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Dober dan
Letošnje šol-

sko leto zače-
njamo mirno, 
u m i r jeno,  na 
običajen način, 
brez mask v šol-
skih prostorih. 
In vsi si želimo, 
da bi ga tako 
tudi nadaljevali 

in zaključili. 
Polni pričakovanj, upanja in načrtov pa 

ga ponosno začenjamo tudi mi, zaposleni 
v občinski upravi in člani občinskega 
sveta. Veselimo se namreč, ker število 
predšolskih in šolskih otrok tudi v naši 
občini iz leta v leto narašča, posledično 
pa se zavedamo obveznosti, ki nam jih ta 
trend nalaga. V naslednjih dveh letih je 
treba na Trebelnem k šoli dograditi vsaj 
dve igralnici za predšolsko vzgojo in spre-
mljevalne prostore ter za šolsko kuhinjo 
in jedilnico. V štirih letih pa bo v Mo-
kronogu treba dograditi vrtec z novimi 
štirimi oddelki. Za obe načrtovani naložbi 
je že naročena izdelava idejne zasnove. Ko 
bodo v  nastajajočem dokumentu potrebe 
in želje šole in vrtca usklajene z idejami 
projektanta, ga bomo javno predstavili. 

Na cestnem področju zaradi vsesplošno 
znanih rasti cen v gradbeništvu dela ne 
potekajo čisto po predvideni časovnici, 
so pa investicijska vzdrževalna dela na 
Gubčevi cesti vseeno v zaključni fazi. Tre-

nutno urejajo bankine in ostale obcestne 
površine, nato pridejo na vrsto označitve 
talnih in postavitve vertikalnih označb 
in ostale prometne signalizacije. Vem, 
da obrambno-zaporna plast asfalta na 
vozišču Gubčeve ceste ni položena tako, 
kot smo si vsi skupaj želeli in pričakovali. 
Občina je kot naročnik asfalterskih del 
izvajalcu že sporočila konkretne očitke, 
ki so privedli do številnih ogledov in obo-
jestranskih dokazovanj. Izvajalec asfal-
terskih del se v zagovor za slabo položen 
asfalt sklicuje na veljavne normative, ki 
jih predpisuje področna zakonodaja, pri 
tem pa priznava, da je zaporni sloj asfalta 
položen nekoliko slabše, ne pa tako slabo, 
da bi morali celotno površino odstraniti 
in ponovno poasfaltirati. Vseeno občina 
in jaz osebno od izvajalca zahtevamo, da 
predloži poročilo o izvedenih asfalter-
skih delih na Gubčevi cesti, ki ga mora 
izdelati uradna institucija, ki se ukvarja 
z raziskavo gradbenega materiala (kot 
npr. raziskovalni inštitut za gradbene 
materiale IGMAT d. o. o.). Dokler občina 
ne prejme poročila, nadzor ne bo potrdil 
finančne situacije, ko bo ta izstavljena. 

Po obnovi Gubčeve ceste nam za letos 

ostane še obnova lokalne ceste Češnjice 
Reber–Bogneča vas. Te naložbe se lotimo 
takoj po zaključku Gubčeve ceste. 

Na področju vodooskrbe se lahko po-
hvalimo, da gradnja vodovoda Češnjice 
Reber–Bogneča vas poteka skladno z 
načrtovano časovnico, pa vendarle z 
manjšim časovnim zamikom zaradi iz-
vedbe klornega šoka in preizkusa tesnosti 
novega cevovoda. Razlogi za to so v suši 
in pomanjkanju vode. Od komunale smo 
dobili zeleno luč za priklop novega cevo-
voda na javni vodovod šele v teh dneh.

Že večkrat sem se osebno in javno za-
hvalil našim gasilcem. In to ponavljam 
tudi tokrat: hvala za vse aktivnosti, 
prizadevanja in čas pri reševanju in od-
pravljanju posledic ob neurjih 1. maja in 
2. junija, še posebej pa za udeležbo pri 
gašenju največjega gozdnega požara na 
Krasu. 

Spoštovani občani in občanke, sku-
paj smo orali ledino samostojne občine 
Mokronog-Trebelno, 16 let smo skupaj 
načrtovali in uresničevali ideje, zdaj se to 
zaključuje. Upam, da bom imel v zadnji, 
decembrski številki letošnjega Odseva še 
možnost na tem mestu izraziti svoje misli 
in občutke, povezane z našim medseboj-
nim sodelovanjem. Do takrat pa vsem 
lep pozdrav.

Župan Anton Maver
 

Zahvala PGD Mokronog

Zahvaljujemo se gasilcem iz PGD Mokro-
nog, ki so v petek, 15. 7. 2022, v najkrajšem 
možnem času prihiteli gasit garažo in v njej 
avto. Sicer je vse v celoti pogorelo, vendar 
pa ognjeni zublji, zahvaljujoč gasilcem, niso 
zajeli stanovanjske hiše.

Tako, da se še enkrat iz srca hvala gasil-
cem za ves trud in pomoč. Lahko smo pono-
sni na njih, saj velikokrat izpostavljajo tudi 
svoja življenja, medtem ko rešujejo druga.

Zato jim želimo srečo pri nadaljnjih ga-
silskih podvigih.

 Družini Sluga in Fajfar

»NE ZA ŠOLO, 
ZA ŽIVLJENJE SE UČIMO.« 

Seneka 
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Občinski svet je 27. julija 
2022 opravil 17. redno sejo 
Občinskega sveta. 

Na seji je bilo prisotnih 8 članov. Na 
dnevnem redu je bilo 15 točk.
1. Poročilo o izvrševanju proračuna 

Občine Mokronog-Trebelno v prvem 
polletju 2022

Realizacija prihodkov proračuna v 
obdobju od 01. 01. 2022 do 30. 06. 2022 
v bilanci prihodkov znaša 2.218.031,14 € 
oziroma 47,3 % veljavnega plana za leto 
2022. V računu financiranja na strani 
odhodkov je bila realizacija v navedenem 
obdobju 123.106,98 € oz. 50 %. Plačilo 
obresti poslovnim bankam za vse dolgo-
ročne kredite je znašalo v višini 4.238,55 
€ oziroma 28,3 %. Realizacija prihodkov 
je vezana na dejanska 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 2022 verjetno ne 
bodo realizirani v skladu z načrtovanimi. 

Odhodki proračuna so realizirani v 
višini 2.093.475,29 €, kar v primerjavi s 
sprejetim proračunom predstavlja 42,4 
%. Kljub temu da je realizacija na vseh 
sklopih odhodkov pod planom, je največje 
odstopanje na investicijskih odhodkih in 
na investicijskih transferih, saj bo realiza-
cija le-teh v drugi polovici leta.

V prvem polletju leta 2022 po sprejemu 
proračune ni prišlo do nastanka in vklju-
čitve novih obveznosti v proračun Občine 
Mokronog-Trebelno na podlagi 41. člena 
ZJF. Med odhodke in druge izdatke 
proračuna v prvem polletju leta 2022 so 
vključene tudi prenesene obveznosti iz 
preteklega leta. Obveznosti iz leta 2021 so 
bile  vplačane v januarju 2022.

V prvi polovici leta je bilo zaradi 
plačevanje računov v zakonskem roku 
izvedenih osem sklepov o prerazporeditvi 
sredstev v skupni višini 28.368 €. Sklep: 
Občinski svet Mokronog-Trebelno se je 
v skladu s prvim odstavkom 63. člena 
Zakona o javnih financah seznanil s 
polletnim poročilom o izvrševanju 
proračuna občine za leto 2022.
2. Občinski svet Občine Mokronog-

-Trebelno je sprejel predlagano drugo 
dopolnitev letnega načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine 
Mokronog-Trebelno za leto 2022.

3. Občinski svet Občine Mokronog-Tre-
belno je sprejel sklep o pridobitvi sta-
tusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena na nepremičnini parc. št. 17/12 
k.o. Trebelno.

4. Občinski svet Občine Mokronog-Tre-
belno je sprejel sklep o ukinitvi statusa 
javnega dobra v predloženi vsebini.

5. Elaborat o oblikovanju cene izvaja-
nja storitev javne službe ravnanje z 
odpadki na območju Občine Mokro-
nog-Trebelno: skupna  cena  zbiranja  
in  odlaganja  mešanih komunalnih  
odpadkov  (brez  cene  za zbiranje bio-
loških odpadkov) znaša 0,2915 EUR/kg 
in je za 6,09 % višja od zadnje potrjene 
cene. Ob upoštevanju porazdelitve 
načrtovane mase odpadkov glede na 
obračunsko prostornino zabojnikov 
in ob upoštevanju frekvence odvozov 
cena zbiranja in odlaganja mešanih 
komunalnih odpadkov (brez bioloških) 
za 80 litrski zabojnik znaša 7,1141 EUR 
(brez DDV). Skupni strošek ravnanja z 
odpadki na računu bo za uporabnika 
80 litrskega zabojnika za preostanek 
odpadkov, po predlagani spremembi 
cen zbiranja in odlaganja izvajalca 
Komunala Trebnje d.o.o. in z upošte-
vanjem spremenjene cene obdelave 
izvajalca Snaga d.o.o., znašal 9,9421 
EUR (brez DDV), kar je od sedanjega 
stroška več za 4,31 % (povečanje meseč-
nega stroška uporabnika za 0,41 EUR 
brez DDV). Strošek za uporabnika 
80 litrskega zabojnika za biološko 
razgradljive  odpadke se poveča za 
24,63 %, kar znaša 7,35 EUR. Občin-
ski svet Občine Mokronog-Trebelno 
je sprejel Sklep o oblikovanju cene 
izvajanja storitev javne službe rav-
nanja z odpadki na območju Občine 
Mokronog-Trebelno.

6. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja 
storitev javne službe odvajanje in 
čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode na območju Občine 
Mokronog-Trebelno: nov predlog cen 
znaša:

• cena odvajanja komunalne in pada-
vinske odpadne vode iz javnih površin 
0,3424 EUR/m3;

• cena odvajanja padavinske odpadne 
vode s streh 0,0123 EUR/m3;

• cena čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode z javnih površin 0,6071 

EUR/m3;
• cena čiščenja padavinske odpadne vode 

s streh 0,0077 EUR/m3;
• cena storitev, povezanih s  pretočnimi 

in nepretočnimi greznicami in MKČN 
0,3079 EUR/m3;

• cena omrežnine odvajanja komunalne 
odpadne vode  DN 20 1,5734 EUR/
vodomer na mesec (za ostale velikosti 
vodomerov se poračunava po faktorjih 
iz Uredbe o metodologiji za oblikova-
nje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 
102/12 in 76/17);

• cena omrežnine čiščenja komunalne 
odpadne vode DN 20 0,6466 EUR/ 
vodomer na mesec (za ostale velikosti 
vodomerov se poračunava po faktorjih 
iz Uredbe o metodologiji za oblikova-
nje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 102/12 
in 76/17);

• cena omrežnine za odvajanje padavin-
ske odpadne vode s streh 0,0005 EUR/
m3;

• cena omrežnine čiščenja padavinske 
odpadne vode s streh -0,0001  EUR/
m3;

• cena omrežnine za čiščenje grezničnih 
vsebin in gošč in MKČN 0,0934 EUR/
m3;

Občinski svet Občine Mokronog-Tre-
belno je sprejel Sklep o oblikovanju cene 
izvajanja storitev javne službe odvajanje 
in čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode na območju Občine Mo-
kronog-Trebelno.
7. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja 

storitev javne službe oskrbe s pitno 
vodo na območju Občine Mokronog-
-Trebelno: nov predlog cene znaša:

– cena vodarine 0,8382 EUR/m3 
– cena omrežnine DN 20 8,8777 EUR/

mesec (za ostale velikosti vodomerov 
se poračunava po faktorjih iz Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen stori-
tev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list 
RS, št. 87/12 in 102/12).

Občinski svet Občine Mokronog-Tre-
belno je sprejel Sklep o oblikovanju cene 
izvajanja storitev javne službe oskrbe s 

>>

Poročilo s sej Občinskega sveta
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pitno vodo na območju Občine Mokro-
nog-Trebelno.
8. Organizacija predšolskega varstva 

v vrtcu Mokronožci v šolskem letu 
2022/2023: Na povabilo šole za vpis 
otrok v vrtec v novem šolskem letu 
je prispelo 60 vlog, od tega jih 16 ni 
izpolnjevalo pogoja vpisa na dan 1. 
september 2022. Komisija je pregledala 
vloge in jih ocenila v skladu z merili 
iz Pravilnika o kriterijih in postopku 
za sprejem otrok v vrtec ter opravila 
prednostni vrstni red. V času razpisa 
je prispelo tudi 8 vlog za premestitev 
otrok med enotami vrtca. Ker je šlo za 
premestitve iz Mokronoga na Trebelno, 
ni bilo več prostih mest za novo vpi-
sane. Šola je takoj po vpisu obvestila 
ustanovitelja – Občino Mokronog-Tre-
belno o nastali situaciji in skupaj se je 
pristopilo k iskanju rešitev. Z željo po 
zagotovitvi predšolskega varstva čim 
večjemu številu otrok se predlaga, da 
se s 1. 9. 2022 na Trebelnem odpre do-
daten oddelek. Tako bo Vrtec Mokro-
nožci s 1. 9. 2022 obratoval z 10 oddelki, 
od tega 4 na Trebelnem (71 otrok) in 6 v 
Mokronogu (109 otrok). Občinski svet 
Občine Mokronog-Trebelno sprejme 
Sklep o oblikovanju oddelkov v Vrt-
cu Mokronožci pri OŠ Mokronog za 
šolsko leto 2022–2023 v predlagani 
obliki.

9. Občinski svet Občine Mokronog-
-Trebelno se je seznanil s Poročilom o 
delu NO v letu 2021 in s Programom 
dela nadzornega odbora Občine 
Mokronog-Trebelno za leto 2022, s 
finančnim načrtom.

10.Sklep o prevzemu vaškega vodo-
vodnega sistema Češnjice-Reber in 
Bogneča vas v upravljanje ter trajno 
last Občine Mokronog-Trebelno: Na 

Občino Mokronog-Trebelno so 
prebivalci naselij Češnjice-Reber 
in Bogneča vas naslovili prošnjo 
za priključitev obstoječega va-
škega vodovodnega sistema na 
javni sistem ter s tem predajo 
teh sistemov v last in upravljanje 
Občini Mokronog-Trebelno. 
V skladu z 10. členom Odloka 
o izvajanju javne gospodarske 
službe oskrbe s pitno vodo v 
Občini Mokronog-Trebelno se 
na območju teh naselij izvaja 
lastna oskrba s pitno vodo, ki ni 
ustrezno urejena, zato je naloga 
občine, da vzpostavi pogoje za 
priključitev na javni sistem, kar 
ji narekuje tudi 4. člen Uredbe o 
oskrbi s pitno vodo. S prevzemom 
postanejo vaški vodovodni siste-
mi in priključki nanje del javnega 
vodovodnega sistema Trebelno, 
ki bo v upravljanju JP Komunala 
Trebnje.

Po pridobitvi lastninske pravice 
Občine Mokronog-Trebelno nad 
vodovodnim sistemom vaškega vo-
dovoda Češnjice-Reber se navedeno 
vodovodno omrežje vpiše v kataster 
javne infrastrukture Občine Mo-
kronog-Trebelno ter preda v najem 
izvajalcu in upravljavcu javne službe 
oskrbe s pitno vodo na območju Ob-
čine Mokronog-Trebelno. Občinski 
svet Občine Mokronog-Trebelno 
je sprejel Sklep o prevzemu ter 
prenosu vaškega vodovoda Če-
šnjice-Reber v javno vodovodno 
omrežje občine Mokronog-Trebel-
no in Sklep o prevzemu ter prenosu 
vaškega vodovoda Bogneča vas v 
javno vodovodno omrežje občine 
Mokronog-Trebelno.

Mojca Pekolj, direktorica OU

>>
OBVESTILO o 
javnem razpisu 
za dodelitev štipendij 
dijakom in študentom 
Občine Mokronog-
Trebelno za šolsko 
oziroma študijsko leto 
2022/2023

1. Predmet javnega razpisa: Pode-
litev štipendij dijakom in študentom 
Občine Mokronog-Trebelno za šolsko 
leto 2022/2023.

2. Okvirna vrednost in število šti-
pendij: 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 prijav-
nem obrazcu, ki je sestavni del javnega 
razpisa.

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

5. Rok za oddajo prijave in način 
oddaje: Prijavo z vsemi potrebnimi 
dokazili je potrebno oddati v zaprti 
kuverti najkasneje do 5. 10. 2022, 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 
4. 10. 2022. Vloge se pošlje na naslov: 
Občina Mokronog-Trebelno, Pod gra-
dom 2, 8230 Mokronog z oznako »Ne 
odpiraj – vloga za podelitev štipendije«.

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

7. Celotna razpisna dokumentacija 
je objavljena na spletni strani Občine 
Mokronog-Trebelno www.mokronog-
-trebelno.si
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Po Odloku o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega 
sveta in župana Občine Mokronog-Trebelno (Uradni list RS. 
št.: 26/10) je območje Občine Mokronog-Trebelno za volitve 
župana določeno kot ena (1) volilna enota, za volitve članov 
Občinskega sveta pa je območje Občine Mokronog-Trebelno 
razdeljeno na devet (9) volilnih enot. 

1. Kandidature za ŽUPANA lahko vlagajo politične stranke in 
skupine volivcev. 
Za vložitev kandidature politične stranke se uporabijo naslednji 
instruktivni obrazci:
• OBRAZEC LV-04: Kandidatura za župana
• OBRAZEC LV-05: Soglasje kandidata za župana
• OBRAZEC LV-09: Zapisnik o delu organa politične stranke, 

ki je določila kandidaturo za župana 
• Pravila politične stranke, na osnovi katerih je določila kan-

didata za župana
• OBRAZEC LV-11: Seznam udeležencev o delu organa, ki je 

določil kandidaturo
• OBRAZEC LV-16: Obrazec za podatke iz 17. čl. ZVRK

Za vložitev kandidature  s podporo skupine volivcev se upora-
bijo naslednji instruktivni obrazci: 
• OBRAZEC LV-01    (potrebno najmanj 32 podpisov podpore)
• OBRAZEC LV-04:   Kandidatura za župana
• OBRAZEC LV-05:   Soglasje kandidata za župana
• OBRAZEC LV-16:   Obrazec za podatke iz 17. čl. ZVRK

2. Kandidature za ČLANE OBČINSKEGA SVETA lahko vla-
gajo politične stranke in skupine volivcev. 

Za vložitev kandidature politične stranke se uporabijo nasle-
dnji instruktivni obrazci: 
• OBRAZEC LV-07:   Kandidatura za volitve članov občin-

skega sveta
• OBRAZEC LV-08:   Soglasje kandidatke/kandidata za člana 

občinskega sveta
• OBRAZEC LV-10:   Zapisnik o delu organa politične stranke, 

ki je določil listo kandidatov za volitve v OS
• Pravila politične stranke, na osnovi katerih je določila kan-

didata za volitve OS
• OBRAZEC LV-11:   Seznam udeležencev o delu organa, ki 

je določil kandidaturo
• OBRAZEC LV-16:   Obrazec za podatke iz 17. čl. ZVRK

Za vložitev kandidature s podporo volivcev se uporabijo nasle-
dnji instruktivni obrazci: 
• OBRAZEC LV-02: Podpora kandidaturi za člana občinskega 

sveta (potrebno najmanj 30 podpisov podpore)
• OBRAZEC LV-07: Kandidatura za volitve članov občinskega 

sveta
• OBRAZEC LV-08: Soglasje kandidata za člana občinskega 

sveta
• OBRAZEC LV-16: Obrazec za podatke iz 17. čl. ZVRK

OPOMBA:
Na listi kandidatov za člane občinskega sveta Občine Mokro-
nog-Trebelno je v posamezni volilni enoti lahko toliko kandi-
datov, kolikor se jih voli v volilni enoti. Občinski svet Občine 
Mokronog-Trebelno šteje 11 članov, in sicer: 

v 1. volilni enoti se voli 1 član OS Dolenje Laknice, Srednje Laknice, Gorenje Laknice in Sveti Vrh

v 2. volilni enoti se volita 2 člana OS naselje Mokronog z vsemi ulicami

v 3. volilni enoti se voli 1 član OS Bruna vas, Hrastovica in Most 

v 4. volilni enoti se voli 1 član OS Beli Grič, Gorenja vas pri Mokronogu, Križni Vrh, Log, Ostrožnik, Pugled pri Mokronogu, Slepšek, Ribjek

v 5. volilni enoti se voli 1 član OS Martinja vas pri Mokronogu in Puščava

v 6. volilni enoti se voli 1 član OS Brezovica pri Trebelnem, Dolenje Zabukovje, Drečji Vrh, Gorenji Mokronog, Gorenje Zabukovje, Maline, Trebelno

v 7. volilni enoti se voli 1 član OS Bogneča vas, Češnjice pri Trebelnem, Čilpah, Vrh pri Trebelnem

v 8. volilni enoti se volita 2 člana OS
Bitnja vas, Brezje pri Trebelnem, Cerovec pri Trebelnem, Jagodnik, Ornuška vas, Podturn, Radna vas, Roje pri Trebelnem in 
Štatenberk

v 9. volilni enoti se voli 1 član OS Cikava, Čužnja vas, Jelševec, Mirna vas in Velika Strmica

INSTRUKTIVNI OBRAZCI 

VOLITVE ŽUPANA IN OBČINSKEGA SVETA – 
večinski sistem 
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Osebna izkaznica 
po novem s prstnim 
odtisom

Osebna izkaznica je javna listina, s katero državljan izkazuje 
svojo identiteto in državljanstvo, kot lahko preberemo na strani 
RS Slovenije. Ta dokument nam omogoča prehajanje meja naše 
in drugih držav. 

Slika z osnovnimi osebnimi podatki je bila stalnica na osebni 
izkaznici. Z 28. marcem 2022 pa so v izdajo in veljavo stopile 
biometrične osebne izkaznice. Že na prvi pogled je osebna iz-
kaznica drugačna, hkrati pa vsebuje tudi več podatkov. Vsebuje 
34 izpostavljenih vendar zaščitenih elementov, fotografija pa je 
sedaj v treh tehnikah izdelave. Glavni element in hkrati tudi 
glavna sprememba sta 2 biometrična podatka, ki sta zapisana 
na čipu. Na čipu sta tako podoba obraza in dva prstna odtisa, 
ki bosta vzeta le državljanom, ki so starejši od 12 let. 

Nova osebna izkaznica je hkrati tudi elektronska – na čipu je 
tudi kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, ki pa je zaščiten 
z uporabniškim geslom, ki si ga uporabnik nastavi sam. S tem se 

omogoči elektronsko podpisovanje in elektronsko identifikacijo. 
QR-kode smo dodobra spoznali v zadnjih nekaj letih, ko so 

se pojavile na Covidnih potrdilih. Sedaj je QR-koda prisotna 
tudi na osebnih izkaznicah in omogoča enostavno preverjanje 
veljavnosti.

Na novih osebnih izkaznicah je dodanih tudi nekaj novih 
osebnih podatkov, kot so pošta, poštna številka in podatek o 
kraju in državi rojstva.

Ker nam nove biometrične osebne izkaznice omogočajo tudi 
elektronsko identifikacijo, jo bomo lahko, nekje 8 mesecev po 
izdaji, uporabili tudi v sistemu zdravstvenega zavarovanja. 
Tako bo biometrična osebna izkaznica lahko nadomestila 
zdravstveno.

Biometrični podatki, to sta podoba obraza in prstna odtisa, 
bodo lahko uporabljeni le pri preverjanju verodostojnosti osebne 
izkaznice in istovetnosti imetnika ob prehodu državne meje. 

Dosedanje osebne izkaznice bodo ohranile svojo veljavnost 
in jih ne bo potrebno menjati. Le tisti, ki bodo morali zaprositi 
za novo osebno izkaznico zaradi spremembe podatkov, rojstva 
ali pa jo bodo morali zamenjati zaradi poteka veljavnosti, bodo 
prejeli že novo biometrično osebno izkaznico. Te in še več 
podatkov o sami izkaznici, pridobitvi nove, veljavnosti in času 
izdelave najdete na spletni strani Republike Slovenije – Portal 
GOV.SI, ki je dostopen vsem.

Špela Dragan

Lokalne volitve 2022 - volitve 
župana in volitve članov 
občinskega sveta v občini 
Mokronog-Trebelno bodo 
potekale v nedeljo, 20. 11. 
2022. Glasovanje na voliščih bo 
potekalo od 7. ure do 19. ure.

POSEBNE OBLIKE GLASOVANJA:

1. Glasovanje po pošti

Obveščamo vse volivce, ki so oskr-
bovanci domov za starejše in nimajo 
stalnega prebivališča v domu in voliv-
ce, ki so na zdravljenju v bolnišnicah 
ali zdraviliščih, v zaporu ali v priporu, 
da lahko glasujejo po pošti, če to 
sporočijo Občinski volilni komisiji 
najkasneje deset (10) dni pred dnem 
glasovanja, to je do srede 09.11.2022. 
Na enak način lahko glasujejo tudi 
invalidi, če predložijo odločbo pri-
stojnega organa  o priznanju statusa 
invalida. Po pošti lahko glasujejo tudi 

volivci, ki jim je odrejena izolacija 
zaradi okužbe s SARS-CoV-2. Ob-
vestilu je potrebno priložiti ustrezno 
potrdilo.
Pri ugotavljanju izida glasovanja po 
pošti z območja Slovenije se upošte-
vajo glasovnice, ki bodo prispele na 
sedež Občinskih volilnih komisij do 
ponedeljka, 21. 11. 2022 do 12. ure.

2. Glasovanje na domu

Volivci, ki se zaradi bolezni ne mo-
rejo osebno zglasiti na volišču, kjer 
so vpisani v volilni imenik, lahko 
glasujejo pred volilnim odborom na 
svojem domu, če to sporočijo Občin-
ski volilni komisiji najkasneje tri (3) 
dni pred dnem glasovanja, to je do 
srede, 16. 11. 2022.

3. Predčasno glasovanje

Volivce obveščamo, da bo potekalo 
predčasno glasovanje za vse, ki bodo 

na dan volitev odsotni iz kraja stalne-
ga prebivališča (kjer so sicer vpisani v 
volilni imenik), 
v sredo 16. 11. 2022,  od 7. ure do 19. 
ure
na naslovu: Pod Gradom 2, Mokronog 
– UKS, avla kulturne dvorane. 

Prosimo volivce, ki se nameravajo 
udeležiti predčasnega glasovanja, da 
imajo s seboj osebni dokument, ki iz-
kazuje njihovo identiteto ter obvestilo 
o volišču, na katerem bi imeli pravico 
glasovati v nedeljo, 20. 11. 2022. 

Obrazci so na voljo pri Občinski volil-
ni komisiji (OVK)  in na spletni strani 
www.mokronog-trebelno.si .

Za vsa vprašanja in informacije se vo-
livci lahko obrnejo na sedež Občinske 
volilne komisije.
Kontaktni podatki: tel.: 07/34 98 262 
ali 041/669 210

Mojca Pekolj, tajnica OVK

Obvestilo volivcem
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V jeseni pričenjamo nov sklop brezplačnih predavanj / delavnic, na katere
vas vljudno vabimo. Predavanja bodo potekala ob ponedeljkih med 9. in 10.
uro v hiši Medgeneracijskega ustvarjalnega središča Mokronog 
(Društvo upokojencev Mokronog, Paradiž 7, 8230 Mokronog). 

Začnemo 26. 9. 2022. Vabljeni!  
Vstop je prost.

september
26 Zdrava hrbtenica za 

starejše

Organizator: Občina Mokronog-Trebelno

Izvajalec: CKZ Trebnje

 mateja.vrabec@mokronog-trebelno.si, 07 / 34 98 266

DELAVNICE 2022

9.00-10.00

Preventiva pred padci ali 
kako dobro je moje 
ravnotežje
Izvajalec: CKZ Trebnje

Posledice povišane vrednosti 
krvnega tlaka in meritve 
krvnega tlaka

Izvajalec: CKZ Trebnje

Dih kot pomoč pri umiranju

Izvajalec: CKZ Trebnje

Telesna teža in vpliv na 
zdravje
(meritve telesne sestave in interpretacija)

Izvajalec: CKZ Trebnje

oktober
3

9.00-10.00

oktober
10

9.00-10.00

oktober
17

9.00-10.00

oktober
24
9.00-10.00

november
7 Krepitev možganov je 

najboljša obramba pred 
demenco
Izvajalec: CKZ Trebnje9.00-10.00

Živi in pusti živeti
Izvajalec: Hospic

Ko pogovor daje moč
Izvajalec: NIJZ, OE Novo mesto

Uporaba mobilnih telefonov
Izvajalec: Simbioza ganesis

Aktivno v tretjem življenjskem
obdobju - možnosti, ki jih nudi 
lokalno okolje
Izvajalec: Predstavniki lokalnih društev

november
14
9.00-10.00

november
21

9.00-10.00

november
28
9.00-10.00

december
5

9.00-10.00

September in oktober November in december

Kontakt:

OB 
PONEDELJKIH

VSTOP 
JE PROSTV HIŠI

Medgeneracijskega 

ustvarjalnega središča 

Mokronog
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FOTOGRAFSKI NATEČAJ 
RAZGLEDI OBČINE MOKRONOG-TREBELNO

NAMEN IN TE MA

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  POGO JI

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.

AVTO RSTVO FO T O GRA FIJ

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. 

DO DATNE I NFORMAC I JE

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
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Prvič v šolo
Letos je šolski prag Podružnične šole 

Trebelno prestopilo 14 nadobudnih pr-
vošolcev. V spremstvu svojih staršev so 
si najprej ogledali kratek kulturni pro-
gram, ki so ga pripravili ostali učenci s 

podružnice in tako izrekli dobrodošlico 
novincem. Po nagovoru ravnateljice OŠ 
Mokronog ge. Zvonke Kostrevc in župana 
Občine Mokronog-Trebelno g. Antona 
Mavra je razredničarka Janja Cajner 
prvošolce prijazno povabila k sebi in jim 
nadela rumeno rutico, da bodo v prometu 
bolj vidni in varni. Župan je prvošolcem 
podaril knjigo, da jih bo spominjala 

na prvi šolski dan. Vsi zbrani smo jim 
zaploskali, ko so odhajali z učiteljico, da 
spoznajo svojo učilnico. Uživali so ob 
pravljici, poustvarjali ter pripovedovali 
o svojih pričakovanjih in željah v tem 
šolskem letu. 

Razšli so se polni prijetnih vtisov z 
mislijo na nov šolski dan.

Učiteljice PŠ Trebelno

Sprejem prvošolčkov 
V Osnovno šolo Mokronog je v četrtek, 1. septembra, v 1. 

razred pogumno zakorakalo 16 otrok. Po uvodnem kulturnem 
programu in slavnostnem sprejemu, na katerem sta prvošolčke 
in njihove starše nagovorila in obdarila tudi ravnateljica in 

župan, so učenci odšli v svojo učilnico. Na pragu so prestopili 
rdeči trak, prejeli rumeno rutico in tako postali čisto pravi 
prvošolci in prvošolke. Radovedno so si ogledali učilnico, se 
zabavali v pravljični delavnici in klepetali z učiteljicama. Za 
prijeten zaključek so se na koncu še posladkali s kolački in se 
poslovili, polni pričakovanj, kaj bo prinesel naslednji šolski dan.

Učiteljici Maruša in Polona

Špela že drugo leto 
zapored zlata v 
znanju matematike

Učenka Špela Završnik je učenka, ki je pri 
pouku matematike zelo vedoželjna. Pri svojem 
delu je natančna in zelo zanesljiva. Samostojno 

in brez večjih težav se loti reševanja zahtevnejših 
matematičnih nalog in problemov. 

Na šolskem tekmovanju iz matematike je z 
naskokom dosegla 1. mesto v kategoriji 6. in 7. 
razred. Ob zelo uspešnem nastopu na regijskem 
tekmovanju se je udeležila še državnega tekmo-
vanja, kjer je dosegla visoko 9. mesto v celotni 
Sloveniji. S tem je že drugo leto zapored dosegla 
zlato Vegovo priznanje v znanju matematike.  

Špeli želimo obilo matematičnih uspehov tudi 
v prihodnje.                      Mentor: Jernej Mauko
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oddelek RIBICE

skupina METULJČKI (2)

skupina PIKAPOLONICE

skupina ŽABICE

skupina SOVICE

skupina MIŠKE

skupina JEŽKI

Pravljičnih 7 
v 
našem vrtcu



11
leto XVI., številka 60, september 2022

Obisk policistke
Otroci oddelka Čebelice, Sovice in Žabice 

smo bili v tem šolskem letu vključeni v projekt 
Pasavček, ki otroke ozavešča o pomenu pri-
penjanja z varnostnim pasom. V sklopu ome-

njenih dejavnosti nas je v oddelkih obiskala 
policistka PP Trebnje, ga. Suzana Kostrevc. 
Otrokom je predstavila, kako pomembno 
je, da med vožnjo sedijo v avto sedežu in 
uporabljajo varnostni pas. Predstavila pa je 
tudi delo policistke in pripomočke, ki jih pri 
tem uporabljajo, otroci so ob preizkušanjih 
le-teh zelo uživali.

V sredo, 4. 5. 2022, sta naš vrtec obiskala policista konjenika 
s Postaje konjeniške policije Ljubljana. Otrokom sta predstavila, 
kakšno vlogo imajo policijski konji in kaj je naloga policistov, 

ki skrbijo zanje. Policista sta obiskala vse oddelke vrtca v Mo-
kronogu. Za otroke je bil obisk konj v vrtcu pravo doživetje, saj 
so se konjema lahko približali in ju tudi pobožali.

Obisk kužkov
V ponedeljek, 9. 5. 2022, nam je dopoldne s svojim 

obiskom popestrila mamica naše deklice ga. Vesna 
Hude Ramovš, ki je s seboj pripeljala svoja šolana kuž-
ka. Otroci oddelka Sovice smo radovedno opazovali, 
kakšne pripomočke uporablja pri skrbi za svoja kužka, 
navdušeni pa smo bili nad pasjimi triki, ki sta jih izvedla 
pod vodstvom ge. Vesne, ki se profesionalno ukvarja s 
šolanjem kužkov.

Obisk policistov konjenikov iz Ljubljane

Obisk PGD 
Mokronog

V četrtek, 21. 4. 2022, smo 
otroci oddelkov Čebelice, So-
vice in Škratki obiskali gasilski 
dom v Mokronogu. Pričakal nas 
je gasilec Benjamin, ki nam je 
razkazal gasilska tovornjaka in 
opremo ter pripomočke, ki jih 
gasilci uporabljajo pri svojem 
delu. Otroci so si navdušeno 
ogledovali prevozna sredstva 
in opazovali gasilsko opremo 
ter pozorno poslušali, kaj vse 
počnejo gasilci. 

Preživeli smo zanimiv dan 
v gasilskem domu, kamor se 
vedno radi vračamo.
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Obisk Lovske družine 
Mokronog 

Lovci LD Mokronog vsako leto poskrbijo, da se 
otroci našega vrtca radi vračajo v njihovo učilnico 
na prostem, kjer otrokom na preprost način pribli-
žajo opravila in naloge lovcev.

Tudi letošnje leto smo se otroci oddelka Sovice 
in Škratki v sredo, 12. 5. 2022, odpravili v Škratkov 
gozdiček, kjer sta nas pričakala ga. Jožica in g. Ciril 
Janežič. Predstavila sta delo lovcev, njihove pripo-
močke in nam opisala nekaj pomembnih lastnosti 
gozdnih živali. Ga. Jožica je otroke ob koncu dru-
ženja razveselila še z domačimi piškoti.

Vsem posameznikom in društvom, ki se aktivno 
vključujejo v naš vsakdan, se iskreno zahvaljujemo, 
saj naredimo naše dneve še zanimivejše in bogatejše.

Zapisala: vzgojiteljica Suzana Ručman

Obisk medicinske sestre
Sredi maja je otroke obiskala medicinska sestra Tjaša 

Glavan. Ob razgovoru in demonstraciji je predstavila 
medicinske pripomočke, s katerimi se otroci srečujejo 
pri obisku zdravnika in zobozdravnika. 

Namen obiska je bil predstaviti pripomočke in s tem 
zmanjšati strah pred obiskom zdravstvenih ustanov.

Naravoslovne delavnice s starši
V sredo, 11. maja 2022, so se otroci skupaj s starši udeležili nara-

voslovnih delavnic, ki so potekale na vrtčevskem igrišču. Sprehodili 
so se skozi labirint na travniku, kjer so opazovali polžke, mravlje, 
pajke in ostale travniške živali in rastline s pomočjo lup. Skupaj so 
ustvarili polžke iz gline in ročno lutko –metulja. Ob koncu druženja 
so se posladkali s sadnimi nabodalci in piškoti.

Psička 
Justice na 
obisku

V mesecu aprilu je vse 
otroke vrtca obiskala Jerneja 
Rojc s svojo psičko Justice iz 
Društva Tačke pomagačke. 

Predstavila je društvo in 
njegovo delovanje. 

Otroci so psičko z zanima-
njem opazovali ter jo navdu-
šeno sprejeli medse. 

Terapevtski psički in njeni 
vodnici se iskreno zahvalju-
jemo za sproščeno in poučno 
druženje.

Zapisala: 
Vzg. Janja Brcar
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Nekateri otroci so komaj čakali, 
da se poletne počitnice končajo, 
drugi so si želeli, da bi trajale dlje 
časa. Nekaj pa imajo vsi otroci 
skupnega. Spet so sedli v šolske 
klopi. Za nekatere otroke je to 
razlog za veselje, za mnoge pa je 
stresno. Podobno velja za njihove 
starše. 

Tesnoba 
Obstaja več enostavnih načinov kako 

prepoznati, ali je otrokova tesnoba oziro-
ma anksioznost razlog za skrb. Če simp-
tomi tesnobe vztrajajo več kot dva tedna 
po vstopu v šolo in se zdijo čezmerni, je 
potreben posvet s strokovnjakom. 

Otroci pogosto ne znajo ubesediti svojih 
občutkov, ko so tesnobni. Tedaj so starši 
lahko pozorni na naslednje simptome:
– izogibanje aktivnostim v šoli ali izven 

nje,
– oklepanje staršev,
– nemirnost,
– bolečine v trebuhu,
– pogosti glavoboli,
– težave s spanjem,
– spremembe pri prehranjevanju,
– izražanje negativnih misli ali skrbi,
– hitra jeza ali razburjenje,
– nepojasnjen jok ali
– težave s koncentracijo.

Več o anksioznosti si lahko preberete 
na spletni strani Programa MIRA, Naci-
onalnega programa za duševno zdravje, 
dostopni na povezavi: www.zadusevnoz-
dravje.si

Kaj lahko storijo starši?
Tesnoba ob povratku v šolske klopi je 

nekaj, na kar morajo biti starši pozorni. 
Ključno je, da starši otroku, ko doživlja 
stres in občutke tesnobe, prisluhnejo. Pri 
tem naj ne zmanjšujejo pomena njegovih 
čustev. Otroku naj nudijo prostor in čas, 
da izrazi svoje občutke, brez obsojanja. 
Včasih otroku zadošča že, da ve, da nekdo 
razume, kaj doživlja. Včasih potrebuje 
več pomoči. V kolikor otrok pomoči ne 
prejme pravočasno, se lahko posledice 
kažejo v slabšem šolskem uspehu, težavah 

pri vzpostavljanju prijateljstev in drugih 
elementih otrokovega življenja, tudi izven 
šole. 

Če starši pravočasno prepoznajo znake 
stresa ali tesnobe, lahko otroku prehod v 
šolo olajšajo tako, da skupaj z njim načrtu-
jejo in se vnaprej pripravijo na prve šolske 
dni. Otroci pogosto čutijo tesnobo, ko so v 
negotovi situaciji. To je povsem običajno. 

Če otrok čuti tesnobo večer pred pou-
kom, mu starši lahko pomagajo pri pri-
pravi šolskega nahrbtnika. Vnaprej naj si 
izbere oblačila za naslednji dan. Predho-
dna priprava pomaga, da se na dan pouka 
izognemo hitenju, ki bi utegnilo okrepiti 
otrokove občutke tesnobe in stresa. Bolj, 

ko so otroku stvari poznane in jih ima pod 
nadzorom, lažje se bo sprostil in se čutil 
samozavestnega. 

Ko se otrok spoprijema z anksioznostjo, 
je v pomoč, če posebno pozornost na-
menimo njegovim zdravim življenjskim 
navadam: zdrava prehrana, kakovosten 
spanec in zadostna telesna vadba. Vse to 
prispeva k boljšemu počutju in boljšemu 
duševnemu zdravju otroka. Vse to pa 
se navsezadnje odraža tudi pri otrokovi 
osredotočenosti pri pouku in njegovemu 
počutju v šoli.

Starši naj bodo pozorni tudi na svoja 
občutja. Če ob otrokovem vstopu v šolo 
oziroma povratku v šolske klopi sami 
občutijo tesnobo ali stres, naj imajo svoje 
občutke pod nadzorom. Bolj ko bodo 
starši mirni in otroku predstavili šolo 
kot nekaj pozitivnega, lažji prehod bo 
omogočen otroku. 

Kam po pomoč?
Na spletni strani Programa MIRA se na 

zavihku Skrb za duševno zdravje nahajajo 
nasveti, kako pomagati bližnjim ob doži-
vljanju tesnobe. 

Kaj pa naj storijo starši, ko ocenijo, da 
otrok morda potrebuje pomoč strokov-
njaka? Ko bolečine v trebuhu ali glavoboli 
oziroma vsi ostali razlogi, ki jih otrok 
navede, da ne bi šel v šolo, prerastejo v 
vzorce, govorimo o odklanjanju šole. 
Starši pomoč lahko poiščejo pri svojih 
bližnjih (družina ali prijatelji), ki jim 
zaupajo, podpornih skupinah, društvih, 
svetovalnih ali strokovnih službah.

Viri za prvo pomoč v stiski in mreža 
virov pomoči so na voljo na spletni 
strani Programa MIRA na zavihku Kam 
po pomoč.

Telefoni za pomoč v stiski:
• Klic v duševni stiski 01 520 99 00 (vsak 

dan med 19. in 7. uro zjutraj).
• Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 

116 123 (24ur/ dan, vsak dan). Klic je 
brezplačen.

• TOM telefon za otroke in mladostnike 
116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). 
Klic je brezplačen.

Po NIJZ povzela P. K. L.

»Gremo v šolo«
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Prostovoljno gasilsko društvo 
Mokronog letos obeležuje že 
svojo 140. obletnico delovanja. 
Že daljnega leta 1882 je namreč 
skupina naprednih krajanov 
ustanovila takrat imenovano 
»požarno brambo«. 

To je bila prva gasilska organizacija v 
Mirnski dolini, ki danes kot Prostovoljno 
gasilsko društvo Mokronog poleg svojega 
osnovnega poslanstva – pomagati sočlo-
veku v stiski – v duhu gasilskih vrednot 
povezuje ljudi različnih generacij.

Visok jubilej smo mokronoški gasilci 
obeležili na slavnostni akademiji, ki se je 
odvijala v prostorih PGD Mokronog 11. 
junija, ter na osrednji slovesnosti, ki je bila 
teden dni kasneje, 18. junija. Svečanost 
se je začela z gasilsko parado, v kateri 

Hvala, PGD Mokronog 

Gasilci PGD Mokronog so na 
prireditvi ob 140. letnici delovanja 
podelili zahvalo za sodelovanje 
tudi Krajevni organizaciji Rdeče-
ga križa Mokronog, za kar se jim 
zahvaljujemo. 

V številnih dobrodelnih akcijah, 
ki jih organiziramo, so gasilci naša 
desna roka. Tako je bilo tudi pri 
zbiranju hrane za pomoč Ukrajini, 
kjer so, skupaj s Kamnoseštvom 
Meglič, priskočili na pomoč. 

Prostovoljke Rdečega križa vsem 
gasilcem čestitamo v njihovem 
jubilejnem letu, predvsem pa iz-
rekamo hvaležnost za njihovo ne-
sebično pomoč ob vseh nezgodah.

M. V.

Ešalon gasilcev skozi trško jedro

Svečani del praznovanja pred gasilskim domom

Slavnostna predaja ključev

Mimohod gasilcev mimo častne tribune

140 let PGD 
Mokronog
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so sodelovali številni gasilci, gasilke in 
gasilska mladina, predstavila pa so se tudi 
tipična gasilska vozila. Na prireditvenem 
prostoru pred gasilskim domom so sledili 
pozdravi gostom, slavnosti govori, pode-
litve priznanj in odlikovanj ter kulturni 
program.

V sklopu praznovanja smo svečano pre-
vzeli tudi novo gasilsko vozilo z oznako 
GVC-2. Gre za sodobno gasilsko vozilo, ki 
temelji na podvozju MAN TGM 18.340. 
Omogoča prevoz 5000 litrov vode, 200 
litrov penila in vsebuje vso opremo, ki 

jo določa Tipizacija gasilskih vozil. Še 
posebej velja izpostaviti štirikolesni po-
gon, avtomatski menjalnik, štiri izolirne 
dihalne aparate in vitel. 

Ključe novega vozila je od župana g. 
Antona Mavra in poveljnika Matjaža 
Lovšeta prevzel šofer Matjaž Perc, ki se je 
pri tem obvezal, da bo zanj vzorno skrbel. 
Domači župnik dekan Klavdio Peterca je 
poskrbel za blagoslov. 

Na novo vozilo smo mokronoški gasilci 
zelo ponosni, saj predstavlja veliko pri-
dobitev za društvo in tudi širšo okolico, 
z njim pa bomo lahko še učinkoviteje 
ukrepali. V kratkem obdobju pred sve-
čanim prevzemom smo z njim sodelovali 
kar na 33 intervencijah, saj je bila narava 
v tem času res neizprosna. Staro vozilo 
GVC 24/50, od katerega smo se poslovili 
po dveh desetletjih, bo svoje poslanstvo 
nadaljevalo na Hrvaškem, v DVD Donja 
Stubica. Velika zahvala za nakup novega 
vozila gre Občini Mokronog-Trebelno, 
ki je zagotovila znaten del sredstev, do-
natorjem in tudi vsem krajanom, ki ste 

pomagali s svojimi prispevki. V sklopu 
praznovanja smo najbolj zaslužnim po-
delili zahvale in spominske plakete. 

Ob jubileju smo s strani Gasilske zveze 
Slovenije prejeli tudi zlato plaketo Gasil-
ske zveze Slovenije, ki jo je podelil član 
OU GZS Slavko Jalovec. Plakete in odliko-
vanja so prejeli tudi nekateri posamezniki, 
in sicer plaketo gasilskega veterana Jože 
Mojsilovič, odlikovanje Gasilske zveze 
Slovenije prve stopnje Andrej Jevnikar in 
plamenico Gasilske zveze Slovenije prve 
stopnje Alojz Bregant. Svečanemu delu 
praznovanja je sledila gasilska veselica z 
ansamblom Firbci, ki je ob velikem številu 
obiskovalcev in izjemnem vzdušju trajala 
še dolgo v noč.

Za nami je še eno uspešno desetletje 
delovanja. Ker si želimo, da bo tako tudi v 
bodoče, se trudimo v naše vrste pridobiti 
čim več mladih, pri katerih, tako kot pri 
ostalih gasilcih, velik poudarek dajemo 
izobraževanju in povezovanju.

za PGD Mokronog
Andrej Jevnikar in Tadej Grabnar

V petek, 15. julija 2022, smo iz 
medijev izvedeli, da je na Krasu 
zagorelo. 

Zaradi izredno sušnega obdobja, ugo-
dnih vetrovih razmer in težko dostopnega 
terena se je požar hitro razplamtel. 

Takrat si še nikakor nismo predstavljali, 
da gre za začetek največjega požara v zgo-
dovini samostojne Slovenije. V nedeljo, 
17. julija, je bil že aktiviran državni načrt 
zaščite in reševanja ob velikem požaru v 
naravnem okolju, kar med drugim omo-

goča aktiviranje gasilskih enot ter drugih 
sil za zaščito, reševanje in pomoč izven 
prizadete regije. Aktivacija gasilskih regij 
se je postopoma širila, saj je bilo potrebno 
poleg zadostne količine gasilske tehnike 
zagotoviti tudi ustrezne zamenjave ekip 
zaradi visoke izčrpanosti.  

Gasilska regija Dolenjska (GRD), v se-
stavi Gasilske zveze (GZ) Trebnje, Novo 
mesto in Šentjernej, je bila tako s strani 
štaba na kraju intervencije prvič pozva-
na na pomoč v nočno izmeno 20. julija 
2022. Gasilsko poveljstvo občine (GPO) 
Mokronog-Trebelno je ob prvem pozivu 

zagotovilo aktiviranje enot PGD Mokro-
nog z vozilom GVC-2 s 5.000 litri vode in 
štirimi gasilci ter PGD Trebelno z vozilom 
GV-1 in tremi gasilci. Kljub posredovanju 
na več kot 180 kilometrov oddaljenem 
požarišču Lokvica–Hudi Log– Kostanje-
vica na Krasu smo s preostalimi vozili in 
enotami še vedno vzdrževali zadostno 
operativno javno gasilsko službo v domači 
občini, kjer sta poleg ostalih manjših ga-
silskih vozil ostali še dve gasilski cisterni, 
in sicer GVC 16/25 PGD Mokronog in AC 

Novo gasilsko vozilo GVC-2

Poročilo posredovanja enot GPO Mokronog-Trebelno na Krasu

>>

Polnjenje gasilskih cistern z vodo za gašenje. Foto: PGD Mokronog Foto: PGD Šentlovrenc
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16/40 PGD Trebel-
no. Nočna izmena 
je imela zaradi po-
polnega brezvetrja 
zelo ugodne raz-
mere za varova-
nje požarišča ter 
omejevanje robov 
požarnih sektorjev, 
da ne bi prišlo do 
požarnih presko-
kov čez cestišča. 

Drugi poziv in 
odprava društev 
GPO Mokronog-Tre-
belno je bila v dnevno izmeno 22. julija 
2022. Na območju Temnica–Renški 
Vrh–Opatje selo–Nova vas so posredovale 
enote PGD Mokronog z vozilom GVC-2 
in tremi gasilci, PGD Trebelno z vozilom 
GV-1 in petimi gasilci, PGD Štatenberk z 
vozilom GVV-1 in šestimi gasilci, pridru-
žil pa se jim je tudi gasilec iz PGD Velika 
Strmica. Gašenje je otežil močan veter, 
težko dostopen teren in neznana količina 
neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS) 
iz prve svetovne vojne, zaradi česar je 
bilo z gasilskimi vozili izredno težko in 
nevarno prodirati v notranjost požara. 
Posledično je imelo veliko ključno vlogo 
pri omejevanju požara tudi gašenje iz 
zraka. Poleg aktivnega gašenja naših enot 
se je izvajalo tudi protipožarno preseko v 
širini 10 m zahodno od smeri Temnica– 
Renče. Celotno območje je bilo izjemno 
zadimljeno, izpostavljeni gasilci so težje 
dihali, občutek v očeh je bil pekoč. Za-
radi neugodnih vremenskih razmer in 
močnega pomanjkanja vode za gašenje, 
ki jo je bilo potrebno dovažati, so bile 
v popoldanskih urah enote primorane 
izvesti hiter umik. Prišlo je do požarnih 
preskokov, zato so se enote po počitku 
prestavile na druga območja.

Tretja odprava društev GPO Mokro-
nog-Trebelno je bila v nočno izmeno 23. 
julija 2022, in sicer na območje Miren z 
okolico. Posredovale so enote PGD Tre-
belno z vozili AC 16/40, GV-1 ter osmimi 
gasilci, PGD Sveti Križ z vozilom GVV-1 
in petimi gasilci, pridružil pa se jim je 
še gasilec iz PGD Štatenberk. Zaradi 
zagotavljanja vsaj dveh gasilskih cistern 
v občini je PGD Mokronog z vozili GVC 
16/25 in GVC-2 ostal doma v pripravlje-
nosti. Vremenske razmere so se ponoči 
znova umirile, zato so enote v obliki 
patrulj izvajale oglede ter gasile manjša 

požarišča. Do požarnih preskokov ni 
prišlo. Planirana je bila že četrta odprava 
GRD z večjimi vozili, ko se je požar umiril 
do te mere, da so iz štaba sporočili zgolj 
potrebo po manjših gasilskih vozilih za 
gašenje gozdnih požarov (GVGP-1). V 
našem GPO s takim vozilom razpolaga 
zgolj PGD Trebelno, ki je nato izmenoma 
s petimi gasilci posredovalo, opravljalo 
oglede in gasilo manjše začetne požare 
od 26. do 28. julija.

Na tem mestu bi se rad iskreno zahvalil 
vsem sodelujočim, ki ste znova dokazali, 
kaj pomeni poslanstvo gasilca. Bilo je 
nekaj poškodovane opreme, kot so cevi 
in ročniki, ki jih je ob hitrem umiku za-
jel požar, a nič zato. Veseli me, da smo s 
svojo tehniko in znanjem lahko pomagali, 
da se ni nihče od nas huje poškodoval, 
ter da smo se po vsakodnevnem več kot 
12-urnem posredovanju kljub utrujenosti 
varno vrnili v domačo garažo. 

Z gasilskim pozdravom: »Na pomoč!«
Matjaž Lovše,

poveljnik PGD Mokronog in
nam. poveljnika 

GPO Mokronog-Trebelno

Ognjena 
pošast, ki 
je upepelila 
Kras
Konec julija je cela Slovenija 
dihala in trepetala za Kras. 
Ognjeni zublji so požirali drevo 
za drevesom in se na svoji poti 
niso ustavili. Po nekaj dneh je 
vse kazalo na to, da se je požar 
umiril, nihče pa ni niti slutil, da 
najhujše šele prihaja.

Vremenske razmere niso prizanašale 
gasilcem in gasilkam, ki so se neumor-
no borili z ognjem. Ker tamkajšnja 
društva sama niso zmogla tako velikih 
naporov, so na pomoč poklicala dru-
štva iz cele Slovenije. In rezultat po 
enotedenski agoniji – približno 3500 
hektarjev požganega območja, sloven-
ski helikopterji in letala so leteli 224 ur 
in odvrgli več kot dva milijona litrov 
vode, na pomoč so prileteli tudi hrva-
ški ter italijanski kanader, romunski 
letali, avstrijski in slovaški helikopter, 
vsakodnevno je gasilo približno 1000 
gasilcev, zgorela je lovska koča, precej 
uničene opreme, na pomoč pa so pri-
šli tudi gasilci iz sosednjih držav. Če 
zaključimo v parih besedah, je bil to 
brez dvoma največji požar v zgodovini 
Slovenije.

Vendar, kaj človeka žene, da se doma 
poslovi od družine in se poda v ognjene 
zublje? Če vprašaš gasilce, je njihov 
odgovor: »Nekaj mi pravi, da moram 
pomagati.« Ne glede na vse, ne glede 
na to, da jim je ogenj že nagnal strah 
v kosti in je malo manjkalo, da se ne 
bi vrnili domov, ne glede na to, da jih 
noge komaj še držijo, gosti črni dim 
pa jim otežuje dihanje, oni se vedno 
znova podajo v boj z žgočo pošastjo, 
ki vse pred seboj spreminja v pepel. 
Gasilec, član PGD Štatenberk in član 
petkove odprave na Kras, je opisal, s 
čim so se morali spopasti poleg ognja: 
»Granate pokajo precej bližje, kot bi si 
lahko mislil. Ni ti ravno vseeno, ko se s 
cevjo pomikaš gasit v gozd.« Območje 

Preprečevanje požarnega preskoka z aktivnim gašenjem požarnega 
roba. Spodaj je vidna protipožarna preseka. Foto: PGD Šentlovrenc

>>

Prihod izmene konvoja vozil GRD in sreče-
vanje z enotami nočne izmene. Foto: PGD 
Mokronog
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je polno še neaktiviranih bojnih sredstev 
iz časov vojne in ta so podlegla ognjenim 
zubljem ter eksplodirala, s tem pa pred-
stavljala še dodatno nevarnost in težavo 
za gasilce.

Gasilci PGD Štatenberk so povedali, 
da so jim napisi zahvale ob cestah in 
ploskanje prebivalcev tamkajšnjih vasi 
pustili cmok v grlu, a hkrati dali moči, 
da so zdržali še tako velike napore, saj so 
vedeli, da je novi konvoj gasilskih vozil 

za tamkajšnje prebivalce pomenil nove 
ljudi, ki so pripravljeni na bitko. »Ko 
nam ni uspelo ubraniti požarne linije in 
smo se morali urgentno umakniti nazaj v 
dolino, mi je bilo hudo, ko smo se vrnili v 
vas. Tam so nam ljudje ploskali ob cesti, 
sam pa sem vedel, da nam ni uspelo,« 
je povedal eden od udeleženih gasilcev 
PGD Štatenberk. Gasilci so za prebivalce 
ogroženih vasi predstavljali tisto edino 
upanje, edino rešitev.

Povedali so, da so ljudje na Krasu za njih 
res dobro poskrbeli s pijačo in hrano. Tudi 
sami niso ostali ravnodušni ob pogledu na 
črna ožgana tla in debla, ki so stala tik ob 
vasici, v kateri so prebivalci na balkonih 
nemočno spremljali, kako ognjeni zublji 
požirajo drevo za drevesom. Član PGD 
Štatenberk, ki je bil v petkovi dnevni iz-
meni, je ubesedil svoje občutke: »Obseg 
požara, ki ga vidiš, in nemoč, ki jo občutiš 
kljub ogromnemu številu ljudi in opreme, 
je nepredstavljiva.«

Vendar želja po pomoči je bila večja od 
strahu. Tudi na ravni GPO Mokronog-
-Trebelno so si društva med seboj po-
magala in marsikatero društvo je v svoje 
vozilo vzelo gasilca sosednjega društva, 
saj so vsi imeli le en cilj – ustaviti ognjeno 
kalvarijo na Krasu. Med tisoči in tisoči 
gasilcev, tudi med poklicnimi, si težko 
našel človeka, ki se je s takšnim požarom 
v svojem gasilskem stažu že kdaj srečal. 
Tudi poklicni gasilci, ki si kruh služijo s 
pomočjo ljudem v težavah, pri katerih 
je gašenje požarov njihov vsakdan, so 
povedali, da takih razsežnosti in hkrati 
tudi logistike, organizacije gasilcev na 
požaru, še niso videli in doživeli.

Več kot teden dni je cela Slovenija dihala 
za Kras. Vsi smo upali na dež. Čeprav smo 
ga potrebovali tudi sami, bi se mu z ve-
seljem odrekli, če bi ga lahko zato poslali 
na Kras. Pri reševanju in gašenju je poleg 
prostovoljnih in poklicnih gasilcev sode-
lovala tudi policija, vojska in gozdarji – se-
kači, ki so prav tako pripomogli k omejitvi 
požara. Slovenci smo zopet dokazali, da 
znamo stopiti skupaj, kadar je potrebno 
in da marsikdo v prostovoljnem gasilstvu 
pusti svojo dušo in srce.

Špela Dragan

V pripravljenosti. Foto: Matej Dragan Požar na Trstenjaku od daleč, foto Nejc Dragan

Ekipa PGD Štatenberk s članom PGD Velika Strmica, foto Blaž Zore



18
ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

Telovadba na prostem
Ob torkih smo se ob 8. uri dobivali pred 
Gasilnim domom Mokronog. S telovadbo 
smo poskrbeli za telo, s klepetom pa za 
dušo. Mihaeli je telovadba dala navdih, da 
je kaj lepega tudi zapisala. Ob zaključku 
je takole presenetila vaditeljice:

Zdaj šolsko leto se je sklenilo,
se naše telo je lepo okrepilo.

A na rekreacijo ne bomo pozabili,
vsako jutro nekaj gibov naredili.

Hoja nam prišla je že v kri,
zato se je vsak veseli.

Večkrat zdravih nasvetov bomo se držali,
da še dolgo dolgo zdravi bomo ostali.

A sedaj se prisrčno zahvaljujemo,
saj s tvojo pomočjo telo lepo utrjujemo.

Lepo s tabo je bilo,
naj še dolgo bo tako.

A za konec si želimo,
da spet kmalu se dobimo.

 skupina Florijančki

Dogovorili smo se, da po počitnicah 
spet nadaljujemo. Pridruži se nam tudi 
ti. Začeli smo prvi torek v septembru. 

Anita Hočevar

Minulo soboto smo se člani TD Mokronog udeležili 22. sve-
tovnega festivala praženega krompirja na Bledu v organizaciji 
Društva za priznanje praženega krompirja. Že ob prihodu smo 
opazili preko 80 razstavnih prostorov. Da ne bomo koga izpusti-
li, raje povejmo, da so bile prisotne ekipe iz vseh regij Slovenije, 
pa tudi nekaj iz tujine.

Naša ekipa je že zgodaj pričela s pripravo. Časa je bilo sicer 
dovolj, pripraviti 50 kilogramov praženega krompirja pa tudi 
ni ravno mačji kašelj.

Do uradne otvoritve ob 9. uri so vse ekipe že olupile čebulo, 
kuhale krompir, sekljale in rezljale ostale sestavine, ki so jih 
še skrivale pred očmi obiskovalcev. Množica mimoidočih je 
radovedno tipala za recepti. Morda so se nekateri ustavljali pri 
stojnicah zgolj zaradi prigrizkov in »ta kratkega«. 

Po uradni otvoritvi, ki jo je popestrila godba na pihala Zagorje, 
se je začelo »tisto ta pravo«. Zadišalo je po praženem krompirju, 

vmes pa so se oglašale harmonike s spremljevalnimi inštrumenti 
in glasovi v znanih domačih melodijah.

Na oko smo izračunali, da je bilo do 12.30, ko se je začelo 
poizkušanje, morebiti spraženega 3500 kg krompirja. 

Obiskovalci, turisti, dnevni popotniki, znane osebnosti, nava-
dni ljudje, mimoidoči radovedneži in otroci z dedki in babicami 
so napolnili prireditveni prostor do zadnjega kotička. Krompir z 
ocvirki, krompir s tremi paprikami, krompir s skrivno začimbo, 
krompir s čokolado in lešniki, krompir z brusnicami, krompir 
kar tako; vse to se je ponujalo. Z lončenimi ali s papirnatimi 
posodicami v rokah so ljudje hiteli od »štanta do štanta« in na 
koncu ugotovili, da so se ga najedli za naslednjih 14 dni. Vsaj tako 
so zagotavljali. Prepričani smo, da so ga po sobotnih skrivnih 
receptih že naslednji dan pripravljali za nedeljsko kosilo.

Mnogi so menili, da pražen krompir ni samo krompir, ampak 
je to zagotovo svetovna kulinarika. Seveda je, saj so ga v soboto 
poizkusili domala ljudje z vsega sveta.

TD Mokronog

Krompir, ki ni samo krompir …

Foto: Aleš Udovč
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Poletje je prineslo lepo vreme in z njim številne aktivnosti 
našega kolesarskega kluba. 26. 6. 2022 se je odvijal 16. kolesar-
ski maraton po Mirnski dolini, na katerem je 100 prijavljenih 
kolesarjev lahko izbiralo med trasami dolžin 51,32 in 12 km 
(družinski maraton). 

K zelo uspešni izvedbi prireditve so poleg naših članov močno 
pripomogli motoristi (spremljanje kolesarjev), člani Turističnega 
društva Mokronog (priprava praženega krompirja) ter prosto-
voljni gasilci iz Mokronoga (priprava hrane in pijače), Krmelja 
in Tržišča. Zahvaljujemo se vsem naštetim kot tudi Krajevni 
skupnosti Krmelj (priprava okrepčilne postaje na Hinjcah) in 
Občini Mokronog-Trebelno za sofinanciranje zdaj že tradicio-
nalnega maratona po naši dolini. 

16. 7. 2022 smo se z memorialno vožnjo preko Sevnice in 
Bohorja poklonili pokojnemu članu Jožetu Hočevarju. S čustvi 

prežet dogodek se je zaključil s prižigom svečke na pokopališču 
in druženjem v zidanici sorodnikov pokojnega na Malkovcu. 

Med 27. 4. in 1. 5. 2022 je potekalo dobrodelno kolesarjenje 
okrog Slovenije (DOS). Med kolesarji, ki so v petih etapah skupaj 
prevozili 1225 km, sta bila tudi naša člana Ludvik Lenarčič in 
Miran Gračner, ki jima čestitamo za podvig. Čestitka velja tudi 
ostalim članom, ki so z Ludvikom in Miranom prekolesarili 
del poti.   

Poslanstvo našega kluba je povezovati ljudi, ki radi sedejo na 
kolo, pa naj si bo cestno, treking ali gorsko.  Cestni kolesarji 
v okviru našega kluba pogosto skupaj kolesarijo ob nedeljah 
(nedeljske runde), udeležili so se tudi kolesarskih maratonov v 
Novem mestu, Grosuplju, Šentjerneju, Krškem, Vršiču, prevozili 
pa so tudi traso Gira, ki je potekala po Sloveniji.  Gorski kolesarji 
poleg vikendov  izkoristijo lepo vreme tudi med tednom, termin 
kolesarjenja pa lahko hitro uskladijo, zahvaljujoč različnim sku-
pinam na družabnih omrežjih. Med nami so tudi kolesarji, ki 
se s kolesom odpravijo na dopust. Tadej Grabnar se je v juliju s 
kolesom in prikolico odpravil na 10-dnevno kolesarsko avanturo 
po Sloveniji in zamejstvu v skupni dolžini 800 km. 

Nekatere naše aktivnosti so z leti postale tradicionalne. Tak 
primer je kolesarski vikend v Strunjanu, ki bo letos potekal med 
30. 9. in 2. 10. 2022. Cestni kolesarji bodo do Strunjana ob orga-
niziranem spremstvu prišli s pomočjo vrtenja pedal, naslednji 
dan pa jih bo pot vodila do Novigrada na sosednjem Hrvaškem 
in nazaj.  Med našimi člani je tudi kar nekaj gorskih kolesarjev, 
ki bodo v Strunjanu prišli na svoj račun zaradi obilice lepih 
makadamskih poti. Kolesarsko druženje bomo ponovili med 
14. in 16. 10. 2022 v Rabcu na Hrvaškem z vzponom na Učko. 
Lepo vabljeni, da sem nam pridružite vsi, ki vam kolesarjenje 
poleg potu nariše tudi nasmeh na obraz. 

Kolesarski klub Dolenjska Balanca

Ne gre vedno samo za masažo
Že dlje časa sem razmišljal, da bi svoje stranke, prijatelje in 

ljubitelje kolesarstva povabil na kolesarsko turo, ki bi se zaklju-
čila s piknikom. Kdor me pozna, ve, da uživam v športu in dobri 
hrani. Če temu dodam še dobro družbo, nastane prvi HOAL 
tour.  Na prvo izvedbo HOAL toura sem torej povabil gorenj-
sko-dolenjske prijatelje. Po dolenjskih gričkih smo prekolesarili 
približno 45 km, naredili 1000 višinskih metrov in zaključili s 
piknikom. Cilj je bil, da uživamo na kolesarjenju in po kole-
sarjenju. Z veseljem povem, da je bil cilj dosežen. Upam in ver-

jamem, da nas bo v 
naslednjih izvedbah 
HOAL toura še več. 

Po  k o n č a n e m 
dogodku imam že 
nove ideje za dru-
go leto. Do takrat 
se pa vidimo v sa-
lonu na masaži .                            

Aljaž Hočevar

KK Balanca v drugi polovici 2022
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Rokodelci iz belokranjskih in dolenj-
skih upokojenskih društev so se junija 
predstavili v Mokronogu na razstavi, 

ki sta jo organizirala pokrajinska zveza 
društev upokojencev in domače društvo 
upokojencev. Sodelovalo je 58 rokodelcev 

iz 18 upokojenskih društev, predsednica 
DU Mokronog-Trebelno Milica Korošec 
pa je ob tem povedala, da je zadovoljna z 
odzivom, ki kaže predvsem na to, da si po 
zadnjih dveh letih ljudje želijo druženja in 
izmenjav mnenj in izkušenj v živo. 

Strast do ustvarjanja je pri rokodelcih 
zorela različno, številni so ji pustili na 
plano šele po upokojitvi – izdelujejo iz-
delke iz vej, bek, lesa, papirja, kvačkajo, 
klekljajo, šivajo … in pri tem nastajajo 
tudi dih jemajoči izdelki.

Z njihovo razstavo so dopolnili pro-
gram praznovanja 10-letnice delovanja 
podjetja M Tom, ob tej priložnosti pa so 
podelili tudi priznanja trem mentorjem iz 
domačega društva za trud za ohranjanje 
in prenašanje rokodelskega znanja na 
druge – priznanja so prejeli Pepca Žagar 
Metelko, Anton Kostrevc in Milena Zore. 

V imenu Zveze društev upokojencev 
Slovenije je zbrane pozdravila tudi Jo-
žica Puhar, zapeli pa so člani Mešanega 
pevskega zbora DU Mirna skupaj z obi-
skovalci.

P. K. L.

Foto: Lapego

Klopotec 
že klopota
Klopotec že klopota, klip, klap, klip, klop … 

Tako pripoveduje pesem ansambla Vrt. 
Tudi letos je zapel klopotec Vinogradni-
ško turističnega društva Trebelno, tokrat 
pri predsedniku društva Zvonetu Kotni-
ku. V nedeljo, 21. avgusta, so se, tako kot 
vsako leto, v popoldanskih urah zbrali 
člani VTD Trebelno. Zbrane člane je pre-
senetil gost, Miran Jelen, izdelovalec klo-
potcev iz Maribora. Preden so klopotec 
dvignili, sta g. Zvone in g. Miran razložila 
sestavo klopotca in vrste lesa, iz katerega 
so lahko narejeni deli. Moški so poprijeli 
za delo in postavili klopotec. Na veter smo 
sicer morali malce počakati, vendar smo 
dočakali tudi njegovo oglašanje.

Po postaviti je sledila podelitev priznanj 
in medalj, ki so jih vinogradniki prejeli na 
ocenjevanju vin na tednu cvička in oce-

njevanja vin Vinis. Na obeh ocenjevanjih 
sta po številu prejetih priznanj prednja-
čila Zvone Kotnik in Martin Starič. Po 
podelitvi je sledila še pogostitev, ki so jo 
zaokrožili tudi člani harmonikarjev VTD 
Trebelno.

Klopotec je eden od simbolov Slovenije, 
vendar se ti v sami izdelavi in izgledu 
razlikujejo med seboj. V Sloveniji se lahko 

pohvalimo tudi z največjim klopotcem na 
svetu, ki je bil leta 2010 vpisan v Guinesso-
vo knjigo rekordov. Klopotec ima premer 
vetrnic 20,58 m, tehta pa skoraj eno tono. 
Vsako leto ga postavijo s pomočjo gasilcev. 
Njegova funkcija je sicer bolj kot atrakcija, 
saj se ne vrti in tako ne odganja ptic, kot 
je njegova prvotna naloga.

Špela Dragan

Razstava 
rokodelcev iz upokojenskih društev
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Ljudski pevci in 
godci Trebelnega 
praznovali 10 let

V nedeljo, 28. avgusta, je v športni dvo-
rani na Trebelnem zazvenela ljudska pe-
sem. Ljudski pevci in godci Trebelnega so 
praznovali svojo 10. obletnico delovanja 
in dvorano so napolnili do zadnjega stola.

Ljudski pevci in godci so svoje 10-le-
tno delovanje strnili v kratkem videu, v 
katerem so predstavili njihov nastanek, 
delovanje, ustvarjanje in sodelovanje z 
drugimi. K sodelovanju so tudi tokrat 
povabili ljudi iz bližnjih in malce bolj 
oddaljenih krajev. Tako so kot gostje 
nastopili harmonikaši VTD Trebelno, 
ljudski pevci iz Šentruperta, mažoretke s 
Trebelnega in Pustroužeki s Pohorja. Ve-
zno besedo in rdečo nit koncerta je prevzel 
Alojz Bojanc. Pevci in godci so se zahvalili 
in podelili zahvale vsem, ki so jim v 10 
letih delovanja pomagali pri ustvarjanju 

glasbe, pripravah na prireditve ipd. V 
skoraj dvourno prireditev so vpletli veliko 
glasbe, povezali več generacij, hkrati pa 
povezali več koncev Slovenije, po koncu 
pa si vzeli čas tudi za klepet na pogostitvi 
po koncu prireditve.

Sami so razkrili tudi, kakšni so njihovi 
načrti v prihodnje, in povedali, da si želijo 
izdati še kakšen CD, posneti videospot in 
izdati zloženko ob njihovi 10. obletnici 
delovanja. Ljudski pevci in godci skrbijo, 
da stari ljudski običaji ne bi zamrli in da bi 

naše ljudske pesmi poznale tudi današnje 
mlade generacije in generacije otrok, ki 
prihajajo za nami. Obujanje starih navad 
in pesmi, ki so navadno nekoč nastale 
ob delu in skupinskih opravilih, zahteva 
veliko truda in časa. Ljudski pevci in godci 
so tisti, ki pod vodstvom Silve Metelko de-
lujejo že 10 let, in tako že 10 let ohranjajo 
slovensko tradicijo. Želimo jim, da širijo 
slovensko pesem še vsaj nadaljnjih 10 let.

Špela Dragan

Foto: Alenka Stražišar Lamovšek
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10 let 
podjetja 
M Tom 

Delavci podjetja M Tom so z 
vztrajnostjo in zagnanostjo, ki jih 
zaznamujeta vse od ustanovitve 
podjetja, še pred prihodom prvih 
gostov pospravili vse, kar jim je 
prizadejalo junijsko neurje, in 
pripravili nov industrijski salon in 
okolico podjetja na napovedano 
obeležitev 10-letnice delovanja. 

Optimizem ostaja njihov spremljevalec 
skozi vsa leta delovanja. Zgodba podjetja 
M Tom se je začela pisati s stečajem pod-
jetja TOM 16. decembra 2010, ki mu je 7. 
februarja 2011 sledila ustanovitev podjetja 
M Tom. 

Nekaj kvadratnih metrov, peščica 
pogumnih zaposlenih in velika želja po 
dobro delati jih je združila. Prvi direktor 
je bil Dušan Skerbiš, ki pa se je zaradi no-
vih izzivov iz podjetja umaknil, vodenje 
pa prepustil Damjanu Burgerju.  

Prostore, v katerih delajo še danes, so 
najprej najeli od stečajne upraviteljice, 
ki jim je prodala vse tisto, kar je takrat 
lahko. Leta 2015 so nato od DUTB prek 
elektronske licitacije prostore odkupili. 
Zavezujočo ponudbo so oddali nekaj 
sekund pred zaključkom licitacije, da bi 
preprečili, da bi konkurent spremenil 
svojo ponudbo. Če so bili na začetku vsi za 
vse, so z leti razširili in postopno prenovili 
prostore, zaposlili so nove sodelavce in 
si razdelili delo. Danes je v podjetju 24 
zaposlenih, ki večji del prodajo opravijo 
pred spleta – zaradi nesprejemljivih po-
gojev v trgovinah so se namreč odločili 
za neposredno prodajo. Razvili so spletni 
3D konfigurator in ga ob obletnici še nad-

gradili. »Nekdo, ki želi kupiti sedežno, jo 
doma izriše, preveri informacije, potem 
pa pride sem in še v živo vidi, kaj kupuje,« 
pravi direktor Damjan Burger.  

V novem industrijskem salonu je bila 
ob praznovanju prvega okroglega jubileja 
prvič predstavljena tudi nova, trajnostna 
sedežna garnitura Tomflex, ki je dovolj 
zložljiva, da bi jo po pošti lahko poslali 
kamor koli. Tako kot ostale sedežne gar-
niture, vključno s tistimi, ki omogočajo 
električne nastavitve ali ponujajo možnost 
neposrednega priklopa za telefon, imajo 
mizico za prenosni računalnik ali podob-
no, so jo razvili v podjetju. »Nov izdelek 
predvsem nastane iz potrebe, ki jo po-
kažejo kupci. Mi se potrudimo slediti in 
tako nastane uporaben dizajn,« pojasnjuje 
direktor razvoja v podjetju Igor Zupet. 

Ob jubileju so izdali tudi publikacijo 
Potenciali preteklosti, v kateri so zbrali 

prispevke o podjetjih Tovarna šivalnih 
strojev Mirna, IMV Mirna, TOM Mirna 
in TOM Mokronog, pa tudi Iskra Mo-
kronog in Usnjarna Mokronog. Ob tem 
ugotavljajo, da so bila to podjetja, ki so 
bila za tiste čase tehnološko zelo razvita, 
ki so imela znanje, a očitno za njihov 
obstoj in nadaljnji razvoj ni bil pravi čas. 
Ta podjetja so nekdaj pomembno soo-
blikovala gospodarsko podobo Mirnske 
doline, katere del je že več kot desetletje 
tudi podjetje M Tom.  

O prihodnosti v podjetju zaradi doseda-
njih izkušenj neradi govorijo, poudarjajo 
pa, da bodo šli naprej z majhnimi koraki. 
M TOM bo tako še naprej združeval ra-
zvojno, tehnološko in tehnično znanje, 
ki nastaja z rokodelskimi spretnostmi 
zaposlenih, tako da je skoraj vsak izdelek 
unikat.

P. K. L.
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Da se z leti zmožnost pomnjenja zares zmanjšuje, se je tokrat 
izkazalo tudi pri pisanju knjižničnega prispevka za poletni 
Odsev. Rok za oddajo se je čisto tiho izmuznil iz spomina in 
tako smo v zadnji številki nehote »manjkali«. Zato vam tokrat 
namenjamo nekoliko daljše branje, v tem času se je namreč na-
bralo precej novic. Spomladi smo se veliko potepali, najprej po 
zasneženem Voglu, kjer so mladi smučarski navdušenci, ki so se 
zbrali iz cele Slovenije, posneli čisto pravi adrenalinski film, pri 
tem pa pretrpeli ogromno mraza, vetra, premetali tone snega, s 
potrebno opremo prepešačili vrsto klancev in si prislužili vsak 
svoj delež padcev, modric in sončnih opeklin. »Ampak to vse 
paše zraven«, pravijo mladi entuziasti. Projekt je v mokronoški 
knjižnici predstavil Tim Kolenc, ki je bil tudi vodja odprave. S 
smučarskih strmin smo se preselili na valove širnega morja, s 
katerimi sta se med več kot štiridesetdnevno plovbo čez Tihi 
ocean (4200 milj jadranja brez pristajanja) borila Gregor Čampa, 
ki je bil naš gost, in Jasmin Čaušević. 

Sledilo je prijetno in vroče poletje, ki je bilo letos še posebej 
naklonjeno poležavanju v senci s knjigo v naročju. Bralce vseh 
generacij smo povabili k branju, odrasle k opravljanju poletnega 
bralnega izziva, mlade pa v čisto pravo Vesolje bralnih zakladov. 
Seveda smo zveste mlade bralce tudi nagradili, tokrat z obiskom 
priljubljenega Roka Terkaja. 

In že je tu tetka jesen, ko se v knjižnici še posebej veliko dogaja. 
Tudi letos ne bo nič drugače. Spet smo se potepali. Tokrat po pre-
čudoviti Sloveniji, ki ima toliko skritih, še neraziskanih kotičkov, 
ki vabijo v zelene nižine, gozdnate svežine, zasnežene skalnate 
sivine, rečnate modrine … Vse to je okusil in pri okušanju lepot 
naše domovine neizmerno užival Tadej Grabnar, ki je v desetih 
dneh prevozil celih 800 km. In to s kolesom. Bravo, Tadej!

Ste že slišali za knjigobežnico? Vsak čas jo boste imeli tudi 
Mokronožani. V športnem parku pri osnovni šoli jo boste našli. 
To je preprosta hišica, kjer domujejo knjige. V njo lahko odložite 
svojo knjigo, ki je ne potrebujete več, lahko pa vzamete tisto, 
ki ste jo že dolgo iskali in vas mogoče čaka prav v vaši knjigo-
bežnici.  Knjigo lahko odda ali vzame vsakdo. In še posebej 
so knjige v knjigobežnicah vesele obiskov. Tistih v otroških 
vozičkih, njihovih mamic in očkov, babic in dedkov, tistih s 
skiroji, kolesi ali peš. Tudi starčkov, ki jih le s težavo obiščejo 
in si pri hoji pomagajo s sprehajalno palico. Knjigobežnice 
namreč uporabljajo le dobri ljudje, ki jim je skupna ljubezen do 
branja in knjig. Zato se v četrtek, 29. septembra, ob 17h dobimo 
v Športnem parku Mokronog, kjer bo ob predaji knjigobežnice 
vam, dragi Mokronožani, staro in mlado zabaval priljubljeni 
Pižama, čaka pa vas tudi sladko presenečenje. 

Torej, če imate knjigo odveč, je nikar ne zavrzite. Nekomu bo 
lahko neprecenljiv zaklad in dobra prijateljica. Želimo si, da bo 
mokronoška knjigobežnica spoznala veliko zvestih prijateljev. 

Vsem šolarjem želimo prijazno, uspešno ter znanja in branja 
polno novo šolsko leto. Knjige za bralno značko, pravljične 
urice, Jurčkov nahrbtnik, pravljice za lahko noč, prijazni knji-
žničarji … 

Vse to in še več … Nasvidenje v mokronoški knjižnici. 
Irena Palčar

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Hiška, kjer domujejo knjige, tudi v Mokronogu

NAPOVEDUJEMO čisto pravi 
cirkuški živ žav

Zadnji septembrski dan v Mokronog prihaja cirku-
ška otroška predstava, v kateri bodo zagotovo uživali 
tudi odrasli, saj humorja in cirkuških vragolij ne bo 
manjkalo. V dvorani Upravno-kulturnega središča 
Mokronog bodo v petek, 30. septembra, gostili Teater 
Cizamo s predstavo Mali potujoči cirkus, po predstavi 
pa bodo obiskovalci lahko sodelovali še v mali cirkuški 
delavnici.

Dogodek, poimenovan Cirkuški živ žav, se bo začel 
ob 17. uri in bo za obiskovalce brezplačen, saj se bo 
odvijal kot v uvod v tradicionalni Teden otroka, ki ga 
praznujemo prvi teden v oktobru. Izvajalec dogodka 
je trebanjska območna izpostava Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti (JSKD), omogoča pa ga Občina 
Mokronog-Trebelno.

Besedilo: Joži Sinur, JSKD OI Trebnje
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Mali tabor ustvarjalcev osnovnih in podružničnih šol 
Dolenjske, Bele krajine in Posavja, ki ga pripravlja trebanj-
ska izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
(JSKD), se je letos odvijal že triindvajsetič. Potem ko se 
je zadnji dve leti zaradi epidemičnih razmer preselil na 
svetovni splet, so se mladi likovniki in likovnice tokrat 
spet srečali v živo.

Tako kot doslej so se udeleženci in udeleženke pred 
ustvarjanjem zbrali v Galeriji likovnih samorastnikov Treb-
nje, kjer so se spoznali ustvarjalci, ki so sodelovali na 55. 
Mednarodnem taboru likovnih samorastnikov, slikarsko 
srečanje za osnovnošolce pa so nadaljevali na Debencu pri 
Mirni, kjer so mladi poiskali različne kotičke za ustvarjanje. 

Letos je na t. i. Malem likovnem taboru sodelovalo 45 
učencev druge in tretje triade s 13 osnovnih in podružnič-
nih šol. Nad njihovim ustvarjanjem na temo svobode je 
bdela nova mentorica tabora, priznana trebanjska ilustra-
torka Marta Bartolj. Taboru so se pridružile tudi mlade 
likovnice iz Osnove šole Mokronog z mentorico Natašo 
Himmelreich in ustvarjalki s Podružnične šole Trebelno 
z mentorico Lauro Starič.

Vsi sodelujoči so prejeli priznanja za sodelovanje, ustvar-
jena dela pa so na ogled v virtualni razstavi, ki je objavljena 
na YouTube kanalu JSKD OI Trebnje. Mali likovni tabor, ki 
že več kot dve desetletji bogati utrip Mirnske in Temeniške 
doline, omogočajo občine Mirna, Mokronog-Trebelno, Šen-
trupert in Trebnje ter Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

Besedilo: Joži Sinur, JSKD OI Trebnje
Foto: Alenka Stražišar Lamovšek

Galerijska paleta

55. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje se je 
zaključil 18.  junija 2022, ko je bil okrononan prejemnik nagrade 
žirije. Nagrado je prejel kubanski umetnik Ramon Rodriguez 
Fernandez – Manglar, ki je žirijo prepričal s kompozicijsko in 

tehnično dovršenostjo dela ter večne aktualnosti tem, ki se jim 
posveča.

Tabor se je pričel že 11. junija, ko so obiskovalci na odprtju 
spoznali vseh deset sodelujočih umetnikov. Na 55. Taboru so 
sodelovali  Đurđica Balog, Hrvaška, Iago Barbieri, Italija, Na-
talia Berezina, Slovenija, Odile Bron, Francija, Stanka Golob, 
Slovenija, Amadeo Marchetti, Italija, 

Svetlana Miladić, Srbija, Alexia Molino, Italija, Ramon Ro-
driguez Fernandez, Kuba in Pawel Widera, Poljska.

Nagrado prijateljev galerije je po glasovanju obiskovalcev 
galerije in obiskovalcev spletne strani galerije prejelo delo  Pri-
hajamo na morje, ki ga je ustvarila Svetlana Miladić iz Srbije. 

Po zaključku Tabora  se je veselje v galeriji nadaljevalo vse do 
polnoči, saj je Glasbena šola Trebnje ob Poletni muzejski noči 
pripravila tri koncerte, na katerih so se ob zaključku šolskega 
leta predstavili sijajni učenci Glasbene šole Trebnje. 

Vse do 9. oktobra 2022 je v galeriji na ogled razstava kiparja 
in pedagoga Jožeta Volariča. Volaričevo delo je v Mokronogu 
še posebej poznano, saj se njegov kip Matije Gubca nahaja 
pred osnovno šolo v Mokronogu.  Kipar je leta 2009 obiskal 
Mokronog in Gubčev kip, postavljen leta 1977, dokončal, šola 
pa je dogodek obeležila s sijajno prireditvijo. 

20. oktobra 2022 lepo vabljeni na odprtje razstave enega 
najsijajnejših slovenskih akvarelistov Roberta Hlavatya.

GLS Trebnje 

Srečali so se mladi likovniki

Ramon Rodriguez Fernandez, prejemnik nagrade žirije na 55. Med-
narodnem taboru, foto: Eving. 
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V Domu starejših občanov Trebnje se pripravljamo na odprtje 
dnevnega centra, ki ga načrtujemo za 11. novembra, 2022. Grad-
beno obrtniška dela na objektu in notranja oprema so zaključeni. 
Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 Dnevni center je lociran na jugovzhodni strani doma kot 
samostojna pritlična stavba s pohodno zeleno streho. Njegovo 
središče je velik večnamenski osrednji prostor, v okviru kate-
rega so urejeni tematski kotički (bralni, računalniški, klubski, 
kuhinjski). Nanj je neposredno navezan prostor za počitek. 
Prostori centra obsegajo še ločene sanitarije. Osrednji prostor 
je na zahodni strani zastekljen z veliko panoramsko stekleno 
steno in neposredno povezan z novo zunanjo teraso.

 Nova enota dnevnega centra bo dnevno sprejela 12 uporab-
nikov. Dnevno varstvo bo namenjeno posameznikom, ki še 
ne potrebujejo celodnevne stacionarne oskrbe in si želijo ozi-
roma potrebujejo pomoč ali organizirano obliko bivanja le za 
določeno število ur dnevno. Osnovni kriterij za vključitev oseb 
v dnevno varstvo za razliko od celodnevnega varstva je, da se 
uporabniki dnevno vračajo domov.

Ciljna skupina so osebe, starejše od 65 let, ki zaradi starosti 
ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobne za 
popolnoma samostojno življenje in potrebujejo manjši obseg 
neposredne osebne pomoči, osebe z zmernimi starostnimi in 
zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo večji obseg neposre-
dne osebne pomoči, osebe z najzahtevnejšimi starostnimi in 
zdravstvenimi težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno 
osebno pomoč, osebe z zahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami 
v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih 
stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč.

Dnevni center bo nudil tudi programe za aktivno preživljanje 
časa, sprostitvene delavnice, redne gibalne aktivnosti, aktivno-
sti vseživljenjskega učenja, prostočasne aktivnosti, kulturo in 
umetnost. Omogočal bo, da s pomočjo dnevnih aktivnosti v 
dnevnem centru starejši čim dlje ostanejo v domačem okolju, 
vendar vpeti v druženje z drugimi ljudmi.

Vse zainteresirane, ki bi si želeli vključiti v dnevno varstvo, 
prijazno vabimo, da nas obiščete ali nas kontaktirate telefonsko 
041 400 739, 07/34 62 194, 07/34 62 195 (socialna služba) ali pišete 
na info@dso-trebnje.si.

 Petra Kušar Stojakovič, direktorica DSO Trebnje
Foto:  DSO Trebnje

Dnevni center Doma starejših občanov Trebnje

V petek, 9. septembra, je v Domu starejših občanov Treb-
nje praznovala neverjetna 103 leta naša najstarejša občanka 
ga. Ludmila Florijančič. Ob osebnem prazniku je slavljenko 
obiskal župan Anton Maver s sodelavko in predsednico KO 
RK Mokronog Ireno Hočevar, presenečenje so ji pripravili 
tudi v DSO, z glasbo in plesom pa so jo navdušili otroci vrtca 
Mavrica Trebnje.

In kaj poreče ga. Milka ob takem jubileju? Še vedno na-
smejana, dobrodušna in lepo urejena pove, da je že stara. Pa 
vendar je vesela, da je zdrava, da še vedno prepozna obraze in 
da se dobro počuti. Ni pozabila na rodni Mokronog in vsakega 
obiska je zelo vesela. 

Ga. Milka, ostanite zdravi in nasmejani, da bo vaš nasmeh 
na obrazu tudi druge še dolgo razveseljeval.

M. V.

103. rojstni dan Ludmile Florijančič
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Jesen že počasi trka na naša vrata in 
oznanja, da smo že zakorakali v novo 
šolsko leto, kakšno bo, bo pokazal čas.

V mesecu septembru in oktobru po-
tekajo vpisi v srednješolske programe s 
področja ekonomije, trgovine, gostinstva 
in predšolske vzgoje. 

4. oktobra 2022 ob 9. uri bomo za-
korakali v novo študijsko leto Univerze 
za tretje življenjsko obdobje Trebnje 
(UTŽO). Otvoritev bo tokrat potekala v 
Kulturnem domu Trebnje. Tako se bomo 
od oktobra dalje s člani srečevali na tor-
kovih predavanjih in krožkih, nekateri 
potekajo tudi v Mokronogu.

Tudi za novo šolsko leto smo pripravili 
zanimive programe za vse generacije 
– tako za otroke, mladino, zaposlene, 
upokojence … Od tečajev tujih jezikov, 
računalniških tečajev, programov za 
osebno rast, tečajev ročnih spretnosti …

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 sofinancira-
ta Evropski socialni sklad in Republika 
Slovenija.

Več o programih lahko preberete na 
naši spletni strani www.ciktrebnje.si ali 
nas spremljajte na CIK Facebook strani.

Tanja Vrčkovnik

Foto: FotoEving

Novo šolsko leto, novi izzivi

Dopisujte v Odsev

urednistvo.odsev@mokronog-trebelno.si
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V začetku junija je neurje zajelo obmo-
čje Mokronoga. Močan veter je podiral 
drevesa, toča je oklestila poljščine, poško-
dovala objekte, avtomobile, na drevju pa 
povzročila rane. Močno so poškodovani 
gozdovi na površini okoli 5000 ha med 
Šentrupertom, Debencem, Trebelnim in 
pobočja v dolini Laknice. Količina podr-
tega in polomljenega drevja bo znana, ko 
bo večina lesa spravljenega iz gozda. Veter 
je lomil in ruval drevesa vseh drevesnih 
vrst. Lastniki gozdov in izvajalci v držav-
nih gozdovih so prioritetno pospravili 
podrto drevje s prometnic, po navodilih 
lokalnih gozdarjev pa so se nato lotili po-
spravila iglavcev. Poškodovane smreke so 
dokaj hitro »zavohali« podlubniki in našli 
ugodna mesta za navrtanje in razmno-

ževanje. Tako prenamnoženi podlubniki 
bodo tudi potencialna nevarnost za napad 
na še stoječe smreke. 

Povsem nenavadni prizori pa so se 
prav kmalu po ujmi začeli pojavljati v 
gozdovih, kjer je več rdečega bora. Od 
toče poškodovane vejice je dokaj hitro 
napadla gliva, ki povzroča sušenje naj-
mlajših borovih poganjkov. Gliva se je v 
zelo ugodnih pogojih hitro razmnožila in 
povzročila, da so rjavi celi sestoji borovih 
gozdov.  Po vsej verjetnosti pa so ranjeno 
drevje napadle še nekatere druge glive. 
Taki dogodki niso redki, v Sloveniji so 
bili v zadnjem desetletju večkrat zabe-
leženi. Vendar tako hitrega in močnega 
sušenja celih dreves ne pomnimo. Obstaja 

verjetnost, da se bodo na tako prizadetih 
borih namnožili tudi podlubniki. Les 
prizadetih dreves zelo hitro izgublja 
estetsko vrednost, saj vdor gliv povzroča 
pomodrelost.

Lastnike gozdov ponovno pozivamo, 
da čimprej vzpostavijo kontakt z lokalno 
pristojnimi gozdarji Zavoda za gozdove, 
krajevna enota Radeče-Mokronog s sede-
žem v Slovenski vasi (http://www.zgs.si/
obmocne_enote/brezice/krajevne_enote/
index.html). Dobili bodo navodila za 
ukrepanje. Najbolj se mudi s pospravilom 
smreke, da se omeji podlubnike, nato 
bora, katerega les dokaj hitro pomodri. 

Delo v gozdu je izjemno nevarno, v goz-
dovih s polomljenim in podrtim drevjem 
pa vladajo izredne razmere. Svetujemo 
povečano previdnost, nujno uporabo vseh 
zaščitnih sredstev, manj veščim lastnikom 
pa priporočamo, da delo prepustijo pro-
fesionalnim delavcem.

Pripravila: 
Mojca Bogovič, 

ZGS OE Brežice avgust 2022

Kontakt:  
Domen Cajnko 
(vodja KE Radeče–Mokronog) – 
051 603 292

Marjan Vavtar 
(revir Mokronog) – 
041 657 526

Roman Starič 
(revir Trebelno) – 
041 657 525
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Rjavenje borov 
je posledica hudega neurja 

v začetku junija
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Športna dvorana Mokronog in Športni Center Trebelno 
v sezoni 2022–2023 vabita

Športna društva v Občini Mokronog-Trebelno in tudi zunanji izvajalci športnih vadb začenjajo športno sezono 2022–2023 v 
Športni dvorani Mokronog in Športnem centru Trebelno. Izbirate lahko med  različnimi  športnimi panogami. 
Prijave na posamezne vadbe zbirajo posamezni vaditelji.
Športni pozdrav!

Št. Vrsta vadbe Dan Ura Kontaktna oseba Pričetek 
vadbe

1 TABATA
vodi Erik

PONEDELJEK
Športna dvorana Mokronog 19.00-20.00 

MARIJANA JEREB   031 312 461 3.10.2022

2 ŽENSKA REKREACIJA I
Vodi Andreja

PONEDELJEK
Športna dvorana Mokronog 17.30-18.30 

MIHAELA JELENC 031 226 691 3.10.2022

3 ŽENSKA REKREACIJA II
Vodi Andreja

ČETRTEK
Športna dvorana Mokronog 17.30-18.30

ZLATKA ERPIČ   040 139 776 6.10.2022

4

ODBOJKA

(mlajši dečki)
(kadeti, starejši dečki)

(kadeti, veterani)

TOREK, ČETRTEK
SREDA
PETEK

14.00-15.30
17.00-18.30
19.00-20.30

IGOR JEVNIKAR  041 623 233 6.9.2022

5 RITMIČNA GIMNASTIKA PETEK 14.30-15.30 MOJCA ŠUŠTARŠIČ   041 986 001 9.9.2022

6 KARATE

PONEDELJEK
SREDA
Športna dvorana Mokronog
ČETRTEK
Športni center Trebelno

16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
17.30-18.30

TADEJ TRINKO   041 915 522 5.9.2022

7 JOGA
TOREK
Mala dvorana  OŠ Mokronog

19.00-20.30 MATEJA VRABEC   041 392 590 4.10.2022

8 KOŠARKA , BADMINTON - odrasli
SREDA
Športna dvorana Mokronog

19.00-21.00
FRANC KRŽIČ 051  677 204
MARJAN KOLENC   041  681 338

5.10.2022

9 NOGOMET-odrasli
ČETRTEK
Športna dvorana Mokronog

20.00-21.30 IGOR HROVAT   040 415 566 6.10.2022

10 NOGOMET-odrasli
ČETRTEK
Športna dvorana Mokronog

18.30-20.00 MATEJ FLORIJANČIČ 041 868 988 3.11.2022

11 MOŠKA REKREACIJA 
TOREK 
Športna dvorana Mokronog

18.30-20.00 JANEZ TRATAR   031 342 507 8.11.2022

12 ŽENSKA REKREACIJA TREBELNO
PONEDELJEK
Športni center Trebelno

18.30-19.15 SARA KOS    040 234 808 3.10.2022

13 MAŽORETE TREBELNO
PETEK
Športni center Trebelno

14.00-18.00 POLONA UREK   031 287 237 9.9.2022

14 MAŽORETNA ŠOLA SARA
PONEDELJEK
Športna dvorana Mokronog

15.15-16.00 SARA KOS    040 234 808 5.9.2022

15

ROKOMETNI KLUB TRIMO TREBNJE
Rokomet otroci

PONEDELJEK
ČETRTEK
PETEK
Športna dvorana Mokronog

16.00-17.30 PRIMOŽ PLAZAR   031 657 752 12.9.2022

16 NOGOMET odrasli
TOREK
Športna dvorana Mokronog

20.00-21.30 OMEROVIĆ AMEDIN  069 612 656 8.11.2022

17 KOŠARKA odrasli
TOREK
Športni center Trebelno

19.30-21.00 ANTON KORAČIN  031 463 485 11.10.2022

18 VADBA NA PROSTEM
TOREK
Parkirišče pred Gasilnim domom 
Mokronog

8.00-9.00 SNEŽKA BIZJAK 031 854 539 6.9.2022


