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V RS se je za 179.511 učencev in okoli 
74.000 dijakov začelo novo šolsko leto. 
Prvič je skozi šolska vrata stopilo 21.500 
prvošolcev, kar je 1.300 več kot preteklo 
leto.

Osnovno šolo Mokronog obiskuje 
284 otrok, od tega je v matični šoli 223 
otrok, na Podružnični šoli Trebelno pa 
61. Prvošolčkov imamo skupaj 36, od 
tega v Mokronogu 22 in na Podružnični 
šoli Trebelno 14.

Vrtec Mokronožci obiskuje 121 otrok. 
Skupaj je tako vključenih v predšolsko in šolsko vzgojo 405 otrok.
Srednjo šolo obiskuje 113 dijakov iz naše občine.

Prvi september je dan, ki nam na poseben način zaznamuje 
življenje. Je začetek novega šolskega leta. Za tiste najmlajše tudi 
prvi šolski dan.

Sam se dne, ko sem prvič prestopil šolski prag, bolj medlo spo-
minjam. Kako tudi ne. Bilo je daljnega leta 1956. V tistih časih se 
je šolsko leto začelo 15. septembra in trajalo do 26. junija nasle-
dnjega leta. Vmes so bile zimske počitnice, običajno v februarju. 
Te so trajale 14 dni. 

Če sem šel rad v šolo, ne vem. Spominjam pa se do meč segajočih 
temnih hlač z naramnicami in precej bele srajce z dolgimi rokavi. 
Tako, »lepo« oblečenega in bosega, me je mama prve dni »vozila« 
v šolo. Pa ne z avtom, pač pa za roke. Hodila sva po uhojeni stezi 
skozi senožeti, poraščene s praprotjo, leščevjem in brinjem. Steza je 
bila nekakšna bližnjica med Hinjami, kjer smo kot družina živeli, 
in vasjo Prevole, kjer se na robu vasi še danes bohoti lepa, bela, 
sedaj obnovljena Osnovna šola Prevole. 

Prvih razredov osnovne šole se spominjam predvsem po redni 
malici. Po kosu enotnega (polbelega) kruha in na kocko odrezani 
margarini. Margarina je bila trda in če smo jo hoteli namazati po 
kruhu, jo je bilo treba omehčati. To smo najlažje storili tako, da smo 
jo s kruhom vred pritisnili ob toplo pečnico keramične (lončene) 
peči, ki je stala v kotu razreda. No ja. Vsaj polovico margarine je 
ostalo na peči. 

Od predmetov sem imel najraje telovadbo. Tudi pisanje, branje 
in računstvo, ampak telovadba, kjer smo se na prostem igrali med 
dvema ognjema in izpodbijanje koze, mi je bila še posebej všeč. 
Všeč so mi bili tudi odmori. Res da smo imeli samo enega, vendar 
je bil dovolj dolg, da smo pomalicali in našli tudi nekaj časa za 
krajše družabne igrice. Običajno smo se kamenčkali (igra dveh 

ali treh otrok z kot lešnik debelimi kamenčki). Oh, ja. Spomini …
Bodi dovolj o meni in o mojih spominih na prve šolske dni. Sedaj, 

v tem času ste pomembni vi, dragi učenci in dijaki. Želim vam, 
da bi v šoli preživeli veliko lepih trenutkov, da bi podajanje snovi 
s strani učiteljev spremljali z zanimanjem, da bi se veliko učili in 
naučili, da bi dosegli dobre rezultate na različnih tekmovanjih in 
da bi bil vaš vsak šolski dan lep in naslednji še lepši.  

In sedaj k našemu delu.

Delovanje občinske uprave in župana je potrebno izjemno skrbno 
načrtovati ter se predano ter strokovno posvetiti prav vsakemu 
področju, ki oblikuje naše okolje in našo skupnost. V tem trenutku 
lahko povem, da smo zaključili z obnovo odseka LC Radna vas–
Poljane in da se zelo trudimo, da bi čim prej ustvarili pogoje za 
delo, ustvarjalnost in kakovost osnovnošolskega in predšolskega 
izobraževanja na Podružnični šoli Trebelno. 

Obnovljen je odsek LC Poljane–Radna vas

Med izvajanjem projekta »Preboj Radna vas«, z njim želi Občina 
Mokronog-Trebelno doseči boljšo in lažjo dostopnost do Raduljske 
doline in naselij v njej, v obratni smeri pa izboljšati cestno poveza-
vo Raduljske doline z avtocestnim priključkom Trebnje vzhod in 
priključkom na hitro cesto v naselju Poljane, je zaradi eksplotacije 
izkopanega materiala v preboju cestni odsek od naselja Poljane 
(Občina Mirna Peč) do gradbišča (Občina Mokronog-Trebelno) v 
dolžini 1100 m zelo poškodovan. 

Glede na dejstvo, da poteka odvoz izkopanega materiala tudi 
po območju občine Mirna Peč, je bil že pred pričetkom izvaja-
nja gradnje projekta sklenjen tripartitni sporazum o uporabi in 
vzdrževanju LC Radna vas–Poljane v času izvedbe in po izgradnji 
projekta »Preboj Radna vas«. 

V osmih letih, toliko časa potekajo dela na tem projektu, so 
se na predmetnem odseku nujna vzdrževalna dela sicer izvajala, 
toda poškodbe so v zadnjem času postajale vse hujše, zato je bila 
temeljita obnova nujna. 

Na osnovi omenjenega sporazuma, sklenjenega med Občino 
Mokronog-Trebelno, Občino Mirna Peč in izvajalcem projekta 
Rekon d.o.o., sta bila dorečena tudi način in višina financiranja 
obnovitvenih del na predmetnem odseku. 

Dela so potekala v juliju in avgustu, izvajalo pa jih je podjetje Re-
kon d.o.o. Ocenjujemo, da so dela izvedena kvalitetno, tudi zaradi 
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Na dnevnem redu petnajste redne seje je 
bilo 14 točk. 

Prisotnih je bilo 8 članic in članov Ob-
činskega sveta Občine Mokronog-Trebelno.

1. Sprejet je bil Sklep o določitvi cen za iz-
vajanje storitve »Pomoč družini na domu«.  

Veljavne cene storitve, ki jih je občinski 
svet Občine Mokronog-Trebelno potrdil na 
10. redni seji 29. 6. 2016 znašajo za opravljeno 
efektivno uro ob delovnih dnevih in sobotah 
16,31 EUR. Ob upoštevanju subvencije ob-
čine v višini 63 % (10,28 EUR), znaša cena 
za uporabnika 6,03 EUR na efektivno uro. 
Veljavna cena storitve za storitve, opra-
vljene v nedeljo in na dan, ko je z zakonom 
določen prost dan, pa znaša 18,90 EUR na 
efektivno uro. Ob upoštevanju subvencije 
občine v višini 63 % (11,90 EUR) znaša cena 
za uporabnika 7,00 EUR na efektivno uro. 
Stroški strokovne priprave v zvezi sklenitve 
dogovora za 0,39 delavca znašajo 1.788,51 
EUR mesečno in se med občinami Mirna, 
Trebnje, Šentrupert in Mokronog-Trebelno 
razdelijo glede na dejansko število uporab-
nikov mesečno. Stroški vodenja in koordini-
ranja neposredne oskrbe za 0,25 strokovnega 
delavca znašajo 1.146,48 EUR oziroma 1,20 
EUR/uro za opravljeno uro.

2. Občinski svet Občine Mokronog-
-Trebelno je že lani sprejel sklep o uvedbi 
poskusnega obdobja (od 1. 1. 2017 do 30. 6. 
2017), v katerem se odvoz mešanih komunal-
nih odpadkov izvaja vsake tri tedne. Namen 
uvedbe spremenjenega načina odvoza je 
bil predvsem zmanjšanje količin mešanih 
komunalnih odpadkov. Iz prakse na terenu 
izhaja, da nov sistem odvoza odpadkov pozi-
tivno vpliva tako na ločevanje odpadkov kot 
tudi na samo ekonomiko sistema, hkrati pa 
ne zmanjšuje standarda v taki meri, da bi po-
membneje trajno vplival na kakovost storitve 
za uporabnika. Članice in člani Občinskega 
sveta so tako sprejeli Odlok o spremembah 
Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki 
v Občini Mokronog-Trebelno.

3. Občinski svet Občine Mokronog-Tre-
belno je potrdil Elaborat o oblikovanju 
cene izvajanja storitev javne službe ravna-
nja z odpadki na območju Občine Mokro-
nog-Trebelno. Določil je in potrdil ceno za 
obvezno občinsko gospodarsko  javno službo  
ravnanja z odpadki, in sicer:
– cena zbiranja komunalnih odpadkov 

0,1809 EUR/kg,
–  cena javne infrastrukture zbiranja komu-

nalnih odpadkov 0,0014 EUR/kg,

–  cena zbiranja bioloških odpadkov 0,2084 
EUR/kg,

–  cena obdelave komunalnih odpadkov 
0,1651 EUR/kg,

–  cena odlaganja komunalnih odpadkov 
0,0560 EUR/kg,

–  cena javne infrastrukture odlaganja  ko-
munalnih odpadkov 0,0371 EUR/kg.
4. Občinski svet Občine Mokronog-Tre-

belno je potrdil Elaborat o oblikovanju 
cene izvajanja storitev javne službe odva-
janje in čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode na območju Občine Mokro-
nog-Trebelno. Določil je in potrdil ceno za 
obvezne občinske gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavin-
ske odpadne vode, in sicer:
–  cena odvajanja komunalne in padavinske 

odpadne vode iz javnih površin 0,2814 
EUR/m3,

–  cena čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode iz javnih površin 0,4910 
EUR/m3,

–  cena omrežnine odvajanja komunalne od-
padne vode DN 20 1,3963 EUR/mesec (za 
ostale velikosti vodomerov se poračunava 
po faktorjih iz Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občin-
skih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 102/12),

–  cena omrežnine čiščenja komunalne od-
padne vode DN 20  0,5599 EUR/mesec (za 
ostale velikosti vodomerov se poračunava 
po faktorjih iz Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občin-
skih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 102/12).
5. Občinski svet Občine Mokronog-Tre-

belno je potrdil Elaborat o oblikovanju 
cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s 
pitno vodo na območju Občine Mokronog-
-Trebelno. Občinski svet je določil in potrdil 
ceno za obvezno občinsko gospodarsko  
javno službo  oskrbe s pitno vodo, in sicer:
–  cena vodarine 0,7576 EUR/m3, 
–  cena omrežnine DN 20  8,0396 EUR/mesec 

(za ostale velikosti vodomerov se poraču-
nava po faktorjih iz Uredbe o metodologiji 
za oblikovanje cen storitev obveznih ob-
činskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 102/12).
6. Občinski svet Občine Mokronog-

-Trebelno je podal soglasje k zadolžitvi 
javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o. 

OBČINSKI SVET 
je 26. julija 2017 opravil 15. redno sejo

samega načina obnove, saj je po predhodni 
globinski sanaciji najbolj poškodovanih 
mest celotna površina vozišča nadgra-
jena s 30 do 40 cm novega gramoza in z 
zaključnim finim planumom ter asfaltno 
prevleko. Gre za t. i. sendvič izvedbo. Ob 
celotni dolžini obnovljene trase je urejeno 
tudi odvodnjavanje, tako površinskih kot 
zalednih vod. Na treh mestih je korigirana 
tudi os ceste, s čimer je dosežena boljša pre-
glednost in večja varnost, na dveh mestih pa 
je bila izvedena tudi korekcija nivelete ceste. 

Vrednost izvedenih del znaša dobrih 
173.000,00 €, od tega je vsaka občina fi-
nancirala obnovo ceste na svojem območju, 
kar pomeni: 
Občina Mokronog-Trebelno 87.000,00 € 
Občina Mirna Peč 46.000,00 €
Rekon d.o.o. cca 40.000,00 €

Na tem mestu pa moram posebej pouda-
riti, da so tako pri načrtovanju kot pri iz-
vedbi del aktivno sodelovali tudi domačini, 
za kar se jim v imenu naše občine in ostalih 
udeležencev v tem projektu zahvaljujem. 
Še posebej pa hvala lastnikom obcestnih 
površin, na katere se je med gradnjo in 
zaradi nje posegalo. 

Športni center Trebelno

Glede začetka gradnje pri Podružnični 
šoli Trebelno pa vam želim, spoštovani 
občani, tudi s tem zapisom sporočiti, da 
nam projekt, ki smo ga poimenovali »Izgra-
dnja športnega centra Trebelno«, povzroča 
resne težave. Še vedno nimamo izbranega 
izvajalca del. 

Najprej smo v proračun za letošnje leto in 
prihodnje leto rezervirali premalo sredstev. 
S prerazporeditvijo sredstev je občinski svet 
nato zagotovil več denarja, saj želimo nare-
diti telovadnico v skladu z ECO standardi. 
Pri tem računamo tudi na nepovratna 
sredstva Eko sklada RS. To pa  je tudi eden 
od razlogov, da se investicija podraži. 

Občina je zato objavila nov razpis, ki se 
izteče prihodnji teden. Upamo, da bomo še 
ta mesec dobili izvajalca in da bo 2 milijon-
ska naložba končana do septembra priho-
dnje leto. Celoten projekt peljemo tako, da 
bo poleg telovadnice in zunanjega igrišča 
podružnična šola bogatejša za prizidek z 
dvema učilnicama, kabinetom in zbornico. 
S preureditvijo obstoječih prostorov pa 
bodo učenci dobili tudi jedilnico. Povsem 
preurejene pa bodo tudi zunanje obšolske 
površine.

Anton Maver
župan >>
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za namen izgradnje sistema za daljinsko 
ogrevanje na lesno biomaso v proračun-
skem letu 2017 do višine 420.000 €. Komu-
nala Trebnje d.o.o. najema kredita ne sme 
zavarovati s stvarnim premoženjem, ki je 
namenjeno izvajanju javne oziroma javne 
gospodarske službe. Komunala Trebnje 
d.o.o. sredstva za servisiranje dolga zago-
tovi iz neproračunskih virov. Z uveljavi-
tvijo tega soglasja ne bodo nastale finančne 
posledice za občinski proračun in ravno 
tako se ne šteje v največji obseg možnega 
zadolževanja občine, saj Komunala Trebnje 
zagotavlja finančna sredstva za servisiranje 
dolga iz neproračunskih virov. V skladu z 
veljavnim odlokom o proračunu soglasje 
podajo občinski sveti občin ustanoviteljic.

7. Članice in člani občinskega sveta obči-
ne so obravnavali »Poročilo o izvrševanju 
proračuna Občine Mokronog-Trebelno v 
prvem poletju 2017«.  Realizacija prihodkov 
proračuna v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 
2017 v bilanci prihodkov in odhodkov znaša 
1.474.765,28 € oziroma 43,1% veljavnega 
plana za leto 2017, odhodki proračuna pa 
so realizirani v višini 1.348.341,36 €, kar v 
primerjavi s sprejetim proračunom pred-
stavlja 38,1 %. 

8. Osrednja točka dnevnega reda 15. seje 
OS je bila »Ocena demografskih gibanj v 
občini Mokronog-Trebelno in informacija 
o pobudi skupine občanov za odprtje doda-
tnega oddelka vrtca na Trebelnem«. V ne-
deljo, 4. 6. 2017, je na zahtevo 9-tih občanov 
(staršev predšolskih otrok z območja Trebel-
nega) potekat izsiljeni sestanek z županom in 
s štirimi člani občinskega sveta. Na sestanku 
prisotni občani so obrazložili svoje poglede 
na trenutni sprejem svojih otrok v vrtec in 
na kapacitete vrtca Mokronožci, pri tem pa 
predlagali občini, da do 1. septembra 2018 
zagotovi odprtje še dodatnega oddelka vrtca 
na lokaciji Trebelno. Osmega junija 2017 je 
skupina staršev na občino Mokronog-Tre-
belno naslovila dopis »Pobuda za povečanje 
kapacitet vrtca na Trebelnem«, v katerem je 
izrazila interes za vpis otrok v vrtec na Tre-

belnem. Članice in člani Občinskega sveta 
so sprejeli naslednji  

SKLEP: Občinski svet občine Mokronog-
-Trebelno se je seznanil z oceno demograf-
skih gibanj v občini Mokronog-Trebelno in 
z informacijo o pobudi skupine občanov 
za odprtje dodatnega oddelka vrtca na 
Trebelnem. Občina Mokronog-Trebelno 
nadaljuje z aktivnostmi za odkup zemlji-
šča, v primeru dejanskih potreb za odprtje 
novega oddelka vrtca na Trebelnem pa naj 
skuša poiskati rešitev v okviru novozgra-
jenih prostorov.

9. Glede na število vpisanih otrok se v 
Vrtcu Mokronožci v šolskem letu 2017/2018 
oblikuje sedem oddelkov z uporabo fleksibil-
nega normativa pri vseh oddelkih, in sicer:

 
I. starostno obdobje: 3 oddelki
•  homogen oddelek (1–2 leti): 12 +2 otrok/

oddelek, in sicer: 1. 9. 2017: 11 otrok/od-
delek; 

 1. 10. 2017: 12 otrok/oddelek;
 1. 12. 2017: 12+2 otrok/oddelek.
•  homogen oddelek (2–3 let): 12 +2 otrok/

oddelek, in sicer:  1. 9. 2017: 12 otrok/
oddelek; 

 (v skupini je otrok s posebnimi potrebami)                              
1. 10. 2017: 12 +1 otrok/oddelek;

 1. 12. 2017: 12+2 otrok/oddelek.
•  homogen oddelek (2–3 let): 12+2 otrok/

oddelek; 

I. in II. starostno obdobje: 1 kombinirani 
oddelek
•  starostno kombiniran oddelek (2–6 let) 

Trebelno: 17+2 otrok/oddelek 

II. starostno obdobje: 3 oddelki
• homogen oddelek (3–4 let): 17+1 otrok/

oddelek
• heterogen oddelek (4–6 let): 19+2 otrok/

oddelek (v skupini sta 2 otroka s posebnimi 
potrebami); 

• heterogen oddelek (4
• 6 let): 19+2 otrok/oddelek (v skupini je 

otrok s posebnimi potrebami); 
 Skupno število vpisanih otrok na dan 1. 

9. 2017 znaša 116, na dan 1. 10. 2017 znaša 

118 in na dan 1. 12. 2017 znaša 121.
10. Pri točki »premoženjsko pravne zadeve« 
je občinski svet obravnaval 3 zadeve. in sicer:
Odločal je o prodaji in nakupu zemljišča 

na Drečjem Vrhu; sprejeti so bili  SKLEPI:
1. Občinski svet Občine Mokronog-

-Trebelno v skladu s predlogom odobri 
razpolaganje z nepremičnim premože-
njem občine parc. št. 593/4 k.o. Trebelno 
po metodi neposredne pogodbe o prodaji 
in po postopku, določenem z zakonom o 
kmetijskih zemljiščih.

2. Občinski svet Občine Mokronog-Tre-
belno v skladu s predlogom potrdi nakup 
zemljišča parc. št. 360/3 k.o. Trebelno.

3. Letni načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Mokronog-Trebelno 
za leto 2017 se ustrezno spremeni in dopol-
ni v skladu s prejšnjima sklepoma.

	Odločal je o prodaji kmetijskega ze-
mljišča v k.o. Jelševec; sprejeta sta bila 
SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Mokronog-Tre-

belno v skladu s predlogom odobri prodajo 
skupne lastnine parc. št. 200/3 k.o. 1414-Je-
lševec po postopku, določenem z zakonom 
o kmetijskih zemljiščih.

2. Letni načrt razpolaganja z nepremič-
nim premoženjem Občine Mokronog-
-Trebelno za leto 2017 se ustrezno dopolni 
v skladu s prejšnjim sklepom.

 Odločal je o predlogu ukinitve statusa 
javnega dobra in odločal o razpolaganju 
z nepremičnim premoženjem Občine 
Mokronog-Trebelno na podlagi menjave 
zemljišč; sprejeti so bili SKLEPI:
1. Občinski svet Občine Mokronog-

-Trebelno sprejme sklep o ukinitvi statusa 
javnega dobra v predloženi vsebini.

2. Občinski svet, v skladu s predlogom, 
odobri razpolaganje z nepremičnim pre-
moženjem občine po metodi neposredne 
pogodbe o menjavi zemljišč z doplačilom 
razlike v vrednosti nepremičnine za parc. 
št. 2412/2 k.o. Trebelno.  

3. Letni načrt pridobivanja nepremične-
ga premoženja Občine Mokronog-Trebelno 
za leto 2017 se ustrezno dopolni v skladu s 
prejšnjim sklepom.

  Mojca Pekolj, direktorica OU

>> Ptič – pozna ga vsa Evropa –
krasna njega je obleka;

moško in mastito stopa,
poje, da je strah človeka!

Uganke,
Josip Stritar, 
1836 - 1923

(ah), TA OSEMDESETA
V počastitev 80-tega jubileja častnega občana, vsestranskega kulturnika, 
očeta škratov Mokronožcev in še in še… gospoda STANETA PEČKA, 
Občina Mokronog-Trebelno in Knjižnica Pavla Golie Trebnje prirejata 
v četrtek, 26. oktobra 2017 ob 18. uri v dvorani Upravno-kulturnega 
središča večer otroške radovednosti, smeha, glasbe, zgodovine in novega 
rojstva.
Vljudno vabljeni, da s svojo prisotnostjo počastite visoki jubilej.
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1. Predmet javnega razpisa: Podelitev 
štipendij dijakom in študentom Občine 
Mokronog-Trebelno, razen tistim, ki imajo 
možnost pridobiti štipendijo po Pravilniku 
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kme-
tijstva in podeželja v Občini Mokronog-Tre-
belno za programsko obdobje 2015-2020 
(Uradni list RS, št. 55/2015). 

2. Pravico do štipendije Občine Mo-
kronog-Trebelno lahko uveljavijo dijaki, ki 
obiskujejo srednješolski program poklicne, 
srednje tehniške in strokovne šole, program 
gimnazije in študenti višješolskega, visoko-
šolskega in magistrskega študijskega pro-
grama, enovitega magistrskega študijskega 
programa, univerzitetnega programa, če 
izpolnjujejo naslednje pogoje: 
§	da so državljani Republike Slovenije,
§	da imajo stalno prebivališče v občini 

Mokronog-Trebelno,
§	da imajo status rednega študenta, razen 

študenti z vpisanim absolventskim sta-
tusom oziroma status dijaka,
§	da so v preteklem šolskem letu dosegli 

povprečno oceno najmanj 3,6 – učenci, 
vajenci in dijaki oziroma povprečno 
oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 
8,0 - študenti,
§	da je njihovo izobraževanje neprekinjeno 

in redno,
§	da niso v delovnem razmerju, ne prejema-

jo nadomestila za brezposelne pri Zavodu 
Republike Slovenije za zaposlovanje, ne 
opravljajo dejavnosti, nimajo statusa 
zasebnika ali samostojnega podjetnika, 
niso lastniki ali solastniki podjetja in ne 
prejemajo druge štipendije v Republiki 
Sloveniji.

3. Kriteriji za dodelitev štipendije so:  
§	višja povprečna ocena kandidata,
§	deficitarnost smeri študija oziroma 

srednješolskega izobraževanja na trgu 
delovne sile na območju občine Mokro-
nog-Trebelno,
§	na podlagi pridobljenega mnenja se 

upošteva višji letnik v določenem defici-
tarnem profilu,
§	boljši dosežki na izvenšolskih dejavno-

stih,
§	ob enakih pogojih ima prednost kandi-

dat z nižjim dohodkom na družinskega 

člana;
 dohodek na družinskega člana se bo 

izračunal v skladu z 14. in 15. členom 
Pravilnika o štipendiranju v Občini Mo-
kronog-Trebelno (Ur.l. RS, št. 82/2008, 
99/2011).

Popolne, ustrezno dokumentirane in v 
razpisnem roku prispele vloge bo obrav-
navala komisija za štipendiranje. Na osnovi 
prispelih vlog in zbrane dokumentacije ter 
na osnovi navedenih kriterijev bo pripravila 
poročilo ter predlog o podelitvi štipendij 
Občine Mokronog-Trebelno.

4. Okvirna vrednost in število štipendij: 
Za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018 
bodo v skladu s Pravilnikom o štipendira-
nju v Občini Mokronog-Trebelno predvi-
doma dodeljene 3 štipendije, in sicer 2 za 
dijake in 1 za študente. Višina štipendije za 
dijake bo znašala 100,00 EUR mesečno, za 
študente pa 130,00 EUR mesečno.

Okvirna vrednost razpisanih sredstev za 
podelitev štipendij znaša na podlagi spreje-
tega občinskega proračuna v šolskem letu 
2017/2018  4.000,00 EUR.

5. Vsebina prijave: Prijava na razpis 
mora biti izdelana izključno po prijavnem 
obrazcu, ki je sestavni del javnega razpisa, 
h kateri je potrebno priložiti naslednja 
dokazila:

§	dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraže-
vanja skupaj z navedbo izobraževalnega 
programa,
§	predstavitev in utemeljitev izbora šole 

oziroma univerze,
§	dokazilo o doseženem učnem uspehu 

v predhodnem šolskem letu oziroma 
dokazilo o opravljenih izpitih in njihovi 
povprečni oceni predhodnega študijskega 
leta, 
§	dokazila o izven šolskih dejavnostih, 

uspehih in priznanjih,
§	fotokopija osebnega dokumenta.

6. Čas in kraj dviga razpisne dokumen-
tacije: Javni razpis se objavi na spletni stra-
ni občine in v občinskem glasilu ODSEV. 
Obrazci so od dneva te objave do izteka pri-

javnega roka dosegljivi v sprejemni pisarni 
Občine Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 
2, Mokronog in na spletni strani Občine 
www.mokronog-trebelno.si .

7. Rok za oddajo prijave in način odda-
je: Prijavo z vsemi potrebnimi dokazili je 
potrebno oddati v zaprti kuverti najkasneje 
do 5.10.2017, in sicer osebno v sprejemni 
pisarni občine ali po pošti kot priporočeno 
pošiljko na naslov:

Občina Mokronog-Trebelno, Pod 
Gradom 2, 8230 Mokronog z oznako »Ne 
odpiraj – vloga za podelitev štipendije«.

8. Obravnavane bodo le tiste prijave, ki 
bodo pravočasne.

Vlagatelj nepopolne prijave bo pozvan k 
njeni dopolnitvi. Prepozno prispele prijave 
na javni razpis in prijave, ki ne bodo dopol-
njene v roku, ki bo naveden v pozivu, se s 
sklepom zavržejo.

9. Izid razpisa: Sam razpis bo zaključen 
najkasneje v 45-ih dneh od dneva odpiranja 
vlog. 

O podelitvi štipendij Občine Mokronog-
-Trebelno bo odločala na predlog komisije 
za štipendiranje Občinska uprava občine 
Mokronog-Trebelno z odločbo. Odločba bo 
posredovana vsakemu kandidatu, ki se je 
javil na javni razpis. Kandidat ima pravico 
v osmih dneh od prejema odločbe zoper 
odločitev občinske uprave vložiti pritožbo.

Po pravnomočnosti odločbe bo s štipen-
distom sklenjena pogodba o štipendiranju, 
v kateri bodo opredeljene medsebojne 
pravice in obveznosti med Občino Mo-
kronog-Trebelno kot štipenditorjem in 
izbranim štipendistom v skladu z določili 
Pravilnika o štipendiranju v Občini Mo-
kronog-Trebelno.  

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

Številka: 609-0002/2017
Datum: 18.8.2017

Župan   
Občine Mokronog-Trebelno

Anton Maver     

Na podlagi Pravilnika o štipendiranju v Občini Mokronog-Trebelno (Ur.l. RS, št. 82/2008, 99/2011), in na podlagi Odloka o 
proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2017 (Uradni list RS, št. 82/2016) objavlja Občina Mokronog-Trebelno, Pod 

Gradom 2, 8230 Mokronog

JAVNI RAZPIS
za dodelitev štipendij dijakom in študentom Občine Mokronog-Trebelno 

za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018
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25. avgusta se je slovesno odprl obnovljeni 
odsek dela ceste v dolžini 1100 m od preboja 
Radna vas do Poljan.  

Pred skoraj tridesetimi leti je cesta Or-
nuška vas–Poljane prvič dobila asfaltno 
prevleko, s čimer se je povečala tudi njena 
prevoznost. V letih po modernizaciji ceste 
se je v naseljih v dolini Radulje veliko 
gradilo, zato je ta cesta vsem dobro slu-
žila. Ogromno materiala se je po tej cesti 
prepeljalo tudi iz kamnoloma Brezje, še 
posebej v času gradnje avtoceste, ko se je 
najprej iz kamnoloma Brezje, potem pa še 

iz preboja Radna vas speljalo na sto tisoče 
kubičnih metrov gramoza. V vseh teh letih 
se je tudi iz gozdov po tej cesti prepeljalo 
nešteto hlodovine. Vsi ti prevozi so prispe-
vali k poškodbam na cestišču, katere so 
se bolj ali manj sproti sanirale. V zadnjih 
letih pa je bilo teh poškodb toliko, da je bilo 
potrebno pristopiti k celoviti obnovi najbolj 
dotrajanega dela cestišča. 

Obnova dela ceste je potekala v mesecu 
juliju in avgustu. Ker se obnovljeni odsek 
ceste nahaja v  naši in mirnopeški občini, 
sta k obnovi in financiranju hkrati pristopili 

obe občini.  Na odseku so se med drugim 
izravnali tudi trije ostri ovinki, kar prispe-
va k večji preglednosti cestišča. Gradbena 
dela je izvajalo podjetje Rekon iz Ivančne 
Gorice, ki je po pogodbi z občino zagoto-
vilo tudi del finančnih sredstev za obnovo. 
Asfaltno prevleko je izvedlo podjetje  CGP 
Novo mesto.

Obnovljeni odsek  ceste sta odprla  žu-
pan naše občine g. Anton Maver in župan 
občine Mirna Peč g. Andrej Kastelic. Na 
otvoritvi sta bila prisotna tudi član uprave 
CGP Novo mesto g. Edo Škufca in direktor 
podjetja Rekon g. Milan Rojec.  

Otvoritve, ki je potekala na meji obeh 
občin, se je udeležilo veliko občanov tako 
iz ene kot iz druge občine. 

Pogostitev sta organizirala član odbora za 
okolje, prostor in infrastrukturo g. Martin 
Starič in član občinskega sveta g. Franc 
Dragan, ki sta ves čas gradnje sodelovala 
z izvajalcem, nadzornikom in županom 
naše občine. 

Vsi uporabniki ceste smo veseli, da se je 
najbolj poškodovani odsek ceste celovito 
obnovil, da se je uredilo odvodnjavanje, da 
je sedaj cesta veliko bolj pregledna in varna. 
Sodelovanje obeh občin pri tem projektu je 
ponovno dokazalo, da se s skupnimi močmi 
lahko naredi veliko dobrega tako za eno kot 
za drugo občino.  

Upajmo, da bo v prihodnosti prišlo še do 
več skupnih projektov. 

Jerneja Dragan

Novela zakona o gozdovih
Z začetkom tega leta je stopila v veljavo novela zakona o gozdovih, 

ki ureja učinkovitejše varovanje gozdov in ukrepe ob prenamnožitvi 
podlubnikov in drugih škodljivcev. Novela zakona omogoča pravo-
časno in učinkovito sanitarno sečnjo in preventivna varstvena dela 
v gozdovih, poleg tega pa tudi ohranjanje biotskega ravnovesja. V 
primeru nujnih varstvenih sečenj, največkrat v primeru žarišč pod-
lubnikov, gozdar sam označi drevje za posek in z odločbo določi tudi 
rok izvedbe. Po drugi strani pa se sanitarnih sečenj in preventivnih 
varstvenih del lastnik lahko loti tudi brez odločbe, vendar mora prej 
obvestiti gozdarja. 

Novela odpravlja evidenčne liste in prevoznice, namesto pre-
voznic pa uvaja knjigovodske listine, ki so jih podjetja doslej že 
uporabljala za prevoz lesa iz gozdov. Ta se sestavi v treh izvodih, od 
katerih vse tri izvode podpišejo in po en izvod hranijo pošiljatelj, 
prevoznik in prejemnik pet let od datuma opravljenega prevoza 
gozdnih lesnih sortimentov.  

Dovoljenja, ki jih lastnik potrebuje za sečnjo, gojitvena in var-
stvena dela, obnovo gozda ali izvedbo sanacij po ujmah in požarih, 
izda lastniku gozda zavod v upravnem postopku in po uradni 
dolžnosti. Izdaja teh odločb temelji na gozdnogojitvenem načrtu 

in je za lastnika brezplačna. V odločbi so zapisani vsi glavni pogoji, 
omejitve in usmeritve za njeno izvršitev. Lastnik mora sodelovati 
pri skupni izbiri in označitvi dreves za posek. Odločba se praviloma 
izda za več let, vendar največ za dobo petih let.    

Knjigovodska listina oziroma dovoljenje za posek dreves  nista 
potrebna, če so naloženi na vozilo ali se prevažajo po cesti gozdni 
lesni sortimenti, premera do največ deset centimetrov na debelej-
šem koncu (razen za lesne sekance in razcepljen les), če njihova 
skupna količina ne presega desetih kubičnih metrov in na vozilo 
niso hkrati naloženi tudi drugi gozdni lesni sortimenti. Za lastno 
potrebo pa lahko lastniki gozdov do 10 kubičnih metrov lesa pre-
važajo zgolj z odločbo Zavoda za gozdove.  

Novela določa prosto gibanje obiskovalcev po gozdu, a na lastno 
odgovornost in v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje v gozdovi. 
Novela določa tudi globe za prevelike količine nabranih gozdnih 
plodov, rastlin in mahov, ne le gob.

Gozd je brez dvoma naše največje naravno bogastvo. Je naravni 
vir, ki ob pravilnem ravnanju z njim, trajno daje določene proizvo-
de, ki jih je mogoče ovrednotiti, pa tudi take, za katere trenutno še 
težko izrazimo njihovo vrednost. Lastniki morajo z njimi ravnati 
gospodarno, obiskovalci oziroma sprehajalci pa  spoštljivo tako do 
narave kot tudi do lastnika.

Jerneja Dragan

Obnova dela ceste med Radnjo vasjo in Poljanami
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Novinci v Vrtcu Mokronožci
v Vrtec Mokronožci je v šolskem letu 2017/18 vključenih 121 

otrok v sedmih oddelkih,  od tega je 19 otrok vključenih v oddelek 
na Trebelnem. 

September je mesec uvajanja in otroci se privajajo na življenje v 
vrtcu. Prvi koraki so že narejeni, solzice se bodo počasi posušile 
in prav kmalu bo iz igralnic slišati le razigranost in smeh.

Strokovne delavke Vrtca Mokronožci

Obvestilo
V Vrtcu Mokronožci imamo za šolsko leto 2017/18 nasle-
dnja prosta mesta:

v oddelku jasli – 2 prosti mesti 
(starost 11 mesecev do 3 leta)
v oddelku 3-4 leta -– 1 prosto mesto

Za informacijo pokličite Polono Kralj Zupančič na telefon-
sko številko 040 274 975 ali 07 3498 232.
Z veseljem vas pričakujemo.
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V šolskem letu 2017/2018 je 
22 radovednih prvošolcev prvič 
prestopilo prag OŠ Mokronog. 

Starejši učenci so jih raz-
veselili s prisrčnim progra-
mom, potem pa sta jih učiteljici 

pospremili do razreda, kjer 
so slavnostno prestopili prag 
učilnice. Simbolno so upihnili svečke na torticah in si zaželeli 

uspešno šolsko leto. 
Mlade radovedneže sta poz-

dravila tudi ravnateljica Zvoni-
mira Kostrevc ter župan Občine 
Mokronog-Trebelno Anton 
Maver.

Zanimivo dopoldne je kar 
prehitro minilo. Prvošolcem 
so misli že uhajale na naslednji 
šolski dan, ko bodo s pravimi 
šolskimi torbami hiteli novemu 
znanju naproti. 

Učiteljici 1. razreda: 
Polona Kralj Zupančič, 

Urška Volarič

1. Šolski dan na 
OŠ Mokronog

V petek, 1. septembra smo učenci 
znova vstopili v šolo in tako začeli 
šolsko leto 2017/18. Ob osmih se je 
pričela prireditev za učence od 2. do 
9. razreda DOBRODOŠLI NAZAJ V 
ŠOLO. Program se je pričel s slovensko 
himno. 

S prvo točko nam je Lovro Recelj, 
učenec 4. razreda, zaigral na klavir-
sko harmoniko. V drugi točki so nam 
učenke 4. razreda zaplesale v ritmih 
skladbe Sofia. Za konec nas je nago-
vorila gospa ravnateljica Zvonimira 
Kostrevc z besedami, naj bo šolsko 
leto iskrivo, radoživo in uspešno. 
Nato je razglasila razrednika 6. ra-
zreda. Kasneje so tudi ostale učence 
razredničarke in razredniki odpeljali 
v matične učilnice. 

V razredih smo se z razredniki po-
govarjali, kako smo preživeli pretekle  
počitnice, kako bomo delali  v novem 
šolskem letu, zapisali smo si urnik 
in se seznanili z mnogimi drugimi 
stvarmi. Nato smo imeli pouk po pet-
kovem urniku z urami po 20 minut. 
In ob 12.00 so avtobusi odpeljali vse  
učence domov.

Aleksander Zore 
in Luka Rejc

V šolskem letu 2017/2018 podružnično 
šolo obiskuje 61 učencev. V prvi razred smo 
sprejeli 14 vedoželjnih in razigranih učencev, 
ki komaj čakajo na nove dogodivščine. 

Prvošolci in njihovi starši so spremljali 
krajši kulturni program, ki smo ga pripravili 
učenci in učiteljice s podružnice. S pesmi-
cami in živahnim plesom smo popestrili 
deževno dopoldne ter prvošolce povabili 
na zanimivo popotovanje v deželo znanja, 
spretnosti in veščin. 

Učence, starše in učiteljice sta nagovorila 
tudi gospa Zvonimira Kostrevc, ravnateljica 
OŠ Mokronog, in gospod Anton Maver, 
župan Občine Mokronog-Trebelno. Vsem 
sta zaželela uspešno šolsko leto, polno no-
vih doživetij in znanj, predvsem pa dobrega 
sodelovanja. Župan je še povedal, da se bo 
na podružnici v najkrajšem možnem času 
pričela gradnja telovadnice in prizidka šoli, 
česar se vsi veselimo. 

Učiteljice PŠ Trebelno

Prvošolci prestopili šolski prag Učiteljica se učila ni,
in vendar starost in mladost uči.

Josip Stritar
1836-1923

Prvi šolski dan 
na Podružnični šoli Trebelno
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Obisk hiše eksperimentov v 
OŠ Mokronog

V četrtek, 22. junija 2017, je pri nas  gostovala Hiša eksperimen-
tov, ki je našo šolo za en dan spremenila v Hiško eksperimentov 
–  center znanosti, v katerem so lahko učenci, učitelji in zunanji 
obiskovalci sami preizkusili več kot 50 različnih mobilnih inte-
raktivnih eksperimentov. Fatamorgana, Kolesarska tekma, Riši 
modro, glej zeleno, Temperaturni odtis, Pogled v neskončnost … 
so le nekateri od eksperimentov, ki so najbolj navdušili naše učence. 
Posebno radovedni so bili najmlajši. Hkrati so nam eksperimenta-
torji iz Hiše eksperimentov prikazali tudi nekaj zanimivih dogodi-
vščin,  s pomočjo katerih smo izvedeli tudi, kako v treh sekundah 
zamrzniti vrtnico, kako spraviti kuhano jajce v steklenico in iz 
nje, kako narediti raketo, ki se sama izstreli in kako pripraviti do 
plavanja jajce, ki je najprej potonilo na dno vrča z vodo.

V Hiški eksperimentov smo se na sproščen in zabaven način 
učili resnic z vseh področij znanosti in življenja in se naučili, da je 
učenje lahko zabavno, zabava pa je lahko tudi učenje.

V. M. R.

Prvi sneg
Bil je zoprn novembrski dan, vreme je bilo hladno, deževno. Pouk 

smo imeli popoldne. Obiskoval sem drugi ali tretji razred. Šola je 
bila kot običajno zaklenjena, odklenili so jo tik pred pričetkom 
pouka in mi smo se prerivali pod napuščem pred glavnimi šolskimi 
vrati in se umikali težkim deževnim kapljam. Če ni bilo dežja, smo 
se podili po dvorišču, v slabem vremenu pa iskali zavetje. Ta dan 
me je zaneslo na drugo stran šolskega poslopja, ki je bila obrnjena 
proti Žalostni gori. Pogled nanjo je zastirala megla, videla se je le v 
obrisih. Videl pa sem, da so okna naše učilnice v pritličju le priprta. 
To sem povedal tudi sošolcem, vendar mi je sledil samo eden. Najina 
namera je bila jasna. Odrinila sva okna in se splazila v razred ter 
tam čakala na druge. 

Prva je  prišla v razred učiteljica in za njo sošolci. Tistega dne ni 
bilo naše učiteljice, nadomeščala jo je druga. Ko naju je zagledala, 
se je razburila in naju pošteno okregala, češ, kako si dovoliva, da se 
vtihotapiva v razred skozi okno. Nama se to ni zdelo nič posebnega, 
sva se pač umaknila dežju. Otrokom je ukazala, da se usedejo, mid-
va pa sva morala poklekniti na oder katedra. Stegniti sva morala 
roke z navzgor obrnjenimi dlanmi. Vzela je palico, s katero so po 
navadi kazali po tabli, in naju nekajkrat močno udarila po prstih. 
Ti so postali najprej rdeči, nato modri. V razredu je bila tišina. Ni 
bilo običajno, da bi učitelji uporabljali palico. Povprašala naju je, 
kdo se je to spomnil, in priznal sem, da sem bil to jaz. Sošolca je 
poslala v klop, mene pa pod okno ob katedru klečat. 

Skeleče prste sem hladil na okenski polici, ki je bila mokra od 
dežja, in si mislil, kakšna krivica me je doletela. Nisem jokal na glas, 
vendar so mi iz oči tekle solze. Zazrl sem se proti Žalostni gori in 
takrat sem razumel, da se tako imenuje zato, ker je vsakdo, ki se ozre 
nanjo, žalosten. In jaz sem bil zelo žalosten, a tudi jezen. Ne zato, 
ker sem bil tepen, ampak zato, ker se mi ni zdelo, da je tako prav. 

Dež se je vedno bolj gostil, z njim tudi megla, ki je zastirala po-
gled na Žalostno goro, in začele so padati velike, mokre snežinke. 
Zdelo se mi je, da so tukaj zato, da mi ublažijo bolečino, ki me je 
po krivici doletela tisti dan. Še danes, ko pade prvi sneg, mi spomin 
zatava v tisti čas.                                                    Franc Hočevar

Orgličarji v Zadru
Na zadrski obali, nekje tam, kjer je pred kakimi šestdesetimi 

leti znameniti filmar grozljivk Alfred Hitchcock izjavil, da gleda 
morda najlepši zaton sonca na svetu, se že drugo desetletje v prvih 
dneh avgusta odvija nekajdnevna turistično-kulturna prireditev 
Noč punog miseca – Noč polne lune, v kateri je zadnja tri leta en 
večer napolnjen z zvoki ustnih harmonik. Avtor in organizator 
Cvitarijade*, kot se večer imenuje, je orgličar Dragan Brzoja, ki je 
s svojo etno skupino v slikovitih nošah in slikovito glasbo že kar 
domač na mokronoškem odru, vsakokrat povabi na nastop tudi 
udeležence festivala „(ah), TE ORGLICE“. Formula je preprosta: 
oni k nam – mi k njim. Prijatelji k prijateljem. V univerzalnem 
pogovornem jeziku, ki se mu reče GLASBA. Nekaj sape pobere le 
denarnicam zaradi prevoženih kilometrov in prenočišč. 

Četrtega avgusta so v Zadru nastopili Sorarmonica, Sejmarji, 
Sorški orgličarji, Duo Oto Nemanič in Jurij Čemas, Janko Mlakar 
in Sandi Petrej. V imenu mokronoškega festivala je Cvitarijado 
pozdravil Stane Peček, ki je bil, skupaj z Vladimirjem Hrovatom, 
tudi udeleženec okrogle mize s prispevkom o vplivu mokronoškega 
festivala na popularnost ustne harmonike v Sloveniji. Preko dr. 

Katice Burić Ćenan, muzikologinje in etnomuzikologinje, osrednje 
predavateljice na dogodku, je vzpostavljena tudi naveza z zadrsko 
univerzo. 
*Cvitara = ustna harmonika/orglice

Stane Peček

Na fotografiji Janko Mlakar, Jurij Čemas in Oto Nemanič
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Povabilo na srečanje z 
zaposlovalci Mirnske in 
Temeniške doline

Si želite nove zaposlitve? Vas zanima, katere lastnosti 
naredijo odličnega zaposlenega in kaj od vas pričakujejo 
delodajalci? Na ta in podobna vprašanja boste dobili od-
govor na že 6. regijskem festivalu zaTE, ki bo potekal na 
CIK Trebnje od 27. septembra 2017. 

V sklopu festivala bomo 27. 9. 2017 s pričetkom ob 9. uri 
zjutraj na CIK-u organizirali srečanje z zaposlovalci Mirn-
ske in Temeniške doline, kjer boste iz prve roke izvedeli 
vse informacije in se z delodajalci lahko tudi osebno srečali.

Za vas smo pripravili pester program:

9.00–11.00 
 Pričakovanja in izkušnje delodajalcev pri zaposlova-

nju, Kadrovniki iz podjetij Tomplast d.o.o., Dana d.o.o., 
Rem d.o.o., TPV d.d.

11.00–12.30 
 Zaposlitev v EU, Aleksandra Pavlič, Razvojni center 

Novo mesto

11.00–12.30 
 Kako izstopati v tekmi za službo, Martina Jarkovič, 

Adecco

13.00–14.30 
 Komunikacijske veščine, Viktorija Drnovšek, ZRSZ

13.00–14.30 
 Dobrodošli v Sloveniji, Tanja Vrčkovnik, CIK Trebnje

13.45–15.15 
 Zakaj obiskati svetovalno središče Pokolpje in 

delavnica vrednotenja neformalno pridobljenega 
znanja, Kristina Jerič, CIK Trebnje

13.00–15.15 
 Digitalna predstavitev pri iskanju zaposlitve, Mar-

tina Podlesnik, CIK Trebnje

17.00–18.30, 
 Mladi se učijo drugače, Uroš Simončič, Zvonka Potočar, 

Tea Sulič, RIC Novo mesto

Veliko se bo dogajalo, zato vas vabimo, da se nam pri-
družite!

Sabina Tori Selan, 
CIK Trebnje

Že pred dvajsetimi leti smo se na CIK-u Trebnje zavedali, kako 
pomembno je nadgrajevati in deliti znanje, razvijati spretnosti 
ter se družiti tudi v tretjem življenjskem obdobju, zato smo usta-
novili Univerzo za tretje življenjsko obdobje v Trebnjem. Tako 
vsako leto, prvi torek v oktobru, odpre Univerza svoja vrata vsem 
upokojencem iz občin Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Trebnje, 
Mirna ter drugih občin.

Vabimo vas, da se udeležite otvoritve, 3. oktobra 2017, ob 9. uri, 
ki bo tokrat v Trebnjem. Teden dni kasneje pa bo na CIK-u že prva 
delavnica in razstava izdelkov, ki so jih ustvarili člani krožkov v 
minulem študijskem letu. 

Jesen pa zaznamuje začetek šolskega leta vseh naših izobraže-
valnih programov, vključite se lahko v srednješolske programe s 
področja ekonomije, trgovine, gostinstva in predšolske vzgoje; v 
jezikovnih tečajih se lahko izpopolnite v znanju angleščine, nem-
ščine in drugih jezikov; slovenščine za tujce (Začetna integracija 
priseljencev).

V oktobru 2017 bomo ponovno pričeli z izvajanjem enega izmed 
naših najkoristnejših in najbolj priljubljenih tečajev Računalniška 
pismenost za odrasle (RPO), ki je namenjen  zaposlenim, ki so 
računalniški začetniki in si želijo pridobiti temeljno znanje za 
potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja. Vas zanima? 
Pokličite v svetovalno središče na našem centru na 07 34 82 108 
ali se oglasite osebno in z veseljem vam bomo svetovali. Program 
RPO za zaposlene kot tudi informiranje in svetovanje so za ude-
ležence brezplačni, ker jih sofinancirata Evropski socialni sklad 
in Republika Slovenija. 

Več o izobraževalni ponudbi in drugih naših projektih dobite 
na www.ciktrebnje.si 

ali nas spremljajte na CIK Facebook strani.
Martina Podlesnik in Kristina Jerič,

CIK Trebnje
Foto: K.S.

Radovedni? – obiščite nas, 
zagotovo 
se bo kaj našlo 
za vas
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»Ohranjanje vrednot pridobljenih v 
narodnem osvobodilnem boju med drugo 
svetovno vojno in tudi po njej, je zagotovo 
za slovenski narod velikega pomena. Če ne 
bi bil razplet takšen, zagotovo ne bi bili 
danes v samostojni Sloveniji,« je pomen 
obeležja strnil župan Anton Maver in 
dodal, da so to bili ključni zgodovinski 
dogodki za osamosvojitev in današnjo 
samostojnost Republike Slovenije. V 
spomin in opomin so tako minulo soboto 

pri Lovski koči na Trebelnem s spominsko 
slovesnostjo počastili 75. obletnico usta-
novitve Gubčeve brigade, 74. obletnico 
ustanovitve 12. SNOUB in 76. obletnico 
ustanovitve Mokronoške čete.

»Dejstvo je, da je narodno osvobodilni boj 
najlepši del slovenske zgodovine. Namreč 
mi smo 10 dni po kapitulaciji Kraljevine 
Jugoslavije napovedali vojno in upor trem 
okupatorjem. Noben narod ni bil okupiran 
od treh okupatorjev hkrati in pisano mu je 

bilo, da bo moral izginiti iz obličja planeta. 
V tem smislu je ohranjanje tega izročila več 
kot potrebno. V današnjih časih, ko nekako 
izgubljamo svojo samostojnost, ki smo jo 
dobili, je pa to še bolj pomembno. Če ne bi 
bilo partizanskega boja, prav gotovo Slove-
nije ne bi bilo,« je v svojem nagovoru strnil 
zgodovinski pomen in orisal takratno do-
gajanje letošnji slavnostni govornik Milan 
Gorjanc, član predsedstva ZZB za vrednote 
NOB Slovenije. 

V spomin se je tudi letos na pot podalo 
50 pohodnikov iz štirih smeri - iz Ždi-
nje vasi, Mirne, Slovenske vasi in izpred 
vojašnice JLA na Puščavi. Obenem so v 
prostorih OŠ Mokronog na ogled postavili 
32 slik akademskega slikarja Borisa Kobe-
ta z naslovom Po poteh Gubčeve brigade 
in položili vence pri spomeniku padlim 
domačinom v NOB pred stavbo Občine 
Mokronog-Trebelno, pri Repovi hiši v 
Mokronogu, pri spomeniku na Trebelnem 
ter v Zabukovju. Da je ohranjanje spomina 
in poudarjanje pomena vrednot ključnega 
pomena tudi v današnjem času, je mnenja 

Tudi letos spominsko obeležili ustanovitev 
Gubčeve brigade, 12. SNOUB in Mokronoške čete

Polaganje venca pri spomeniku

Slavnostni govornik Milan 
Gorjanc

Župan Anton Maver Predsednik ZB za vrednote 
NOB Boštjan Sladič

Zastava in prapori

ŽePZ Zimzelen in harmonikar Adi Moškon Izvrstni pevki Sara in Alina
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tudi Boštjan Sladič, predsednik Zveze 
borcev za vrednote NOB Trebnje. »Vrednote 
smo malo zanemarili. Predvsem vrednote, 
ki jih negujemo borci vrednot za narodno 
osvobodilno borbo - tovarištvo, medsebojno 
spoštovanje, miroljubje konec koncev pa tudi 
demokracijo. V listini osvobodilne fronte 
je bila omenjena demokracija, vendar na 
žalost nikoli uresničena. Mislim, da se je 
demokracija uresničila z osamosvojitveno 
vojno leta 1991,« še zaključi Sladič in izrazi 
zaskrbljenost nepoznavanja dogodkov 
tistega časa pri mlajših rodovih. »Čudno 
je, da sistem slovenskega šolstva promovira 
rimsko in ne vem še kakšno zgodovino, na 

žalost pa se profesorji zgodovine izogibajo 
obdobju NOB 1941–1945. Sicer ne vem za-
kaj, a po mojem mnenju, narod, ki ne zna 
spoštovati svoje zgodovine, ima tudi bolj 
slabo prihodnost,« še strne Sladič. 

Združenje borcev za vrednote NOB 
Trebnje je za prizadevno delo v društvu 
podelilo priznanja Radu Mervarju, Duški 
Lah Peček, Mateju Dreži, Jožetu Kopini 
in posmrtno  brigadnemu praporščaku 
Marjanu Pečanu.

Kulturni program je po vzoru partizan-
skega mitinga zasnoval Stane Peček. Izvedli 
so ga Ženski pevski zbor Zimzelen Mirna s 
harmonikarjem Adijem Moškonom, učen-

ki podružnične šole Trebelno Sara Dragan 
in Alina Lamovšek skupaj z učiteljico Ivico 
Kocjan Anderlič, ki je nastopila tudi kot 
solistka, recitatorja Zvonka in Jože Falkner 
ter Občinski pihalni orkester z dirigentom 
Primožem Kravcarjem. 

Sodelovali pa so tudi pripadniki Slo-
venske vojske iz vojašnice Franca Uršiča 
Novo mesto,  člani Društva ljubiteljev 
starodobnih vozil Hrast Tržišče – Duletova 
četa, Gorjanska četa, Slobodanova četa in 
Novomeška četa. 

Prireditev je povezovala Mateja Vrabec. 

Dragica Ribič

Tudi letos se je v Mokronogu zgodila tradicionalna Kresna noč, 
tokrat že 28. Dogajanje so prostovoljno organizirali in pri njem 
sodelovali člani in članice Turističnega društva Mokronog ter 
ostali prostovoljci. V sklopu prireditve se je odvijal pester športno-
-kulturno-zabavni program. Številni dogodki so se vrstili kar dva 
dni, od petka, 23. junija, do sobote. V petek smo v sodelovanju z 
JSKD OI Trebnje, ZKD Trebnje in Občino Mokronog-Trebelno 
odprli razstavo Ex tempore ter podelili nagrade in priznanja 
ustvarjalcem najboljših del. Po otvoritvi razstave so v dvorani 
UKS Mokronog učenci OŠ Mokronog odigrali gledališko pred-
stavo Pepelka. Sobotno jutro je minilo v znamenju izdelovanja 
venčkov in krašenja trga ter pripravljanja na zabavni večerni del. 
Sobota je bila tudi športno obarvana; odvijal se je turnir v odbojki 
na mivki, kolesarji pa so odpeljali že 12. Kolesarski maraton po 

Mirnski dolini. V popoldanskem delu letošnje Kresne noči je DV 
Mokronog pripravilo sprejem letošnji vinski kraljici, gdč. Maji 
Žibert, in podelilo priznanja svojim članom. Zabavni večerni del 
so popestrili orgličar g. Sandi Petrej in ulično gledališče članov 
KUD Emil Adamič Mokronog v sodelovanju s KUD klati Vitez 
iz Šentruperta, ki je uprizorilo srednjeveško burko Roman in 
Julči. Otroci so se najbolj razveselili nastopa čarodeja Janija, ki 
jih je zabaval s svojimi čarovnijami. Letošnje vreme je bilo več kot 
odlično, zato smo lahko po dveh letih ponovno zakurili kres, ki 
nas je spomnil na magičnost kresne noči. Za zabavo pozno v noč 
je poskrbel Ansambel Pogum. 

Še enkrat hvala vsem, ki so na kakršenkoli način pomagali, da 
je letošnja že 28. Kresna noč več kot odlično uspela.

TD Mokronog

Na Kresni noči spet zagorel kres

Solistka Ivica Kocjan Anderlič Občinski pihalni orkester Trebnje
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Petra:  Stane, 20 let. 20 let sem zbirala 
pogum in iskala način, kako osebno pri-
stopiti do vas. Bili ste oseba, ki mi je dala 
nekakšno dovoljenje, da lahko pišem in naj 
tega ne zatrem, saj obstaja verjetnost, da 
bom nekoč v življenju lahko nekaj počela 
s tem. To je bilo več kot dovolj, kar sem 
takrat potrebovala. In danes, evo, pišem. 
Pet knjig je že zunaj, nekaj tudi po tujini 

(avtorske pravice ene izmed knjig prodane 
na Kitajsko) in verjamem, da bom nadalje 
pisala še več in še bolje ... 

Mnogokrat sem v teh 20 letih mislila na 
vas – da pa ta izjava ne bo dišala po pregre-
šni, naj obrazložim: 

Bila sem v tretjem, morda v četrtem 
razredu osnovne šole. Čas, ko sem bila 
simpatično zmeden begavi otrok, ki v na 

videz preplašeni tihosti v ozadju bolj z opa-
zovanjem predaja lastne občutke in misli 
najraje na papir. Ja, rada sem pisala. Pisala 
sem zgodbice, pesmice, dnevnike, vse, kar 
mi je rojilo po glavi – in tega je bilo veliko. 
A to so bili časi in okolje, kjer niti ni bilo 
potrebno posebej dokazovati, da s pisanjem 
res ne moreš ničesar narediti v življenju 
... Zdravnik ali odvetnik, to sta poklica, 
vredna vizije. 

In potem pridete na našo šolo. Stane 
Peček – pisatelj iz našega kraja. Pisatelj? Ja, 
pisatelj. Kaj on dela? Piše! Piše pravljice, 
piše zgodbice. 

Takrat sem prvič razbila priučeno do-
gmo, da s pisanjem ne moreš nič delati na 
tem svetu. Ker pred mano ste stali vi – vi, 
ki pišete in nekaj delate s tem. Poleg tega 
niste z drugega konca sveta, kjer bi pisanje 
morda bilo smiselno, ampak prav od tukaj, 
iz istega kraja, iz malega Mokronoga kot jaz!

Ja, to sem si želela početi. Prisežem, da 
sem vas gledala kot boga!

Dali ste mi nekaj najdragocenejšega v 
življenju ... Pokazali ste mi možnost, dali 
ste mi upanje, bili ste mi vzgled. Z enim 
obiskom. S svojo pojavnostjo. S svojim 
obstojem. S svojim zgledom. In s svojimi 
zgodbicami. 

A ni po svoje ironično – iskala sem vzor-
nike bivanja, učitelje življenja in inspiracije 
duha od Kalifornije do Burme; od Venezu-
ele do Kitajske; od Mehike do Šrilanke; od 
Dominkane do Maldivov ... in še nekajkrat 
naokoli, da sem tudi s pomočjo vseh teh poti 
upala po 20 letih končno stopiti – v domač 
kraj in se rokovati z osebo, ki je tako močno 
vplivala na moje poslovno ustvarjanje. 

Hvala, Stane!

Stane: Pa si me spravila v kot! Tega res ne 
morem objaviti v glasilu, ki ga urejam! Am-
pak (ne, ne zanikam namaziljenega ega!) če 
iz tega vzamem zgodbo, ki upadljivo lebdi 
kot prometni znak nad velikim križiščem,  
je lahko uporaben pedagoški praktikum za 
vse, ki kakorkoli nastopajo pred otroki in 
mladostniki. 

Petra: Seveda lahko objavite, saj je prav, 
da se objavlja resnica, kajne?

Stane: To je pa res. Vrniva se v tvoj ris. Pet 
knjig. Poleg omenjenih še AMERIŠKI MI-
LIJONARJI SO SPREGOVORILI, NAJDI 
SVOJO SREČO IN MIR, VIRUSI SLOVE-
NIJE. Naslovi, ki vzbudijo predstavo, da jih 
je pisal kak univerzitetnik sredi skladovnice 
knjig, ne pa dekle, ki hodi z nahrbtnikom 
po svetu. 

Petra: Uči me svet, učijo me ljudje in 
učijo me leta. Zato rada z nahrbtnikom 
hodim po svetu, kjer  opazujem, poslušam 

Naša gostja

Včasih poštar ne prinese položnice. Petra Škarja? Seveda. Mokronoška 
osnovnošolka, ampak kje je že to! Novinarsko literarni krožek z 
mentorico Vesno Magovec Regent je leta 2003 izdal njeno zgodbo 
Strup je v majhnih postavah. V kolofonu piše, da je nastala, ko je Petra 
prebrala moje Mokronožce. Kako prijazen spomin za penzionajzarja! 
Hkrati se v spominski izbi odprejo še ena vratca, škripajoče, kot bi 
delala ris na podnicah: vabilo na predstavitev knjige ČESAR NAS 
NISO NAUČILI V ŠOLAH. Ja, „šprical“ sem, ker nisem mogel prestaviti 
pevskih vaj. Sicer pa, sem si takrat rekel, če pridejo samo sošolci, pa 
učiteljice, bo v mokronoški knjižnici gneča. Potem zvem … no, usekal 
sem dobesedno v prazno. Ampak tudi od tega dogodka je že kar 
nekaj pratik, in še knjiga je bila odlično sprejeta. 
Odprem pošto. In me šokira: položnica! Toda položnica, ki jo pošlješ 
nekomu (druge razlage ni!), kateremu preprosto zaupaš. „Sem pred 
izdajo knjige CAMINO – OD SUŽENJSTVA DO SVOBODE, prosim za 
vaše mnenje. Veliko mi bo pomenilo.“ 

Kmalu mi prinese knjigo s posvetilom,  

Petra Škarja, 
pisateljica, podjetnica, predavateljica, odbojkarica, gornica, svetovna 
popotnica, Dolenjka, mokronoška osnovnošolka … 
Povabim po uredniško: beseda je tvoja!
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in predvsem izkušam različne stvari. Ni je 
knjige, seminarja, diplom, ki bi te naučili 
toliko, kot te sama izkustva na poti življenja. 
Zato imajo starejši ljudje neko modrost, ki 
jo mladi premalo cenimo. 

Bodi, kar si, delaj, kar te veseli, je moje 
vodilo. Lahko reči, težje udejanjiti, še težje 
to zares živeti. Verjetno bom morala pre-
hoditi še nekaj sveta, da bom to v polnosti 
lahko živela. Morda je to celo vseživljenjski 
proces, ne vem ... 

Svet me je med drugim naučil nečesa – 
imamo vpliv. Ni res, da kot posamezniki 
ne moremo ničesar narediti v svetu. Prav 
vsakdo, ki stopa po tej Zemlji, z vsakim 
korakom nekako vpliva na sočloveka, na 
naravo, na družbo in svet kot celoto. Zato 
je smiselno stopati premišljeno in s pravimi 
vrednotami. Glede vpliva na otroke in mla-
dostnike – včasih me povabijo med mlade, 
da kaj smiselnega (vsaj stopam v veri, da je 
smiselno) povem, kot ste, Stane, vi takrat 
stopili med nas. Ob tem imam nekje v 
svojem polju stalno misel, da ne glede na 
množico bolj ali manj razigranih otrok, ki 
jih bolj ali manj zanima, kaj govorim, ki v 
večini sicer pogledujejo na uro, kdaj jim bo 
šolski zvonec dal dovoljenje, da lahko tečejo 
na malico ali v bližino prvih simpatij, je 
vedno notri kakšna dušica, katere se bodo 
moje besede na nek način dotaknile.

A več ko potujem, več sveta ko tako z na-
hrbtnikom prehodim, bolj sem zaljubljena 
– v Slovenijo. Imamo raj na Zemlji. 

Stane: Prav vsakdo ima vpliv, praviš. 
Tudi sam sem v to globoko prepričan. Zato 
si ne znam razložiti, zakaj človeštvo ne 
zmore ubrati prave smeri. Beli orel, vrač iz 
plemena Cree iz Kanade, je že pred več kot 
sto leti  rekel: »Šele tedaj, ko bo posekano 
zadnje drevo, šele tedaj, ko bo zastrupljena 
zadnja reka, šele tedaj, ko bo ujeta zadnja 
riba, šele tedaj boste spoznali, da denarja 
ni mogoče jesti.«

Petra: Čudovita misel ... Ja, tudi meni 
se zdi, da ima ta naš ‚napredni‘ svet toliko 
nesmislov ... Če se preveč osredotočam na 
to, me zna povleči v vsesplošno pasivno 
vegetiranje nemočnosti. Zato raje iščem 
dobro v ljudeh, naravi, sistemu, okolju. 
In kar iščemo, to najdemo, kajne? Sliši se 
morda malo utopično, delno morda tudi je, 
a je lepše živeti v delni utopiji kot dnevno 
poslušati grozne novice v časopisih, na 
televiziji, med ljudmi. 

Morda prav zato med potovanji najraje 
zavijem med domačine v revnejših in manj 
razvitih državah. Izjemen, težko opisljiv 
občutek je bil na primer v Burmi, kjer sploh 

še ne poznajo kavbojk, niti naših klasičnih 
ličil (imajo neko svoje ličilo, ki je poznano 
zgolj v Burmi in nikjer drugje na svetu) ... 
Kot bi se vrnil nekam v preteklost, kjer se 
čas ustavi. Ne razumejo, kdo in zakaj bi 
žrtvoval svoj čas (in to vsaj 8 ur na dan), 
da bi delal nekaj, česar ne dela rad, za ne-
kakšno preživetje. Ko omenim, da moramo, 
saj potrebujemo denar za hrano, pijačo, 
obleke, hišo ..., mi en gospod reče: „Pa saj 
hrano dobiš v naravi, hišo si samo enkrat 
v življenju postaviš (Ko se poročijo, jim je 
v navadi, da s pomočjo celotne vasi v nekaj 
dneh postavijo leseno kolibo.), obleke si 
sam narediš in jih ne rabiš veliko ...“ Res ne 
razumejo našega načina življenja. Kot mi ne 
razumemo njih. Stik s takim, popolnoma 
drugačnim razmišljanjem od našega, mi 
daje neko širino misli, širino videnih pri-
ložnosti, širino sprejemanja drugačnosti in 
s tem vedno manj sodb ... Morda je to tisto, 
kar mi je tako dragocenega na potovanjih. 

In še enkrat poudarjeno: Več ko potujem, 
bolj sem zaljubljena v Slovenijo. Mislim, da 
se premalo zavedamo, kako čudovito deželo 
imamo. Seveda ni vse popolno, nikjer ni, 
in prav je, da težimo za spremembami na 
bolje, to nam je verjetno kar prirojena te-
žnja, ki vodi v razvoj in napredek, a dajmo 
se včasih tudi ustaviti in pogledati, za kaj 
vse smo lahko hvaležni v tem prostoru. 
Imamo pitno vodo na vsakem koraku (ne, 
ni samoumevna, daleč od tega, verjetno je 
to kar največja dragocenost našega okolja), 
zdravo hrano iz domačih vrtov, čist zrak, 
izjemno naravo in privilegij štirih letnih ča-
sov, sploh še vemo ne, kaj pomeni nevarnost 
v mestih ponoči, kar nekako v krvi imamo 
smisel za urejenost in čistočo, kar se odraža 
tudi v okolju, imamo razvito gospodarstvo 
a kljub temu ne pretirano grabežljivost za 
materialni uspeh (še vedno si znamo vzeti 
dan, dva in več, da smo z družino v naravi), 
vsi imamo dostop do interneta, imamo 
streho nad glavo in ne – čeprav me zna 
marsikdo križati za to izjavo, trdno stojim 
za njo – pri nas ni revščine. Sploh ne vemo, 
kaj prava revščina je.

Stane: Korajžno! Vsekakor pa trditev za 
globok, predvsem pa pošten, do temeljev 
iskren razmislek. Srečati se s seboj. Kot 
posameznik. Kot skupnost. Kot ljudje. 
Vsakdo lahko na tak ali drugačen način 
prehodi svoj CAMINO – od suženjstva do 
svobode, kajti, če te prav razumem, Petra, 
le svoboden človek zmore vrednotiti. Tudi 
revščino. V ta namen toplo priporočam v 
branje tvojo knjigo, kjer je nanizanih toliko 
zrelih jagod, da jih lahko tudi skeptik vzame 
med prste kot molek:       

•	UBOGI je, kdor se le s količino prijateljev 
lahko pohvali. Kajti začutil še ni prave 
globine odnosa, ki ni pogojen s številom 
povezav …

•	NESREČEN je, kdor se z materialnim 
predstavi. Kajti vedno je v strahu, da to 
izgubi, in vsak trenutek to možnost nosi 
v odmevu svoje hvale. Pravo vrednost 
človek nosi v sebi, tisto, ki je požar ne 
zogleni, veter ne odpihne, potres ne načne 
in družba ne odvzame. Tisto, ki je vedno 
z njim, kamor koli gre.

•	UJETNIK je, kdor si partnerja, otroke 
in stvari lasti. Šele ko te ni strah izgubiti 
vsega, začutiš svobodo in gradiš odnose 
na temeljih čistosti in iskrenosti.

•	PRESTRAŠEN je, kdor se za nazivi in 
plaketami skriva. Kajti ko si pripravljen 
ponosno stopiti pred množico, brez tega, 
gol in bos, takrat se šele zaveš svojih znanj 
in sposobnosti.

•	LAŽNIVEC je, kdor le srečo, hvalo, uspe-
he pozna. Lažnivec samemu sebi. Kajti 
svet je jin-jang, kot smo to ljudje, kot so 
to naše poti vzponov in padcev, lepot in 
tegob, rasti in umiranja.

•	NEVEDEN je, kdor le s prsti, očmi, 
nosom, ušesi in umom živi. Kajti prave 
globine se začnejo v srcu in onkraj vsem 
poznanega …

•	ZMEDEN je, kdor le množicam sledi. 
Kajti pravo pot lahko najdeš le v tišini, v 
samoti, v šepetu srca in modrosti intui-
cije.

•	PRAZEN je, kdor stoji le na varnem 
čolničku mirnega jezera. Kajti doživetja 
divjih brzic, razburkanega morja, vihar-
jev oceanov, moči slapov vlivajo moči 
in neskončnost energije življenja, ki te 
polnijo. Polnijo tvoje strasti, polnijo iz-
kustva in dajejo življenje življenju, četudi 
prek nevarnosti, strahov, tresočih se rok 
in šibečih se kolen.

•	Najbolj IZGUBLJEN pa je tisti, ki ve, 
da vse ve. Ki ve, da je uspešen. Ki ve, da 
je slaven. Ki ve, da je lep. Ki ve, da je več 
kot ostali.

Stane: Prav mika me, da bi tu speljal po-
govor v politiko. Iztočnica je več kot prava. 
V bistvu … 

Petra: … v bistvu pa življenje sploh ni 
tako komplicirano, kot si ga radi delamo. 
Včasih se malo nasmej, objemi partnerja, 
pojej kaj dobrega, pojdi na kakšen spre-
hod in pač bodi dober do sebe, drugih in 
narave. Pa bo svet lep.

Stane Peček
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Tretji  slikarski Ex tempore 
3. slikarski ex-tempore Mokronog-Trebelno, ki ga organizirajo 

JSKD OI Trebnje, ZKD Trebnje, Turistično društvo Mokronog in 
Občina Mokronog-Trebelno, se je odvijal 2. junija na Trebelnem. 
Vabilu se je odzvalo 18 ljubiteljskih umetnikov iz različnih krajev, 
od Ljubljane pa do Sevnice. 

Vzdušje je bilo zelo ustvarjalno, tako da so vsi umetniki oddali 
po eno delo, strokovna žirija pa je bila enotna, da kakovost oddanih 
del iz leta v leto narašča. 

Razglasitev prejemnikov plaket in nagrad je bila v sklopu priredi-
tve Kresna noč. Strokovna žirija v sestavi Ana Cajnko, predsednica 
žirije, ter Mitja Berce in Nika Vrešnik, člana žirije, je izbrala:  

•	 slika PŠENIČNO POLJE, avtorica Irena ARTAČ, plaketa ZLATI 
KRESNIČEK in NAGRADA ZA NAJBOLJŠE DELO (vrednostni 
bon za 150 €); slika ostane v lasti Občine Mokronog-Trebelno;

•	 slika PATINA MOKRONOGA, avtorica Pavla ČERNIGOJ, 
plaketa SREBRNI KRESNIČEK;

•	 slika STARA HIŠA V ČUŽNJI VASI, avtorica Metoda TURK, 
plaketa BRONASTI KRESNIČEK. 

Posebno pohvalo je žirija namenila lanskoletnemu prejemniku 
prve nagrade BRANETU PRAZNIKU, mentorju Društva likov-
nikov Trebnje. 

Vsi sodelujoči na ex-temporu so prejeli priznanje Kresniček za 
sodelovanje. 

Zbrane je poleg vodje in pobudnice ex-tempora Ane Cajnko 
nagovoril še župan Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver, ki 
je poudaril pomen umetniškega izražanja in tovrstnih kulturnih 
dogodkov za kraj. Predsednik Društva likovnikov Trebnje Brane 
Praznik je poskrbel za še eno presenečenje. Svoje delo, akvarel z 
naslovom Dolenje Laknice, je namreč podaril Občini Mokronog-
-Trebelno. 

V kulturnem programu sta sodelovala harmonikarja Dejan Ko-
tnik iz Jezera pri Trebnjem in Nejc Peterle s Cerovca pri Trebelnem, 
učenca Tomaža Primca, sodelujočim pa se je v imenu organiza-
torjev zahvalila koordinatorka JSKD OI Trebnje Mojca Femec. 

JSKD OI Trebnje

Galerijske novičke
Letošnje poletje je v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje 

minilo v znamenju jubilejnega 50. Mednarodnega tabora likovnih 
samorastnikov Trebnje, ki je potekal od 10. do 17. junija. Na taboru 
je ustvarjalo 11 umetnikov iz Irana, Mehike, Turčije, Hrvaške, 
Češke, Slovenije, Srbije in Italije. 

Letošnja jesen pa z novim šolskim 
letom prinaša tudi raznovrstne li-
kovne delavnice in druge pedagoške 
dejavnosti za otroke. Aktualne in-
formacije o pedagoškem programu 
galerije in delavnicah objavljamo 
na naši spletni strani http://www.
galerijatrebnje.si/.

V galeriji je vse do konca sep-
tembra na ogled razstava Biseri iz 
galerije, razstavljena dela si boste 
28. septembra ob 18. uri lahko ogle-
dali tudi pod vodstvom kustosinje 
Andrejke Vabič Nose. Medtem pa 
za vas že pripravljamo hkrati novo 
začasno razstavo in prenovljeno 
stalno razstavo. Letošnji jubilej je 
namreč priložnost za prenovo stalne razstave, da po dolgih 13-ih 
letih stalna predstavitev naše zbirke dobi novo podobo. Zato vas 
že zdaj vljudno vabimo, da se nam 26. oktobra 2017 pridružite 
na otvoritvi nove začasne razstave in prenovljene stalne razstave.

Simona Slak, Andrejka Vabič Nose

Vabljeni na ogled dokumentarnega filma

»Fenomen Bruno 
Gröning - po sledeh 
čudežnega izcelitelja“

v Gasilskem domu Mokronog, 3. 
decembra 2017, ob 14 uri. Predstava z 
dvema odmoroma traja do 19.30 ure.

Leta 1949 v časopisnih naslovih 
prevladuje eno ime: Bruno Gröning. 
O njem so natisnjene tudi posebne 
izdaje. Poročajo radijske postaje in 
tedniki. Kjer koli se je pojavil, je pri-
hajalo na stotine, tisoče ljudi. Prihajali 
so od vsepovsod - iz celotne Evrope in 

prav tako iz ZDA. Gröning postane »svetovni dogodek«.
Ta film je več kot dokumentarni pogled nazaj. Številni 

gledalci so poročali, da so med gledanjem filma naenkrat 
občutili neko moč, mravljinčenje, tok po celotnem telesu. 
Prav tako so nekateri poročali, da so izginile bolezni in 
bolečine.

Vstop prost, prosimo za prostovoljne prispevke. 
Vljudno vabljeni . 

Za organizatorje Majda Čendak

Brane Praznik Ana Cajnko
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Vabimo vas v preurejene prostore mokronoške knjižnice. 

V četrtek, 26. oktobra 2017, ob 18h bomo v dvorani UKS  

Mokronog praznovali 80 let Staneta Pečka. 

V Osrednjo knjižnico Trebnje pa vas vabimo na predsta-
vitev dveh zanimivih knjig domoznanskih avtorjev: 

CAMINO - Od suženjstva do svobode 
Petre Škarja; 
2. oktobra 2017, ob 19h.

Netopir, nov roman Staneta Pečka; 
23. oktobra 2017, ob 19h. 

Konec septembra začnemo z urami pravljic, oktobra pa z 
Jurčkovim nahrbtnikom in Bralnimi potepanji. Veselimo 
se vašega obiska in sodelovanja. 

Irena Palčar in Mateja Vrhovšek

Oh, ta kultura
V vseh štirih kotih ljubiteljskega  kulturniškega gumna 

so obešeni cepci in čakajo na mlatiče. Snopje je zloženo po 
sortah in vdano čaka, da ga orokavičene roke položijo v 
sredino. Kar nekaj letin je že zdavnaj primerno osušenih 
za mlačev, nekatere so že plesnive, nekaj pa je takih, ki 
morajo pred tem še med late kozolca, da jim sonce in veter 
pobereta škodljivo vlago, tudi strupena ljuljka postane bolj 
vidna in se lažje izloči. 

– Sto evrov? 
– Gospod organizator, pevski zbor se je pripeljal s šti-

rimi avtomobili in normalno bi bilo, da stroške prevoza 
povrnete.  

– Ampak, prireditev je dobrodelna, je ogorčen organi-
zator.

– Kilometrina pa iz družinskih proračunov.  
– Saj ste rekli, da ne boste računali!
– Saj ne bomo. Za nastop smo pripravili deset pesmi, kar 

je približno 20 minut neto petja. Pomeni, da bo 25 pevcev 
skupaj prispevalo več kot en delovni dan. K temu prištej še 
vaje, prevoze na vaje, prostor za vaje, notno gradivo, pa še 
kaj. In se ti ne zdi, da je naš prispevek kar omembe vreden? 

Mimo gumna gre skupina okravatanih in eden, stalno 
naglušen, vpraša, kaj se dogaja.

– Ah, kulturniki spet mlatijo prazno slamo.
s. p.

Sedem desetletij je preteklo, odkar je bila 
ustanovljena lovska družina na Trebelnem 
na pobudo Ivana Verščaja iz Dolenjega Za-
bukovja. Danes zelena bratovščina šteje 32 
članov od 25 do 80 let ter so nepogrešljivi 
organizatorji teka in pohoda po lovskih 
stečinah, strelskih tekem in čistilinih akcij. 

V letih delovanja se je za lovsko družino 
zvrstilo veliko pomembnih dogodkov – leta 
1978 so s samoprispevkom kupili zemljišče 
in postavili sprva odsluženo leseno grad-
beno barako, ki jo je leta 1995 zamenjal 
na novo zgrajeni lovski dom. Ob lovskem 
domu so dogradili še nekaj objektov, ki 
služijo za izvajanje družabnih dogodkov, 

strelišče za glinaste golobe in malokalibrsko 
strelišče, kjer prirejajo razna tekmovanja. 
»Naša družina je zelo aktivna. Vsakoleto 
pod okrilje prevzamemo organizacijo teka 
po lovskih stečinah, ki postaja že mednaro-
dni – gostili smo skupino tekačev iz Anglije, 
obenem pa je tu pri nas treniral tudi Primož 
Kobe, slovenski olimpijec,« strne aktivnosti 
bratovščine Stanko Muhič, starešina LD 
Trebelno, ki skupaj s svojimi člani za svoje 
letne aktivnosti porabijo več kot 2.000 ur 
prostovoljnega dela. 

V zavetju narave, kjer stoji njihova lovska 
koča, gostijo marsikatero občinsko prire-
ditev, vsakoletno proslavo ob ustanovitvi 

Gubčeve brigade, pa tudi koncerte. »Naše 
poslanstvo ni samo skrb za divjad, čisto 
naravo in za zmanjšanje škode na kmetij-
skih površinah, trudimo se, da poskrbimo 
tudi za kultune dejavnosti in v veselje nam 
je sodelovati z lokalno skupnostjo in osta-
limi društvi,« še doda Muhič v biltenu, ki 
so ga izdali ob 70-letnici ustanovitve LD 
Trebelno. 

Žal pa se pri opravljanju zaščitnega in 
skrbnega poslanstva družine zatakne pri 
državi, ki pogojuje vsakoletno količino 
odstrela iz lovišča. To je tudi razlog, da so 
lovci pogosto tarča zaščitnikov živali. »Dr-
žava od nas zahteva, da steljamo več kot je 
divjadi. Pri večini se borimo za zmanjšanje 
odstrela. Na nas prežijo enormne kazni, če 
ne dosežeš strela v predpisanem merilu. 
4.000 evrov so najmanjše pa vse do 10.000 
evrov,« pojasni kontradiktornost politike 
Muhič, s katero se srečujejo lovci.

Danes Lovska družina Trebelno s po-
nosom zre na prehojeno pot in hkrati 
premišljeno snuje načrte za naprej. Z nji-
hovimi dobrimi medsebojnimi odnosi ter 
sodelovanjem, verjamemo, da bodo vsem 
zadanim ciljem kos. 

Dragica Ribič

Lovska družina Trebelno slavila 70-letnico
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Prvo soboto v septembru so se poleg 
mokronoške ekipe Društva za priznanje 

praženega krompirja kot samostojne jedi 
letošnjega svetovnega festivala praženega 
krompirja udeležili tudi predstavniki TD 
Mokronog. Prireditev (17. po vrsti) potekala 
v Velenju, v organizaciji tamkajšnje občine, 
TD in Društva za priznanje  praženega 
krompirja kot samostojne jedi.

Čeprav je bilo vreme oblačno in kar se de-
žnih kapljic tiče občasno kar malo nagajivo, 
je prireditev v celoti uspela, tako kot se za 
svetovni festival spodobi. 

Festival se je odvijal na veliki travnati 
površini ob Velenjskem jezeru. Pašo za oči 
so predstavljale tudi smiselno postavljene 
stojnice. Kar na petsedemdesetih se je pražil 
krompir, dodatnih 15 pa je bilo postavljenih 
iz komercialnih interesov. 

Število udeležencev festivala je bilo pri-
čakovano veliko. Po neuradnih podatkih 
okoli 10.000. Med njimi sta to spektakular-
no prireditev posebej zaznamovala s svojo 
prisotnostjo Borut Pahor, predsednik RS, 
in Mojmir Sepe, soustanovitelj Društva za 

priznanje praženega krompirja kot samo-
stojne jedi  in ter avtor himne o praženem 
krompirju.  

Kaj vse se pražilci spomnijo vmešati v 
pražen krompir, je  tistim, ki tega ne vidijo 
in  ne poizkusijo, težko verjeti. Od različ-

ne zelenjave, gob, tartufov, oliv, korenja, 
medu pa do najrazličnejšega mesa (sveže 
in prekajene svinjine, divjačine, celo meso 
rjavega medveda). Naša ekipa je tudi tokrat 
ostala pri receptu, ki so ga uporabljale že 
naše mame in babice, a tudi gospodinje za 
nedeljsko kosilo v naših krajih še danes.

Ves pražen krompir je šel »za med«, naš pa 
še posebej. Mnogi namreč še vedno prisega-
jo na klasiko. Na svinjski masti prepražimo 
čebulo, dodamo ocvirke, na »šnite« narezan 
kuhan krompir in solimo. Ob skrbnem 
mešanju in na zmerni temperaturi pražimo 
krompir približno 10 minut.

Spražilo se je okoli 3 tone krompirja. Za-
gotovo pa je, da je bilo med njimi kar 60 kg 
mokronoškega (Bregantovega) krompirja.

Hvala vsem, ki ste kakor koli prispevali 
k uspešni udeležbi TD Mokronog na 17. 
festivalu praženega krompirja.

Prihodnje leto naš čaka 18. festival pra-
ženega krompirja. Gostila ga bo Italija, 
in sicer v kraju Doberdob. Organizatorji 
pravijo, da nas bodo pogostili s primorsko 
domačnostjo in prisrčnostjo. Tamkajšnji 
župan Fabio Vizintin pa nas že sedaj vabi, da 
si  v prihodnjem letu rezerviramo 1. soboto 
v septembru in obiščemo njihove lepe kraje. 

Irena Maver

17. svetovni festival praženega krompirja 2017
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Lovski tabor za počitnikarje
Zveza lovskih družin Novo mesto je letos organizirala že peti 

lovski tabor, ki so ga gostili lovci s Trebelnega in je obenem imel 
tudi mednarodno udeležbo. Tabora, ki je od petka do nedelje za-
dnji avgustovski vikend potekal pri lovski koči na Trebelnem, se 
je udeležilo trideset otrok, med drugim tudi dva iz Bruslja. 

Za aktivne in poučne počitnice zanimanje iz leta v leto raste, 
kar potrjujejo tudi številke udeležencev lovskih taborov. »Prvo leto 
je bilo otrok 17, lansko leto kar 42, letos pa 30. Otroci prihajajo z 
najrazličnejših krajev, ki jih pokriva Zveza lovskih družin Novo 
mesto. Veliko je tudi takšnih, kjer starši niso lovci in tako otroci 
prinesejo lovstvo in spoznavanje divjadi domov ter podučijo star-
še,« obrazloži o udeležencih Stane Gabrijel, strokovni tajnik Zveze 
lovskih družin Novo mesto. Cilj tabora je, da bi udeleženci, le-ti 
so bili stari med 7 in 16 let, bolj razumeli pomen in vlogo varstva 
naravnega okolja in znali živeti v sobivanju z divjadjo. 

Lovski tabor je brezplačen za udeležence in je financiran s 
strani razpisa Slovenske lovske zveze, na katerega se organizatorji 
vsakoletno prijavijo. »Na razpisu uspejo le tisti z izobraževalno 
naravnanim programom. Mi smo se angažirali in smo doslej na 

njem še vsako leto, odkar je razpis, tudi uspeli,« pojasni finančno 
plat Gabrijel in doda, da so z otroki vse dni tabora tudi animatorji 
in strokovne vodje, ki jim predstavijo, da je lovstvo vse prej kot 
streljanje s puško. 

Od spoznavanja divjadi do izdelovanja bivakov in krmilnice
Tabor je trajal tri dni – od petka do nedelje, ko je sledil zaključek 

s podelitvijo priznanj za udeležence ter lovskim golažem za starše 
in sorodnike. »Dopoldne so potekala predavanja o spoznavanju 
gozda, narave, divjadi in sledi, katere smo otrokom predstavili s 
pomočjo brošur in videoposnetkov. Po kosilu so izdelovali krmil-
nico in bivake, ki smo jih na nedeljskem zaključku tudi pokazali 
staršem,« strne o projektih njihovega tabora Gabrijel. Sobotno 
popoldne so si popestrili tudi s tekom po lovskih stečinah ter 
ogledom divjadi v oborah – damjake pri Kostrevčevih, navadnega 
jelena pri Zupančičevih ter divje prašiče in muflone pri Cvetanovih 
na Cikavi.

Lovski tabor so prvi dve leti gostili v Dobrniču, nato se je selil 
v Dolenjske Toplice. Trenutno navdušenja nad gostoljubjem na 
Trebelnem ne morejo skriti ne znanja željni udeleženci, niti or-
ganizatorji, zato upajo, da se prihodnje leto zopet vrnejo v objem 
narave ob lovsko kočo na Trebelnem.                    Dragica Ribič 

V soboto, 17. junija smo 45 krvodajalcev iz RKS – Območnega 
združenja Trebnje peljali na že 28. tradicionalno srečanja krvoda-
jalcev v Veržej. S srečanjem obeležujemo 4. junij, dan slovenskih 
krvodajalcev, in 14. junij, svetovni dan krvodajalstva.

Zbrane je med drugimi nagovoril in se jim zahvalil za njihovo 
humano dejanje, darovanje krvi, tudi predsednik Rdečega križa 
Slovenije dr. Dušan Keber. 

Po kulturnem programu in tradicionalnem kosilu – bograču, 
so krvodajalci lahko zaplesali in si ogledali bližnji mlin na Muri.

Preživeli smo lep dan, ki mu je bilo naklonjeno tudi vreme. 
Letošnja tretja krvodajalska akcija, ki je potekala 28. 8. v Treb-

njem, 29. 8. v Mokronogu in 30. 8.2017 v Šentrupertu, je bila kljub 
še počitniškemu času uspešna. Kri je v treh dneh darovalo 374 
krvodajalcev.

Iskrena hvala vsem zvestim krvodajalcem in vsem 17 krvoda-
jalcem, ki so zbrali pogum in kri darovali prvič.

Tea Radelj, RKS-OZ Trebnje

Srečanje krvodajalcev in krvodajalska akcija
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Klopotec 
na Žempohu

 Kdo v naši občini ne ve, kje je hribček 
nad Ostrožnikom, ki ga domačini imenu-
jemo Žempoh. To ime so mu dali že naši 
predniki in izhaja iz časov Marije Terezije, 
ko so ga imenovali St. Bach (podatek iz 
zemljiške knjige). Seveda je njegovo sedanje 
ime izpeljanka iz starega imena. 

V nedeljo, 13. avgusta 2017 je bilo vreme 
kot naročeno za dogodek, ki ga člani Dru-
štva vinogradnikov Mokronog imenujemo 
„Postavitev klopotca“.

Letos smo ga postavili v vinogradu na-
šega Sandija Žnidaršiča, ki je bil s svojim 
cvičkom naš najboljši vinogradnik na 45 
Tednu cvička v Trebnjem. Njegova ocena 
16,37 točke je bila enaka oceni aktualnega 
kralja cvička. Z njo si je prislužil veliko 
zlato medaljo. Slovesni postavitvi klopotca 

je prisostvovala tudi 21. Vinska kraljica Slo-
venije Maja Žibert s spremstvom, podžupan 
občine Mokronog-Trebelno g. Franc Glušič, 
člani društva in povabljeni gostje. Po ko-
zarčku odličnega cvička smo se odpeljali do 
Sandijeve zidanice na Bojanko, kamor nas 
je gostitelj povabil na kosilo. Ob izvrstno 
pripravljeni hrani ni manjkalo praženega 

krompirja, ki so ga spražili člani društva iz 
vinske gorice Straža. Prijetno druženje je 
popestrila še Joškotova frajtonarica. Da je 
Sandi letos naš najboljši kletar, je dokazal 
tudi z najboljšo oceno cvička na društve-
nem ocenjevanju. Iskrene čestitke! 

T. B.       

Moč, ki imam jo jaz, je taka,
da vržem vsakega junaka.

Josip Stritar
1836 - 1923

V času od 8. 7. do 15. 7. 2017 so tudi letos 
na Debelem rtiču letovali otroci iz občin 
Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog–
Trebelno. Zdravstvenega letovanja, na pri-
poročilo osebnega zdravnika, se je udeležilo 
64 otrok. Spremljalo jih je pet vzgojiteljic in 
en vzgojitelj.

Vreme je bilo sončno in vroče, tako da so 
otroci uživali tako na bazenu kot v morju. 
Poleg tega pa so se zabavali z igranjem kart, 
raznih igric, pletli so zapestnice, izdelali 
razglednice in jih poslali domov, ob večerih 
so igrali nogomet … Z velikim veseljem 
so se otroci udeležili tekmovanja za miss 

in mistra Debelega rtiča, tekmovanja za 
najbolj odštekan stil, Rtič ima talent in tudi 
osvojili nagrade. 

Posebno doživetje pa je bil izlet z ladjico 
v Piran, kjer so se odpravili na obzidje in 
se posladkali s sladoledom

Sredstva za organizacijo letovanja vsako 
leto pridobimo preko razpisa od ZZZS in 
vseh štirih občin, del sredstev pa prispevajo 
starši. 

Veseli smo, da so tudi letos otroci na leto-
vanju uživali in se domov vrnili nasmejani, 
zdravi in polni doživetij.

Tea Radelj, RKS-OZ Trebnje

Drobtinica - malo 
je... VELIKO  -          
3. sobota v oktobru na sejmu v 
Mokronogu

Spoštovani,
Tudi letošnjo jesen se 

bomo vse štiri Krajevne 
organizacije Rdečega kri-
ža Mokronog, Trebelno, 
Ornuška vas in Čužnja vas 

pridružile vseslovenski akciji Drobtinica – 
malo je… VELIKO.

Zbrana sredstva se bodo namenila šol-
skemu skladu OŠ Mokronog in Podružnice 
Trebelno. 

Tu zopet potrebujemo Vašo pomoč – 
bodisi nam lahko priskočite na pomoč v 
obliki donacije domačih pekovskih izdel-
kov (kruh, piškoti, rezanci, domače mar-
melade, med, …), ki jih zbiramo v petek, 
20.10.2017, od 18. do 19. ure v prostorih 
KO RK Mokronog (poleg knjižnice, Pod 
Gradom 2).

Zelo pa bomo vesele VAŠEGA OBISKA 
NA STOJNICI V SOBOTO NA SEJMU 
kjer vam bomo z veseljem ponudile domače 
izdelke.

In ne pozabite – malo je veliko.                                                                   
Prostovoljke KO RK Mokronog, Trebel-

no, Ornuška vas in Čužnja vas
in Mladi člani Rdečega križa OŠ 

Mokronog in PŠ Trebelno

Zdravstveno letovanje otrok na 
Debelem rtiču



21
leto XI., številka 41, september 2017

je že za junijsko številko Odseva poslalo informacijo o uspešnem 
sodelovanju na nekaterih dogodkih, pa se je zapletlo pri prostoru. 
Hvala za razumevanje.

42. ŠPORTNE IGRE PZDU Dolenjske in Bele krajine
V Škocjanu se je 18. aprila v pikadu pomerilo 28. ženskih ekip. 

V Šentjerneju pa je naslednji dan v pikadu tekmovalo 28 moških 
ekip. Moštvo DU Mokronog-Trebelno je osvojilo bronasto medaljo.

 
SREČANJE LITERATOV NA PREPIHU

Literati iz petnajstih društev upokojencev Dolenjske in Bele kra-

jine so se 12. aprila 2017 zbrali na »Prepihu« na Gornji Težki Vodi. 
Na njihovem 21. srečanju je nastopilo 34 pesnikov in pisateljev, ki s 
svojim delovanjem dokazujejo, da je tudi tretje življenjsko obdobje 
lahko polno in pestro. Upokojenci si z ustvarjanjem krajšajo dneve 
in izpolnjujejo želje, za katere doslej niso našli časa. Na srečanju 
se jim ponudi možnost, da predstavijo svoje delo, spoznajo tudi 
druge ustvarjalce in njihovo ustvarjanje.

Iz našega društva sta na srečanju aktivno sodelovali Kačičnik 
in Slavka Šinigoj. Čestitamo za udeležbo na srečanju in želimo še 
veliko literarnih del.  

 Milica Korošec

V soboto, 17. junija, je v Škocjanu potekalo XXIII. regijsko 
preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite 
in Rdečega križa. Ekipe prve pomoči sestavljajo prostovoljci, ki 
so usposobljeni za nudenje prve pomoči za primer naravnih in 
drugih nesreč. Preverjanje so organizirali Uprava RS za zaščito in 
reševanje Novo Mesto, RKS-OZ Novo mesto in Občina Škocjan. 

V konkurenci je tekmovalo dvanajst ekip dolenjske regije, ki so 
se pomerile na štirih delovnih točkah – nesrečah.

Tekmovanja se je udeležila tudi prostovoljna ekipa prve pomoči 
RKS- Območnega združenja Trebnje, ki deluje že deveto leto. 
Ekipo so sestavljali: Marjan Rajkovič, Igor Kmet, Tomaž Juršič, 
Janez Žibert, Mateja Žibert, Domen Sladič in spremljevalka Beti 
Koračin. Naša ekipa je pokazala dobro znanje in tako kot vse ekipe, 
ki so slabše od tretjega mesta, zasedla četrto mesto. 

RKS – OZ Trebnje

Društvo upokojencev Mokronog-Trebelno

Preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči
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Sprehod za spomin tudi v 
Domu Starejših občanov Trebnje

Mesec september je mesec Alzheimerjeve bolezni. Septembra 
tako že vrsto let svetovna organizacija ADI in evropska Alzheimer 
Europe kot tudi Spominčinca –Alzheimer Slovenija in druge orga-
nizacije po Sloveniji organizirajo vrsto dogodkov, s katerimi želijo 
opozoriti na problem demence in povečati ozaveščenost o njej, ob 
enem želijo prispevati k prepoznavanju prvih znakov demence in 
pomenu zgodnje diagnoze bolezni. Svetovni dan Alzheimerjeve 
bolezni je 21. september. 

V soboto, 23. 9. 2017 pa vas v Domu starejših občanov v ta namen 
vabijo na Sprehod za spomin. Vabljeni pred Dom starejših občanov 
Trebnje ob 10. uri. Dogodek bo povezoval Luka Bregar, častna go-
stja bo evropska poslanka ga. Romana Tomc, (med drugim tudi) 
podpisnica Glasgowske deklaracije, ki stremi k cilju izboljšanja 
življenj ljudi z demenco in njihovih svojcev. 

Povečanje 
ortodontskega programa 

Povečanje programa ortodontije rešuje problem dolgih čakalnih 
dob pri ortodontu. Odločitev Ministrstva za zdravje bo zagotovila 
zdravljenje vrsti otrok, ki bi sicer ostali brez ortodontskega zdra-
vljenja ali bili prisiljeni v samoplačniški obisk ortodonta. 

Konec julija je bil na spletnih straneh Zavoda za zdravstveno 
zaposlovanje objavljen Splošni dogovor za pogodbeno leto 2017. 
V njem so objavljena tudi načrtovana dodatna sredstva za nujne 
širitve zdravstvenih programov. Kot je navedeno, se je Ministrstvo 
za zdravje na podlagi pogajanj in dogovorov s predstavniki izva-
jalcev in ZZZS odločilo tudi za povečanje programa ortodontije, 
ki ga izvaja ZoboEstetika, Trebnje. 

S tem se vsaj deloma rešuje problem nerazumno dolgih čakalnih 
dob za zdravljenje na področju ortodontije (čeljustne in zobne 
ortopedije) v dolenjskih občinah Trebnje, Mokronog - Trebelno, 
Mirna in Šentrupert, prav tako pa se rešuje tudi problem nižje 
preskrbljenosti celotne Dolenjske s programom ortodontije, ki je 
do sedaj dosegala zgolj 82 % republiškega povprečja. 

Ministrstvo za zdravje je ZoboEstetiki povečalo program ortdon-
tije za 0,41 tima. S povečanjem programa iz 0,79 na maksimalno 
dovoljenih 1,2 tima bo lahko ortodont vsako leto v zdravljenje spre-
jel vsaj 73 novih pacientov iz čakalne knjige (do sedaj 48 pacientov). 

V ZoboEstetiki predvidevajo, da se bo s povečanjem koncesije za 
ortodontsko zdravljenje trend rasti čakalne dobe verjetno počasi 
ustavil in ne bo dosegel planiranih 529 dni za prvi pregled pri 
ortodontu in nadaljnjih 521 dni za pričetek ortodontskega zdra-
vljena. Trenutno imajo v čakalno knjigo za ortodontsko zdravljenje 
vpisanih 135 otrok, še dodatnih 188 pa jih čaka na prvi pregled pri 
ortodontu. Za pričetek zdravljenja morajo otroci čakati skupaj cca. 
2,7 leti (536 dni za prvi pregled pri ortodontu, 458 dni za pričetek 
ortodontskega zdravljenja), a v ZoboEstetiki upajo na upad čakalne 
dobe kljub verjetni migraciji pacientov iz drugih dolenjskih občin. 

S povečanjem programa ortodontije so verjetno zadovoljni tudi 
v uradu župana Občine Trebnje, kjer so na podlagi pritiskov s 
strani občanov že pred več kot enim letom prvi sprožili pobudo 
za povečanje programa ortodontije.

ZoboEstetika, estetsko zobozdravstvo in ortodontija, d.o.o. 
Gubčeva cesta 41a 
8210 Trebnje 
T: 07 / 30 444 77 
www.ZoboEstetika.si; info@ZoboEstetika.si

Sabina Kovačič, 90 let

Zbiranje odpadne embalaže
V občinah Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šen-

trupert, kjer izvajamo javno gospodarsko službo zbiranja 
odpadkov, letno zberemo preko 1000 ton odpadne mešane 
embalaže. 

Z drobnimi ukrepi, ki jih lahko izvede vsak uporabnik, 
pripomoremo, da bodo odjemna mesta za odpadke prija-
znejša ter bolj urejena. Nenazadnje nam bo hvaležno tudi 
okolje, v katerem živimo. 

 Komunala Trebnje d.o.o.

Okroglih 90 let je v mesecu juliju praznovala ga. Kovačič Sabina 
s Čužnje vasi in ob okroglem jubileju ji je na njenem domu voščil 
zdravja, dobrega počutja in medsebojnega razumevanja župan 
Anton Maver s sodelavko Matejo Vrabec in predstavnicama KO 
RK Čužnja vas Marijo Gregorčič in Silvo Metelko. 

10.septembra pa je v DSO Trebnje praznovala visoki jubilej 98 
let ga. Ljudmila Florijančič, naša najstarejša občanka. Vedno na-
smejana se je tudi tokrat razveselila obiska in šopka rož.

Dragi slavljenki, vse najlepše ob prazniku.
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Pisalo se je leto 1927, natančneje 2. oktober, ko je bilo v Or-
nuški vasi na pobudo Franca Piškurja in ostalih sokrajanov 
ustanovljeno PGD Štatenberk, ki danes šteje preko 100 članov. 
Visoki jubilej so prvo julijsko soboto počastili s proslavo ter 
namenu predali novo vozilo VW Transporter GVM-1, še pred 
tem pa priredili že 16. gasilsko tekmovanje za prehodni pokal 
Občine Mokronog-Trebelno. 

ORNUŠKA VAS – Na tekmovanju, ki je obenem štelo tudi za 
3. Pokal štirih občin Trebnje, Šentrupert, Mirna in Mokronog-
-Trebelno, se je 9 članskih in 5 ženskih ekip v popoldanskih urah 
pomerilo v vaji z motorno brizgalno ter v navezavi vozlov. Slavili 
sta obe domači ekipi - člani A in članice A iz PGD Štatenberk. 
Med člani A so mesto tik pod vrhom zasedli PGD Bela Cerkev in 
PGD Velika Strmica, med članicami A pa so se za štatenberškimi 
gasilkami uvrstile članice iz PGD Sveti Rok ter PGD Grmovlje. 

Ob praznovanju jubileja so namenu uradno predali tudi novo 
vozilo, ki bo služilo za varen prevoz otrok na tekmovanja in vaje, 
za intervencije in ostale aktivnosti, ki jih društvo organizira. »V 
društvu strmimo v prvi vrsti, da oprema ne zastari. Obenem se 
za prevoz otrok pogojuje, da je vozilo s tahografom ter mlajše od 
12 let, sicer je potrebno tehnični pregled opravljati dvakrat letno,« 
obrazloži razloge za posodobitev voznega parka predsednik PGD 
Štatenberk Alojz Dragan. Pri nakupu novega vozila jim je na po-
moč priskočila v večji meri Občina Mokronog-Trebelno, nekaj so 
imeli privarčevanih lastnih sredstev, preostanek pa so prispevali 
donatorji ter gasilci in krajani, katerim so se na sami prireditvi 
tudi prijazno zahvalili. 

»Zadnje desetletje delovanja PGD Štatenberk je zaznamovala 
predvsem temeljita obnova gasilskega doma in okolice, ki smo jo več 
ali manj izvedli v lastni režiji ter skupno opravili preko 5.000 de-
lovnih ur. Pred petimi leti smo nabavili tudi novo vozilo GVV-1 z 
vodo in orodjem, leta 2015 pa tudi razvili nov društveni prapor,« 
strne aktivno desetletje Dragan in doda, da so se obenem udele-
žili številnih tekmovanj in tako v gasilski dom v Ornuško vas 
prinesli že preko 330 pokalov, ki krasijo njihovo dvorano. 

Vrle štatenberške gasilke in gasilci pa niso spretni in ubrani samo 
na tekmovanjih, temveč z izobraževanji in rednimi operativnimi 
vajami poskrbijo za preventivo na njihovem požarnem območju. 
»Izvajanje preventive na našem območju se kaže predvsem v manj-
šem številu požarov na našem požarnem območju. Vsakoletno pa 

nam prežijo vremenske ujme, zato imamo največ intervencij prav 
zaradi njih,« razmišljata tako Dragan kot poveljnik PGD Štaten-
berk Robert Ajdič. 

Četudi so vsa večja dela ob gasilskem domu in v njem postorjena, 
posodobljen vozni park in oprema, delovne vneme in ambicij v 
društvu ne manjka. »Strmimo k nakupu oz. pridobitvi zemljišča, 
kjer bi lahko uredili garažne prostore za vozila, opremo, orodje in 
obenem imeli lastni prostor za gasilske vaje, tekmovanja ter obe-
nem veselični prostor,« razmišlja Dragan in obenem strne željo po 
pomladitvi vodstva na prihajajočih volitvah naslednje leto.  

Društvo je aktivno od najmlajših pa vse do veteranov. »Velik 
poudarek imamo na mladini, ki se uri na vajah in kasneje tekmo-
vanjih, kjer dosega lepe rezultate. Nepogrešljive in zelo dejavne so 
tudi članice, ki se udeležujejo tudi raznih aktivnosti znotraj gasilske 
zveze. Zaznati je tudi izredno aktivnost in pripadnost med veterani,« 
še zaključi o članih Dragan. 

Vsakoletno štatenberški gasilci in gasilke na tekmovanjih doka-
žejo svojo pripravljenost in izurjenost. Da gre za uspešne ekipe, 
potrjujejo tudi letošnji dosežki vseh tekmovalnih ekip na pokalnih, 
občinskih in regijskih tekmovanjih. In želja le   ena – naj bodo 
gasilski boji samo na tekmovanjih in ne z ognjenimi zublji. 

Dragica Ribič

Slika 2: 

Slika 3: 

Izpostaviti gre, da so članice A iz PGD Štatenberk slavile že tretje leto 
zapored in si tako prislužile prehodni pokal v trajno last.

Za skrbnika novega vozila je bil imenoval Aleš Cvetan, blagoslovil pa ga 
je tudi domači župnik Jernej Nemanič.

Obe ekipi članic A in članov A, so v začetku septembra na zadnjem tek-
movanju za pokal štirih občin v Dobrniču osvojile 2. mesto. V skupnem 
seštevku sta obe ekipi zmagali. Članice so slavile tretjič in prehodni pokal 
ostaja v njihovi trajni lasti. 

Ob 90. letnici društva namenu predali tudi novo vozilo
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Na kratko iz PGD Mokronog
4. junij: udeležba na tekmovanju GZ Trebnje v obliki gasilskega 
avtorallya, ki je potekalo na Ponikvah in v Trebnjem z zaključkom 
na Veliki Loki  (Člani A in B so dosegli 6. mesto, starejši gasilci in 
gasilke pa 2. mesto.)

10. junij: Ekipi pionirjev in mladincev sta se udeležili mladinskega 
tekmovanja GZ Trebnje v Dobrniču in zasedli 2. in 4. mesto.

18. junij: Pionirji, starejši gasilci in starejše gasilke so se udeležili 
regijskega tekmovanja Dolenjske v Novem mestu. Pionirji so 
zasedli 6. mesto, starejši gasilci 3. mesto, starejše gasilke pa 5. 
mesto. Starejši gasilci so se tako uvrstili na državno tekmovanje.

23. junij: udeležba na gasilskem tekmovanju v Ševnici za prehodni 
pokal Občine Mirna

30. junij: redne operativne vaje

1. julij: udeležba na gasilskem tekmovanju v Štatenberku za 
prehodni pokal Občine Mokronog-Trebelno ter slovesnosti ob 
praznovanju 90. obletnice delovanja PGD Štatenberk

8. julij: udeležba na slovesnosti ob praznovanju 20. obletnice de-
lovanja PGD Zabukovje

14. julij: redne operativne vaje

15. julij: udeležba na slovesnosti ob praznovanju 90. obletnice 
delovanja PGD Dobrnič

21. julij: intervencija travniško-gozdni požar na Gubčevi cesti v 
Mokronogu

22. julij: udeležba na slovesnosti ob praznovanju 90. obletnice 
delovanja PGD Vrhtrebnje

23. julij: pomoč pri gašenju požara Ekosistemi v Zalogu pri Novem 
mestu  (Šest gasilcev PGD Mokronog je z izolirnimi dihalnimi 
aparati pomagalo zamenjati izčrpano nočno izmeno.)

24. julij: Ob 3.57 zjutraj smo bili obveščeni o požaru v obrtni 
coni Puščava, kjer so goreli lesni sekanci. Gasilci PGD Mokronog 
ter PGD Šentrupert smo s hitrim posredovanjem odkrili žarišče 
požara in ga pogasili ter preprečili morebitno širitev požara.

27. julij: strokovna ekskurzija Kočevska za starejše gasilce in 
gasilke GZ Trebnje

29. julij: udeležba na slovesnosti ob praznovanju 110. obletnice 
delovanja PGD Velika Loka

7. avgust: GVC 24/50 odpeljan na generalni servis motorne bri-
zgalne
11. avgust: redne operativne vaje

19. avgust: udeležba na gasilskem tekmovanju pri Svetem Roku za 
prehodni pokal Občine Šentrupert  (Člani A so dosegli 4. mesto.)

20. avgust: vaja GPO Mokronog-Trebelno v organizaciji PGD 
Trebelno

26. avgust: nenapovedano operativno preverjanje s strani GZ 
Trebnje (Vaja je bila pripravljena na gospodarskem objektu v Gor. 
Zabukovju.)

Starejši gasilci ob prejemu pokala za 3. mesto na regijskem tekmovanju. Pionirji s pokalom in medaljami za doseženo 2. mesto na tekmovanju 
GZ Trebnje.

Gašenje požara na Puščavi

Ko sem v peči, vsak me rad ima,
v strehi – vse pred mano trepeta.

Josip Stritar 
1836 – 1923
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Igrivi Jurček 2017
Tudi letos je Društvo prijateljev mladine Jurček med poletnimi 

počitnicami, v tednu od 24. 7. do 28. 7., organiziralo enotedenske 
delavnice za osnovnošolske otroke. To je bil že peti zaporedni tovr-
sten dogodek v Mokronogu. Igrivi Jurček se je odvijal v Gasilskem 
domu Mokronog, ki nam ga je v brezplačno uporabo zaupalo Ga-
silsko društvo Mokronog. Delavnic se je udeležilo 28 otrok, starih 
od 7 do 12 let. Potekale so od ponedeljka do petka od 9. do 15. ure. 
Skupaj z otroki smo tekom tedna doživeli veliko lepih trenutkov. 
Med drugim smo se prelevili tudi v Indijance, saj smo si naredili 
perjanice in tokove za puščice in jih kasneje uporabili pri streljanju 
z lokom. Gasilci so nam predstavili dve gasilski vozili in kasneje 
s špricanjem vode iz gasilske cevi poskrbeli tudi za to, da nam ni 
bilo vroče. Naslednji dan smo uživali tudi v vodnih igrah. Skupaj 
smo preživeli zelo lep teden, hvala gasilcem za vso njihovo pomoč. 

Se vidimo naslednje leto!
Vodja projekta: Andraž Zaplotnik

Vpisi v športno sezono 2017/2018
Nove in obstoječe člane vabimo k vpisu v novo športno sezono 2017/2018 Športnega 
društva Mokronog, ki se bo pričela s 1. septembrom 2017 oziroma 1. oktobrom 2017. 
Vpisi potekajo na dan posamezne vadbe. Vadbe potekajo v Športni dvorani Mokronog 
oziroma mali dvorani OŠ Mokronog.
Programi, ki jih ponujamo v ŠD Mokronog so namenjeni vsem generacijam 
od otrok do starejših in upokojencev. Poskrbeli bomo, da bo vaša vadba 
zabavna in kvalitetno vodena.

Programi za otroke:
V mesecu decembru bomo, že tradicionalno, organizirali 3 dnevni smučarski tečaj 
za otroke.
•  Karate: Športna dvorana Mokronog: vpis v septembru
•  (5 – 9 let in 10 kyu): 2 x tedensko (ponedeljek 15.30-16.30, sreda 

16.00-17.00)
•  (10 let dalje in 10 kyu): 2 x tedensko (ponedeljek 16.30-17.30, sreda 

16.00-17.00)
•  (člani–15 let dalje): 3 x tedensko (ponedeljek 17.30-19.00, sreda in 

petek 17.00-18.30) kontakt: Tadej Trinko 041 915 522 tadej.trinko@gmail.com

Programi za odrasle: pričetek v oktobru
•  Zdrava rekreacija: mala dvorana OŠ Mokronog: torek, 17.30-18.30 

(vaditeljica Nada)
 kontakt: Nada Videčnik 041 885 154 sdmokronog@gmail.com

•  Ženska Rekreacija: mala dvorana OŠ Mokronog: ponedeljek, 19.15-20.15 
(vaditeljica Lea) kontakt: Mihela Jelenc 031 226 691 sdmokronog@gmail.com

•  Aerobika: mala dvorana OŠ Mokronog: ponedeljek, 18.00-19.00 
(vaditeljica Meta) 

 kontakt: Suzana Gerden  031 654 141 sdmokronog@gmail.com

•  Intervalna vadba: mala dvorana OŠ Mokronog: četrtek, 18.00-19.00 
(vaditeljica Meta)   kontakt: Mateja Vrabec  041 392 590  

 sdmokronog@gmail.com

•  Joga: 1x tedensko: mala dvorana OŠ Mokronog: četrtek, 19.15-20.45 
(vaditeljica Breda) kontakt: Milica Korošec 041 455 033 

 sdmokronog@gmail.com

•  Pilates: 1x tedensko: mala dvorana OŠ Mokronog: sreda, 18.00-19.00 
– začetni in 19.00-20.00 - nadaljevalni (vaditeljica Tanja) 

 kontakt: Zlatka Erpič  040 139 776  sdmokronog@gmail.com

•  Nogomet odrasli: 1x tedensko: ŠD Mokronog: četrtek, 20.30-22.00 
 kontakt: Klemen Rebol  

•  Košarka & Badminton: 1x tedensko (sreda, 20.00-22.00): ŠD Mokronog 
 kontakt: Franc Kržič  051 677 204 & Marjan Kolenc  041 681 338 
 sdmokronog@gmail.com

Letna članarina znaša 5 €, podrobnejše informacije za vadnine dobite pri posameznih 
vaditeljih.
Za vprašanja smo za vas dosegljivi na naslednjih naslovih (sdmokronog@gmail.si ):
Mateja Vrabec 041 392 590  Marjan Kolenc 041 681 338  Suzana Kolenc 031 658 994 

VLJUDNO VABLJENI.
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ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

V Mokronogu smo od 13. do 15. julija 
spremljali mednarodni turnir v odbojki na 
mivki Beachtour Alcatron 2017. Na turnirju 
so se za zmago potegovale najboljše sloven-
ske dvojke ter dvojke iz Avstrije, Hrvaške in 
Bolgarije. Do zmage sta pri moških prišla 
Avstrijca Jorg Wutzl in Simon Frühbauer, 
v ženski konkurenci pa sta se prvega mesta 
veselili državni prvakinji Tjaša Jančar in 
Tjaša Kotnik. Odlično ponovno domačina, 
ki sta osvojila tretje mesto!

Mednarodno prvenstvo za moške dvojke je 
potekalo že enajsto leto zapored, mednaro-
dno za ženske dvojke pa peto leto. V četrtek 
so potekale kvalifikacije, ki so zapolnile 6 
praznih mest na glavnem turnirju, na ka-
terega so se že predhodno uvrstile 4 ekipe z 
največ točkami in 2 ekipi s posebnim pova-
bilom organizatorja.

Avstrijska predstavnika sta dobro začela 
turnir v Mokronogu in že v skupinskem 
delu tekmovanja prišla do dveh prepričljivih 
zmag. Z enakim izkupičkom sta se v četrt-
finale iz skupine A prebila tudi Hrvata Silić 
in Đorđević, medtem ko sta bila v skupini C 
najboljša domačina Grega Erpič in Martin 
Kosmina, v skupini D pa Danijel Pokeršnik 
in Tadej Boženk.

V polfinalu sta bila Pokeršnik in Boženk z 
21:11 in 21:18 uspešnejša od Silića in Đorđe-
vića, Wutzl in Frühbauer pa sta z 21:16 in 
21:17 premagala Erpiča in Kosmino. Slednja 
sta nato z 2:1 v nizih premagala hrvaško 
navezo in osvojila tretje mesto. V velikem 
finalu sta morala Pokeršnik in Boženk po 
skoraj uri igre, z 21:16, 17:21 in 13:15, priznati 
premoč tekmecema iz Avstrije.

Na turnirju v Mokronogu je pri ženskah 
na glavnem delu turnirja prav tako nastopilo 
12 ekip. Na prvi polfinalni tekmi sta bili Jan-
čarjeva in Kotnikova z 21:12 in 21:12 boljši 
od Bečićeve in Vrbančeve. Hrvatici sta se z 
zmago nad Kersnikovo in Bevčevo, (22:20 in 
21:15) na koncu veselili tretjega mesta. Drugi 

finalistki sta postali Penetova in Kontrečeva, 
ki sta v polfinalu premagali Kerniskovo in 
Bevčevo.

V velikem finalu sta Tjaša Jančar in Tjaša 
Kotnik z dobro igro v prvem nizu tekmicama 
prepustili le osem točk, v drugem nizu pa sta 

Mojca Pene in Nina Kontrec zaigrali precej 
bolje, a sta se morali po porazu s 17:21 vseeno 
zadovoljiti z drugim mestom.

Organizatorji so poskrbeli, da se dogajanje 
ni končalo s finali, pač pa je bila organizirana 
velika zabava na »mokronoški plaži« z DJ-
-jem. Gledalci in igralci so se lahko pomerili 
tudi v igranju beerponga. Klub odbojke na 
mivki Mokronog se zahvaljuje vsem, ki ste 
pomagali pri organizaciji dogodka, vsem 
prostovoljcem in seveda sponzorjem ter 
občini, ki so finančno podprli projekt. Za 
naslednje leto pa imajo v načrtu izpeljati še 
močnejši turnir in privabiti še več tujih ekip.

Mokronog ponovno tri dni v znamenju odbojke na mivki

ODSEV
ISSN 1855-3443

Ustanovitelj in izdajatelj: 
Občina Mokronog-Trebelno, 
Pod Gradom 2, 
8230 Mokronog

Uredniški odbor
Stane PEČEK, odgovorni urednik,  
031 296 111, stane.pecek@siol.net 
Petra KRNC, 
namestnica odgovornega urednika, 
031 513 462, krnc.petra@gmail.com
Mojca PEKOLJ, članica/direktorica občinske uprave 
Mokronog-Trebelno
Jerneja DRAGAN, članica, 
dragan.jerneja@gmail.com 

Dragica RIBIČ , 
ribic.dragica@gmail.com
Miroslav HROVAT, član, 040 796 475, 
mirko.hrovat@gmail.com 

Grafična realizacija: Tomograf, Novo mesto
Naklada: 1200 izvodov

ODSEV dobijo vsa gospodinjstva v občini 
Mokronog-Trebelno brezplačno.

Uredništvo si pridržuje pravico da ne objavi, delno objavi 
ali krajša prispevke v skladu z uredniško politiko in pro-
storskimi  možnostmi.
Nenaročeni in nedogovorjeni prispevki so lahko dolgi do 
1500 znakov, skupaj s presledki, in morajo biti podpisani s 
polnim imenom in priimkom. Na izrecno željo uredništvu 
znanega avtorja prispevka, se ime in priimek le-tega lahko 

tudi ne objavi.
Uredništvo si v skladu z Odlokom o izdajanju občinskega 
glasila Odsev pridržuje pravico, da neprimerne in žaljive 
vsebine ne objavi.
Fotografije, prilepljene v word, zaradi slabe kakovosti ne 
bodo objavljene.
Prispevke pošljite po elektronski pošti na naslov: 
urednistvo.odsev@mokronog-trebelno.si
DO SOBOTE, 2. decembra 2017.
ali na naslov uredništva: 
ODSEV, 
Pod Gradom 2, 
8230 Mokronog
Tu dobite tudi informacije o oglaševanju.
Fotografije na naslovnici Dragica Ribič.
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Strelski klub Orto
V letošnjem letu je v občini Mokronog-Trebelno 

pričel delovati eden najboljših slovenskih klubov 
praktičnega strelstva – Strelski klub Orto. Člani 
se ukvarjamo predvsem z dinamičnimi strelski-
mi disciplinami, prvenstveno z IPSC praktičnim 
strelstvom, ravno tako pa tudi s širjenjem orožne 
športne kulture, inštruktorstvom in trenerstvom, 
raziskovanjem in ocenjevanjem strelske opreme ter 
pripomočkov, ki jih v člankih objavljamo v Reviji 
Obramba. Dejavnost kluba je v članstvo takoj pri-
tegnila nekaj občanov občine Mokronog-Trebelno, 
ki sedaj že tekmujejo s svojo opremo. Klub svojo de-
javnost izvaja v opuščenem peskokopu pod Žalostno 
goro, kjer imamo po vseh predpisih in varnostnih 
standardih urejeno strelišče. Člani treniramo po 
določenem urniku ob torkih in sobotah. Klub ima za 
seboj dobro desetletje in pol strelskih uspehov, veliko 
osvojenih državnih prvenstev ter izjemno izkušene 
sodnike, med njimi tudi s sojenjem na svetovnem 
prvenstvu v praktičnem IPSC strelstvu.

Strelski klub Orto je tako 1. 7. 2017 na strelišču 
Preloge v Mokronogu organiziral prvo mednarodno 
strelsko tekmovanje – Orto Steel Challenge. Nekaj 
manj kot 60 tekmovalk in tekmovalcev iz Italije,  
Hrvaške in Slovenije se je pomerilo na šestih progah. 
Proge so bile sestavljene tako, da jo moral udeleženec 
na vsaki progi podreti 4 bele in eno rdečo kovinsko 
ploščo, ki so bile postavljene na različnih razdaljah in 
mestih. Tovrstna tekmovanja so zelo pomembna, saj 
združujejo tekmovalce vseh disciplin dinamičnega 
praktičnega strelstva v Sloveniji in bližnji okolici, kar 
dokazuje tudi pestra mednarodna udeležba. Udele-
ženci so se potegovali za pokale in medalje v skupni 
razvrstitvi. Med posamezniki je bil najboljši Manuele 
Avoledo iz Italije, drugi je bil Savo Stjepanovič iz 
Trzina, tretji pa Robi Petrač iz Ljubljane. Ekipno je 
slavila ekipa Kanela 2, drugi so bili člani SD Trzin, 
tretji pa tekmovalci ekipe Kanela 1. Med ženskami 
je prvo mesto osvojila Mia Banov iz Dubrovnika, 
med seniorji pa Rajko Rošeto iz Kopra. Tekmovalci 
so bili nad tekmovanjem in organizacijo navdušeni, 
še posebej pa jih je pritegnila lokalna ponudba (Hiša 
sira) in gostoljubje organizatorja. Obljubili so, da se 
bodo v te kraje radi vračali. Tovrstna tekmovanja 
bomo organizirali nekajkrat letno. Člani kluba si 
bomo v sodelovanju z občino in okoliškimi občani 
prizadevali za dobre odnose, sožitje in sodelovanje 
ter upoštevali tudi dobronamerne pobude in nasvete.

Boštjan Pavlič

Športna dvorana Mokronog 
v sezoni 2017-2018 vabi
Športna društva v občini Mokronog-Trebelno in tudi zunanji izvajalci športnih vadb pričenjajo 
športno  sezono 2017-2018 v Športni dvorani Mokronog. Izbirate lahko med  različnimi  športni-
mi panogami. Prijave na posamezne vadbe se zbirajo na dan vadbe ali pri posameznih vadite-
ljih.  Športni pozdrav!

Vrsta vadbe Dan Ura Vaditelj / 
kontaktna oseba

Pričetek 
vadbe

AEROBIKA 
vodi Meta

PONEDELJEK
Mala dvorana  
OŠ Mokronog

18.00-19.00 SUZANA GERDEN   
031  654 141 2.10.2017

ODBOJKA 
(člani, mladinci)

(mlajši dečki)
(starejši dečki)

PONEDELJEK
SREDA
PETEK

TOREK, ČETRTEK

18.30-20.30
18.00-20.00
18.00-20.00

14.30-16.00

PETER STRMOLE  
051 315 413

IGOR JEVNIKAR  
041 623 233
MIŠO HROVAT 
040 796 475

4.9.2017

12.9.2017

RITMIČNA 
GIMNASTIKA PONEDELJEK 13.00-15.30 ANDREJKA PAVLIN   

040  66 77 03 2.10.2017

ŽENSKA REKREACIJA
PONEDELJEK  
Mala dvorana  
OŠ Mokronog

19.15-20.15 MIHAELA JELENC 
031 226 691 2.10.2017

ZDRAVA REKREACIJA
TOREK  
Mala dvorana  
OŠ Mokronog

17.30-18.30 NADA VIDEČNIK 3.10.2017

NOGOMET-odrasli ČETRTEK 20.30-22.00 KLEMEN REBOL 9.11.2017

KOŠARKA , 
BADMINTON - odrasli SREDA 20.00-22.00

FRANC KRŽIČ      
051  677 204
MARJAN KOLENC 
041  681 338

4.10.2017

NOGOMET-odrasli ČETRTEK 19.00-20.30 MILAN KOTNIK   
041  881 488 9.11.2017

PILATES - ZAČETNIKI
 vodi Tanja

SREDA
Mala dvorana  
OŠ Mokronog

18.00-19.00 ZLATKA ERPIČ  
 040 139 776 4.10.2017

PILATES - 
NADALJEVALNI
 vodi Tanja

SREDA
Mala dvorana  
OŠ Mokronog

19.00-20.00 ZLATKA ERPIČ   
040 139 776 4.10.2017

JOGA
ČETRTEK
Mala dvorana  
OŠ Mokronog

19.15-20.45 MILICA KOROŠEC   
041 455 033 5.10.2017

ODBOJKA
(člani, veterani) PETEK 20.00-21.30

MATIC ŽLAJPAH   
051 417 236
MIROSLAV HROVAT   
040 796 475

6.10.2017

KARATE – (5-10 let) PONEDELJEK
SREDA

15.30-16.30
16.00-17.00

TADEJ TRINKO   
041 915 522 4.9.2017

KARATE – (10-15 let) PONEDELJEK
SREDA

16.30-17.30
16.00-17.00

TADEJ TRINKO   
041 915 522 4.9.2017

KARATE – člani PONEDELJEK
SREDA, PETEK

17.30-19.00
17.00-18.30

TADEJ TRINKO   
041 915 522 4.9.2017

PILATES in HIIT EFFECT 
PILATES
vodi Neža

PETEK 
Šola na Trebelnem 17.45-18.45 nezka.koritnik@gmail.com 

040 429442 15.9.2017

MAŽORETE
PETEK
Mala dvorana  
OŠ Mokronog

15.30-16.30
18.30-20.30

SARA SOTLAR 
040 234 808 1.9.2017

INTERVALNA VADBA
ČETRTEK
Mala dvorana  
OŠ Mokronog

18.00-19.00 MATEJA VRABEC 
041 392 590 5.10.2017




