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NEURJE, 
kot ga ne pomnimo
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Dober dan
Prvomajski pra-
zniki so nava-
dno čas veselja 
in praznovanj, 
naše kraje pa je 
ravno v tem času 
zajelo hudo ne-
urje, predvsem 
območje  Mo-
kronoga, kjer je 

ogromna količina vode drla predvsem iz 
zalednih površin Priče in prebivalci so 
utrpeli veliko škodo. Domačini in gasilci 
so se trudili z usmerjanjem vode, s pro-
pustnostjo kanalizacije in jaškov. Neurje 
je poškodovalo številne odseke cest na 
območju Trebelnega in nanje naneslo 
ogromno šodra, mulja, vejevja ... Močno je 
prizadelo Sv. Vrh, Podpečino, Bitnjo vas, 
Čilpah, Pugled ... Premočeni od dežja in v 
strahu, da se neurje ponovi, so reševali in 
poplavljene površine čistili še dolgo v noč.

Občani smo malce zadihali in si od-
dahnili, narava si je opomogla od prve 
ujme in že je  prišla druga, mnogo hujša, 
saj je bilo 2. junija v večernih urah nebo 
neusmiljeno do naše občine. Poleg moč-
nega neurja je padala tudi kot jajce debela 
toča. Poleg škode na stavbah, strehah in 
vozilih je ta veliko škode naredila tudi na 
poljščinah, v sadovnjakih, na drevesih, 
vinogradih in drugih površinah, točo pa 
so morali na nekaterih cestnih odsekih 
plužiti. Gasilci so delali v treh skupinah, 
mobilizirati je bilo potrebno tudi zimsko 
cestno službo. Ponovno in vedno znova 
se izkaže nesebična in požrtvovalna ter 
vztrajna pomoč naših gasilcev, ljudi 
z velikim srcem. Tudi tokrat! Globok 
poklon in HVALA VAM! 

Velika zahvala gre tudi podjetju 
Komunala Trebnje d.o.o. in podjetju 
Monter Kocjan, saj delavci v takšnih 

situacijah opravljajo dela v nepredsta-
vljivih okoliščinah. Iskrena hvala tudi 
vsem občanom, ki so si v teh težkih 
dneh pomagali in tako dokazali, da smo 
še vedno ljudje, ki si znamo pomagati! 
ISKRENA HVALA!

Tudi na tem mestu vas obveščam, da bo 
Občina Mokronog-Trebelno na Upravo 
RS za zaščito in reševanje (URSZR) po-
dala poročilo o poškodbah na objektih 
in infrastrukturi ter prvo okvirno oceno 
škode na kmetijskih površinah in kultu-
rah. V kolikor bo URSZR izdala sklep o 
pričetku škode, vas bomo pozvali k prijavi 
škode občinski komisiji, ki bo ocenila ško-
do. Če ste utrpeli škodo na stvareh (hiše, 
gospodarska poslopja) in boste zadeve 
urgentno sanirali, si shranite fotografije 
in vse račune v zvezi s popravili. 

Vsekakor pa je na prvem mestu naše 
zdravje in po vsaki ujmi rečemo – samo 
da smo živi in zdravi, za vse ostalo bomo 
že poskrbeli. Velja pa opozoriti, da občani 
poskrbite za svoje imetje, torej domove in 
premičnine v njem, za nevarnosti, ki nas 
ogrožajo v vsakdanjem življenju: požar, 
vihar, toča, izliv vode, vlom, poplave, 
potres in podobno.

Ne glede na vse nevarnosti, ki prežijo na 
nas v življenju, pa se zgodijo tudi takšne, 
kot je kraja žlebov na mrliški vežici v 
Mokronogu. Mrliške vežice že dolgo niso 
več varne pred lumpi!

Naj še omenim občinske investicije. 
Za nami je že skoraj polovico leta 2022. 
Program načrtovanih investicijskih del 
uresničujemo v skladu z začrtano časov-
nico. Na tem mestu predstavljam nekaj 
večjih projektov, ki so aktualni za letošnje 
proračunsko leto:
– Prestavitev kapelice pri pokopališču v 

Mokronogu je realizirana.
–  Zgrajen je bil del javnega vodovoda na 

Puščavi do odprtih zaporov in uspešno   
pridobljeno uporabno dovoljenje.

–  Realiziran je drugi del plačila za gasil-
sko vozilo GVC 24/50 za PGD Mokro-
nog.

–  V zaključni fazi je oporni zid v preboju 
Radna vas–Poljane ter urejanje stabili-
ziranje brežin.

–  Realizirano je odvodnjavanje in asfal-
tiranje LC od Preboja proti Cerovcu.

–  Za izgradnjo pločnika na Puščavi se 
podpisujejo pogodbe za odkup in slu-
žnost.

–  Obnova Gubčeve ceste in izgradnja 
pločnika poteka po terminskem planu.

– Gradnja vodovoda Češnjice–Reber–
Bogneča vas se nekoliko zapleta, zato 
bo potrebno podaljšanje roka izvedbe. 

– Sprejet in objavljen je Sklep o četrtih 
spremembah in dopolnitvah OPN-ja.

–  Realizirana pa je bila tudi postavitev 5 
AED aparatov na 5 lokacijah po občini.
Zaključuje se še eno šolsko leto. Tudi 

to je bilo zaradi COVID19 drugačno, pa 
kljub temu uspešno. Še posebej uspešno 
za pet 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!

In še eno čestitko bi rad na tem mestu 
namenil, in sicer podjetju M-TOM, ki je 
letos praznovalo desetletno delovanje. 
Navdihujoča zgodba ljudi, ki so na »po-
gorišču« podjetja TOM Mokronog začeli z 
nemogočimi idejami. S svojim znanjem, z 
vztrajnostjo in rokodelskimi spretnostmi 
so naredili nemogoče in z unikatnimi 
izdelki osrečujejo mnogo domov. Iskrene 
čestitke in želim vam še mnogo, mnogo 
uspešnih let delovanja!

Anton Maver, župan
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Občinski svet je 20. aprila 2022 opravil 16. redno 
sejo Občinskega sveta. 

Na seji je bilo prisotnih 11 članov Občinskega sveta. Na 
dnevnem redu je bilo 10 točk.

1. Na podlagi ustanovnega odloka med občinami ustanovite-
ljicami SOU občin Dolenjske je sklenjen Sporazum o med-
sebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih 
razmerjih, ki v 4. odstavku 13. člena določa, da mora vodja 
skupne uprave letno poročati o delu skupne uprave občinskim 
svetom. Občinski svet Mokronog-Trebelno se je seznanil s 
Poročilom Skupne občinske uprave občin Dolenjske za leti 
2020 in 2021 ter sprejel in potrdil Oceno izvajanja Občin-
skega programa varnosti Občine Mokronog-Trebelno za 
leti 2020 in 2021.

2. Občinski svet je obravnaval in sprejel Predlog zaključnega 
računa proračuna Občine Mokronog-Trebelno za leto 
2021. Realizacija na strani prihodkov znaša v višini skoraj 4 
milijona evrov od načrtovanih 4,4 milijona evrov oz. 90 %, 
realizacija odhodkov pa v višini dobrih 3,5 milijona evrov od 
načrtovanih skoraj 4,2 milijona evrov oz. 83,1 %. V letu 2021 
se  občina ni dodatno zadolžila. Stanje na transakcijskem 
računu  je bilo ob koncu leta 310.850,62 €.

3. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno se je seznanil s:
 poročilom o poslovanju Osnovne šole Mokronog za leto 2021,
 poročilom o poslovanju Knjižnice Pavla Golie Trebnje za leto 

2021,
 poročilom o poslovanju Centra za izobraževanje in kulturo 

Trebnje za leto 2021,
 poročilom o poslovanju Zdravstvenega doma Trebnje za leto 

2021.

4. V zvezi z imenovanjem direktorice Zdravstvenega doma 
Trebnje je sprejel sledeči SKLEP:

 Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno o podaji soglasja 
k imenovanju Karmen Lukše za direktorico javnega zavoda 
Zdravstveni dom Trebnje prestavi na korespondenčno sejo, 
po pridobitvi mnenja revizijskega postopka javnega razpisa, 
ki ga je zahteval Svet ustanoviteljic.

5. Pridobljeno je bilo mnenje o pristojnosti podaje soglasja k 
redni delovni uspešnosti direktorjev javnih zavodov, katerih 
so/ustanovitelj je občina. To je v pristojnosti Občinskega 
sveta. Ocenjevanje dela direktorja je v pristojnosti Sveta 
posameznega zavoda, ki ocenjuje delo direktorja na podlagi 
veljavnega pravilnika za dotično področje. Ustanovitelj izda 
soglasje za izplačilo dela plače za delovno uspešnost najpozne-
je v 30 dneh po prejemu vloge za izdajo soglasja. Če  le-tega 
ne izda, se šteje, da je soglasje dano. SKLEP: Občinski svet 
Občine Mokronog-Trebelno podaja soglasje k redni delovni 
uspešnosti direktorice:

 Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje za leto 2021, in 
sicer v višini 5 % mase sredstev osnovne plače direktorice v 

obdobju od januarja do decembra 2021, kar Občina Mokro-
nog-Trebelno zagotavlja v ustanoviteljskem deležu Centra za 
izobraževanje in kulturo Trebnje od deleža, ki ga zagotavljajo 
Občine ustanoviteljice za stroške dela direktorice,

 Knjižnice Pavla Golie Trebnje za leto 2021, in sicer v višini 
5 % mase sredstev osnovne plače direktorice v obdobju od 
januarja do decembra 2021, kar Občina Mokronog-Trebelno 
zagotavlja v ustanoviteljskem deležu Knjižnice Pavla Golie 
Trebnje,

 ravnateljice Osnovne šole Mokronog za leto 2021 v višini 
5 % mase sredstev osnovne plače ravnateljice v obdobju od 
januarja do decembra 2021.

6. Redna uskladitev cen za izvajanje storitve »Pomoč družini 
na domu« se praviloma opravi s 1. 5. tekočega leta. Izvajalec 
pri izračunu cene upošteva vsa veljavna izhodišča za izračun 
cene ter izhodišča za opravljanje storitve Pomoč družini na 
domu za tekoče leto. Posebnost pri tokratnem izračunu cene 
je upoštevana subvencija ministrstva, ki po pravilniku o 
metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev 
znižuje ceno uporabnikom. Ta subvencija v višini 1,85 €/uro 
je zagotovljena za leto 2022. Kljub povišanju cene se tako cena 
storitve za uporabnika zniža, občina pa še vedno zagotavlja 
65 % subvencijo iz proračuna. SKLEP: Občinski svet Obči-
ne Mokronog-Trebelno je sprejel Sklep o izdaji soglasja k 
cenam za izvajanje storitve »Pomoč družini na domu« ter 
določitvi višine subvencije Občine Mokronog-Trebelno v 
predloženi vsebini.  

V sredo, 11. 05. 2022, je Občinski svet Občine 
Mokronog-Trebelno izvedel z glasovanjem po 
elektronski pošti  6. dopisno sejo. 

Obravnaval je točko: Soglasje k imenovanju direktorice ZD 
Trebnje in sprejel naslednji

SKLEP: Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno daje po-
zitivno soglasje k imenovanju kandidatke Karmen Lukše za 
direktorico javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje.

Mojca Pekolj, direktorica OU

Poročilo s sej 
Občinskega sveta

Zahvala 
29. 3. 2022 ob 3.40 uri je ogenj zajel leseno lopo z 
drvarnico v Bruni vasi pri Mokronogu. V požaru 
oškodovana družina se zahvaljuje gospodu Gorazdu, 
ki je preprečil širjenje požara do prihoda gasilskega 
društva PGD Mokronog, županu g. Antonu Mavru, 
Komunalnemu podjetju Trebnje, ge. Andreji ter vsem 
ostalim, ki so pomagali fizično ter materialno. 
Iskrena HVALA.

Družina Vujičić



Neurje z močnim vetrom in točo 
je 2. junija letos na območju 
občine Mokronog-Trebelno 
povzročilo večjo materialno 
škodo. Meteorna voda je 
zalivala stanovanjske objekte 
ter gospodarska poslopja, 
močan veter pa razkrival strehe 
ter podiral drevesa, kar je 
poslabšalo prevoznost občinskih 
cest. Toča je poškodovala več 
vozil in objektov, med drugim 
tudi streho Osnovne šole 
Mokronog in preprečila izvedbo 
pouka za učence od 6. do 9. 
razreda. Za odpravo posledic so 
bila aktivirana gasilska društva 
OGP Mokronog, dežurni delavci 
vzdrževanja cest ter dežurni 
delavci Elektra Celje d. d. 
Posledice neurja so dan zatem 
odpravljali delavci Komunale 
Trebnje d.o.o. in gasilska društva 
– prioriteta je bila vzpostaviti 
prevoznost občinskih cest in 
črpanje vode tam, kjer je bilo 
ogroženo premoženje občanov. 

Občina Mokronog-Trebelno je na Upra-
vo RS za zaščito in reševanje (URSZR) 
takoj naslednji teden že poslala prvo 
poročilo o poškodbah na objektih in in-
frastrukturi ter prvo okvirno oceno škode 
na kmetijskih površinah in kulturah.

Če bo URSZR izdala sklep o začetku 
zbiranja vlog za prijavo škode, vas bomo 
pozvali k prijavi škode občinski komisiji, 
ki bo škodo evidentirala in dokumentacijo 
posredovala naprej na URSZR. 

Če vam je bila povzročena škoda, škodo 
fotografirajte pred sanacijo oz. druga-
če dokumentirajte, saj bodo dokazila 

potrebna v kasnejših fazah postopka. 
Če ste utrpeli škodo na stvareh (hiše, 
gospodarska poslopja) in (bo)ste škodo 
urgentno sanirali, si shranite fotografije 
in vse račune v zvezi s popravili. 

Občina Mokronog-Trebelno nima ne-

posredne zakonske podlage za izplačila 
povračil škode, ki so v neurju nastale 
fizičnim in pravnim osebam, ampak je to 
pristojnost Republike Slovenije.

Mojca Pekolj, 
direktorica občinske uprave

Obvestilo 
občanom, 
prizadetim 
v neurju 2. 
junija 
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Obnovljen odsek LC 
Preboj Radna vas 
proti Cerovcu

Celovita obnova lokalne ceste Preboj Radna vas–Ornuška vas 
proti Cerovcu v dolžini  620  m je zajemala:
– razširitev vozišča z izvedbo spodnjega ustroja,
– ureditev odvodnjavanja meteornih voda iz vozišča ter voda iz 

zalednih prispevnih površin,
– zacevitev odprtega jarka ob vozišču,
– porušitev obstoječe asfalte plasti,
– nadgradnja obstoječega spodnjega ustroja s kamnitim dro-

bljencem,
– novo asfaltiranje vozišča, 
– izvedbo talnih robnih črt,
– vgradnjo drenažnih cevi. 

M. P.

Pridobljeno uporabno 
dovoljenje za javni vodovod 

v delu naselja Puščava

Občina je skupaj z Zavodom za prestajanje kazni zapora Dob 
pri Mirni zgradila del javnega vodovoda. Namen projekta je bil 
pripeljati javni vodovodni sistem do odprtega oddelka Puščava. 
Načrt je obsegal ureditev oz. izgradnjo povezovalnega vodovo-
da iz NL DN 100 ob desni strani lokalne ceste LC 425321 od 
križišča državne ceste R1 1162 z lokalno cesto LC 425321 do 
hiše Puščava 16, kjer vodovod prečka lokalno cesto LC 425321 
in poteka ob levi strani ceste. Tam se zaključi in nanj naveže 
obstoječo vodovodno cev PE d90 v lasti Zavoda za prestajanje 
kazni zapora Dob pri Mirni. Novo izgrajeni vodovod, se je 
priključil na obstoječo vodovodno cev NL DN150. Tako je bil 
javni vodovod predan namenu konec aprila, pridobljeno pa 
je bilo tudi uporabno dovoljenje.                                     M. P.

Sprejem
Študenti morajo prošnjo za sprejem 

oddati na spletnem portalu eVŠ od 1. 
7. do 16. 8. 2022. Študenti, ki bodo pra-
vočasno oddali prošnjo za sprejem, bodo 
ob izpolnjevanju vseh pogojev uvrščeni 
na prvo prednostno listo. Prošnje za 
sprejem, vložene po 16. 8. 2022, bodo 
rešene v roku dveh mesecev.

Podaljšanje bivanja
Študenti morajo oddati prošnjo za 

podaljšanje od 1. 7. do 16. 8. 2022. 
 

Novosti v razpisu za subvencionirano 
bivanje v študijskem letu 2022/2023 so: 

– do subvencioniranega bivanja so upra-
vičeni tudi študenti višjih strokovnih 
šol,

– študenti lahko na letošnjem razpisu 
oddajo prošnjo za subvencionirano 
bivanje tudi po 16. 8. 2022, vendar 
le kot prošnjo za sprejem, če:

– prošnje za sprejem za študijsko leto 
2022/2023 še niso oddali;

– prošnje za podaljšanje bivanja niso 
oddali do 16. 8. 2022;

– je bila prošnja za sprejem ali za po-
daljšanje zavrnjena ali zavržena in 
je prišlo do spremembe dejanskega 
stanja (sprememba dejanskega stanja 
pomeni izpolnjevanje vseh pogojev iz 

12. čl. Pravilnika o subvencioniranju 
bivanja študentov);

–  pri obravnavi prošnje se upoštevajo 
dokazila za učni ali študijski uspeh, 
ki niso starejša od dveh študijskih let.   
Dodatne  informacije: Pisarna za 

študentske domove (01 530 6027, 01 530 
6028 v času uradnih ur oz. pisarnazasd@
stud-dom-lj.si). 

Težave z digitalnim potrdilom, elek-
tronskim podpisom ter vsebinska po-
moč: Enotni kontakti center (080 2002 
od 8. do 22. ure med delavniki oz. ekc@
gov.si).

Študentski dom Ljubljana

Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega 
študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2022/2023
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Skupaj za 
varni jutri
V mesecu aprilu se je realiziral 
dolgoletni projekt »SKUPAJ 
ZA VARNI JUTRI«, v sklopu 
katerega je občina nabavila 5 
AED aparatov, ki so postavljeni 
na naslednjih lokacijah:

V okviru projekta se je izvedlo tudi 
izobraževanje iz Temeljnega postopka oži-
vljanja z uporabo AED aparatov ter razšir-
jeni tečaj, ki je bil prvenstveno namenjen 

prvim posredovalcem. Izobraževanja 
so se izvedla v organizaciji Območnega 
združenja Rdečega križa Trebnje.

Za območje Mirne vasi se je udeležilo 
16 udeležencev, na Sv. Vrhu je bilo kar 26 

udeležencev ter za območje Martinje vasi 
pri Mokronogu in Puščave 10 udeležen-
cev. Razširjenega tečaja se je udeležilo 17 
udeležencev in kar 12 njih se je odločilo, 
da se vključijo v projekt prvih posredo-
valcev.

 In kdo je prvi posredovalec?
To je posameznik, ki praviloma nima 

zdravstvene izobrazbe in se odzove na 
poziv dispečerske službe zdravstva ter pri-
de na kraj dogodka z namenom izvajanja 
ukrepov za ohranitev življenja.

Enako izobraževanje se bo izvedlo tudi 
v jesenskem terminu, in sicer za vasi 
Srednje Laknice, Češnjice pri Trebelnem 
in Bitnjo vas. Razširjeni tečaj bo prven-
stveno namenjen prvim posredovalcem 
z območja Trebelnega. 

Izražena je bila tudi želja po ponovnem 

izobraževanju iz Temeljnega postopka 
oživljanja, zato že načrtujemo program 
izobraževanj, ki se bo izvedel na različnih 
lokacijah v občini. V kolikor želite, da 
izvedemo tečaj tudi na vašem območju, 
to sporočite koordinatorki projekta, ge. 
Mateji Vrabec (mateja.vrabec@mokro-
nog-trebelno.si 07/ 34 98 266).

Lokacije vseh AED aparatov v Občini 
Mokronog-Trebelno:
1. BELI GRIČ – Gasilski dom PGD Sveti 

križ
2. ČEŠNJICE PRI TREBELNEM – »pri 

Jožetu Krivicu«, Češnjice pri Trebel-
nem 17

3. DREČJI VRH – »pri Francu Sinurju », 
Drečji Vrh 23

4.  GORENJE ZABUKOVJE  – »pri Bo-
štjanu Štravsu », Gor. Zabukovje 4

5. MARTINJA VAS pri Mokronogu – 
»pri Vinku Vrabcu«, Martinja vas pri 
Mokronogu 19

6. MIRNA VAS – »pri Stanku Piškurju«, 
Mirna vas 5

7. MOKRONOG – SEP d.o.o.
8. MOKRONOG  – zdravstvena postaja
9. MOKRONOG – občinska stavba
10. ORNUŠKA VAS – Gasilski dom PGD 

Štatenberk
11. SREDNJE LAKNICE – »pri Alojziji 

Vovk«, Srednje Laknice 3
12. SVETI VRH – »pri Dragu Kastelicu«, 

Sveti Vrh 39
13. TREBELNO – večnamenski dom 

(gasilska garaža)
14. VELIKA STRMICA – Gasilski dom    

Mateja Vrabec

AED Mirna vas, Trebelno 
(pri Stanku Piškurju)

AED Srednje Laknice, Mokronog 
(pri Alojziji Vovk)

AED Sveti Vrh, Mokronog 
(pri Dragu Kastelicu)

AED Martinja vas pri Mokronogu, Mokronog 
(pri Vinku Vrabcu)

AED Češnjice pri Trebelnem, Trebelno 
(pri Jožetu Krivicu).
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Občina Mokronog-Trebelno je v prete-
klem letu sprejela Pravilnik o denarnih 
nagradah športnikom za športne dosežke, 
ki je stopil v veljavo s 1. 1. 2022. S tem 
pravilnikom se je določilo upravičence do 
denarne nagrade, tekmovanja, za katera 
se izplačuje nagrade, ter višina nagrade.

Na podlagi vloge so se dodelila sredstva 
naslednjim vlagateljem: Gašperju Pečku, 
Lanu Dvorniku in Nicki Norčič. Sprejem 
izjemnih športnikov pri županu je bil v 
ponedeljek, 25. 4. 2022 v avli Upravno-
-kulturnega središča Mokronog.

Gašper Peček je član Društva pa-
raplegikov Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja;le-tega zastopa tudi na številnih 

tekmovanjih. V letu 2021 je dosegel prvo 
mesto v državnem tekmovanju v lovu 
rib s plovcem, v sedeči konkurenci, in je 
registriran parašportnik v tekmovalnem 
sistemu Zveze za šport invalidov Slovenije 
– Slovenski paraolimpijski komite. 

Lan Dvornik je član Plesnega kluba 
Bolero, Ljubljana, registriran pri Plesni 
zvezi Slovenije v sekciji za moderne 
tekmovalne plese in tekmuje v skupini 
Purple in Throwin' Elbows, s katerimi 
je dosegel s skupino Purple 2. mesto na 
državnem prvenstvu za člane (30. 1. 2021), 
s skupino Throwin' Elbows 1. mesto na 
državnem prvenstvu za člane (25. 6. 2021 
) ter s skupino Throwin' Elbows 1. mesto 

na evropskem tekmovanju Hip hop in 
electric boogie (september 2021).

Nicki Norčič je članica Judo kluba 
Olimpija Ljubljana in tekmuje v športni 
panogi judo. V letu 2021 je dosegla nasle-
dnje rezultate: prvo mesto na državnem 
prvenstvu članov, članic (20. 3. 2021), prvo 
mesto na državnem prvenstvu mladinci 
in mladinke (26. 6. 2021), tretje mesto 
na evropskem prvenstvu Coimbra (3. 7. 
2021). V letu 2022 je dosegla naslednje 
rezultate: prvo mesto na državnem pr-
venstvu članov, članic (26. 3. 2022), prvo 
mesto na državnem prvenstvu mladinci 
in mladinke (19. 2. 2022), tretje mesto 
na evropskem prvenstvu Sarajevo (12. 
2. 2022). Njenih zmag pa za leto 2022 še 
ni konec.                         Mateja Vrabec

Občina Mokronog-Trebelno tudi v 
letošnjem poletju sofinancira programe 
različnih izvajalcev, ki organizirajo po-
letne aktivnosti za otroke.
Za morebitne dodatne informacije se 
obrnite neposredno na izvajalce posa-
meznih aktivnosti.

1. Igrivi Jurček (izvajalec Društvo pri-
jateljev mladine Jurček)
TERMIN: 1.– 5. 8. 2022
LOKACIJA: Gasilni dom Mokronog
KONTAKT: dpm.jurcek.trebnje@gmail.
com 040 371 180 (Andraž Zaplotnik)

2. Počitniške vragolije (izvajalec Klira, 
društvo za razvoj psihofizičnih veščin)
TERMIN: 19.–21. 7. 2022
LOKACIJA: Gasilni dom Mokronog
KONTAKT: barbrapia.krize@gmail.
com  040 614 230 (Barbra Pia Križe)

3. Počitniške igralnice 3 žog, za otro-
ke od 5 do 18 let (izvajalec Shotokan 
Karate-Do klub TOUSHI Mokronog)
TERMIN: 1.–30. 8. 2022, vsak torek in 
četrtek od 15.00 do 18.00 ure
LOKACIJA: Športni park Mokronog
KONTAKT: tadej.trinko@gmail.com  
041 915 522 (Tadej Trinko)

Izjemni športniki

Poletne aktivnosti za otroke

Jesenske 
delavnice v Hiši 
MUS Mokronog 

Občina Mokronog-Trebelno v sodelo-
vanju z Zdravstvenim domom Trebnje 
- Centrom za krepitev zdravja, NIJZ in 
zunanjimi izvajalci pripravlja v jesenskem 
času nadaljevalni  sklop brezplačnih 
delavnic, ki bodo potekale predvidoma 
ob ponedeljkih ob 9. uri v Hiši med-
generacijskega ustvarjalnega središča 
Mokronog (sedež Društva upokojencev 
Mokronog-Trebelno). 

Naslov
1. Zdrava hrbtenica za starejše

2.
Preventiva pred padci ali kako dobro je moje 
ravnotežje

3.
Telesna teža in vpliv na zdravje + meritev 
telesne sestave in interpretacija

4. Dih kot pomoč pri umirjanju

5.
Krepitev imunskega sistema in duševnega 
zdravja (duševno zdravje in prehrana)

6.
Krepitev možganov je najboljša obramba pred 
demenco

7. Živi in pusti živeti
8. Pocovidno okrevanje

9.
Uporaba mobilnih telefonov – kotiček za 
radovedne

10. Aktivno v tretjem življenjskem obdobju 

Vse nadaljnje informacije dobite pri ge. Mateji Vrabec 
na občinski upravi (07/ 34 98 266 ali 
mateja.vrabec@mokronog-trebelno.si ). 
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Stopili smo v zadnji mesec pouka. 
Šolsko leto, v katerega smo zaradi 
epidemije korona virusa stopili 
negotovo, se počasi izteka. 

Čeprav v tem šolskem letu zaradi okužb 
nismo nikoli povsem zaprli vrat šole, so 
posamezno odhajali v karanteno vsi od-
delki, nekateri tudi večkrat.

Kljub negotovi situaciji in stalnem pri-
lagajanju smo se trudili po najboljših mo-
čeh izpeljati pouk. Poleg pouka smo sledili 
tudi vsem načrtovanim projektom ter 
prednostnim nalogam. S poskusom RaP 
– Gibanje smo učence v praksi spodbujali 
k zdravju, gibanju ter dobremu psihične-
mu ter fizičnemu počutju. K zdravemu 
prehranjevanju smo jih spodbujali tudi 
v okviru Šolske sheme, ko smo učencem 
dodatno brezplačno razdelili sadje oziro-
ma zelenjavo. Z vključitvijo v Las projekt 
– Živim lokalno, jem tradicionalno – so 
učenci in otroci spoznavali različna žita in 
iz njih pekli kruh. V sodelovanju z Dru-
štvom upokojencev Mokronog pa smo v 
naš šolski eko vrt zasadili trajnice – jago-
dičevje, zelišča, začimbnice in medovite 
rastline ter izdelali ekološki pripravek za 
gnojenje zemlje.

Vse bolj pa sledimo tudi zahtevam so-
dobnega časa in v šolskem prostoru veliko 
časa namenimo razvijanju kompetenc. Z 
razvijanjem digitalnih kompetenc smo 
se ukvarjali že več let, največji preskok 
pa smo na tem področju naredili ravno 
v času pouka na daljavo. Opažamo še 
veliko priložnosti za nadaljnji razvoj, 
zato ostaja to področje prednostna naloga 
tudi v prihodnje. Sledimo pa tudi kom-
petenčnemu okviru Evropske unije, ki 
poudarja pomen razvijanja podjetnostne 
kompetence. V okviru večletnega pro-
jekta Pogum – razvijanje podjetnostnih 
kompetenc – smo vsi strokovni delavci 
pri pouku spodbujali ustvarjalnost, so-
delovanje, iskanje in vrednotenje idej … 
Te kompetence so v praksi najbolje prika-
zali učenci 8. razreda (Ajda Nadrih, Pika 
Bebar, Sanja Zupančič, Luka Starič, Bor 
Moltara), ki so s sodelovanjem na festivalu 
Turizmu pomaga lastna glava iskali ideje 
za turizem v naši občini. Letošnja tema je 
bila Voda in njen zdravilni učinek. Učenci 
so pod drobnogled vzeli ribnike v Bruni 
vasi. Za raziskovalno turistično nalogo z 
naslovom Po sledeh skrivnostnih stopinj 
ter stojnico in nastopom na zaključnem 

dogodku v Domžalah so bili za delo s 
strani ocenjevalne komisije nagrajeni s 
srebrnim priznanjem.

Žal pa tudi letos nismo mogli izpeljati 
Prazničnega sejma – prireditve, ki nas 
zelo povezuje s krajem, hkrati pa nam 
omogoča tudi dodatna sredstva za šolski 
sklad. Okrnjene so bile tudi zbiralne ak-
cije starega papirja. Zato smo še posebej 
hvaležni donatorjema iz Mokronoga za 
donacijo 10.000 € in 1.500 € ter kolesar-
skemu klubu Dolenjska balanca  (le-ta je 
doniral 1850 €), saj so s svojimi prispevki 
močno popravili stanje na računu šol-
skega sklada. S sredstvi smo zmanjšali 
prispevke šol v naravi in obogatitvenega 
programa, del sredstev pa se bo namensko 
razdelil za računalnike učencem iz soci-
alno ogroženih družin. Sočutje in dobro-
delnost sta v naših krajih precej prisotna, 
kar se je odrazilo tudi z velikim odzivom 
staršev v dobrodelni akciji zbiranja hrane 
in higienskih pripomočkov za prebivalce 
Ukrajine. 

Veseli smo, da v zadnjih dveh mesecih 
končno lahko načrtujemo in izvajamo 
pouk tako kot pred korono, da lahko 
izvajamo dejavnosti, se družimo in ni-
mamo posebnih omejitev. Veseli nas, da 
smo izvedli vse načrtovane šole v naravi 
in plavalne tečaje ter tako v večini nado-
knadili zamujeno zadnjih dveh let. 

Močno smo pogrešali tudi skupne kul-
turne prireditve in upali smo, da bomo 
skupaj počastili kulturni praznik, a ven-
dar nam razmere tega še niso dopuščale. 
Ravno v tem času pa nas je pretresla vest, 
da se je poslovil naš dobri prijatelj Stane 
Peček. Stane Peček nam je bil s svojo 
ustvarjalnostjo in neizmerno ljubeznijo 
do kulture  neusahljiv vir idej, saj je bil s 
pobudami, z znanjem in ustvarjalnostjo 
ali z odlomki svojih literarnih del prisoten 
ob vseh naših pomembnejših dogodkih, 
obletnicah, prireditvah, bil je naš mentor, 
svetovalec, usmerjevalec, naš prijatelj. V 
zahvalo in spomin smo se mu poklonili 
z razstavo in s spominsko uro v posame-
znih razredih.

S posebnimi občutki smo vsi učenci 
in strokovni delavci pred prvomajskimi 
prazniki odšli na kulturno prireditev – 
nekateri, ker že zelo dolgo ali pa sploh še 
nikoli niso nastopali, drugi, ker skupne 
prireditve nismo imeli že več kot dve leti. 

Dogodek nam je potrdil, da si druženja 
in kulturnih dogodkov močno želimo.

Tako so na pevsko druženje Zborovski 
bum 2022, ki je bilo konec maja v Deželi 
kozolcev v Šentrupertu, z navdušenjem 
odšli vsi šolski pevski zbori, v katere so 
vključeni učenci od drugega do devetega 
razreda. Pevci matične in podružnične 
šole so predstavljali skoraj polovico 
vseh nastopajočih. Otroci vrtca pa so 
se predstavili na reviji pevskih zborov v 
Dobrniču. 

Poleg ljubiteljskega petja so naši učenci 
sodelovali tudi na Glasbeni olimpijadi 
– tekmovanju za mlade glasbenike, na 
katerem morajo pokazati znanje glasbene 
teorije, zapeti pesem ter predstaviti avtor-
sko skladbo. Na državnem nivoju je Pika 
Bebar osvojila srebrno priznanje, Luka 
Starič pa bronastega. 

Uspešno so se naši učenci predstavili 
tudi na likovnem področju, saj je bilo na 
natečaju Otroškega grafičnega bienala v 
Žalcu nagrajenih kar pet učencev, in sicer 
so prejeli Alex Fajfar, Alina Lamovšek 
in Tia Babnik bronasto priznanje, Luka 
Starič in Pika Bebar pa srebrnega.

Zaključujejo se tudi ostala tekmovanja. 
Letos so se odvijala preko spleta ali na 
šoli in žal se jih nekateri učenci zaradi 
odrejenih karanten ali samoizolacije 
niso mogli udeležiti. Kljub temu so naši 
učenci osvojili 198 bronastih priznanj, 
13 srebrnih ter kar 12 zlatih. Ob bok lan-
skemu prejemniku kar 3 zlatih priznanj, 
devetošolcu Urbanu Draganu, se letos 
postavljajo devetošolke Živa Kos z zlatim 
priznanjem iz znanja o sladkorni bolezni 
ter angleščine, Anja Zupančič z zlatim 
priznanjem iz biologije in Vesele šole, 
Anja Okorn z zlatim priznanjem iz zna-
nja o sladkorni bolezni, osmošolec Luka 
Starič z zlatim priznanjem iz zgodovine, 
sedmošolec Benjamin Dolenšek z zlatim 
priznanjem iz geografije ter šestošolka 
Špela Završnik z zlatim Kenguru Vegovim 
priznanjem.

Že skoraj tradicionalno so naši učenci 
uspešni na področju konstruktorstva in 
elektronike. Tudi letos ni bilo drugače, 
saj sta tretješolec Jaka Metelko (Lego) in 
devetošolec Žiga Dragan (elektronika) 
osvojila zlati priznanji.

Kljub omejitvam pa smo se letos uspeli 
udeležiti tudi nekaj športnih tekmovanj. 

>>

Ob zaključku šolskega leta 2021–22
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Na pohod 
v sosednjo občino

Komaj smo že čakali, da si pošteno 
pretegnemo noge in obiščemo kakšno 
novo, zanimivo pohodniško pot. Zijalo, ki 
je kraški izvir reke Temenice, je bilo kot 
nalašč za vroč majski dan. Pohodniki smo 
uživali ob prijetnem šumljanju vode in 
neštetih kraških izvirih. Pot je bila dolga, 
a zanimiva. Naučili smo se veliko novega 
in tako dodobra dopolnili dnevnik svojih 
pohodniških dogodivščin. 

mentorici Polona Kralj Zupančič in 
Urška Drugovič Volarič

Na podružnici Trebelno smo 20. maja, na 
svetovni dan čebel, izvedli naravoslovni dan 
na temo travnik. Ker smo imeli ta dan dejav-
nosti v načrtu vsi razredi prvega triletja, smo 

učence razdelili v mešane skupine, tako da so 
med seboj sodelovali učenci prvega, drugega 
in tretjega razreda. Odšli smo na bližnji trav-
nik in si pod vodstvom učiteljice in mentorice 

>>
Tako so mlade šahistke 
Špela Završnik, Jera Čož in 
Zarja Sinur v marcu postale 
področne ekipne prvakinje, 
po zelo obetavnem začetku 
pa potem na državnem pr-
venstvu osvojile nehvaležno 
četrto mesto. Zlati medalji 
na šolskih državnih tekmo-
vanjih pa sta osvojila Vita 
Gregorčič v lokostrelstvu 
ter Jakob Černe v krosu.

Učenke Anja Okorn, Ana 
Rajer, Anja Zupančič, Živa 
Kos in Luna Pikl so preje-
mnice Zlate petice, plakete, 
ki jo za odličnost na podro-
čju učenja in znanja vseh 9 
let šolanja na valeti podeli 
župan Občine Mokronog-
-Trebelno.  

Utrip šolskega leta, ki ga 
počasi zaključujemo, ter vse 
naše uspehe vam želimo 
prikazati tudi na zaključni 
prireditvi, ki bo v torek, 21. 
6. 2022, ob 17. uri v športni 
dvorani.

Vabimo vas, da se nam 
pridružite.

Zvonka Kostrevc in 
Stanka Ban Virant

Naravoslovni dan prvega triletja
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mladih čebelarjev Laure Starič najprej ogledali šolski čebelnjak. 
Razložila nam je, kako nastane med, in povedala, da so bile 
letos čebelice prav posebej delavne, saj so v šolskem čebelnjaku 
pridelale kar 40 litrov cvetličnega medu.

Sledilo je raziskovalno delo po skupinah, kjer so učenci s po-
močjo različnih čutil spoznavali rastline in živali na travniku. 
Pri raziskovanju so opazovali, poslušali, vonjali, risali, pripove-
dovali, uporabljali različno strokovno literaturo, brali, zapisovali 
… Ob koncu je sledilo poročanje, kjer je vsaka skupina vsem 

ostalim predstavila svoje delo in spoznanja. 
Ta dan so učenci zares uživali, saj so vse dejavnosti potekale 

neposredno v naravi. Usvojili so veliko izobraževalnih ciljev, 
razvijali različne spretnosti in socialne veščine. Vsi so izrazili 
željo, da bi še večkrat sodelovati z različnimi razredi, kajti ta-
kšnega načina nismo izvajali že dve leti in pol. Verjamemo, da 
nam bo vse to uspelo nadoknaditi. 

Podružnica Trebelno

Ekološki vrt pri šoli
Učenci OŠ Mokronog so se v spomladanskem času odpravili 

v vrt, ki se nahaja poleg šole. Pod budnim očesom učiteljic so 
okopavali gredice, zalivali in sadili začimbnice in trajnice. 

Na pomoč nam je priskočil tudi hišnik, ki je s svojimi veščina-
mi pripomogel k lepšemu izgledu. Poskrbel je namreč za ograjo 
vrta. Učenci vsak dan opazujejo rast in se veselijo trenutka, ko 
bodo iz rastlin pridelali končni produkt. Naš namen je, da učenci 
spoznajo pomembnost samooskrbe. Iz rastlin želimo pridelati 
lasten proizvod (sirupi, čaji). Učenci bodo na ta način spoznali, 
da so rastline uporabne tudi kot dobrote v našem vsakdanu. 

Marica Tratar
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Večer branja 
v šolski 
knjižnici

Nekateri učenci 7.–9. razreda so se v 
petek, 25. 3. 2022, udeležili večera branja, 
ki je potekal v knjižnici OŠ Mokronog. 

Začeli so z različnimi spoznavnimi 
igrami. Nekateri učenci so se prelevili 
v založnike in poskusili s predstavitvijo 
svoje najljubše knjige navdušiti ostale 
učence k nakupu knjige. Bilo je zabavno 
in uživali so ob zabavnih predstavitvah 
knjig. 

S pomočjo Kahoot so preizkusili svoje 
znanje o vsestranskem kulturniku in pisa-
telju Stanetu Pečku. In že je bil čas za ma-
lico. Po malici so se razdelili v tri skupine: 
Šuštarčke, Mokronožce in Netopirje. Sku-
pine so učiteljice poimenovale po knjigah 
Staneta Pečka. V skupinah so izdelovali 
plakate o življenju in delu Staneta Pečka, 
pripravljali večerjo kot pravi masterchefi 
in oblikovali strip o škratih Mokronožcih. 
Vsaka skupina je bila na vsaki dejavnosti. 
Tako, da so se vsi preizkusili v vsem. Po-
tem se je pridružila gostja, pisateljica Petra 
Škarja, ki je povedala, kako je bila ona 
povezana s Stanetom Pečkom. Učenci so 
spoznali, kako pomembno je vse znanje, 
ki ga pridobijo v šoli in je lahko odlična 
popotnica za življenje. Skupna urica z 
gostjo je minila, kot bi mignil, pa še kar 

so imeli kup vprašanj za gostjo, ki je z 
veseljem odgovorila na vprašanja. 

Sledil je čas za malico in okusne ka-
napeje, ki so jih pripravili kot pravi  
masterchefi. Po večerji so se odpravili na 
večerni pohod na Žalostno goro. Utrujeni 
so se vrnili v knjižnico, kjer so prejeli še 
priznanja.

Enaindvajset učenk in učencev je s 
tremi mentoricami preživelo prijetno in 
sproščeno popoldne, polno raznolikih 
dejavnosti. Polni vtisov in navdušenja 
so odšli domov. Žal jim je samo, da niso 
prespali v knjižnici. 

 Sandra Fišter
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V sredo, 6. 4. 2022, smo učenci 7. a in 7. 
b odšli na kulturni dan v Trebnje. Obiskali 
smo Knjižnico Pavla Golie Trebnje ter 
Galerijo likovnih samorastnikov Treb-
nje. Ob 7.30 smo se zbrali v jedilnici, kjer 
smo pojedli zajtrk. Po zajtrku nas je pred 
šolo že čakal avtobus, ki nas je odpeljal v 
Trebnje. Razdelili smo se v dve skupini. 7. 
a razred je najprej odšel v knjižnico, 7. b pa 
v galerijo. V knjižnici so nam knjižničarke 
najprej predstavile delovanje osrednje 
knjižnice ter krajevne knjižnice. Z nav-

dušenjem smo se sprehodili po knjižnici, 
kjer smo se preizkusili v iskanju gradiva. 
Ugotovili smo, kako pomembno je, da 
je knjižnica pospravljena, saj tako lažje 
najdemo gradivo, ki ga iščemo. Posebej 
zanimivo se nam je zdelo, koliko DVD-jev 
s filmi (predvsem grozljivke in kriminal-
ke) imajo v knjižnici, česar pa pri nas v 
šolski knjižnici nimamo.

Pridobljeno znanje smo preverili s po-
močjo kviza, kjer so si nekateri prislužili 
praktično nagrado.

Medtem pa so bili učenci 7. b v galeriji, 
kjer so imeli voden ogled po stalni ter 
začasni razstavi. Zanimiva je bila začasna 
razstava Koščki, kjer svoja dela predstavlja 
Tomaž Hartman, nagrajenec 53. Medna-
rodnega tabora likovnih samorastnikov 
Trebnje. Avtor povezuje preteklost in se-
danjost ter spodbuja k razmisleku o odno-
su med človekom in naravo v prihodnje.

Sledil je krajši odmor, v katerem smo 
se naužili svežega zraka v parku pred 
knjižnico. Sledila je ura v računalniški 
učilnici, kjer smo spoznali Enciklopedijo 
Britannico in se podrobneje seznanili s 
COBISS-om. Potem so nam predstavili 
še nekaj novejših mladinskih del. Knji-
žničarke so jih poimenovale Fejs(t)bukve 
2022. Navdušile so nas nad branjem in 
komaj smo čakali, da si lahko gremo v 
šolsko knjižnico izposodit te knjige.

V okviru projekta Rastem s knjigo je 
vsak učenec prejel knjigo avtorja Vinka 
Möderndorferja z naslovom Jaz sem 
Andrej. Na koncu smo se seznanili še z 
domoznanstvom Mirnske in Temeniške 
doline. In že je bil čas za vrnitev v Mo-
kronog, zato nas je na parkirišču že čakal 
avtobus. Nekateri so že na avtobusu začeli 
z branjem knjige, ki so jo prejeli v dar. 

Sandra Fišter

Obisk Knjižnice Pavla Golie Trebnje in 
Galerije likovnih samorastnikov Trebnje

Ekskurzija na Dunaj

V soboto, 23. 4. 2022, smo se z učenci izbirnih predmetov 
nemščina in likovno snovanje odpravili na ekskurzijo na Dunaj.

Ob 3.45 smo se zbrali pred šolo in se polni pričakovanj od-
pravili proti Dunaju. Pot nas je vodila mimo Celja, Šentilja in 
Gradca. Ob 9.30 smo že ugledali prve podobe Dunaja. Najprej 
smo si ogledali dvorec Schönbrünn – letno rezidenco Habsbur-
žanov. Zatem smo se odpravili še v živalski vrt Schönbrünn, ki 

slovi kot najstarejši živalski vrt na svetu, saj deluje neprekinjeno 
od svoje ustanovitve. Po prostem ogledu v ZOO smo se napotili 
v center mesta in si z avtobusa ogledali nekaj glavnih znamenito-
sti: parlament, opero, univerzitetno knjižnico, muzeje in galerije. 
Ogledali smo si še hišo umetnika Hundertwasserja. Dan se je 
prevesil že v popoldne in pohiteli smo še peš do centra mesta, 
in sicer znamenite Štefanove cerkve in Koroške ulice. Po ogledu 
cerkve so učenci imeli še 1 uro prosto. Nato smo se odpravili še 
v Muzej umetnosti in zgodovine. Okoli 18.30 smo se na žalost 
morali posloviti od Dunaja in se odpeljati nazaj proti Sloveniji. 

učiteljici mentorici: Nataša Himmelreich in Nataša Kuselj
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Kulturni dan
Zadnji aprilski dan smo imeli na 

Osnovni šoli Mokronog kulturni dan. 
Po dolgem času smo bili ponovno zbrani 
vsi skupaj – učenci matične šole in učenci 
podružnične šole Trebelno. Dan smo 
povezali s pomladjo, kulturo in z umetno-
stjo, ki nas razveseljuje. K prireditvi smo 
dodali svoj delček kulture; te in takšne, ki 
jo poznamo in soustvarjamo mi, učenci 
naše šole.

Dogodek smo pričeli s himno, ki nam 
jo je zapel šolski pevski zbor pod men-
torstvom učiteljice Iris Bečaj. Nagovorila 
nas je ravnateljica Zvonka Kostrevc. V 
glasbenem programu so se nam predsta-
vili učenci Glasbene šole Trebnje Katarina 
Zajc, Miha Recelj in Pika Bebar ob kla-
virski spremljavi Mance Kranjec Trček. 
Učenka Brina Gregorčič nam je zaigrala 
skladbico na klavir. 

Učenci 6. b so nas nasmejali s priredbo 
sodobnega Povodnega moža; Neža, Miha 
in Lovro Recelj pa s skečem o kulturi. 
Učenci in učenke 1., 3. in 4. r. so nam pri-
pravili deklamacije pesnice Anje Štefan. 
Učenci 1. r. so zaplesali na pesem Pri nas 
pa hiško zidamo, učenci 2. r. pa zapeli 
Veselo pomlad. Učenke 5. r. so pripravile 
svojo hip hop koreografijo in zaplesale. 
Prireditev sta vodili Ajda Nadrih in Pika 
Bebar.

Nastja Stropnik Naveršnik / 
Foto: Zala Novak in 

Neža Dinghauser
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V ponedeljek, 16. maja 2022, smo v 
OŠ Mokronog obeležili zaključek bralne 
značke. Bralna značka je najstarejša oblika 
spodbujanja branja v prostem času. Že od 
samega začetka (od leta 1960) je kot do-
polnilo k pouku in oblikuje dobre bralce. 
Po dveletnem premoru smo za učence 
pripravili zaključno prireditev z gostjo.

Uvod v prireditev sta z dialogom pri-
pravila učenca 6. razreda, Anže in Petra. 
Petra nam je prebrala poslanico IBBY, 
ki jo je napisal Richard van Camp ob 
mednarodnem dnevu knjig za otroke. V 
slovenščino jo je prevedla Katja Zakrajšek.

Pridružila se nam je avtorica knjig za 
otroke in odrasle Nataša Konc Lorenzutti. 
Pisateljico smo spoznavali celo šolsko leto, 
predvsem knjigi Kakšno drevo zraste iz 
mačka in Gremo mi v tri krasne, ki sta 
učence navdušili. Pisateljica Nataša Konc 
Lorenzutti je za učence razredne stopnje 
pripravila kamišibaj gledališki predstavi 
po svoji slikanici Cufkova podeželska 
pustolovščina in knjigi Enajstnik, za 
učence predmetne stopnje pa je uprizorila 
basni iz knjige Kosmate in krilate basni. 
Učenci so uživali ob reševanju ugank. Vse 
so imele nauke, s katerimi se lahko vsak 

izmed nas poistoveti.
Pisateljici so učenci lahko postavili 

vprašanja o njenem delu in knjigah. Pove-
dala nam je tudi, da nima najljubše knjige, 
ker ji je bolj pomembno mnenje bralcev/
bralk in njihovih kritik. Nekateri učenci 
so imeli s seboj knjigo in jim je pisateljica 
v knjigo zapisala posvetilo.

Želimo si, da nas bo obisk pisateljice 
navdihoval za nova branja ter spoznanja.

Mahsi cho. Najlepša hvala.
Sandra Fišter

Zaključek bralne značke 
z Natašo Konc Lorenzutti

Nastop učenk 
na prireditvi 
Rdečega križa

V torek, 10. 5. 2022, je v prostorih 
gostilne Deu potekala prireditev, 
na kateri je nastopalo tudi nekaj 
četrtošolk in petošolk naše šole. 
Dogodek je organiziral RKS – Ob-
močno združenje Trebnje in je bil 
namenjen krvodajalcem, ki so že 
več kot štiridesetkrat darovali kri. 
Zavedamo se, da je krvodajalstvo 
plemenita vrednota in biti del take 
prireditve, nam je vedno v veselje. 

mentorica RK Andreja Bebar
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Tudi v letošnjem letu so se naši učenci udeležili tekmovanj iz 
tehnike, na katerih so bili zelo uspešni. V marcu je na Fakulteti 
za elektrotehniko v Ljubljani potekalo državno tekmovanje iz 
robotike, ki so se ga udeležili trije naši učenci. Najuspešnejša 
sta bila Bor Moltara in Miha Recelj, oba učenca 8. razreda, ki 
sta osvojila srebrni priznanji. 

V maju pa je na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v 
Mariboru potekalo državno tekmovanje iz konstruktorstva in 
obdelave gradiv, kjer pa so bili naši učenci še uspešnejši. Jaka 
Metelko (3. r.) je v kategoriji konstruiranja z LEGO gradniki 
osvojil zlato priznanje. Enako uspešen je bil tudi Žiga Dragan 
(9. r.), ki je v kategoriji reševanje problema iz elektronike prav 
tako osvojil zlato priznanje. 

Čestitke vsem dobitnikom priznanj! 
mentorja Janja Blatnik in 

Tomaž Kušar

Učenci tudi letos 
uspešni na področju 
tehnike

Gledališka predstava 
Hevreka! in 
Kostanjevica na Krki

V sredo, 18. 5. 2022, smo imeli učenci 6. a in 6. b kulturni 
dan.

Zjutraj smo se odpeljali v Kostanjevico na Krki. Ko smo 
stopili z avtobusa, smo najprej zagledali lesene mojstrovine 
(Forma Viva) v parku pred samostanom in si jih z navduše-
njem ogledali. Nato smo se razdelili v skupini in šli na ogled. 
Izvedeli smo veliko zanimivega o zgodovini samostana Kosta-
njevica na Krki, življenju menihov in zgodovini »slovenskih 
Benetk«, kot pravijo domačini Kostanjevici. Ogledali smo si 
cerkev, v kateri je bila razstava slik, občudovanja vrednih. Šli 
smo v stalno galerijo Toneta Kralja, ki je bil kipar, grafik in 
slikar. Ogledali smo si tudi galerijo Božidarja Jakca.

Ko smo končali z ogledom, smo se odpeljali v Novo mesto. 
V Kulturnem centru Janeza Trdine smo si ogledali gledali-
ško predstavo z naslovom Hevreka!. Predstava je bila zelo 
poučna in smešna, tudi gledalci smo sodelovali v njej. Vsem 
je bila zelo všeč. V njej je nastopal Nik Škrlec, ki nam je na 
koncu podpisoval vstopnice za spomin. Naredili smo tudi 
skupinsko fotografijo. 

Tega dne se bomo še dolgo spominjali in bi ga z veseljem 
ponovili, saj se nam je zelo vtisnil v spomin.

Ela Moltara, 6. a / Foto: Nastja Stropnik Naveršnik
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V šolskem letu 2021/22 smo se ob spodbudah učiteljic Luka, 
Ajda, Bor, Pika in Sanja odločili za sodelovanje na državnem 
festivalu Turizmu pomaga lastna glava. Letošnja tema je bila 
Voda in njen zdravilni učinek. Izdelali smo turistično nalogo 
z naslovom Po sledeh skrivnostnih stopinj, posneli promocijski 
film, pripravili stojnico in nastop za zaključek dogodka, ki je bil 
29. marca v Mercatorjevem centru v Domžalah. 

Z našim turističnim prispevkom želimo urejenost, lepoto in 
mir neokrnjene narave domačega kraja, zlasti voda, približati 
širši javnosti, še posebej mladim. Zato smo oblikovali predlog 
učne poti, ki bi potekala ob ribnikih v Bruni vasi. Nalogo smo 
naslovili malce skrivnostno, saj učna pot poleg gibanja, ustvar-
janja in učenja, povezanega z vodo, obiskovalce usmerja k temu, 
da tudi sami poiščejo načine, kako poskrbeti za svoje zdravje. 

Želimo si, da bo načrtovana učna pot ob pomoči zunanjih 
sodelavcev res zaživela. Tako bi v neokrnjeni naravi ob treh 
ribnikih v Bruni vasi pri Mokronogu lahko vsak našel nekaj zase. 

Ob oblikovanju naše turistične ponudbe smo se veliko naučili 
o našem kraju in ribnikih ter pridobili kar nekaj izkušenj. Poleg 
tega je bilo to raziskovanje za nas tudi zabavno, še posebej obiski 
ribnikov. Poseben izziv nam je predstavljala tudi priprava tu-
ristične stojnice in nastopa na njej. V ta namen smo oblikovali 
promocijski video, plakat s povzetki učne poti in družabno igro, 
ki jo je na zaključku festivala v Domžalah preizkusilo kar nekaj 
obiskovalcev naše stojnice. Za uspešno premikanje po igralni 
površini so prejeli sladko presenečenje. Enako je bilo tudi v šoli, 
ko smo aktivnost predstavili učencem šole. 

Za delo smo bili s strani državne ocenjevalne komisije nagra-
jeni s srebrnim priznanjem, česar smo bili vsi zelo veseli. 

Učenci turističnega krožka Ajda Nadrih, Pika Bebar, Sanja 
Zupančič, Luka Starič, Bor Moltara

Mentorice Marjetka Ganc, Nataša Himmelreich in 
Ksenija Rožman

Zbiranje pomoči za Ukrajino
Pri premagovanju negativnih občutkov (strah, tesnoba …) 
nam je lahko v pomoč, da prispevamo k izboljšanju situa-
cije, zato smo se tudi na naši šoli odločili, da bomo izvedli 
humanitarno akcijo za pomoč prebivalcem Ukrajine. Zbi-
rali smo higienske pripomočke, komplete prve pomoči in 
prehranske izdelke z daljšim rokom uporabe.

Najlepše se zahvaljujemo vsem, ki ste izkazali srčnost, 
sočutje in sodelovanje v humanitarni akciji. Dokazali smo, 
da nam je mar za ljudi v stiski.

mentorica RK Andreja Bebar

Po sledeh skrivnostnih stopinj

Maturantska parada 
v Novem mestu

Po dveh letih se je letos znova odvila maturantska parada  
v Novem mestu, ki smo se je s ponosom udeležili tudi učen-
ci Osnovne  šole  Mokronog. 20. maja smo se na povabilo 
plesnega studia Novo mesto skupaj z učenci iz Osnovne šole 
Tržišče odpravili na parado, kjer smo odplesali pet plesov. 
Dogodek se je odvijal na Glavnem trgu v Novem mestu, kjer 
smo najprej odplesali tradicionalno četvorko, nato pa še 
ostale štiri plese  (chachacha, techno swing, dunajski valček 
in tango). Po končani prireditvi smo se učenci zbrali in se s 
šolskim prevozom odpeljali nazaj do šole. 

Z veseljem lahko povemo, da se nam je ta dogodek vtisnil 
v spomin. 

Manca Tramte, 9. a
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Hemin čeveljc 
našel pot 
domov v 
Mokronog
Vrnitev replike Heminega 
čeveljca v Mokronog po 120 
letih smo v župnijski cerkvi sv. 
Egidija obeležili v petek, 13. maja, 
s koncertom Nuše Derende in 
gostjo, organistko Ano Mavrič.

Zgodba o Heminem čeveljcu je po 
dolgih letih ponovno zaživela oktobra 
2019, ko je gospod Stane Peček na Tu-
ristično društvo Mokronog in Občino 
Mokronog-Trebelno naslovil pobudo, da 
bi Heminemu čeveljcu po 120 letih odso-
tnosti iz Mokronoga poskusili najti pot 
nazaj domov. Ko je v preteklosti s svojimi 
pobudami o vrnitvi čeveljca v domači kraj 
izzival razne mokronoške pomembneže, 
se je njegova ideja zdela povsem utopična. 
O vrnitvi Eminega čeveljca v Mokronog 
je gospod Peček pisal že pred desetletji, 
med drugim je problematiko izpostavil 
tudi v knjigi Zgodbe Mokronoge (poglavje 
Grajski, stran 47, 48): »Morda pa še ni 
bilo nobenega pravega Mokronožana, ki 
bi dediče ali pa sedanje cerkvene ljudi na 
Krki spomnil na obljubo barona Berga?«

Stanetova domoljubna ideja je potrebo-
vala čas in pravi trenutek, da je bila konč-
no prepoznana kot realna ter s pravim 
pristopom tudi izvedljiva. V ta namen se 
je oblikovala t. i. projektna skupina, ki so 
jo sestavljali Stane Peček, župan Anton 
Maver, župnik Klavdio Peterca in Franci 
Gregorčič v imenu Turističnega društva 
Mokronog.

Zavedali smo se, da je v tem trenutku 
želja po vrnitvi Eminega čeveljca dovolj 
močna, da bi lahko povezala avstrijsko 
Krko in slovenski Mokronog. Navseza-
dnje lahko Emin čeveljc postane ena od 
turističnih zanimivosti v Mokronogu. 
Dogovorili smo se, da ni smiselno razči-
ščevati pravne vrednosti obljube barona 
Berga o vrnitvi čeveljca v Mokronog po 
njegovi smrti. Svoje moči smo usmerili 
v pogovor s sedanjimi lastniki Eminega 
čeveljca o možnosti izdelave replike le-
-tega. V procesu se je samo po sebi po-

stavilo vprašanje o primernem prostoru 
za hrambo replike čeveljca v Mokronogu. 
Hitro smo našli soglasje. Obrambni stolp 
Strelov turn z Emino spominsko sobo bi 
bil v prihodnosti idealna stalna lokacija 
replike artefakta. Nenazadnje je bil Emin 
čeveljc razstavljen na gradu. Morda je to 
priložnost, da Strelov turn po dolgih letih 
zanemarjanja neha turobno propadati.

Glede na to, da Strelov turn še ni v sta-
nju, da bi bilo v njem dostojno in varno 
imenovati svetničino spominsko sobo, 
smo se dogovorili, da bo replika Eminega 
čeveljca začasno razstavljena v župnijski 
cerkvi sv. Egidija. Konec koncev je bil 
Emin čeveljc nekaj stoletij razstavljen v 
grajski kapeli. 

Poleg navedenega smo se dogovorili, 
da bo projekt podprt s strani župana 
gospoda Antona Mavra in Občine Mo-
kronog-Trebelno. Tako je večino stroškov 

izdelave replike čeveljca, nakupa vitrine 
in tiska publikacije pokrila Občina Mo-
kronog-Trebelno, del sredstev za to pa je 
prispevalo Turistično društvo Mokronog.

Med prvimi koraki sta bila načrto-
vanje obiska muzeja v Krki (Gurku na 
avstrijskem Koroškem) in izbor izvajalca 
izdelave replike. Po tehtnem razmisleku 
smo izdelavo replike čeveljca zaupali 
odličnemu čevljarskemu mojstru gospodu 
Vladimirju Vodebu iz Ljubljane, ki je bil 
pripravljen sprejeti naš izziv. Omenjeni 
gospod je zadnji čevljarski mojster, ki še 
vedno deluje na Jurčičevem trgu v centu 
Ljubljane in tako uspešno kljubuje danes 
globalno poznanim izdelovalcem čevljev.

Gospod župnik in dekan Klavdio Pe-
terca je opravil pomembne in uspešne 
pogovore z duhovnikom Jožetom Kopei-
nigom, predsednikom Mohorjeve družbe 
in rektorjem Katoliškega doma prosvete 
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Dopisujte v glasilo Odsev 
urednistvo.odsev@mokronog-trebelno.si

v Tinjah na Koroškem. Gospod Jože Ko-
peinig je predstavil in utemeljil našo željo 
vsem pristojnim v Škofijskem ordinariatu 
Zakladnice Krka na avstrijskem Koro-
škem, od koder so nam v podpis poslali 
privolitev za izdelavo replike. Priložili so 
tudi natančna navodila za ogled in meri-
tve originalnega artefakta.

Julija 2020 smo skupaj s čevljarskim 
mojstrom, izbranim za izdelavo replike 
čeveljca, odšli v avstrijsko Krko, kjer nas 
je pri stolnici in zakladnici pričakala 
umetniška in znanstvena vodja muzeja 
dr. Rosmarie Schiestl.

Stolnica v Krki, ki je nastala s pomočjo 
donacije sv. Eme, je eden najpomemb-
nejših kulturnih spomenikov sakralnega 
stavbarstva iz 12. stoletja. Nekdanjo 
škofovsko cerkev so preuredili v t. i. 
zakladnico umetnosti iz najrazličnejših 
obdobij, ki dokazuje 800 let obstoja vere 
na Koroškem. Tu se nahaja tudi grob sv. 
Eme v kripti stoterih stebrov (l. 1174).  Vse 
to nam je z navdušenjem predstavila dr. 
Rosmarie Schiestl. Čevljarski mojster Vla-
dimir Vodeb je ta dan opravil vse potreb-
ne odmere in fotografsko dokumentacijo 
artefakta Eminega čeveljca.

V nadaljevanju, ko je mojster Vodeb 
začel z zahtevno izdelavo replike čeveljca, 
smo se lotili iskanja zgodovinskega zapisa, 
ki naj bi se omenjal v cerkvenih arhivih iz 
leta 1902. O tem zapisu piše naš rojak dr. 
Henrik Heferle v svoji neobjavljeni knjigi 
Zgodovina Mokronoga. V svojem delu dr. 
Heferle povzema zapis obljube barona 
Berga mokronoškemu župniku Janezu 
Virantu o vrnitvi čeveljca v Mokronog 

po baronovi smrti.
Med zahtevnim iskanjem zgodovin-

skega zapisa smo k sodelovanju povabili 
gospo Marjeto Bregar, zgodovinarko in 
kustosinjo Dolenjskega muzeja Novo 
mesto, ki se je na povabilo prijazno od-
zvala. V iskanje omenjenega zapisa je 
vložila veliko napora, med drugim je o 
tem poizvedovala tudi v Nadškofijskem 
arhivu v Ljubljani. Ko smo v nekem tre-
nutku že dvomili v obstoj zgodovinskega 
zapisa obljube o vrnitvi čeveljca, a hkrati 
še vedno z optimizmom zatrjevali, da 
si najverjetneje dr. Henrik Heferle tega 
podatka ni izmislil, nas je Marjeta Bregar 
razveselila z novico o dejanskem obsto-
ju tega zapisa, ki ga je našla v opisnem 
uvodnem delu mokronoške župnijske 
kronike. Obljubo barona Berga župniku 
Virantu ob baronovem odhodu iz Mo-
kronoga leta 1902 je v kroniko zapisal 
v začetku leta 1906 mokronoški kaplan 
Henrik Bukowitz, najverjetneje na podla-
gi pogovora z župnikom. Marjeta Bregar 
nam je v nadaljevanju s svojim strokov-
nim znanjem pomagala še pri nekaterih 
drugih podrobnostih projekta in ga tako 
pomembno soustvarila.

Ko smo v nadaljevanju pristopili k 
izdelavi vitrine za Emin čeveljc, se nam 
je k sodelovanju z veseljem pridružil 
domačin in oblikovalec Borut Dvornik. 
Poleg oblikovanja idejne zasnove vitrine, 
katere najboljši približek so nam zagoto-
vili v podjetju Archa inženiring d. o. o. 
iz Ajdovščine, je oblikoval tudi izjemen 
logotip Eminega čeveljca. Logotip je s 
posebno tehniko natisnjen na kovinskem 

hrbtišču steklene kupole na vitrini, v kate-
ri je razstavljen Emin čeveljc. Oblikovan 
je iz črk, s katerimi je kaplan Bukowitz 
zapisal omenjeno obljubo barona Berga 
župniku Virantu. 

Borut Dvornik je poleg oblikovanja te 
brošure pridobil nekaj strokovnih mnenj 
v zvezi nastale dileme glede pravilne 
uporabe imena Hema ali Ema. 

Pri izdelavi publikacije smo k sodelo-
vanju povabili še Tima Gregorčiča, ki je 
izdelal podrobno geografsko karto dela 
15. in 16. etape Emine poti, ki pelje skozi 
Občino Mokronog-Trebelno. Strokovni 
prevod besedil iz nemškega jezika sta ure-
dili Maja Žavbi in Karmen Čuk. Lektori-
ranje besedila brošure pa nam je prijazno 
zagotovila Nastja Stropnik Naveršnik.

Z vrnitvijo čeveljca v Mokronog širi-
mo pomemben kulturni, zgodovinski in 
turistični pomen našega kraja. S tem in z 
izdelavo publikacije o Heminem čevelj-
cu, katere izdajo pa pobudnik projekta 
Stane Peček žal ni doživel, prispevamo k 
ohranjanju krajevnega in zgodovinskega 
spomina prihodnjim rodovom. 

Vrnitev Heminega čeveljca nazaj v Mo-
kronog je priložnost za novo turistično 
zgodbo v Mokronogu. Želimo si, da bi 
bolj zaživela Emina romarska pot, ki pelje 
tudi skozi Mokronog in združuje kraje, 
povezane z življenjem Eme Krške. Pot, ki 
poteka prek Koroške, Štajerske, Dolenjske 
in Gorenjske je povezana z istoimensko 
potjo v Avstriji (Hemma – Pilgerweg).

Turistično društvo Mokronog
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Blagoslov 
konj na 
Žalostni gori

Zadnjo aprilsko nedeljo na Žalostni gori 
niso doneli le zvonovi. Donel je tudi topot 
konjskih kopit. Štirinajst teh plemenitih 
živali je s svojimi jahačicami in jahači pri-
jezdilo k cerkvi po blagoslov. Postavili so 
se v polkrog pred cerkvijo, da smo lahko 
gledalci občudovali njihovo lepoto. Bili so 
vseh barv in velikosti. Prava paša za oči. 
Konjeniški šport v naši občini ima dobro 
prihodnost, saj je bilo v sedlih nekaj zelo 
mladih deklet. Najmlajša Iza je komaj 
zakorakala v šolske klopi, na konjskem 
hrbtu pa se že zelo dobro znajde. Gospod 
župnik je konje blagoslovil, gospe Mimi 
in Ema pa sta živali razveselile s soljo. 
Društvo Tavžentroža in vinogradniki so 
poskrbeli, da je bilo po blagoslovu prijetno 
tudi pred župniščem. 

I. Jevnikar

V zadnjih letih so se na območju Trebelnega povečale povr-
šine, ki so namenjene vrtni trati. Obstoječe vrtne kosilnice so s 
tem postale premajhne in pojavila se je potreba po večjih kosilni-
cah – vrtnih traktorjih. Dandanes na Trebelnem opazimo vrtni 
traktor skorajda za vsakim vogalom. Tako se je porodila ideja o 
srečanju ljubiteljev vrtnih traktorjev, ki se je uresničila v soboto, 
14. 5. 2022. Zbrali smo se pred Okrepčevalnico Trebelanček, od 

koder smo se nato odpravili na panoramsko vožnjo, ki nas je 
vodila skozi Dolenje Zabukovje, preko Vrha do Čilpaha. Srečanje 
smo zaključili s piknikom in z druženjem mladih družin vseh 
udeležencev. Vsi skupaj se že veselimo naslednjega srečanja, 
do takrat pa vas pozdravljamo s pozdravom ljubiteljev vrtnih 
traktorjev »Naj raste«.

A. Ž.

1. Srečanje ljubiteljev vrtnih traktorjev Trebelno



21
leto XVI., številka 59, junij 2022

Rez najlepše 
rož'ce na 
svetu

V vinski gorici Vinski vrh, pri kapelici 
svetega Urbana, že nekaj let zelo dobro 
uspeva potomka najstarejše trte na sve-
tu. Vinogradniki VTD Trebelno in njen 
skrbnik, Alojz Dragan, precizno skrbijo 
za njen razvoj.

Tako se je tudi letos, v nedeljo, 20. 3. 
2022, zbrala peščica članov VTD Trebelno 
in opravila slavnostni rez trte. Glede na 
to, da je trta potomka najstarejše trte na 
svetu, ki je vpisana tudi v Guinnessovo 
knjigo rekordov, si zasluži, da se tudi rez 
opravi slavnostno. Vsak je imel možnost, 
da se v rezanju tudi preizkusi. 

Rez trte ni zgolj rezanje naključnih 
poganjkov, vendar je za to potrebno dolo-
čeno znanje. Znati je treba prepoznati les, 
ki je rodil v prejšnjem letu in nato izbrati 
poganjek, ki bo obrodil v letošnjem letu. 
Na koncu je potreben tudi privez dolgih 
poganjkov.

Ko je bil rez opravljen v celoti, so člani 
VTD Trebelno poskrbeli tudi za pogo-
stitev s hrano in, kot se za vinogradnike 
spodobi, tudi z rujno kapljico.

Slakova pesem pravi: Na svetu lepše 
rož'ce ni, kot je ta vinska trta, pozimi spi, 
polet cveti, v jesen sode nataka. Tudi po-

tomka je pozimi spala, sedaj v poletnem 
času pa naj pokaže vse svoje čare in lepote.

Špela Dragan

Ocenjevanje vin DV Trebelno
Društveno ocenjevanje vin letnika 2021 smo izvedli v torek, 22. marca 2022, 

na Turistični kmetiji Lamovšek v Mirni vasi. V oceno smo oddali 106 vin, od 
tega 43 rdečih, 55 belih, štiri roseje in štiri penine, kar je glede na količinsko 
skromen letnik zelo pohvalno.

Ocenjevali sta dve 5-članski komisiji; prvo je vodil Andrej Bajuk, drugo 
pa Ivanka Badovinac. Njuni poročili o ocenjevanju sta objavljeni na spletni 
strani društva. 

Vina so bila letniku primerna. Tisti, ki so se v vinogradu in kleti res po-
trudili, so pridelali lepa, sadna, aromatična, pitna vina. Nekateri so bili malo 
manj uspešni, vina so bolj groba, z izstopajočimi nezrelimi notami in višjimi 
kislinami. V celoti gledano pa so bila vina zelo kakovostna, kar je vidno iz 
objavljenih rezultatov.

Najuspešnejši so bili Muhičevi iz Češnjic s svojo znamko Vina Muhič. 
Pridelali so najboljši cviček, najboljše dolenjsko belo, najboljši rose, kar za 
pet vin so prejeli vrhunsko oceno, med njimi tudi za polsuho rose penino, 
za katero prejmejo naziv »šampion«. Ta naziv društvo podeljuje najvišje 
ocenjenemu vinu.

Vsem vinogradnikom čestitamo za visoko kakovost in dosežena odličja ter 
zaželimo uspešno delo v vinogradu in kleti ter odličen letnik 2022.

Zahvaljujemo se vsem ocenjevalcem, tehnični ekipi in osebju turistične 
kmetije Lamovšek za odlično opravljeno delo.

Rezultate ocenjevanja si lahko ogledate na naši spletni strani.

Društvo vinogradnikov 
Trebelno
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Sončno četrtkovo jutro je bilo pravšnje, 
da smo se odpravili proti Ljubljani. Kot 
pravi upokojenci smo se odločili, da se 
bomo peljali z vlakom. In smo se. Samo 
na prihod vlaka smo čakali dobro uro. Ta 
čas smo izkoristili za klepet ob jutranji 
kavici. Splačalo se je počakati. Pripeljal 
je nov moder vlak in vožnja z njim je bila 
prijetna. Na postaji Ljubljana Rakovnik 
smo izstopili in se peš podali do Botanič-
nega vrta. Tu nas je sprejela vodička in nas 
popeljala na ogled rastlin. Ogledali smo si 
tropski vrt, stari botanični vrt, skalnjak, 
se sprehodili med rastlinjem po parku, na 
koncu pa smo si pogledali še semensko 
banko. Predstavitev je bila zanimiva. Med 
ogledom smo postavljali vprašanja, na 
katera smo dobili tudi odgovore. 

Toplo sonce je pripomoglo, da nas je 
sprehod med rastlinjem »prijetno utru-
dil«, zato smo se odločili, da se odpra-
vimo proti domu. V Trebnjem smo se še 
okrepčali in se dogovorili, da se še kdaj 
kam odpravimo. 

Anita Hočevar

Obisk Botaničnega vrta

Društvo Tavžentrože ima v svojem 
programu vsaj eno ekskurzijo vsako leto. 
Dan, napolnjen s smehom, klepetom in 
dobro voljo se je letos zgodil sredi maja. 
S turistično agencijo Mana in vodičem 
Vinkom smo se odpeljale v Vipavsko 
dolino. Vmes se je zgodil še obvezen po-
stanek za kavo in malico. Ogled Vipave 
nas je očaral. Narava na Vipavskem nas 

nekako za dva tedna prehiteva. Vrtnice so 
bile že v polnem razcvetu in tudi češnje 
so se že rdečile. Sprehod po mostičkih in 
mestnem jedru do cerkve in pokopališča 
je bil prijeten. Zapustili smo Vipavo in 
se odpeljali  do znane vrtnarije, kjer se 
ukvarjajo predvsem s trajnicami. Na 
strmem pobočju je na stotine sadik raz-
ličnih trajnic. Trdo delo in ljubezen do te 

vrste rož je iz nekaj bradatih perunik, s 
katerimi so začeli,  vrtnarijo pripeljala do 
prepoznavnosti ne le v Sloveniji, temveč 
tudi čez mejo. Prijazna lastnica nam je 
predstavila njihov začetek, njihovo delo 
in nam ponudila možnost nakupa  sadik.  
Sprehod po vrtnariji nas je utrudil, zato 
je bil naslednji postanek na turistični 
kmetiji zelo dobrodošel. Ambient je bil 
domač.  Poleg gostišča je iz hleva kukalo 
nekaj krav in pujskov, pred hlevom pa 
so nas radovedno opazovale kokoške in 
petelin. Prizor, ki smo ga navajene doma. 
Po okusnem kosilu pa še zadnje delanje. 
Ogled kraške vasice Štanjel. Cela vasica 
en sam kamen. Kamnite hiše, strehe, celo 
žlebovi. Kamnit most v Ferarijevem vrtu, 
kamnit vodnjak, kamnite ulice. Nekaj po-
sebnega za nas Dolenjce, ker smo navajeni 
na les in zelenice.  Dan se je nagibal proti 
večeru in čas je bil za povratek domov. 
Še zadnji sladoled v grajski slaščičarni in 
odhod. Polne lepih vtisov smo se vrnile 
domov vedoč, da je povsod lepo, doma 
pa je najlepše.  

I. Jevnikar

Izlet Tavžentrož v Vipavsko dolino in na Kras
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V soboto, 21. 5. 2022, je v Kamniku potekala 1. pokalna tekma 
Shotokan Zveze Slovenije. Tekmovanja se je udeležilo preko 100 
tekmovalcev iz celotne Slovenije. Tekmovanje je potekalo v treh 
disciplinah: katah, borbah in prikazu osnovnih tehnik. 

Shotokan Karate-Do klub TOUSHI 
Mokronog so zastopali trije člani: Mia 
Slinkar, Zarja Sinur in Benjamin Dolen-
šek. Mia Slinkar je v finalu z 2:0 premagala 
nasprotnico iz IG-a in v borbah, deklice 
do 12 let, osvojila zlato medaljo. Zarja 
Sinur je tekmovala v dveh disciplinah. 
V katah je v kategoriji deklice do 14 let 

osvojila srebrno medaljo. 
V borbah je začela fenomenalno, kjer je 

v prvi borbi kar s 6:0 premagala naspro-
tnico in se tako uvrstila v finale. 

V finalu je po tesnem in napetem boju 
izgubila z majhno razliko. Tako je v ka-
tegorji borb, deklice do 14 let, osvojila, 
zanjo drugo, srebrno medaljo na tem 

tekmovanju. Benjamin Dolenšek je v 
kategoriji borb, dečki do 14 let, prikazal 
ogromno mero borbenosti in si na koncu 
priboril bronasto medaljo. Trener Tadej 
Trinko sem izredno zadovoljen z rezultati, 
še posebej s prikazano borbenostjo in 
odlično tehniko. Tako so trije tekmovalci 
osvojili kar štiri medalje. 

Na tem mestu bi se želel zahvaliti vsem 
staršem, Marjanu Dolenšku za fotogra-
fije in občini Mokronog-Trebelno za vso 
podporo. 

Tadej Trinko

Štiri medalje, trije tekmovalci
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Letošnje leto smo zaradi omejitev začeli 
malo bolj previdno, pa vendar zagnanosti 
ni manjkalo. Najprej smo se v začetku 
marca odpravili na tradicionalne pripra-
ve v Poreč, ki se jih je udeležilo okoli 30 
članov in članic. Ker je bilo vreme lepo, 
smo vikend maksimalno izkoristili. Nato 
smo v sklopu občinskega praznika 14. 
marca pripravili že 8. dobrodelno kole-
sarjenje po obronkih občine Mokronog-
-Trebelno. Tradicionalnega dogodka, ki 
smo ga organizirali skupaj z Jadralnim 
klubom Dioniz in Turističnim društvom 
Mokronog, se je udeležilo lepo število 

kolesarjev, tako na cestnih kot na gorskih 
kolesih, in tudi pohodnikov na pohodu v 
organizaciji Turističnega društva je bilo 
precej. Seveda je dobri udeležbi  botrovalo 
tudi lepo vreme in pa mamljive dobrote 
žariade, ki jo je organiziral Dioniz. Vsi 
kolesarji  in tudi ostali udeleženci so na-
mesto prijavnine prostovoljno prispevali 
za dober namen. Zbirali smo sredstva za 
sklad OŠ Mokronog za otroke iz socialno 
ogroženih družin, da smo jim pomagali 
pri udeležbi šole v naravi. Prispevkov se 
je nabralo za dobrih tisoč evrov. V sklopu 
dobrodelnega kolesarjenja smo županu 

Antonu Mavru podelili tudi plaketo za 
častnega člana. Kasneje v  mesecu marcu 
smo se udeležili čistilne akcije v občini 
Mokronog-Trebelno.

V mesecu maju smo najprej izvedli 
memorialno vožnjo za pokojnega člana 
in začeli s pripravami na 8. tradicionalni 
vzpon na Trebelno za pokal Trebelanček, 
ki je ob lepem vremenu lepo uspel. Udele-
žilo se ga je 80. kolesarjev iz vse Slovenije, 
nastopali pa so v različnih kategorijah, od 
klasične specialke do e-koles, gorskih ko-
les in tudi goni pony. V klasični kategoriji 
cestnih koles so se udeleženci delili še po 
starostnih skupinah. Letos je, kljub delu 
na cesti v spodnjem delu trase, padel nov 
rekord, ki ga je postavil Andrej Guček iz 
Celja in znaša 10:50,57, med ženskami pa 
je absolutno zmagala Klara Turk iz našega 
kluba s časom 16:26,17. Ker je bilo vreme 
lepo in pogostitev v organizaciji okrep-
čevalnice Trebelanček, ki jo vodi David 
Piškur, odlična, so se udeleženci kar lep 
čas zadržali na Trebelnem. 

V mesecu marcu smo imeli tudi redni 
letni občni zbor, na katerem smo potrdili 
nekaj sprememb pri delovanju društva 
ter potrdili nove člane upravnega in 
nadzornega odbora, saj je nekaj članov 
izrazilo željo po menjavi. Predstavljen je 
bil tudi program dela v letošnjem letu, 
ki je zaenkrat v okvirih preteklih let, saj 
moramo biti, glede na zadnji dve leti in 
krizne razmere po svetu, previdni pri 
stroških. Cilji so torej izvedba tradicional-
nih vzponov na Trebelno in maratona po 
Mirnski dolini, dobrodelno kolesarjenje, 
memorialni vožnji za pokojne člane, pri-
prave spomladi in jeseni v Istri ter izvedba 
vsaj še enega dogodka za širšo javnost, v 
kolikor bodo sredstva to dopuščala. Poleg 
tega nameravamo postaviti dve servisni 
točki za kolesarje, eno na Trebelnem in 
eno v Mokronogu, s čimer bi se približali 
kolesarsko razvitejšim občinam. Občnega 
zbora se je udeležil tudi viden predstavnik 
kolesarske zveze g. Milan Knez.

Kot vedno vabimo vse ljubitelje ko-
lesarjenja in dobre družbe, da se nam 
pridružijo. Članstvo v klubu vam prinaša 
razne ugodnosti pri nabavi kolesarskih 
oblačil in opreme ter ugodno udeležbo 
na izletih v organizaciji kluba ter teden-
ske rekreativne brezplačne runde tako s 
cestnimi kot gorskimi ali e kolesi glede na 
nivo trenutne pripravljenosti.

Že konec tega meseca, natančneje v 
nedeljo 26. 6. 2022 s štartom ob 10.00 

KK Balanca v prvi polovici leta '22 
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uri, bomo organizirali 16. tradicionalni 
kolesarski maraton po Mirnski dolini. Na 
njem se bo možno udeležiti treh cestnih 
tras v dolžini 51 km, 32 km in družinskega 
maratona v dolžini 12 km.  Za podrobno-
sti spremljajte lokalne medije, družabna 
omrežja in našo spletno stran.

KK Dolenjska Balanca

Čas epidemije in s tem vsesplošnih 
omejitev se je odražal tudi v delovanju 
Turističnega društva Mokronog. V 
preteklih dveh letih tako nismo organi-
zirali največje prireditve v naši občini – 
Kresne noči, kot tudi nekaterih drugih 
aktivnosti. Veseli nas, da smo 16. okto-
bra 2021 uspeli izpeljati tradicionalni 
pohod po Vorančevi poti, ki je bil lepo 
obiskan. Smo pa v tem koronskem času 
uspeli izpeljati projekt Emin čeveljc, ki 
je ponovno nazaj doma v Mokronogu. 

Letos je v Sloveniji super volilno leto 
in tudi v našem društvu je tako. Doseda-
njemu vodstvu je potekel mandat, zato 
smo na zboru članov izvedli volitve. Na 
tem mestu se za svoj čas, vložen trud in 
pripravljenost za pomoč in delo zahva-
ljujemo dosedanjemu vodstvu in članom 
vseh odborov. Po dvakratnem mandatu 
je dosedanji predsednik Jernej Mauko 
žezlo predal novoizvoljeni predsednici 
Slavici Ivančič. V upravni odbor so bili 
izvoljeni Josip Ekar, Sandra Fišter, Alojz 
Gregorčič, Franci Gregorčič, Tomaž 
Kos, Jernej Mauko, Aleš Udovč in Irena 
Žibert. Delo upravnega odbora bodo v 
prihodnje nadzirale Irena Fišter, Bojana 
Gregorčič in Mirjam Meglič, članice 
nadzornega odbora. V zasedbi častnega 
razsodišča društva pa so Stanka Bulc 
Kukec, Zdenka Cimerman in Katja 
Mauko.

Upravni odbor je 23. maja že imel svoj 
prvi sestanek, kjer je med drugim na 
predlog predsednice za podpredsednika 
potrdil Aleša Udovča, za tajnika Fran-
cija Gregorčiča in za blagajnika Jerneja 
Mauka. Sandra Fišter in Maša Udovč 
bosta skrbeli za pretok informacij in ob-
veščanje javnosti o dejavnosti društva. 
Skrbnika društvenih prostorov pa bosta 
Irena Žibert in Tomaž Kos.

V času občinskega praznika smo v 
sodelovanju s KK Dolenjska Balanca v 
soboto, 26. marca, organizirali 8. dobro-
delno kolesarjenje in pohod.

V petek, 13. maja, pa smo s koncertom 
Nuše Derenda in obiskom svete Heme 
(Eme) slavnostno obeležili vrnitev He-
minega čeveljca v Mokronog.

V upanju, da smo v večji meri opravili 
z epidemijo in omejitvami, v letošnjem 
letu načrtujemo še izvedbo 25. pohoda 
po Vorančevi poti. Ob tej jubilejni iz-

vedbi pohoda bi tudi radi izdali ponatis 
Vorančevega potopisa Od Mokronoga 
do Pijane gore. Veliko pozornost bomo 
namenili tudi druženju članov. Tako 
bomo v soboto, 2. julija, izpeljali izo-
braževalni-družabni dan, raziskovali 
znamenitosti Mokronoga in se nato dru-
žili ob pikniku. Na strokovno ekskur-
zijo se bomo na Tolminsko odpravili v 
soboto, 24. septembra.

Do konca septembra imamo v so-
delovanju z JSKD OI Trebnje razpisan 
fotografski natečaj Razgledi občine Mo-
kronog-Trebelno. Po zaključku natečaja 
bomo izdali še razglednice. 

Svojo dejavnost in tudi občino Mo-
kronog-Trebelno bomo predstavljali na 
različnih sejmih in prireditvah.

Načrtujemo tudi nekaj ambicioznih 
projektov, ki pa naj za zdaj ostanejo 
skrivnost.

V naše vrste vabimo prav vse, ki želite 
sodelovati pri sooblikovanju in izvajanju 
dejavnosti Turističnega društva Mokro-
nog. Posebej s svojimi idejami vabljeni 
vsi, ki s svojo energijo lahko prispevate k 
zanimivemu dogajanju v našem društvu 
in občini.  
Pišite nam na: 
tdmokronog@gmail.com 

Vljudno vabljeni tudi, da obiščete našo 
facebook stran.

Turistično društvo Mokronog

KK Balanca v prvi polovici leta '22 Turistično društvo Mokronog 
z novim vodstvom izzivom naproti
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Gostinstvo 
Piškur – ko 
vizija postane 
realnost

Tik pod cerkvico svete Rozalije, na vrhu 
Trebelnega, stoji okrepčevalnica, ki jo 
je leta 2018 v obratovanje prevzel David 
Piškur, človek z vizijo in vztrajnostjo na 
svoji poti do uresničitve sanj. Sestavil je 
svojo ekipo in se podal na samostojno 
podjetniško pot. Nastalo je Gostinstvo 
Piškur, ki svojo ponudbo le širi.

David je z ekipo poskrbel, da je okrep-
čevalnica, v kateri se zberejo tisti, ki gasijo 
žejo, želijo poklepetati s prijatelji, in tudi 
tisti, ki gredo le naključno mimo, spet 
zaživela. V svojo ponudbo redno dodajajo 

aktualno tematiko in poskrbijo, da si svo-
jo urico odmora pri njih lahko vzamejo 
tako stari kot mladi. Ker je Trebelanček 
zaživel, se je David odločil za širitev svojih 
vizij, prevzel tudi Gruntarjev hram in ga 
spremenil v Pivnico Gruntar v Zburah. 

V zadnjem času pa ekipa Trebelančka 
poskrbi tudi za super večerje, saj si lahko 
ob četrtkih zvečer tam privoščite burgerje 
ali pice. Četrtkovi večeri so zaživeli in 
privabljajo nove goste, da so slastne večere 
preselili tudi v Pivnico Gruntar, le da se 
tam odvijajo ob petkih.

V ekipi Gostinstva Piškur je zaposlenih 
5 članov, skupaj s študenti in z ljudmi 
s pogodbami pa je ekipa številčnejša in 
vsi delajo s polno paro. Ob priložnostih, 
kot so poroke, obhajila, birme, obletnice, 
pogrebščine ipd., lahko s cateringom po-
skrbijo prav za vse. Za goste poskrbijo s 
hrano in pijačo, organizatorjem pa ni po-
trebno skrbeti niti za prte, pribor, kozarce 
in krožnike, saj tudi za to poskrbijo oni. 
Vse skupaj pa ni zgolj le dobro, ampak tudi 
estetsko pripravljeno, da goste privablja 
že na pogled. V kolikor nimate prostora, 
kjer bi lahko pripravili pogostitev ob 
posebni priložnosti v manjšem obsegu, 
pa imajo tudi možnost najema dvorane 
na Trebelnem.

David s svojo ekipo ne počiva. Ves čas 
skrbijo, da so gostje zadovoljni in imajo 
možnost preizkušati novitete. Sedaj, ko 
se je obdobje korone le malce umirilo, 
je končno čas, da zaživimo kolikor se da 
normalno življenje. Začela so se različna 
slavja, ljudje se zopet družijo med seboj, 
ne bo pa v letošnjem letu manjkalo niti 
dobrih veselic. Tudi Gostinstvo Piškur 
pripravlja veselico v Zburah, ki bo 8. ju-
lija. Ne dvomimo, da bo poskrbljeno tako 
za pijačo kot za hrano, sigurno pa ne bo 
manjkalo niti dobro vzdušje. 

Če imaš cilj in vztrajnost, imaš mo-
žnost, da dosežeš vse, in David je s svojo 
ekipo Gostinstva Piškur pravi dokaz za 
to. Če se o tem še niste prepričali, obiščite 
okrepčevalnico Trebelanček ali Pivnico 
Gruntar, lahko pa jih najamete za pogo-
stitev doma in svoje brbončice prepustite 
razvajanju. 

Špela Dragan / foto David Piškur

Smeh in zabava v Hotelu Opera

V Mokronogu je bila zadnja marčevska sobota v znamenju gledališča. Ljubitelji 
odrskih desk so namreč uživali  v  gledališki predstavi z naslovom Hotel Opera v 
izvedbi gledališke skupine 2020 iz Ljutomera. Gre za komedijo ameriškega avtorja 
Kena Ludwiga, ki jo je priredil režiser Viktor Hrvatin Meglič. Posebnost predstave 
je ta, da temelji na solo pevskih tenorskih vložkih dveh moških vlog. Ljubiteljski 
gledališčniki iz Ljutomera so mokronoško publiko navdušili in dodobra nasmejali. 

Dogodek je pripravila trebanjska območna izpostava Javnega sklada RS za kul-
turne dejavnosti (JSKD), projekt pa je v sklopu praznovanja občinskega praznika 
omogočila Občina Mokronog-Trebelno. 

Besedilo in foto: JSKD OI Trebnje
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Po dveh letih premora so se na pevski 
reviji v Dobrniču ponovno zbrali naj-
mlajši pevski zbori Temeniške in Mirnske 
doline. Na t. i. Pomladnih zvončkih, ki jih 
pripravlja trebanjska območna izpostava 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
(JSKD), se pred polno športno dvorano 
Podružnične šole Dobrnič predstavilo 
šest pevskih zborov, med njimi tudi mladi 
Mokronožci.

Na letošnjem Območnem srečanju 
najmlajših pevskih zborov je Predšolski 
pevski zbor Vrtca Mokronožci pri OŠ 
Mokronog vodila zborovodkinja Petra 
Rozman, na klavirju jih je spremljala Iris 
Bečaj in na harmoniki Matej Dragan. Na 
reviji so se jim pridružili še Cicimuzikalč-
ki – Predšolski pevski zbor Vrtca Čebe-
lica pri OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert 
(zborovodkinji Antonija Berk Nemec 
in Marija Sabljak Bartolj), Predšolski 

pevski zbor Vrtca Sončnica pri OŠ Veliki 
Gaber (zborovodkinja Renata Novak), 
Otroški pevski zbor 1. razreda OŠ dr. 
Pavla Lunačka Šentrupert (zborovodkinja 
Martina Gorenc), Otroški pevski zbor 1. 
razreda OŠ Veliki Gaber (zborovodkinja 
Danijela Kocmur) in Cici pevski zbor 
1. razredov OŠ Trebnje (zborovodkinja 
Ingrid Kozlovič).

Območno revijo je strokovno spremlja-
la prof. Tatjana Mihelčič Gregorčič, ki se 
je po zaključenih nastopih pogovorila z 
zborovodkinjami in jim predala napotke 
za nadaljnje delo. Zbrane je na prireditvi 
pozdravila pomočnica ravnatelja Osnov-
ne šole Trebnje Ana Kastigar, rdečo nit 
med pevskimi nastopi pa je spretno pletla 
voditeljica Kristina Gregorčič.

JSKD OI Trebnje
Foto: Alenka Stražišar Lamovšek

Zapeli so tudi najmlajši Mokronožci Otroci so 
uživali v 
kamišibaj 
gledališču

V sklopu praznovanja občinskega 
praznika Občine Mokronog-Trebelno 
so na svoj račun prišli tudi najmlajši, 
ki so si v Krajevni knjižnici Mokronog 
lahko ogledali kamišibaj predstave. 
Gre za edinstveno pripovedovanje 
zgodb ob slikah oz. ilustracijah, ki so 
vložene v lesen oder – butaj, pripove-
dovalec, imenovan kamišibajkar, pa 
ob pripovedovanju menja slike, ki pri-
kazujejo dogajanje v zgodbi. Tovrstna 
gledališka umetnost izvira iz Japonske, 
besedo kamišibaj pa sestavljata kami 
(jap. papir) in šibaj (jap. gledališče).

Kamišibaj predstave postajajo ve-
dno bolj prepoznavne tudi pri nas. 
V Mokronogu so obiskovalci lahko 
prisluhnili osmim zgodbam, ki sta jih 
predstavila Jelena Sitar in Igor Cvetko 
iz Gledališča Zapik. 

Dogodek je bil za obiskovalce brez-
plačen, pripravili pa sta ga trebanjska 
območna izpostava Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti (JSKD) in 
Knjižnica Pavla Golie Trebnje. Projekt 
je omogočila Občina Mokronog-Tre-
belno.

Besedilo in foto: JSKD OI Trebnje
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Moči je 
združilo več 
kot 
200 mladih
Obiskovalci prireditve Območni 
zborovski BUM, ki so jo gostili 
v Šentrupertu, so lahko po 
dveh letih premora uživali v 
prepevanju otroških in mladinskih 
pevskih zborov Temeniške in 
Mirnske doline. Skupaj je v Deželi 
kozolcev Šentrupert zapelo več 
kot 200 otrok s štirih osnovnih 
šol, tudi otroci iz Mokronoga in s 
Trebelnega. 

Izvedba tradicionalnih območnih revij 
za otroške in mladinske zbore je bila na-
mreč letos nekoliko drugačna. Pod okri-
ljem Javnega sklada RS za kulturne dejav-
nosti (JSKD) in v sodelovanju z Zavodom 
RS za šolstvo so po vsej Sloveniji mladi 
pevci in pevke zapeli na 60 prizoriščih in 
tako je pesem mladih zadnjo majsko sredo 
zadonela tudi v Deželi kozolcev Šentru-
pert. Na Območnem zborovskem BUM-u, 
ki ga je pripravila trebanjska območna 
izpostava JSKD, so se predstavili otroški 
in mladinski pevski zbor OŠ Mokronog 
z zborovodkinjo Iris Bečaj, otroški in 
mladinski pevski zbor OŠ dr. Pavla Lu-
načka Šentrupert z zborovodkinjo Natašo 
Dragar, otroški in mladinski pevski zbor 
OŠ Veliki Gaber z zborovodkinjo Manco 
Černe in mladinski pevski zbor OŠ Mirna 
z zborovodkinjo Saro Kren. Mladi pevci 
in pevke so se predstavili z devetimi 
skladbami. Kot korepetitor jih je spremljal 
pianist Damjan Brcar.

Nepozabno vzdušje, ki so ga s skupnim 
petjem, z združenimi močmi oz. glasovi 

pričarali mladi pevci in pevke, bo obi-
skovalcem prireditve še dolgo ostalo v 
spominu. Tisti, ki so dogodek zamudili, 
pa si ga lahko ogledajo na Facebook strani 
OI Trebnje JSKD ali na YouTube kanalu 
JSKD OI Trebnje.

 JSKD OI Trebnje
Foto: Alenka Stražišar Lamovšek
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GALERIJSKA PALETA

Ali veste, 
kdo je avtor 
velikega 
kipa pred OŠ 
Mokronog?

Če se odgovora ne spomnite, pridite 
v Trebnje, kjer je kipar predstavljen na 
razstavi z naslovom Jože Volarič. Kipar 
in pedagog je predstavljen z 28 malimi 
plastikami, med katerimi se skriva tudi 
varianta mokronoškega kipa. 

Na tokratni razstavi smo v Galeriji 
likovnih samorastnikov Trebnje ob 
manjši plastiki iz zbirke Gorenjskega 
muzeja in drugih lastnikov izpostavili 
kip Matije Gubca. Z razstavo tako ne 
obeležujemo samo življenja in opusa 
Jožeta Volariča, ampak se dotikamo 
tudi obletnice ustanovitve Gubčeve 
brigade,  napovedujemo 450-letnico 
hrvaško-slovenskega kmečkega upora 
ter spodbujamo k razmisleku o aktu-
alnosti Gubca kot družbeno aktivnega, 
opolnomočenega in razmišljujočega 
posameznika. Razstava je na ogled do 
9. oktobra 2022.

Od 11. do 18. junija 2022 je potekal 
55. Mednarodni tabor likovnih samo-
rastnikov, na katerem so ustvarjali ume-
tniki iz Francije, Hrvaške, Italije, Kube, 
Poljske, Srbije in Slovenije. Vabimo vas, 
da si ogledate njihova nastala dela, ki so 
na novo obogatila zbirko. 

Andrejka Vabič Nose
Jože Volarič: Matija Gubec, foto: Alenka S. 
Lamovšek

V Krajevni knjižnici Mirna so 
aprila gostili tradicionalno 
srečanje literatk in literatov 
z območja občin Mirna, 
Mokronog-Trebelno, 
Šentrupert in Trebnje. Gre za 
območno srečanje literatov 
Mirnske in Temeniške doline, 
poimenovano Besede 
povezujejo, ki ga pripravlja 
trebanjska območna izpostava 
Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti (JSKD).

Na že šestem tovrstnem natečaju, ki je 
bil namenjen avtorjem, starejšim od 15 let, 
ki delujejo na območju občin Mirnske in 
Temeniške doline, je sodelovalo 13 lite-
ratk in literatov: Lana Alibegić (Mirna), 
Luka Bregar (Čatež), Tjaša Drčar (Treb-
nje), Tilka Gorenc (Šentrupert), Ivanka 
Jevnikar (Mokronog), Magda Kastelic 
Hočevar (Žužemberk), Ivan Korponai 
(Velika Loka), Marija Kos (Mokronog), 
Duška Lah Peček (Mokronog), Gordana 
Lalić (Dobrnič), Drago Nahtigal (Treb-
nje), Stane Peček (Mokronog) in Nataša 
Zaletelj (Trebnje). Letos je pet literatov 
sodelovalo s proznimi deli, šest s poezi-

jo, dve literatki pa sta na natečaj poslali 
tako prozno delo kot poezijo. Območno 
srečanje je drugič zapored spremljala 
pesnica in pisateljica Stanka Hrastelj, ki 
je pregledala prispela dela. S tistimi, ki so 
se udeležili literarne delavnice na Mirni, 
se je Hrasteljeva pogovorila o literarnih 
delih in jim predala nasvete za izboljšanje 
literarnega ustvarjanja.

Sicer so se na srečanju s postavitvijo 
priložnostne razstave spomnili tudi ja-
nuarja preminulega Staneta Pečka, ki je 
redno sodeloval na območnih srečanjih 
Besede povezujejo. 

Razstavo njegovih literarnih del sta 
pripravili Knjižnica Pavla Golie Trebnje 
in trebanjska izpostava JSKD.

JSKD OI Trebnje

Besede so jih vnovič povezale
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AGB band izdaja zgoščenko, 
izkupiček v dobrodelne 
namene

AGB band sva leta 2012 ustanovila Andrej Grandovec 
in Zdravko Ječnik. Nekaj časa sva sodelovala z Matejem 
Pekoljem, kasneje pa se nama je pridružil Fredi Pišek. 

Po desetih letih delovanja in sodelovanja s trebanjskimi 
in drugimi glasbeniki, je prišel čas, da se pesmi, ki smo jih 
ustvarili, zapišejo za vedno.

Leta 2019 smo na koncertu zbrani denar podarili šolske-
mu skladu OŠ Trebnje. Izkupiček od prodaje te zgoščenke 
pa bomo podarili OŠPP Mirna. Z nakupom boste skupaj 
z nami vsaj malo pripomogli k boljšemu počutju otrok, 
ki so del nas.

Predstavitev zgoščenke bo v četrtek, 30. 6. 2022, ob 
20.00 na ploščadi Forma vive v Trebnjem.

Lepo vabljeni!
Za nakup zgoščenke ali ključka lahko pokličete na tel. št. 041/726679 
(Andrej) ali obiščete FB stran AGB band.
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Zdravko Ječnik. Nekaj časa sva sodelovala z Matejem 
Pekoljem, kasneje pa se nama je pridružil Fredi Pišek. Po 
desetih letih delovanja in sodelovanja s trebanjskimi in 
drugimi glasbeniki, je prišel čas, da se pesmi, ki smo jih 
ustvarili, zapišejo za vedno. 
 
Leta 2019 smo na koncertu zbrani denar podarili šolskemu 
skladu OŠ Trebnje.   
Izkupiček od prodaje te zgoščenke pa bomo podarili OŠPP 

Mirna. 
Z nakupom boste skupaj z nami, vsaj malo pripomogli k 
boljšemu počutju otrok, ki so del nas. 
Predstavitev zgoščenke bo v četrtek, 30.6.2022 ob 20.00, 
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Zbiramo 
spomine 2022: 
Življenje ob 
vodi 

Se spomnite kopalne kape, ki si jo je vaša 
mama zvesto nadela v toplicah? Kje je 

bilo najbližje rečno kopališče? Ali pa de-
lujočih mlinov, žag in črpalnic? Si umijete 
lica v izviru večne mladosti ali zdravilnih 
moči? Živite blizu hidroelektrarne? Ste 
kdaj drsali po zaledeneli strugi ali mrzlega 
decembra prali čreva v bližnjem potoku? 
Čolnarili ali se udeležili tekmovanja v 
muharjenju? 

Če je bila voda nekoč zelo viden del 
človekovega vsakdana, se je s tehnološkim 
razvojem in dviganjem sanitarnih krite-
rijev skrila v podzemne cevi vodovodnih 
in kanalizacijskih omrežij, postala je 
regulirana tako fizično kot upravno ter 
se oddaljila od družabnega in socialnega 
življenja.

Vabimo vas, da z nami delite fotografije, 
dokumente, predmete ali spomine na ži-
vljenje ob vodi, od pomolov, jezov in mo-
stov, v mestu ali na vasi, do gospodarskih 

objektov in dejavnosti, kot so zdravilišča, 
napajališča, perišča, kopališča, sejmišča. 
Obiščite nas med 19. aprilom in 19. 
oktobrom 2022. Priporočamo, da se za 
obisk predhodno dogovorite na telefonski 
številki 07 34 82 110 ali pošljete gradivo, 
ki ga želite deliti, po navadni pošti na 
naslov knjižnice ali po e-pošti na naslov 
patricija.tratar@tre.sik.si.

Vaše zgodbe si bomo zapisali, gradivo 
pa digitalizirali in vam ga vrnili. Zbrano 
digitalizirano gradivo bomo shranili v 
arhivu knjižnice in ga delno uporabili 
za pripravo novih digitalnih zbirk na 

spletnem portalu digitalizirane kulturne 
dediščine slovenskih pokrajin Kamra. 

Zbiranje gradiva na temo življenja ob 
vodi bo v navedenem obdobju v času 
odprtosti knjižnic potekalo tudi v Knji-
žnici Mirana Jarca Novo mesto, Ljudski 
knjižnici Metlika, Knjižnici Črnomelj, 
Knjižnici Brežice, Knjižnici Sevnica, Val-
vasorjevi knjižnici Krško, Knjižnici Ko-
čevje in Knjižnici Miklova hiša Ribnica. 

Vsaka zgodba šteje pri snovanju ži-
vljenjske zgodbe našega kraja!
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Po tem, ko je bil Telekom Slovenije s 
konzorcijskim partnerjem Zvezo dru-
štev upokojencev Slovenije (ZDUS) na 
javnem razpisu izbran za izvajanje pro-
jekta Ministrstva za zdravje »E-oskrba 
na domu«, je v dobrem mesecu prejel 
že več kot 3.000 vlog. Uporabo stori-
tve v okviru tega projekta sofinancira 
Evropska unija iz Evropskega socialne-
ga sklada (ESS) za 5.000 upravičencev. 
Projekt traja do 30. 9. 2023. E-oskrba 
ni vezana na to, pri katerem operaterju 
upravičenci sicer uporabljajo mobilne 
ali fiksne storitve.

Kako E-oskrba deluje?
Uporabnik E-oskrbe lahko kadarkoli 

pokliče asistenčni center s preprostim 
pritiskom na gumb varovalnega telefo-
na, ki je nameščen v njegovem domu, ali 
s pritiskom na gumb za klic na pomoč na 
zapestnici. Poleg zapestnice uporabnik 
prejme tudi mobilni detektor gibanja na 
obesku, ki samodejno zazna padec in ob 
tem sproži klic v asistenčni center. Za 
začetek uporabe je potrebna namestitev 
opreme, ki jo izvede tehnik Telekoma 
Slovenije. Namestitev je enostavna, brez 
vrtanja in posebnih napeljav.

Kdo je upravičen do 
sofinanciranja uporabe in 
namestitve opreme E-oskrbe?

Do uporabe E-oskrbe je upravičenih 
5.000 uporabnikov, ki izpolnjujejo vsaj 
enega od naslednjih pogojev:
• so starejši od 65 let in pretežni del 

dneva bivajo sami ali
• zaradi pridruženih kroničnih nena-

lezljivih bolezni spadajo v ranljivo 
skupino prebivalstva v primeru zbo-
levanja za koronavirusno boleznijo ali

• jim je v skladu s predpisi s področja 

invalidskega in pokojninskega zava-
rovanja priznana invalidnost ali

• v skladu s predpisi s področja invalid-
skega in pokojninskega zavarovanja 
prejemajo dodatek za pomoč in po-
strežbo ali

• so stari 18 let ali več in so zaradi 
nevroloških oziroma nevromišičnih 
obolenj ogroženi za padec oziroma so 
zaradi kognitivnega upada pri demen-
ci izpostavljeni različnim neželenim 
dogodkom v okolju.

Kako do sofinancirane 
E-oskrbe?

Uporabo E-oskrbe lahko upravičenci 
uredijo:
• prek Zveze društev upokojencev Slo-

venije s klicem na številko 051 252 
000 (vsak delovnik med 8. in 12. uro) 
ali pisno po e-pošti e-oskrba@zdus-
-zveza.si ali se oglasijo na lokalnem 
društvu upokojencev;

• prek Telekoma Slovenije s klicem na 
brezplačno številko 080 12 13 vsak 
delovnik med 8. in 16. uro), pisno 
po e-pošti e-oskrba@telekom.si ali z 
obiskom prodajnega mesta Telekoma 
Slovenije.

povzela P. K. L.

SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA 
PREPREČEVANJE SAMOMORA

Center za 
psihološko 

svetovanje - 
posvet 

Kontakt: Sprejemna pisarna
Tel. Številka: 031 704 707
Mail: info@posvet.org
Spletna stran: posvet.org 

Na Centru za psihološko svetovanje 
Posvet nudimo psihološko svetovanje 
odraslim posameznikom, parom in dru-
žinam ter mladostnikom med 14. in 18. 
letom starosti. Naše svetovalnice so na-
menjene osebam, ki potrebujejo podporo 
pri razreševanju akutne čustvene stiske, 
razbremenitev ter usmerjanje k iskanju 
ustreznih načinov reševanja problema, 
ki je trenutno stisko povzročil.

Čustvena stiska se lahko pojavi ob spre-
membah v življenju, ki so za posameznika 
težke, ob težavah v medosebnih odnosih, 
izgubi bližnje osebe, pomanjkanju moti-
vacije za šolo, službo in aktivnosti na splo-
šno, občutku osamljenosti, brezvoljnosti, 
nerazumljenosti. Ob takem razpoloženju 
se lahko pojavijo tudi razmišljanja, da ži-
vljenje nima več smisla. V naših svetoval-
nicah v bližini vaše občine (Sevnica, Novo 
mesto, Celje, Laško) nudimo psihološko 
pomoč z namenom, da bi pravočasno 
preprečili takšna poglabljanja stiske. 

Svetovanja so brezplačna, zdravstvene 
kartice ali napotnice niso potrebne. Pokli-
čete nas lahko na telefonsko številko 031 
704 707; lahko se boste pogovorili o svojih 
težavah in naročili na obisk v svetovalnici. 
Če se želite na pogovor naročiti v sveto-
valnici v Celju ali Laškem, pa pokličite na 
številko 031 778 772.

Interes za uporabo E-oskrbe 
presegel pričakovanja



FOTOGRAFSKI NATEČAJ 
RAZGLEDI OBČINE MOKRONOG-TREBELNO

NAMEN I N TEMA

Namen fotografskega natečaja je pridobitev kakovostnih in estetsko privlačnih
fotografij za promocijske materiale Turističnega društva Mokronog in za izdelavo
razglednic Občine Mokronog-Trebelno.

Tematika natečaja so kulturne in zgodovinske znamenitosti ter naravne lepote Občine
Mokronog-Trebelno.

TEHNIČNI  POGOJI

Fotografija mora biti posneta na območju Občine Mokronog-Trebelno.
Ob poslani fotografiji mora biti naveden naslov fotografije in kraj fotografiranja.
Vsak udeleženec lahko pošlje največ eno fotografijo v barvni ali črno-beli tehniki.
Format fotografije: JPG ali JPEG
Ločljivost fotografije: 200-300 dpi in velikost najmanj 2000px po krajši stranici.
Datoteka naj ne presega 10 MB. Če niste prepričani o velikosti oz. ločljivosti
fotografije, pošljite najboljšo kakovost, ki jo imate. 

Fotografije morajo biti v celoti avtorsko delo sodelujočega, za kar ta prevzema vso
odgovornost. Na fotografiji ne sme biti podpisov in okvirjev.

AVTORSTV O FOTOGRAFIJ

Udeleženci natečaja jamčijo, da so avtorji poslanih fotografij. 
Avtorji poslanih fotografij s sodelovanjem na nagradnem natečaju dovoljujejo, da
Turistično društvo Mokronog fotografije brezplačno uporablja v promocijske namene
(brošure, zloženke, spletne strani …).
Turistično društvo Mokronog se zavezuje, da bo vsaka objavljena fotografija avtorsko
označena.

PRIJAVE

oi.trebnje@jskd.si

Rok za prijavo oz. oddajo fotografij je petek, 30.
september 2022.
Oddaja fotografije skupaj s prijavnico je možna le
na elektronski naslov:

Ž IRIJA

Alenka Stražišar Lamovšek (predsednica žirije)
predstavnik Turističnega društva Mokronog
predstavnik Občine Mokronog-Trebelno

Prispele fotografije bo ocenila tričlanska žirija:

Žirija bo izbrala fotografije, ki bodo služile za
promocijske materiale Turističnega društva
Mokronog.
Žirija bo izbrala tudi pet (5) fotografij, ki bodo
natisnjene na razglednice Občine Mokronog-
Trebelno.

Zoper odločitev žirije pritožbe niso možne,
odločitev je dokončna.

NAGRADE

Pet fotografij po izboru žirije bo natisnjenih na
razglednice Občine Mokronog-Trebelno.
Avtorji izbranih fotografij bodo prejeli praktične
nagrade v obliki darilnih bonov. 

DODATNE INFORMACIJE

e-naslov: oi.trebnje@jskd.si
tel. št: 07/348-12-50 ali 07/348-12-51

JSKD Območna izpostava Trebnje:

STROKOVNA
SPREMLJEVALKA
NATEČAJA

Alenka Stražišar Lamovšek je etnologinja in
kulturna antropologinja, ki je dobršen del svojega
zanimanja posvetila fotografiji. V začetku se je
ukvarjala predvsem z dokumentiranjem
vsakdanjega življenja, kar je bilo povezano z
raziskavami na področju etnologije, kasneje pa je
svoje zanimanje posvetila družinski lifestyle
fotografiji.

Turistično društvo Mokronog v sodelovanju z Javnim skladom RS za
kulturne dejavnosti (JSKD), Območno izpostavo Trebnje in Občino
Mokronog-Trebelno razpisuje 

Fotografski natečaj 
RAZGLEDI OBČINE MOKRONOG-TREBELNO,
 

ki je namenjen vsem, ki se ljubiteljsko ali profesionalno ukvarjajo s
fotografijo in prihajajo z območja Temeniške in Mirnske doline – občine
Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje. Na natečaju lahko
sodelujejo vsi ljubitelji fotografiranja ne glede na starost ali znanje s
področja fotografije, udeležba na natečaju je brezplačna. Foto: Franc Pepelnak PEP


