knjižnic. Delo 
v knjižnici smo hitro prilagodili razmeram. Uporabnike smo 
privajali na uporabo elektronskih virov, ki jih knjižnica ponuja. 
Poleg iskanja v različnih bazah podatkov so uporabniki v elek-
tronski obliki lahko brali knjige in časopise ter poslušali zvočne 
knjige. Spodbujali smo jih k spletnemu vpisu in podaljševanju 
članstva prek storitve Moja knjižnica ter uvedli spletna plačila. 

Veseli smo, da smo se novih manir hitro navadili, kar dokazuje 
tudi spremljanje knjižničnih dogodkov, ki so se, hote ali ne, 
vsi po vrsti preselili v spletno okolje. Na YouTube kanalu naše 
knjižnice si jih še vedno lahko ogledate. Splošne knjižnice Do-
lenjske, Bele krajine in Posavja smo združile moči in izmenično 

pripravljale spletne dogodke. V Trebnjem smo se pogovarjali z 
Boštjanom Videmškom, avtorjem knjige Plan B. Noč knjige, ki 
jo knjižničarji praznujemo 23. aprila, smo praznovali skupaj z 
domačinko, akademsko slikarko in ilustratorko ter večkratno 
likovno nagrajenko Majo Kastelic, ki nam je v prijetnem klepetu 
predstavila skrite čare njej tako ljube umetnosti. 

S pravljico (17. 6. 2021, ob 17h) bomo v Krajevni knjižnici 
Mokronog zaključili projekt Jurčkov pravljični svet, pravljico 
pa lahko pridete poslušat tudi tisti otroci, ki v projektu niste 
sodelovali. Razen v primeru, da je Odsev z zamudo zagledal 
dan in je pravljica že dočakala svoj konec. 

Poletje in oddih, ki se ga vsi z razlogom veselimo, je tisti čas, 
ki si ga ljubitelji branja težko predstavljamo brez dobre knjige. V 
mokronoški knjižnici imamo veliko takih. Tudi nagrajenih. Naj 
izpostavimo z Desetnico nagrajenega avtorja Damjana Šinigoja 
in njegov mladinski roman Kjer veter spi. Še mnogo je takšnih, 
ki nam bodo odlična družba v senci košate krošnje drevesa. 

Knjižnica Mokronog bo poleti obratovala po nespremenjenem 
urniku. Pričakujemo vas vsak ponedeljek med 8. in 16. uro ter ob 
četrtkih med 11. in 19 uro. Verjamemo, da smo drug drugemu 
lahko prijetna družba. Obiščite nas in se prepričajte. Poletje 
pa naj s seboj prinese mnoga doživetja, ki jih bomo za vedno 
shranili med svoje spomine. 

Irena Palčar
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

V  Z d r a -
vstveni po-
staji Mokro-
nog bodo v 
začetku ju-
l ija  ured i l i 
s p om i n s ko 
s t e n o  m o -
kronoškemu 
rojaku prim. 
dr. Henriku 
H e f e r l e t u , 
z d rav n i k u , 

medicinskemu piscu in lokalnemu zgo-
dovinarju. 

Henrik Heferle se je rodil 6. junija leta 
1900 v Mokronogu, kjer je obiskoval 
osnovno šolo. Šolanje je nadaljeval na 
škofijski gimnaziji v Šentvidu pri Lju-
bljani, nato pa se je leta 1920 vpisal na 
medicinsko fakulteto v Ljubljani, tri leta 
kasneje pa je študij nadaljeval v Zagrebu. 
Po diplomi se je izpopolnjeval v Nemčiji, 
kjer se je predvsem posvetil študiju elekt-
rokardiografije (EKG). Danes velja za ute-

meljitelja slovenske elektrokardiografije, 
tej vedi je tudi posvetil pretežni del svojih 
strokovnih prizadevanj. 

Poleg zdravniškega poklica in znanstve-
nega udejstvovanja je bila njegova velika 
strast raziskovanje lokalne zgodovine. Kot 
krajevni zgodovinar in kronist je razisko-
val predvsem Mirnsko dolino. Vrhunec 
njegovega ljubiteljskega dela predstavlja 
obsežno delo Zgodovina Mokronoga, ki 
ga je v 60. letih prejšnjega stoletja želel 
objaviti, a je delo žal ostalo v tipkopisu, 
vendar je služilo kot izhodišče za nadalj-
nje raziskovanje zgodovine kraja.

Heferle je sicer živel in delal v Ljubljani, 
kjer je 9. maja 1967 tudi umrl. Projekt 
ureditve spominske stene se pripravlja 
v okviru 120-letnice njegovega rojstva. 
Obeležitev je bila predvidena za lansko 
leto, a je bila zaradi epidemičnih razmer 
prestavljena. V okviru projekta, ki ga 
pripravlja Občina Mokronog-Trebelno 
v sodelovanju z Zdravstvenim domom 
Trebnje in trebanjsko izpostavo Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD), 

bo v Zdravstveni postaji Mokronog-Tre-
belno na voljo tudi zloženka s predstavi-
tvijo življenja in dela tega mokronoškega 
rojaka. 

Besedilo: JSKD OI Trebnje
Vir fotografije: Matjaž Kramar

S knjigo v naročju v mirnejše poletje

V Mokronogu se bodo poklonili rojaku 
Henriku Heferletu

Slovesno odprtje spominske stene 
prim. dr. Henriku Heferletu

ponedeljek, 5. julij 2021, ob 11. uri
Zdravstvena postaja Mokronog

Odprtje bo s kulturnim programom obogatila 
Glasbena šola Trebnje.

VABLJENI.

Dogodek bo izveden v skladu z ukrepi in 
priporočili za zajezitev epidemije Covid-19.

Projekt pripravlja Občina Mokronog-Trebelno v 
sodelovanju

z Zdravstvenim domom Trebnje
in trebanjsko izpostavo Javnega sklada RS za 

kulturne dejavnosti (JSKD).
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Šolsko leto, ki ga zaključujemo, nam je vsem prineslo nove 
izzive. Izobraževanja, dogodki, so se preselili na splet. V tem 
letu smo vsi obnovili, nadgradili ali na novo usvojili digitalne 
kompetence. Na CIK-u smo vsa izobraževanja v času covid 19 
uspešno izpeljali – na daljavo ali v živo, takrat, ko je to bilo 
mogoče. Na daljavo smo uspešno izvajali predavanja in krožke 
UTŽO Trebnje. Odziv članov je bil dober, nekaterih predavanj 
se je včasih udeležilo več članov kot v preteklih letih v živo v 
naši predavalnici. Aktivni so bili tudi krožki, med njimi tudi 
Likovno ustvarjalni krožek Mokronog.

Na CIK-u pa tudi v poletnih mesecih ne bomo mirovali, 
približujejo se nam zabavne počitniške delavnice za otroke 
Cikoletje, ki jih bomo izvedli v treh terminih (28.6.-2.7., 5.-9.7. 
in 23.-27.8.2021). 

Še vedno pa smo vam na voljo v svetovalnem središču na 
našem centru na telefonski številki 07 34 82 108. Informiranje 
in svetovanje je za udeležence brezplačno, saj ju sofinancirata 
Evropski socialni sklad in Republika Slovenija. Več informacij 

pa lahko prejmete na naši spletni strani, FB profilu ali na info@
ciktrebnje.si.

Foto: arhiv CIK Trebnje

Šolsko leto je zaključeno in veselje, da 
so konec šolskega leta učenci dočakali v 
šolskih klopeh, je je bilo tokrat zaznati ne 
samo pri starših in učiteljih, ampak tudi 
pri otrocih. Veliko iznajdljivosti, truda 
in samostojnosti so v mesecih pouka na 
daljavo pokazali tako učenci kot učitelji. 
Kljub šolanju od doma pa so tudi letos 

posegli po najvišjih odličjih v državi. 
Urban Dragan, Živa Kos, Špela Završnik, 
Benjamin Miklavčič in Marko Krivic 
so dosegli zlata priznanja na področju 
znanja, zato so prejeli pohvalo Občine 
Mokronog-Trebelno.

Učenci, ki so vsa leta šolanja dosegli 
odličnost na področju učenja so: Marko 

Krivic, Simon Slak, Sara Krmc, Benjamin 
Miklavčič, Eva Pavlin, Alja Tratar in Lana 
Žnidaršič. Na valeti je župan vsem nagra-
jencem podelil zlato petico in knjigo Ri-
charda Bacha, Jonatan Livingston Galeb.

Mateja Vrabec, občinska uprava

Zaključujemo še eno šolsko leto

Ob zaključku šolskega leta
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Ansambel 
Dolenjski veseljaki

Med dolenjskimi griči se je vedno razlegal glas harmonike, 
žal pa ga zaradi trenutne epidemije slišimo redkeje. Narodno 
zabavna glasba je med ljudmi priljubljena in nekateri želijo 
živeti z njo na svoj način, s svojim ansamblom. Tudi Dolenjski 
veseljaki so novi na glasbeni sceni in del njihovih korenin izhaja 
iz naše občine. Začeli so jeseni 2019. Glas harmonike prihaja iz 
Štatenberka, izvablja ga Matej Dragan, podporo mu nudi bas 
Mateja Škrbca, Simon Potočar pa oboje prepleta z bogatimi 
akordi kitare. Oba Mateja skupaj ustvarjata že vrsto let, le da je 
bilo njuno sodelovanje prej v drugi zasedbi, ki je sklenila svojo 
glasbeno pot zaključiti. Tudi Simonova glasbena pot v drugih 
zasedbah je že dolga. Skratka, dolgoprogaši na novi progi.

Stkalo se je odlično prijateljstvo in želja po ustvarjanju glasbe 
z lastnim pridihom je zrasla ter se spremenila v realnost. Njihov 
prvenec Barabe je kmalu ugledal luč sveta, skupaj z vizualno 
podobo, videospotom. V času svojega delovanja so tako posneli 
že 3 skladbe – poleg Barab tudi Moje ljubice in Midva sva eno. 
Avtor vseh melodij je kitarist Simon Potočar, besedila pa so 
nastala pod peresom Mateja Kocjančiča in Simona Potočarja.

Ansambel je že na začetku svoje poti izkusil za glasbenike 
nenaklonjen čas, čas epidemije, vendar fantje pravijo, da jih to ne 
bo ustavilo. Nove skladbe so že v pripravljenosti, da bodo kmalu 
lahko šle med poslušalce. Pravijo, da je glasba velik del njihovega 
življenja in jih spremlja na vsakem koraku. Radi bi spet oživili 
pravo narodno zabavno glasbo, za katero menijo, da je v dana-
šnjem času ni več veliko. Fantje upajo, da bosta njihovo prijatelj-
stvo in glasbena zgodba trajali še dolgo, komaj pa čakajo, da bodo 
lahko ponovno stopili na odre.                                   Špela Dragan

Slavili so….  90 let
Okrogli jubilej 90 let je meseca marca praznovala Oba-

ha Ana iz Mokronoga, ki biva v DSO Trebnje. Zaradi 
nevarnosti prenosa okužbe se slavljenke ni obiskalo, pra-
znični dan pa ji je polepšala čestitka z dobrimi željami iz 
domačega kraja. 

Pridružite se

Občina Mokronog-Trebelno je uspešno kandidirala na javnem 
pozivu LASDBK za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova 
pod ukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije 
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost s projektom Medgene-
racijsko ustvarjalno središče Mokronog. 

V preteklem letu se je obnovila hiša Društva upokojencev 
Mokronog-Trebelno, v letošnjem letu pa se vrača življenje tudi 
v notranje prostore. V sklopu zgoraj omenjenega projekta izva-
jamo aktivnosti, ki smo jih poimenovali Živim lokalno – jem 
tradicionalno. V društvu upokojencev želimo ohranjati tradi-
cionalne vrednote in jih prenašati na mlajše rodove. Predvsem 
želimo mlajšim privzgojiti ljubezen do domače zemlje, ohranja-
nja stika z naravo in domačim okoljem.

V hiši medgeneracijskega ustvarjalnega središča Mokronog 
(MUS Mokronog) izvajamo številne delavnice, ki so namenje-
ne vsem prebivalcem. Usmerjeni smo na lokalno prehrano in 
organiziramo kuharske delavnice kjer spoznavamo jedi, ki so 
značilne za ta lokalni prostor. Prav tako želimo spodbujali sku-
pnostno skrb za naravo in krepiti samooskrbo med prebivalci.

Konec meseca maja smo tako na dvorišču hiše MUS Mokro-
nog organizirali Sejem lastne banke semen in sadik, kjer so 
članice društva predstavile stare sorte različnih semen, delile 
marsikateri uporaben vrtičkarski nasvet, predvsem pa izmenjale 
semena, sadike in izkušnje.

V mesecu juniju pa so potekale delavnice priprave tradicional-
nih jedi, ki so jih pripravile članice Društva podeželskih žena 
Tavžentroža Mokronog. Tako smo na prvi delavnici pripravili 
mokronoške žlinkrofe in različne jedi iz kaše, na drugi pa jedi 
iz zelja in krompirja. V jeseni načrtujemo še eno delavnico v 
sodelovanju s Pekarno Mokronog in sicer peko Mokronoškega 
hlebčka, ki ga bodo kot nov produkt razvili ravno v Pekarni 
Mokronog. V jesenskem času načrtujemo tudi delavnico urbani 
ekološki vrtovi in izdelavo ekoloških pripravkov za zatiranje 
škodljivcev. Vabljeni, da se nam pridružite.

Milica Korošec, 
predsednica Društva upokojencev Mokronog-Trebelno
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Suhi jurčki
Pri Tekavčevih, v skromni hišici ob 

robu gozda, so prav pridno nabirali jurč-
ke. Zjutraj, ko so ptički odpeli budnico 
in se je dodobra zdanilo, je oče Janez 
poklical svoje otroke: „Poldek, Lojzek, 
Micika, alo vstanite. Dan je. Gremo po 
jurčke!“  Če se zaspane glavice niso po-
kazale izpod odeje, je glasneje pristavil: 
„Kdo bi imel rad nove čevlje?“ Tega otroci 
niso preslišali. Urno so se skobacali izpod 
odeje, si nataknili skromna oblačilca in že 
so bili pripravljeni. Le Nežika in Jožek sta 
lahko spala. Premajhna sta bila za v gozd. 
Oče je vzel veliko košaro, otroci pa so na 
rame zavihteli vsak svoj košek. Poznali so 
vse kotičke v gozdu, kjer so jurčki najraje 
pokukali iz zemlje. Imeli so vsak dan isto 
pot. Najprej v dolino za kozolcem. Tam so 
vedno kaj našli. Potem naprej v hrib, na 
Križni Vrh, od tam v Zagomile in naprej 
čez farovški gozd, v Bečlin. Tam je bil 
izvir studenčka. Običajno so se tam napili 
vode, potem pa še v hrib, čez Ajdiškovo 
hosto in že so bili doma. Hodili so malo 
razmaknjeni, da so dobro pregledali ves 
teren, in pa v tišini. Le kadar je kdo našel 
jurčka, je vzkliknil: „Imam ga.“ Medtem 
ko je oče hodil z otroki po gozdu, je mama 
postorila pri živini in skuhala zajtrk. 
Največkrat jih je čakala velika skleda 

ajdovih žgancev z ocvirki in s pečenimi 
jurčki. Otroci so pozabili na utrujenost 
in se z vso vnemo lotili žgancev. Večji so 
bili zelo spretni pri pobiranju jurčkov, ki 
jih je mama na debelo potrosila po vrhu. 
Mlajši, ki so komaj dosegli do sklede, so 
se morali zadovoljiti samo z žganci, kajti 
jurčkov je hitro zmanjkalo. Žgance so 
zalili še s sveže kuhanim mlekom in že so 
bili pripravljeni za ponoven obhod gozda.

 „Tole, kar smo nabrali,  tole je za če-
vlje. Če bi jutri radi spet jedli  jurčke na 
žgancih, pa kar v hosto. Gotovo smo še 
kaj pustili.“ Starejši trije so nemudoma 
pograbili vsak svoj košek in izginili v gr-
movju za kozolcem. Radi so šli sami. Oče 
je bil strog. Morali so hoditi na primerni 
razdalji in v tišini. Ko so šli sami, so te-
kali sem in tja, splezali na kakšno drevo, 
včasih zavili po kakšni drugi poti, a vedno 
prišli domov s polnimi koški. 

Medtem je oče doma jurčke zrezal in 
jih razporedil po deskah. Ti so se potem 
sušili na soncu dva do tri dni. Večkrat na 
dan so jih obračali in suhe pospravljali v 
vrečo. Dokler so jurčki rastli, je bilo to 
vsakodnevno opravilo. Z navdušenjem so 
opazovali, kako se je vreča polnila.

„Koliko čevljev bomo lahko kupili, če 
bo vreča polna?“ so pogosto spraševali. 
„Do tukajle,“ je oče pokazal na vrečo, 
„je treba za moje čevlje, potem do tu za 
mamine.“ „Saj mama ne nabira jurčkov,“ 
se je hitro oglasila Micika. Bala se je, da 
bo za njene zmanjkalo. „Trapica, mama 
pa doma vse naredi, pa še jurčke nam 
speče,“ se je za mamo postavil Poldek. 
„Mama ima tudi raztrgane stare čevlje,“ 
je pristavil še Lojzek. Vedno, ko so v vrečo 
dotresli, so na novo preštevali, za koliko 
parov čevljev je. Da le ne bi jurčki prehitro 
nehali rasti, saj so vsi rabili čevlje. Tisto 
leto je bila narava radodarna. Jurčki so 
kar rastli pa rastli. Vrečo so napolnili do 
vrha, tudi v drugi je bilo že veliko, ko so 
pri štetju ugotovili, da je v vrečah dovolj, 
da bodo vsi obuti za zimo.

Jurčki niso več rastli tako intenziv-
no. Vendar je bila Tekavčeva družina 
zadovoljna in pomirjena. Starša ni več 
skrbelo, kako bosta obula številčno dru-
žino, otroci so se pa veselili novih čevljev. 
Samo počakati morajo še, da pride mimo 
odkupovalec. To je bil moški iz mesta, ki 
je imel za kolo pripet nekakšen voziček in 
je po vaseh odkupoval suhe jurčke. Dve 

veliki vreči sta ga čakali v sobi za pečjo. 
Otrokom je igralo srce ob pogledu na ta 
zaklad. To je bil sad tudi njihovega dela, 
plačilo pa bo bogato. Novi čevlji. Čisto 
novi, dovolj veliki, topli, nikjer ne bodo 
puščali.

Jutranjih pohodov v gozd ni bilo več. 
Hodili pa so na delo na polja. Spravilo 
sena, žetev, okopavanje. Dela je bilo 
vedno dovolj. Pomagali so tudi otroci. 
Starejši malo več, mlajši pa so se igrali 
v senci, če je bilo delo za njih pretežko. 
„Jutri gremo pa v Bezenino. Pšenica je 
zrela. Želi bomo. Zjutraj gremo zgodaj, 
do popoldneva požanjemo, potem grem 
domov po voz in vola, naložimo in pripe-
ljemo domov.“ Tako je zvečer oče odredil 
delo za naslednji dan. „Kaj pa otroci?“ 
je zaskrbelo mamo. „Jožek in Nežika 
ne moreta biti cel dan na soncu. Tam ni 
blizu sence.“ „Pa naj bosta doma, pa še 
Micika, da jih bo pazila,“ je našel rešitev 
oče. Dogovorjeno. Mlajši so ostali doma. 
Mama jim je narezala kruha, da se ne bi 
Micika z nožem poškodovala, saj je imela 
šele pet let. Mleka jim bo pa že nalila in 
pazila, da se  triletna Nežika in še mlajši 
Jožek ne bi kam izgubila.

Zjutraj so starši s fantoma odšli na delo. 
Micika je bila vesela, da je lahko ostala 
doma. Jožek in Nežika sta bila mlajša in jo 
bosta morala ubogati. Danes bo ona glav-
na. Otroci so bili navajeni ubogati starše 
na prvo besedo, tako da mlajša tudi Miciki 
nista delala težav. Igrali so se s punčko iz 
cunj, ki jo je pozimi naredila mama.

„Je kdo doma?« so zaslišali moški glas 
na vratih. Vse tri glavice so pokukale iz 
sobe. „Kje so pa starši?“ je vprašal moški. 
„Na njivi, žanjejo,“ je plaho odgovorila 
Micika. „Kdaj se pa vrnejo?“ „Pozno 
popoldne,“ pravi prestrašena Micika. 
„Jurčke odkupujem. Suhe jurčke. Ste kaj 
nabirali? Ste bili kaj pridni?“ »Ja, smo. 
Zelo veliko smo jih nabrali. Tudi jaz sem 
nabirala, ta dva pa ne. Sta še premajhna. 
Bosta pa vseeno dobila nove čevlje. Toliko 
jurčkov smo nabrali, da bomo imeli vsi 
nove čevlje.“ Miciki se je kar usula ploha 
besed. To je ta moški, ki bo odpeljal jurč-
ke in dal denar za čevlje. „Tukaj za pečjo 
jih imamo.“ Moški je stopil v sobo. Ob 
pogledu na dve veliki vreči se mu je čez 
obraz razlezel zvit nasmeh. „O, ste bili pa 
res pridni. Tako veliko jih niso nabrali 
nikjer drugje. Najbrž to poletje ne bom nič 

IVANKA JEVNIKAR
Rojena sem na Vrhu pri 
Trebelnem. Moje zgo-
dnje otroštvo v skro-
mni kmečki družini so 
močno zaznamovale 
zgodbice stare mame; 
od prigod iz njenega 
življenja  do ljudskih 
pravljic. Ko sem začela 
brati, je bilo to moje 
največje razvedrilo. Za 
skromno kmečko druži-

no smo imeli nenavadno veliko knjig, saj sta oba 
starša rada brala. Knjige so me spremljale skozi 
vsa življenjska obdobja. Pred nekaj leti pa sem 
na pobudo Mokronožic napisala prvo zgodbico. 
Najraje opisujem dogodke, ki sem jih slišala 
od prednikov. Tudi Suhi jurčki so nastali tako.
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Organizacija  
Združenja 
borcev  
Mokronog-
Trebelno

Razmere glede epidemije se 
umirjajo, tako da lahko raču-
namo na vsaj delno izpolnitev 
letnega plana.   Najprej seveda 
Občni zbor, ki bo sklican vsaj 
do konca meseca junija. Že v 
prvem polletju smo morali od-
stopiti od nekaterih načrtovanih 
aktivnosti. Morali bi izpeljati že 
deveti tradicionalni Pohod po 
poteh Gubčeve brigade, vendar 
zaradi epidemioloških razmer 
le tega nismo mogli razpisati ter 
izvesti. Odločili smo se, da pohod 
izpeljemo koncem septembra oz. 
v začetku oktobra. O natančnem 
času boste vsi  pravočasno obve-
ščeni z razpisom. Letos praznu-
jemo 80. obletnico ustanovitve 
Mokronoške čete, pa seveda 
enako obletnico prvega strela 
proti okupatorju s strani Milana 
Majcna, ki je bil tudi prvi koman-
dir Mokronoške čete. Mineva 
tudi 80 let od legendarnega boja 
narodnih herojev Milana Majcna 
in Jančka Mevžlja v Murencah 
pri Šentjanžu. Združenje borcev 
Sevnica, KO Šentjanž načrtujeta 
izvedbo skupne proslave, ki bo 
v Šentjanžu 30.10.2021 ob 11.00 
uri. Seveda je k izvedbi le te pova-
bljena tudi naša organizacija,  oz. 
naše Združenje borcev Trebnje. 
Nanjo vas že sedaj vabim, odhod 
bo organiziran  z avtobusi.

Partizanski pomniki skupaj z 
grobišči na pokopališčih so lepo 
urejeni, na to seveda epidemija 
nima nikakršnega vpliva. Za-
hvaljujem se vsem, ki tako lepo 
skrbijo za spominska obeležja.

Pa lep in zdrav dopust. 
Mišo Hrovat

več prišel v vašo vas. Če hočeš, da boste 
imeli to zimo čevlje, mi moraš ti prodati 
ti dve vreči. Dal ti bom veliko denarja.“ 
Micika je navdušeno pokimala. Moški je 
potegnil iz žepa pest drobiža. „Na punčka, 
poglej, koliko denarja.“  Micika je stegnila 
drobne ročice in nastavila prgišče. Moški 
je vsul drobiž v njene dlani. Imela je polne 
roke denarja. Spolzel ji je med prsti in se 
kotalil po tleh. Kupec je še enkrat posegel 
v žep, dal še mlajšima nekaj kovancev in 
vsakemu bombon. „Vidiš, koliko denarja 
sem ti dal. Si zadovoljna, punčka?“ se je 
smejal trgovec. Micika je vsa nasmejana 
pokimala. Kar ni vedela, kam bi s toliko 
denarja. Moški je pograbil vreče z jurčki 
in odšel.

V hišo se je naselilo veselje. Skrbno so 
pobrali vse kovance, ki so se raztresli. 
Zlagali so jih na kupčke, po barvi, pa 
po velikosti. Ves dan je bil denar  nji-
hova igrača, vendar so skrbno pazili, da 
niso niti najmanjšega zgubili. Micika je 
nestrpno čakala na starše. Čimprej bi 
rada povedala, kako dobro kupčijo je 
naredila.  Nikoli še ni  videla, da bi oče 
dobil toliko denarja. On je vedno dobil 
nekakšen papir, ki ga je vtaknil v denar-
nico. Ona pa je dobila čisto pravi denar, 
ki se kotali, žvenketa. Pa kako veliko ga 
je. Čisto je pozabila, da so lačni. Hrana je 
ostala nedotaknjena, Jožek pa je zaspal 
kar na tleh s kovancem v drobni rokici. 
Pa še bombone so dobili. Niso jih pojedli. 
Pokazati jih morajo staršem, potem pa jih 
bodo vsak malo polizali. Tudi Poldek in 
Lojzek morata poskusit bombone. 

Končno je prišel oče domov po voz in 
vprego. Micika je vsa navdušena vpila čez 
dvorišče: „Ata, ata, jurčke sem prodala. 
Dobila sem zelo veliko denarja.« Oče je že 
vlekel vola iz hleva in je le na pol poslušal 
deklico. «Kaj si?» jo je končno vprašal. 
„Prodala sem jurčke, zdaj bomo lahko 
kupili čevlje. Veliko denarja sem dobila, 
zelo veliko, pa še bombone.“ Deklica je po-
skakovala od navdušenja. Oče je zaslutil 
nesrečo. „Kje imaš denar? Pokaži!“ „Ne 
morem, preveč ga je. Na  mizi je zložen. 
Zelo smo pazili, da se ni kakšen zgubil.“ 
Micika je še kar poskakovala okrog očeta. 
On pa je spustil vola in tekel v hišo. Na 
mizi je zagledal kup skrbno zloženega 
drobiža, zraven pa tri bombone. Ozrl se 
je za peč. Nič. Ni bilo več vreč z jurčki. 
«Otroci nesrečni. Kdaj je bil tisti lopov 

tukaj?“ je zavpil. „Ne vem, enkrat danes,“ 
je bila že bolj tiha punčka. Ni razumela, 
zakaj je oče tako razburjen. Planil je iz 
hiše in se pognal v breg proti vasi. Pozabil 
je na vola, ki ga je nekaj časa čakal pred 
hlevom, potem pa se je obrnil in vrnil v 
hlev. V vasi je pri vseh hišah spraševal, če 
so videli odkupovalca jurčkov. Nobeden 
ga ni videl. Verjetno se je po dobri kupčiji 
odpravil nazaj v mesto. Oče se je vrnil do-
mov, še enkrat pripeljal vola iz hleva, mol-
če zapregel voz in odšel. Micika, Nežika 
in Jožek so stali na pragu in ga opazovali. 
Niti pogledal jih ni. Niso razumeli, zakaj 
ata ni vesel tako velikega kupa denarja. 
Nekaj je bilo narobe. A kaj? 

      Vrnili so se v hišo, pojedli, kar jim 
je pripravila mama, in čakali, da se vrne 
cela družina. Mogoče bo pa mama vesela 
denarja. V deklico se je naselil nemir. 
Le kaj je narobe? Tudi mlajša bratec in 
sestrica sta bila čisto mirna. Ni bilo več 
tistega veselega pričakovanja. Majhno 
upanje je še obstajalo. Mama. Mama je 
vsak kovanček skrbno shranila. Sigurno 
bo vesela celega kupa kovancev. 

    Proti večeru je vol pripeljal domov 
visoko naložen voz pšenice. Oče pred vo-
zom, mama, Poldek in Lojzek za vozom. 
Vsi resni, tihi. Mama je tiho jokala. Tudi 
fanta sta imela rdeče oči. Mlajši trije so 
stali ob hiši in opazovali starše in brata. 
Oče je odpeljal vola v hlev, brata sta se 
nekaj motovilila okrog voza, mama pa 
je mimo njih, kot da jih ni, odšla v hišo. 
Miciki so solze silile v oči. Veselje se 
je spremenilo v žalost. Da bi vsaj kdo 
povedal, kaj je narobe. Vedno živahna 
domačija se je zavila v tišino, v žalost. 
Šele pri večerji se je oglasila mama. „Veš, 
Micika, tisti moški te je ogoljufal. Brez 
čevljev bomo. Denarja je komaj za nekaj 
škatlic vžigalic. „Ne mama, denarja je 
zelo veliko. Ata ga nikoli ne dobi toliko.“ 
„Ubogi nevedni otrok. Denarja je veliko, 
vendar za ta denar ne moreš veliko kupiti. 
Le papirnati denar nekaj velja.“ Micika ni 
mogla razumeti. „Zakaj papirnati nekaj 
velja. Meni  so kovanci bolj všeč, ker  
žvenketajo. Denar mora žvenketati, a ne?“ 

    Družina je rabila kar nekaj časa, da si 
je opomogla. Goljufija jih je zelo prizadela. 
Največkrat so se spomnili na trgovca z 
jurčki pozimi, ko so hodili v premajhnih 
in pošvedranih čevljih.

Ivanka Jevnikar
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Po nekaj mesečnem zatišju, ki ga je 
prinesla epidemija novega koronavirusa, 
je bil Mokronog sredi junija v znamenju 
cirkuških vragolij, ki so bile namenjene 
najmlajšim. Ogledali so si predstavo z 
naslovom Skoraj najboljši cirkus na svetu 
v izvedbi Teatra Cizamo.

Gre za humorno, barvito, klovnsko in 
cirkuško obarvano predstavo s stalnim 
sodelovanjem otrok.

Razigrana klovna Beni in Zupi, ki se 

jima na odru podirajo čisto vsi načrti, 
sta s tem poskrbela za veselo vzdušje in 
obilo smeha.

Dogodek, ki je bil izveden v skladu z 
ukrepi in priporočili za zajezitev epide-
mije Covid-19, je pripravila trebanjska 
izpostava Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti (JSKD) v sodelovanju s Knji-
žnico Pavla Golie Trebnje, projekt pa je 
omogočila Občina Mokronog-Trebelno.

Besedilo in foto: JSKD OI Trebnje

Invalidi tekmujejo

Pri pridobivanju in ohranjanju zdravja 
je športna aktivnost tudi pri invalidih 
izredno pomembna. V okviru Zveze 
paraplegikov in tetraplegikov Slovenije 
trenutno organizirajo tekmovanja v ko-
šarki, kegljanju, namiznem tenisu, tenisu, 
streljanju, smučanju, biljardu, plavanju, 
curlingu, boccii, ročnem kolesarjenju, 
rallyju, športnem ribolovu, para-kara-
teju, lokostrelstvu, sabljanju in šahu. V 
Društvu Paraplegikov Novo mesto je v 
nekaj panogah uspešen tudi Mokronožan 
Gašper Peček. Naštejmo nekaj letošnjih 
uspehov:
- 15. maj, kegljišče v Kamniku. Prvo 

mesto v prvem krogu lige in s tem 
tudi prehodni pokal občine je s 1.596 
podrtimi keglji ponovno osvojila ekipa 
DP Novo mesto, s tem tudi v trajno 
last. Druga je bila ekipa DP Ljubljana 
(1.576), tretja DP Maribor (1.530), 
četrta DP Celje (1.508), peta DP Nova 
Gorica (1.076), šesta DP Murska Sobota 
(811), sedma pa DP Istre in Krasa (769). 
K zmagi Novomeščanov je prispeval 
tudi Gašper Peček.

- 22. maj, strelišče Bukovec na Vidmu, 
drugi krog streljanja z zračnim orož-
jem. Gašper je osvojil tretje mesto, 
v streljanju z zračno pištolo pa prvo 
mesto. 

- 24. maj, Ribnik Ormož, športni ribolov, 
prvi krog lige pri Zvezi paraplegikov 
Slovenije in hkrati deseti Peršakov 
memorial. Tekmovalo je sedem pokra-
jinskih društev, zmagali sta ekipi DP 
Prekmurja in Prlekije, tretje mesto je 
osvojila ekipa DP Novo mesto. Posa-
mično je prvo mesto in prehodni pokal 
že drugič osvojil Gašper. 

- 5. junij, ribnik v Brestanici, športni 
ribolov, Območno tekmovanje društev 
invalidov Krško, Gašper je osvojil bro-
nasto medaljo.

s. p.

V Sloveniji se na leto zgodi okoli 60.000 
udarov strel proti zemlji, kar nas uvršča 
med evropske države, kjer so udari strel 
izredno pogosti. S toplimi dnevi pa se 
možnost močnejših neviht z udari strel 
povečuje.

Podatki kažejo, da strele rade uničijo 
ali poškodujejo naprave, kot so televizorji, 
računalniki ali modemi. Zaradi okvare 
ali uničenja naprav tako ne moremo spre-
mljati priljubljene TV-oddaje, nemoteno 
dostopati do interneta ali uporabljati 
fiksne telefonije. 

Pred izpadom komunikacijskih storitev 
se najučinkoviteje zaščitimo tako, da pred 
nevihto ali odhodom od doma iz vseh 
omrežij izklopimo televizor, TV-komu-
nikator, modem, radio in računalnik. 
Pri tem je potrebno elektronske naprave 
izklopiti iz električnega omrežja oz. 
električne vtičnice (televizor, računalnik 
ipd.), komunikacijske naprave pa tudi 
iz komunikacijskega omrežja oz. UTP-
-vtičnice (stacionarne telefone, modeme 
ipd.).

Kako vemo, ali je nevarnost v naši bli-
žini? Če preteče med bliskom in gromom 
10 sekund, pomeni, da je strela od nas 
oddaljena približno 3,4 km. A ker vedno 

ne moremo preštevati sekund, ki minejo 
od zaznanega bliska do slišanega grmenja, 
imamo za vas bolj praktično in predvsem 
zanesljivo rešitev.

Brezplačno SMS-obveščanje o strelah
Telekom Slovenije svojim uporabnikom 

mobilnih in fiksnih storitev omogoča 
brezplačno storitev Strela alarm, s po-
močjo katere lahko v realnem času prek 
sporočila SMS prejmete informacijo o 
strelah na območju vašega fiksnega pri-
ključka. 

Na prejemanje brezplačnih sporočil se 
lahko naročite tako, da na številko 041 
145 000 pošljete SMS s ključno besedo 
STRELA, naredite presledek ter navedete 
vaše UPORABNIŠKO IME ZA FIKSNE 
STORITVE Telekoma Slovenije.

Primer zapisa v SMS-sporočilu: 
STRELA novakj 

Storitev Strela alarm temelji na sistemu 
Scalar, to je sistem, ki ga je posebej za spre-
mljanje strel razvil Elektroinštitut Milan 
Vidmar (EIMV), s pomočjo katerega se 
beležijo strele v realnem času. 
Več priporočil je na voljo na 
http://ts.si/bliskoviti-obisk.

Za zaščito naprav pred morebitnimi poškodbami in uničenjem 
zaradi udarov strel, priporočamo izklop naprav iz vseh omrežij

Cirkuške vragolije v Mokronogu
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V petek, 21. maja 2021, je potekal re-
kreativni 7. KOLESARSKI HITROSTNI 
VZPON NA TREBELNO ZA POKAL 
TREBELANČEK s startom ob 17. uri pred 
pošto v Mokronogu. Dogodka se je ude-
ležilo lepo število ljubiteljev kolesarstva. 
Cilj je bil na Trebelnem pred Okrepčeval-
nico Trebelanček, kjer so ob zaključku, 
tako kot vsako leto, dobro poskrbeli za 

okrepčilo vseh sodelujočih. Trasa je bila 
dolga 4.6 km z višinsko razliko 260 m 
in povprečnim naklonom 6 %. Starti so 
potekali intervalno, na 30 sekund. Traso 
si lahko ogledate na https://www.strava.
com/segments/9613065 

Poleg klasičnih kategorij so bile še ka-
tegorije: Goni pony na Trebelno, E-Bike 
in MTB. Prvi trije od vsake skupine so 

prejeli medalje, generalno za najboljši čas 
pa prehodni pokal. Vsak udeleženec je 
prejel tudi malico in pijačo. Najboljši čas 
si je prikolesaril kolesar JB Team-a Matej 
Mercina, ki je z vzponom opravil v času 
11 minut in 27 sekund, med ženskami pa 
Klara Turk iz Dolenjske Balance s časom 
16 minut in 1 sekundo. Ostale rezultate 
si lahko ogledate na FB strani kluba. 
Na cilju je zbrane kolesarje pozdravil 
podžupan Občine Mokronog-Trebelno 
Franc Glušič, ki se je zahvalil vsem, ki 
so se vzpona udeležili, še posebno pa 
domačemu kolesarskemu klubu za or-
ganizacijo tradicionalne prireditve, letos 
pod novim vodstvom. Novi predsednik 
kluba je Dejan Jerele. Zahvalil se je tudi 
bivšemu predsedniku Mitji Slugi za vsa 
njegova dobra dela, ki jih je opravil za 
kolesarski klub. Kolesarski klub Do-
lenjska BALANCA se vsem sponzorjem 
iskreno zahvaljuje, vsem kolesarjem in 
kolesarkam pa iskreno čestita za dosežene 
rezultate. Dogodek je potekal v skladu s 
priporočili in navodili NIJZ. 

Pokrovitelji dogodka: Monter Kocjan, 
Intelekta Šentrupert, Hess, Den Don 
Mont, Vinska klet Frelih, Plastoform 
Šmarjeta, Brandback, Teleg-m, Prva 
osebna zavarovalnica, Agroavant, Trebe-
lanček, Medis, Izletniška Kmetija Nebesa, 
Montaža Saje, Terca, Ged Design, Dana, 
Servis Štangelj, Občina Mokronog-Tre-
belno,    

KK dolenjska Balanca vas že sedaj vabi 
na 15. Kolesarski maraton po Mirnski 
dolini, ki bo v Mokronogu, v nedeljo, 27. 
junija 2021, s startom ob 10. uri. Več foto-
grafij si lahko ogledate na FB strani kluba.

KK Dolenska BalancaSkupni zmagovalec Matej Mercina Najhitrejše dekle Klara Turk

7. kolesarski hitrostni vzpon na Trebelno 
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