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ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

Spoštovane občanke in občani,

najprej vsem hvala lepa za podporo pri izvolitvi za župa-
na. Izredna čast mi je, da vas lahko v tej vlogi nagovorim, 
hkrati pa čutim tudi izredno odgovornost za vlogo, ki ste 
mi jo namenili. Odgovornost je na nas vseh do preteklega 
opravljenega dela, do zastavljenih ciljev in do novih izzivov. 
V bližnji prihodnosti oziroma v tem mandatu nas čaka 

kar nekaj pomembnih stvari. Za vse smo se obvezali tudi 
v volilni kampanji, zato jih posebej ne bom našteval. Bom 
pa s svojo ekipo stremel k temu, da jih uresničimo.  V to 
ekipo in vse vas tudi verjamem. Prepričan sem, da nam bo 
skupaj uspelo, še posebej pa računam na vas vse, ki boste 
kakor koli lahko pripomogli k razvoju naše občine. Upam 
na dobro voljo in spoštljiv človeški odnos. K takim načelom 
bom zavezan. 

Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil dosedanjemu županu 
za opravljeno delo, dober razvoj občine, občinskemu svetu 
in svetnikom, članom odborov in občinski upravi ter vam 
vsem, ki ste kakor koli pripomogli k temu. Verjamem, da 
bomo dobro sodelovali tudi naprej in se vsi skupaj trudili, 
da izpolnimo vaša pričakovanja. Iskrene čestitke za volilni 
uspeh tudi vsem članom in članicam občinskega sveta.

Obljubljam vam, da se bom potrudil v novi vlogi in da 
bom upravičil vaša pričakovanja. 

Ob tej priložnosti vam želim lepe božične praznike, veliko 
decembrskega veselja ter srečno v prihajajočem novem letu.  

mag. Franc Glušič,
župan

Drage občanke, 
spoštovani občani! 

HVALA!

S to preprosto besedico želim opi-
sati vse občutke, ki me obdajajo, v 
tem času še posebej, ko se oziram na 
prehojeno pot naše »mlade« občine. 
Pomembno vlogo pri razvoju in 
zagotavljanju boljšega življenja v 
njej ste imeli prav občani, pa vaši 
predstavniki – občinski svetniki in 

nenazadnje sodelavci občinske uprave. K razvoju so zagotovo 
prispevali tudi zunanji izvajalci na posameznih projektih. 
Med naložbami se je kot odločilna pokazala (tako zaradi 
uporabe v času epidemije covida-19 kot tudi zaradi višine 
pridobljenih evropskih sredstev) gradnja širokopasovnega 
omrežja – optike. Na področju vzgoje in izobraževanja smo 
poskrbeli za odlične prostorske razmere in standarde bivanja 
oz. poučevanja v njih. Tu pa so še sodobni športni objekti, 
kjer je prostor ne le za redne šolske dejavnosti, ampak tudi 
za številne popoldanske aktivnosti. Tako na cestni in ko-
munalni infrastrukturi kot tudi pri ureditvi obeh občinskih 
središč smo poskrbeli za veliko preobrazbo. 
Pogledi na našo skupno prehojeno pot so zbrani v brošuri z 

naslovom Občina Mokronog-Trebelno - PRAVA ODLOČI-
TEV, ki jo je občina v oktobru izdala in posredovala v vsako 
gospodinjstvo naše občine. 
Za naprej je začrtanih veliko dobrih projektov, toda od 
novega župana je odvisno, s kakšnim trendom bo šel razvoj 
občine naprej. Izrekam mu čestitke za izvolitev in želim 
uspešno delo.
Vsem vam, ki ste tokrat že petič glasovali zame, pa globok 
poklon in hvala.
16 let, polne štiri mandate smo delovali skupaj z jasnimi 
cilji, uresničili smo številne projekte, ki so občino pripeljali 
na tako visok nivo razvitosti, kot smo mu priča. Bodimo 
ponosni na doseženo.
Od 22. decembra v pisarni, iz katere se odpira pogled na 
župnijsko cerkev in prenovljeno trško jedro, razvoj občine 
načrtuje Franc Glušič. Upam in želim si, da bo tudi on sko-
zi okno pisarne videl širšo sliko, sliko, ki bo predstavljala 
celostno podobo občine. Upam tudi, da je v njem dovolj 
socialnega čuta za »malega« človeka in da bo župan vsem 
občanom, brez delitve. Ob tem pa mu želim, da bi imel ob 
sebi tako zanesljivo ekipo sodelavcev, kot sem jo imel jaz. 
Moj četrti mandat se zaključuje prav v predbožičnem času, 
zato vam na tem mestu še zadnjič voščim mirne in blagoslo-
vljene božične praznike in srečno novo leto 2023. 
Naj prinese novi čas vse, kar so pretekla leta zamudila. 
Hvala za nepozabnih 16 let. 

Anton Maver,
župan 2006-2022
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P  O   R   O   Č  I   L  O
o izidu rednih volitev župana in članov občinskega 
sveta 2022 v občini Mokronog-Trebelno

Občinska volilna komisija občine Mokronog-Trebelno je 
na podlagi 85. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah – 
ZLV (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV– UPB3, 45/08, 83/12, 
68/17 in 93/20-odl-US) in na podlagi zapisnikov o delu 
volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na 
rednih volitvah 20. novembra 2022 in izida glasovanja 
2. kroga volitev za župana, dne 04.12.2022, na svoji seji, 
dne 23.11.2022 in dne 06.12.2022, ugotovila rezultate 
glasovanja ter izid volitev za člane občinskega sveta in 
za župana Občine Mokronog-Trebelno.

I.
Na lokalnih volitvah – 2. krog, dne, 04.12.2022, je imelo 
pravico glasovati 2582 volivcev. 
Glasovalo je 1688 volivcev ali 65,38 % vseh volivcev, ki 
so imeli pravico voliti. Oddanih je bilo 1688 glasovnic. 
Veljavnih je bilo 1678 glasovnic, 10 neveljavnih gla-
sovnic.
Kandidata za župana v občini Mokronog-Trebelno sta 
dobila naslednje število glasov:

Izžrebana 
številka

Kandidat
Število 
glasov

Odstotek 
glasov(%)

1
mag. 
Franc Glušič

906 53,99

2 Anton Maver 772 46,01

II.
Občinska volilna komisija je dne 06.12.2022 sprejela 
ugotovitveni sklep, da je bil za župana v Občini Mo-
kronog–Trebelno izvoljen kandidat mag. Franc Glu-
šič, roj. 30.07.1969, stanujoč Log 18, 8230 Mokronog.

II.
Občinska volilna komisija občine Mokronog-Trebelno je 
na podlagi 85. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah – 
ZLV (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV– UPB3, 45/08, 83/12, 
68/17 in 93/20-odl-US) in na podlagi zapisnikov o delu 
volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na 
rednih volitvah 20. novembra 2022, na svoji seji, dne 
23.11.2022, ugotovila rezultate glasovanja ter izid za 
člane Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno.

Izid za člane občinskega sveta Občine Mokronog–
Trebelno po volilnih enotah:

VOLILNA ENOTA 01 
Na rednih lokalnih volitvah dne, 20.11.2022, je imelo 
pravico glasovati 297 volivcev. 
V VE je glasovalo 166 volivcev ali 55,90 % vseh volivcev, 
ki so imeli pravico glasovati.
Oddanih je bilo 166 glasovnic. 
Veljavnih je bilo 165 glasovnic, 1 neveljavna glasovnica.

Izžrebana 
številka

Kandidat
Število 
glasov

Odstotek 
glasov(%)

1
Tamara 
Vavtar Žibert

97 58,79

2 Mitja Sluga 68 41,21

VOLILNA ENOTA 02
Na rednih lokalnih volitvah dne, 20.11.2022, je imelo 
pravico glasovati 584 volivcev. 
V VE je glasovalo 366 volivcev ali 62,67 % vseh volivcev, 
ki so imeli pravico glasovati.
Oddanih je bilo 366 glasovnic. 
Veljavnih je bilo 359 glasovnic, 7 neveljavnih glasovnic.

Izžrebana 
številka

Kandidat
Število 
glasov

Odstotek 
glasov(%)

2
Snežka 
Bizjak

230 39,32

4 Denis Šantej 175 29,91
1 Irena Hren 124 21,19

3
Branko 
Janežič

56 9,58

VOLILNA ENOTA 03      
Na rednih lokalnih volitvah dne, 20.11.2022, je imelo 
pravico glasovati 161 volivcev. 
V VE je glasovalo 79 volivcev ali 49,07 % vseh volivcev, 
ki so imeli pravico glasovati.
Oddanih je bilo 79 glasovnic. 
Veljavnih je bilo 70 glasovnic, 9 neveljavne glasovnice.

Izžrebana 
številka

Kandidat
Število 
glasov

Odstotek 
glasov(%)

1
Gregor 
Škoporc

70 100,00

VOLILNA ENOTA 04
Na lokalnih volitvah dne, 20.11.2022, je imelo pravico 
glasovati 275 volivcev. 
V VE je glasovalo 196 volivcev ali 71,27 % vseh volivcev, 
ki so imeli pravico glasovati.
Oddanih je bilo 196 glasovnic. 
Veljavnih je bilo 193 glasovnic, 3 neveljavne glasovnice.

Izžrebana 
številka

Kandidat
Število 
glasov

Odstotek 
glasov(%)

3
Matija 
Kovačič

91 47,15

2 Anton Bulc 61 31,61

1 Uroš Pikl 41 21,24

VOLILNA ENOTA 05
Na lokalnih volitvah dne, 20.11.2022, je imel pravico 
glasovati 195 volivcev. 
V VE je glasovalo 141 volivcev ali 72,30 % vseh volivcev, 
ki so imeli pravico voliti.
Oddanih je bilo 141 glasovnic. 
Veljavnih je bilo 137 glasovnic, 4 neveljavne glasovnice.

Izžrebana 
številka

Kandidat
Število 
glasov

Odstotek 
glasov(%)

1 Ana Vene 75 54,74

2 Josip Ekar 62 45,26

VOLILNA ENOTA 06
Na lokalnih volitvah dne, 20.11.2022, je imelo pravico 
glasovati 278 volivcev. 
V VE je glasovalo 191 volivcev ali 68,70 % vseh volivcev, 
ki so imeli pravico glasovati.
Oddanih je bilo 191 glasovnic. 
Veljavnih je bilo 190 glasovnic, 1 neveljavna glasovnica.

Izžrebana 
številka

Kandidat
Število 
glasov

Odstotek 
glasov(%)

1 Anton Maver 121 63,68

2 Martin Hren 69 36,32

VOLILNA ENOTA 07
Na lokalnih volitvah dne, 20.11.2022, je imelo pravico 
glasovati 205 volivcev. 
V VE je glasovalo 146 volivcev ali 71,22 % vseh volivcev, 
ki so imeli pravico glasovati.
Oddanih je bilo 146 glasovnic. 
Veljavnih je bilo 143 glasovnic, 3 neveljavne glasovnice.

Izžrebana 
številka

Kandidat
Število 
glasov

Odstotek 
glasov(%)

2
Zvonko 
Muhič

83 58,04

1 Štefan Povšič 60 41,96

VOLILNA ENOTA 08
Na lokalnih volitvah dne, 20.11.2022, je imelo pravico 
glasovati 331 volivcev. 
V VE je glasovalo 169 volivcev ali 51,06 % vseh volivcev, 
ki so imeli pravico glasovati.
Oddanih je bilo 169 glasovnic. 
Veljavnih je bilo 164 glasovnic, 5 neveljavnih glasovnic.

Izžrebana 
številka

Kandidat
Število 
glasov

Odstotek 
glasov(%)

2
Marjan 
Starič

130 53,50

1
Franc 
Dragan

113 46,50

VOLILNA ENOTA 09
Na rednih lokalnih volitvah dne, 20.11.2022, je imelo 
pravico glasovati 254 volivcev. 
V VE je glasovalo 171 volivcev ali 67,32 % vseh volivcev, 
ki so imeli pravico glasovati.
Oddanih je bilo 171 glasovnic. 
Veljavnih je bilo 166 glasovnic, 5 neveljavnih glasovnic.

Izžrebana 
številka

Kandidat
Število 
glasov

Odstotek 
glasov(%)

1
Robert 
Gregorčič

115 69,28

2 Borut Knez 51 30,72

Datum:    23. 11. 2022
Številka: 040-0003/2022

Predsednica Občinske volilne komisije 
Alenka Gregorčič, univ. dipl. prav.



Občinski svet je 19. oktobra 
2022 opravil 18. redno sejo. 
Prisotnih je bilo sedem članov 
občinskega sveta. Na dnevnem 
redu je bilo 13 točk.

1. Občinski svet Občine Mokronog-
-Trebelno se je seznanil s Končnim 
poročilom o opravljenem nadzoru de-
javnosti, povezanih z javnim naročilom 
preboj Radna vas, asfaltiranjem odseka 
Gorenje Laknice, asfaltiranjem odseka 
Češnjice-Trebelno in nakupom vrtnega 
traktorja. Nadzor je bil opravljen za ome-
njene dejavnosti. Sklep o izvedbi nadzora 
je bil izdan 16. 5. 2022, osnutek poročila 
30. 8. 2022, Odzivno poročilo Občine 
Mokronog-Trebelno pa 6. 9. 2022. 

2. Občinski svet Občine Mokronog-
-Trebelno je sprejel Odlok o spremembi 
Odloka o ustanovitvi javnega podjetja 
Komunala Trebnje v predlagani obliki. 

Občina Trebnje je s svojim odlokom 
spremenila območja in meja naselij. Za-
radi tega je Komunala prejela nov naslov, 
in sicer Metelkova ulica 30. Nov naslov se 
popravi  v odloku.

3. Spremembe odloka o izvajanju go-
spodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo v občini Mokronog-Trebelno. Ta 
sprememba je bila potrebna zaradi novih 
investicij v javne vodovode. Odlok v 6. 
členu med naselji, v katerih se ne izvaja 
javna služba oskrbe s pitno vodo, navaja 
naselji Češnjice pri Trebelnem in Bogneča 
vas, kjer bo po izvedbi investicije »Gra-
dnja vodovoda Češnjice–Reber–Bogneča 
vas« zagotovljena navedena javna služba. 
Odlok v seznamu tudi vsebuje naselji Dre-
čji vrh in Čužnja vas, kjer se je izgradilo 

javno vodovodno omrežje, ki sedaj v celoti 
ali v delu omogoča javno službo oskrbe 
s pitno vodo. Seznam ne vsebuje naselij 
Dolenje Laknice, Sv. Vrh in Mirna vas, 
kjer ni zagotovljene javne službe. Hkrati 
v navedenem členu odlok navaja naslov 
izvajalca javne službe, ki ni več aktualen 
zaradi selitve izvajalca javne službe. 

Sprejeta sta bila  SKLEPA:
• Občinski svet Občine Mokronog-

-Trebelno obravnava predlog Odloka 
o spremembah Odloka o izvajanju go-
spodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo v občini Mokronog-Trebelno po 
skrajšanem postopku.

• Občinski svet Občine Mokronog-
-Trebelno sprejme Odlok o spremembah 
Odloka o izvajanju gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo v občini 
Mokronog- Trebelno.

4. Spremembe tehničnega pravilnika 
o javnem vodovodu v občini Mokro-
nog-Trebelno. Veljavni Tehnični pravil-
nik o javnem vodovodu ne predvideva 
vodomerov, ki bi omogočali daljinsko 
odčitavanje. V danih razmerah, ko je vsaj 
polovica vodomerov lociranih v objektih, 
to izvajalcu javne službe otežuje izvedbo 
rednih odčitkov porabljene pitne vode, saj 
so potrebna usklajevanja o času izvedbe 
odčitka z vsakim posameznim uporab-
nikom. Uporabniki so za to pogosteje 
naenkrat soočeni z večjim stroškom oskr-
be s pitno vodo in odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih voda, ko izvajalec 
javne službe po daljšem času izvede odči-
tek. Ker se odčitki izvajajo redkeje, imajo 
uporabniki tudi manj možnosti v realnem 
času zaznati morebitne izlive pitne vode v 
internem omrežju. Po sprejemu odloka bo 
Komunala objavila javni razpis za dobavo 
števcev, ki jih bodo zamenjali v petih letih.

SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Mokronog-Tre-

belno obravnava spremembo tehničnega 
pravilnika po skrajšanem postopku.

2. Občinski svet Občine Mokronog-Tre-
belno sprejme spremembo Tehničnega 
pravilnika o javnem vodovodu v Občini 
Mokronog-Trebelno.

5. Dopolnitev letnega načrta ravnanja 
z nepremičnim premoženjem Občine 
Mokronog-Trebelno za leto 2022 – tretja 
dopolnitev;

Razlogi za dopolnitev letnega načrta so, 
da želi Občina del nepremičnine parc. št. 

1317/4 k. o. Trebelno (74 m2) pridobiti, 
ker potrebuje dodatni prostor zaradi 
dograditve vrtca na Trebelnem. Nepre-
mičnino parc. št. 1254/7 k .o. Trebelno 
pa želi pridobiti, ker namerava v priho-
dnosti odkupiti preostale lastniške deleže 
sosednjih nepremičnin parc. št. 1304 in 
1254/4, obe k. o. Trebelno, in bo tako 
zaokrožila zemljišča. V vmesnem času se 
bo zemljišče lahko uporabljalo za potrebe 
gasilstva. Sredstva za nakup na proračun-
ski postavki 16450 – nakup zemljišč se ne 
povečujejo, ampak se bodo zagotovila v 
okviru obstoječega proračuna.

Sprejet je bil SKLEP: Občinski svet 
Občine Mokronog-Trebelno sprejme 
predlagano tretjo dopolnitev letnega 
načrta ravnanja z nepremičnim premo-
ženjem Občine Mokronog-Trebelno za 
leto 2022.

6. Občinska uprava je objavila razpis za 
podelitev koncesije za izvajanje obvezne 
občinske gospodarske javne službe 24-
urna dežurna služba pogrebne dejavnosti 
v občini Mokronog-Trebelno, št. 354-
107/2022 in izvedla vse postopke ter 20. 
09. 2022 podpisala koncesijsko pogodbo 
z izvajalcem POGREBNE STORITVE 
Blatnik, pokopališke storitve d.o.o., za 
obdobje petih let. Navedeni izvajalec je 
bil v posebnem postopku zbiranja ponudb 
izbran tudi za vzdrževanje vseh petih 
pokopališč v občini. Po sprejetju Odloka 
o pokopališkem redu je Občina sklenila 
najemno razmerje za desetletni najem 
pokopališč tako z župnijo Mokronog (za 
pokopališči Sv. Vrh in Beli Grič) kot z 
župnijo Trebelno (za pokopališči Trebelno 
in Štatenberk). S podpisom koncesijske 
pogodbe za opravljanje obvezne lokalne 
gospodarske javne službe 24-urne dežur-
ne pogrebne službe v Občini Mokronog-
-Trebelno je nastala nujna situacija za 
sprejem cenika za uporabo pokopališča, 
pokopaliških objektov in naprav ter dru-
go pokopališko infrastrukturo v občini 
Mokronog-Trebelno, ki vključuje ceno 
grobnine.

SKLEP: Občinski svet Občine Mokro-
nog-Trebelno sprejme Sklep o določitvi 
cene za uporabo pokopališča, poko-
paliških objektov in naprav ter drugo 
pokopališko infrastrukturo v občini 
Mokronog-Trebelno s spremembo druge 
alinee 3. točke, tako, da se po novem glasi:

»(2) Cena uporabe mrliške vežice za 

4
ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

Poročilo s seje občinskega sveta
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vsak začeti koledarski dan znaša:

• Vežica Mokronog, 
Trebelno

55,00 €

• Vežica Beli Grič 40,00 €«

7. Po vpisu otrok v vrtec je prišlo do 
posameznih izpisov in novih vpisov, 
kar poruši starostno ravnovesje otrok v 
oddelku in posledično je potrebno preo-
blikovati oddelke. 

Tako se jaslični oddelek v Mokronogu 

spremeni v kombiniranega, ki lahko 
sprejme 14+1 otroka. 

Občinski svet je sprejel SKLEP: Ob-
činski svet Občine Mokronog-Trebelno 
sprejme Dopolnitev Sklepa o oblikova-
nju oddelkov v Vrtcu Mokronožci pri 
OŠ Mokronog za šolsko leto 2022-2023 
v predlagani obliki.

8. Kadrovske zadeve: 
 Volitve v državni svet–predlog 

kandidatov za elektorja in predlog kan-
didata za člana Državnega sveta;

SKLEP:
1. Občinski svet Občine Mokronog-

-Trebelno je za predstavnika (elektorja) 
v volilno telo za volitve predstavnikov 
lokalnih interesov izvolil g. Antona 
MAVRA.

2. Občinski svet Občine Mokronog-
-Trebelno je za kandidata za člana dr-
žavnega sveta – predstavnika lokalnih 
interesov, ga. Snežko BIZJAK.

Mojca Pekolj, 
direktorica OU

Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Mokro-
nog-Trebelno (Uradni list RS, št. 89/14) Odbor 
za priznanja o b j a v l j a

J A V N I   R A Z P I S
za vložitev predlogov za podelitev 

priznanj občine Mokronog-Trebelno 
v letu 2023

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Občina Mokronog-Trebelno pode-
ljuje priznanja zaslužnim občanom, 
drugim posameznikom, podjetjem, 
zavodom, društvom in skupinam, 
združenjem in pravnim osebam za 
dosežke na področju gospodarstva, 
šolstva, kulture, znanosti, športa, eko-
logije, zaščite in reševanja in na drugih 
področjih človekove ustvarjalnosti, ki 
prispevajo k boljšemu, kvalitetnejše-
mu in popolnejšemu življenju občanov 
in imajo pomen za razvoj in ugled 
Občine Mokronog-Trebelno.
Priznanja, ki se bodo podelila v letu 
2023, so:

- naziv Častni občan in
- priznanje Občine Mokronog-Tre-

belno.
V letu 2023 se lahko podeli en (1) na-
ziv Častnega občana in največ dve (2) 
Priznanji Občine Mokronog-Trebelno.
Predlagane kandidate za naziva Častni 
občan in Priznanja Občine Mokro-
nog-Trebelno bo potrdil Občinski 
svet Občine Mokronog-Trebelno na 
predlog Odbora za priznanja.
Priznanja bo podelil župan na slav-
nostni seji Občinskega sveta Občine 
Mokronog-Trebelno ob občinskem 
prazniku.
2. KRITERIJI ZA PODELITEV PRI-
ZNANJ
a.) Naziv Častni občan

Naziv Častni občan se lahko podeli 
posameznikom, ki so s svojim delova-
njem vidno prispevali k ugledu, prepo-
znavnosti in razvoju občine, doma ali 
v tujini, ali ki imajo pomembne dosež-
ke na področju znanosti, umetnosti in 
kulture ter za druge izjemne dosežke.

b.) Priznanje Občine Mokronog-
-Trebelno
Priznanje Občine Mokronog-Trebelno 
je najvišje občinsko priznanje, ki se 
lahko podeli posameznikom, podje-
tjem, zavodom, društvom ter drugim 
organizacijam in skupnostim za izje-
mne uspehe na posameznih področjih 
družbenih dejavnosti in gospodarstva, 
ki prispevajo k nadaljnjemu razvoju in 
ugledu občine. 
3. PREDLAGATELJI
Predlagatelji za podelitev naziva 
Častni občan in priznanja Občine 
Mokronog-Trebelno so lahko fizične 
in pravne osebe, to so društva, orga-
nizacije, ustanove in drugi.
4. PREDLOG ZA PRIZNANJE
Predlog za podelitev priznanj mora 
biti pripravljen na obrazcu (objavljen 
na spletni strani www.mokronog-tre-
belno.si ) in mora obvezno vsebovati:
- podatki o predlagatelju (ime oz. 

naziv, naslov, kontaktni podatki),
- vrsto priznanja, za katero se podaja 

predlog (naziv Častni občan ali 
priznanje Občine Mokronog-Tre-
belno),

- podatke o kandidatu za priznanje: 
ime in priimek (za fizične osebe) ali 
naziv prejemnika, naslov bivališča 
oz. sedeža,

- utemeljitev predloga za podelitev 
priznanja, ki mora odražati dejstva 
in dejanja kandidata, katera so pri-
spevala k ugledu, aktivnem prizade-

vanju pri prepoznavnosti občine ali 
boljšemu gospodarskemu razvoju 
občine kot širše lokalne skupnosti. 

- datum predloga;
- soglasje kandidata, če je predlagan 

posameznik (obrazec – S);
5. ROK ZA PREDLOŽITEV PRE-
DLOGOV IN NAČIN ODDAJE
Pisni predlogi morajo biti oddani na 
naslov: Občina Mokronog-Trebelno, 
Pod Gradom 2, 8230 Mokronog. Pre-
dlogi se oddajo v zaprti kuverti z na-
vedenim polnim imenom ali nazivom 
predlagatelja na zadnji strani kuverte 
in z oznako »Priznanja občine-2023« 
na prvi strani kuverte.
Skrajni rok za oddajo predlogov za 
priznanja Občine Mokronog-Trebelno 
v letu 2023 je do vključno 27. januarja 
2023 do 10. ure. 
Odbor si pridržuje pravico, da 
predlog izloči in ga ne upošteva, če 
predlog ne bo pripravljen v skladu s 
pogoji razpisa.
6. INFORMACIJE O JAVNEM RAZ-
PISU
Javni razpis bo objavljen na spleti 
strani Občine Mokronog-Trebelno: 
www.mokronog-trebelno.si in na 
oglasni deski v prostorih Občine 
Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 
8230 Mokronog.
Dodatne informacije v zvezi z javnim 
razpisom lahko zainteresirani prej-
mejo na Občini Mokronog-Trebelno, 
na tel. št. 07/34 98 262 ali na e-naslov: 
mojca.pekolj@mokronog-trebelno.si .
Številka: 007-0012/2019-1
Datum: 05.12.2022

Snežka Bizjak, predsednica 
Odbora za priznanja



6
ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

Bila je sreda, 26. oktobra, ko so v Mo-
kronogu namenu predali prenovljeno 
Gubčevo cesto, tri asfaltirane odseke 
občinske ceste na Žalostni gori in odsek 
asfalta v Bogneči vasi, kjer se je v tistih 
dneh zaključevalo priključevanje na nov 
javni vodovod Češnjice-Reber–Bogneča 
vas. Letošnje naložbe v posodobitev cest 
so vredne 842 tisoč evrov, medtem ko 
je vodovod ocenjen na 469 tisoč evrov 
z DDV. 

Po prerezu traku v Mokronogu so se do 
preboja prvi odpeljali kolesarji iz Kolesar-
skega kluba Dolenjska balanca, kasneje pa 
se je za njimi odpravila povorka z mopedi-
sti iz Tomos kluba Trebelno in motoristi 
Gold Wing kluba Dolenjska, starodobniki 
VW kluba Dolenjska in Bela krajina ter 
traktoristi in gasilci vseh petih gasilskih 
društev v občini: Prostovoljnega gasilske-
ga društva Mokronog z novim vozilom, 
ki so ga prevzeli ob letošnji 140-letnici 
delovanja, ter prostovoljni gasilci iz PGD 
Sveti Križ, Štatenberk, Trebelno in Velika 
Strmica. Pridružili so se jim tudi gostje in 
ostali občani. 

Kulturni program včerajšnjega popol-
dneva so sooblikovali Ljudski pevci in 
godci Trebelno ter Harmonikaši s Tre-
belnega, v preboju so povorko in obisko-
valce sprejele mlade Mažorete Trebelno, 
za okrepčilo pa so poskrbeli stanovalci v 

bližini Gubčeve ceste, članice Društva po-
deželskih žena Tavžentroža, vinogradniki 
in Lovska družina Trebelno.

P. K. L. 
foto: OMT, Lapego in Jan Jankovič

Odprtje Gubčeve ceste in prva vožnja skozi 
preboj 
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Preboj Radna vas

Zgodba, ki se je pričela že pred ustanovitvijo naše občine, se 
počasi zaključuje.  26. oktobra smo se po slovesni otvoritvi prvič 
zapeljali po tako zelo pričakovanem delu lokalne ceste Ornuška 
vas–Poljane oziroma preboja Radna vas v dolžini dobrih 500 m. 
Dela v preboju Radna vas sicer še niso povsem zaključena, saj 
je treba urediti še brežine in okolico, je pa s posebno prometno 
ureditvijo skozi preboj možen promet.

Ideja o izgradnji preboja Radna vas se je porodila že v bivši 
Krajevni skupnosti Trebelno. Vse nadaljnje aktivnosti: skleni-
tve služnostnih pogodb z lastniki zemljišč, odkup še nekaterih 
zemljiških parcel, priprava projektne dokumentacije za prido-
bitev gradbenega dovoljenja, pa so se odvijale kmalu po začetku 
delovanja samostojne Občine Mokronog-Trebelno. Gradbeno 
dovoljenje je bilo pridobljeno in z odločbo spremenjeno konec 
leta 2007.

Gradbena dela za izgradnjo novega odseka dela lokalne ceste 
so se začela v drugi polovici leta 2008. Dela je začel izvajalec 
Gradis skupina G d. d. iz Ljubljane, ki je bil izbran na javnem 
razpisu kot najugodnejši ponudnik, od leta 2010 naprej pa je 
izvajalec del podjetje Rekon. Realizacija projekta je bila ocenjena 
na štiri leta in naj bi se odvijala glede na potrebe odvoza mineral-
nih surovin pri izgradnji avtoceste Pluska-Ponikve-Novo mesto.

Na začetku je marsikdo dvomil v realizacijo tega projekta, 
vendarle je prišel dan, ko so zarohneli stroji na Radenskem 
klancu. Sprva je bil promet od gradbišča do Poljan zelo povečan, 
dnevno se je odpeljalo veliko materiala, hrib se je začel odmikati. 
Med odvozom materiala se je zelo poslabšalo stanje ceste od 
gradbišča do Poljan. Nujna vzdrževalna dela so se sicer izvajala, 
toda poškodbe so postajale vse hujše, zato je bila temeljita ob-
nova nujna, kar se je zgodilo v letu 2017. Spomladi se je zaradi 
večjih padavin z gradbišča na cesto in nato na njive in travnike 
nanašalo še blato, kar je povzročalo nejevoljo med uporabniki 
ceste in lastniki obcestnih zemljišč. Z ureditvijo odvodnjavanja 
z zadrževalnimi bazeni in izdelavo vodnih kanalov se je problem 
nanašanja blata in mulja na njive in travnike rešil.

Zaradi slabe prodaje materiala, kasneje še zaradi krize v 
gradbeništvu, se je rok za dokončanja del velikokrat podaljšal. 
Iz štirih let so se dela zavlekla v polnih 14 let. 

Gre za edini projekt v občini, ki bo ob dokončanju pokril 
stroške izgradnje iz odkupa oziroma prodaje materiala, ki se je 
nahajal in se še nahaja ob sami lokaciji novega dela ceste.

Z realizacijo preboja Radna vas je omogočena varnejša po-
vezava s hitro cesto brez vožnje po 20-odstotnem klancu, ki 
je povzročal nemalo skrbi in nevšečnosti, posebno v zimskem 
času,  zagotovo pa se bo povečala prometna varnost in tudi sama 
povezanost v regiji.

Jerneja Dragan

Zaključek leta 2022 
prinaša zaključek 
pomembnega in 
težko pričakovanega 
investicijskega 
projekta v Bogneči 
vasi ter zaselku Reber.

 Zgrajena je bila, in tudi 
že predana v uporabo, trasa 
novega cevovoda, ki je priklju-
čena na obnovljen vodohram v 
Bogneči vasi. Investicija rešuje 
dolgoleten problem oskrbe s 
pitno vodo v naši vasi in sose-
dnjem zaselku. 

Vodovod Bogneča vas–Re-
ber je letos dopolnil 40 let in 
je bil vse do predaje Občini 
Mokronog- Trebelno oziroma 
Komunali Trebnje zasebno 
upravljan (vključno s HA-
CCP). Vodovod zajema cca. 
20 gospodinjstev in prav toliko 
vikendov oziroma zidanic. 
Število uporabnikov se giblje 
okrog 100. Dejavniki, kot so 
neprestane okvare na cevovo-
du, voda neustrezne kakovosti, 
suše in povečevanje porabe 
vode, so vodovodni sistem 
v zadnjih letih pripeljali do 
skrajnega limita. 

Čakanje na začetek del, ki 
so se odložila tudi zaradi spre-
membe prvotnega projekta – v 
Češnjicah so se namreč krajani 
odločili, da se ne bodo priklju-
čili na javni vodovod, zato je 
bil projekt spremenjen –je bilo 
zato mučno in dolgo. A skrb za 
to, če bo kaj priteklo iz naših 
pip, ostaja stvar preteklosti. 
Dodatno olajšanje vsem nam 
predstavlja tudi dejstvo, da se 
z zanesljivo oskrbo z vodo in 
namestitvijo novih hidrantov 
znatno popravlja požarna 
varnost na našem področju 
(požarno območje pokriva 

PGD Štatenberk). V sklopu 
izgradnje novega cevovoda je 
Občina Mokronog-Trebelno v 
letošnjem letu poskrbela tudi 
za nujno potrebno razširitev in 
asfaltiranje preozke in močno 
dotrajane ceste iz zaselka Re-
ber v Bognečo vas ter tudi del 
ceste skozi Vinski vrh. Cesta 
bo zdaj dovolj široka in pred-
vsem bolj varna. 

Napori in prizadevanja po-
sameznikov, da bi tudi Bogne-
ča vas dočakala novo cesto, 
javni vodovod in še kakšno 
nujno potrebno infrastruk-
turno pridobitev, so po dolgih 
letih in številnih premaganih 
ovirah letos obrodili sadove. 
Življenje v naši vasi je zato že 
in bo le še bolj prijetno. 

Miran Zore

Skrbi za to, če bo kaj priteklo 
iz pip, je v Bogneči vasi in 
zaselku Reber zdaj konec
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Delavnice 2022
Za nami je pestra 
izobraževalna jesen, saj 
smo organizirali sklop 
desetih izobraževalnih 
delavnic z raznolikimi 
poučnimi vsebinami 
v Medgeneracijskem 
ustvarjalnem središču 
Mokronog ter tri delavnice v 
Knjižnici Mokronog na temo 
Stiske otrok.  

Udeležba na vseh delavnicah je bila 
odlična, kar nam daje voljo in moč za na-
daljnje delo. Veseli bomo vaših predlogov 
za oblikovanje novih vsebin. 

Iskrena hvala vsem predavateljem, 
Centru za krepitev zdravja Trebnje, Na-
cionalnemu inštitutu za javno zdravje, 
Območni enoti Novo mesto, Društvu 
Hospic Novo mesto in paliativnemu timu 
Splošne bolnišnice Novo mesto, Simbiozi 
genesis, predavateljicam Tatjani Pavlin, 
dr. med., Mateji Petric in Sabini Blatnik 
za strokovna predavanja. Iskrena zahvala 
tudi Društvu upokojencev Mokronog-
-Trebelno in Knjižnici Mokronog, ki sta 
nas gostila. 

Mateja Vrabec, 
Občina Mokronog-Trebelno

Utrinki udeležencev
Lanske delavnice so nas tako navdušile, 

da smo že z nestrpnostjo pričakovali jesen 
in z njo nove delavnice. Konec septembra 

smo začeli s srečanji v Hiši medgeneracij-
skega ustvarjalnega središča Mokronog. 
Ob ponedeljkih ob 9. uri se je soba hitro 
napolnila. Znani obrazi od lani in precej 

novih. Razmišljali smo celo, če bo potreb-
no poiskati večji prostor. 

»Zdrava hrbtenica, Preventiva pred 
padci,  Dih, kot pomoč pri umirjanju, 
Telesna teža in vpliv na zdravje, Posle-
dice povišane vrednosti krvnega tlaka, 
Krepitev možganov, Predstavitev društva 
Hospic, Ko pogovor daje moč, Uporaba 
mobilnih telefonov …

Zanimive in poučne vsebine, prisrčni 
predavatelji, vse to nam je polepšalo po-
nedeljke. Pa ne le ponedeljke. Z veseljem 
smo o vsem razglabljali tudi ostale dneve. 

In kaj mislite, da bo prihodnje leto? 
Prepričana sem, da spet kaj zanimivega. 

Anita Hočevar

Da smo tudi ljudje v zrelejših letih 
željni znanja, da gremo lahko v 

korak s sodobnim časom, smo dokazali 
to jesen z obiskom desetih različnih 
delavnic, ki so nam bile omogočene s 
strani Občine Mokronog-Trebelno. Vsak 
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Dedek Mraz v občini Mokronog-Trebelno
Zima, zima bela, vrh gore sedela …

Dedek Mraz je prišel v Mokronog in na Trebelno. Prinesel je poln koš daril, skupaj so si otroci in 
starši ogledali otroško predstavo, ki jo je pripravila Lutkovna skupina Mokre tačke.

Na Trebelnem nas je obiskal v soboto dopoldne v Športnem centru Trebelno, potem se je 
spustil s sanmi v Mokronog in nas obiskal v Upravnem kulturnem središču Mokronog. 

Vabilo so prejeli vsi otroci (rojeni od 1.1.2017 do 31.12.2021) 
s stalnim bivališčem, ki tudi dejansko bivajo v občini 
Mokronog-Trebelno. 

ponedeljek od septembra do konca novembra se je v Medge-
neracijskem ustvarjalnem središču Mokronog zbrala skupina 
ljudi različnih poklicev, pretežno upokojencev. in prisluhnila 
raznovrstnim temam. Tako o zdravem načinu priprave hrane, 
zdravstvenim nasvetom in uporabe pametnih telefonov. Bilo 
je veliko koristnih nasvetov s strani dobrih predavateljev, a to 
še ni vse. Veliko nam je pomenilo druženje, medsebojna ko-
munikacija, srečanje z znanci in s prijatelji. Sproščen klepet s 
predavatelji po koncu uradnega dela, občutek pripadnosti, ko si 
izmenjaš težave, ki te tarejo in jih lahko zaupaš enako mislečim 
in ugotoviš, da vsakdo nosi svoj križ. In ti je lažje. Dobiš nov 
zagon in veselje do življenja, ker veš, da nisi sam. Tudi zrela 
leta so lahko lepa, če jih znaš živeti in tudi deliti. V imenu vseh 
»tečajnikov« se zahvaljujem vsem, ki ste nam omogočili, da smo 
se imeli lepo in upam, da še kdaj. Hvala.

Marija Kos

Idejna zasnova za 
dograditev vrtca na 
Trebelnem 
Pripravljena je idejna zasnova dograditve vrtca na Trebel-
nem, ki je osnova za nadaljnje aktivnosti. Projektant jo je že 
poslal soglasodajalcem. Predstavljamo 3D varianto.                M. P.
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Druga polovica novembra je bila na podružnici zelo pestra. 
V petek, 18. novembra, na dan slovenske hrane, smo izvedli 
Tradicionalni slovenski zajtrk. Dan dejavnosti smo pričeli s 
prireditvijo, kjer smo poudarili pomen lokalno pridelane hrane. 
Učenci so s pomočjo zabavnih pesmic predstavili jedi tradici-
onalnega zajtrka: kruh, mleko, med, maslo in jabolko. Pevski 
zbor je zapel pesem Mojster pek, ob spremljavi harmonike, na 
katero je igral tretješolec Peter Zaletelj, pa tudi pesem Čebelar, 
ki smo jo posneli in objavili na you tube kanalu TSZ. Po pri-
reditvi smo se posladkali z dobrotami tradicionalnega zajtrka, 
potem pa so sledile delavnice: likovno in literarno ustvarjanje 
za natečaj »Kruh in mleko je svet izvleklo«, izdelava plakatov 
na temo Tradicionalnega slovenskega zajtrka, ob koncu pa še 
degustacija kefirja mlekarne Krepko. 

Ker smo bili ravno ustvarjalno razpoloženi, smo takoj v po-
nedeljek nadaljevali s predprazničnimi delavnicami, kjer smo 
ustvarjali različne izdelke za petkov praznični sejem v Mokro-
nogu. Kuhali smo marmelado, pekli piškote, naredili čokoladne 
lizike, voščilnice, svečnike, sejali božično žito, ustvarjali adven-
tne aranžmaje … Poskrbeli smo tudi za praznično dekoracijo, s 
katero bomo v decembru okrasili šolo, da bomo vanjo privabili 
kakšnega dobrega moža. 

PŠ Trebelno

Ustvarjalni novembrski dnevi na PŠ Trebelno
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Teden otroka
Ob Tednu otroka, ki je potekal od 3. do 9. oktobra 2022, so se v 

vrtcu Mokronožci odvijale številne dejavnosti na temo »Skupaj 
se imamo dobro«. V preteklih dveh letih smo bili zaradi epi-
demiološke situacije zelo prikrajšani za medsebojno druženje, 
zato smo v tem tednu naše dopoldneve izkoristili predvsem za 
druženje in spoznavanje novih prijateljev. Otroci so se tekom 

tedna družili z otroki iz drugih oddelkov, se z njimi igrali, 
ustvarjali, plesali ter se skupaj pomerili v štafetnih igrah in se 
razgibali na različnih gibalnih poligonih. Skupaj so si ogledali 
tudi predstavo v izvedbi vzgojiteljic z naslovom Lahko noč za 
medveda. Ugotovili smo, da se imamo skupaj lahko zares dobro, 
zato bomo tovrstna druženja zagotovo še ponovili.

Darja Marn

Gledališka predstava Lahko noč za medveda

Jesensko gibalno 
popoldne s peko 
kostanja

V ponedeljek, 10. 10. 2022, je bil za nas 
poseben dan, saj smo se vsi skupaj veselili 
kostanjevega piknika. Otroci so v vrtec 
pridno prinašali kostanj, da smo ga vzgo-
jiteljice pripravile na peko. Popoldne smo 
se  zbrali na vrtčevskem igrišču, kjer smo 
se razdelili v različne skupine. Vsaka sku-

pina se je zaposlila z različnimi dejavnost-
mi. Najmlajši so se urili v premagovanju 
gibalnega poligona, starejši so se zabavali 
ob plesu in prepevanju, najstarejši otroci 
našega vrtca pa so tekmovali v različnih 
gibalnih igrah. Ob zaključku gibalnih 

dejavnosti smo se zbrali na vrtčevskem 
igrišču, kjer smo nadaljevali skupno dru-
ženje in se sladkali s pečenim kostanjem. 
Preživeli smo prijetno jesensko popoldne.

Suzana Ručman
 

6. oktobra 2022 so v popoldanskem času po-
tekale govorno-jezikovne delavnice z naslovom 
»Pogovarjaj in igraj se z menoj« za otroke Ribic 
in njihove starše. Otroci so se udeležili različnih 
dejavnosti, kot so upihovanje svečk na torti, pi-
hanje mehurčkov, igra v lutkovnem kotičku, igra 
spomin ter razgovor ob različnih kartonkah in 
slikanicah … Pri skupnem druženju in aktivno-
stih so jih spremljali starši ter spodbujali otrokov 
govorni razvoj.  

Janja Brcar

Govorno – jezikovna delavnica
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Obisk knjižničarke

V mesecu oktobru je otroke vseh oddelkov vrtca Mokronožci 
obiskala gospa Jesen oziroma knjižničarka Irena iz knjižnice 
Pavla Golie Trebnje. Otrokom je prebrala nekaj ugank ter pra-
vljico z naslovom Veverica nima časa. Nato je zaigrala na prav 
posebno glasbilo, ki se mu reče kalimba ter ob njegovi melodiji 
zapela pesem o veverici. Ob koncu njenega obiska si je vsak otrok 
izdelal še svojo knjižno kazalko.

Darja Marn

Knjižničarka Irena Palčar v vrtcu, D. Marn

Vrtec in gasilci
V vrtcu potekajo v oktobru različne aktivnosti v okviru po-

žarne varnosti.
Skupine mlajših otrok (Ježki, Ribice, Miške, Čebelice) so ga-

silci Prostovoljnega gasilskega društva Mokronog obiskali kar 
pri vrtcu, starejše skupine (Sovice in Škratki) pa so se odpravile 
do gasilskega doma peš. Otroke so seznanili s svojim delom 
in jim pokazali vso gasilsko opremo ter vozila. Delo gasilcev, 
oprema in gasilska vozila so otrokom zelo zanimivi in jim bu-
rijo domišljijo. Še v naslednjih dneh so otroci z navdušenjem 
pripovedovali o gasilcih.

Tjaša Dobnik

Otroci v Knjižnici Pavla Golie 
Trebnje - Mokronog

Otroci iz skupine Sovice in Škratki so si v Knjižnici Pavla 
Golie Trebnje – Mokronog ogledali predstavo, KAJ IMA POLH 
NAJRAJE? Knjižničarka je s pomočjo lutk pripovedovala zgod-
bo, otroci pa so jo z velikim zanimanjem poslušali in uživali ob 
pripovedovanju. 

Tjaša Dobnik

V vrtcu je zadišalo 
po domačem kruhu 

V okviru projekta Tradicionalni slovenski zajtrk smo k 
sodelovanju povabili kuharico Špelo Hren. V ponedeljek, 14. 
novembra 2022, so otroci oddelka Ribice navdušeno in spretno 
gnetli vsak svoj košček testa. Tistega dne je tudi v vrtcu zadišalo 
po domačem kruhku. Kuharici Špeli – Markovi mamici – se 
zahvaljujemo za nepozabne izkušnje.

Janja Brcar
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V začetku meseca oktobra nas je obi-
skala tetka Jesen ter otrokom oddelka 
Ribice predstavila jesenske darove in plo-
dove, ki jih je našla na vrtu, njivi in polju. 

Otroci so jih z navdušenjem spoznavali, 
si jih ogledovali ter okušali. 

Janja Brcar

V petek, 11. 11. 2022, smo se oddelki 
Metulji, Žabice in Medvedki odpravili 
do bližnje lovske koče, kjer sta nas pri-
čakala starešina LD Trebelno gospod 
Alojz Dragan in član LD gospod Tomaž 
Zupančič. Po predstavitvi lovske družine, 
koče in njene okolice sta nas povabila v 
notranje prostore, kjer smo se spoznali z 
delom lovcev in mnogimi pripomočki, ki 
jih uporabljajo (nahrbtnik, stol, dvogled, 

revije, knjige, piščalke, pripomočki za 
hranjenje živali, glinasti golobi, značke, 
priznanja, pokali …). Opisala sta svečano 
in delovno obleko, v katerih sta bila tudi 
oblečena. Ogledali smo si veliko fotogra-
fij, pokazala pa sta nam še nekaj rogovja 
prepariranih živali. Na koncu smo dobili 
sladko presenečenje in se navdušeni vrnili 
nazaj v vrtec.

Petra Rozman

Sodelovanje 
s Kmetijo 
Škrjanec

V sredo, 16. 11. 2022, nas je obiskala 
gospa Mateja Škrjanec in nam preko 
fotografij predstavila njihovo kmetijo, 
delo pri njih, stroje ter mlečne izdelke. 
Izvedeli smo, da na njihovi kmetiji iz 
mleka pridelajo veliko sira, masla, skute 
ter jogurtov, ki jih potem prodajajo tudi 
v bližnjih trgovinah. Nato smo si sami 
pripravili sadni jogurt. V skodelice smo 
nalili navadni jogurt in ga zmešali z 
borovničevo ali vanilijevo pulpo. Jogurt 
je bil svež in odličnega okusa. Za konec 
pa smo pokusili še domač sirček, ki je bil 
zelo dober.  

Petra Rozman

Srečanje z lovci

Obisk tetke Jeseni
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V vrtcu Mokro-
nožci smo v petek, 
18. novembra 2022, 
izvedli 12. Tradi-
cionalni slovenski 
zajtrk, katerega slo-
gan je bil: ˝Zajtrk z 

mlekom – super dan! .̋ Projekt daje poudarek pomenu lokalne, 
slovenske hrane in rednega zajtrkovanja.

Na ta dan smo se pripravljali skozi ves teden. Izvajali smo raz-
lične dejavnosti, brali zgodbice, peli pesmice, ustvarjali čebele, 
pašnike, krave, ovce, koze, lončke na pike in skodelice iz gline. 
Na Trebelnem smo se odpravili na obisk kmetije Klemenčič, 
kjer smo si ogledali krave, obiskala pa nas je tudi gospa Mateja 
Škrjanec, ki nam je predstavila kmetijo Škrjanec in njihove 
mlečne izdelke. V Mokronogu smo otroci iz oddelkov Miške in 
Čebelice obiskali kmetijo Bregant, kjer so nam pokazali hlev s 

kravami, delovne stroje in prostor za shrambo mleka. Oddelka 
Sovice in Škratki je obiskal gospod Robert Oštir, s katerim so 
se otroci odpravili do šolskega čebelnjaka, kjer jim je prestavil 
delo čebelarja.

Ob dnevu slovenske hrane so bile naše mize praznično okra-
šene in polne zdravih dobrot. V Mokronogu smo jutro začeli s 
kratkim kulturnim programom, ki smo ga pripravili strokovni 
delavci z otroki oddelkov Miške, Čebelice, Sovice in Škratki ter 
vrtčevskim zborčkom. Program smo si ogledali vsi vrtčevski 
otroci, zaposleni in povabljeni posamezniki ter društva, ki svoje 
znanje nesebično predajajo otrokom in nam tako popestrijo 
dopoldneve v vrtcu. Direktorica občinske uprave Mokronog-
-Trebelno je v imenu župana in občine otroke razveselila s 
praktičnim darilom.

Na Trebelnem smo si otroci iz skupine Žabice in Medvedki 
pred zajtrkom ogledali še šolsko prireditev, kjer je nastopil tudi 
vrtčevski zborček s pesmico Na planiǹ cah  luštno biti. Obiskali 
so nas tudi ravnateljica Zvonimira Kostrevc ter župan Anton Ma-
ver s svojima sodelavkama. Župan je otrokom izročil tudi darila. 

Tekom dneva je podjetje Krepko, tako v Mokronogu kot tudi 
na Trebelnem, pripravilo še predstavitev njihovega izdelka Kefir, 
ki se je zaključil s pokušino le-tega.

Urška Leskovšek in Monika Virant

V petek, 18. 11. 2022, smo v OŠ Mokronog obeležili Dan 
slovenske hrane, ki smo ga pričeli s prav posebnim, tradicio-
nalnim slovenskim zajtrkom. Mize so bile obložene z lokalno 
pridelanimi dobrotami: mleko, kruh, med, maslo in jabolka. 

Letošnja osrednja tema dneva je bila Mleko in mlečni izdelki, 
zato smo v goste povabili predstavnico Mlekarne Krepko, ki je 
za učence pripravila kratko predavanje o pomenu mlečnih iz-
delkov v prehrani, podrobneje pa je predstavila pridelavo kefirja, 
po katerem je znana njihova mlekarna. Po predavanju so imeli 
učenci možnost poskusiti njihove odlične kefirje. 

Pouk se je za učence razredne stopnje nadaljeval v obliki 
naravoslovnega dne. V kulinaričnih, gibalnih in ustvarjalnih 
delavnicah so preizkušali svoje spretnosti in se veliko novega 
naučili. Učenci predmetne stopnje pa so imeli tehniški dan, na 
katerem so ustvarjali izdelke za praznični sejem.

In ker je ob poskočnih ritmih vedno bolj prijetno, je dan 
popestril šolski ansambel Muzikmašine, ki z domačimi vižami 
vedno poskrbi za dobro voljo. 

OŠ Mokronog

Tradicionalni slovenski zajtrk
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Dragi otroci in starši,
ne vemo, ali je bil računalniški škrat ali kateri od Mokronož-
cev, ampak nekdo se je malce poigral z nami in smo v prejšnji 
številki predstavili le pravljičnih sedem vrtčevskih skupin. 
Tokrat se nam s fotografij smejijo še tri. 
Tudi pravljične, se ve.
Za spodrsljaj se opravičujemo in želimo vsem vrtičkarjem 
prijetno, igrivo in nasmejano vrtčevsko leto!

Uredništvo

skupina ČEBELICE

skupina MEDVEDKI

skupina ŠKRATKI 

Tretješolci smo se v ponedeljek, 19. 10. 
2022, odpravili v CŠOD Burja. Veliko 
časa smo preživeli v bazenu, kjer smo 
izpopolnjevali plavalno tehniko. Naučili 
smo se skakati v vodo in se zabavali ob 
vodnih igrah. Večkrat smo se odpravili 
na daljši sprehod, kjer smo raziskovali 
morsko okolje in si ogledali veliko zbir-
ko kaktusov. Z ladjico smo se odpravili 

v Piran, kjer smo si ogledali akvarij. 
Pripravili smo si tudi čisto pravi ribji 
piknik. Ribice smo sami očistili, spekli in 
pojedli. Res nam ni bilo dolgčas, saj smo 
bili ves čas zaposleni. Zadnji dan smo 
izdelali vrečke iz blaga, v katere smo dali 
sivko. Vonj sivke nas še vedno spominja 
na zelo lep in poučen teden.

 Tretješolci OŠ Mokronog

Učenki blesteli 
na državnem 
tekmovanju iz 
logike

V jeseni tradicionalno poteka tek-
movanje iz logike. V četrtek, 29. 9., 
je potekalo šolsko tekmovanje. Tek-
movanja so se udeležili 104 učenci 
od 3. do 9. razreda. Najboljši učenci 
7. razredov so se nato udeležili dr-
žavnega tekmovanja, učenci 8. in 9. 
razredov pa regijskega. Oboje hkrati 
je potekalo v soboto, 22. 10. na OŠ 
Grm Novo mesto. Skupaj so učenci 
usvojili 42 bronastih priznanj. 

Še posebej uspešni sta bili učenki 
7. a-razreda. Špela Završnik je usvo-
jila srebrno, Eva Nahtigal pa zlato 
priznanje.   

Vsem učencem iskrene čestitke za 
usvojena priznanja!

Mentor: Jernej Mauko

Šola v naravi – CŠOD Burja
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V petek, 25. 11. 2022, smo imeli na šoli 
po treh letih spet praznični sejem, ki smo 
ga komaj čakali. Pred začetkom praznič-
nega sejma je bil koncert, na katerem so 
nastopili šolski ansambel, vrtčevski pev-
ski zbori, otroški pevski zbor Mokronog, 
otroški pevski zbor Trebelno, pevski 
zborček prvega razreda s Trebelnega in iz 
Mokronoga ter mladinski pevski zbor, ki 
je otvoril praznični sejem. Na prazničnem 
sejmu smo obiskovalcem ponudili venčke, 
okraske za smrečico, stojala za prtičke, 
naravna mila, voščilnice, nakit, slane in 
sladke dobrote … Na sejem je prišlo zelo 
veliko obiskovalcev. Izdelke in dobrote 
smo »prodali« po simboličnih cenah. 
Veseli nas, da je šolski sklad bogatejši za 
3785 € prostovoljnih prispevkov. Ta dan 
si bomo še dolgo zapomnili, saj nas je na-
polnil s številnimi vtisi in prebudil v nas 
praznično vzdušje ter čudovite spomine. 

V tednu pred prazničnim sejmom smo 
imeli učenci osnovne šole dan dejavnosti, 
in sicer tehniški dan, na katerem smo 

ustvarjali za bazar. Učenci prvega razreda 
so izdelovali venčke in delali čokoladne 
cekine, pri tem sta jim pomagali učiteljici. 
Drugi razred je izdeloval glinene posodice 
in 'jelenčkov kakav', kot so ga poimenova-
li. Tretji razred je izdeloval venčke. Četrti 
razred je delal venčke in kozarčke z aloe 
verami. V petem razredu so izdelovali 
venčke, delali snežinke in uživali ob po-
slušanju glasbe. Šestošolci so delali cofke, 
zapestnice in dve različni vrsti držal za 
prtičke. Učenci 7. a so izdelovali venčke 
in obeske za na smrečico. Učenci 7. b so 
pekli piškotke, izdelovali okraske za jelko  

in oblikovali voščilnice. 8. a-razred je 
delal domače rezance in smrekice. 8. b-
-razred je izdeloval venčke. Devetošolci iz 
a oddelka so pakirali sivko, pekli piškotke, 
ustvarjali voščilnice in barvali lončke. 9. 
b razred je izdeloval svečke, zapestnice, 
uhane in namizne okraske. 

Na prazničnih delavnicah smo bili 
ustvarjalni, v izdelke pa smo vložiti precej 
truda, dobro smo se morali organizirati, 
pri tem pa smo zelo uživali.

Besedilo: Alenka Šmit, 8. b
Fotografije: Neža Dinghauser, 9. a

Nataša Bale, 8. b

V četrtek, 27. 10. 2022, so imeli učenci 
od 4. do 9. razreda dan dejavnosti. V 
dvorani UKS Mokronog so si ogledali 
mladinsko komedijo Gajin svet 2.  Štiri-
najstletna Gaja, ki živi v ločeni družini, se 
sooči z nevoščljivimi sošolci, doživi vdor 
v osebni profil na družbenem omrežju in 
spozna, kaj pomeni pravo prijateljstvo. 
Čeprav so počitnice in se z očetom in 
najstniško sestro Teo odpelje v kamp na 
morje, se dopust še ne začne. S pomočjo 
prijatelja Matica in policijskega inšpek-
torja reši lastnika bara pred izsiljevalci, 
spet poveže družino in s pomočjo prija-
teljev, mame in učiteljice saksofona Eme 

osreči tudi očeta. Družinska romantična 
komedija Gajin svet 2 nadaljuje uspešnico 
iz leta 2018 (Gajin svet), vendar je drugi 
del zasnovan samostojno. (Vir: https://
ljubljanafestival.si/event/gajin-svet-2/)

Po filmu je za učence od 6. do 9. razreda 
sledila pogovorna delavnica o nevar-
nostih, ki nas na spletu lahko doletijo. 
Delavnica je temeljila na konkretnih od-
lomkih iz filma:
• Dobrodošel v javnosti (kako komuni-

ciramo na spletu),
• Veš, kaj nosiš v žepu? (odgovorno 

razumevanje aplikacij, iger in drugih 
platform),

• A mi poveš kodo svojega telefona? (va-
rovanje osebnih podatkov),

• Geslo, varno geslo in večstopenjska 
zaščita! (kako sestaviti varno geslo),

• Lažni profili na družbenih omrežjih.
Ogled filma in izvedbo delavnic nam je 

omogočila občina Mokronog-Trebelno. 
Pohvala pa tudi vsem pridnim zbiralcem 
starega papirja. S pomočjo pridnih zbi-
ralcev starega papirja in občine Mokro-
nog-Trebelno smo si film lahko ogledali 
popolnoma brezplačno.  

OŠ Mokronog

Ogled filma Gajin svet

Utrinki prazničnega sejma 
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Športno društvo Mokronog je na dan 
slovenskega športa, 23. 9. 2022, orga-
niziralo praznik športa. Kot osrednji 
dogodek se je odvila prireditev JUNAKI 
PLAŽE, kjer so se odvile številne športne 
prireditve na igrišču za odbojko na mivki. 
Udeleženci so se spoznali z osnovami 
pravil igre odbojke na mivki, se pomerili 
v igri ter se udeležili spremljajočih iger na 
igrišču, od poligona za otroke do raznih 
spretnostnih iger.

Hkrati so se lahko udeležili tudi spre-
mljajočih športnih dogodkov v Športnem 
parku, in sicer poligona za skiroje, hokeja 
na igrišču, ritmične gimnastike. 

Športne dejavnosti so bile namenjene 
vsem generacijam, tudi staršem, babicam 
in dedkom. Velik poudarek je bil na pro-
mociji gibanja, športnega udejstvovanja 
in preživljanja prostega časa v naravi, na 
igrišču, z žogo, s kolesom ali preprosto 
pohodništvo. 

Športno društvo Mokronog je eden 
izmed nosilcev športnih programov 
v Občini Mokronog-Trebelno, zato se 
pri izvedbi takih športnih dogodkov 
povezuje z vsemi športnimi društvi, ki 
delujejo v občini, saj se zaveda, da smo 
povezani močnejši in vsi skupaj imamo 
iste cilje – spodbuditi čim več ljudi pri 
skrbi za svoje zdravje. Tudi pri tokratnem 
dogodku smo sodelovali z Odbojkarskim 
klubom Mokronog, Klubom odbojke na 
mivki Mokronog, Shotokan karate – do 
klub toushi Mokronog, Mažoretno šolo 
Sara, Športnim društvom Trebelno, 
Kolesarskim klubom Dolenjska balanca, 
NIJZ, OE Novo mesto ter osnovno šolo in 
vrtcem v Mokronogu.

Kolesarski klub Dolenjska balanca je 

ob tej priložnosti slavnostno predal dva 
servisna stojala za kolesa v uporabo, in 
sicer enega pred OŠ Mokronog in drugega 
na avtobusni postaji Trebelno. Sredstva za 

nakup stojal je pridobil na javnem razpisu 
za šport Občine Mokronog-Trebelno.

Mateja Vrabec

Dan slovenskega 
športa 
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Predstavitev ponatisa v Knjižnici Pavla 
Golie Trebnje

»Hodil sem morda po najlepših krajih 
sveta, po krajih, ki so po svoji legi, po svo-
jem modrem nebu in po svojih prečudovi-
tih barvah najlepši na Slovenskem,« nam 
je Vorančeve zapise iz ponatisa prebral 
povezovalec Vrtnarček Joža z vrta.

Začelo se je približno takole. »V devet-
desetih letih smo se prijatelji dobre volje v 
Mokronogu (kakšnih 12 nas je bilo ) vsak 
drugi petek dobivali v Devovi gostilni. 
Pogovarjali smo se o pomembnih in ne 
tako pomembnih stvareh. O tem, da smo 
občasno stavili med sabo in smo stave tudi 
»dokaj javno« uresničevali, bi se spomnil 
še marsikateri Mokronožan. Ob vseh teh 
vragolijah pa je prišla ideja: 'Fantje, kaj če 
bi prehodili Vorančevo pot … do Pijane 
gore?'  je pripovedoval župan Anton Ma-
ver. V nadaljevanju sta skupaj s takratno 
predsednico turističnega društva go. 
Ireno Maver povedala precej zanimivih 
zgodb iz tistega časa..

Sedanja predsednica Turističnega Dru-
štva Mokronog ga. Slavica Ivančič pa je v 
tančico skrivnosti zavila pražen krompir, 
ki se bo letos pohodnikom delil na cilju 
pohoda v Pijani gori.

Tako nekako smo obiskovalci doživljali 
večerni pogovor dva dneva pred pohodom 
s soustvarjalci znamenite Vorančeve poti. 

Vorančev pohod
V soboto, 15. 10. 2022, se je po oceni or-

ganizatorja zbralo preko 250 pohodnikov 
iz vse Slovenije. V meglenem jutru se je 
po uradni prijavi, prejemu spominskega 
darila in ponatisa »potopisa Vorančeve 
poti« odvila še manjša slovesna otvoritev 

pohoda, kjer sta navzoče pozdravila žu-
pan g. Anton Maver in predsednica TD 
Mokronog ga. Slavica Ivančič. 

Dogajanje so popestrili člani skupine 
Muzikmašine iz OŠ Mokronog, ki so z 
ritmi narodno zabavne glasbe pohodni-
kom dali začetni ritem pohoda.

»Po mnenju poznavalcev je pot dolga 
14.5 km z zmernim, a vztrajnim vzpo-
nom. Že po nekaj kilometrih pohodnike 
čaka prva »postojanka« na Priči z dobro-
tami Vinogradniškega društva Mokro-
nog. Po dobrem okrepčilu se pot nadaljuje 
preko Svetega Vrha v Pavlo vas, kjer se 
pohodniki ustavijo pri družini Hribar. 
Kot vsako leto so tudi letos pripravili 
pester kulinarični izbor hrane in pijače.

Če kdo na tem mestu zaradi težkih nog 
želi pohod prekiniti, se ravno zaradi tega 

počitka premisli in pohod nadaljuje.  Ker 
se pot nadaljuje po vinorodnem okolišu 
Malkovec, imajo pohodniki možnost do-
dobra spoznati letošnjo letino pri družini 
Jamšek. Tam so poleg dobrot pripravili 
tudi kratek pozdravni program, ki sta 
ga odlično opravila g. Kukec, podžu-
pan občine Sevnica, in ga. Knez iz TD 
Tržišče. Oba sta izpostavila pomembno 

25. tradicionalna Vorančeva pot 
od Mokronoga do Pijane gore
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povezovanje med naselji, skozi katere vodi 
Vorančev pohod, in tudi sodelovanje med 
občinami Mokronog-Trebelno, Sevnica 
in Škocjan.

Naslednjih nekaj kilometrov pa ni 
toliko kulinarično obarvanih, ampak 
se ponujajo čudoviti razgledi. Na eni 
strani se pogled vije na šentjernejsko 
kostanjeviško kotlino, kjer se nam pogled 
ustavi na čudovitih Gorjancih, na drugi, 
severni strani pa pogled seže proti Lisci, 

Brunku, Kumu. Če je jasno, se vidijo tudi 
Karavanke. Vse to pa zapolnijo skrbno 
obdelani vinogradi s prijaznimi ljudmi 
ob sami poti. 

Na samem cilju v Pijani gori pri Luzar-
jevih že diši po praženem krompirju in 
klobasah. Seveda ne gre pozabiti tudi do-
bre domače kapljice, ki nam jo gospodar 
Jože s ponosom ponudi. Vse bolečine, žulji 
in še kaj v hipu postane druga skrb, med 
mizami pa se sliši prijetno kramljanje ob 

zvokih tiste »ta prave« domače muzike,« 
pravijo o tem sodobni Voranci.

Ni kaj, Turistično društvo Mokronog je 
ponosno, da je skupaj z omenjenimi in ob-
čino Mokronog-Trebelno ponovno uspelo 
organizirati ta dogodek. Zagotovo pa vas 
vabimo na naslednjo »26. tradicionalno 
Vorančevo pot«.

TD Mokronog 

Priprave na sezono smo tako kot nekaj 
zadnjih let pričeli v začetku septembra. 
Tudi letos imamo ekipi mlajših dečkov 
in starejših dečkov, ki sta vključeni v 
državno prvenstvo pod okriljem odboj-
karske zveze Slovenije. Ekipo starejših 
dečkov sestavlja 14 igralcev, ki  trenirajo 
3x tedensko v športni dvorani Mokronog. 
V kvalifikacijah za uvrstitev v prvo ligo 
(med najboljših 8 ekip v Sloveniji) smo 

dosegli 4 zmage in 3 poraze, kar pomeni, 
da bomo prvenstvo nadaljevali v drugi ligi 
in se z dobrimi igrami poskušali prebiti 
v ¼ finala državnega prvenstva. Ekipa 
mlajših dečkov je glede na lansko sezono 
izgubila kar nekaj igralcev, ki so zaradi 
starosti prestopili med starejše dečke. 
Ekipo sestavlja 18 fantov. Kljub temu so 
v svoji kvalifikacijski skupini zabeležili 
3 zmage in 3 poraze, kar jim daje mo-

tivacijo za treninge v prihodnje. Veseli 
nas dejstvo, da se je ekipi pridružilo kar 
nekaj novih mlajših igralcev, ki so se letos 
prvič spoznali z odbojkarskimi treningi 
in nekateri tudi že uspešno nastopili na 
turnirjih.

Že nekaj časa je bila želja, da se odboj-
ko približa najmlajšim osnovnošolcem, 
vendar do sedaj to ni bilo mogoče zaradi 
pomanjkanja trenerjev. V letošnji sezoni 
smo uspeli pridobiti nove moči in tako z 
novembrom omogočiti otrokom spozna-
vanje odbojke že v prvi triadi.  V skupini 
trenutno trenira 12 otrok. 

Enkrat tedensko vadi tudi veteranska 
ekipa, ki se je letos udeležila dveh turnir-
jev v Gorjah pri Bledu, dveh turnirjev v 
Kranju in turnirja v Izoli. Organizirali 
so tudi cvičkov turnir v ŠD Mokronog.

Igor Jevnikar, OK SEP Mokronog

Smučarski tečaj za 
otroke 
Športno društvo Mokronog bo letos 
ponovno organizira lo 3 dnevni 
smučarski tečaj za otroke (v starosti 
od 6 do 10 let) na smučišču Trije Kralji 
na Pohorju, ki bo potekal 26. 12., 27. 
12. in 28. 12. 2022, in sicer, če bodo 
snežne razmere to dopuščale. 
Prijave zbira Tim Kolenc (tim.ko-
lenc540@gmail.com 070 400 802). 

Cena tečaja znaša:
A) 70 EUR za otroke iz občine Mokro-
nog-Trebelno
B) 80 EUR za otroke iz drugih občin
in vsebuje:
– vsakodnevni prevoz na smučišče in 
nazaj,
– smučarsko vozovnico,
– malico na smučišču,
– učitelja smučanja.
Prednost pri prijavi do 20. 12. 2022 
imajo otroci iz občine Mokronog-
-Trebelno, po tem datumu pa glede 
na prijavo.

Športno društvo Mokronog

Odbojkarji začeli sezono
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Toplo jesensko vreme je številne ljudi privabilo v naravo, 
članom KK DOLENJSKA BALANCA pa omogočilo kar nekaj 
novih kilometrov z vetrom v laseh. Na prvi jesenski dan je v 
mokronoškem športnem parku potekala prireditev v počastitev 
dneva športa, v sklopu katere smo ob navzočnosti naših članov 
javnosti predali servisno stojalo za kolesa, ki stoji pred osnov-
no šolo. Drugo stojalo, prav tako tega dne predano v uporabo 
kolesarskim navdušencem, se nahaja na avtobusni postaji na 
Trebelnem (nasproti gasilskega doma). Obe stojali sta opremljeni 
s tlačilko in orodjem za kolesarska popravila, z njima pa je naša 
cest in gozdnih poti polna občina postala kolesarjem prijaznejša. 
Prav slednjega se tam nekje, daleč stran za mavrico, gotovo veseli 
naš predsednik Dejan, od katerega smo se v začetku oktobra za 
vedno poslovili. Člani kluba se redno srečujemo na »nedeljskih 
rundah«, v okviru katerih skupaj prekolesarimo nekaj deset ki-
lometrov. Najbolj obiskana »runda« je potekala konec oktobra, 
ko smo se cestni in gorski kolesarji podali po obronkih naše 

občine ter se tako poklonili rojstnemu dnevu našega pokojne-
ga predsednika. Dejan nas je, kot mnogokrat poprej, ponovno 
združil. In na nas je, da bomo še naprej čim večkrat tam, kjer 
je bil on nadvse srečen –  na kolesu. 

Janez Tratar

Dejanu v spomin
Dejan, bil si res bo-

rec na vseh področjih, 
predvsem pa velik člo-
vek in ponosen »Ba-
lancar«. Oseba, ki je 
vedno napolnila prostor 
s pozitivno energijo. 
Človek, ki si se ga vedno 
razveselil, ko si ga srečal 
na kolesarjenju ali kjer-
koli drugje. Entuziast 
z velikim srcem. Ostal 
si pozitiven do samega 
konca. Hvala ti za vse 

poštene borbe na kolovozih, blatu in asfaltu. S teboj 
sva bila z Izijem tudi na vožnji tvoje zadnje bitke, 
zadnje etape, daleč proč od kolesarskih etap. Zadnji 
naši pogovori niso bili objokavanje, ampak obuditev 
vseh skupnih spominov. Začinjeni s smehom in dobro 
voljo. Bil si skrben in vztrajen v življenju, junaški v 
zadnjem trpljenju.

 Prezgodaj. Mnogo prezgodaj. Kolesa se bodo vrtila 
naprej; življenje je bilo pač tako zamišljeno.

J. Tratar v imenu KK DOLENJSKA BALANCA

Na kolo za zdravo telo
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Za mladinsko komisijo PGD Mokronog 
je bilo letos zelo delovno in uspešno leto. 
Mentorji gasilske mladine smo se skozi 
celo leto trudili, da bi se otroci čim bolj 
aktivno vključevali v delovanje gasilskega 
društva, se ob tem družili s svojimi vr-
stniki, pridobivali nova gasilska znanja 
in veščine ter naredili nekaj dobrega tudi 
za skupnost, v kateri bivamo. Leto smo 
začeli z uspešno izpeljano čistilno akcijo 
Mokronoga in okolice, v katero so se po-
leg gasilske mladine vključili tudi ostali 
gasilci in krajani. V aprilu smo se družili 
ob gledanju filma in pokovki, nato pa 
smo skupaj pričakali novo gasilsko vozilo 
GVC-2, nad katerim so mladi še posebej 
navdušeni. Naslednje mesece smo posve-
tili pripravam na gasilska tekmovanja v 
orientaciji in tekmovanju Gasilske zveze 
Trebnje. Skupaj smo se veselili ob vsakem 
doseženem rezultatu naših ekip. V juliju 
smo pridno in vztrajno mladino nagradili 
z vodnimi igrami. Na vroče poletno po-

poldne smo se prijetno osvežili, zabavali 
in se družili. Novo šolsko leto je prineslo 

nova tekmovanja, posvetili smo se učenju 
gasilske teorije in se v velikem številu 
udeležili gasilskega kviza. Za zaključek 
leta smo združili prijetno s koristnim 
in v prazničnem vzdušju izdelovali vo-
ščilnice za starejše gasilce in donatorje. 
Postavili in okrasili smo božično drevo 
ter tako praznično vzdušje prinesli tudi v 
gasilski dom, v katerem se radi družimo. 
V društvu smo zelo veseli, da se krepimo 
tako po številu nadobudnih mentorjev 
kot tudi po številu vedoželjnih otrok, ki 
predstavljajo prihodnost društva.

V imenu PGD Mokronog vsem želimo 
predvsem mirno, zdravo in uspešno novo 
leto.

Za PGD Mokronog
Tjaša Krmelj in 

Manca Miklavčič

Pestro dogajanje gasilske mladine 
PGD Mokronog

Dopisujte v Odsev

urednistvo.odsev@mokronog-trebelno.si
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V soboto, 29. 10. 2022, je v zgodnjih 
jutranjih urah izpred gasilskega doma 
PGD Štatenberk odpeljal avtobus s člani 
in članicami PGD Štatenberk. Pot nas je 
vodila na enodnevni izlet po Notranjski. 

Prva izletniška točka je bil Tehniški 
muzej Slovenije v Bistri pri Vrhniki. Tam 
so starejši člani obujali spomine na svoje 
prve avtomobile in motorje ter njihove 
podvige z njimi v mladih letih, mlajši čla-
ni pa so spoznavali zgodovino prevoznih 
sredstev tudi v živo in ne le v besedah 
staršev, dedkov ali babic.

Ker gasilski izlet ne bi bil gasilski, če ne 
bi bil tudi malce gasilsko obarvan, smo 
se odpravili proti PGD Postojna, kjer nas 
je pričakal njihov član. Razkazal nam je 
Gasilsko reševalni center, predstavil nji-
hovo delovanje in nas popeljal na ogled 
njihovega precej številčnega voznega 

parka. Sonček je prišel izza oblakov in 
na plano so prišle tudi harmonike, ki so 
popestrile naše druženje. 

Iz Postojne smo odšli na toplo kosilo, 
saj nas je zatem čakala mrzla kraška 
jama – Križna jama. Obuli smo si škor-
nje in nadeli svetilke, ker je Križna jama 
svetovno znana vodna kraška jama, ki 
ima številna podzemna jezera, hkrati pa 
ni osvetljena in nima betonskih poti, zato 
je bila oprema resnično potrebna. Jama je 
dolga kar dobrih 8 km in je po biološki 
raznolikosti četrti največji poznani jamski 
sistem na svetu. V jami smo izkusili tudi 
vožnjo s čolnom po jezeru s smaragdno 
zeleno vodo in si ogledali nekaj ostankov 
kosti jamskega medveda, saj se v tej jami 
nahaja eno večjih najdišč ostankov te 
zgodovinske živali.

Po ogledu kraškega sveta v podzemlju 
smo se odpeljali v Pijavo Gorico, kjer nas 
je v gostilni pričakala topla večerja. Večer 
smo zaključili ob melodijah harmonike in 
z dobrim klepetom. Pot proti domu je bila 
v dobrem vzdušju, ob glasbi in prepevanju 
pesmi, odličen zaključek dneva.

Letošnje leto se izteka in bilo je uspešno. 
Kot vsako leto smo poskrbeli tudi za pod-
mladek društva, ki zelo zagreto vadi gasil-
ske veščine, kljub temu da morajo njihovi 
treningi in vaje potekati na zelo prometni 
cesti, saj okolica gasilskega doma ne dopu-
šča druge možnosti. Gasilcem za vrat diha 
prostorska stiska tudi sicer. V upanju na 
boljše prostorske zmožnosti PGD Štaten-
berk vsem želi srečno, uspešno, predvsem 
pa zdravo leto, ki prihaja.

Špela Dragan
foto: Robert Ajdič

MLADINA:
21. 5.: tekmovanje v gasilski orientaciji: pionirke 3. 
mesto, pionirji 3. mesto, mladinke 9. mesto, mladinci 
10. mesto in pripravniki 1. mesto 
4. 6.: mladinsko tekmovanje GZT: pionirke 1. mesto, 
mladinke 1. mesto in mladinci 3. mesto 

18. 6.: regijsko tekmovanje v gasilski orientaciji: 
pionirke 6. mesto, pionirji 6. mesto in pripravniki 1. 
mesto 
10. 9.: državno tekmovanje v gasilski orientaciji: 
pripravniki 7. mesto 
18. 9.: regijsko mladinsko tekmovanje: pionirke, mla-

dinke 4. mesto in mladinci 7. mesto 
8. 10.: kviz gasilske mladine: pionirke 7. mesto, 
pionirji 5. mesto, mladinke 1. mesto, mladinke 2 13. 
mesto, mladinke 3 16. mesto, mladinke 4 11. mesto, 
mladinci 14. mesto in pripravniki 1. mesto22. 10.: 
regijski kviz gasilke mladine: mladinke 1. mesto in 
pripravniki 5. mesto 
29. 10.: ustvarjalna delavnica na temo Noč čarovnic 
2. 11.: nagradni izlet v Laške toplice
26. 11.: državni kviz gasilske mladine: mladinke 15. 
mesto 
10. 12.: ustvarjalna delavnica na temo veseli decem-
ber

INTERVENCIJE: 
2. 6.: neurje, podrta drevesa 
2. 6.: neurje, razkrita streha 
19. 7.: požar Kras 
22. 7.: požar Kras 

PGD Štatenberk na Notranjskem

PGD Trebelno v letu 2022 
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23. 7.: požar Kras 
26. 7.: požarna straža Kras 
26. 7.: nočna požarna straža Kras 
27. 7.: požarna straža Kras 
27. 7.: nočna požarna straža Kras 
28. 7.: požarna straža Kras
 
USPOSABLANJA: 
13. 3.: tečaj operativnega gasilca (2 gasilca) 
11. 3.: tečaj za varno delo z MŽ v nevarnih razmerah 
(1 gasilec) 
15. 3.: testiranje sodnikov gasilskih in gasilsko špor-
tnih tekmovalnih disciplin (1 gasilec) 
6. 5.: tečaj za varno delo z MŽ (3 gasilci) 
5. 10.: tečaj za gasilca pripravnika (5 gasilcev) 
21. 10.: tečaj operativnega gasilca (5 gasilcev)
 
OPERATIVNE VAJE: 
1. 3.: redne operativne vaje 
20. 3.: operativna vaja 
2. 4.: redne operativne vaje 
14. 5.: redne operativne vaje 
25. 6.: redne operativne vaje 
13. 7.: redne operativne vaje 
27. 8.: vaja preverjanja 
11. 9.: redne operativne vaje 
 1. 10.: redne operativne vaje 
8. 10.: operativna vaja 
28. 10.: vaja GPO 
19. 11.: redne operativne vaje

TEKMOVANJA ČLANOV: 
12. 6.: člansko tekmovanje GZT: članice A 2. mesto in 
člani B 6. mesto 
18. 6.: tekmovanje v SSV za pokal Ajdovec: članice A 
3. mesto in člani A 1. mesto 
9. 7.: tekmovanje za pokal Mokronog-Trebelno v 
Štatenberku: člani A in članice A 3. mesto 
18. 9.: regijsko člansko tekmovanje: članice A 3. 
mesto
 
OSTALE AKTIVNOSTI: 
14. 1.: servis IDA 
22. 1.: občni zbor 
18. 2.: pregled čelad 
26. 2.: čistilna akcija gasilski dom in okolica 
1. 3.: čistilna akcija grmovja za nasip parkirišča 
2. 3.: izdelava voščilnic za članice ob 8. marcu 
26. 3.: pomoč pri sajenju sadja društvu čebelarjev 
28. 3.: prevoz vode 
8. 4.: udeležba na dvigu zastave gasilske olimpijade 
v Mokronogu 
13. 4.: čiščenje vodnjaka 
23. 4.: zbiralna akcija kovin in papirja za novo vozilo 
GV-1 
29. 4.: pogreb člana PGD Mokronog 
8. 5.: udeležba maše sv. Florijana Mokronog 
15. 5.: udeležba snemanja videospota ansambla 
Nemir v Mokronogu 
18. 5.: pogreb člana PGD Mokronog 

21. 5.: udeležba na srečanju gasilskih pevskih zborov 
v Ormožu 
25. 5.: pogreb člana PGD Sveti Križ 
5. 6.: čiščenje gasilskega doma po neurju 
7.–25. 6.: prevoz vode za obnovo cerkve sv. Petra 
18. 6.: udeležba gasilske parade PGD Mokronog 
1.–3. 7.: priprava in izvedba piknika pri sv. Rozaliji 
6. 7.: prevoz vode 
7. 7.: pogreb člana pobratenega društva Črni Vrh 
14. 7.: popravilo vozila GVGP-1 
1.–5.9. varovanje prehoda za pešce POŠ Trebelno 
3. 9.: društveni piknik 
20. 9.: servis IDA 
24. 9.: pogreb člana PGD Staro Zabukovje 
1. 10.: čiščenje garaž 
6.–8.10. priprava in izvedba pohoda članic Dolenjske 
regije 
14. 10.: obisk učencev POŠ Trebelno 
21. 10.: prevoz vode za potrebo asfaltiranja preboja 
Radna vas 
26. 10.: udeležba na otvoritvi preboja 

29. 10.: dan odprtih vrat z zbiralno akcijo za novo 
vozilo GV-1 
18. 11.: udeležba na delavnici izdelovanja voščilnic za 
članice GZT 
25. 11.: pomoč pri pripravi državnega kviza v Treb-
njem 
26. 11.: pomoč pri izvedbi in pospravljanju, državni 
kviz Trebnje
 
Vsem ekipam in njihovim mentorjem čestitke za 
dosežene rezultate. Hvala vsem članom za vaš trud 
tekom leta in hvala vsem, ki kakor koli prispevate pri 
nabavi novega vozila GV-1.
 
Z aktivnostjo in zagnanostjo naših 
gasilk in gasilcev dokazujemo, da lah-
ko naši občani in občanke ob hudih 
trenutkih vedno računajo na našo 
pomoč.

PGD Trebelno

Adventni venček 
Turobno novembrsko popoldne se 

odpravimo z vnučki v gozd po zelenje za 
adventni venček. Zemlja je po nekaj dne-
vih dežja razmočena, gumijasti škorenjci 
se pogrezajo v blato, včasih po bregu 
spodrsnejo. Nič zato, če so blatna kolena 
ali zadnjica. Važno je, da smo nabrali naj-
lepše zelenje, četudi so morali plezati po 
kolenih po strmem bregu. Iz najlepšega 
zelenja bomo naredili najlepši venček. 
Spotoma smo pobrali še nekaj plastenk, ki 
so petletnika zelo motile ob gozdni poti. 
Veseli, srečni, nasmejani in blatni fantiči 
so se vso pot do doma pogovarjali, kakšen 
venček bo nastal. Doma pa takoj na delo. 
Eden od fantov je samo opazoval, drugi 
pripravljal zelenje, tretji ga z žico prive-
zovali na obroč. Največ dela je bilo s kra-
šenjem. Vsak bi naredil nekaj po svoje, še 
najmlajši leto in pol star Filip je želel med 
svečke umestiti svoj avtomobilček. Vese-
lja, idej in ustvarjalnosti je bilo ogromno. 
Končni izdelek je bil drugačen kot iz 
cvetličarne, a za nas najlepši. V obroč iz 
zelenja, štirih svečk in še nekaj okraski je 
bilo vtkano zelo veliko veselja in otroške 
ustvarjalnosti. Štiri tedne bo svetloba 
svečk razsvetljevala turobne dneve. Vsak 
teden bo z novo prižgano svečko svetloba 
močnejša in se na božični večer prelila v 
lučko, ki bo svetila v jaslicah. Tudi naše 
jaslice bodo najlepše. Naredili jih bodo 
štirje pari otroških rokic. Ene bolj, druge 
manj spretne. Nič zato, če bodo okraski 

na smrekici neenakomerno razporejeni 
in bodo ovčice uhajale iz jaslic in se na 
tovornjaku najmlajšega vozile po dnevni 
sobi. Jezušček s svojimi starši bo na svo-
jem mestu, v očeh fantkov pa neizmerno 
veselje in ponos ob ustvarjenem. 

Meni pa se ob pogledu na žareče obra-
ze mojih fantkov spomin vrne v moje 
otroštvo. Tudi meni, bratoma in sestri 
je babica razlagala pomen božiča, nas 
usmerjala pri postavljanju  jaslic in nam 
pripovedovala zgodbe o sveti družini. 
Spomini so neprecenljivi. Priprave na 
božič, postavljanje jaslic in praznovanje 
božiča … To mi je ostalo v najlepšem 
spominu iz skromnega otroštva. 

Tudi svojim vnukom želim, da bi jim 
ob adventnem venčku ali jaslicah žar v 
očeh nikoli ne ugasnil. Kajti le tako bodo 
tudi oni lahko svojim otrokom in vnukom 
razlagali o lepoti božičnih praznikov, ki 
so jih doživeli v otroštvu.

Ivanka Jevnikar
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Ustvarjalnost gasilk za 
prihajajoče praznike

Z neverjetno hitrostjo se približuje zadnji mesec v letu, 
december. Mesec, poln čarobnosti, okrasja, voščil, želja, časa 
z najdražjimi. Tudi v različnih organizacijah ne pozabijo na 
vsakoletne želje in voščila.

V petek, 18. 11. 2022, je gasilski dom PGD Štatenberk gostil 
gasilke s celotne gasilske zveze Trebnje. Gasilke, ki so prišle z 
veliko mero ustvarjalnosti in predvsem dobre volje, je pričakala 
Jasmina Pečnik, ki je tudi sama v gasilskih vrstah. Pričakalo jih 
je na kupe malih, drobnih papirnatih delcev in vsak je služil 
svojemu namenu. Jasmina jih je vodila skozi delavnico izdelave 
voščilnic. Gasilke so korak za korakom izdelovale voščilnice, 
tako imenovane »tresočke«, ki dodajo zgibanemu papirju še 
malo dinamike. Dobile so nove ideje za izdelavo voščilnic, ki 
jih bodo lahko uporabile tudi doma ter tako izdelale še preo-
stale voščilnice in dopolnile število voščilnic, ki jih GZ Trebnje 
potrebuje za lastne potrebe. Hkrati bodo izdelovale doma tudi 
voščilnice za varovance DSO Trebnje in podružnice Šmarjeta 
ter tako pripomogle, da tudi njim polepšamo prednovoletno 
vzdušje.

Pridne roke gasilk so poleg voščilnic dokončale tudi magnetne 
lesene spominke za 20. državni kviz gasilske mladine in tako 

priskočile na pomoč Mladinski komisiji GZ Trebnje. 
Izdelovanje voščilnic se je zavleklo v večerne ure in gasilke 

so novo ustvarjalno znanje odnesle domov, da ga bodo lahko 
izkoristile za izdelovanje voščilnic tudi doma. 

Špela Dragan, Foto: Mojca Femec

Ko prižgejo božične se luči,
vsak v srcu si nekaj zaželi, 
naj Božič bo prijazen, 
naj bodo prijazni vsi ljudje, 
naj misli bodo iskrene 
in veselo bo srce.

Vesele božične praznike ter
srečno, zdravo in zadovoljno
leto 2023
Vam želijo pevke Tavžentroža 
in Društvo podeželskih
žena Tavžentroža.
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Novoletno srečanje starejših v mesecu decembru je po treh 
letih ponovno potekalo v živo. Tokrat smo se srečali 10. decem-
bra v Mali dvorani OŠ Mokronog. Prijeten kulturni program 
so oblikovali učenci in učenke OŠ Mokronog in Glasbene šole 
Trebnje, Ljudski pevci in godci Trebelnega in članice vseh šti-
rih Krajevnih organizacij Rdečega križa, ki delujejo v občini 
Mokronog-Trebelno.

Zbrane sta nagovorila župan in predsednica Območnega 
združenja Rdečega križa Trebnje. Prostovoljke so poskrbele 
za  prijetno druženje tudi po kulturnem programu. Vse, ki se 
srečanja zaradi bolezni niso udeležili,  so prostovoljke Rdečega 
križa obiskale na njihovem domu.

Irena Hočevar, v imenu vseh štirih Krajevnih organizacij 
Rdečega križa, ki delujejo v Občini Mokronog-Trebelno

Popravek
V prejšnji številki Odseva je prišlo do napačne infor-
macije v članku Klopotec že klopota. Na ocenjevanju 
vin na Tednu cvička je po številu odlikovanj prednjačila 
družina Muhič, za njimi pa Zvone Kotnik. Na držav-
nem ocenjevanju vin VINIS pa je po številu odlikovanj 
prednjačil Zvone Kotnik. Za napako se opravičujem.             

Špela Dragan

Novoletno srečanje starejših
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Uspešno leto 
za Lovsko 
družino 
Trebelno

Leta 1946 je bila ustanovljena lovska 
družina Trebelno. Njeno delovanje 
traja že 76 let. Družina se vsako leto 
povečuje in trenutno šteje 38 članov. 
Njihovo delo je bilo uspešno tudi v 
tem letu.

3. aprila so imeli letni občni zbor, 
kjer so izvolili novo vodstvo, podelili 
družinska priznanja in sprejeli plan 
dela za letošnje leto. Že aprila so po-
prijeli za delo in izvedli čistilno akcijo. 
S pomočjo donatorjev so nabavili tudi 
novo napravo za izmet glinenih golo-
bov. Prav tako so izvedli pristrel orožja, 
ki je nujen za samo varnost, in tekmo v 
streljanju v sklopu družine Trebelno. V 
maju so organizirali piknik za donator-
je in izdelali novo ograjo pri hladilnici. 

Ujma v juniju tudi njim ni prizanesla 
in jim je povzročila ogromno škode na 
objektih, ki so jih kasneje sanirali.

V svoje vrste so pridobili 3 nove člane 
lovske družine, ki so po sestanku, na 
katerem so bili še pripravniki, uspešno 
opravili lovski izpit na Lovski zvezi 
Novo mesto.

Člani so se s polno paro lotili priprav 
na veselico in jo v juniju tudi uspešno 
izvedli. V avgustu so organizirali že 16. 
tek po lovskih stečinah, na katerem je 
bila ponujena tudi možnost pohoda. 
Z udeležbo so bili zelo zadovoljni, 
saj se je teka udeležilo veliko število 
domačinov.

3. septembra so izpeljali Gubče-
vo proslavo ob 80-letnici Gubčeve 
brigade. Tudi na tej prireditvi je bila 
udeležba velika. V septembru so izve-
dli strelsko tekmo za pokal Gubčeve 
brigade, ki so se je udeležili, poleg čla-
nov domače družine, tudi člani drugih 
lovskih družin po Sloveniji. V njihovi 
organizaciji je v septembru potekalo 
tudi streljanje pripravnikov na ravni 
Lovske zveze Novo mesto.

Ob otvoritvi cestnega preboja so 
poskrbeli za pogostitev gostov. Kasneje 
v mesecu pa so izvedli še piknik pri 

Skupina mokronoških upokojencev 
se je odpravila na potep v Maribor. Z 
vlakom, kako pa drugače. Naš izlet se je 
začel na mokronoški železniški postaji, 
od koder nas je vlak popeljal v Sevnico 
in preko Zidanega Mosta v center mesta 
Maribor. 

Maribor je lepo in staro mesto z mnogi-
mi znamenitostmi. Za začetek smo zavili 
v frančiškansko cerkev. Ustavili smo se na 
Slomškovem trgu in si ogledali še stolno 
cerkev Janeza Kersnika, kjer stoji tudi kip 
Antona Martina Slomška. Slomškov trg 
obkrožajo Univerza Maribor, Pošta Slo-
venije in Mariborsko narodno gledališče, 
kjer že od leta 1965 podeljujejo prestižno 
gledališko nagrado Borštnikov prstan. 

Potep po Mariboru smo nadaljevali na 
Trgu svobode, kjer smo si ogledali velik 
bronast spomenik osvoboditve, kamor 
so vdolbeni razglasi o streljanju talcev in 
upornikov iz čase nemške okupacije. Pod 
Trgom svobode se skrivajo žlahtni zaklad 
Vinagove vinske kleti, ena največjih v tem 
delu Evrope. Zgrajena je bila 1857, predori 
so dolgi 2,5 km, celotna površina pa meri 
kar 200 arov ter hrani več kot četrt mili-
jona steklenic vina. 

Sprehodili smo se po znamenitem 
Lentu, kjer raste najstarejša trta na svetu. 
Raste kot brajda po pročelju Hiše stare trte 
z deblom premera 25 cm in 15-metrskimi 
poganjki. 

Utrujeni, lačni in žejni smo poiskali 
manjši lokal, kjer smo potešili svoje 
potrebe in olajšali denarnice. Čas je kar 
prehitro minil in že smo odhiteli nazaj 

na železniško postajo. Moderni vlaki, 
opremljeni z vsem mogočim udobjem 
namreč odpeljejo s postaje natančno po 
voznem redu. Tako smo ga zgrešili le za 
nekaj minut. Vrnili smo se z večernim 
vlakom, zadovoljni, nasmejani in polni 
lepih vtisov.  

Veronika Tratar

Vrtičkarice in pohodniki v 
Mariboru – skozi druge oči 

Upokojenski pozdrav se glasi: nimam 
časa. Čeprav sem sveža upokojenka, sem 
hitro ugotovila, da ta rek še kako drži. Res 
pa je, da se v pokoju lahko ukvarjamo s 
hobiji, za katere v aktivni delovni dobi ni 
bilo časa. Najlepši čas je tisti, ki ga zapol-
nijo vnuki. Tudi druženje z upokojenci je 
lahko zelo prijetno. Sredi oktobra je gospa 
Vera povabila pohodnike in vrtičkarice na 
izlet. Šli smo na vlak in v Maribor. Tam 
smo si ogledali stari del mesta, Slomškov 
spomenik, cerkev, posvečeno Slomšku, 
spomenik padlim borcem in seveda Lent. 
Navdušila nas je bogata arhitektura stare-
ga mestnega jedra. S ploščadi nad vinsko 
kletjo se je odpiral pogled na Kalvarijo, 
zasajeno z vinogradi. Sprehod po mestu 
nas je utrudil. Posedli smo v lokal, se malo 
okrepčali in spočili. Nato pa na vlak in 
domov. S prijetnim klepetom na vlaku 
smo zaključili dan, hvaležni Veri Tratar 
za pobudo in organizacijo.

Ivanka Jevnikar

Izlet v Maribor
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lovski koči, kamor so povabili domačine 
Trebelnega in donatorje. V oktobru se 
je odvil tudi vsakoletni nedeljski lov z 
ženami in partnericami. S 1. oktobrom 
so namreč pričeli z nedeljskimi lovi po 
celem lovišču lovske družine Trebelno. 
Na Martinov petek pa so vrata lovskega 
doma odprli še za najmlajše prebivalce 
– vrtec Trebelno. Prestavili so jim svoje 
delo in jim na ogled postavili nekaj trofej 
gozdnih živali.

Preko celega leta so skrbeli za urejanje 
lovske parcele in njihovih objektov, zame-
njali vrata in okno na domu, hkrati pa so 
poskrbeli tudi za varnost le-teh. Zaradi 
ponavljajočih se vlomov in vandalizma 
so namestili alarmne naprave in kamere. 

Ob koncu leta se velja zahvaliti občini, 
županu in donatorjem za materialno in 
finančno pomoč pri razvoju in delovanju 
lovske družine Trebelno. Hkrati pa lovska 
družina Trebelno vsem želi srečno in 
zdravo 2023.

Špela Dragan
Foto: Robert Verščaj

26-letni Žiga Kastelic se je ob 
prelomu tisočletja s starši preselil 
v Bognečo vas, šolske obveznosti 
pa so ga vodile nazaj v Ljubljano. 

Ko so se starši upokojili, so večino časa 
preživeli na Dolenjskem, pred petimi leti 
pa se jima je pridružil še Žiga, ki se je 
odločil za študijsko pot, ki mu je omogo-
čala biti doma in več časa z njima. Letos 

je izdal dve knjigi – dovoljšen razlog za 
kratek klepet in predstavitev v občinskem 
glasilu.

Že od malega je rad bral in gledal filme, 
kasneje je iz tega ustvaril kariero. Oboje 
še vedno rad počne v prostem času, ki ga 
sicer trenutno zapolnjuje prenova male 
hiške, ki sta se je lotila z boljšo polovico, 
kot pravi sam in dodaja: »Vedno pa me 

veseli kavica pri sosedi, ki mi je vedno 
stala ob strani.«

Je bila želja biti pisatelj vedno prisotna?
Ja in nekako tudi ne. Ker sem bil vedno 
obkrožen s knjigami, sem vedno mislil, 
da bom nekoč počel kaj takega, ampak 
so me odločitve najprej vodile na srednjo 
šolo veterine in potem na študij zgodo-
vine in sociologije. Skozi vse to pa je bila 
vedno nekje želja, če ne že skoraj nuja po 
pisanju, saj sem hitro ugotovil, da me to 
pomirja in pomaga pri vsakodnevnem 
življenju. Se mi zdi, da bi vsak pisatelj 
rekel tudi nekaj v smislu: »Le kdo si ne bi 
želel postati pisatelj?« 

Od kod navdih za knjigo o dinozavrih, 
kje črpate znanje in informacije o nji-
hovem življenju, zakaj vas navdušujejo?
Vedno sem imel igrače dinozavrov, obo-
ževal sem filme Jurski park, Dinozaver, 
Dežela preteklosti in dokumentarne filme 
o zgodovini. Doma sem imel tudi dvome-
trski plakat animiranega filma Dinozaver. 
Vse skupaj je velik razlog za mojo ljubezen 
do dinozavrov in zgodovine nasploh. 
Vse, kar vem o dinozavrih, sem izvedel iz 

Žiga Kastelic: »Le kdo si ne bi želel postati pisatelj?« 

>>
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Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
(JSKD), Območna izpostava Trebnje se 
že več kot desetletje v svojem prostoru 
zavzema za razvijanje pripovedništva 
ter ohranjanje in raziskovanje ljudskega 
izročila. Tako vsako leto v Temeniški in 
Mirnski dolini gostijo udeležence iz vseh 
koncev Slovenije, ki svoje znanje boga-
tijo in izpopolnjujejo na tem področju. 
Na že petnajstem tovrstnem srečanju so 
udeleženci raziskovali ljudske pravljice, 
letos so se zbrali v Mokronogu. Gostili 
so jo v tukajšnji Hiši medgeneracijskega 
ustvarjalnega središča.

Pod budnim očesom mentorice Irene 
Cerar, avtorice pravljičnih vodnikov, pri-
povedovalke in urednice, so na dvodnevni 
delavnici razvijali pripovedovalske vešči-
ne in poskušali občutiti kraj. Udeleženke, 
ki so prišle iz različnih koncev Slovenije, 

so delavnico zapustile s prijetnimi vtisi in 
obogatene z novimi pripovedovalskimi 

veščinami.
Joži Sinur, JSKD OI Trebnje

knjig in filmov. Odkar pa opravljam delo 
novinarja, sem postal še bolj pozoren na 
študije, odkritja in raziskave o dinoza-
vrskem svetu. Ko sem se odločil, da bo 
nastala knjižna serija Dežela dinozavrov, 
sem moral poseči še globlje v ta svet in 
tako sem spet odkril tisto otroško nav-
dušenost nad dinozavri. 

Zakaj vas dinozavri navdušujejo? 
Lep primer tega sta lahko fantek, ki 
obožuje traktorje, ali punčka, ki obožuje 
obleke. Mogoče bo to ostala le otroška 
navdušenost, lahko pa iz tega postaneta 
najboljša modna oblikovalka in najboljši 
inženir Slovenije. Enako je z dinozavri ali 
s katero koli stvarjo, ki jo otroci obožujejo. 
Iz tega pridemo v tisti rek, da če za poklic 
izbereš, kar imaš rad, ne boš delal niti 
dneva v življenju.

Na eni strani domišljijski svet, na drugi 
resnična zgodba o odraščanju, kaj je bilo 
težje pisati?
Prva je bila izdana resnična zgodba Ti, v 
moji krvi, ki mi je po eni strani pomagala 
prebroditi smrt mame, po drugi strani pa 
sem spet odkril probleme iz odraščanja. 
Od izida sem prejel že veliko spodbu-

dnih besed tistih, ki so šli ali pa so v tem 
trenutku v istih situacijah. Vsako tako 
sporočilo tisočkrat poplača trud, ki je šel 

v pisanje. Prav zaradi tematike te knjige, 
ki se ukvarja z boleznijo, izgubo in s 
smrtjo, sem si rekel, da bo naslednja lažja 
zame. Tako je nastala Dežela dinozavrov: 
Začetek, ki je kot prva slovenska mladin-
ska knjiga o dinozavrih začetek knjižne 

serije. Dogaja se v Sloveniji in tako je bilo 
pomembno, da te kraje predstavim take, 
kot so – čudoviti. 

Kakšen nasvet mladim, ki razmišljajo, 
da bi izdali svojo knjigo? 
Naj pišejo in berejo. Kadar lahko, koliko 
lahko in karkoli želijo. To je prvi nasvet, 
pri katerem bodo ugotovili marsikaj o 
pisanju, navdihu, stilu in na koncu koncev 
tudi o sebi. Naj jih ne bo strah vprašati za 
nasvet in poskušati z izdajo na vsak način. 
Pri pisanju in izdaji knjige so jim lahko 
v pomoč šole, knjižnice, razni natečaji, 
univerze, založbe in samozaložniki. Zdi 
se mi, da vesolje ali bog nagradita tiste, ki 
si upajo poseči po sanjah.

Žiga, hvala za pogovor. Smo v pričako-
vanju naslednje knjige … 

P. K. L., fotografije: osebni arhiv

>>

Mokronog je gostil pripovedovalsko 
delavnico
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V Mokronogu so oktobra gostili izje-
men kulturni dogodek – Baletni koncert 
Društva baletnih umetnikov Slovenije, ki 
so ga posvetili častnemu občanu Občine 
Mokronog-Trebelno Janezu Mejaču. Obi-
skovalci so v mokronoški kulturni dvora-
ni uživali v izjemnem prepletu najlepših 
in najbolj znanih odlomkov baletnih 

predstav, v katerih so nastopili priznani 
baletni plesalci, ki delujejo v Sloveniji. 

Nad izvedbo sedmih baletnih odlom-
kov so bili obiskovalci očarani, prav tako 
tudi mojster baleta Janez Mejač, ki se je 
baletnim umetnikom pridružil na odru. 
Baletnik, koreograf, pedagog in režiser 
Janez Mejač, ki se je rodil v Mokronogu, 

je bil več kot štiri desetletja tesno pove-
zan z baletno umetnostjo. V svoji bogati 
karieri je nastopil v kar 84 solističnih 
vlogah, postavil 62 koreografij, dvajset let 
je vodil baletno izobraževanje za mlade 
v Trstu, bil je predavatelj za odrski gib in 
zgodovinske plese na Akademiji za glasbo 
v Ljubljani, bil je tudi vodja ljubljanskega 
baleta. Za svoje delo je prejel številna 
priznanja in nagrade, leta 2018 tudi Pre-
šernovo nagrado za življenjsko delo.

Neponovljiv baletni večer je pripravilo 
Društvo baletnih umetnikov Slovenije 
v sodelovanju s trebanjsko območno 
izpostavo Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti (JSKD), omogočila pa ga je 
Občina Mokronog-Trebelno.

Joži Sinur, JSKD OI Trebnje
Foto: JSKD OI Trebnje

Baletni biseri v Mokronogu

Splošne knjižnice smo od 14. do 18. novembra po vsej Sloveniji 
praznovale Teden splošnih knjižnic, letos pod sloganom Izvolite 
[v] knjižnico! V vseh knjižnicah, tudi trebanjski, je potekalo 
bogato dogajanje za vse generacije, vsem novim članom pa smo 
ponudili brezplačen vpis v knjižnico.  

Že v prejšnji številki smo pisali o novi knjigobežnici, ki smo 
jo postavili v parku ob osnovni šoli. Veseli smo, da knjige lepo 
krožijo med bralci. Le tako bo hišica za knjige služila kraju in 
krajanom. Ob otvoritvi knjigobežnice, ki jo je finančno podprla 
Občina Mokronog-Trebelno, smo se zabavali s Pižamo in njego-
vimi hudomušnimi zgodbami, prostor pa nam je prijazno odsto-
pila Osnovna šola Mokronog, za kar se jim lepo zahvaljujemo. 

V knjižnici smo bili priča tudi predstavitvi ponatisa knjige Od 
Mokronoga do Pijane Gore, ki ga je izdalo Turistično društvo 

Mokronog. V knjigi Voranc piše takole: »Hodil sem morda po 
najlepših krajih sveta, po krajih, ki so po svoji legi, po svojem 
modrem nebu in po svojih prečudovitih barvah najlepši na 
Slovenskem ...«

Obiskala sta nas tudi Alenka in Kamenko Kesar in predsta-
vila vsak svoj opus (oba ogromno pišeta) in z obiskovalci delila 
življenjske zgodbe, ki dajejo upanje, smisel in opogumljajo tudi 
v najtežjih življenjskih preizkušnjah. K popolnosti že tako 
čudovitega večera v knjižnici so prispevali tudi udeleženci 
tradicionalnega 8. srečanja ljubiteljskih slikarjev in slikark Ex 
Tempore Mokronog-Trebelno z razstavo čudovitih likovnih 
del. Pobudnica omenjenega likovnega dogodka je prof. Ana 
Cajnko, ki je ob tej priložnosti tudi podelila nagrade najboljšim 
slikarjem. 

V sodelovanju z Občino Mokronog-Trebelno smo organizirali 
projekt Pohitimo, v knjižnici se dobimo, s katerim smo želeli v 
knjižnico povabiti naše najmlajše obiskovalce in njihove starše 
ter tako vzgojiti bralce za vse življenje. Hvala osnovni šoli in 
Vrtcu Mokronožci, da smo z jesensko pravljico lahko obiskali 
otroke in tako pridobili veliko novih članov knjižnice. Za na-
grado smo se zabavali ob pravi cirkuški predstavi. 

V knjižnici so v novembru in decembru v organizaciji občine 
potekala tudi zanimiva predavanja za starše o stiskah otrok in 
njihovih staršev, kako jih prepoznamo in kako lahko otrokom 
pri tem pomagamo. Izvedeli smo mnogo koristnih nasvetov 
in prav vsi starši smo se lahko našli v predstavljenih zgodbah. 

Naj vam ob iztekajočem se letu zaželimo mnogo lepih trenut-
kov in prijaznih srečanj. Tudi v mokronoški knjižnici. Saj veste, 
knjiga je včasih lahko tudi najboljša prijateljica. 

Irena Palčar
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Izvolite [v] knjižnico!
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V Hiši medgeneracijskega ustvarjalnega središča Mokronog so 
novembra gostili ljudske pevce, ki so se zbrali na tradicionalnem 
enodnevnem izobraževanju. Mentorstvo je tudi letos prevzela 
Adriana Gaberščik, ki uči petje pri Akademski folklorni skupini 
France Marolt. Prav tako izvaja seminarje učenja ljudskega petja 
na JSKD in seminarje, ki so namenjeni učiteljem, ki ljudsko petje 
in ples vključujejo v redni izobraževalni program. Ukvarja se z 
vprašanji prenašanja otroških petih iger, ljudskega plesa in ljud-
skega petja na otroke. Že vrsto let strokovno spremlja srečanja 
pevskih in godčevskih skupin.

Izobraževanja so se udeležili člani Ljudskih pevcev in godcev 
Trebelnega ter vaških pevcev Šentrupert, pripravila pa ga je 
trebanjska izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
(JSKD).

Joži Sinur, JSKD OI Trebnje, Foto: JSKD OI Trebnje

Zdravje in njegova promocija kot 
osrednja vrednota (so)delovanja raz-
ličnih posameznikov in institucij 
ter podpora politike je temelj med-
narodnega gibanja Zdrave občine/
Zdrava mesta, ki se je v Mirnski in 
Temeniški dolini začel leta 1992. 
Takratna skupščina Občine Trebnje je 
prepoznala stisko v družinah in okolju 
zaradi odvisnosti od alkohola in velikega 
števila samomorov in decembra 1992 
sprejela resolucijo o skrbi za dobre med-
človeške odnose in osebno odgovornost 
posameznika za vzpostavljanje zdravega 
okolja. Ustanovljeno je bilo Društvo za 
zdravje in sožitje v družinah Trebnje, od 
1. januarja letos projekt koordinira CIK 
Trebnje. »Današnji svet prinaša nove sti-
ske, nove težave, nove bolezni. CIK Trebnje 
si bo kot koordinator še naprej prizadeval 
za krepitev in ohranjanje psihofizičnega 
zdravja vseh prebivalcev v naših štirih 

občinah, spodbujal kakovostno življenje 
posameznika in skupnosti. Vseobsegajoči 
projekt s podporo lokalne politike in premi-
šljenimi aktivnostmi namreč omogoča na-
predek lokalne skupnosti in vseh njenih po-
dročij, tudi gospodarstva,« pojasnjuje di-
rektorica CIK Trebnje Patricija Pavlič.  
Poleg okrogle mize o izzivih užitkov in 
pasteh odvisnosti, na kateri so sodelovali 
dr. Zlatko Zimet, Toni Kočevar, Zden-
ko Šalda in Petra Kušar Stojakovič, so 
na strokovnem dogodku ob 30-letnici 
projekta zbrani prisluhnili predavanju 
mag. Eve Erpič. Zgodovino projekta je 
predstavila Petra Krnc Laznik, o projektu 
pa so razmišljali tudi predstavniki občin, 
ki zadnja leta finančno omogočajo projekt 
–župana občin Trebnje in Mokronog-Tre-
belno, Alojzij Kastelic in Anton Maver, ter 
podžupan Občine Mirna Zoran Remic.

PKL
Foto: Lenka Photography

Enodnevni seminar za ljudske pevce

30 let projekta Zdrave občine Svetovalnica 
za psihološko 
pomoč Posvet  
V Novem mestu na naslovu Novi trg 9, 
8000 Novo mesto deluje Psihološka sveto-
valnica Posvet. Svetovalnica je namenjena 
posameznikom, parom in družinam v 
duševni stiski. Psihološko svetovanje je 
brezplačno.

Naročite se lahko na telefonski številki 
031 704 707, vsak delovni dan od 8. do 
20. ure.  Za svetovanje ne potrebujete 
napotnice ali zdravstvene kartice. Ča-
kalne dobe na pogovor v svetovalnici so 
kratke, do treh tednov. Svetovalnico lahko 
obiščete, ko ste v stiski zaradi:
• študija, službe ali upokojitve;
• težav v partnerskem odnosu;
• odnosov v družini;
• težav z vzgojo;
• občutka izgorelosti, osamljenosti, bre-

zvoljnosti;
• razmišljanja, da življenje nima več smi-

sla;
• izgube bližnje osebe;
• pomembnih življenjskih odločitev;

Več informacij na:  www.posvet.org.
Ste v stiski, ki je ne morete ali ne znate 

obvladati sami in ovira vaše vsakodnevno 
življenje? Odločite se za obisk svetovalni-
ce. Poiščite brezplačno psihološko pomoč. 
Ker pogovor rešuje …



31
leto XVI., številka 62, december 2022

CIK Trebnje
Novo šolsko leto je na našem centu že v 

polnem teku. Kot smo že vajeni, s svojimi 
aktivnostmi zadnji pričnejo člani UTŽO 
Trebnje. Otvoritev je prvi torek v mesecu 
oktobru potekala v Kulturnem domu 
Trebnje, kjer so za kulturni program po-
skrbeli kar člani sami, glasbena skupina 

Brenkice in Folklorna skupina Nasmeh. 
Nekatere aktivnosti univerze trenutno 
potekajo v živo, druge na daljavo, nekatere 
pa celo v hibridni obliki (kombinacija iz-
vedbe v živo in na daljavo). V Mokronogu 
tudi v tem času aktivno deluje krožek 
Likovne ustvarjalnice UTŽO Mokronog 
pod vodstvom ge. Ane Cajnko. Vse, ki 
se letos še niste včlanili v našo univerzo, 
vabimo k vpisu.

Vse člane UTŽO Trebnje in upokojen-
ce vabimo k vpisu v krožek digitalnega 

opismenjevanja, ki ga bomo izvajali v 
Mokronogu.

Za dodatna pojasnila in informacije 
smo vam na voljo na 07 34 82 100 ali 
info@ciktrebnje.si, spremljajte pa tudi 
našo spletno stran ciktrebnje.si in našo 
FB stran.

V letu 2023 vam kolektiv CIK Trebnje 
z direktorico Patricijo Pavlič želi zdravja, 
sreče ter zadovoljstva.

CIK Trebnje, Foto: arhiv CIK Trebnje

 
Doživete božične praznike

 ter polno toplih trenutkov 
in vzenemirljivih dogodivščin 

v novem letu 2023 
vam želi kolektiv 

Knjižnice Pavla Golie Trebnje.

Alkohol 
in vidiki zdravja

November je mesec boja proti zasvojenosti. V Sloveniji 
imamo veliko dostopnost do alkohola, običaje, ki spod-
bujajo pitje alkohola, visoko toleranco do negativnih 
posledic pitja alkohola ter pomanjkanje preventivnih 
ukrepov, še zlasti nacionalnih politik. 

Alkohol še danes velja za dobro pomirjevalo, lahko je 
tudi antidepresiv, včasih umiri znake (simptome) shizo-
frenije. Na duševnem zdravju pogosto pušča posledice, 
kot so anskiozne motnje, depresija, bipolarne motnje ter 
organske duševne motnje. 

Otroci in mladostniki naj ne bi uživali alkohola vsaj do 
21. leta starosti, saj je pri njih razvoj možganov izredno 
intenziven in tvegana dejanja puščajo hujše posledice 
kot v odrasli osebi. Ranljiva skupina so tudi nosečnice 
- pitje alkohola med nosečnostjo pušča posledice na še 
nerojenemu otroku. Posebna previdnost velja tudi pri 
osebah s kroničnimi obolenji in pri starejših od 65 let.

Varnega uživanja alkohola ni. Manj je bolje, še najbo-
lje pa je nič. Sami lahko največ prispevamo k dobremu 
zdravju predvsem z navadami, ki jih pridobimo v zgo-
dnjem obdobju odraščanja ali se jih priučimo kasneje.

Danijela Čutura Sluga, NIJZ OE NM



Na sprehod med letne 
čase

Mrzli dnevi so tu. Zdravniku in zoboz-
dravniku ter ljubiteljskemu slikarju, ilustra-
torju in karikaturistu Robertu Hlavatyju 
(1897, Trst–1982, Ljubljana), je bil zimski čas 
pri srcu, kar lahko začutimo ob opazovanju 
njegovih melanholičnih, s snegom posutih 
krajin. Oktobra smo mu ob 125. obletnici 
rojstva in 40. obletnici smrti v Galeriji 
likovnih samorastnikov Trebnje posvetili 
začasno razstavo Prosevajoča in prelivajo-
ča se lepota akvarela: videnja in občutenja 
krajine. Na razstavi se lahko sprehodite 
med krajinami v vseh letnih časih, vseeno 
pa med njimi izstopajo hladni toni zime in 
zemeljska umirjenost jeseni. Njegove kraške 
in istrske pokrajine z nežnostjo vodenih 
nanosov pigmenta pričarajo lirično vizijo 
periferije v modri, zeleni, rumeni in rjavi 
barvi, včasih pa nas dela popeljejo tudi 
med barvit vrvež velikih mest. Abstrahi-
rani prizori pričajo o slikarjevi ljubezni do 
ljubljanskega, koprskega in tržaškega okolja 
ter o njegovem neizpodbitnem talentu, s 
katerim se je v zgodovino likovnega ustvar-
janja zapisal kot cenjeni slikar Krasa.

V izboru akvarelov je predstavljen njegov 
vseživljenjski opus od začetka tridesetih 
do konca sedemdesetih let. Pri razstavi je 
sodelovalo kar 10 različnih inštitucij in 
zbiralcev umetnin, ki so prispevali dela za 
razstavo, kar priča o kvaliteti in priljublje-
nosti Hlavatyjevih del. 

Vabljeni, če želite v sebi še dodatno pod-
žgati praznično vzdušje z raziskovanjem 
zasneženih krajin, ki vabijo korake v še 
nedotaknjen sneg, hkrati pa lahko na raz-
stavi tudi ubežite mrazu in podoživite ravno 
preteklo jesen ali z mislimi odtavate na 
morje.  Razstava bo odprta do 12. februarja 
2023. Lepo vabljeni!

Deja Bečaj
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Mokronog je bil konec 
septembra pošteno 
razigran. V dvorani 
Upravno-kulturnega 
središča Mokronog so 
namreč gostili cirkuško 
predstavo v izvedbi 
Teatra Cizamo, ki je do-
dobra nasmejala občin-
stvo. Mladi in tisti mladi 
po srcu so po predstavi 
sodelovali še v cirkuški delavnici, v kateri so se lahko preizkusili v žon-
gliranju, hoji s hoduljami, ravnotežnostnih izzivih in še in še. 
Dogodek se je odvijal kot uvod v tradicionalni Teden otroka, zato je bil 
vstop za obiskovalce, ki so napolnili mokronoško dvorano, brezplačen. 
Tako imenovani Cirkuški živ žav je organizirala trebanjska izpostava 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD), omogočila pa ga je 
Občina Mokronog-Trebelno.

 Joži Sinur, JSKD OI Trebnje, Foto: JSKD OI Trebnje

Cirkuški živ žav v Mokronogu

S čarovnijo v praznični december
V Mokronogu so v praznični december vstopili s čisto pravo ča-

rovnijo. V dvorani Upravno kulturnega središča so namreč gostili 
čarodeja Joleta Coleta in njegovo čarovniško predstavo. Čarovnik, ki 
se je specializiral za otroško magijo, je osvojil otroška srca, navdušil 
pa je tudi tiste malo bolj velike.

A z otroško čarovniško predstavo čarobnosti še ni bilo konec. Za 
obiskovalce, ki so mokronoško dvorano napolnili do zadnjega kotička, 
so pripravili še sladkorno peno, s katero so se lahko posladkali.

Dogodek, ki je bil uvod v praznični december in je bil za obiskovalce 
brezplačen, je organizirala trebanjska izpostava Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti (JSKD), omogočila pa ga je Občina Mokronog-
-Trebelno. 

Joži Sinur, JSKD OI Trebnje, Foto: JSKD OI Trebnje


