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Čas neizmerno 
hitro teče. Komaj 
smo se poslovili 
od starega leta, že 
se približujemo 
sredini novega. 
Leto 2018 bo pre-
lomno leto. Bo 
leto, v katerem 
bomo zaključi-
li tretji mandat 

delovanja Občine Mokronog-Trebelno. 
12-letno obdobje nam je prineslo marsikaj 
novega, zagotovo pa tudi veliko sprememb.

Župan te lepe in prijazne Občine Mokro-
nog-Trebelno sem tri mandate. Naši začetki 
so bili zaznamovani z nezaupanjem in 
dvomi na eni strani in trdnim prepričanjem 
in močno željo po boljšem na drugi. Prav 
kmalu se je izkazalo, da je bila odločitev za 
samostojno pot dobra za vse štiri občine 
Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-
-Trebelno. V teh 12 letih smo uresničili 
številne ideje, pridobili veliko evropskih in 
državnih sredstev in uspešno izpeljali mno-
ge projekte za boljše življenje naših ljudi.

Za uresničevanje občinskih projektov 
smo vsa leta intenzivno iskali  državna 
in evropska sredstva oz. smo se odločali 
predvsem za tiste večje investicije, ki so 
bile podprte z omenjenimi viri. Prav zaradi 
tega smo v tem prehojenem obdobju izpe-
ljali večino projektov, ki smo si jih zadali. 
Mnogi med njimi so bili del moje obljube, 
ki sem jo dal pred vsakokratno izvolitvijo 
za župana. Vsi izvedeni projekti so bili so-
glasno podprti s strani članov občinskega 
sveta, po večini pa usklajeni tudi z vami, 
spoštovani občani. 

Trenutno zaključujemo drugi največji 
projekt v tem mandatu (prvi je bil »Ureditev 
križišča in spodnjega dela mokronoškega 
trškega jedra«), to je Izgradnja Športnega 
centra Trebelno in dozidava Podružnične 
šole Trebelno. Dela bodo zaključena do 
začetka novega šolskega leta. Intenzivno se 
pripravlja tudi projektna dokumentacija za 
dozidavo prostorov vrtca.

Poleg ostalih aktivnosti, ki jih izvajamo v 
okviru rednih dejavnosti, usklajeno poteka-
jo tudi dela na cestnem področju.

Pomembno je, da bomo pri uresničevanju 

načrta razvojnih programov tudi v bodoče 
znali ločevati ključne projekte od ostalih, 
tiste, ki so  posebej pomembni za to, da se 
bomo občani v Občini Mokronog-Trebelno 
počutili varno in zaželeno, predvsem pa, 
da bomo vsi skupaj  vztrajali na celostnem 
razvoju občine  in da bomo na celotnem 
območju živeli kakovostno življenje. 

Vmesna misel: »Da se v  Športnem 
parku Mokronog, v katerega smo pred 
kratkim dodatno namestili  zunanja igrala 
in naprave, odvija toliko vsega, sem zelo 
vesel. Pogled na popoldansko rekreacijo in 
aktivno preživljanje prostega časa v njem 
prav navdušuje.«

Seveda pa naša skupna pot še zdaleč ni 
končana. Še veliko truda bo potrebno vložiti 
v nekatere načrtovane projekte in tudi v 
tiste že pripravljene in jih uspešno izpeljati, 
da boste občani z nami še bolj zadovoljni, 
na občino Mokronog-Trebelno pa ponosni.

Nekaj najpomembnejših vsebin dela, s 
katerimi se bomo srečali v prihodnje:

Naši kraji so turistično še neodkrit biser. 
Zato se bomo v prihodnje lotiti prav tega 
področja. in sicer tako, da se bomo smi-
selno povezali v prepoznavno celoto, ki bo 
doprinesla pomemben turistični in športni 
razvoj v Mirnski dolini. 

Nadaljevali bomo z ustvarjanjem pogojev 
za razvoj podjetništva in industrije pa tudi 
kmetijstva, ob tem pa tudi pogojev, ki bodo 
občanom prijazni za individualno stano-
vanjsko gradnjo in zagotavljali potrebno 
socialno varnost.

In če smo na eni strani trenutno lahko 
zadovoljni s prizadevanjem TD Mokro-
nog, pa je treba priznati, da sta nam  vsem 
skupaj odnos in spoštovanje do ljubiteljske 
kulture, predvsem v Mokronogu, nekoliko 
splahnela. Tukaj nas čakajo izzivi in vabim 
vas, spoštovani občani, da se v prihodnje 
z njimi skupaj spopademo, saj imamo za 
to dejavnost, lepo in primerno urejene 
prostore.

Ob koncu šolskega leta …
Dragi učenci, dijaki, pedagoški delavci in 

vsi, ki se trudite s predšolskim in šolskim 
izobraževanjem! Ob koncu šolskega leta 
vam želim, da poletne mesece preživite 
kar se da prijetno. Vsem tistim, ki boste 
za svoje učne uspehe prejeli priznanja in 

odlikovanja, iskreno čestitam. Čestitke 
tudi mentorjem, ki so za  vaše uspehe prav 
tako zaslužni.

Tudi vsem vam, drage občanke  in dragi 
občani, želim mirno, lepo in prijazno pole-
tje, obenem pa se vam zahvaljujem, da sku-
paj z nami, zaposlenimi v občinski upravi in 
člani občinskega sveta, soustvarjate občino 
zadovoljnih in prijaznih ljudi. 

Anton Maver, župan

Spoštovane volivke in 
volivci,

Volitve so za nami, naš kandidat 
Anton Maver je dosegel v našem 
volilnem okraju drugi najboljši 
rezultat( 12,63 %), vendar mu uvr-
stitev med poslance DZ RS kljub 
temu ni uspela. Na tem mestu se 
vam zahvaljujemo za vsak sleherni 
glas. Ker vemo,  da državnozborske 
volitve niso plačilo za minulo delo, 
ampak so stvar ideološkega prepri-
čanja volivcev, smo z rezultatom  
zadovoljni. 

V DZ RS sta bila izvoljena dva 
predstavnika iz našega volilnega 
okraja, (kandidat SDS in kandidat 
NSi), katerima iskreno čestitamo.

Pred izvoljenima je zelo veliko 
dela, predvsem pa pričakovanje, 
da bosta v DZ delovala aktivno 
in v dobrobit tako države kot tudi 
celotnega območja Mirnske in Te-
meniške doline. 

Vsem, ki ste nas kakorkoli podpi-
rali in v času kampanje stali kandi-
datu ob strani in nam pomagali, se 
iskreno zahvaljujemo.

SOCIALNI 
DEMOKRATI

 Občinska organizacija 
TREBNJE

OBČINA MOKRONOG-TREBELNO 
Pod Gradom 2 
SI-8230 Mokronog 
Tel: 07/ 34-98-260  
Fax: 07/34-98-269 
Spletna stran: www.mokronog-trebelno.si
obcina@mokronog-trebelno.si 

OBČINSKI SVET:
• Alojz KOCJAN
• Elizabeta ŽLAJPAH
• Janez BREGANT
• Gregor ŠKOPORC
• Franc GLUŠIČ

• Ana VENE
• Marko KOSTREVC
• Milica KOROŠEC
• Marjan STARIČ
• Franc DRAGAN
• Rafael ERŽEN
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 Občinski svetniki so v zadnjih treh me-
secih opravili 19. in 20. redno seje Občin-
skega sveta Občine Mokronog-Trebelno. 
Na dnevnem redu devetnajste seje je bilo 14 
točk, na seji dvajsete redne seje pa 8 točk.  

Na 19. redni seji, dne 12. aprila 2018 je 
bilo sprejeto: 

1. Predlog Odloka proračuna Občine 
Mokronog-Trebelno za leto 2019 – druga 
obravnava; Sprememba proračuna za leto 
2019 temelji na realizaciji leta 2017 in na 
podlagi predvidenih vrednostih novih 
projektov. Prihodki se povečujejo, glede 
na prvo obravnavo predloga proračuna za 
leto 2019 za 3,2 %, odhodki  se za leto 2019 
povečujejo za 2,3 %. Pri pripravi gradiva 
so se upoštevala priporočila Ministrstva za 
finance glede planiranja realnih prihodkov, 
kot tudi odhodkov. V letu 2019 je predvide-
na zadolžitev v višini 125.000 € povratnih 
(kreditnih) sredstev pri državi. 

Članice in člani Občinskega sveta so 
sprejeli naslednje
SKLEPE: 
• Sprejme se Odlok o proračunu Občine 

Mokronog-Trebelno za leto 2019.
• Sprejme se Načrt ravnanja z nepremič-

nim premoženjem Občine Mokronog-
-Trebelno za leto 2019.  

• Sprejme se Sklep o zadolžitvi občinske-
ga proračuna v letu 2019.

• Skupna vrednost poslov, ki jih Obči-
na Mokronog-Trebelno lahko sklene 
izven veljavnega Načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine 
Mokronog-Trebelno za leto 2019  znaša 
20 % skupne vrednosti načrta ravnanja.

2. Realizacija Zaključnega računa prora-
čuna Občine Mokronog-Trebelno za leto 
2017 na strani prihodkov znaša v višini 
skoraj 3,1 milijona evrov od načrtovanih 
3,4 milijona evrov oz. 90,3 %, realizacija 
odhodkov pa v višini dobrih 2,7 milijona 
evrov od načrtovanih skoraj 3,5 milijona 
evrov oz. 78,8 %. V letu 2017 se je občina 
zadolžila za 122.484,00 €, kot povratna 
sredstva po 21. členu pri državi. Stanje na 
transakcijskem računu  je bilo ob koncu leta 
248.964,59 €. Sprejet je bil Zaključni račun 
proračuna Občine Mokronog-Trebelno za 
leto 2017, po skrajšanem postopku.

3. Predlog Odloka rebalansa A prora-
čuna Občine Mokronog-Trebelno za leto 
2018 –  I. in II. obravnava – skrajšani 
postopek;

Rebalans A proračuna za leto 2018 je bil 
nujno potreben zaradi uskladitve stanja na 
transakcijskem računu na dan 31.12.2017. 
Prihodki se povečujejo glede na sprejeti 
proračun za leto 2018 za 2,3 %, odhodki se 
povečujejo 3,9 %. Pri pripravi gradiva so 
se upoštevala priporočila Ministrstva za 
finance glede planiranja realnih prihodkov, 
kot tudi odhodkov. V letu 2018 je predvi-
dena tudi zadolžitev v višini 825.000 €, in 
sicer 700.000 € pri domači banki in 125.000 
€ povratnih (kreditnih) sredstev pri državi. 
Gre za ugoden dolgoročni kredit (obrestna 
mera je 0 %),  le-ta sredstva se ne bodo štela 
v kvoto zadolževanja. Članice in člani Ob-
činskega sveta so sprejeli naslednje
SKLEPE: 
• Občinski svet Občine Mokronog-

-Trebelno je na svoji 19. redni seji, 

dne 11.04.2018, združil prvo in drugo 
obravnavo Odloka o rebalansu A pro-
računa Občine Mokronog-Trebelno za 
leto 2018 - skrajšani postopek. 

• Sprejme se Odlok o rebalansu A pro-
računa Občine Mokronog-Trebelno za 
leto 2018.

• Sprejme se Sklep o zadolžitvi občinske-
ga proračuna v letu 2018.

• Občinski svet Občine Mokronog-Tre-
belno sprejme letni načrt ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine 
Mokronog-Trebelno za leto 2018.

• Skupna vrednost poslov, ki jih Obči-
na Mokronog-Trebelno lahko sklene 
izven veljavnega Načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine 
Mokronog-Trebelno za leto 2018  znaša 
20 % skupne vrednosti načrta ravnanja.

Poročilo s seje Občinskega sveta
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4. Pri točki »premoženjsko pravne za-
deve« je občinski svet obravnaval 6 zadev.
 Odločal je o Odkupu cestnih zemljišč 

na Jelševcu: Sprejet je bil 
SKLEP:

Občinski svet Občine Mokronog-Tre-
belno v skladu s predlogom potrdi nakup 
zemljišč parc. št. 223/4, 1811/2, 1807/2, 
1805/2, 1794/5, vse k.o. Jelševec.

 Odločal je o Odkupu zemljišč na 
Trebelnem: Sprejet je bil 
SKLEP:

Občinski svet Občine Mokronog-Trebel-
no v skladu s predlogom potrdi nakup ze-
mljišč parc. št. 1312 in 1302/6, k.o. Trebelno.

 Odločal je o Odkupu zemljišča v 
gospodarski coni Puščava: Sprejet je bil
SKLEP:

Občinski svet Občine Mokronog-Tre-
belno v skladu s predlogom potrdi nakup 
zemljišča parc. št. 2460 k.o. Bistrica.

 Prodaja opuščenega javnega dobra – 
k.o. Ornuška vas: Sprejeta sta bila
SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Mokronog-Tre-

belno sprejme sklep o ukinitvi statusa 
javnega dobra v predloženi vsebini.

2. Občinski svet Občine Mokronog-Tre-
belno v skladu s predlogom potrdi 
prodajo zemljišča parc. št. 2211/2 k.o. 
Ornuška vas, po metodi neposredne 
pogodbe.

 Prodaja opuščenega javnega dobra – 
k.o. Mokronog: Sprejeta sta bila
SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Mokronog-Tre-

belno sprejme sklep o ukinitvi statusa 
javnega dobra v predloženi vsebini.

2. Občinski svet Občine Mokronog-Tre-
belno v skladu s predlogom potrdi 
prodajo zemljišča parc. št. 1067/3 k.o. 
Mokronog, po metodi neposredne 
pogodbe.

 Predlog ukinitve statusa javnega do-
bra in odločanje o razpolaganju z zemlji-
šči na podlagi menjave: Sprejeta sta bila
SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Mokronog-Tre-

belno sprejme sklep o ukinitvi statusa 
javnega dobra v predloženi vsebini.

2. Občinski svet, v skladu s predlogom, 
odobri razpolaganje z nepremičnim 
premoženjem občine po metodi ne-
posredne pogodbe o menjavi zemljišč.  

5. Komunala Trebnje je primerno ze-
mljišče za izgradnjo poslovno-logističnega 
centra odkupila konec leta 2016. Zemljišče, 
v velikosti približno 13.000 m2, leži na 
obrobju mesta Trebnje v smeri Mirnske do-
line, kar je optimalna lokacija za dejavnosti 
in za območje, na katerem jih Komunala 
opravlja. 

Projekt – gradnja, se bo intenzivno 
izvajala tekom leta 2018 in bo zaključena 
v prvih mesecih leta 2019, ko se bo Komu-
nala predvidoma selila na novo lokacijo. 
Ocenjena vrednost investicije v poslovno 
- logistični center, vključno z zemljiščem 
je cca. 3.430.000 EUR brez DDV. Oce-
njena vrednost investicije v nakup in 
opremo prostorov za opravljanje pogrebne 
dejavnosti ter mrliške vežice pa znaša cca. 
195.000 EUR brez DDV, skupno torej cca 
3.625.000 EUR brez DDV.  Komunala 
ocenjuje, da bo potrebno najeti kredit za 
financiranje investicije do višine 3.000.000 
EUR. Iz predvidene amortizacije podjetja 
po končanih investicijah in iz informativ-
nega amortizacijskega načrta kredita za 
obdobje 20 let je, ob predpostavki, da bo 
vrednost Euribor-ja 0 ter da bo dejanska 
višina kredita 3.000.000 EUR razvidno, da 
bo po vključitvi novih osnovnih sredstev 
lahko že predvidena amortizacija pokrivala 
stroške financiranja. Stroški financiranja 
bodo predstavljali okoli 60 % predvidene 
amortizacije, pri čemer se ocenjuje, da bo 
mesečni obrok 15.233 EUR, kar letno znese 
182.796 EUR. Amortizacija na letni ravni 
bo po končanih investicijah znašala okoli 
301.016 EUR. Članice in člani Občinskega 
sveta so soglasno sprejeli naslednje
SKLEPE: 
• Občinski svet daje soglasje k zadolžitvi 

javnega podjetja Komunala Trebnje 
d.o.o. v proračunskem letu 2018, do 
višine 3.000.000,00 EUR, za namen 
izgradnje poslovno-logističnega centra 
Komunale Trebnje d.o.o. ter za nakup 
in opremo prostorov v Mrliški vežici 
Trebnje. 

• Komunala Trebnje d.o.o. najema 
kredita ne sme zavarovati s stvarnim 
premoženjem, ki je namenjeno izvaja-
nju javne oziroma javne gospodarske 
službe. 

• Komunala Trebnje d.o.o. sredstva za 
servisiranje dolga zagotovi iz nepro-
računskih virov. 

6. Občinski svet Občine Mokronog-
-Trebelno se je seznanil z letnimi poro-
čili o poslovanju javnih zavodov, katerih 

ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je 
Občina Mokronog-Trebelno – za leto 
2017, in sicer:  Osnovne šole Mokronog 
za, Knjižnice Pavla Golie Trebnje, Centra 
za izobraževanje in kulturo Trebnje in 
Zdravstvenega doma Trebnje.

7. Skupna občinska uprava Mirnska in 
Temeniška dolina-Medobčinski inšpek-
torat je načrtovane aktivnosti izpeljal po 
Programu dela za leto 2017 brez večjih 
odstopanj. Kot kaže prikaz opravljenega 
dela, so največ pozornosti na področju 
inšpekcijskega nadzora namenili zopet 
področju cest, sledita področje ravnanja 
s komunalnimi odpadki ter področje 
oglaševanja. Glede na ocene nadzora iz 
preteklih let se bo inšpekcijski nadzor v 
prihodnje okrepil na področju ravnanja s 
komunalnimi odpadki ter nad izvajanjem 
posegov v območju cest. Ti dve področji sta 
še vedno najbolj pereči po številu kršitev. Na 
področju občinskega redarstva, tako kot v 
preteklem letu, ugotavljajo, da se je število 
prekrškov na področju mirujočega prometa 
zmanjšalo. Na področju merjenja hitrosti 
je opaziti naraščanje deleža prekoračitev 
hitrosti nad 20 km/h. Glede na navedeno, 
ocenjujejo, da je potrebno z namenom 
zagotavljanja varnosti vseh udeležencev v 
cestnem prometu, merjenje hitrosti izvajati 
konstantno tudi v prihodnje. Nadzor je 
pokazal tudi veliko kršitev zaradi uporabe 
mobitela med vožnjo in neuporabe var-
nostnega pasu, zaradi česa bo nadzor nad 
omenjenim ena izmed prioritet v prihodnje. 
Prav tako bo občinsko redarstvo okrepilo 
nadzor nad lokalnim prometom. 

SKLEP: Občinski svet se Občine Mo-
kronog-Trebelno se je seznanil z Letnim 
poročilom Skupne občinske uprave Mirn-
ska in Temeniška dolina – Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo za leto 2017. 

8. Članice in člani Občinskega sveta so 
sprejeli naslednji Sklep o oceni izvajanja 
občinskega programa varnosti Občine 
Mokronog-Trebelno v letu 2017, v pre-
dloženi obliki.

Na 20. redni seji, dne 6. junija 2018 je 
bilo sprejeto: 

1. Občinski svet Občine Mokro-
nog-Trebelno je sprejel Statut Občine 
Mokronog-Trebelno v drugi obravnavi 
in Poslovnik Občinskega sveta Občine 
Mokronog-Trebelno. Oba predpisa je bilo 
potrebno predvsem uskladiti z veljavno – 
spremenjeno zakonodajo.

2. Finančna sredstva iz naslova turistične 
takse predstavljajo prihodek proračuna 
Občine Mokronog-Trebelno. Finančna 
sredstva iz naslova promocijske takse pa 

>>
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Obvestilo
V mesecu juliju, natančneje od 16. 7. 2018 do 16. 8. 2018 bo potekala obnova 

Lekarne Mokronog. V tem času bo lekarna zaprta. Občani Mokronoga lahko 
nabavijo svoja zdravila in ostale izdelke v Lekarni Mirna ali Lekarni Trebnje.

Vsem občanom Mokronoga se opravičujemo za morebitne nevšečnosti in jih 
že sedaj vabimo na otvoritev prenovljene lekarne!

Marjeta Camloh, mag. farm., vodja lekarne
Mag. Miroslava Abazović, direktorica

S 1. 6. 2018 sta se začela uporabljati nov 
Zakon o urejanju prostora in Gradbeni 
Zakon, ki prinašata mnoge novosti.

V obdobju od sprejetja občinskega 
prostorskega načrta Občine Mokronog-
-Trebelno (Uradni list RS, št. 105/2013), 
v nadaljevanju OPN, do konca leta 2017, 
smo na Občini prejeli več kot 180 pobud 
občanov in druge zainteresirane javnosti. 
V začetku letošnjega leta smo zato pristo-
pili k drugim (2) spremembam in dopol-
nitvam OPN (v nadaljevanju SD OPN2). 
Na javnem razpisu izbrani izdelovalec 
SD OPN2 je že izdelal strokovno podla-
go Stališča do pobud občanov ter druge 
zainteresirane javnosti (v nadaljevanju: 
Strokovna podlaga) in v začetku junija 
tudi oddal Osnutek SD OPN2 v pregled in 
pridobitev smernic nosilcem urejanja pro-
stora. Pobudnike, katerih pobude se niso 
uvrstile v Osnutek SD OPN2, smo o tem iz 
občine tudi pisno obvestili. Enomesečno 
javno razgrnitev dopolnjenega osnutka 
SD OPN2, ko lahko občani posredujete 
svoje pripombe in predloge, pričakujemo 
v začetku letošnje jeseni. 

S SD OPN2 se bo spremenil samo 
izvedbeni del OPN. Strateške prenove 

OPN se bomo lotili v tretjih spremembah 
in dopolnitvah OPN (v nadaljevanju SD 
OPN3), skladno  s Sklepom o pričetku 
tretjih (3) sprememb in dopolnitev OPN 
(Uradni list RS, št. 36/2018). Z zbiranjem 
novih pobud k SD OPN3 bom pričeli 
v času javne razgrnitve dopolnjenega 
osnutka SD OPN2. Zaradi strateškega 
pristopa k spremembam prostorskega 
akta, bomo ponudili možnost ponovne 
obravnave vlog, ki so bile v postopku SD 
OPN2 zavržene.

S 1. 6. 2018 sta se začela uporabljati nov 
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), ta 
prinaša vrsto novosti v sistemu prostor-
skega načrtovanja in izvajanja zemljiške 
politike, ter Gradbeni zakon (GZ). Sprejeti 
so že tudi mnogi podzakonski akti, med 
njimi Uredba o razvrščanju objektov 
(Uradni list RS, št. 37/2018). Pred gra-
dnjo manjših objektov se velja temeljito 
podučiti, saj uredba uvaja nova merila 
razvrščanja enostavnih in nezahtevnih 
objektov, vzdrževalnih del, in po novem 
tudi drugih gradbenih posegov. 

Pripravila: 
mag. Mateja Podgoršek 

višja svetovalka za okolje in prostor 

predstavljajo prihodek nacionalne turistič-
ne organizacije za načrtovanje in izvajanje 
trženja celovite turistične ponudbe Slove-
nije. Turistična taksa se bo zvišala iz pred-
hodne vrednosti 1,15 € na 1,60 €,  skupna 
vrednost ob prištetju promocijske takse, ki 
znaša 25 % vrednosti turistične takse (0,40 
€) bo znašala 2,00 €. Občinski svet Občine 
Mokronog-Trebelno je sprejel Odlok o 
turistični taksi v Občini Mokronog-Tre-
belno v prvi obravnavi.

3. Pri pripravi projektne dokumentacije 
za pridobitev gradbenega dovoljenja za 
novogradnjo dodatne enote vrtca na Tre-
belnem (v nadaljevanju: vrtec), je pri posve-
tovanju z Upravno enoto Trebnje prišlo do 
različnih tolmačenj določil 100. člena Odlo-
ka Občinskega prostorskega načrta Občine 
Mokronog-Trebelno (Uradni list RS, št 
105/2013, 28/2015 – teh. popr., 101/2015 – 
obvezna razlaga), v nadaljevanju OPN,  o 
dovoljenih odmikih v ureditveni enoti »x«.  
Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno 
je zato sprejel Obvezno razlago določb o 
odmikih iz 100. člena OPN. V njej smo 
nedvoumno razložili, da so določbe odloka  
o OPN  strukturirane za uporabo na način 
skupnih in posebnih prostorski izvedbenih 
pogojev (v nadaljevanju: PIP). Skupni PIP-i 
veljajo vselej za vse primere, razen kadar  
posebni PIP-i urejajo neko stvar drugače 
od skupnih. Umestitev vrtca z odmikom 
2,6 m od mejaša, z njegovim pisnim so-
glasjem, tako ne bo sporna. 

4. Pri točki »premoženjsko pravne zade-
ve« je občinski svet obravnaval 3 zadeve.
 Odločal je o Odkupu cestnih zemljišč 

na Trebelnem: Sprejet je bil  SKLEP: 
Občinski svet Občine Mokronog-Tre-
belno v skladu s predlogom odobri 
pravni posel odkupa cestnih zemljišč 
parc. št. 1103/2 in parc. št. 1105/4, vse 
k.o. Trebelno.

 Odločal je o Odkupu in prodaji zemljišč 
v Mokronogu. Sprejeta sta bila SKLEPA: 
Občinski svet Občine Mokronog-Tre-
belno v skladu s predlogom odobri 
pravni posel nakupa zemljišča parc. 
št. 2908 k.o. Mokronog. Občinski svet 
Občine Mokronog-Trebelno v skladu s 
predlogom odobri pravni posel prodaje 
občinskega zemljišča parc. št. 387/12 
k.o. Mokronog z neposredno pogodbo.

 Odločal je o Prodaji kmetijskih in goz-
dnih zemljišč. Sprejet je bil SKLEP: Ob-
činski svet Občine Mokronog-Trebelno 
odobri pravni posel prodaje gozdnih in 
kmetijskih zemljišč kot je predlagano 
v obrazložitvi.

Mojca Pekolj,direktorica OU

Spreminjanje in dopolnjevanje 
občinskega prostorskega načrta ter 
nova področna zakonodaja 
V začetku leta 2018 smo na Občini pristopili k drugim (2) 
spremembam in dopolnitvam Občinskega prostorskega načrta 
Občine Mokronog-Trebelno, ter že sprejeli sklep o pripravi tretjih 
(3) sprememb in dopolnitev OPN. Te bodo tudi strateške narave.
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Pisatelj, kulturni delavec in častni občan Občine Mokronog-
-Trebelno Stane Peček je delil nekaj zgodb o nekdaj slavnem 
kramarsko-živilskem sejmu, obešencih, gradu in mokronoških 
požarih, ki so vzeli veliko dokumentov, nemih prič o življenju 
v Mokronogu. »Seveda so spremembe. Po eni strani na bolje, po 
drugi strani na slabše. Mokronog je imel v časih, katere mi obujamo, 
kulturno življenje na takem nivoju, da mu jaz kot današnji Mokro-
najzar zavidam. Recimo: tu je bila izvedena opereta Vasovalci, tu 
so bile gledališke igre, v katerih je nastopalo več kot 40 ljudi, ves čas 
pevski zbor, danes ga nimamo.«

Baletnik, letošnji Prešernov nagrajenec in drugi častni občan 
Občine Mokronog-Trebelno Janez Mejač je priznal, da je bil kot 
Mokronajzar med bolj živahnimi fantiči, v zadnjih letih pa opaža 
velike spremembe v kraju: »Vse to, kar mi je občina z županom 
Mavrom nudila v zadnjih dveh letih, moram reči še enkrat hvala 
lepa. Je pa to en velik vzrok, da sem se bolj pogosto začel vračati 
sem. To, kar se dogaja v Mokronogu – nekaj izginja starega, nekaj 
nastane novega – je zelo dobrodošlo, saj se razvija, in upam, da bo 
Mokronog zopet postal križišče vseh dejavnosti.«

Božidar Voljč je povedal, da se redko, a vedno zelo rad vrača v 
te kraje, še posebej na Puščavo, kjer je preživel otroštvo. Kot zdrav-
nika je bil najbolj vesel podatka, da se število otrok zvišuje in da 
je rodnost višja od smrtnosti. »Predvsem me veseli, da Mokronog 
tako dobro živi, kar se tiče rodnosti. To se pravi, da je kraj še vedno 
zanimiv tudi za mlade družine, ki tukaj ostajajo. Po drugi strani 
me veseli, da imajo vsi ti mladi ljudje, ki imajo te otroke, tudi nekje 
eno službo. In želim, da bi Mokronog še naprej tako dobro deloval 
po tej plati. Ker če ljudje odhajajo, če jih je vedno manj, potem tudi 
ne vidijo prave perspektive.« 

Franci Hočevar, nekdanji generalni direktor UKC Ljubljana 
in dolgoletni prvi mož Inštituta za rehabilitacijo Soča, vodil je 

Zvezo prijateljev mladine Slovenje in fundacijo Z glavo na zabavo, 
svetoval je dvema predsednikoma države, pa se pogosto vrača v 
Mokronog, kjer ima nekaj starih in nekaj novih prijateljev, opaža 
pa tudi spremembe: »Mokronog postaja urejeno mesto ali trg. In to 
je zasluga tega, da so nastale občine in da lahko občani tukaj uve-
ljavjajo svoje interese in seveda tudi združuje potenciale. Mokronog 
ima nekaj tradicionalne industrije, nekatere, ki so bili že v propadu, 
so na novo oživili – to je še posebej pomembno. Potencial tega okolja 
so delovni ljudje in znanje, ki se v tem obrtnem okolju uveljavlja.«

Župan Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver pa je po obisku 
povedal: »Zelo sem ponosen na to, da dajo ljudje, ki izvirajo od tukaj, 
in so na poseben način zaznamovali slovenski prostor, priznanje s 
tem, da priznavajo, da je ta razvoj zelo viden, opazen, in priznanje 
s tem, da se radi vrnejo v ta prostor. In naj bo ta njihova volja, da 
se radi vračajo v Mokronog, tudi spodbuda mladim, da bodo ostali 
v Mokronogu, v teh krajih, in da se bodo tudi sami trudili v smislu 
nadaljevanja gradnje razvoja tega območja.«

Ob obisku je župan Anton Maver vsem trem gostom iz Ljubljane 
v spomin podaril knjigo Mokronoge zgodbe, ki jo je napisal Stane 
Peček.

 »Mokronog naj se še naprej razvija 
tako, kot se je v zadnjih letih,« so bili 
enotni Janez Mejač, Božidar Voljč in Franci 
Hočevar po obisku v Mokronogu. Župan 
Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver, 
direktorica tamkajšnje občinske uprave 
Mojca Pekolj in prvi častni občan Občine 
Mokronog-Trebelno Stane Peček so se 
srečali z možmi, ki so s svojim delom 
močno zaznamovali svoj čas in imajo 
korenine v Mokronogu. Spomini so kar 
privreli na plano.

Mokronoških korenin niso pozabili

Češka iz prve roke
V torek, 27. marca 2017, nas je v okviru CMEPIUS projekta Svet 

v učilnici (World in classroom) obiskala študentka s Češke, ki je 
trenutno na izmenjavi v Sloveniji. Z nami je bila med uro angle-
ščine. Pogovarjali smo se v angleščini. Predstavila nam je veliko 
zanimivega o svoji državi in kulturi. Na začetku se je predstavila 
v angleščini in kasneje še v češčini. Bili smo presenečeni, ker smo 
razumeli kar precej čeških besed. Predstavila nam je splošne zna-
čilnosti države (prebivalci, zgodovina, površina, gore …). Po slikah 
nam je opisala večja mesta in nam dala namige, kaj moramo obi-
skati, če se odpravimo na Češko. Ugotovili smo, da sta si Češka in 
Slovenija kar precej podobni. Predstavila nam je tudi nekaj čeških 
znamk, ki so razširjene po vsem svetu. Na koncu pa smo spoznali 
besede, ki so v obeh jezikih enake ali podobne in tiste, ki imajo isti 
zapis, a pomenijo nekaj povsem drugega. Pri teh besedah smo se 
precej nasmejali. Npr. samostalnik »kruh« pomeni v češkem jeziku 
»krog«, slovenski glagol »kaditi« pa v češčini pomeni »kakati«. Vsi 
se strinjamo, da smo se med uro naučili veliko novega o državi, ki 
je ne poznamo prav dobro. 

Zelo nam je bil všeč tak način spoznavanja drugih držav. Vmes 
pa smo preizkusili tudi, kako dobro nam gre angleščina. Gospe 
Lidki Jonáškovi smo zelo hvaležni in si želimo spoznati še koga 
podobnega. 

Julijana Ivančič, 8. a, Manca Miklavčič, 8. b
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Septembra nas je res že kar skr-
belo, kako bo z dolgo pričakovano 
gradnjo telovadnice in prizidka na 
Podružnični šoli Trebelno, a so nas v 
prvih oktobrskih dneh gradbeni stroji 
prepričali, da gre zares. Tako vrtec kot 
šola sta delovala v težkih razmerah, 
potrebnih je bilo in je še  vedno veliko 
prilagajanj in strpnosti vseh, ki dnev-
no vstopajo v ta prostor. Kljub temu pa 
so v skromnih razmerah in izredno 
težkih pogojih (hrup, pomanjkanje 
prostora v šoli, brez zunanjih površin 
za igro in športno udejstvovanje) 
uresničevali vsakodnevni program v 
vrtcu in izvajali pouk in ostale bogate 
dejavnosti. Še več – vsi učenci so nas 
zopet navdušili z izjemno gledališko 
predstavo Pika Nogavička, v kateri 
so poleg igre pokazali bogat plesni 
in glasbeni talent. Mali vrtičkarji pa 
so stopili na prave odrske deske in s 
svojo lutkovno predstavo z naslovom 
Baba sede v balon navdušili gledalce 
in strokovno žirijo na območnem, 
regijskem in državnem tekmovanju 
in dosegli zlato priznanje. 

Da gre v šoli kaj narobe, so zadnjo sep-
tembrsko soboto pomislili okoliški prebi-
valci, ko so v Mokronogu in na Trebelnem 
gasilske sirene zmotile dopoldansko tišino. 
K sreči je šlo le za požarno vajo v OŠ Mo-
kronog, ki je preverjala sistem obveščanja in 
usklajenost, sodelovanje ter usposobljenost 
lokalnih gasilskih društev in reševalcev ZD 
Trebnje v primeru požara v objektu z večjim 
številom udeležencev. Vaja je zajemala 
evakuacijo učencev in zaposlenih,  iska-
nje in oskrbo poškodovancev ter gašenje 
požara. Morda je ravno ta dan dejavnosti 
pripomogel, da je bila Luna Pikl, učenka 
5. razreda, na natečaju »Naravne in druge 
nesreče – Klic na številko 112« za literarni 
prispevek nagrajena na državnem  nivoju.

Z besedami zna tudi Iva Žalec, učenka 
9. razreda. Dobre govorniške spretnosti in 
teža argumentov so udeležence medobčin-

skega in regijskega otroškega parlamenta 
prepričale, da so Ivo izbrali v skupino 
predstavnikov Dolenjske in Bele krajine, 
ki je v državnem parlamentu razpravljala 
o šoli in šolskem sistemu. 

Spretno pa besede kuje tudi naš gost, s 
katerim smo obeležili letošnji slovenski 
kulturni praznik. Medse smo povabili ju-
bilanta Staneta Pečka, ki nam je na zabaven 
način predstavil prigode iz svojih šolskih 
dni, obiskali pa so nas tudi njegovi in naši 
literarni junaki – škratje Mokronožci. 

Kulturno življenje je bilo tudi letos bo-
gato. S številnimi šolskimi prireditvami 
smo obeležili praznike in pomembnejše 
dogodke, nastopi osnovnošolcev pa so 
poživili tudi različne prireditve v občini. 
Zelo uspešno smo sodelovali na likovnih 
in literarnih natečajih in s svojimi deli 
prepričali marsikatero žirijo. Ravno zato 
ponovno kandidiramo za naziv  kulturna 
šola,  kar smo s podelitvijo naziva postali 
že septembra 2014. Sodelovali smo na raz-
ličnih natečajih, veseli pa smo bili uspeha 
na natečaju za lepšo šolo, na katerem smo 
prejeli del sredstev, da smo uredili visoke 
grede in jih zasadili z zelišči. Na natečaju 
Čebelarske zveze Slovenije z naslovom 
„ŠIVAMO OTROŠKI KOSTUM ČEBELI-
CE SIVKE“ pa sta strokovni delavki Vrtca 
Mokronožci Manja Tišlar in Andreja Oštir 
osvojili 1. mesto - zmagovalni kostum za 
širšo uporabo.

OŠ Mokronog je že kar nekaj časa Zdrava 
šola. Sledimo usmeritvam Zdravih šol; du-
ševno zdravje, gibanje in zdrava prehrana.

V zadnjem tednu septembra 2017 smo se 
priključili Evropskemu tednu športa, ka-
terega namen je spodbujanje telesne de-
javnosti ter ozaveščanje o njenih številnih 
koristih. Izvajali smo  5-minutni aktivni 
odmor za gibanje med poukom, ki je bil 
namenjen sprostitvi in prekinitvi sedenja 
med poukom. Pridružili smo se vsesloven-
ski akciji Slovenija, razgibaj se, ko smo se vsi 

učenci in vsi strokovni delavci zbrali v 
športni dvorani in se skupaj razmigali 
pod vodstvom naših športnih učite-
ljev. Za dodatno gibanje smo poskrbeli 
s projektom Zdrav življenjski slog, ki 
pa se žal letos izteka. S Shemo šolske-
ga sadja in zelenjave ter številnimi 
dejavnostmi znotraj pouka pa želimo 
učence navdušiti za pogostejše uživa-
nje sadja in zelenjave.

V okviru programa SIO 2020  bomo 
na matični in podružnični šoli v na-
slednjih treh letih izgradili brezžično 
omrežje in nakupili IKT opremo. 
Sredstva bodo sofinancirali občina 
Mokronog-Trebelno, Evropska unija 
iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj ter MIZŠ. 

Poleg pouka in številnih dejavnosti 
ob pouku so se učenci udeleževali tek-
movanj v znanju in tudi letos dosegli 
bogato bero priznanj. Tako so osvojili 
175 bronastih, 24 srebrnih in 3 zlata 
priznanja. Po najžlahtnejših so posegli 
petošolka Živa Kos – zlato priznanje 

na tekmovanju iz Vesele šole, sedmošolka 
Nika Tia Lamovšek – zlato priznanje iz 
znanja geografije in osmošolka  Manca 
Miklavčič – zlato priznanje iz znanja o 
sladkorni bolezni. Do uspehov so jih vo-
dile Stanka Ban Virant, Marjetka Ganc in 
Milena Kralj.  

Tudi letos so nas razveseljevali šahisti, 
predvsem Jera Čož, Zarja Sinur in Špela 
Završnik, ki so na državnem ekipnem 
tekmovanju osnovnih šol v šahu osvojile 
2. mesto, za njihove treninge in uspehe 
sta zaslužna mentorja šahovskega krožka 
Cvetko Jakša in Miro Šuštar.

S petkom smo šolsko leto začeli, na petek 
ga bomo tudi zaključili. Veseli, ker se je 
vse dobro izšlo in ker je za nami dobro in 
uspešno leto. 

Vsem učencem želimo brezskrbne, spro-
ščene, iskrive in ustvarjalne počitnice.

Zvonka Kostrevc in Stanka Ban Virant

Pred počitnicami 
Če bi povsem verjeli 
ljudski modrosti, bi 
s strahom stopili v 
šolsko leto 2017/2018. 
Začeli smo ga 
namreč na petek, rek 
pa pravi, da je petek 
slab začetek. 

Vas pa prijazno vabimo, da se nam 
pridružite na zaključni prireditvi,

ki bo v torek, 
19. junija 2018, ob 

16.30
v Športni dvorani 

Mokronog.
Prikazali bomo utrip šolskega leta in za 
uspehe nagradili najuspešnejše učence.
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Obisk kmetije Bergant
V okviru tematskega sklopa DOMAČE ŽIVALI so otroci oddelka 

SOVICE v aprilu 2018 z navdušenjem obiskali kmetijo Bergant. 
Gospa Tončka je otroke povabila v hlev, kjer so si pobližje ogledali 
krave, telička, bike, koze, ovco, kokoši in petelina ter psa. Ogledali 
so si tudi ostala kmetijska poslopja ter različne stroje. Za zanimiv, 
voden ogled in pogostitev se iskreno zahvaljujemo.

Obisk lutkovnega gledališča
Otroci oddelka SOVICE, ŠKRATKI in nekateri otroci oddelka 

MEDVEDKI so 28. maja 2018 obiskali Lutkovno gledališče v 
Ljubljani. Ogledali so si predstavo z naslovom ŠKRT ŠKRT KRA 
ČOF!. Otroci so v predstavi neznansko uživali, saj jih je zabaval 
mali žabec Jerko, ki je skakal v vodo, zvečer pa ga je preganjal strah. 
S prijetnimi vtisi smo se vračali z avtobusom v vrtec.

Vodnik psa reševalca
Vodnik psa reševalca g. Matej Drža je otrokom SOVICE IN 

ŠKRATKI 29. maja 2018 na zanimiv način predstavil naloge re-
ševalca s psičkom Brinom. Otrokom je pokazal opremo reševalca 
ter s psičkom prikazal nekaj vaj poslušnosti in iskanja. Ob koncu 
predstavitve so otroci najbolj uživali, saj so imeli priložnost po-
božati psa. Ob tem jih še poučil o pravilnem približevanju psu. Za 

zanimivo predstavitev se mu iskreno zahvaljujemo ter upamo na 
sodelovanje tudi v prihodnjem šolskem letu.

Zaključek angleških uric
Učiteljica Nataša Kuselj je z otroki oddelka Sovice letnika 2012 

pripravila zaključno predstavitev nekaterih aktivnosti, ki so se jih 
naučili tekom šolskega leta, za preostale otroke oddelka SOVICE. 
Otroci so nasmejano zaplesali in zapeli v angleškem jeziku nasle-
dnje pesmice (Hello!, Baby shark, How is the weather? Heads, …) 
ter tako navdušili še ostale otroke.

Sovice in še kdo
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Tik pred prvomajskimi počitnicami smo v šolski knjižnici izvedli 
že tretji večer branja, ki se ga je udeležilo 18 učenk in učencev od 
6. do 9. razreda.

Po sprostitvenih in spoznavnih igrah smo drug drugemu pred-
stavili knjigo, ki jo trenutno beremo, ali knjigo, ki nam je najljubša. 
Povedali smo kaj o glavni osebi, o dogajanju v zgodbi ali prebrali 
kratek odlomek. 

Skrita gostja večera je bila gospa Polonca Bartolj, ki nam je 
predstavila gledališče kamišibaj in nam zaigrala lastno pravljico 
‚Kakec na kraljevi kroni‘. Bilo je zelo zanimivo. Skoraj vsi smo 
prvič spremljali kamišibaj predstavo. Izvedeli smo, da izhaja ta 
vrsta gledališča z Japonske, kjer so prodajalci riževih kolačkov na 
kolesih imeli lesene okvirje, v katerih so izmenjevali liste papirja 
z naslikano zgodbo. To zgodbo so pripovedovali, da bi pritegnili 
čim več kupcev. 

Po končani pravljici, ki nam je bila tudi zelo všeč, smo se še sami 
poskusili v izdelavi kamišibaj predstave. Pripravili smo pesem 
Marela Andreja Rozmana Roze. Pri ustvarjanju smo zelo uživali. 
Predstava, ki smo jo pripravili, je zelo uspela. 

Večer branja smo zaključili v gospodinjski učilnici, kjer smo si  
pripravili pice in jih tudi pojedli. Na prvomajske počitnice smo 
odšli zadovoljni in polni idej o knjigah, ki jih bomo prebrali.

V maju smo na šoli izvedli tudi tretji knjižni sejem, kamor so 
učenci prinesli knjige, ki jih ne potrebujejo več, in jih zamenjali za 
tiste, ki so jih pritegnile. Množično so se odzvali predvsem učenci 
na razredni stopnji, prav pri vseh sodelujočih pa je bila prisotna 
vznemirjenost ob izbiranju ‚‘prave‘‘. Preostanek šolske ure smo 
učenci in učitelji namenili branju. Knjige, ki so ostale brez lastnika, 
kot mimobežnice ‚nagovarjajo‘ bralce na šolskem hodniku. 

Učenci OŠ Mokronog

Dunaj
Učenci izbirnih predmetov likovno snovanje in nemščina so 

obiskali Dunaj. V Schönbrunnu, poletni rezidenci Habsburža-
nov, so si ogledali urejene vrtove in parke. Dopoldne so preživeli 
v živalskem vrtu, ki je najstarejši v Evropi. Popoldne so obiskali 
galerijo Albertina, kjer so v neštetih sobanah občudovali zbirke 
zanimivih slik in pohištva. Po končanem ogledu v galeriji so se 

odpeljali v palačo Hofburg, ki je bila mestna palača Habsburžanov, 
ogled dunajskih znamenitosti so zaključili v mogočni cerkvi sv. 
Štefana. Po ogledu cerkve so v središču mesta imeli čas za lastne 
oglede, za kupovanje spominkov in obisk  Mc Donald‘sa.

Za zaključek so si ogledali še Hundertwasser Haus, ki s po-
sebno, živopisano in asimetrično arhitekturo nikogar ne pusti 
ravnodušnega.  

Udeleženci ekskurzije so preživeli naporen, a doživetij poln dan.
 OŠ Mokronog

3. večer branja in knjižni sejem na OŠ Mokronog
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Na Debenc
Cici pohodniki so se v petek, 20. 4. 2018, odpravili na Debenec. 

Senčna pot ni bila prenaporna. Otroci so med potjo reševali na-
gradne uganke in se prijetno zabavali. Do osvojitve vrh so morali 
premagati še strm vzpon. Na vrhu jih je čakal prekrasen razgled 
na zasnežene hribe, v koči pa malica in  odličen sladoled. Pot v 
dolino je kar sama vabila k teku. Do avtobusa so bile male nogice 
ravno prav utrujene in željne počitka. Vožnja z avtobusom je bila 
za vsakega pohodnika pravo doživetje in takih si želimo še več.

Mentorica Polona Kralj Zupančič

Na Gradišče in Pristavo
V ponedeljek, 28. 5. 2018, so pohodniki obiskali Gradišče in 

Pristavo. K sreči jim pelerine, ki so jih imeli v nahrbtniku zaradi 
vremenske napovedi, niso koristile, saj je bil dan zelo sončen in 
vroč. Na pohodu so se naučili veliko o ekologiji in varovanju narave. 
Na Gradišču so vsi ob jeklenici preplezali umetno skalno pot in se 
slikali z nastajajočim lesenim kipom medveda. 

Kljub strmi in vijugasti poti, na kateri so prelili kar nekaj znoja, 
so vsi srečno prišli na vrh. Odličen sladoled v dolini jih je osvežil 
in pot domov je hitro minila. 

Popestrili so ga s petjem in živahnim klepetom. 

Mentorici: 
Polona Kralj Zupančič in Fani Kapus

Na Trebni vrh 
Mladi pohodniki smo se podali na tretji pohod na Trebni vrh. 

Drevje je že začelo zeleneti in napovedoval se je lep sončen dan.  
Na poti do velike jame nas je ujel aprilski dež. Odlično za razi-
skovanje podzemlja. Uživali smo v reševanju nagradnih vprašanj 
in se marsikaj naučili. Kmalu je dež ponehal in sonce je pokukalo 
izza oblakov. Pot smo nadaljevali mimo male jame in naprej na 
vrh, kjer smo si v knjižice vtisnili nov žig. Na poti domov smo si 
ogledali obeležje 15 poldnevnika. Pred nami se je v rahli meglici 
ponosno kazal Triglav. Strma pot v dolino je ponujala drsanje po 
blatu, ki je predstavljalo poseben izziv. Juhuhu! Za nagrado pa nas 
je v dolini čakal še okusen sladoled.

Mentorica Polona Kralj Zupančič

V mesecu maju smo se v skupini Žabice pogovarjali o hišnih 
ljubljenčkih, zato smo v vrtcu gostili gekonko Suzi in pasemske 
kokoši.  Obiskal nas je vodnik reševalnega psa Matej Dreža, ki 
nam je s svojim Brinom pokazal nekaj trikov in pravilnih načinov 
učenja reševalnega psa. Odpravili smo se do Jahalne šole Vikto-
rija, kjer smo spoznali njihove konje in jahalno opremo, na poti 
nazaj v vrtec, pa smo bili povabljeni k Mikčevim, da si ogledamo 
pasje mladičke. Proti koncu meseca sta nas obiskali še vodnici in 
terapevtski psički iz Slovenskega društva za terapijo s pomočjo 
psov Tačke pomagačke. Otroci so se naučili pravilnega pristopa k 
psu, s stetoskopom so poslušali bitje pasjega srca in urejali pasjo 
frizuro. Šli smo tudi na obisk v Veterinarsko ambulanto Rep, kjer 

smo spoznali njihovo ambulanto, zdravnika za živali in njegove 
pripomočke. 

Vzgojiteljice skupine Žabice

Škrip, škrip, kar na hrib

Hišni ljubljenčki
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Na 9. pevskem koncertu
Otroci Škratovega pevskega zborčka so svoje veselje do petja po-

kazali na že 9. pevskem koncertu. Odvijal se je v Kulturni dvorani 
v Mokronogu. Občinstvu v nabito polni dvorani so se predstavili s 
pesmimi Tika – taka, Pleši, pleši, črni kos in Gradim prijateljstvo. 
Pod vodstvom zborovodkinje Barbare Dolenc in pianistke Ane 
Češnjevar so pesmi zapeli zbrano in prisrčno, za kar jih je občinstvo 
nagradilo z bučnim aplavzom. Tudi v nadaljnje jim želimo, da bi 
jih pesem spremljala, kamorkoli jih ponese pot.

Na pevski reviji
Škratov pevski zborček iz vrtca Mokronožci je 16. 3. 2018 su-

vereno nastopil na 3. območni reviji predšolskih pevskih zborov 
in pevskih zborov prvih razredov osnovnih šol, ki je potekala v 
Osnovni šoli Dolenja Nemška vas. Pod vodstvom zborovodkinje 
Barbare Dolenc in pianistke Ane Češnjevar so oživeli pesmi Ptičja 
hišica, Pleši, pleši, črni kos in Tika-taka, ter bili nagrajeni z bučnim 
aplavzom.  

Škratov zborček 

Lutkarji iz vrtca Mokronožci z mentoricama Polonco Bartolj in 
Alenko Svenšek uvrščeni na državno srečanje lutkovnih skupin 
Slovenije.

Neža Kocjan, Zoja Povšič, Tian Sebanc in Erazem Sinur so 
se s svojo predstavo Baba sede v balon skozi sita območnega in 
regijskega srečanja uvrstili na državno srečanje lutkovnih skupin 
Slovenije, ki poteka v organizaciji JSKD RS.  

Kdo je sploh baba, zakaj je sedla v balon in kaj je na svojem 
potovanju doživela, so bila vprašanja, ki si jih je mala lutkovna 
skupina pred ustvarjanjem zastavila. 

Odgovori nanje so skozi predstavo prikazani z raznolikimi lut-
kovnimi tehnikami, so preprosti, pisani, hudomušni in letijo visoko 
v nebo. Nastajali so postopno, skozi igro in raziskovanje otrok.

Baba sede v balon
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Gala predstava
Kolona otrok je vijugala po parku in izgi-

njala v kulturni dom. Ujamem rep in zvem, 
da gostujejo trebelski šolski podružničarji s 
Piko Nogavičko. V predstavi sodelujejo vsi 
učenci in vsi učitelji, tudi starši s kakšnimi 
rekviziti in kostumi. Že to je za „kapo dol“, 
kajti še z žogo je težko prav vse potegniti v 
igro, vedno jih je nekaj, ki jim ni do tega. 
Pritegniti vse v igro, kjer bo treba pred 
množico na pamet govoriti, če ne celo peti, 
ob tem še misliti na premike po odru, ska-
kljati na glasbo, ki mi je všeč ali pa ne, in se 
sploh obnašati, kot si je režiserka zamislila, 
pa je kar znanstvena fantastika. Očitno ne 
za podružnično šolo Trebelno, saj besedilo 
Astrid Lindgren ni prvo, ki so se ga lotili na 
ta način. Kaj že? Seveda, Martina Krpana 
sem gledal, pa… ah, ta spomin!     

S kolono stopim v dvorano in obstanem pri 
vratih. Učiteljica mi ponudi prostor. Hvala, 
samo radovednost bom malo potolažil. Čez 
deset minut imam važen sestanek.

Luč v dvorani se spusti v mrak, oder oživi. 
Glasba, ples, besede. Kot bi sanjski slikar s 
pravljičnim čopičem pripovedoval zgodbo. V 
premišljenem ritmu od prizora do prizora, 
od koreografije do koreografije, od stavka do 
stavka, od plesa do plesa, od kostumografije 
do kostumografije. Brez zastojev in zadreg. 
Še kakšna nerodnost, ki se kje ujame, deluje v 
prid dogajanja. Otroci se preprosto igrajo. In 
uživajo. Utrip z odra se razširi v dvorano, ves 
prostor zadiha v njem, bruhne v smeh, zleze 
v tišino, zacepeta z nogami, pozabi zapreti 
usta, zaploska in se zabava. In se bogati. (In 
pol ure zamudi na sestanek). 

 Hvala! 
 Stane Peček

Na Podružnični šoli Trebelno že nekaj 
let zapored pripravimo gledališko igro, s 

katero se predstavimo staršem in vrstnikom 
iz matične šole v Mokronogu. Letos smo se 
podali v igrivi svet Pike Nogavičke, ki je bil 
predvsem plesno in pevsko obarvan. 

V igri oz. muzikalu je nastopilo vseh 61 
učenk in učencev. Pod mentorstvom uči-
teljice Janje Cajner in ostalih učiteljic s po-
družnične šole so učenci vztrajno vadili že 

od februarja, meseca maja pa izpiljeno igro 
uprizorili v Kulturni dvorani v Mokronogu. 
Odzivi publike so bili pozitivni, saj nas je 
nagradila z bučnim aplavzom, naši občutki 
pa prijetni, kajti med samo igro smo se 
zabavali tudi mi. O tem pa naj več povedo 
kar fotografije …

PŠ Trebelno

Pike Nogavičke malo drugače
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11. decembra 2018 bo 
minilo 100 let od smrti 
pisatelja, esejista in politi-
ka IVANA CANKARJA, 
rojenega 10. maja 1876 v 
Vrhniki, v hiši Na klancu. 
Že v času svojega življenja 

se je uveljavil kot osrednja osebnost sloven-
ske proze in dramatike. Naštejmo le nekaj 
njegovih najpomembnejših del: Za križem, 
Na klancu, Desetina, Skodelica kave, Mar-
tin Kačur, Hlapec Jernej in njegova pravica, 
Kralj na Betajnovi, Hlapci, Za narodov 
blagor, Pohujšanje v dolini Šentflorjanski, 
Erotika. Gotovo ni Slovenca, ki ne bi poznal 
njegove črtice Skodelica kave. 

S svojimi spisi in javnimi nastopi je vidno 
zaznamoval tudi takratno in kasnejše po-
litično dogajanje na Slovenskem. Njegova 
misel, ki jo v drami Hlapci izgovori kovač 
Kalander, je še vedno aktualna: „Hlapci za 
hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni, gospodar 
se menja, bič ostane!“

Kot pripovednik in kot dramatik je 
dvignil slovensko besedno umetnost na 
svetovno raven, kar, med drugim, dokazuje 
tudi veliko število prevodov. 

Ivan Cankar počiva na ljubljanskih Ža-
lah v grobnici Moderne, skupaj z Josipom 
Murnom, Dragotinom Kettejem in Otonom 
Župančičem.

V delčku Cankarjeve prekratke življenj-
ske poti sta bila njegova sopotnika tudi Mo-
kronožana Helena Pehani in Henrik Sbil. 

Helena Pehani se je rodila leta 1875 v Mo-
kronogu. V Ljubljani, kamor se je kasneje 
preselila družina, je končala učiteljišče. S 
Cankarjem sta se spoznala na Vrhniki in 
zagorela je, kot je zapisal Fran Govekar, 
„morda najbolj čista, najbolj idealna njego-
va ljubezen“.  Vrsto ljubezenskih plamenč-
kov je z mislijo nanjo vzplamtelo v ciklu 
Helena in v Erotiki. Posvetil ji je tudi nekaj 
črtic. V Tičnici jo opiše: »Ko smo dospeli 
do Tičnice, nas je pozdravil prijeten hlad 
izpod črnih smrek; in zadišalo je opojno 
po ciklamnih. Polegli smo v senco. Helena 
si je odpela slamnik: skozi temno vejevje je 
en sam tenek žarek trepetaje poljubil njene 
lase. V lica, ozka in nežna, je bila nekoliko 
zardela, ustnice so bile na rahlo odprte, 
žarka svetloba, ki je oblikovala cerkev, je 
tiho odsevala v njenih sinjih očeh …«

Helena se je poročila s Cankarjevim so-
šolcem. Umrla je v Ljubljani 1953.  

 O Henriku Sbilu ni skoraj nič zapisa-
nega, je pa še živ v spominu doline.  Boem, 

slikar, violinist, duhovitež in nesrečnež so 
besede, ki se ob spominu nanj največkrat iz-
rečejo. V marsikateri hiši še visi njegova sli-
ka. Eno hrani Janez Kolenc z Belega Griča, 
sicer strasten zbiralec starin in ljubiteljski 
arheolog. Bil je ravno prav star fantiček, da 
je z velikimi ušesi poslušal „strica Henčka“, 
ko je z lokom božal strune, da so milo pele, 
ali ko je z roko in solzo kazal, kje je stala 
njihova hiša (zdaj Upravno kulturni center), 
ali pa kadar se je vživel v kak dogodek, ko 
sta v mladih letih drugovala s Cankarjem 
in drugimi umetniki. Zna pa Janez še danes 
zrecitirati šaljivo pesmico, ki jo je o Henriku 
zapisala Iva Bulc.

Henrik Zbil,
smešen je njegov profil:
rumene lase, kufrast nos,
po Mokronog barko voz‘.
Če en mal postran zareda,
že proti Bulcu gleda,
ker on dobro ve,
da tam napije se, naje,
če ima denarce al‘ pa ne.

Dolenjski list (št. 44, 4. nov. 1993) prinaša 
zanimiv članek župnika Mirka Žerjava, 
tudi hipnotizerja, predvsem pa rokohitreca 
z mednarodnimi nastopi. V obdobju, ko je 
služboval v Tržišču, je enainsedemdese-
tletnega Henrika Sbila obiskal v hišici na 
Žalostni gori. Poleg težav (Henrik je bil že 
brez noge, ni imel pokojnine itd.) je zapisal 
tudi spomin na druženje s Cankarjem. 
Henrik je bil član slovenskega mladinskega 
prevratniškega gibanja Preporodovci, ki 
so videli rešitev nacionalnega vprašanja v 
zrušenju Avstro-Ogrske. Sestajali so se po 
ljubljanskih gostilnah. Ob neki priložnosti 
je bil Sbil z Julijem Bettetom (pevcem, 
skladateljem, pedagogom) v gostilni Pri 
Lozaiju, ko je vstopil Cankar. Opazil je, da 
ima Henrik ob sebi violino. Prosil ga je, naj 
kaj zaigra. Seveda mu je ustregel. Za plačilo 
mu je Cankar na uho zašepetal, da bo av-
stroogrska monarhija prej ali slej razpadla. 
V letih med 1916 in 1918 so se Ivan Cankar, 
Julij Betetto, Ivan Tavčar, Rihard Jakopič, 
Hinko Smrekar in tudi Henrik Sbil redno 
shajali v hotelu Štrukelj. Če je utegnil, se je 
pridružil še Franc Saleški Finžgar. V članku 
Mirka Žerjava je, med drugim, potrjena 
zgodba, ki v raznih variacijah še danes kroži 
po mokronoški kotlini, da se je Henrik sku-
paj z Ivanom pretepal zaradi slovenščine. 
Naj jo prepišem dobesedno:  „Zbirali smo 

se tudi v kavarni Union in v gostilni Pri 
fajmoštru. Prav v tej gostilni smo bili zbrani 
leta 1917, dobro leto pred Ivanovo smrtjo. 
Bili smo veselo razpoloženi, ko je nenado-
ma vstopil avstrijski oberlajtnant. Vedeli 
smo, da je bil slovenski učitelj. Po nemško 
je pozdravil: Guten Abend. Ivan Cankar 
ga je pomilovalno pogledal in mu rekel: 
‚Ali ne znaš slovensko, saj si sin slovenske 
matere?’ V gostilni je nastalo napeto ozra-
čje. Razdelili smo se v dva tabora. Potegnil 
sem z Ivanom. Začel se je prepir in pretep. 
Naju z Ivanom so porinili skozi vrata, ker 
so bili v premoči. Ivan je nosil črno pelerino 
s kapuco. Med prerivanjem mu jo je nekdo 
odtrgal in jo vrgel po tleh. Natakarica, ki 
je Cankarja zelo spoštovala, mu je kapuco 
naslednji dan vrnila.“

Ta slika visi pri mojstru Tonetu Pavliču v 
Mokronogu. 

Na njej je posvetilo:  
Mojstar Pavlič Tone
ne bo si nagrabil miljone,
ker dela pocen‘, 
trpežno in za mal‘ denar
naš tapetnik in sedlar
žimnice, kavče, ujzde in komate
za domačine, 
al‘ pa za sosedne brate Hrvate.

Spesnil in naslikal HENRIK SBIL,
Mokronog, 8. 1. 1962

Cankarjevo leto

Foto: Alenka Lamovšek Stražišar
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Dalmatinska Klapa Šufit v Mokronogu
Delujejo že četrt stoletja. Poleg številnih koncertov so nastopili 

tudi na dveh festivalih »Večeri dalmatinske pisme« in »Dalma-
tinska šansona« in na obeh prejeli prvo nagrado strokovne žirije. 
Tovrstni uspehi so še dodatni razlog, da zelo veliko nastopajo tudi 
po Sloveniji.

V Mokronogu so nastopili v petek, 23. marca 2018 in dodobra 
napolnili kulturno dvorano.

Film Marijin zemlja,
režiserja Juana Manuela Cotela, ki je v začetku marca začel pohod 

po slovenskih kinotekah, je zanimiv vohunski triler. Odgovarja 
na vprašanje, koliko so resnične trditve ljudi, ki trdijo, da so do-
živeli srečanje z devico Marijo. Poglobi se tudi v druga vprašanja 
božjega stvarstva. 

Film je v mokronoško dvorano privabil le peščico gledalcev.

Tamburaši in mandolinisti brenkali v Mokronogu

Sredi aprila je bil v Mokronogu še en prekrasen glasbeni večer. 
Večer, ki bi ga pravzaprav lahko razdelili v tri različne koncertne 
nastope, saj so se hkrati zgodili 38. Festival tamburašev in mando-
linistov Slovenije, 2. Festival otroških in mladinskih tamburaških 
skupin in orkestrov, v zaključku pa so zaigrali še gostje s Hrvaške. 

Vse nastope je spremljala tričlanska strokovna komisija v sestavi 
mag. Damir Zajec, Igor Kudeljnjak in Vladimir Hrovat.

Na tekmovanju sta najprej zaigrala otroška tamburaška orkestra: 
Modrijančki, ki prihajajo iz Osnovne šole Janka Modra z Dola pri 
Ljubljani, in mlajši Tamburjaši, ki prihajajo iz Vipave. V okviru 38. 
Festivala tamburašev in mandolinistov Slovenije pa je nastopilo 
devet tamburaških skupin in orkestrov: Tamburaška skupina Kul-
turnega društva Međimurje Velenje, Tamburaška skupina Metliške 
folklorne skupine Ivan Navratil, Tamburaški orkester Cirkovce, 
Tamburaški orkester KUD Oton Župančič Artiče, Tamburaški 
orkester Šmartno, Tamburaški orkester KUD Majšperk, Kulturno 
društvo Vipavski tamburaši, Tamburjaši iz Vipave in gostje Tam-
buraški orkester “Stjepan Bujan- Stipić” Čakovec.

In čeprav se je dogodek zavlekel pozno v noč, so bili obiskovalci 
zadovoljni, saj so slišali zelo raznolik program, ki jih je odpeljal 
prek različnih slovenskih pokrajin do svetovne popularne in celo 
rock glasbe.

P. K. L. 

„Le plesat me pelji“, 
tradicionalno regijsko srečanje odraslih folklornih skupin Do-

lenjske, Bele krajine in Posavja, se je zadnjo majsko soboto odvrtelo 
v dvorani Upravno-kulturnega središča v Mokronoga. Predstavili 
so se: Folklorna skupina Nasmeh CIK Trebnje pod vodstvom 
Branke Moškon, Metliška folklorna skupina Ivan Navratil pod 
vodstvom Tomaža Žuglja, Vodilna skupina Folklornega društva 
Kres Novo mesto pod vodstvom Branke Moškon, Folklorna sku-
pina KUD Oton Župančič Artiče pod vodstvom Gregorja Tuljaka, 

Dogodki od marca do maja

Tamburjaši iz Vipave

Kres, Novo mesto

Nasmeh Trebnje

Ivan Navratil Metlika
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Folklorna skupina KUD Oton Župančič Vinica pod vodstvom 
Vlada Starešiniča, Mlajša veteranska skupina Folklornega društva 
Kres Novo mesto pod vodstvom Erike Blažič in Boštjana Japlja ter 
Folklorna skupina Dragatuš pod vodstvom Tadeja Finka. Skupaj 
več kot 180 plesalcev in godcev.

Rdečo nit večera je spletla Mojca Mežik, ki je za uvod k besedi 
povabila vodjo trebanjske območne izpostave Mojco Femec, ob 
koncu pa župana Antona Mavra in vodjo Koordinacije Dolenjska, 
Bela krajina in Posavje, Simono Rožman Strnad, da sta skupinam 
podelila priznanja. 

Srečanje je imelo tekmovalni značaj. Strokovno sta ga spremlja-
la Tanja Drašler in Klemen Bojanovič, ki bosta izbrala skupine 
za nastop na državni ravni, v Beltincih 22. julija in v Žalcu 22. 
oktobra 2018.

Vsem nastopajočim in njihovim vodjem gre iskrena hvala za 
zavzeto in vztrajno delo pri odkrivanju, ohranjanju in negovanju 
naše kulturne dediščine, velika zahvala tudi občinama Mokro-
nog-Trebelno in Trebnje za finančno podporo dogodka. Hvala 
tudi Krajevni knjižnici Mokronog, Sirarni Gorišek in Društvu 
upokojencev Mokronog, ki so nastopajoče sprejeli s svoje prostore, 
Cvetličarni Barbara Mokronog, ter vsem, ki so kakorkoli pripo-
mogli k uspešni izvedbi veličastnega dogodka. 

JSKD OI Trebnje

Zasopimo na organić
Mokronoški festival ustnih harmonik „(ah), TE ORGLICE“ že 

vrsto let sodeluje s sorodnim festivalom na Hrvaškem, v Gračišću, 
kjer je tudi letos, tretjo nedeljo v maju, potekalo že 23. srečanje 
ljubiteljev ustne harmonike Zasopimo na organić. Slovenske barve 
so zastopali orgličarji mokronoškega festivala: Sorški orgličarji 
in podmladek Sorških orgličarjev – sekciji KUD Oton Župančič 

Sora, Marjan Urbanija, Sandi Petrej, Anton Jagodič, Duo Dradin 
- Dinko Hrabrič (ustna harmonika) in kitarist Drago Lisac, ter 
člana ansambla Sorarmonica Vladimir Hrovat in Dinko Hrabrič 
ter Dragan Brzoja, sicer član zadarskega festivala Cvitarijada. Oba 
festivala združujeta in povezujeta ljubitelje malega ustnega glasbila 
in ustvarjata ter vzdržujeta prijateljske meddržavne vezi. 

Slikarji 4. ex tempora tokrat v Ornuški vasi
V okviru tradicionalne prireditve Kresna noč je tudi letos, četr-

tič zapovrstjo, potekal slikarski Ex tempore Mokronog-Trebelno. 
Tokrat so se ljubiteljski slikarji in slikarke zbrali v Ornuški vasi, 
pri tamkajšnjem gasilskem domu PGD Štatenberk, kjer so v svoja 
dela ujeli kulturne, zgodovinske, krajinske ali etnološke posebnosti 
še enega slikovitega kotička mlade občine. 

Tudi letošnje slikarsko srečanje je potekalo pod vodstvom Ane 
Cajnko, pobudnice tega likovnega dogodka. Sodelujoči umetniki in 
umetnice so oddali po eno delo po lastnem izboru, ki jih je ocenila 
tričlanska komisija. V okviru 29. Kresne noči bodo v soboto, 23. 
junija 2018, v Mokronogu organizatorji podelili zlato, srebrno in 
bronasto plaketo Kresniček za najboljša dela. Najbolje ocenjeno 
delo bo tudi letos  nagrajeno. Nagrado prispeva Občina Mokro-
nog-Trebelno, ki delo prejme v trajno last in ga vključi v zbirko.

V okviru prireditve Kresna noč so bila dela razstavljena v avli 
Upravno-kulturnega središča Mokronog in so bila na ogled že od 
četrtka, 21. junija. 

Letošnji slikarski ex tempore so skupaj pripravili Zveza kulturnih 
društev Trebnje, JSKD Območna izpostava Trebnje, Turistično 
društvo Mokronog, Občina Mokronog-Trebelno, PGD Štatenberk 
in Turistična kmetija Lamovšek. 

JSKD Območna izpostava Trebnje 

Sodelovanje, iz-
obraževanje, pove-
zovanje in izme-
njava izkušenj so 
temelji vitalnosti in 
zdravega pogleda 
na življenje, manj 
o b r e m e n j e n e g a 
zdravstva in soci-
ale tudi v obdobju 
po upokojitvi. Tre-
banjska Univerza 
za tretje življenjsko 
obdobje pri tem od-
ločilno vlogo igra 
že dve desetletji. 

»Univerza je bila 
logična nadgradnja osrednje dejavnosti 
CIK-a, to je izobraževanje starejših. Na 
izzive sodobnega časa pa odgovarjamo še 
s Centrom medgeneracijskega učenja in 
Večgeneracijskim centrom Marela. Že dve 
leti v sklopu projekta Pridobivanje temelj-
nih in poklicnih kompetenc omogočamo 
izobraževanje starejšim zaposlenim,« po-

udarja direktorica CIK Trebnje Patricija 
Pavlič. 

20 let, povprečno več kot 24 delavnic in 
več kot 15 krožkov letno, zadnja leta priva-
blja več kot 250 »študentov« na Univerzo za 
tretje življenjsko obdobje v Trebnjem, kjer 
se izobražujejo, obnavljajo in nadgrajujejo 
znanje ter usvajajo nova. 

UTŽO Trebnje je bila ustanovljena 7. 
marca 1998, 20-letnico delovanja pa je 
obeležila 10. aprila. Na prireditvi v Kul-
turnem domu Trebnje so predstavili pestro 
dogajanje, širok nabor krožkov in delavnic 
ter številne možnosti osebnega razvoja, ki 
jih ponuja UTŽO Trebnje.

Petra Krnc Laznik

20 let Univerze za tretje življenjsko obdobje v Trebnjem

Zbrane je med drugimi 
pozdravila tudi Milica 
Korošec kot predse-
dnica UTŽO Trebnje. 
Foto: Alenka Stražišar 
Lamovšek
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Škofija Novo mesto ob prazniku sv. Jožefa (19. marec) vsako leto 
podeljuje najvišje škofijsko priznanje Odličje sv. Jožefa  v zahvalo 
in priznanje za izredne zasluge pri požrtvovalnem služenju Cerkvi.

OBRAZLOŽITEV
Gospod Jože že več kot pol stoletja sodeluje v domači župniji: 

kot bralec in koordinator Božje besede, član in tajnik Župnijskega 
pastoralnega sveta ter izredni delivec obhajila. 

V domači podružnici, kjer je ključar in je ta po njegovi zaslugi 
celovito obnovljena, čez leto zbira vernike k različnim pobožno-
stim. Nikoli ni skrival svojega krščanskega prepričanja in je kljub 
pritiskom v prejšnjem režimu vedno dejavno sodeloval v civilnem 
življenju. 

Zaradi tega ga ljudje zelo spoštujejo. Vsa leta je bil v nepogrešljivo 
pomoč duhovnikom, ljubil je Cerkev, za katero je pripravljen vse 
žrtvovati.

Številnim čestitkam se je na Cvetno nedeljo, 25. marca, pridružil 
tudi mokronoški Župnijski svet s čudovitim kipcem sv. Jožefa. 

Jože Novak, trgovski poslovodja v pokoju, mož in oče dveh otrok, 
je tudi dejaven član lokalne skupnosti. 

Bil je član sveta KS, dve desetletji blagajnik v turističnem dru-
štvu, član kulturnega društva in kluba Larfarjev, predsednik in 
član pokopališke uprave. 

s. p. 

Kot galerijska paleta, je bilo naše dogajanje od zadnje številke 
zelo pestro obarvano. Izvedli smo delavnico Svet je lep in dovršen, 
Kačurjevski idealist danes s katero so se umetniki posvetili zapu-
ščini Ivana Cankarja. Izjemno glasbeno vzdušje so nam, v okviru 
Četrtkovih sozvočij, pripravili koncerti, ki smo jih organizirali v 
sodelovanju z Glasbeno šolo Trebnje: godalni kvartet Al fine, kvartet 
flavt Traverso, kvartet kitar Mascara in klavirski trio Amael.

Uspešno smo zaključili prvi sklop razstavnega leta, razstavo 
Anton Plemelj, med življenjem in umetnostjo, in spomladansko 
odprli naslednjo razstavo, APEL podobo na ogled ... Avtorica 
razstave, Maruša Stupica je na ogled postavila umetniška dela 
izbranih avtorjev iz zapuščine dr. Zorana Kržišnika in zbirke 
Galerije likovnih samorastnikov Trebnje. Dr. Zoran Kržišnik je 
zvesto spremljal umetnike, usmerjal njihov umetniški razvoj in 
odločilno vplival na ugled tako Mednarodnega grafičnega likov-
nega centra, pod okrilje katerega je preselil grafični bienale, kot 
tudi Galerije likovnih samorastnikov Trebnje. Prepričan je bil, da 
je edino pravo vrednotenje umetnosti čas. Prireditev so obogatili 
učenci in učitelji Glasbene šole Trebnje, slavnostni govornik je bil 
nekdanji direktor Cankarjevega doma Ljubljana, Mitja Rotovnik. 
Razstavo, ki je na ogled do 30. septembra, je odprl šentrupertski 
župan Rupert Gole.

Veselo pričakujemo junij, ko bo od 9. do 16. junija potekal 51. 
Mednarodni tabor likovnih samorastnikov. Prvi tabor je potekal 
avgusta 1968 in vse od takrat so likovni tabori postali tradicionalna 
srečanja umetnikov za ustvarjanje, druženje, izmenjavo izkušenj 
in ozaveščanje javnosti o naivni likovni umetnosti. Letošnjega 
tabora se bo udeležilo devet ustvarjalcev in sicer poleg Slovenije 
tudi iz Francije, Ukrajine, Finske, ZDA in Izraela. Umetniki bodo 
ustvarjali od nedelje, 10. junija, do petka, 15. junija 2018, od 9. do 
12. ure in od 14. do 19. ure, le v sredo, 13. junija, od 9. do 12. ure. 
Vabljeni k obisku.

V času tabora bo potekala tudi uradna otvoritev razstave do-
nacije Špringer – Bernik, ki bo v četrtek, 14. junija 2018, ob 18. 
uri v Baragovi galeriji. Razstavo bo odprla Jožica Miklič in je 
obiskovalcem na ogled vse do 26. junija 2018.

Aktualne informacije o razstavnem programu, delavnicah in 
drugih aktivnostih objavljamo na naši spletni strani http://www.
galerijatrebnje.si in na našem Facebook profilu. Obiščite nas in si 
oglejte aktualne razstave, lepo vabljeni pa tudi na druge dogodke 
v naši galeriji.

Andrejka Vabič Nose, Andreja Hari, Petra Krnc Laznik

Utrinek z odprtja razstave Apel podobo na ogled … Od leve proti desni: 
Aleks Štakul, Mitja Rotovnik, župan občine Šentrupert Rupert Gole in 
avtorica razstave Maruša Stupica. Foto: Alenka Lamovšek.

Odličje je Jožetu podelil novomeški škof msgr. Andrej Glavan med 
slovesno mašo v novomeški stolnici. Foto: Lidija Markelj, Dolenjski list

Galerijska paleta

Odličje sv. Jožefa Jožetu Novaku 
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Cvičkova princesa 
tudi dobrodelna

Dragica Ribič, ki se je kot ambasadorka Dolenjske zapisala kot 19. 
cvičkova princesa, je zadnji aprilski vikend v idiličnem ambientu 
Dežele kozolcev priredila dobrodelni vinsko-kulinarični festival 
Cviček v srcu. 

Na festivalu med kozolci so obiskovalci lahko pokušali izvrstna 
vina dolenjskih vinogradnikov in vinarjev – Vina Muhič, Opara, 
Zajc, Frelih, Štemberger, DV Mokronog in DV Mirna Peč, ter se 
prepustili kulinaričnim razvajanjem gostilne Javornik in Marof. 
Varuhinja dolenjskega posebneža, ki je krono konec maja predala 
naslednici, je privabila zajetno število obiskovalcev, ki so se prepu-
stili  bogatemu glasbenemu programu – ansambel Grom, Azalea, 
Prva liga, Novi spomini, vokalna skupina Deci in Trebanjske 
mažorete. Druženje pa je imelo tudi dobrodelno noto – zbrani 
izkupiček od prodaje so namenili štiriletnima gibalno oviranima 
dvojčkoma Emi in Anžetu iz okolice Trebnjega. 

Se vreme še drži starih navad?
JUNIJ / ROŽNIK
Junij je dobil ime po rimski boginji Juno, Jupitrovi ženi. 
Izvirno slovensko ime za junij je rožnik.  
•	 Rožnik deževen - viničar reven. 
•	Kakor vreme na Medarda (8. 6.) kane, tako ves mesec 

ostane. 
•	 	Če Anton (13. 6.) seje proso, gre Vid tretji dan pogledat, 

če z njim kaj bo.  
•		 Sveti Vid (15. 6.) je češenj sit.      
•		Če na kresni dan (21. 6.) dežuje, orehom slabo prerokuje.

JULIJ / MALI SRPAN
Ime je dobil po Juliju Cezarju. Izvirno slovensko ime za 
julij je mali srpan.
•		Ako do Urha (4.7) šlišiš kukavico in Urh z Marjeto kače 

pase, posevek dobro rase.  
•		Če Cirila in Metoda (7.7.) dež pere, orehe in kostanj z 

drevja obere.  
•		Če je Aleš (17.7) suhoparen in suh, si napravi za zimo 

topel kožuh.  
•		 Pusta in vlažna Marjeta (20. 7.) nič dobrega ne obeta. 
•		Če na Jakoba (25.7.) dežuje, ostro zimo oznanjuje.  

AVGUST / VELIKI SRPAN 
Tako se imenuje v čast rimskega cesarja Avgusta. Izvirno 
slovensko ime za avgust je veliki srpan. 
•		Če se avgusta po gorah kadi, kupi si kožuh za zimske 

noči.  
•		Če bo o Porcijunkuli (2.8.) vročina, huda bo prihodnja 

zima.  
•		Vreme, ki ga Lovrenc (10.8.) naredi, do konca jeseni drži.  
•		Veliki šmaren (15.8.) brez dežja, sladko vince bo doma.  
•		 Po vremenu Jerneja(24.8.) se vsa jesen nareja.   

Leto je naokoli in odbojka na mivki se zopet vrača v Mokronog. 
Klub odbojke na mivki Mokronog se močno trudi, da bi slovensko 
odbojko na mivki dvignil na še višjo raven in poskrbel za še večjo 
priljubljenost. 

Letošnja sezona turnirjev se bo začela s prvim kvalifikacijskim 
turnirjem – Kresna noč, ki bo 23. 6. 2018. Pospešeno potekajo tudi 

priprave na mednarodni turnir, Mokronog Alkatron open 2018, 
ki bo že 12. leto zapored potekal med 12. in 14. julijem. Turnir 
bo organiziran tako za moške in že tradicionalno tudi za ženske 
dvojke. Veljal bo za enega najmočnejših mednarodnih turnirjev, ki 
bo hkrati prijavljen na zvezi Federation Internationale de Volleyball 
(FIVB). Organizacija takega turnirja ima za Mokronog in regijo 
izjemen pomen, saj gre za največji tovrstni dogodek na Dolenjskem. 
Turnir zaradi dobrih preteklih organizacij uživa velik ugled tudi 
izven meja Slovenije, zato organizatorji pričakujejo zanesljivo 
udeležbo dvojic iz tujine. 

Poleg odličnih in napetih dvobojev na mivki v klubu obljubljajo 
bogato animacijo za obiskovalce. Za odlično vzdušje ob igrišču in 
na njem bo skrbel »speaker«, v petek in soboto pa bosta organizirani 
DJ zabavi na mivki. Poskrbljeno bo tudi za animacijo najmlajših 
obiskovalcev, ki se bodo zabavali z vodenimi igrami za otroke in 
na napihljivih igralih. 

Več informacij o dogajanju bo na voljo na spletni strani www.
beachtour.si ali na FB strani Beachtour Mokronog.

Poletje na mivki
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Dan pred praznikom mamic, 24. marca, je na Trebelnem zacvetel 
Šopek Tavžentrož. Pevke DPŽ Tavžentrože so ob materinskem 
dnevu in dnevu žena pripravile koncert in poskrbele, da so mame 
in žene pozabile svoje skrbi za slabi dve urici in se prepustile glasbi 
in plesu. S tem koncertom pa so hkrati obeležile in proslavile svojo 
10. obletnico prepevanja. 

Večnamenska dvorana na Trebelnem je pokala po šivih. Škratje 
Mokronožci so skozi celotni koncert vlekli glavno nit in poskrbeli 
za dobro mero smeha. Oder se je kar šibil pod številom gostov. 
Koncert so s svojim petjem začele pevke DPŽ Tavžentrože pod 
mentorstvom Mateja Burgerja, ki skrbi za izvedbo izbranih pesmi. 
Svoj izbor pesmi so zapeli tudi cerkveni pevci s Trebelnega, ljudski 
pevci in godci s Trebelnega pa so petju dodali še igranje na ljudska 
glasbila. Svoje palice so zelo spretno vrtele in odkorakale v ubra-
nem ritmu tudi mažoretke iz Šentjanža. Učenke podružnične šole 

Trebelno pa so s svojimi čudovitimi glasovi mamicam in ženam 
ogrele srca. Pod vodstvom zborovodkinje Ivice Kocjan Anderlič 
so ti glasovi pričarali vzdušje materinskega dne.  Slavni Avsenikov 
Pastirček je v instrumentalni izvedbi zazvenel s klarinetistom 
Blažem Pungerčarjem in harmonikarjem Matejem Draganom. 
Harmonik pa ni manjkalo tudi, ko je šel koncert že proti koncu, 
za kar so poskrbeli harmonikarji s Trebelnega.

Koncert je bil tudi priložnost za podelitev jubilejnih Gallusovih 
značk, ki jih podeljuje Javni sklad za kulturne dejavnosti RS za 
aktivno udejstvovanje na področju glasbene dejavnosti. Srebrne 
Gallusove značke za desetletno prepevanje v zboru so prejele: 
Jožica DRAGAN, Marta HRLEC, Ana KLEMENČIČ, Marjeta 
KOCJAN, Milena KOROŠEC, Marija KOS, Anica PUNGER-
ČAR, Lojzka SINUR in Vida ŠUŠTAR, zlato Gallusovo značko 
za več kot 15 let prepevanja v zborih pa Špela DRAGAN.

Desetletje prepevanja je lepa doba. 10 let uživanja v glasbi so 
pevke večkrat pokazale z vsakoletnim božičnim koncertom in 
koncertom ob dnevu žena ter materinskem dnevu poimenovanim 
Šopek za mame in žene. Poleg tega so se udeleževale revije ljudskih 
pevskih zborov in raznih nastopov. 

Minil je še en čudovit večer v znamenju glasbe in plesa. Upamo, 
da bo takih le še več in bo šopek zacvetel vsako leto. 

In kot se za slovesnost spodobi, je bila tudi pojedina. Pevkam so 
priskočili na pomoč Vinogradniško-turistično društvo Trebelno 
in številni donatorji. Vsem znana pesem Mamica je kakor zarja, 
ki je spontano napolnila prostor, je bila samo pika na i. 

Š. D.

Šopek TAVŽENTROŽ

Ob Savi, na trasi Orehovo pri Sevnici, je 26. maja 2018 potekalo 
državno prvenstvo v ribolovu s plovcem za invalide. Tekmovalke 
in tekmovalci so lovili v treh kategorijah – ženske stoje, moški 
sede in moški stoje. Med množico tekmovalcev je bilo tudi osem-
najst ribičev iz šestih pokrajinskih društev Zveze paraplegikov 
Slovenije. V sedeči konkurenci je naslov državnega prvaka osvojil 
Slavko Dunaj iz Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije – 1 
KT (2.540). Drugo mesto je zasedel Mokronožan Gašper Peček 
iz Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja – 1 

KT (1.823), tretje pa Silvester Križanič iz Društva paraplegikov 
Prekmurja in Prlekije – 1 KT (207).

Pred začetkom tekmovanja so zbrane nagovorili: Franc Boljte 
iz DI Sevnica, župan Sevnice in državni svetnik Srečko Ocvirk, 
strokovni sodelavec ZŠIS-POK Igor Malič ter predsednik Ribiške 
družine Sevnica Sandi Kosmač. Najboljšim ribičem so medalje 
in pokale podeljevali Franc Boljte (DI Sevnica), Tomaž Kajič (RD 
Sevnica) in Igor Malič (ZŠIS – POK).

s. p.

Gašper Peček, Slavko Dunaj, Silvester Križanič Na tekmi

Gašper Peček državni vicešampion v ribolovu
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4. hitrostni 
kolesarski vzpon 

za pokal Vinkl 

Kolesarski klub dolenjska BALANCA je v petek, 25. maja 2018, 
organiziral 4. KOLESARSKI HITROSTNI VZPON NA TREBEL-
NO ZA POKAL VINKL. Klub nestanovitnemu vremenu s plohami 
se je vzpona udeležilo 40 kolesarjev in 2 kolesarki. Tekmovalci 
so v enominutnem intervalu startali pred pošto v Mokronogu in 
zaključili pri Okrepčevalnici Vinkl na Trebelnem. Gorski krono-
meter je bil dolg 4.6 km z višinsko razliko 260 m in s povprečnim 
naklonom 6 %.  Absolutni zmagovalec, prejemnik prehodnega 
pokala, je postal Kristjan Hočevar iz Meblojogi Pro Conrete, ki je 
opravil z rekordnim časom 11.01 min. Sledila sta Gregor Sikošek iz 
JB team-a s časom 11.49 in Jože Vesel KD Papež Podgorje s časom 
12.33. Med dekleti je slavila Mojca Lenarčič s časom 17.08, druga je 
bila Martina Škarja KK dolenjska Balanca s časom 18.21. Posebna 
atrakcija so bili tudi štirje kolesarji s poniji.

Na cilju je kolesarje pozdravil župan Občine Mokronog-Trebel-
no Anton Maver. Skupaj s podžupanom Francem Glušičem sta 
podelila medalje najboljšim. 

Vsak udeleženec je na cilju dobil malico in pijačo. 
Kolesarski klub dolenjska BALANCA se iskreno zahvaljuje 

Okrepčevalnici Vinkl, Zavarovalnici Prvi, PGD Mokronog, Občini 
Mokronog -Trebelno in Industrijski prodajalni Dana za pomoč 
pri izvedbi tekmovanja, vsem tekmovalcem pa iskreno čestita za 
doseženi rezultat. 

Fotogalerijo dogodka si lahko ogledate na FB strani KK dolenj-
ska Balanca. 

Mitja Sluga

KK dolenjska Balanca vas že sedaj 
vabi na 

13. Kolesarski maraton 
po Mirnski dolini, 

ki bo potekal v  MOKRONOGU, 23. junija 2018, 
s startom ob 10. uri.

Vabljeni! 

8. S.K.I.F. Kyu karate 
turnir, Domžale 2018

V soboto, 12. maja, je v Domžalah potekal 8. odprti Shotokan 
karate-Do turnir namenjen nosilcem šolskih oziroma barvnih 
pasov. Tekmovanja se je udeležilo 125 tekmovalcev iz petnajstih 
klubov. Športno društvo Mokronog sta zastopali sestrici Klara in 
Laura Gutman. Prav slednja je osvojila zlato medaljo v kategoriji 
elementi posamezno deklice, ter bronasto medaljo v kategoriji kate 
posamezno mlajše deklice 10-12 let. Klara Gutman je v kategoriji 
starejše deklice 12-15 let osvojila četrto mesto. Trener je bil nad 
prikazanim znanjem izredno zadovoljen.

Tadej Trinko 2.DAN

Z leve proti desni Mateja, Laura, Klara in Tadej. Fotografija: Milan Kunaj

Ekipa 
Ženske 
rekreacije, 
ki deluje v Športnem društvu Mokronog, zaključuje 
še eno uspešno leto. Od oktobra do maja smo se 
redno srečevale vsak ponedeljek in pridno trenirale. 
Posvetile smo se predvsem vajam za gibljivost, rav-
notežje in splošno telesno pripravljenost. Posebna 
pohvala gre vsem udeleženkam, ki so redno obisko-
vale vadbo in pripomogle k temu, da smo vadbena 
skupina z največ članicami. S takšnim tempom 
nadaljujemo spet oktobra in v svoje vrste vabimo 
vse, ki si želite narediti nekaj zase. 

Mateja V.
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Člani OO borcev za vrednote NOB Mokronog–Trebelno so 2. 
6. 2018 že sedmič organizirali orientacijski pohod po poteh Gub-
čeve brigade. Na razpis se je prijavilo 9 članskih in ravno toliko 
osnovnošolskih ekip. Med razgibanim pohodom med vasmi po 
mokronoškem gričevju so se morali tekmovalci spoprijeti z različ-
nimi nalogami kot so: streljanje z zračno puško, streljanje z lokom, 

metanje bombe v cilj in na cilju še reševanje testa o dogajanjih med 
NOB 1941 - 1945 in Osamosvojitveno vojno.
Izenačeni rezultati so še dodatno popestrili tekmo. 

Člani 1. mesto ekipa Orli RMR z Mirne
2. mesto ekipa Štrom Jagode z Mirne
3. mesto ekipa GD Trebelno in Sokoli RMR z Mirne

Mladi  1. Mesto ekipa Savanci iz OŠ Mokronog
2. mesto ekipa Hlebčki RMR Mirna
3. mesto ekipa Trava iz OŠ Mokronog

 
Najboljše ekipe so prejele pokale in nagrade, ki so jih prispevali 

sponzorji, najboljša ekipa Orli z Mirne pa je prejela še prehodni 
pokal Gubčeve brigade.

V streljanju z zračno puško je med mladimi zmagal Tadej Hra-
star, druga je bil Lea Novak, tretji pa Patrik Grebenc. V članski 
konkurenci je bil najboljši Jože Zorenč, drugi Zvone Pungerčar, 
tretji pa Igor Višček. Najboljši trije v obeh konkurencah so prejeli 
medalje in praktične nagrade. 

Vidimo se naslednje leto. Hvala donatorjem in vsem, ki so ka-
korkoli pomagali pri izvedbi orientacijskega pohoda.

Mišo Hrovat 

V OK SEP Mokronog, smo v tem mesecu zaključili tekmovalno 
sezono 2017/18. Nastopili smo v treh kategorijah: st. dečki, mla-
dinci in člani. St. dečki so tekmovali v »B« ligi in zasedli 4. mesto 
v svoji skupini. Mladinci so odigrali turnir v 1/8 finala in zaključili 
s tekmovanjem, članska ekipa pa je nastopila v 3. DOL zahod in 
osvojila 10. mesto. V zadnjem mesecu so treningi pri mlajših in 
starejših dečkih potekali na mivki, kjer so se otroci spoznavali z 

novo igro – odbojka na mivki. Vsi so bili nad letošnjim delom zelo 
navdušeni. Pred nami so zaslužene počitnice, septembra pa se spet 
vidimo na pripravah za novo sezono.

Zadaj: Igor Jevnikar (trener), Luka Rejc, Patrik Grebenc, Jan Pikl, Matjaž 
Strajnar, Žan Pucelj. Spredaj: Benjamin Miklavčič, Enej Kos, Nik Železnik, 
Nik Strah Tratar, Lovro Čož. Manjkajo: Mirko Hrovat (trener), Tim Kos 
in Jaka Zupančič.

Na strelišču je bilo napeto

OK SEP Mokronog 
zaključil tekmovalno sezono

VII. Orientacijski pohod 
»Po poteh Gubčeve brigade«
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Intervencije 
31. 1. Dimniški požar, Stari trg, Mokronog
12. 2. Eksplozija ubojnega sredstva, Martinja vas
2. 3. Voznik z vozilom zapeljal s ceste, Srednje Laknice
5. 5. Požar stanovanjske hiše, Sveti Vrh
5. 6. Reševanje mačka z drevesa, Puščava

Operativne vaje
12. 1. Redne operativne vaje: prometna nesreča
 9. 2.Redne operativne vaje: motorne žage, agregati, izpihovalec 
dima, razsvetljava
9. 3. Redne operativne vaje: izolirni dihalni aparati, radijske postaje, 
reševanje ponesrečenca in gasilca.
10. 4. Sodelovanje na preizkusu GZT za ugotovitev povprečne 
porabe goriva vozil in naprav
13. 4. Redne operativne vaje: pravilno delo z motornimi črpalkami 
v vozilih
14. 4. Sodelovanje na vaji GPO v organizaciji PGD Štatenberk - 
travniški požar 
18. 5. Redne operativne vaje: ročne radijske postaje in svetilke, 
analiza zadnje intervencije

Izobraževanja
20. 1.Tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata (3 operativci)
15. 4.Tečaj za vodjo skupine (2 operativca)
25. 4.Tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov 
modul A (1 operativec)
8. 5. Tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago (2 
operativca)

Tekmovanja
  3. 2. SSV za pokal dolenjske regije 2017 - 1. tekma Dobrnič (člani 
A - 10. mesto)
10. 2. SSV za pokal dolenjske regije 2017 - 2. tekma Gabrje (člani 
A - 6. mesto)
17. 2. Kviz gasilske mladine GZT v Šentlovrencu (pionirji 9. in 13 
mesto, mladinci 8. in 13. mesto)
10. 3. SSV za pokal dolenjske regije 2017 - 3. tekma Orehovica 
(člani A - 7. mesto)
12. 5. Tekmovanje v gasilski orientaciji, Šentrupert (pionirji 7. 
mesto, mladinci 4. in 7. mesto)

13. 5. Tekmovanje GZT v obliki avtorallya (člani A - 4. mesto, člani 
B - 4. mesto, starejši gasilci 2. in 4. mesto)
2. 6. Tekmovanje starejših gasilcev v Šentjerneju (2. tekma za pokal 
DR, starejši gasilci 5. mesto)
9. 6. Tekmovanje gasilske mladine GZT (pionirji in mladinci)
10. 6. Tekmovanje starejših gasilcev v Novem mestu (3. tekma za 
pokal DR)

Ostali dogodki
4. 2. Upravni in nadzorni odbor
17. 2. Zbor mladih PGD Mokronog
17. 2. Občni zbor PGD Mokronog
14. 3. Sestanek GPO Mokronog-Trebelno
16. 3.  Udeležba na svečani akademiji ob prazniku Občine Mo-
kronog-Trebelno
16. 3. Zbor mladinske komisije GZ Trebnje
3. 4. Udeležba na pogrebu člana PGD Trebelno
3. 4. Upravni in nadzorni odbor
6. 4. Delovna akcija: odstranitev šanka v garaži
14. 4. Čistilna akcija okoliških obcestnih površin
22. 4. Sestanek poveljnikov GZT
5. 5. Gasilski vodni slavolok na poroki člana
6. 5. Praznovanje Florjanovega
11. 5.  Udeležba na skupščini GZ Trebnje. Prejeli smo 2. mesto pri 
ocenjevanju društev GZT v letu 2017
12. 5. Izlet PGD Mokronog
19. 5.  Udeležba na kongresu GZS, Ptuj
30. 5. Upravni in nadzorni odbor

Aktivnosti PGD Mokronog januar – junij 2018

V prejšnji številki Odseva je v članku 

1. marec, Dan civilne zaščite, 
izpod fotografije škrat odnesel naslednje besedilo:

Zvonko Zore iz PGD Štatenberk je priznanje prejel doma. Bronasti 
znak Civilne zaščite je nekdanjemu poveljniku OGP Mokronog-Trebel-
no izročil župan Anton Maver, bivši predsednik PGD Štatenberk Alojza 
Dragan in poveljnik PGD Štatenberk Robi Ajdič pa sta mu predala 
Odlikovanje Gasilske zveze Slovenije za posebne zasluge v gasilstvu.
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Drugi petek letošnjega maja je trebanjska gasilska zveza izvolila 
novo vodstvo.  Dolgoletni predsednik Gasilske zveze Trebnje, 

Anton Strah, sicer član PGD Velika Loka, je po 28 letih uspešnega 
krmarjenja na čelu Zveze zaključil predsedniško funkcijo in jo 
predal novo izvoljenemu predsedniku Janezu Bregantu, večletnemu 
predsedniku PGD Mokronog. Novemu predsedniku tako gasilstvo 
ni tuje. V dobrih štiridesetih letih gasilskega staža si je z nenehnim 
izobraževanjem in aktivnim delom v gasilstvu pridobil znanja in 
sposobnosti, ki jih uspešno uporablja na različnih nivojih gasilske 
organizacije od društva, zveze, regije in GZS pri opravljanju raz-
ličnih pomenih gasilskih funkcij. Večkrat je bil prisoten v organih 
zveze, bil je celo njen poveljnik, v preteklem mandatu pa je poleg 
predsedniške funkcije matičnega društva, opravljal še funkcijo 
poveljnika regije Dolenjska in bil član Poveljstva Gasilske zveze 
Slovenije. V aktualnem mandatu pa bo poleg funkcije predsedni-
ka  društva in zveze, opravljal še funkcijo gasilskega predsednika 
regije Dolenjska ter funkcijo člana Upravnega odbora GZS. Novi 
predsednik Janez Bregant je na prvi seji UO GZ Trebnje bivšega 
predsednika predlagal za strokovnega člana tega organa. Člani so 
ga soglasno potrdili, kar pomeni, da bo Anton Strah z bogatimi 
dolgoletnimi izkušnjami še vedno prisoten v humani gasilski or-
ganizaciji in tako pripomogel k uspešnemu nadaljevanju gasilskega 
poslanstva trebanjske zveze in njenih društev. 

Mojca Femec

13.3.2018 je na turistični kmetiji Lamovšek potekalo ocenje-
vanje vin, ki ga je organiziralo vinogradniško turistično društvo 
Trebelno.

V oceno smo prijeli 105 vzorcev vin.
Vina sta ocenjevali dve strokovni članski komisiji. Prvo komisijo 

je vodil g. Jože Simončič, drugo komisijo pa g. Andrej Bajuk.

ŠAMPION OCENJEVANJA JE POSTAL RUMENI MUŠKAT 
VINA MUHIČ Z OCENO 18.33

Najboljša vina po sortah/zvrsteh pa so pridelali:
CVIČEK z oceno 16.13-Kočan Miran, Kotnik Zvone, Papež Alojz.
DOLENJSKO RDEČE -16.47 Marinčič Anton.
DOLENJSKO RDEČKASTO -15.67 Štrimfelj Anton.
MODRA FRANKINJA -18.30 Kotnik Anton.
ROSE - 17.10 VINA Muhič.
ŽAMETNA ČRNINA 16.33- Zupančič Anton.
DOLENJSKO BELO -16.90 Kočan Miran, Kotnik Zvone, Papež 
Alojz, VINA Muhič. 
BELA ZVRST -17.10 Peterle Franc.
LAŠKI RIZLING -17.63 Urbič Jože. 
ZELENI SILVANEC -17.07 Kotnik Anton. 
RENSKI RIZLING -16.83 Zarabec Franc. 
KERNER -17.60 Pungerčer Anica. 

PENINA -17.17 Starič Martin. 
CHARDONAY - 18.17 VINA Muhič. 
SAUVIGNON - 18.23 VINA Muhič. 
RUMENI MUŠKAT - 18.33 VINA Muhič. 

Vsem vinogradnikom čestitamo in veliko uspeha v bodočemu 
letniku. 

Vinogradniki Trebelno

Na 63. skupščini GZT sta se novoizvoljena predsednik Janez Bregant (de-
sno) in poveljnik Janez Uhan (levo) zahvalila dolgoletnemu predsedniku 
Antonu Strahu. 

Janez Bregant 
novi predsednik Gasilske zveze Trebnje

Ocenjevanje vin 
Društva vinogradnikov Trebelno
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Območno združenje RK Trebnje je v sodelovanju 
s KORK Mokronog in Trebelno

12. marca 2018  v gostilni Deu Mokronog organi-
ziralo srečanje krvodajalcev dobitnikov priznanj in 
plaket za več kot 20 krat darovano kri.

Prisotne sta pozdravila predsednica OZRK Trebnje Mojca Mi-
hevc in župan Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver. Učenci 5. 
razreda Osnovne šole Mokronog pod vodstvom mentorice Marice 
Tratar pa so pripravili kulturni program. Za glasbeno popestritev 

je poskrbel Tadej Grabnar.
Plakete in priznanja so prejeli:
MARJAN NOVAK, kri je daroval 100 krat,
ANTON PETJE, kri je daroval 80 krat,
MILENA ZORE in BRANKO ŠKARJA, kri sta darovala 60 krat.
Dobitnikom iskrene čestitke in hvala. Iskrena hvala tudi vsem 

drugim krvodajalcem, ki se prostovoljno odločate pomagati člo-
veku, čeprav ga ne poznate, da ozdravi ali preživi.   

 Irena Maver

Letos nas je 26. maja pot peljala v sosednjo Hrvaško, kjer smo 
si ogledali Etno vas Kumrovec s poudarkom na Titovi hiši in 
njegovim spomenikom. 

V vasi so še posebej zelo lepo prikazane različne obrti. Pot nas 
je naprej peljala v Bližnjo vas Gornja Stubica do Gubčeve lipe, ki 
stoji že od davnega leta 1753, ter naprej do njegovega spomenika. 

Po povratku v Slovenijo smo v Stari vasi na Bizeljskem ogledali 
znamenito Najgerjevo repnico. Repnice so slovenska posebnost 
in značilne za ta del Slovenije. Po podatkih domačinov so ne-
katere izmed njih stare že preko 120 let. Od tu naprej smo se 
odpravili še v znano gostilno Kocjan na kosilo in seveda še na 
pokušino bizeljskih vin do prijatelja Braneta. 

Izlet je organizirala Občinska organizacija združenja zveze 
borcev. Z zgodovino in drugimi posebnostmi krajev skozi katere 
smo se vozili, pa nas je na iskriv način vodil naš Rado Mervar. 

Prisrčna hvala. 

Mišo HrovatPod spomenikom Matije Gubca v Gor. Stubici

Borci na izletu 

Srečanje krvodajalcev 
Občine Mokronog-Trebelno
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Za nami so številni dogodki, ki so se v zadnjih mesecih v Sloveniji 
zvrstili ob prvi obeležitvi svetovnega dne čebel. Leta 2014 je ČZS 
podala pobudo, da 20. maj postane svetovni dan čebel. To ni kateri 
koli dan, je dan, ko slovenski čebelarji obeležujemo rojstni dan svo-
jega velikega čebelarja in učitelja, začetnika sodobnega čebelarstva 
Antona Janše (rojen 20. maja 1734), ki je deloval kot prvi učitelj 
čebelarstva na dunajskem cesarskem dvoru. Predlog je obravnavala 
Vlada Republike Slovenije in ga enotno podprla. Leta 2015 je ČZS 
na mednarodnem čebelarskem kongresu Apimondia v Južni Ko-
reji predstavila pobudo. V Apimondio – mednarodno čebelarsko 
organizacijo – je vključenih več kot 120 čebelarskih organizacij iz 
skoraj 90 držav. Vse prisotne članice so soglasno sprejele predlog. 
S tem pa se je začelo resno in trdo delo zlasti Ministrstva RS za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je s svojo ekipo opravilo 
številna bilateralna srečanja s predstavniki tujih držav in izvajalo 

promocijsko-infor-
macijske dogodke, in 
ČZS, ki je skrbela za 
strokovni vidik. Pri 
nagovarjanju odlo-
čujočih, da podpre-
jo prizadevanja za 
razglasitev svetov-
nega dne čebel, so 
pomagale tudi druge 
osebnosti iz politične 
in nepolitične sfere. 

Lani, 20. decembra 2017, je Generalna skupščina OZN v New 
Yorku soglasno potrdila, da 20. maj razglasi za svetovni dan čebel. 
Cilj tega dne je ozaveščati in izboljšati razumevanje o čebelah med 
ljudmi po vsem svetu.

V poklon temu dnevu so se v Sloveniji zgodili številni dogodki. 
Banka Slovenije je 14. maja dala v obtok spominski kovanec za 2€ 
v nakladi 1 milijon kovancev, katerega motiv je satovje v obliki 
globusa, ki prikazuje vzhodno poloblo. Na kovancu sta tudi napis 
Svetovni dan čebel in Slovenija 2018.

18. maja, je v Dvorani pod Stolom v Žirovnici potekala svetovna 
čebelarska konferenca z naslovom Globalni izzivi v čebelarstvu. 

Istega dne zvečer je v Višnji Gori potekalo odprtje interaktivne 
skulpture obeležja kranjski čebeli (avtohtona čebelja pasma, ki je 
v Sloveniji zaščitena), ki sta jo postavili Občina Ivančna Gorica in 
Čebelarska zveza Slovenije.

19. maja, je na Brdu pri Kranju potekala mednarodna ministrska 
konferenca na temo ohranitve čebel. Konference so se udeležili 
predstavniki dvaindvajsetih držav. 

Glavnemu dogodku pa smo bili priča v nedeljo, 20. maja. Ni na-
ključje, da je bilo prvo praznovanje svetovnega dne čebel v Breznici 
pri Žirovnici. V tem kraju se je namreč rodil Anton Janša. Dogodek, 
ki se ga je udeležilo približno 7000 obiskovalcev iz Slovenije in 
tujine, med njimi veliko število ponosnih slovenskih čebelarjev. 
Častni pokrovitelj dogodka in osrednji govorec je bil predsednik 
države Borut Pahor. Poleg njega so v pozdravnih nagovorih, v ka-
terih so vsi poudarili pomen čebel in nujnost ohranitve čebel tudi z 
vidika pridelave hrane, sodelovali še predsednik ČZS Boštjan Noč, 
generalni direktor OZN za prehrano in kmetijstvo Jose Graziano 
da Silva, predsednik svetovne čebelarske organizacije Apimondia 
Philip McCabe in župan občine Žirovnica Leopold Pogačar. 

Povzeto po članku 
Lidije Senič, vodje služb Čebelarske zveze Slovenije

Predsednik države Borut Pahor, medena kraljica Mateja Šoštarič in evro 
poslanec Lojze Peterle

Svetovni dan čebel
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Ljubljana, 19. april 2018 - Ob svetovnem dnevu Zemlje Ekologi 
brez meja sporočajo, da imajo dovolj. 15. septembra bomo še za-
dnjič očistili Slovenijo, nato pa bomo morali kot družba vse moči 
usmerjati v preprečevanje nastajanja odpadkov in posledično tudi 
smetenja. 

Okoljski izzivi potrebujejo našo takojšnjo pozornost. Zdaj je 
zadnji čas, da jih naslovimo. Samo s čiščenjem nam ne bo uspelo. 
“Še zadnjič” je zaveza in spodbuda, da čistilne akcije prenehajo 
simbolizirati poglavitno in edino okoljevarstveno aktivnost Slo-
venk in Slovencev. Akcija Očistimo Slovenijo 2018 bo letos tako 
predvsem svež in čist začetek za vedno čisto Slovenijo, ki jo bomo 
dosegli z zmanjševanjem, ločenim zbiranjem in ponovno uporabo 
odpadkov. “Zavest, da je odpadkov preveč, da v naravo ne sodijo 
in da moramo poiskati boljše načine za ravnanje z njimi je vodilo 
tokratnega projekta, katerega aktivnosti bodo potekale v času do 
15. septembra in tudi po njem,” namen akcije pojasnjuje vodja 
projekta, Urša Zgojznik.

Akcija bo letos potekala septembra, saj se tudi Slovenija pri-
družuje največjemu svetovnemu okoljevarstvenemu dogodku 
tega leta World Cleanup Day 2018, v sklopu katerega bo vsaj 5 % 
prebivalstva iz 150 držav od Nove Zelandije pa vse do Havajev 
čistilo v enem dnevu. Da termin akcije odstopa od tradicionalnih 
spomladanskih čiščenj pa naj ne bo izgovor za neaktivnost. Vsi smo 

odgovorni za naše okolje in dobro počutje v naši državi, skupno 
dobrobit pa lahko dosežemo tudi z drugimi družbenokoristnimi 
aktivnostmi. “Čistilne akcije s 40-letno tradicijo pomenijo, da že 
40 let nekateri odpadke nosijo npr. v gozd, drugi pa iz njega. Čas je, 
da to presežemo in se posvetimo drugim skupnostnim aktivnostim,” 
meni vodja lokalne koordinacije, Klemen Belhar.

Zadnji sistematični popis divjih odlagališč je potekal leta 2012. 
Po šestih letih bo Register divjih odlagališč ponovno celovito 
posodobljen. Kot ne bo letos poudarek le na čiščenju, tudi ne bo 
poudarek le na divjih odlagališčih. Popis bo potekal tudi ob vodo-
tokih, v okviru projekta Očistimo vode, akciji pa se pridružuje tudi 
projekt Čista obala. Jaka Kranjc, vodja popisa letošnje akcije, je ob 
tem poudaril: “Česar ne meriš, ne moreš upravljati, zato je spet čas, 
da ugotovimo, koliko odpadkov nam še kazi naravo.“

Strokovni dogodki, izobraževalna akademija, ozaveščevalna 
priporočila, programi za podjetja in šole so le nekatere načrtovane 
aktivnosti, ki bodo pred akcijo in po njej zagotavljale doseganje 
ambicije: naj Slovenija ostane čista za vedno.

Smeti mečimo tja, 
kamor spadajo

Nikakor nam ne more biti vseeno kaj se dogaja z varovanjem 
okolja in narave. 

K pisanju tega članka so me spodbudile smeti, ki jih je v za-
dnjem času neverjetno veliko ob naših lokalnih cestah.  Težko si 
predstavljam, kaj se dogaja v glavi človeka, ki se dnevno vozi po 
teh cestah in zmeraj znova odvrže plastično steklenico, škatlico 
od cigaret ali pločevinko piva. 

Svet se utaplja v smeteh. To vedno znova in znova opozarjajo v 
medijih in svarijo ljudi, da le nekaj naredijo za naravo, ki se nam 
bo zaradi vedno večjega onesnaževanja enkrat maščevala.

Količina smeti iz dneva v dan narašča. Problem je seveda v tistih 
smeteh, ki ne pridejo do smetišča, ampak ležijo na okoli. Vsekakor 
se da takšne smeti enostavno reciklirati namesto da smetijo našo 
deželo. Vendar pa je v večini primerov problem ravno v človeški 
lenobi in malomarnosti.  Preveč je namreč tistih, ki se ne zavedajo, 
da metanje stvari skozi okno predstavlja zelo velik problem. Jezi 
me predvsem dejstvo, da ljudje, ki odvržejo odpadke v naravo, 
niso kaznovani, se pa kaznuje ljudi, ki odpadke sortirajo, vendar 
nepravilno. Ti zelo hitro dobijo kazen. 

Rada grem na lep, miren sprehod v naravo. Zadnje čase vedno 
z vrečko, ki je ob vrnitvi iz sprehoda polna odpadkov, pobranih 
ob cesti, v gozdu, na travniku.

Nekaterim pač ni mar in jim bo še manj mar, če bomo drugi 
čistili njihovo »svinjarijo«. Kvečjemu se jim zdi fino, kaj pa rabijo 
oni pazit, če bo pa tako ali tako nekdo za njimi pospravil.

Tistim, ki nam ni vseeno, kje smeti pristanejo, bomo znova in 
znova, ko bomo zagledali takšen prizor na naši poti, pomagali 
tem smetem, ki niso prišle do koša, da tam vseeno pristanejo. 
Naše dobro delo pa lahko morda navdihne tudi tiste, ki brez slabe 
vesti mečejo smeti v naravo, da jo začno tudi sami bolj spoštovati. 

Jerneja Dragan

Nepravilnosti 
pri odlaganju 
odpadkov

Nadzor Medobčinskega inšpektorata nad odlaga-
njem komunalnih odpadkov na skupnih zbiralnicah 
in ekoloških otokih v Občini Mokronog-Trebelno 
je pokazal, da je NAJVEČ NEPRAVILNOSTI na 
skupni zbiralnici komunalnih odpadkov SREDNJE 
LAKNICE ter CIKAVA (ŠPANOV MOST). 

Najbolj zaskrbljujoče je, da se je med mešanimi 
komunalnimi odpadki nahaja ogromno zavržene 
hrane. Odpadki so običajno v vrečah med sabo pome-
šani, odloženi v napačne zabojnike, veliko odpadkov 
je odloženih tudi izven zabojnikov.

Vse, ki odlagate odpadke na zbiralnici Srednje 
Laknice ter Cikava (Španov most) pozivamo, da 
odpadke dosledno ločujete in odlagate v namenski 
zabojnik ter s tem prispevate k varstvu okolja ter 
nenazadnje tudi na ceno storitve ravnanja s komu-
nalnimi odpadki. 

Kam kakšen odpadek odložiti, je navedeno na 
nalepkah na zabojnikih, če ste pa v dilemi, pa lahko 
pogledate na spletno stran Komunale Trebnje d.o.o., 
kjer se nahajajo navodila ali pa jih pokličete.

Medobčinski inšpektorat

Čistimo zadnjič, ozaveščamo za vedno
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RAZGIBANI 
MALČKI

Športno društvo Mokronog v sodelovanju s podjetnim centrom 
STATERA organizira vodene gibalne urice za vaše  malčke: 

PRIJAVE SE ZBIRAJO DO ZAPOLNITVE MEST NA: 

razgibani.malcki@gmail.com

• baby fit od 6 tednov do 12 mesecev + mamice

• fit malčki od 1 do 2 let

• gibalčki od 2 do 4 let

OD OKTOBRA DALJE V

 MALI TELOVADNICI 

OSNOVNE ŠOLE MOKRONOG. 


