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ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

1. Predmet javnega razpisa: Podelitev 
štipendij dijakom in študentom Obči-
ne Mokronog-Trebelno za šolsko leto 
2021/2022.

2. Okvirna vrednost in število štipendij: 
Dodeljene bodo 3 štipendije, in sicer 2 za 
dijake in 1 za študente. Višina štipendije 
za dijake bo znašala 100,00 EUR mesečno, 
za študente pa 130,00 EUR mesečno.

3. Vsebina prijave: Prijava na razpis 
mora biti izdelana izključno na prijavnem 
obrazcu, ki je sestavni del javnega razpisa.

4. Čas in kraj dviga razpisne dokumen-
tacije: Javni razpis je objavljen na spletni 
strani občine. Obrazci so do izteka prijav-
nega roka dosegljivi v sprejemni pisarni 
Občine Mokronog-Trebelno, Pod gradom 
2, Mokronog in na spletni strani Občine 
www.mokronog-trebelno.si.

5. Rok za oddajo prijave in način oddaje: 
Prijavo z vsemi potrebnimi dokazili je po-

trebno oddati v zaprti kuverti najkasneje 
do 6. 10. 2021, in sicer osebno v sprejemni 
pisarni občine najkasneje do 17. ure. Na 
pošti oddane vloge morajo biti oddane 
priporočeno s poštnim žigom, najpozneje 
z datumom 5. 10. 2021. Vloge se pošlje na 
naslov: Občina Mokronog-Trebelno, Pod 
gradom 2, 8230 Mokronog z oznako »Ne 
odpiraj – vloga za podelitev štipendije«.

6. Dodatne informacije in pojasnila: 
Mateja Vrabec, tel. 07/ 34 98 266, el. 
naslov: mateja.vrabec@mokronog-tre-
belno.si

7. Celotna razpisna dokumentacija je 
objavljena na spletni strani Občine Mo-
kronog-Trebelno 

www.mokronog-trebelno.si 

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
Prvi september je za vse nas, letos 

zaradi corona časa, še posebej poseben 
dan. 

Prvošolčki prvič prestopajo šolski 
prag. Učitelji in učiteljice so jih prvič 
popeljali v svet znanja, svet veselja, 
radovednosti, spoštljivosti, včasih pa 
bo tudi razočaranja. Poseben dan za 
starše, saj se zanje začenja obdobje 
strukturiranega izobraževanja njiho-

vih otrok. Poseben dan pa tudi za občino kot ustanoviteljico 
javnega zavoda osnovne šole. Dragi občani, vsi mi moramo biti 
ponosni, saj letos šolski prag prvič prestopa kar 37 prvošolčkov, 
22 v Mokronogu in 15 na Trebelnem.

Otroci so naša prihodnost. Želimo si, da usvojijo čim več 
znanja, ki ga nudi izobraževalni sistem. Znanje je bogastvo, 
ki jim ga nihče ne more odvzeti.

Zagotovo nam je virus COVID19 spremenil način življenja in 
nas prisilil, da se skupaj učimo odgovornega ravnanja pri vzpo-
stavljanju socialnih stikov. Dragi občani, predvsem pa starši, 
bodimo zgled našim otrokom, kajti zagotovo si vsi želimo, da 
bodo vrata naših šol odprta vse do konca šolskega leta. Poka-
žimo jim, da jih podpiramo na poti k njihovi samostojnosti.

Sicer pa zaposleni v občinski upravi odgovorno uresničuje-
mo proračunski program investicij in vse druge načrtovane 
aktivnosti v skladu z zastavljenimi cilji. 

Trenutno je investicijsko vzdrževanje (obnova) cest v polnem 
zamahu. Odsek lokalne ceste Preloge–Slepšek je končan, v 
naslednjih dneh bodo zaključena tudi obnovitvena dela na LC 
skozi vas Log, po 5. septembru pa se stroji že selijo v Bitnjo 
vas. Tam bodo dela potekala predvidoma do 10. 10., potem 
pa nam ostanejo še trije krajši odseki na javnih poteh, to je 
na Svetem Vrhu, v Češnjicah pri Trebelnem in Štatenbergu. 

Vsa dela na cestnem programu naj bi bila končana do konca 
meseca oktobra.

Velik korak za izboljšane varnosti v cestnem prometu smo 
storili na območju Gubčeve ceste v Mokronogu s porušitvijo 
Gorjupove hiše in skednja na Žalostni gori. 

Še nekaj drugih projektov, ki so v izvajanju oziroma bomo 
z izvajanjem le-teh začeli v letošnjem letu, je. 

Izgradnja počivališča za avtodome je v zaključni fazi. Svo-
jemu namenu ga bomo predali še v mesecu septembru. Več o 
tem bomo pisali v naslednji številki Odseva.

Z nadgradnjo čistilne naprave Mokronog naj bi začeli že 
v letošnjem letu. Tudi o tem več v naslednji številki Odseva.

Prestavitev kapelice pri pokopališču Mokronog nam iz šte-
vilnih tehničnih in birokratskih razlogov ni uspela, zato tečejo 
postopki za pridobitev potrebne dokumentacije za izgradnjo 
nove kapelice (sezidana bo 11 metrov proč od sedanje lokacije 
proti žagi Deu), staro pa bomo porušili. Kulturno-varstvene 
pogoje in soglasja smo prejeli nekaj dni nazaj. V toku so že tudi 
pogovori s potencialnim gradbincem, ki ima ustrezne reference 
za izgradnjo tovrstnega objekta. Časovnice za gradnjo nove 
kapelice še ne moremo opredeliti.

Za gradnjo vodovoda Bogneča vas smo dobili gradbeno do-
voljenje pred nekaj dnevi, tako da lahko preidemo v fazo izbire 
izvajalca del, proti koncu leta, najpozneje pa zgodaj spomladi, 
pa bomo pričeli z izvedbo. 

Za tiste, ki me sprašujete, kaj je z obnovo mokronoške mr-
liške vežice, pa naj povem, da je zadeva v fazi projektiranja.

Spoštovani občani, želim vam lepo jesen, učencem in dija-
kom veliko uspeha v šoli, vsem skupaj pa prepotrebno zdravje.

Anton Maver,
župan

Obvestilo o javnem razpisu za dodelitev štipendij dijakom in študentom 
Občine Mokronog-Trebelno za šolsko oziroma študijsko leto 2021/2022
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Občinski upravi se je po dveh 
letih prizadevanja uspelo z 
lastnicama dogovoriti za rušitev 
nevarnih objektov in odkup 
parcele na Žalostni gori. 

Naj spomnim, da je Občina Mokronog-
-Trebelno že več let poskušala najti dediče 
nevarnih objektov, vendar neuspešno, 
zato je v februarju 2020 na Okrajno sodi-
šče v Trebnjem podala predlog za uvedbo 
zapuščinskega postopka po pokojnem 
Jožetu Marijanu Gorjupu, ki je nazadnje 
živel v Kanadi. Po tem času pa sta se 
pojavili tudi dve dedinji, izveden je bil 
zapuščinski postopek in vpis novih sola-
stnic nepremičnine po pokojnem očetu.

Gradbena inšpekcija OE Novo mesto je 
že pred enim letom, na podlagi določbe 
79. člena Gradbenega zakona, naložila 
Republiki Sloveniji izvršbo inšpekcijskih 
ukrepov v varovanem pasu lokalne ceste 
– odstranitev nevarnih objektov na par-
celi št. 370/3 k.o. Mokronog, saj so objek-
ti predstavljali nevarne objekte predvsem 
za promet po občinski LC425614 Ornu-
ška vas–Trebelno–Mokronog. Ruševine 
objektov so bile neposredno ob lokalni 
cesti in v takšnem stanju, da neposredno 
ogrožajo zdravje in življenje ljudi ter 
promet, ki se odvija po Gubčevi cesti. 
Po tej cesti potekajo tudi šolske poti z 
več avtobusi na dan, saj gre za glavno 
povezovalno cesto med Mokronogom 
in Trebelnim. Dne 10. 6. 2021, smo bili 
s strani tam živečih sosedov obveščeni, 
da se je na cesto porušilo več lesenih 
tramov in drugih delov ruševin gospo-
darskega poslopja. Občina je nemudoma 
obvestila vzdrževalca občinskih cest, to je 
Komunalo Trebnje, da zavaruje cesto in 
odstrani porušene dele s cestišča. V času 

prihoda je prišlo do dodatnega rušenja 
večje količine ostrešja na cesto, tako da je 
bila cesta neprevozna. Komunala Trebnje 
je cesto zaprla, zavarovala in poslikala ter 
pričela z gradbeno mehanizacijo odstra-
nitev porušenega materiala s cestišča. 

Glede na navedeno je bil obema sola-
stnicama konec junija letos posredovan 
predlog za odstranitev objektov na parceli 
370/3 k.o. Mokronog – izvršba inšpekcij-
skih ukrepov, in sicer, da najkasneje do 1. 
avgusta izvedeta vse potrebno za odstra-
nitev nevarnih objektov iz varovanega 
pasu občinske ceste  LC425614 Ornuška 
vas–Trebelno–Mokronog.

S strani solastnic se to ni zgodilo.
V navedenem obdobju pa se je Občin-

ska uprava uspela s solastnicama dogovo-
riti  za odkup parcele, saj je po veljavnem 
OPN-ju predvidena za območje cest in za 
rušitev objektov. Občina Mokronog-Tre-
belno je tako v mesecu avgustu, torej pred 
pričetkom novega šolskega leta, izvedla 
izvršbo inšpekcijskih ukrepov, izvedla 
postopke in odstranila nevarne objekte 
v nevarnem in nepreglednem ovinku va-
rovanega pasu lokalne ceste ter obvestila 
pristojno Ministrstvo za okolje in prostor 
Direktorata za prostor in stanovanja.

Mojca Pekolj, direktorica OU

200-metrski odsek lokalne 
ceste med ulico Preloge in vasjo 
Slepšek je končno obnovljen.

Glavna težava, s katero smo se uba-
dali v letih načrtovanja te investicije, 
je bila v pridobivanju lastništva zemlji-
šča, na katerega smo posegli z izgra-
dnjo novega mostu čez potok Savrica.

Dolgo je trajalo vse skupaj. Toda 
zaključena dela na tem projektu so 
plačilo za  trud zaposlenih v občinski 
upravi. Največ pa je vredno to, da je LC 
Slepšek–Mokronog odslej varnejša za 
vse uporabnike. Zagotovo pa je zaradi 
pločnika po vsej njeni dolžini ena od 
najvarnejših šolskih poti. 

Anton Maver,
župan

Odstranitev Gorjupove domačije

Končana investicija med 
Prelogami in Slepškom



4
ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

Občinski svet je 28. julija 2021 
opravil 12. redno sejo Občinskega 
sveta. 
  
Na seji je bilo prisotnih 10 članov Ob-
činskega sveta. Na dnevnem redu je bilo 
13 točk.
1. Kadrovske zadeve: 

 y Razrešitev članice Nadzornega odbo-
ra Občine Mokronog-Trebelno in ime-
novanje člana Nadzornega odbora 
Občine Mokronog-Trebelno; 

Občinska uprava Občine Mokronog-
-Trebelno je 05. 7. 2021 prejela odstopno 
izjavo predsednice Nadzornega odbora, 
Jerneje Dragan. SKLEP: Občinski svet 
je razrešil članico in predsednico Nad-
zornega odbora, mag. Jernejo Dragan, 
Cerovec pri Trebelnem 3, Trebelno. Za 
nadomestnega člana Nadzornega od-
bora Občine Mokronog-Trebelno se 
imenuje Gorazd Koračin, Preloge 22, 
8230 Mokronog, do poteka mandatne-
ga obdobja.

 y Zamenjava člana Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu;

Občinska uprava Občine Mokronog-Tre-
belno je 15. 7. 2021 prejela dopis Policij-
ske uprave Novo mesto, Policijska posta-
ja Trebnje, za zamenjavo člana Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prome-
tu. Zaradi spremembe organizacije dela 
policistov PP Trebnje  bo na policijskem 
okolišu delala vodja policijskega okoliša 
Suzana Kostrevc, zato predlagajo, da raz-
reši policista Janeza Mirtiča, ki je bil do 
sedaj član Sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu, in na njegovo me-
sto imenuje policistko Suzano Kostrevc. 
SKLEP: Kot člana Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu se razreši 
Janeza Mirtiča, predstavnika PP Treb-
nje. Za nadomestnega člana Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prome-
tu se imenuje Suzano Kostrevc, pred-
stavnico PP Trebnje. 

2. Poročilo o izvrševanju proračuna 
Občine Mokronog-Trebelno v prvem 
polletju 2021. Realizacija prihodkov 
proračuna v obdobju od 01. 1. 2021 do 
30. 6. 2021 v bilanci prihodkov znaša 
2.018.487,45 € oziroma 45,9 % veljavnega 
plana za leto 2021. V računu financira-
nja na strani odhodkov je bila realizacija 

v navedenem obdobju 118.178,16 € oz. 
50,1 %. Plačilo obresti poslovnim ban-
kam za vse dolgoročne kredite pa je zna-
šalo v višini 4.609,53 € oziroma 32,9 %. 
Realizacija prihodkov je vezana na dejan-
ska vplačila v proračun, česar ni mogoče 
terminsko predvideti in je nižja kot znaša 
polovica predvidenih prihodkov, iz česar 
izhaja pomislek, da prihodki do konca 
leta 2021 verjetno ne bodo realizirani v 
skladu z načrtovanimi. Odhodki prora-
čuna so realizirani v višini 1.502.089,22 
€, kar v primerjavi s sprejetim proraču-
nom predstavlja 35,5 %. Kljub temu da 
je realizacija na vseh sklopih odhodkov 
pod planom, je največje odstopanje na 
investicijskih odhodkih in na investicij-
skih transferih, saj bo realizacija le-teh v 
drugi polovici leta. V prvem polletju leta 
2021 po sprejemu proračuna ni prišlo do 
nastanka in vključitve novih obveznosti 
v proračun Občine Mokronog-Trebelno 
na podlagi 41. člena ZJF. Med odhodke in 
druge izdatke proračuna v prvem polle-
tju leta 2021 so vključene tudi prenesene 
obveznosti iz preteklega leta. Obveznosti 
iz leta 2020 so bile   vplačane v januarju 
2021. V prvi polovici leta je bilo zaradi 
plačevanje računov v zakonskem roku 
izvedenih pet sklepov o prerazporeditvi 
sredstev v skupni višini 44.170,22 EUR. 
Občinski svet Občine Mokronog-Tre-
belno se je v skladu s prvim odstavkom 
63. člena Zakona o javnih financah se-
znanil s polletnim poročilom o izvrše-
vanju proračuna občine za leto 2021.

3. Pri pristojnostih občinskega sveta in pri 
določbah Nadzornega odbora je ugotovlje-
no, da so pristojnosti premalo definirane 
glede na veljavno in spremenjeno zakono-
dajo. Prav tako so pomanjkljive določbe pri 
nadzornem odboru, ki opredeljujejo imeno-
vanje in razrešitev nadzornega odbora. Zato 
je Občinski svet sprejel Spremembe in 
dopolnitve Statuta Občine Mokronog-
-Trebelno.

4. Osrednja točka dnevnega reda je bila 
obravnava Odloka o podlagah za od-
mero komunalnega prispevka za ob-
stoječo komunalno opremo za območje 
Občine Mokronog-Trebelno. Veljavni 
ZUreP-2 določa, da mora imeti občina 
sprejete strokovne podlage za odmero 
komunalnega prispevka  za obstoječo 
komunalno opremo (občinske ceste, 

javni vodovod, javna kanalizacija, javne 
površine, objekti za odpadke). Podlage 
za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo sprejme 
Občinski svet z odlokom. Uredba o pro-
gramu opremljanja stavbnih zemljišč in 
odloku o podlagah za odmero komunal-
nega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo ter o izračunu in odmeri komu-
nalnega prispevka določa, da se morajo 
programi opremljanja in odloki, sprejeti 
pred uveljavitvijo te uredbe, uskladiti z 
določbami te uredbe v roku dveh let po 
uveljavitvi le-te oz. najkasneje do 31. 3. 
2021. Uredba tudi določa, da se mora 
odlok o programu opravljanja za obstoje-
čo komunalno infrastrukturo spremeniti 
po spremembi Občinskega prostorskega 
načrta, ki s spremembo stavbnih zemljišč 
vpliva na obstoječo komunalno opremo, 
kar je naš Občinski svet sprejel v mesecu 
februarju letošnjega leta. Glede na to je 
Občinska uprava skupaj z izdelovalcem 
pripravila predlog Odloka o podlagah 
za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo za obmo-
čje Občine Mokronog-Trebelno. Le-ta 
je izdelan na podlagi stroškov obstoječe 
komunalne opreme na enoto mere Ob-
čine Mokronog-Trebelno. V predlogu 
novega odloka je upoštevano, da se viši-
na komunalnega prispevka za uporabo 
obstoječe komunalne opreme nekoliko 
poveča glede na že veljavni Odlok o pro-
gramu opremljanja stavbnih zemljišč za 
območje Občine Mokronog-Trebelno iz 
leta 2014, saj v bodoče ne bo več medle-
tnih valorizacij. Župan je pojasnil, da je 
odlok potrebno sprejeti, saj moramo sle-
diti sprejeti zakonodaji. Vendar pa se je v 
razpravi in tudi pri glasovanju izkazalo, 
da pripravljeni ODLOK NI BIL sprejet. 
Sprejet je bil sledeči SKLEP: Občinski 
svet predlaga Občinski upravi Občine 
Mokronog-Trebelno, da pripravi nov 
predlog odloka, v katerem naj bo upo-
števana 10 % povečanje komunalnega 
prispevka. 

5. V Občini Mokronog-Trebelno se ob-
časno pojavijo športniki, ki posežejo po 
vrhunskih športnih rezultatih, kot je dr-
žavno ali drugo tekmovanje višjega špor-
tnega ranga. Lokalna skupnost želi omo-
gočiti, da se dosežene vrhunske rezultate 
športnikov s stalnim bivališčem v Občini 
Mokronog-Trebelno tudi denarno nagra-

Poročilo s sej Občinskega sveta
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di. Sprejet je bil Pravilnik o denarnih 
nagradah za športne dosežke.

6. Organizacija predšolskega varstva 
v Vrtcu Mokronožci v šolskem letu 
2021/2022: OŠ Mokronog je v mesecu 
marcu objavila povabilo k vpisu v vrtec 
za novo šolsko leto. Prispelo je 54 vlog, 
od tega je bilo največ vpisanih za 1. sta-
rostno skupino za oddelek na Trebelnem. 
Da se zagotovi vključitev vseh otrok, ki 
na dan 1. 9. 2021 izpolnjujejo pogoje vpi-
sa, je šola predlagala odprtje novega ja-
sličnega oddelka na Trebelnem. Tako bo 
Vrtec Mokronožci s 1. 9. 2021 obratoval 
z 9 oddelki, od tega 3 na Trebelnem in 6 
v Mokronogu. Skupaj bo v Vrtec Mokro-
nožci v mesecu septembru 2021 vpisa-
nih 153 otrok, do zapolnitve mest, ki bo 
predvidoma do meseca januarja 2022, pa 
bo v vrtcu 156 otrok. Pri vseh oddelkih 
se uporablja tudi fleksibilni normativ +1 
oziroma +2. Sprejet je bil SKLEP: Ob-
činski svet Občine Mokronog-Trebelno 
sprejme Sklep o oblikovanju oddelkov v 
Vrtcu Mokronožci pri OŠ Mokronog za 
šolsko leto 2021–2022.

7. Občinski svet Občine Mokronog-
-Trebelno je podal soglasje k redni de-

lovni uspešnosti direktorici Zdravstve-
nega doma Trebnje za leto 2020 v višini 
5 % mase sredstev osnovne plače direk-
torice, v obdobju od julija do decembra 
2020.

8. Občinski svet Občine Mokronog-
-Trebelno je sprejel predlagano dopol-
nitev letnega načrta ravnanja na strani 
razpolaganja z nepremičnim premo-
ženjem Občine Mokronog-Trebelno 
za leto 2021 in Sklep o ukinitvi statusa 
javnega dobra v predloženi vsebini.

9. Pri točki Premoženjsko pravne zade-
ve je obravnaval pet zadev, in sicer:
• ukinitev statusa javnega dobra, parc. 

št. 1469/3 k. o. Ornuška vas:
SKLEP:
Občinski svet Občine Mokronog-Tre-
belno sprejme sklep o ukinitvi statusa 
grajenega javnega dobra na nepremič-
nini parc. št. 1469/3 k. o. 1417-Ornuška 
vas.

• ukinitev statusa javnega dobra, parc. 
št. 3849/1 in 3849/3 k. o. Laknice:

SKLEP:
Občinski svet Občine Mokronog-Tre-
belno sprejme sklep o ukinitvi statusa 

javnega dobra v predloženi vsebini.

• ukinitev statusa javnega dobra, parc. 
št. 2774/3 k. o. Jelševec:

SKLEP:
Občinski svet Občine Mokronog-Tre-
belno sprejme sklep o ukinitvi statusa 
grajenega javnega dobra na nepremič-
nini parc. št. 2774/3 k. o. 1414-Jelševec.

• ukinitev statusa javnega dobra, parc. 
št. 2784/19 k. o. Jelševec:
SKLEP:
Občinski svet Občine Mokronog-Tre-
belno sprejme sklep o ukinitvi statusa 
grajenega javnega dobra na nepremič-
nini parc. št. 2784/19 k. o. 1414-Jelše-
vec.

• pridobitev statusa javnega dobra, 
parc. št. 2749/13 k. o. Jelševec:

SKLEP:
Občinski svet Občine Mokronog-Tre-
belno sprejme sklep o pridobitvi sta-
tusa grajenega javnega dobra lokalne-
ga pomena na nepremičnini parc. št. 
2749/13 k. o. Jelševec.

Mojca Pekolj, 
direktorica Občinske uprave

Koledar delavnic
Občina Mokronog-Trebelno v sodelovanju z Zdravstvenim domom Trebnje - Centrom za krepitev zdravja, NIJZ in Krajevno 
knjižnico Mokronog v KNJIŽNICI MOKRONOG ob ponedeljkih pripravlja sklop brezplačnih delavnic:

20. 9. 2021
9.00–10.00

Proces staranja in krepitev zdravja v starosti: 
Barbara Jantol, mag. kineziologije in Nina Mandelj, mag. dietetike, CKZ Trebnje

4. 10. 2021
9.00–10.00

Pomen skrbi za lastno zdravje: 
Doroteja Kuhar, dr. med., spec. javnega zdravja, NIJZ OE Novo mesto

18. 10. 2021
9.00–10.00

Prehrana in pomen gibanja pri sladkorni bolezni: 
Barbara Jantol, mag. kineziologije in Nina Mandelj, mag. dietetike, CKZ Trebnje

25. 10. 2021
9.00–10.00

Primeri obrokov pri sladkorni bolezni: 
Nina Mandelj, mag. dietetike, CKZ Trebnje

8. 11. 2021
9.00–10.00

Nespečnost: Kako si lahko pomagam: 
dr. Sabina Prah, univ. dipl. psih, CKZ.

V jesenskem času pa vam ponujamo gibalno delavnico ZDRAVE VADBE, ki jo bo izvajala kineziologinja Barbara JANTOL 
iz Zdravstvenega doma Trebnje, CKZ Trebnje. Srečanja bodo potekala vsak torek ob 8.00 zjutraj pred Gasilnim domom 
Mokronog. Predvideno je deset srečanj 1-krat na teden po 1 uro.  Prvo srečanje bo 7. septembra 2021 ob 8. uri. Prijave 
zbiramo na: ckz@zd-tr.si  ali tel. številki 030 322 808 (Barbara Jantol)

V primeru slabšanja epidemioloških razmer v državi bodo delavnice prestavljene. Prosimo, spremljajte spletno stran 
www.mokronog-trebelno.si, kjer boste obveščeni. Za udeležbo na javni prireditvi oziroma za vstop na javno površino, kjer 
se dogodek izvaja, je potrebno izpolnjevati PCT pogoj.

Veseli bomo vašega obiska.
Mateja VRABEC, lokalna koordinatorka projekta 
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Obeležje na mestu ustanovitve Mokronoške čete v Gor. Zabukovju 
Foto: AM

Zahvala občanom 
Občinska organizacija za vrednote NOB Mokronog-

-Trebelno lepo skrbi za obujanje spominskih obeležij 
NOB v občini.

V preteklih šestih letih so bili obnovljeni vsi 4 spome-
niki na pokopališčih in spominsko obeležje na mestu, 
kjer je bila ustanovljena Gubčeva brigada. Letos, ob 
80-letnici ustanovitve Mokronoške čete pa je skupina 
odgovornih občanov, in sicer Jože Žužek, Ivan Kleider-
man in Ladi Gregorčič pod mentorstvom Mirka Hrovata 
očistila spominsko obeležje v Gorenjem Zabukovju in 
lepo uredila njeno ožjo okolico. 

Hvala vam štirim in vsem ostalim, ki pridno skrbite, 
da so obeležja, ki opozarjajo na krutost druge svetovne 
vojne, lepo vzdrževana. 

ZB za vrednote NOB Trebnje

Ob trideseti obletnici države Slovenije smo se 
člani in simpatizerji Nove Slovenije-kr-

ščanski demokrati, občinskih odborov nekdanje 
trebanjske občine, zbrali na tradicionalnem srečanju 
na Trebelnem. 
Sveto mašo, ki jo je daroval župnik Jernej Nemanič, 
smo darovali za domovino in se spomnili vseh, ki so 
v preteklih letih z nami praznovali ali nam pomagali 
pri izvedbi kresovanja pri Sv. Rozaliji. 
Slavnostni nagovor ob tridesetletnici samostojnosti je 
imel naš rojak in predsednik osamosvojitvene vlade 
Lojze Peterle.

Blaž Pavlin, 
poslanec NSi
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Kakšna je bila pa vaša 
reakcija na županov poziv 
k cepljenju proti Covid-19 
občanov in občank NAŠE 
občine?
Ste morda do sedaj že kdaj doživeli ta-
kšno skrb za vaše zdravje?
Ali res dovolj poznamo bolezen Co-
vid-19?
Ali je vse res, kar trdijo odločevalci, 
naša oblast?
Ali se širitev virusa res prepreči zgolj in 
samo s cepljenjem?
Ali se res s cepljenjem proti Covid-19 
vračamo v normalno življenje?

MI SE S POZIVOM ŽUPANA OBČI-
NE MOKRONOG-TREBELNO, AN-
TONA MAVRA, IN POVELJNIKOM 
CZ, JANEZA BREGANTA, NE STRI-
NJAMO.

Zakaj ne?
Zato (povzeto po viru Zbornik Koron-
ska kriza – pod drobnogledom empirič-
ne znanosti):
• Virus SARS-CoV-2 ni bil nikoli izo-

liran oz. do danes ne obstaja uradna 
listina o izolaciji.

• PCR testi niso zanesljivi, saj nikoli 
niso bili namenjeni za diagnosticira-
nje.

• Proizvajalci cepiv ne nosijo nobene 
odgovornosti. Ob cepljenju vsak po-
sameznik prevzame odgovornost s 
svojim podpisom.

• Cepivo proti Covid-19 ne preprečuje 
prenosa in ponovne okužbe.

• Vsak, ki sprejme cepivo proti Co-
vid-19, je del eksperimentalnega po-
skusa farmacevtskih podjetij.

• S pretiranim cepljenjem proti Co-
vid-19, predvsem mladih, se zmanj-
šuje naravna imunost.

• Cepljenje proti Covid-19 ne zagota-
vlja imunosti, ampak lahko povzroči 
hude poškodbe ali smrt (raziskave 
potekajo tekom eksperimentalnega 
poskusa farmacevtskih podjetij).
Bolezen Covid-19 želijo veleumni 

»strokovnjaki« prikazati oz. ga dati ob 
bok ostalim boleznim kot so kolera, 
kuga, ebola in hemoragične mrzlice.

Smrtnost bolezni, kot so kolera, 
kuga, ebola in hemoragične mrzlice je 

med 35 in 100 %
Smrtnost bolezni Covid-19 (štetje 

določeno s strani oblasti) je 0,14 % !!!
Resolucija Sveta Evrope 2361 (2021) 

člen 7.3.1 in člen 7.3.2, PREPOVEDU-
JE državam, da bi cepljenje postalo OB-
VEZNO.

Najbolj precepljene države se ponov-
no vračajo v lockdown. Kakšna vrnitev 
v normalo je to???!

Tudi župan nas je pozval, da se od-
ločimo.

Odločimo se zase in za svoje zdravje. 
Mi smo odgovorni zanj.

Krepimo svoj imunski sistem z zdra-
vo prehrano, s pozitivnim razmišlja-
njem, gibanjem na svežem zraku, sme-
hom in objemi.

Drage občanke, dragi občani.

Za zaključek naj strnemo, da je v teh 
časih bolj kot kadarkoli prej pomemb-
no, da se zavemo moči posameznika in 
tudi skupnosti. Skupaj zagotovo zmo-
remo več, zato vas vabimo k povezo-
vanju. Zanimajo nas tudi Vaša iskrena 
mnenja na županov poziv k cepljenju. 
V stik z nami lahko stopite preko maila: 
svobodniobcani@gmail.com  (v zadevo 
vpišite: občan/ka Občine Mokronog-
-Trebelno).  

Na županovo pismo se je takoj po 
njegovem prejemu, z obširnim odpr-
tim pismom, v katerem je navajal zelo 
argumentirana dejstva, zakaj je takšno 
pozivanje lokalnega vodje močno spor-
no, odzval naš občan, ki se je pod njega 
tudi podpisal. Mogoče bi bilo na to pi-
smo pričakovati županov odgovor, naj-
manj nadaljevanje dialoga, zanimanje, 
zakaj avtor odprtega pisma na celotno 
zadevo gleda drugače od njega, vendar 
se nič od naštetega do trenutka oddaje 
gradiva za Odsev, ni zgodilo.

Odprto pismo občana vam lahko 
pošljemo, prav tako zapis semiške žu-
panje, ge. Polone Kambič, ki je svo-
je občane ogovorila na način, ki je te 
opolnomočil in v dani kaotični situaciji 
pomiril ter jih še bolj povezal. Pišite na  
svobodniobcani@gmail.com (v zadevo 
vpišite: občan/ka Občine Mokronog-
-Trebelno).  

Občani občine Mokronog-Trebelno s 
Podporniki Združene Dolenjske

(podpisi so shranjeni v uredništvu)

Spoštovani urednik!
Pismo skupine občanov, ki ga objavljate 
v ODSEV-u (ne objavljate pa njihovih 
podpisov???) me je dodatno prepričalo, 
da je uradna medicina pristopila k pre-
prečevanju širjenja virusa COVID-19 
neposrečeno, predvsem pa premalo 
prepričljivo, da bi se ljudje lažje odlo-
čili za cepljenje. V nekaterih razvitej-
ših evropskih državah (npr. Danska) je 
precepljenost prebivalstva že nad 70 %, 
kar jim omogoča »odprto« in povsem 
normalno življenje.
Same vsebine pisma ne bom komen-
tiral, ne na tem mestu, ne sicer. Ta naj 
ostane stvar podpisnikov in njihove-
ga prepričanja. Povem pa, da je mene 
osebno Corona »pobožala zelo od bli-
zu« in močno. Okrevanje po njej je dol-
gotrajno. Tega ne privoščim nikomur. 

Anton Maver,
župan

Vsebina odprtega pisma izraža mnenje 
podpisanih občanov in ne mnenja 
uredniškega odbora. Zaradi dinamike 
izhajanja glasila je županov odziv nanj 
objavljen v isti številki.

Uredniški odbor
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Sprejem prvošolcev v 
OŠ Mokronog

Na prvi septembrski dan je prag šole v Mokronogu prestopilo 
22 vedoželjnih prvošolcev. Po nagovoru ravnateljice in župana 
so si prvošolci in njihovi starši ogledali krajši kulturni program. 
Ob koncu so se razveselili balonov, mini tortic in knjig. Naredili 
so še skupinsko fotografijo in odhiteli prestopit prag 1. razreda. 
Z nasmehi na obrazu so se poslovili in vsi skupaj komaj čakali, 
kaj jim bo prinesel naslednji šolski dan. 

Urška Drugovič Volarič in Polona Kralj Zupančič, 
učiteljici prvega razreda

Prebudili smo se v precej hladno, malce oblačno in megleno 
septembrsko jutro. 

Vsi smo bili zadovoljni, da smo lahko prišli v šolo, saj je to že 
tretje šolsko leto zapored, ki ga kroji epidemija bolezni covid-19. 
Zjutraj je tako prišlo v šolo 44 radovednih učenk in učencev od 
drugega do petega razreda, v dopoldanskem času pa se je pri-
družilo še 15 prvošolk in prvošolcev s svojimi starši. Pred šolo 
smo pripravili krajši kulturni program, v katerem so petošolci 
s pomočjo igre prikazali, kako poteka učenje v prvem razredu. 
Program sta sproščeno povezovali sestrici Neža in Anja ter k 
besedi povabili tudi gospo ravnateljico Zvonimiro Kostrevc in 
gospoda župana Antona Mavra. Vse prisotne sta lepo pozdravila 
in zaželela veliko dobrega – predvsem novih izkušenj, znanja in 

zdravja. Gospod župan je vsem prvošolcem podaril knjigo, da 
jim bo prvi šolski dan za vedno ostal v spominu. Sledil je sprejem 
s podelitvijo rumenih rutk in balonov, potem pa je prvošolce 
razredničarka Janja Cajner pospremila v njihovo učilnico.

Ob zaključku prvega šolskega dne v tem šolskem letu smo 
si prav vsi zaželeli, da šole ostanejo odprte ves čas. Trudili se 
bomo upoštevati ukrepe, da preprečimo širjenje bolezni in si 
nabiramo znanje in izkušnje v šolskih klopeh.  

PŠ Trebelno

»Rastem s knjigo«

»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja 
bralne kulture, s katerim naj bi se povečala motivacija za 
branje mladinskega leposlovja, hkrati pa tudi obisk splošnih 
knjižnic.

V šolskem letu 2020/2021 smo Projekt »Rastem s knjigo« 
izpeljali drugače kot ponavadi. Sedmošolci so imeli kulturni 
dan in so najprej čas preživeli v šolski knjižnici, kjer so spo-
znali knjižnico, se pogovarjali o branju in se učili brskanja 
v sistemu COBISS+. Potem pa smo obiskali Knjižnico Pavla 
Golie Trebnje, krajevno knjižnico Mokronog. Knjižničarka 
Elizabeta jim je predstavila knjižnico ter nekaj primerov knjig, 
ki jih njihovi vrstniki najraje berejo. Učenci so v dar prejeli 
knjigo Mateja Dolenca »Kako dolg je čas«.

Sedmošolci  so v sklopu Projekta Rastem s knjigo obiskali Krajevno 
knjižnico Mokronog

Udeleženci projekta so prejeli knjigo Mate Dolenca: Kako dolg je čas

Prvi šolski dan in sprejem prvošolcev 
na podružnici Trebelno
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Skupina Ježki

Skupina Ribice

Skupina Žabice

Skupina Sovice

Skupina Čebelice

Skupina Škratki

Skupina Medvedki

Skupina Miške

Skupina Pikapolonice

V vrtcu 
nam je lepo ... 
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Konec junija smo člani Čebelarskega 
društva Trebelno-Mokronog predali naj-
višje priznanje na področju čebelarstva 

našemu članu  Franciju Mrvarju.
Na predlog Čebelarskega društva Tre-

belno-Mokronog je odlikovanje Antona 

Janše I. stopnje podelila Čebelarska zveza 
Slovenije. 

G.  Franci Mrvar je svoje življenje po-
svetil čebelam. Franci je nadaljeval oče-
tovo tradicijo in po njem prevzel čebele. 

Vseskozi je bil član lokalnega društva. 
Leta 1989  je bil glavni pobudnik  za pre-
imenovanja ČD Mokronog v ČD Trebel-
no-Mokronog. Takoj je postal predsednik. 
Društvo je uspešno vodil 10 let, potem 
pa ostal aktiven član UO in nazadnje 
predsednik NO. 

Svoje znanje je rad delil tudi z ostalimi 
čebelarji. Mnogim čebelarjem začetni-
kom je bil mentor. 

Popeljal jih je v čudoviti svet čebel in jih 
okužil z ljubeznijo do njih.

V svojem čebelnjaku je skorajda vsako 
leto gostil učence iz bližnje podružnične 
šole in jim predstavljal skrivnosti čebelje 
družine. Tudi na sladkanje z medom ni 
pozabil.

Podelitev smo izvedli ob novem šol-
skem čebelnjaku na Trebelnem.

Marjan Starič

Las projekt – 
od zrna do kruha

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. Vendar pa smo bili zaradi epidemioloških 
razmer in vseh ukrepov nekoliko prikrajšani ravno v tem delu 
projekta. Potrudili smo se, da so otroci preko različnih dejav-
nosti, obiskov, demonstracij, posnetkov … spoznavali  pot od 
zrna pa vse do dišečega domačega kruha. Tako so otroci spoznali 
različna žita, jih sejali, opazovali pri rasti, mleli in spoznali nji-
hove produkte od moke, otrobov, zdroba itd. Le-te so uporabili 
v različnih dejavnostih in izdelkih, s katerimi so okrasili 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.

Najvišje priznanje Franciju Mrvarju 



11
leto XV., številka 56, september 2021

V Čebelarskem društvu Trebelno-
-Mokronog smo bili uspešni na javnem 
razpisu, ki sta ga v sklopu družbeno odgo-
vornega projekta Prva čebela objavili Prva 
osebna zavarovalnica in Čebelarska zveza 
Slovenije. Štirim izbranim čebelarskim 
društvom, ki s čebelarskimi krožki sode-
lujejo na osnovnih šolah po Sloveniji, so 
bili podarjeni tipizirani učni čebelnjaki. 
Eden od teh stoji po novem tudi na Tre-
belnem. V ta namen je na torkovo sonč-
no popoldne, 8. junija, na dan Primoža 
Trubarja, najpomembnejše osebnosti pri 
postavljanju temeljev slovenstva, pote-
kala slovesna otvoritev in predaja ključa 
mladim krožkarjem na Podružnični šoli 

Trebelno. Nov čebelnjak bo kot učilnica 
na prostem učencem omogočal pridobi-
vanje teoretičnega in praktičnega znanja 

o čebelah in ozaveščanje o njihovem 
pomenu za človeka, zdravje in naravo.

Laura Starič

Čebelnjak kot učilnica
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Klopotec je lesena naprava, ki spominja na mlin na veter in 
služi odganjanju ptic v vinogradu. Včasih je bila ta njegova 
funkcija uspešnejša kot danes, ko imamo na trenutke občutek, 
da se ga ptice ne bojijo več, ko posedajo na njem. Obstajata dve 
vrsti klopotcev – haloški in slovensko-goriški, njuna razlika pa 
je v številu krakov. Sestavljen je kar iz 40 delov, kladivca, ki pov-
zročajo značilen klopotajoč zvok, pa so lahko iz različnega lesa. 

Kljub korona času je tudi letos tradicionalno zapel klopotec 
pri članu Vinogradniško-turističnega društva Trebelno, ki je 
prejel najvišjo oceno za vino cviček. Letos je bil to Rafael Eržen, 
ki je z oceno 16,20 točke prejel zlato medaljo za cviček in tako 
dobil čast, da klopotec zapoje v njegovem vinogradu. Vinogra-
dniško-turistično društvo Trebelno ima navado, da vsako leto 
podari klopotec članu z najvišjo oceno za svoj cviček v okviru 
tedna cvička.

Rafael Eržen je s ponosom izpostavil, da je kletaril »po sta-
rem« in tako dokazal, da se da pridelati odlično vino tudi brez 

sodobnih pripomočkov. Hkrati pa je lahko ponosen tudi na 
odličen dosežek na 49. tednu cvička, saj je dosegel odlično drugo 
najvišjo oceno za svoje vino. Člani VTD Trebelno so bili tudi 
sicer zelo uspešni na 49. tednu cvička, saj so prejeli kar 2 veliki 
zlati medalji, 9 zlatih, 7 srebrnih in 8 pisnih priznanj. Vsem 
prejemnikom iskrene čestitke!

S svojim obiskom jih je počastil tudi aktualni kralj cvička, 
Matej Golob, ki je prav tako pohvalil »stari« način negovanja 
vina. Prireditve se je udeležilo kar precej članov VTD Trebelno 
kot tudi nekaj članov sosednjih društev. Po uspešni postaviti 
klopotca so vsi uživali v pogostitvi, odlični hrani in zmagoval-
nem cvičku. Ob jedači in pijači pa ni manjkala niti glasba, za 
katero so poskrbeli člani harmonikarske sekcije VTD Trebelno 
in Ljudski pevci in godci s Trebelnega. 

Naj klopotec pri Erženovih še naprej opravlja svojo funkcijo 
in poje v času zorenja grozdja.

Špela Dragan

Opravičilo 
V 55. številki Odseva, str. 16, v članku Društva vinogra-
dnikov Trebelno o doseženih rezultatih na 49. Tednu 
cvička je kdo ve kako in kam izpuhtela desetica pred 
oceno vinogradnika SIMONA LAMOVŠKA, in tako je za 
MODRO FRANKINJO dobil le 7.07 točk namesto 17.07. 
Vinogradniku in Društvu se iskreno opravičujem. 

Urednik Stane Peček

Klopotec letos poje v vinski gorici Padež
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Društvo upokojencev Mo-
kronog-Trebelno je v okviru 
evropskega projekta Medgene-
racijsko ustvarjalno središče 
Mokronog konec avgusta iz-
vedlo delavnico Obrezovanja 
dreves in skrb za sadovnjak. 
Delavnica je bila sicer predvi-
dena že spomladi, vendar se 
je zaradi razglašene epidemije 
in prepovedi združevanja ni 
izvedlo. Tako je Društvo za 
biološko-dinamično gospo-
darjenje Ajda Posavje izvedlo 
obrezovanje dreves v poletnem 
času (poletna rez) in predstavilo 
dejavnosti v sadovnjaku. Šte-
vilni udeleženci so neposredno 
opazovali praktični prikaz 
obrezovanja dreves v šolskem 
sadovnjaku, ki ga je izvedel g. 
Miro Marolt, dolgoletni sadjar 
in biodinamik iz Male Loke. 
Skupaj z go. Majdo Hriberšek, 
biodinamičarko, sta predstavila 
delo v sadovnjaku in vrtu po 
biološko-dinamični metodi, ki 
omogoča trajno plodnost tal, 
ekološko ravnotežje, ohranja-
nje kulturnih rastlin in zdrave 
pridelke, ki prinašajo zdravje 
vsej prehranski verigi.

Konec septembra skupaj z 
Društvom Ajda načrtujemo 
novo delavnico, tokrat bomo z 
učenci OŠ Mokronog v šolskem 
vrtu uredili ekološki urbani 
vrt, kjer bomo zasadili števil-
na zelišča in trajnice. Vrt bo 
tudi prostor za medsebojno 
druženje, za prenos znanja in 
vzgoje za varstvo okolja in čisto 
naravo. Učenci bodo sodelovali 
pri sajenju ameriških borovnic, 
malin, robidnic, ribeza, kosmu-
lje in jagod, skozi leto opazovali 
rast in pridelke na koncu tudi 
obrali in pojedli.

V mesecu oktobru želimo na 
tradicionalnem sejmu v Mo-
kronogu predstaviti dejavnosti, 
ki jih izvajamo, zato že danes 
vabljeni, da nas obiščete na novi 
stojnici. 

Milica KOROŠEC, predse-
dnica Društva upokojencev 

Mokronog-Trebelno

Upokojenci o skrbi za sadovnjak
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V soboto, 7. 8. 2021, so se na tržnici na 
prenovljenem trgu pred Kulturnim domom 
v Stari Fužini predstavila društva Občine 
Mokronog-Trebelno: Ljudski pevci in godci 
Trebelno, Turistično društvo Mokronog, 
Vinogradniško turistično društvo Trebelno, 
Vinogradniško društvo Mokronog, Društvo 
Sladka grenčica Trebelno, Društvo kmečkih žena 
Tavžentrože in Goldwing klub. 

Poleg naše občine so bile osrednje gostje tržnice »Slovenija se 
predstavi« še notranjske občine Cerknica, Bloke in Loška dolina. 

Na pot v Staro Fužino smo se iz Mokronoga odpravili z avto-
busom čez vmesne postojanke na Trebelnem. Avtobus smo do 
zadnjega kotička napolnili z ogromno prtljage, od kolovrata, 
cvička, krompirja za praženje in pripomočki za praženje, do-
mačih dobrot ... Na avtobusu ni bilo prostora za vse, zato so se 
nekateri odpeljali tudi s svojimi avtomobili. 

Za doživeto dogajanje so poskrbeli Ljudski pevci in godci Tre-

belno, ki so veselo  igrali, Cerkniške frajle pa plesale po njihovih 
taktih. Z nami so bili rokodelci: na kolovrat je predla Milena 
Zore, predpražnike je izdelovala Cvetka Mejak, Toni Grabnar je 
bil piskrovez, omela je delal Stane Florjančič, ki ima tudi muzej s 
kmečkimi, vinogradniškimi in obrtniškimi orodji, pa tudi stare 
smuči, gramofone, radie, kuhinjsko posodo, star denar, pohištvo 
ter vojaške in stare vojaške predmete. Pepi Žagar je izdelovala  
papirnate rožice,  peharje pa Jerneja Metelko. Društvo Sladka 
Grenčica se je posebej predstavilo z domačimi zelišči in nam v 
degustacijo ponudilo izvrstni domači Jagermaister, ki je prejel 
tudi najvišjo nagrado. Društvo podeželskih žena Tavžentroža se 
je predstavilo z domačimi izdelki: kruh, potice, piškoti mokro-
noške nogice in domači ocvirki. Turistično društvo Mokronog je 
predstavljalo našo občino s praženim krompirjem. V Mokrono-
gu se je namreč jeseni 2001 „rodil“ Svetovni festival praženega 
krompirja. V Stari  Fužini so člani TD Mokronog spražili veliko 
ponev krompirja in ga ponudili obiskovalcem, tako domačim 
kot tudi tujim. Našo občino sta na tržnici zastopali kar dve 
društvi vinarjev, ki sta imeli vseskozi mnogo dela s pokušino 
vin številnim gostom. Za pestrost dogajanja so poskrbeli člani 
Goldwing kluba, ki so s svojimi jeklenimi konjički navduševali 

Župana Občine Bohinj in Občine Mokronog-Trebelno Društva Občine Mokronog-Trebelno se predstavijo.

Člani TD Mokronog so pražili krompir. Ljudski pevci in godci s Trebelnega

Slovenija se predstavi 
v Stari Fužini tudi društva iz naše občine
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Društvo vinogradnikov Mokronog

Pražen krompir in TD Mokronog

V poznih večernih urah smo se odpeljali proti Mokronogu.

Želja in potreb po športnem udejstvovanju je veliko, vendar 
pa vstopamo v novo športno sezono z veliko mero previdnosti. 
Ob upoštevanju usmeritev, navodil in veljavne zakonodaje se s 
septembrom in oktobrom pričenjajo vadbe v Športni dvorani 
Mokronog. Trenutno veljavni Odlok o začasnih omejitvah pri 
izvajanju športnih programov narekuje, da morajo vsi udele-
ženci športno rekreativne dejavnosti v zaprtih prostorih, ki so 
starejši od 15 let, razen, če ni drugače določeno z odlokom, ki 
ureja začasne pogoje za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobra-
ževanju ter visokem šolstvu, izpolnjevati pogoj prebolevnosti, 
cepljenosti ali testiranja (PCT). Upravljalec športne dvorane 
Mokronog, OŠ Mokronog je dolžna izvajati nadzor nad iz-
polnjevanjem pogojev z neposrednim preverjanjem ob vstopu 
v objekt oziroma prostor, zato v dvorano vstopajte le tisti, ki 
izpolnjujete pogoj PCT.

V kolikor se bodo razmere glede izvajanja športnih dejavnosti 
v državi zaostrovale in bi združevanje večjega števila oseb v 
zaprtih prostorih lahko pomenilo nevarnost širjenja okužb, se 
bodo vrata športne dvorane ponovno zaprla.

Ne pozabimo pa, da nam narava nudi številne možnosti za 
rekreacijo, kot so pohodništvo, kolesarjenje, tek … odkrijte in 
raziščite številne poti, ki so v neposredni bližini naših domov.

Mateja Vrabec, občinska uprava

obiskovalce. Najbolj zagrete navdušence pa so s svojimi ko-
njički popeljali do Bohinjskega jezera.

Dogodek je povezovala vesela in razigrana Marija Merljak. 
Po posameznih predstavitvah je sledilo izmenjevanje daril in 
poseben sprejem župana Bohinja Jožeta Sodje.

Dogodek je potekal v prisrčnem vzdušju, z veliko mero 
medsebojne vedoželjnosti, spoštovanja in ob kovanju sku-
pnih načrtov.

Z upoštevanjem pravil varnosti po NIJZ smo skupaj s har-
monijo vseh naredili čudovit povezovalni večer med razsta-
vljalci in  obiskovalci. In, kot pravi Merljakova, luštn‘ je b‘lo. 

Sandra Fišter

Pred nami nova 
športna sezona
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Leto 2020 je zaznamovala pandemija Covid-19 in 
ta je udarila z vso silo na vseh področjih, tudi na 
področju gasilstva. Ko smo pozitivno zakorakali v 
leto 2021, smo mislili, da bo letos drugače, a žal ni 
bilo tako. 

Vsi ukrepi so se zavlekli tudi 
v letošnje leto, vendar smo se 
odločili, da se kljub stanju, 
ki je bilo in je še po svetu, ne 
damo. Naše »normalno« ži-
vljenje je bilo potrebno malce 
prilagoditi.

V Ornuški vasi, v rdeče-sivi 
stavbi, se je zopet začelo pre-
bujati življenje. Štatenberški 
gasilci in gasilke so se odločili, 
da jih Covid ne bo ustavil in so, 
ob upoštevanju vseh ukrepov, 
zopet stopili skupaj. V mese-
cu februarju so posodobili in 
nabavili več kosov zaščitne 
opreme, ki jim bo služila pred-
vsem na intervencijah. Kot 
vemo, intervencije ne izbirajo 
časa in prostora, zato so se le-
-te dogajale tudi v času korone. 
Na srečo PGD Štatenberk je 
bilo v letošnjem letu potrebno 
na intervenciji posredovati le 
dvakrat, ko so se morali ko-
sati z največjim sovražnikom 
gasilcev – ognjem. 

Kljub vsemu se gasilci in 
gasilke PGD Štatenberk za-
vedajo, kako pomembno je 
konstantno izobraževanje in 
usposabljanje, zato so takoj, 
ko so dobili to možnost, le-to 
izkoristili. Konec marca je GZ 
Trebnje po dolgem premoru 
zopet razpisala izobraževanje 
za naziv gasilec in udeležilo se 
ga je 9 gasilcev in gasilk PGD 
Štatenberk. Vsi so ga uspešno 
opravili in že stopajo novim 
izpopolnjevanjem naproti. Da 
pa je na intervencijah delova-
nje in posredovanje maksi-
malno strokovno, je potrebno 
veliko vaje. V letošnjem letu 
je bilo število vaj nekoliko 
okrnjeno zaradi samih razmer, 
zato sta bili izvedeni 2 vaji – 
ena v organizaciji društva in 
ena v organizaciji GPO.

Gasilci in gasilke poskušajo 
svoje delo opraviti čim hitreje 
in zato se v športnem duhu 
radi pomerijo med seboj. Lani 

zaradi pandemije tekmovanj 
ni bilo, letos pa so se počasi 
začela vračati. Prvi so v tekmo-
valne vode zopet zakorakali 
mladi. V februarju so se mla-
dinke udeležile kviza s podro-
čja gasilstva. Konec maja se je, 
sicer z zamikom zaradi korona 
situacije, izvedlo tekmovanje v 
orientaciji gasilske mladine na 
Ponikvah. Gasilska mladina 
PGD Štatenberk je barve svo-
jega društva zastopala več kot 
odlično. Ekipa pionirjev je za-
sedla 1. mesto, ekipa pionirk 2. 
mesto, ekipa mladink 3. mesto 
in ekipa pripravnic 2. mesto. 
Ekipa pionirk ni imela veliko 
časa za počivanje, ker jo je že 
v prvem vikendu junija čakalo 
državno gasilsko tekmovanje v 
Celju, na katerega se je uvrstila 
že leta 2019, vendar je bilo to 
odpovedano zaradi pandemi-
je. Na stadionu Kladivar so 
pionirke med 1500 tekmovalci 
dosegle 16. mesto. Tudi članice 
in člani PGD Štatenberk bodo 
zakorakali v tekmovalne vode, 
saj jih v septembru čaka tek-
movanje GZ Trebnje. Držimo 
pesti za čim boljšo uvrstitev!

V letošnjem letu je bilo 
oteženo izvesti tudi gasilske 

občne zbore. V želji, da bi pri 
delovanju društva PGD Šta-
tenberk resnično sodelovali vsi 
gasilci in gasilke, so se odločili, 
da bodo občni zbor malce pri-
lagodili in izvedli na drugačen 
način. Tako je upravni odbor 
PGD Štatenberk zbral vsa po-
ročila za lansko leto in izdelal 
dokument, v katerem je bilo 
opisano delovanje v preteklem 
letu in načrtovano delovanje 
za letošnje leto. Ta dokument 
so prejeli vsi štatenberški ga-
silci in gasilke in tako imeli 
možnost, da kaj komentirajo, 
spremenijo ali popravijo, pa 
čeprav na daljavo.

Poleg vseh aktivnosti, ki 
nekako spadajo v delo gasilcev, 
so Štatenberški gasilci v aprilu 
izvedli tudi čistilno akcijo in 
tako poskrbeli, da bo narava 
ostala takšna, kot mora biti 
– zelena in čista. Zavedali so 
se, da vsi potrebujemo opti-
mizem in prvomajsko budnico 
obarvali malce drugače – s 
predvajanjem po zvočniku je 
ta dosegla vsakega prebivalca 
njihovega požarnega območja. 
Ker se mladi vedno radi dru-
žijo, so se trije člani mladine 
v juniju udeležili ekskurzije 
gasilske mladine v Metliko in 
tako spoznali še en kraj naše 
prelepe Slovenije, ki je zelo 
tesno povezan z gasilstvom. 
Prav tako v juniju so se 3 
člani mladine udeležili tudi 
gasilskega dneva za mladino, 
ki je bil izveden v organizaciji 
PGD Trebelno. 

Letošnje delovanje društva 
in celo življenje je popolnoma 
drugačno od tistega, ki smo ga 
poznali pred letom 2020, pred 
pandemijo. Še vedno pa gasilci 
PGD Štatenberk, kljub vsem 
oviram, s katerimi so se morali 
v zadnjih dveh letih soočiti vsi 
gasilci, srčno nadaljujejo svoje 
poslanstvo.

Špela Dragan

Štatenberški gasilci in gasilke nadaljujejo 
svoje poslanstvo
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Vaja občinskega 
gasilskega poveljstva

Analiza, po uspešno izvedeni vaji, gasilskih društev Trebelno, 
Velika Strmica, Štatenberk in Mokronog.

Vaja je potekala 18. avgusta v Čužnji vasi, pod vodstvom 
poveljnika GD V. Strmica

Jožka Grabnarja.
Foto in tekst AM
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V knjigi Mokronoge zgodbe iz leta 2009, v 
oddelku Začetek nove zgodbe, sem zapisal, 
da se Mokronogu odpira tudi novo športno 
poglavje »o deklicah Patriciji Gregorčič, 
njeni sestri Ani Marie in Veroniki Grabnar, ki 
osvajajo medalje na državnih in mednarodnih 
tekmah«. Pred dnevi preberem, da je 

Veronika 
Grabnar v 
Budimpešti 
osvojila 
šampionski 
pas,
ko je 10. julija 2021 premagala 
domačinko Lili Ódor, vrhunsko 
tekmovalko v športu Mešane 
borilne veščine (MMA, Mixed 
Martial Arts). Bravo, soseda! 

Navdušen, da knjiga ni zgrešila napove-
di, začnem opazovati, kdaj bo na začet-
ku naše ulice, pri Grabnarjevih, parkiral 
rdeč avto. Imam srečo.  

Veronika, iskrene čestitke, čeprav ne vem kaj več kot 
to, da gre za borilni šport in da je šampionski pas 
največ, kar lahko doseže boksar. Seveda se moje ve-
denje tepe samo s seboj, kajti že ime Mešane borilne 
veščine pripoveduje, da ne gre zgolj za boks, temveč 
za skupek veščin. Naj vprašam takole: katere vešči-
ne trenira in kar je le mogoče obvlada Veronika, da 
lahko samozavestno stopi v tekmovalno kletko? 
Sosed, lepo pozdravljeni  in najlepša hva-
la za izrečene čestitke. Res je, 10. 7. sem si 
priborila pas WFC organizacije v Budim-
pešti. Ni lepšega kot dvigniti roke in pus-
titi, da ti okoli pasu nadenejo zmagovalni 
pas. Od moje zadnje borbe so minila že 
skoraj tri leta, zato so bili ti občutki toliko 
močnejši.
Kot že veste, so me starši od mojega šes-
tega leta redno vozili v Krmelj na tre-
ninge juda. Že takrat so moje misli po-
gosto uhajale še na ostale borilne veščine. 
Mami je seveda mislila, da je to spet ena 
od mojih muh, ampak kmalu  je videla, 

da temu ni bilo tako. V srednji šoli sem 
spoznala Alena Štritofa, ki mi je pred-
stavil  borilno veščino kickboks. Še zdaj 
sodelujeva, saj je eden mojih glavnih tre-
nerjev in tudi moj vodja v službi, saj de-
lam v njegovem fitnesu: Top gym. Da se 
vrnem na vaše vprašanje. Ja, že ime samo 
pove MMA-mixed martial arts, po slo-
vensko: mešane borilne veščine. Ta šport 
je zelo kompleksen, saj sestoji iz vseh bo-
rilnih športov (boks, kickboks, bjj, judo, 
karate itd.).

Imaš za vsako disciplino posebnega trenerja? In 
sploh, ali imaš ustrezne pogoje za trening in kje? Si 
vključena v kak športni klub?
Ker iz leta v leto šport zelo napreduje, so 
tudi tekmovalci zelo napredni in »gledajo 
na široko«. S tem mislim, da niso vešči 
samo v enem športu, ampak trenirajo več 
spektrov. Moja primarna veščina je judo, 
ampak brez kickboxa in brazilskega jui 
jitsa ne gre. Borba poteka stoje in na tleh. 
Stoje so udarci, na tleh pa so poleg udar-
cev (ground and pound) dovoljeni tudi 
razni vzvodi in davljenja. Jaz treniram 
kickbox in bjj (brazilski jui jitsu). Posa-
meznih treningov juda nimam, so pa v 
bjj-ju tudi razni meti in zbijanja, tako da 
svoje znanje uspešno izpopolnjujem tudi 
tam.
Treniram v klubu borilnih veščin Fear-

less Fighters, ki ima sedež v Top gymu, se 
pravi večinoma mojih treningov poteka 
tam, tako fitnes kot tudi kickbox. Na tre-
ninge jui juitsa pa se vozim v Ljubljano v 
Gracie Barra. Za vsako disciplino imam 
ločena trenerja. Kot sem že povedala, za 
treninge kickboxa skrbi Alen Štritof, ki je 
tudi moj glavni trener, za treninge bra-
zilskega jui jitsa pa Nejc Hodnik in Igor 
Krištof. Redno imamo tudi svoje trening 
kampe, kjer skupno znanje samo še nad-
grajujemo. Res je, da so mladi, ampak so 
vsi polni znanja in vedoželjni, tako da 
verjamem, da me lahko pripeljejo v sam 
vrh  mešanih borilnih veščin. Zaradi ve-
likega števila treningov je predvsem po-
membno, da imam kvalitetno regenera-
cijo. To si zagotovim z zdravo prehrano, 
kvalitetnim spancem in zadostno količi-
no masaž. Ker delam v fitnesu, imam res 
veliko srečo, saj imam masaže kar na svo-
jem delavnem mestu. Miha, Rok in Katja 
to res obvladajo. 

Pred bojem v Budimpešti si razkrila taktiko, da boš 
nasprotnico spravila na tla in jo tam premagala. Iz 
tega sklepam, da si v borbi na tleh zelo močna. Ja, 
pa tudi v polaganju nasprotnic na tla.
Plan je bil tak, da se nasprotnico spravi 
na tla in to nam je tudi uspelo. Glede na 
to, da je za mano 13 let treningov juda, 
z ravnotežjem in rušenjem nasprotnic 

Vabilo na dogodek z nehotenim udarcem v Veronikin priimek.
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nimam pretiranih težav (smeh). Se pa 
seveda najde nasprotnica, ki ji meti niso 
tuji, takrat pa se tudi taktika moje borbe 
spremeni. Z borbo na tleh sem se bliže 
spoznala tudi pri judu, vendar se z brazil-
skim jui jitsom kar precej razlikujeta. Ko 
se judo borba preseli na tla, je naš cilj za-
držati nasprotnika na hrbtu, pri čemer pa 
nasprotniku v večini primerov izpostaviš 
svoj hrbet – kar v svetu brazilskega jui 
jitsa nikakor ni dobro, saj te nasprotnik 
lahko hitro »zadavi«. Pri brazilskem jui 
jitsu se borba zgolj z držanjem nasprot-
nika na hrbtu ne konča, vendar se le-ta 
vedno nadaljuje v iskanje vzvodov in da-
vljenj.  S tem preskokom in navajanjem 
na drugi slog borbe sem imela več težav, 
kot sem si na začetku predstavljala. Am-
pak z vsem znanjem, ki ga moji trenerji 
delijo z mano, se niti najmanj ne bojim, 
da bi me kje kakšna pozicija lahko pre-
senetila. Iz treninga v trening je težje in 
kompleksnejše, ampak vem, da mi bo 
zaradi vsega tega garanja na treningih v 
borbi veliko lažje. Kako že pravijo: train 
hard, fight easy!

Verjetno je bilo do te borbe potrebno prehoditi 
kar nekaj stopnic?  Kdo sploh skrbi za organizacijo 
tekmovanj? Mednarodna liga? 
S trenerji in organizatorji se dogovar-
ja Alen. Vsako nasprotnico preuči in 
pregleda število borb, njene izkušnje, vse. 
Jaz samo izvem datum borbe, kategori-
jo in njeno ime, da si jo tudi sama malo 
ogledam in v svoji glavi naredim mini 
plan. Trenerji nato sestavijo taktiko, ki se 
je držimo do konca. 

Predvidevam, da se od borb v borilni kletki ne da 
živeti. 
Mešane borilne veščine zadnja leta napre-
dujejo s svetlobno hitrostjo. Tekmovalci 
so zelo napredovali, trenerji imajo veliko 
več znanja in tudi organizacije so čedalje 
močnejše. Lahko se živi od MMA-ja,  je 
pa pot do takšnega nivoja dolga in strma. 
Nič se ne zgodi čez noč. Potrebno je ve-
liko odrekanja, saj po dveh treningih na 
dan, približno 10 do 12 treningih na te-
den, vse ostale stvari padejo na drugi tir. 
Zato je res nujno, da si odločen in da veš, 
kaj je v življenju tvoja prioriteta. 

V življenju si se, prikupno dekle, gotovo že znašla 
sredi kakšnega vrtinca nesramnih banalnosti, ki bi 
se ga z lahkoto rešila s kakšno borilno veščino?
Že od nekdaj sem sprejemala mnogo raz-
ličnih komentarjev, ki pa se me niso rav-
no dotaknili. Od tega, da zakaj se mora 
punca ukvarjati z moškim športom, do 
tega, da se me določene osebe bojijo, da 

izgledam nevarna in agresivna. Potem so 
bile tudi razne želje, da določenega člo-
veka boksnem v ramo, da vidi, kako sem 
močna, in tudi očitki, zakaj ne morem 
biti »normalna« punca, ki se ob vikendih 
uredi in gre z družbo ven,  jaz pa grem 
raje na trening. In še bi lahko naštevala. 
Sprijaznila sem se že s tem, da sem že od 
juda malo izstopala, sedaj pa, ko tekmu-
jem v kletki, v enem izmed bolj nevarnih 
športov, pa sem po lestvici »nenormal-
nosti« poskočila v višave (smeh). To sem 
jaz in to je moje življenje. Da se vrnem še 
na vaše vprašanje o reševanju konfliktov 
z borilnimi veščinami. Ne, izven telovad-
nice svojih veščin ne uporabljam. Se mi 
zdi, da smo ljudje vsaj toliko zreli, da lah-
ko večinoma zadev rešimo s pogovorom. 
Če vidim, da se to z osebo ne da, se raje 
odmaknem. Ločim svojo željo po borbi v 
ringu ali pa željo po pretepu. To sta zame 
dve čisto različni stvari. V ringu je želja 
po zmagi, ni pa jeze in agresije. 

Če prav razumem, v tem športu beseda PRETEP ni 
zaželena, če ne kar prepovedana. Pa te bom za na 
svidenje vseeno podražil, kot sem te dražil, osnov-
nošolko, v času, ki ga omenjam na začetku najinega 
pogovora: najlepša hvala »PRETEPAČKA« iz moje 
ulice. Boš jezna?
Res je, besede pretep pri nas ne uporabl-
jamo, saj si ljudje takoj narobe razlagajo. 
Že pri prejšnjem vprašanju sem se malo 
navezala v to smer. Saj konec koncev se 
pa res ˝pretepamo˝, tudi cilj je načeloma 
res podoben kot zunaj na ulicah. Am-
pak kot športnica, tekmovalka v borilnih 
športih, na to gledam čisto drugače. Ta 
šport je res del mene in to živim s celim 
telesom. Tudi ko nasprotnico udarim, 
v mojih udarcih ni jeze. Na koncu se še 
vedno objameva in čestitava. Tega na uli-
cah in na veselicah ni, kajne? 

Dragi sosed, tukaj ni nobenega proble-
ma, saj veste. Že od malega, ko sem se 
mimo vaše hiše učila rolati, ko smo s so-
sedami tekmovale v vožnji s kolesom, že 
od takrat sem za vas Pretepačka in tako 
bo tudi ostalo.

Veronika, hvala in srečno na vseh poteh 
tvojih želja! 

s.p.

Veronika s trenerjem

Zmagovalka
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4. julija 2021 je Zveza za šport invali-
dov Slovenije – Slovenski paraolimpijski 
komite, v sodelovanju z Ribiško družino 
Velenje organizirala državno prvenstvo v 
športnem ribolovu za invalide. Štiriurno 
tekmovanje je potekalo ob Škalskem 

jezeru v Velenju. Udeležili so se ga tudi 
ribiči paraplegiki in tetraplegiki iz petih 
pokrajinskih društev Zveze paraplegi-
kov Slovenije – DP Ljubljana, DP Celje, 
DP Murska Sobota, DP Maribor in DP 
Novo mesto. Naslov državnega prvaka 

je ubranil Gašper Peček (2.471 gr.) DP-
-NM, doma iz Mokronoga, drugi je bil 
Rudi Centrih (2.422 gr.) DP-CE, tretji pa 
Boštjan Ceglar (200 gr.) DP-LJ.

Zmagovalca smo povprašali o vtisih.   
Vreme je bilo na izgled precej klavrno, 

celo nekaj drobnih kapljic, vendar je 
zdržalo brez kakšnega nezaželenega tu-
širanja. Torej brez sončka, zato pa ravno 
prav toplo. Edino veliko vprašanje je bilo, 
kam so se skrile ribe. Vse dobrote, ki sem 
jih tako skrbno pripravil v pričakovanju 
navala rib, so ostale skoraj nedotaknjene. 
Vam rečem, nobenih rib! Čisto nič. Samo 
drobižek. Ampak tudi drobižek je lahko 
zmagovalen.

Osvojiti naslov državnega prvaka je 
prijeten občutek, ubraniti ta naslov pa 
še toliko slajši. Srčno rad pa bi se ob tej 
priložnosti zahvalil našemu Društvu 
paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja za vso pomoč in podporo, Optiki 
Lah za očala, ki očitno dobro privabljajo 
drobne ribice, RTS MEDICAL d.o.o., Ri-
biški družini Sevnica in prijatelju Simonu 
Čulku za pomoč.

s. p.

Vsi zelo dobro poznamo praznik vseh 
mamic – materinski dan. Kaj pa očetje? 
Imajo tudi oni svoj praznik? Seveda, 
čeprav veliko ljudi ne ve zanj. Tako kot 
materinski dan tudi dan očetov izvira 
iz ZDA.

Vloga očetov v družini se je skozi leta 
precej spremenila in tako imajo očetje 
sedaj večjo vlogo pri sami vzgoji in negi 
otrok kot nekoč. Očetova ljubezen do 
otroka je lahko enako močna kot mamina, 
zakaj potem materinski dan praznujejo 
povsod po svetu, dan očetov pa velikokrat 
ostane nekje v ozadju?

Dan očetov se po svetu praznuje zelo 
različno in ob različnih datumih. Na-
vadno je povezan z določeno tradicijo, 
vezano na očete, ki je značilna v posame-
zni državi. V večini držav po svetu pa je 
mednarodni dan očetov vsako leto tretjo 
nedeljo v juniju. 

Vsaka država ima različno miselnost, 
drugačne vrednote in načela, zato se 
tudi praznovanja praznikov razlikujejo. 

Leta 1909 so v ZDA prvič praznovali 
dan očetov, uradno pa je ta praznik svoj 
dan dočakal šele leta 1966, zato lahko 
rečemo, da je Američanka Sonora Smart 
Dodd tista, ki je odgovorna za nastanek 
praznika očetov. S tem je želela izkazati 
hvaležnost svojemu očetu, ki je po smrti 
žene sam vzgojil šest otrok. Tudi danes 
lahko opazimo nekaj enostarševskih 

družin, v katerih je oče sam z otroki – ni 
jih veliko, pa vendar več kot nekoč.

Če bi vprašali otroke, najbolj iskrena 
bitja tega planeta, sem sigurna, da bi 
večina njih svoje očke kovala v zvezde. 
Brez dvoma si večina očkov to tudi zaslu-
ži. Očeta skozi otroške oči pa je najbolje 
opisala Katarina Oman, ustanoviteljica 
spletne strani Mamina Maza:
Moj očka ne zna leteti,
ker mi zmeraj trdno stoji ob strani.
Moj očka se ne bori z barabami,
ker jim ne pusti niti blizu meni in mami.
Moj očka ne more dvigniti slona,
lahko pa dvigne mene visoooko na rame.
Moj očka ni hiter kot strela,
on se raje ustavi in si za mene čas vzame.
Moj očka ni stripovski lik,
pa je močnejši od vseh junakov sveta.
Moj očka je SUPERJUNAK,
ker nihče na svetu ne premaga moči nje-
govega srca!

Špela Dragan

Ob asistenci dveh organizatorjev je zmagovalcem pokale podelila Aleksandra Vasiljevič, pod-
županja Mestne občine Velenje.

Gašper Peček ubranil naslov državnega prvaka 

Očka – sinov prvi junak in hčerina prva ljubezen
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Na cerkvi sv. Petra v Gorenjem Mokro-
nogu so v poletju pričeli z obnovitvenimi 
deli pod vodstvom ZVKDS OE Novo me-
sto. Leta 1996 so bila na cerkvi že izvedena 
nujna vzdrževalna dela, menjava strehe in 
sanacija vlage. Slednja povzroča probleme 
zaradi erozije na pobočju nad cerkvijo, ki 
je vzrok stalnega pritoka meteornih voda. 

Trenutno potekajo dela na zvoniku, 
kjer se renovira ostrešje z novo bakreno 
kritino, obnovila se bo tudi fasada. V no-
tranjosti cerkve so se izvajala arheološka 
sondiranja tlakov, ki ji bo sledila sanacija 
tal z novo kamnito oblogo. Arhitektura 
cerkve se je od svojega nastanka (prvič 
je bila v literaturi omenjena v 13. stol.) 
korenito spremenila. Prvotno je bila ro-

manska, nato gotizirana, kasneje ji je svoj 
pečat pustil tudi barok. Na zunanji fasadi 
najdemo fragmente stenskih poslikav, ki 
so slabo ohranjene. V notranjosti prav 
tako najdemo ostanke kvalitetnih sten-
skih poslikav iz različnih obdobij, ki jih 
umetnostni zgodovinarji pripisujejo ume-
tnikom, ki so poslikali tudi notranjost 
cerkve sv. Duha na Vihru (Šentrupert) in 
župnijske cerkve Marijinega vnebovzetja 
v Trebnjem. Tekom celovite obnove je 
predvideno tudi restavriranje poslikav v 
notranjosti.

Kot zanimivost je omembe vredno, da je 
ob cerkvi bilo več stoletij pokopališče, ki 
je danes seveda zasuto z zemljo. Posebnost 
cerkve je tudi okrogla kostnica s kapelo 

sv. Mihaela, ki se dviga na pobočju nad 
cerkvijo in je ena izmed treh ohranjenih 
kostnic v Sloveniji.

Jerneja Dragan

Kaže, da se tudi to jesen ne bomo ude-
leževali dogodkov po lastni volji, naj jih 
v knjižnici še tako skrbno načrtujemo. A 
vseeno je vredno vsaj poskusiti.

Smo se pa poleti lahko toliko bolj 
sprostili in veliko družili. Tudi v knji-
žnici. Otroci ste, kot že nekaj let, lahko 
sodelovali v poletni bralni znački Vesolje 
bralnih zakladov in vsi, ki ste pravoča-
sno oddali zloženko, lahko pričakujete 
prijeten zaključek in malo darilce. Enako 
velja za odrasle, ki ste se lotili bralnega 
izziva, ki smo ga letos prvič pripravili za 
poletno branje.

Pravljična joga je igra in vadba, kjer 
otroci spoznavajo svojo telo, naučijo se 
preprostih dihalnih tehnik in zgradijo 
nenasilen in spoštljiv odnos do sveta, so-
ljudi in samega sebe. Tudi v mokronoški 
knjižnici smo se družili ob pravljični jogi 
in lepo je opazovati otroke, kako radi 
imajo pravljice, glasbo, petje in gibanje.

Knjižničarji že pripravljamo nov se-
znam zanimivih del slovenskih avtorjev, 
ki ga boste letos prebirali pri Bralnih 
potepanjih. Tudi v Jurčkov pravljični svet 
bomo spet povabili naše najmlajše bralce. 
Že zdaj pa si lahko izposodite Jurčkove 
kovčke in ob branju tudi ustvarjate. V 
kovčkih vas čakajo novi, zanimivi izdel-
ki. Ne pozabite tudi na mesečno uganko, 
pravilna rešitev vam lahko prinese lepo 
darilo. 

V oktobru se pridružujemo Dnevom 
evropske kulturne dediščine, ki z naslo-
vom Dober tek! vabijo k promociji bogate 

slovenske kulinarične dediščine. Vabimo 
vas, da v knjižnico prinesete vaše najljubše 
recepte iz otroštva, ki vas še danes spo-

Prihaja negotova, a bogata jesen

Obnovitvena dela na cerkvi 
Sv. Petra v Gorenjem Mokronogu

>>
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Na Jernejevo 
soboto

Pisalo se je leto 1911. Bil je semanji dan, na Jernejevo 
soboto, največji v letu. Trlo se je prodajalcev, kupcev 
in radovednežev. Šavrgaso, spodnji del trga, so zavzeli 
prodajalci živine, po glavnem trgu pa so se nagnetli 
kramarji s svojimi stojnicami. Ni manjkal niti vrtiljak 
in otroci so vriskajoč zapravljali od staršev izprošen 
drobiž; drugi, ki pri starših niso bili uspešni, so si 
užitek prislužili s poganjanjem vrtiljaka. Trikrat vrtiš, 
enkrat se pelješ! Tako so bili vsi zadovoljni. V gneči so 
bili zaradi pražnjih oblačil še posebej opazni romarji, 
ki so se prišli od blizu in od daleč poklonit Mariji na 
Žalostni gori. Popoldne, ko bo glavni sejem usahnil 
in bodo vztrajali samo še kramarji s klepetavo robo, 
se bodo začeli zbirati na gori k romarski pobožnosti. 
In tako bi se verjetno vse odvilo v običajnem ritmu, že 
od nekdaj utečenem, če ne bi okrog poldne v farnem 
zvoniku udarilo plat zvona. Ognjeni zmaj se je sam 
predstavil. Planil je skozi streho Pencatove tovarne 
usnja in z nenasitno požrešnostjo začel požirati vse 
okrog sebe. Najprej se je lotil parne žage. Požrešno je 
goltal razžagani les in hlodovino, obenem pa je skozi 
strehe sosednjih hiš rinil v njihovo notranjost in jo 
požiral. Niti toliko predaha si ni vzel, da bi se zahvalil 
sušnemu in vročemu avgustu, ki mu je požrtijo neiz-
merno olajšal. Sejem je zgrabila panika, kajti divjanju 
ognjenega zmaja, zaslepljenega z uničevalno slo, se je 
pridružil zahodni veter in začel pošast usmerjati proti 
stojnicam. Vendar je bila panika tokrat prizanesljiva z 
ljudmi in ni terjala življenj. Ponoreli zahodni veter je 
postajal vedno bolj objesten. Mokronoške hiše mu niso 
bile dovolj. Celo uro hoda daleč je raznašal goreče šope 
slame in zažigal kozolce. Mimogrede si je za zabavo 
pekel še nedozorelo sadje na drevju pri Svetem Florija-
nu. Domača požarna bramba se je takoj pognala v boj. 
Zavezništvu ognjenega zmaja in vetra, žal, ni bila kos. 
V dobri uri se je čez sto stavb spremenilo v plamenice. 
Na pomoč so prihiteli gasilci z Mirne, iz Šentruperta, 
Trebnjega, Škocjana, Novega mesta in menda celo iz 
Velikih Lašč. Pa je veter v svoji objestnosti vendarle 
naredil napako, ko je ujmo rinil samo proti vzhodu. 
Ljudje so ga prelisičili in ga v zgornjem delu trga 
prehiteli z vodo, sicer pa so bitko izgubili. Pogorelo je 
43 stanovanjskih hiš in 110 raznih drugih objektov. 

Iz knjige Zgodbe Mokronoge

21. avgusta 2021, na semanjo in božjepotno 
soboto, po sto desetih letih, je skoraj do ure 

natančno poklicala gasilska sirena. Kmalu za tem 
sta iz gasilskega doma izvozila dva gasilska vozila s 
prostovoljnima ekipama. Kdo ve kolikokrat že od leta 
1882? Tokrat le za vajo. Hote ali ne – tudi kot spomin 
na tragičen dogodek iz trške zgodovine. 

Stane Peček

mnijo na brezskrbne mlade dni. Še posebej veseli bomo ročno 
napisanih receptov vaših tet, babic in prababic ter fotografij 
različnih jedi. Gradivo bomo digitalizirali in objavili v obliki 
kulinarične zgodbe. Z recepti in s fotografijami bomo ravnali 
skrbno in vam jih vrnili takoj, ko bomo gradivo digitalizirali. 

Septembra vas vabimo, da se v mokronoški knjižnici udeležite 
več delavnic, ki nas bodo vodile do zdravega načina življenja, ki je 
v današnjih nepredvidljivih časih, polnih pasti tudi v prehranski 
industriji, še kako pomembno. 

Ker v knjižnici Trebnje radi sodelujemo in se povezujemo, bomo 
skupaj z Občino Mokronog-Trebelno in Centrom za krepitev 
zdravja, ki deluje v okviru Zdravstvenega doma Trebnje, organi-
zirali tudi sklop brezplačnih delavnic DOBRO SEM. Začnemo 20. 
septembra s prvo delavnico Proces staranja in krepitev zdravja v 
starosti. Prijazno vas vabimo, da se dogodkov udeležite, če bo le 
možno. V knjižnici smo ves čas, in bomo tudi v prihodnje, upo-
števali vsa priporočila za preprečevanje širjenja okužb s korona 
virusom. Ob obisku knjižničnih dogodkov boste morali zadostiti 
izpolnjevanju PCT pogoja. 

14. 10. 2021 smo dogovorjeni, da nas v knjižnici Mokronog 
obišče Tone Partljič, ki nam bo povedal nekaj o svojih zadnjih 
romanih Pesnica, Ljudje iz Maribora, Ljudje z Otoka …

Upamo in želimo si, da bi se kljub vsem nevšečnostim vendarle 
tudi v jesenskem in zimskem času lahko srečevali v mokronoškem 
hramu učenosti in kulture. Vsem šolarjem želimo prijazno, uspe-
šno ter znanja in branja polno novo šolsko leto. Knjige za bralno 
značko in domače branje pa, saj veste, kje dobite. V knjižnici 
Mokronog. Veseli vas bomo.

Irena Palčar
Knjižnica Trebnje   

>>
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Galerijska paleta

V jubilejnem letu, ko Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje praznuje 50 let, smo pripravili že dve razstavi, v 
mesecu juniji pa je potekal 54. Mednarodni tabor likovnih 
samorastnikov Trebnje, ki se ga je udeležilo 5 umetnikov iz 
5 različnih držav. Vse do 26. septembra 2021 vas vabimo na 
ogled aktualne začasne razstave Matija Skurjeni, Sanje in 
nadrealistične slike. Razstava, na kateri si lahko ogledate 
31 del, je nastala v sodelovanju z Muzejem Matija Skurjeni 
iz Zaprešića, Hrvaška.

Od 28. oktobra 2021 dalje pa bo naše prostore krasila med-
narodna razstava, na kateri bodo predstavljena najpomemb-
nejša dela šestih tujih muzejev, ki se že desetletja posvečajo 
naivni in samorastniški umetnosti, jo sistematično zbirajo, 
proučujejo, razstavljajo in promovirajo. 

Razstava bo najbolj barvita, slikovita in mogočna pred-
stavitev tujih avtorjev naivne in samorastniške umetnosti 
v samostojni Sloveniji.

Vabimo vas, da nas obiščete.
Andrejka Vabič Nose

Foto: Tomaž Grdin

Novo šolsko leto, 
novi izzivi

Jesen že počasi trka na naša vrata in oznanja, da smo že zako-
rakali v novo šolsko leto. Kakšno bo, bo pokazal čas.

V mesecu septembru in oktobru potekajo vpisi v srednješol-
ske programe s področja ekonomije, trgovine, gostinstva in 
predšolske vzgoje. 

5. oktobra 2021 ob 9. uri bomo zakorakali v novo študijsko 
leto Univerze za tretje življenjsko obdobje Trebnje (UTŽO). 
Otvoritev bo tokrat potekala v Kulturnem domu Mirna. Tako se 
bomo od oktobra dalje s člani srečevali na torkovih predavanjih 
in krožkih; nekateri potekajo tudi v Šentrupertu.

Številni brezplačni programi, ki jih sofinancirata Evropski 
socialni sklad in Republika Slovenija, s področja računalništva 
in spoznavanja novosti digitalnih  tehnologij, tečaji tujih jezikov 
in programi za osebno rast so namenjeni starejšim od 45 let, 
potekajo v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih 
kompetenc 2018–2022. 

Vas zanima? Pokličite v Svetovalno središče CIK Trebnje na 
07 34 82 108 ali 031 745 575 in z veseljem vam bomo svetovali. 
Informiranje in svetovanje je za udeležence brezplačno, saj ju 
sofinancirata Evropski socialni sklad in Republika Slovenija.

Ker se razmere trenutno skoraj tedensko spreminjajo, za točne 
informacije o naši ponudbi spremljajte našo spletno stran www.
ciktrebnje.si ali nas spremljajte na CIK Facebook strani.

Tanja Vrčkovnik

Otvoritev UTŽO 2020, Kulturni dom Mokronog, arhiv CIK Trebnje
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Pričelo se je novo šolsko leto, s tem pa so se otroci vrnili v šolske 
klopi in na ceste. 

Otroci in mladoletniki spadajo v t. i. skupino šibkejših prometnih 
udeležencev, kot prometni udeleženci pa so nepredvidljivi. Nekateri 
prvič stopajo na šolske poti, nekateri ne zmorejo pravilno oceniti hitrosti 
in oddaljenosti bližajočega se vozila. 

Zato moramo za njihovo varnost poskrbeti predvsem drugi udeleženci 
v cestnem prometu, zlasti vozniki. 

Starši, pripravite otroke za varno udeležbo 
v cestnem prometu, vozniki pa vozite 

previdno in počasi, zlasti v bližini šol in 
vrtcev. 

 

Sprememba zakonodaje v cestnem prometu

11. 8. 2021 je v veljavo stopil Zakon o spremembah in dopolnitvah Za-
kona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-F), ki uvaja nekaj pomembnih 
novosti. Mednje se med drugim uvrščajo naslednje spremembe:

– strožje sankcioniranje uporabe mobilnega telefona med vožnjo 
(globa 250 evrov in 3 kazenske točke, za udeležence v prometu, ki 
ne potrebujejo vozniškega dovoljenja globa 120 evrov)

– vožnja lahkih motornih vozil (električnih skirojev) po kolesarskem 
pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti (Kjer teh prometnih površin 
ni ali niso prevozne, lahko vozijo ob desnem robu smernega vozišča 
ceste v naselju, kjer je najvišja dovoljena hitrost omejena do 50 km/h. 
Obvezna je tudi zaščitna čelada do 18. leta starosti.) 

– sprememba meje za uporabo zadrževalnih sistemov otrok (Med vožnjo 
v motornem vozilu z vgrajenim zadrževalnim sistemom mora biti 
otrok, manjši od 140 cm ali lažji od 36 kg, zavarovan z zadrževalnim 
sistemom, ki je primeren fizičnim lastnostim otroka.) 

Preventivni nasveti pri delu v vinogradu, na 
polju, v sadovnjaku in vlomi v vozila

V prvih dneh jeseni občani intenzivno pričnemo z raznimi gospo-
darskimi deli, deli v vinogradih, na poljih in v sadovnjakih. Glede na to, 
da smo policisti v preteklih letih ravno v tem času beležili večje število 
kaznivih dejanj vlomov  v vozila, tatvin iz vozil in vlomov v vikende 
oz. stanovanjske hiše, občane opozarjamo predvsem na naslednja 
samozaščitna ravnanja:
– Iz vozila vedno izvlecite kontaktne ključe, zaprite vsa okna in vrata 

ter zaklenite vozilo. Pri tem  ne pozabite na prtljažnik.
– V vozilu ne puščajte vrednejših predmetov, kot so denarnice, kreditne 

kartice, torbice, kovčke, jakne in podobno. Ti predmeti privabljajo 
tatove in povečujejo verjetnost, da bo vlomljeno ravno v vaše vozi-
lo.  

– Ko izvajate razna dela, ne puščajte objektov odklenjenih, niti v 
primeru, da objekt zapustite za krajši čas. 

Suzana Kostrevc,vodja policijskega okoliša

VARNA POT 
v šolo 

in domov

Evropska komisija vabi: 

Konferenca o prihodnosti 
Evrope
Konferenca o prihodnosti Evrope je nova odprta in vključujoča oblika posvetovalne 
demokracije, njen namen pa je Evropejcem omogočiti večji vpliv pri oblikovanju evropskih politik. 
Začela se je maja letos, potekala bo pa do junija 2022. Skupno predsedstvo (Evropska komisija, 
Evropski parlament in Svet EU) se je zavezalo, da bo spremljalo njen potek in ugotovitve.
K sodelovanju na konferenci želimo pritegniti čim večje število ljudi vseh starosti, spolov 
in prepričanj iz vseh družbenih okolij, še posebej lokalne skupnosti, nevladne organizacije, 
izobraževalne in kulturne ustanove, socialne zavode ter skupine državljanov.

Kako se lahko vključite?

Na spletni platformi objavite svoje zamisli in predloge na kakršnokoli temo o prihod-
nosti Evrope.
Platforma je večjezična, vse objavljene zamisli in ideje pa računalnik avtomatično prevede v izbran 
EU jezik.
Objavlja lahko kdorkoli, ki se zaveže k spoštovanju temeljnih načel konference.

 y Komentirajte, delite ali podprite že objavljene ideje.
 y Udeležite se dogodkov o prihodnosti Evrope.

- Na platformi poiščite dogodke v vaši bližini ali spletne dogodke, ki potekajo pod okriljem konfer-
ence. 

 y Organizirajte in objavite lasten dogodek o prihodnosti Evrope.
- Primeri vključujočih in sodelovalnih dogodkov v živo ali prek spleta: pogovor, debata, 

srečanje …
- Na platformi lahko objavite tudi že načrtovane dogodke, ki se dotikajo tem, ki so 

pomembne za prihodnost Evrope.
 y Vsi udeleženci in dogodki morajo spoštovati listino konference o prihodnosti Evro-
pe, ki določa standarde za spoštljivo vseevropsko razpravo.

 y Po koncu dogodka zapišite zamisli in ideje, ki so jih udeleženci podali na dogodku.
- Za napotke se lahko obrnete na Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji ali na EUROPE DIRECT 

informacijske točke v šestih slovenskih regijah.

Kaj se bo zgodilo z zbranimi idejami? 

Ključne ideje in priporočila s platforme bodo prispevala k omizjem z evropskimi državljankami in 
državljani ter plenarnim zasedanjem Evropskega parlamenta, kjer se bo razpravljalo o teh zamislih in 
priporočilih, vse skupaj pa bo pripomoglo k oblikovanju zaključkov konference. 

Več na spletu:
- futureu.europa.eu (spletna platforma konference o prihodnosti Evrope)
- slovenia.representation.ec.europa.eu (Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji)
- europedirect.si (informacijske točke EUROPE DIRECT)

Tina Radaković, Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji


