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Obiskovati šolo, 
ne pomeni le učiti 
se. Pomeni mno-
go več. Pomeni 
tud i  dr u ženje , 
sklepanje prija-
teljstev… Šola je 

tudi pomemben dejavnik pri oblikovanju 
človekove osebnosti in pomemben obliko-
valec vzgojne poti vsakega posameznika in 
skupin. 

2. septembra so se učenci vrnili v šolske 
klopi. Ta dan je bil poseben predvsem za 
prvošolce. To je generacija otrok, rojenih 
leta 2013, ki so prvič prestopili šolski prag. 
V naši občini je to število nekoliko manjše 
kot v preteklih letih. Le 29 jih je. Od tega 20 v 
Osnovni šoli Mokronog in 9 na Podružnični 
šoli Trebelno. 

Sicer je pa letos tudi na nacionalni ravni 
nekoliko bolj sušno leto, kar se tiče prvošol-
cev. 20.840 jih je, oz. 1.074 manj kot v prete-
klem šolskem letu. Morda bo zanimiv tudi 
podatek, da imamo z novim šolskim letom 
v OŠ Mokronog skupaj kar 290 učencev, od 
tega 50 na Trebelnem. 

Poglejmo še v vrtec. S 1.9.2019 Vrtec 
Mokronožci obiskuje 128 otrok, od tega 90 
v Mokronogu in 38 na Trebelnem. Konec 
šolskega leta 2018-2019 smo imeli kar 85 % 
vključenost vseh otrok v vrtec, od tega pa je 
31 otrok obiskovalo vrtec zunaj občine. To 
v odstotkih pomeni 18 %. 

Če bo v jeseni še vedno izkazana potreba 
po odprtju dodatnega oddelka vrtca, ga 
bomo, po zdajšnjih predvidevanjih, 1. de-
cembra to namero tudi uresničili. 

Na tem mestu se zahvaljujem domačim 
gasilcem, zvezi šoferjev in avtomehanikov 
Trebnje, policijski postaji Trebnje, kolektivu 
OŠ Mokronog in PŠ Trebelno in vsem dru-
gim, ki ste prvi teden šolskega pouka skrbeli 
za povečano varnost naših šolarjev. 

Vsem učencem, dijakom in študentom 
želim, da bi jim bilo obiskovanje šole, preda-
vanj in vključenost v različne izobraževalne 
aktivnosti, v veselje in ponos. 

Od vzgojiteljev in pedagoških delavcev 
pa pričakujem veliko dobre volje in čim več 
dobrih rezultatov. Nenazadnje, materialni in 
prostorski pogoji za izvajanje izobraževalnih 
procesov so zagotovljeni. 

Sicer pa v občini tekoče izvajamo aktiv-
nosti, ki jih terjajo sprejeti programi. Izjema 
je le projekt KOLESARSKA POVEZAVA 
TREBNJE-MIRNA-MOKRONOG, ki žal ne 
bo uresničen. Naj na tem mestu spomnim: 
v sklopu instrumentov DOGOVOR ZA RA-
ZVOJ REGIJ si je Občina Mokronog-Trebel-
no zadala cilj vzpostavitve medobčinske ko-
lesarske povezave, ki bi povezovala Trebnje 
z Mirno in Mokronogom. Osnovni namen 
kolesarskih povezav je bil ureditev varnega 
kolesarskega prometa med vsemi tremi 
občinami. Medtem, ko je bil pripravljavec 
vse potrebne projektne dokumentacije, to je 
ACER Novo mesto, v fazi največje intenzi-
tete, se je občina Mirna odločila za odpoved 
sodelovanja v skupnem projektu, h kateremu 
smo pristopile občine Trebnje, Mirna in Mo-
kronog-Trebelno. To pa posledično pomeni, 
da Dogovor za razvoj regij, ki je bil ključni 
izvedbeni instrument regionalne politike v 
programskem obdobju 2014-2020, več ne 
drži. Z odstopom Mirne, obe občini tako 
Mirna kot Mokronog-Trebelno, izgubita 
možnost pridobitve evropskih sredstev iz 
naslova Razvoja regij.

Verjetno se boste občani z menoj strinjali, 
da smo s to »izgubo« zamudili veliko pri-
ložnost. Vzpostavitev kolesarske povezave 
Trebnje- Mirna-Mokronog, bi bistveno 
izboljšala prometno varnost na območju 
vseh treh občin, pa tudi izboljšala kakovost 
bivanja prebivalcev.

Ostajamo pa še naprej vpeti v Dogovor 
za razvoj regij s predvidenim financiranjem 
gradnje infrastrukture v Poslovni coni 
Puščava. Tam bo namreč znan investitor že 

v prihodnjem letu gradil svoje poslovne in 
proizvodne prostore, pred tem pa bo Občina 
zgradila potrebno dostopno cesto in ostalo 
infrastrukturo. 

In še nekaj stavkov o trški ploščadi, oz. t.i. 
fontani na njej. Vem, da se nekateri sprašuje-
te: »kaj za božjo voljo počnejo odgovorni na 
občini, da se ne zamislijo nad praznim baze-
nom in vprašanjem, čemu je pravzaprav na-
menjen«. Na to nas nekateri na to opozarjate 
tudi pisno.  Še kako se zavedamo obstoječega 
stanja in tudi tega, da tako kot je, kraju ne 
prinaša nikakršne dodane vrednosti. 

Glavni vzrok za to, da fontana ne odraža 
pričakovanega namena, je vodni kamen. 
Ta se ob pretoku vode intenzivno nabira 
na stenah marmorja, kar posledično zelo 
kmalu postane vse skupaj, milo rečeno, 
grdo. Z nobeno od sedaj vgrajenih tehničnih 
naprav, nalaganja vodnega kamna, nismo 
uspeli preprečiti. Drugi vzrok so zelo pogoste 
napake, ki se iz različnih razlogov pojavljajo 
na strojnih napravah v podzemnem jašku, 
največkrat zaradi  podtalne in nadzemne 
meteorne vode, ki še posebej ob deževnih 
dneh poplavljajo strojnico. 

In sedaj rešitev, h kateri se nagibamo! 
Na trško ploščad želimo povabiti škrate 

Mokronožce. K ustvarjanju te zgodbe smo 
povabili skupino znanih ljudi, v katero so 
vključeni poleg odgovornih iz občinske 
uprave še: Stane Peček - avtor zgodb o Mo-
kronožcih, Jakob Meglič - domačin iz znane 
kamnoseške družine, Jernej Mali – kipar in 
Darjan Slak - oblikovalec hortikulturnih 
površin. 

Idejna vizualizacija načrtovane zgodbe bo 
pripravljena do druge polovice novembra, 
in jo bomo objavili na spletni strani občine. 

Do takrat pa SREČNO!
Anton Maver, župan

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 

V začetku leta 2018 začete spremembe 
Občinskega prostorskega načrta Občine 
Mokronog-Trebelno, SD2 OPN, so v fazi 
zaključnih usklajevanj s ključnimi nosilci 
urejanja prostora. 

Čeprav smo z drugimi spremembami in 
dopolnitvami OPN posegli zgolj v izved-
beni del prostorskega akta naše občine, 
pri tem postopku gre skoraj izključno 
samo za manjše individualne posege, so se 
usklajevanja z nekaterimi od nosilcev ure-
janja prostora vseeno izkazala za trd oreh. 
Trenutno se na občini še vedno usklaju-
jemo s tremi od petih ključnih nosilcev 
urejanja prostora, Ministrstvom za okolje 

in prostor, Ministrstvom za kmetijstvo 
in Direkcijo RS za vode. Ostalih več kot 
20 strokovnih služb in ministrstev so že 
podali pozitivna mnenja. Po prejetju pre-
ostalih treh mnenj bomo Ministrstvo za 
okolje in prostor, Sektor za celovito presojo 
vplivov za okolje zaprosili še za odločbo, 
da v postopku SD2 OPN Okoljsko poro-
čilo ni potrebno. Javno razgrnitev drugih 
sprememb in dopolnitev OPN lahko tako 
v najboljšem primeru pričakujemo konec 
letošnjega leta. 

Pripravila: 
mag. Mateja Podgoršek, višja svetoval-

ka za okolje in prostor 

Dober dan

Spremembe in dopolnitve OPN
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Občinski svet je v 
poletnih mesecih opravil 
dve seji občinskega sveta: 
5. redno sejo, dne 3. julija 
2019 in 2. dopisno sejo, 
dne 12. avgusta 2019.  

Na 5. redni seji je bilo na dnevnem redu 
8 točk.

Osrednje točke so bili trije elaborati o 
oblikovanju cene izvajanja storitev javne 
službe: ravnanje z odpadki na območju 
Občine Mokronog-Trebelno, odvajanje 
in čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode na območju Občine Mo-
kronog-Trebelno ter oskrbe s pitno vodo 
na območju Občine Mokronog-Trebelno. 
Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno 
je  sprejel Sklep o oblikovanju cene izva-
janja storitev javne službe ravnanja z od-
padki na območju Občine Mokronog-Tre-
belno, Sklep o oblikovanju cene izvajanja 
storitev javne službe odvajanje in čiščenje 
komunalne in padavinske odpadne vode 
na območju Občine Mokronog-Trebelno, 
ki ne vključuje cen za storitve povezane z 
greznicami in MKČN in  Sklep o obliko-
vanju cene izvajanja storitev javne službe 
oskrbe s pitno vodo na območju Občine 
Mokronog-Trebelno.

Pri točki Premoženjsko pravne zadeve je 
Občinski svet obravnaval 4 zadeve:
 Odločal je o odkupu posebnega sku-

pnega dela stavbe – Stari trg 17:
SKLEP: Občinski svet Občine Mokronog-

-Trebelno odobri pravni posel odkupa 
nepremičnine del stavbe 1412-85-7 v 
višini 670,00 €. 

 Odločal je o prodaji kmetijskih ze-
mljišč na Jagodniku:

SKLEP: Občinski svet Občine Mokronog-
-Trebelno v skladu s predlogom odobri 
pravni posel prodaje nepremičnin parc. 
št. 1319 in 1325, obe k.o. 1417-Ornuška 
vas po postopku, določenem z Zakonom 
o kmetijskih zemljiščih.

 Odločal je o prodaji stavbnega ze-
mljišča v Ribjeku:

SKLEP: Občinski svet Občine Mokronog-
-Trebelno odobri pravni posel prodaje 
nepremičnine parc. št. 1715/4 k.o. 
1411-Ostrožnik po metodi neposredne 
pogodbe in po izhodiščni ceni 5.880,00 
€. 

 Odločal je o predlogu ukinitve sta-
tusa javnega dobra in odločanje o 

razpolaganju z zemljiščem na pod-
lagi menjave:

SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Mokronog-

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

2. Občinski svet, v skladu s predlogom, 
odobri razpolaganje z nepremičnim 
premoženjem Občine Mokronog-
-Trebelno po metodi neposredne 
pogodbe o menjavi zemljišč.

2. dopisna seja Občinskega sveta je 
obravnavala: »Dopolnitev letnega 
načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem občine Mokronog-
-Trebelno za leto 2019«.

Potrebna je bila »Dopolnitev letnega 
načrta razpolaganja z nepremičnim premo-
ženjem občine Mokronog-Trebelno za leto 
2019«, in sicer zaradi prodaje nepremični-

ne v PC Puščava, ki je vezana na projekt 
pridobitve evropskih sredstev iz Sklada za 
razvoj regij v okviru izvajanja investicije 
»Ureditev poslovne cone Puščava - 1. faza«. 
Glede na to, da ob pripravi letnega načrta ni 
bilo mogoče predvideti prodaje omenjene 
parcele, saj je do spremembe vloge za prido-
bitev evropskih sredstev prišlo po sprejemu 
načrta ravnanja, je dopolnitev utemeljena.  
Sprejeta sta bila       

SKLEPA:
• Občinski svet Občine Mokronog-Tre-

belno sprejme prvo dopolnitev načrta 
razpolaganja z nepremičnim premo-
ženjem Občine Mokronog-Trebelno za 
leto 2019 v predloženi vsebini.

• Občinski svet Občine Mokronog-Tre-
belno v skladu s predlogom soglaša s 
prodajo nepremičnega premoženja, ki 
je navedeno v dopolnitvi letnega načrta 
za leto 2019.

Mojca Pekolj, direktorica OU

Prispevajmo k večji 
varnosti udeležencev v 
prometu 

S ciljem zagotovitve čim večje varnosti udeležencev v prometu želimo vse 
občane in občanke opozoriti na obvezno obrezovanje in vzdrževanje živih 
mej, grmičevja dreves in ostale vegetacije na površinah ob cesti tako, da sta 
zagotovljena preglednost ceste in prost profil ceste ter da je vidna in dostopna 
prometna signalizacija. Prav tako je potrebno obrezati vegetacijo ob pločni-
kih, saj le-ta velikokrat zaradi razraščenosti ovira varnost pešcev in drugih 
udeležencev v prometu. 

V praksi to pomeni:
– da je prepovedano postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trte ali druge 

visoke nasade ali poljščine, ki bi ovirale preglednost cestišča,
– zaradi preglednosti višina žive meje ne sme presegati višine 75 cm od nivoja 

vozišča,
– drevesa, ki rastejo ob omenjenih cestah, morajo biti obrezana tako, da je prosta 

višina nad cesto najmanj 4,5 m,
– da mora biti po širini grmičevje ali drevje obrezano najmanj do zunanjega roba 

bankine.  
Glede na navedeno vse občane in občanke opozarjamo, da upoštevajo opo-

zorilo in obrežejo žive meje in drugo vegetacijo na svojih površinah ob cestah 
in s tem zagotovijo prometno varnost. V prihodnjih mesecih bo medobčinski 
inšpektorat izvajal nadzor nad ustreznostjo vzdrževanja vegetacije ob cestah.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Poročilo s sej Občinskega sveta
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Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Mokronog-Trebelno (v 
nadaljevanju: SPVCP) se je 28. avgusta 2019 
sestal na 1. redni seji SPVCP. Na seji je bilo 
prisotno 6 članov (1 opravičeno odsoten), 
na dnevnem redu pa je bilo 7 točk.
1. Za predsednika SPVCP je bilo soglasno 

potrjen Marko Kostrevc.
2. Sprejet je bil program dela SPVCP za šol-

sko leto 2019/2020. SPVCP bo: s svojim 
delovanjem in preventivnimi akcijami 
vplival na boljšo prometno varnost vseh 
udeležencev v prometu, sodeloval z re-
publiškimi sveti za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu, opravljal naloge na 
podlagi predpisov in sklepov občinskega 

sveta s področja preventive in vzgoje v 
cestnem prometu, pomagal pri izpeljavi 
akcije »Začetek šolskega leta« (v sodelo-
vanju s šolo, policijo, Združenjem šofer-
jev in avtomehanikov (ZŠAM), gasilci, 
medobčinskim inšpektoratom, starši, 
itd.) in drugimi nacionalnimi akcijami, 
podal oceno in izdajo mnenja o novih 
predlogih varnih in nevarnih šolskih 
poteh, obravnaval pobude in pritožbe 
občanov glede prometne signalizacije.

3. Za večjo varnost otrok v in iz šole je bil 
oblikovan urnik varovanja otrok na pre-
hodih za pešce v neposredni bližini OŠ 
Mokronog in PŠ Trebelno (v sodelovanju 
z ZŠAM in gasilci), obnovljene so bile 

talne označbe pred šolami, zagotovil se 
je preventivni material, ki se bo razdelil 
prvošolcem, izvajali se bodo nadzori s 
strani policije in medobčinskega redar-
stva v prvem tednu novega šolskega leta, 
v bližino šol se bosta postavila prikazo-
valnika hitrosti.

4. SPVCP je obravnaval 9 pobud občanov 
za dopolnitev oz. spremembo prometne 
signalizacije na območju občinskih 
cest v Občini Mokronog-Trebelno. Na 
podlagi strokovne presoje o smiselnosti 
postavitve predlagane prometne signa-
lizacije in ogleda na terenu, bo izdan 
ustrezen upravni akt.

Bojan Pucelj, tajnik SPVCP

Obvestilo o 
javnem razpisu 
Za dodelitev štipendij dijakom in 
študentom Občine Mokronog-
Trebelno za šolsko oziroma študijsko 
leto 2019/2020

1. Predmet javnega razpisa: Podelitev štipendij dija-
kom in študentom Občine Mokronog-Trebelno za šolsko 
leto 2019/2020.

2. Okvirna vrednost in število štipendij: Dodeljene 
bodo 3 štipendije, in sicer 2 za dijake in 1 za študente. 
Višina štipendije za dijake bo znašala 100,00 EUR me-
sečno, za študente pa 130,00 EUR mesečno.

3. Vsebina prijave: Prijava na razpis mora biti izdelana 
izključno po prijavnem obrazcu, ki je sestavni del javnega 
razpisa.

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

5. Rok za oddajo prijave in način oddaje: Prijavo z 
vsemi potrebnimi dokazili je potrebno oddati v zaprti 
kuverti najkasneje do 15. 10. 2019, in sicer osebno v 
sprejemni pisarni občine ali po pošti kot priporočeno 
pošiljko na naslov: Občina Mokronog-Trebelno, Pod 
gradom 2, 8230 Mokronog z oznako »Ne odpiraj – vloga 
za podelitev štipendije«.

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

7. Celotna razpisna dokumentacija je objavljena na 
spletni strani Občine Mokronog-Trebelno www.mo-
kronog-trebelno.si 

Direktor Komunale Trebnje Stanko Tomšič in predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor sta prerezala trak in tako predala svojemu namenu 
nov poslovno-logistični center Komunale Trebnje. 

S poslovanjem na novi lokaciji Komunala s svojo logistiko ne bo 
obremenjevala mesta Trebnje, hkrati pa bo prijaznejša do zaposlenih in 
uporabnikov komunalnih storitev. Vrednost naložbe je bila približno 
3,5 milijona evrov. Komunala je za nakup zemljišča, vso dokumentacijo, 
plačilo komunalnega prispevka in ostalo dala še približno pol milijona 
evrov. Slavnostni gost odprtja je bil predsednik republike Borut Pahor, ki 
je skupaj z direktorjem Stankom Tomšičem po blagoslovu tudi prerezal 
trak in si ogledal novo poslovno stavbo. Na slovesnem dogodku so se 
sicer zbrali sedanji in nekdanji zaposleni v Komunali Trebnje, župani 
vseh štirih občin soustanoviteljic – Alojzij Kastelic, Anton Maver, Du-
šan Skerbiš in Andrej Martin Kostelec, predsednik upravnega odbora 
Zbornice komunalnega gospodarstva Miran Lovrič, predstavniki iz-
vajalcev, med drugim direktor GPI Tehnike Drago Muhič in direktor 
projektantskega biroja Esplanada Rupert Gole, poslovni partnerji in 
številni občani. Dogodek so z glasbo obogatili učitelji Glasbene šole 
Trebnje, s petjem mlada sopranistka Jerica Steklasa, z izbrano besedo 
pa ga je povezovala Petra Krnc Laznik. 

Mojca Pekolj

Poročilo s seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Komunala Trebnje v novem 
poslovno-logističnem centru

V petek, 21. junija, so slavnostno predali v namen in 
uporabo nov poslovno-logistični center Komunale Trebnje. 
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Julija je Komunala 
Trebnje d.o.o. zaključila 
vzdrževalna dela na 
mostovih pred naseljema 
Križni Vrh in Log, kjer je 
tudi asfaltirala vozišče čez 
mostova ter namestila 
obojestranske varovalne 
ograje.

 Sanirane so tudi večje udarne jame in 
urejene mulde na mestih kjer odvodnjava-

nje padavinskih voda ni bilo učinkovito.
Avgusta je Komunala Trebnje d.o.o. na 

območju naselja Pugled pri Mokronogu 
začela s sanacijo mostu, ki je bil zaradi ero-

zije temeljev mostu nevaren za uporabnike 
ceste. Cesta preko mostu bo predvidoma 
zopet prevozna konec septembra letošnjega 
leta.

V poletnem času je bilo na območju Ob-
čine Mokronog-Trebelno obnovljenih 5 od-
sekov občinskih cest, in sicer Pod Gradom 
– Frenga, Sv. Vrh – Brezovec, Bogneča vas, 
Dolenje Zabukovje – Suho Brezje ter Flori-
janska cesta. Dela na posameznih odsekih 
so obsegala zamenjavo spodnjega ustroja 
ceste, izvedbo asfaltne plasti, obnovo in 
ureditev odvodnjavanja, ureditev bankin 

in obnovo prometne signalizacije. Hkrati 
z obnovo navedenih odsekov je izvajalec 
asfaltiral tudi cesto v Čilpahu, in sicer na 
odseku kjer smo lani gradili javni vodovod. 
Z usklajenostjo oz. sodelovanjem med iz-
vajalci del, uporabniki cest in neposredno 
tam živečimi občani, je izvedba del na vseh 
odsekih potekala brez večjih zapletov.

Bojan Pucelj, Občinska uprava

Most_Križni Vrh

Most_Pugled pri Mokronogu

Florijanska cesta Bogneča vas

Sv. Vrh - Brezovec Pod Gradom – Frenga

Most_Log

Dolenje Zabukovje – Suho Brezje

Redno in investicijsko vzdrževanje občinskih cest 
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Nosilna tematika letošnjega 
meseca varstva pred požari je 
namenjena Požarni varnosti 
v večstanovanjskih objektih. 
V Sloveniji je 10.045 večstano-
vanjskih objektov z več kot 8 
stanovanji v enem objektu, v 
teh objektih pa je skupaj 261.397 
stanovanj. Vsakodnevna praksa 
nam kaže, da so stanovalci v 
večstanovanjskih objektih še 
vedno premalo osveščeni in po-
učeni o požarni varnosti v nji-
hovih stanovanjih in objektih.

Zato bomo ob letošnjem me-
secu požarne varnosti stanoval-

ce v večstanovanjskih objektih 
osveščali o požarni varnosti 
v večstanovanjskih objektih 
in njihovih stanovanjih. Prav 
tako pa bomo z osveščanjem o 
požarni varnosti v stanovanjih 
prispevali k osveščenosti vseh 
ostalih, ki ne živijo v večsta-
novanjskih objektih. Pouda-
rek osveščanja bo na Požarni 
varnosti v skupnih prostorih, 
Požarni varnosti na zunanjih 
površinah, Evakuaciji, Požarni 
varnosti v samem stanovanju in 
o uporabi številke 112.

Gasilska zveza Trebnje

Odvoz grezničnih vsebin in 
preostanka iz malih čistilnih naprav
(informacija občanom)

Občinski svet je na 5. redni seji med drugim obravnaval tudi Ela-
borat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje 
in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na območju 
Občine Mokronog-Trebelno v okviru katerega je Komunala Treb-
nje v skladu z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) oblikovala cene 
tudi za storitve prevzema vsebine in ravnanja z vsebino nepre-
točnih greznic, prevzema blata in ravnanja z blatom iz obstoječih 
greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav. Občinski svet je 
to novo storitev v sprejem preložil na naslednji elaborat, ki bo 
predvidoma v obravnavi v naslednjem letu.

Pomembno je poudariti, da način oziroma dinamika odvoza in 
obračuna grezničnih vsebin ni v pristojnosti niti občine niti ko-
munale, temveč je določen v Uredbi o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17). 

Iz 19. člena in iz 21. člena Uredbe MEDO izhaja, da se storitve 
prevzema vsebine in ravnanja z vsebino nepretočnih greznic, 
prevzema blata in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali 
malih komunalnih čistilnih naprav ter obratovalnega mo-
nitoringa za male komunalne čistilne naprave uskupinjajo 
in zaračunavajo po isti ceni, ki je izračunana kot povprečje 
stroškov izvajanja posameznih storitev znotraj skupine. 

21. člen iste Uredbe določa, da je enota količine storitve prevzema 
vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema 
blata in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali malih komu-
nalnih čistilnih naprav ter obratovalnega monitoringa za male 
komunalne čistilne naprave izražena v m3 opravljene storitve, 
za katero se šteje količina dobavljene pitne vode, ki se odvaja v 
nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno 
čistilno napravo. Glede na navedeno na mesečni strošek vpliva 
izključno količina porabljene vode po vodomeru oziroma določeni 
pavšal za tiste uporabnike, ki na javni vodovod niso priključeni. 
Logika uredbe je v tem, da je od količine dobavljene vode odvisen 
nastanek biološkega blata, ki se ga odpelje v okviru javne službe.

Izvajalec mora vsebine grezničnih vsebin prazniti najmanj 
enkrat na 3 leta. Tak najnižji obseg storitve je predviden tudi v 
kalkulaciji cene, ki jo je pripravila Komunala Trebnje. Po po-
svetovanju z nekaterimi sosednjimi komunalami, ki so odvoz 
že uvedle, je tudi pri njih tako. Prepričani smo, da je za večino 
imetnikov greznic tak način obračuna tudi najugodnejši. 

Pri tem bi opozorili, da pri izračunani ceni ne gre le za stro-
šek odvoza grezničnih vsebin ampak velik strošek predstavlja 
čiščenje in ravnanje z blatom. Upoštevati je potrebno strošek 
dehidracije in končne dispozicije blata. Dehidriano blato je ne-
varni odpadek in ga od Komunale, na podlagi javnega naročila 
prevzemajo podjetja, ki se ukvarjajo z ravnanjem s tovrstnimi 
nevarnimi odpadki.  

Glede na veljavno zakonodajo ter tudi z vidika skrbi za naše 
okolje smo k rednemu odvozu grezničnih vsebin dolžni pri-
stopiti. Postopke bomo izpeljali tako, da bo sam način odvoza 
za povzročitelje čim manj obremenjujoč. Vsekakor boste upo-
rabniki pred uvedbo novega načina odvoza grezničnih vsebin 
o načinih odvoza in ostalih podrobnostih ustrezno obveščeni. 

Stanko Tomšič, direktor Komunale Trebnje
Mojca Pekolj, direktorica OU

Požar Levji dvori v Trebnjem

Zadnji avgustovski dan je v 
PGD Groblje (GZ Šentjernej) 
potekalo regijsko tekmovanje v 
orientaciji gasilske mladine za 
15 ekip iz GZ Novo mesto, 12 
ekip iz GZ Šentjernej in 16 ekip 
iz GZ Trebnje. Na razglasitvi 
rezultatov se je naših 16 tekmo-
valnih ekip zelo dobro uvrstilo: 
pionirji: PGD Sveti Križ - 1. mesto, 
PGD Občine - 2. mesto, PGD Sveti Križ 
1 – 7. mesto
pionirke: PGD Trebelno – 1. mesto, PGD 
Štatenberk – 5. mesto, PGD Trebnje – 6. 
mesto

mladinci: PGD Mokronog – 2. mesto, 
PGD Trebelno – 3. mesto, PGD Štaten-
berk – 6. mesto
mladinke: PGD Trebelno – 1. mesto, PGD 
Štatenberk1 – 2. mesto, PGD Štatenberk 
– 3. mesto
gasilci pripravniki: PGD Dobrnič – 1. 
mesto, PGD Občine – 2. mesto, PGD 
Velika Strmica – 4. mesto
gasilke pripravnice: PGD Log – 4. mesto

Za dosežene rezultate vsem 
tekmovalkam in tekmovalcem 
ter mentorjem izrekamo zahva-
lo in iskrene čestitke! 

GZ Trebnje

Oktober – 
mesec požarne varnosti

Naše ekipe odlične 
na regijskem tekmovanju
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150 let Požarne brambe

Za slovenske gasilce je leto 2019 še posebej slavnostno, saj pra-
znujemo 150-letnico ustanovitve prve Požarne brambe v Metliki  
in s tem 150 let organiziranega gasilstva v Sloveniji, 70 let Gasilske 
zveze Slovenije ter 50 let Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka 
Božiča v Metliki.

Predsednik republike Slovenije je v počastitev teh dogodkov 
v začetku meseca julija priredil sprejem predstavnikov organov 
Gasilske zveze Slovenije v Veliki dvorani Predsedniške palače v 
Ljubljani. Ob tem je vročil listine o častnem pokroviteljstvu nad 
dogodki ob praznovanju 150-letnice gasilstva na Slovenskem.

»Bazenčkanje« uspešnih 
pionirjev PGD Mokronog

Ob zaključku vročih poletnih počitnic so se pionirji PGD Mokro-
nog osvežili v bazenu. Tako smo se jim zahvalili za njihov preživeti 
prosti čas med gasilci in udeležbo na vseh gasilskih vajah, ki so 
prinesle odlične rezultate tudi na tekmovanjih. Naj se pohvalimo, 
da so pionirji letos dosegli 1. mesto na tekmovanju Gasilske zveze 
Trebnje in tudi na regijskem tekmovanju dolenjske regije ter si s tem 
prislužili udeležbo na državnem tekmovanju. Pionirji, v prihodnje 
si želimo še več sodelovanja z vami, da boste nekoč odrasli v prave 
operativne gasilce in pomagali tistim, ki bodo pomoč potrebovali. 
Zahvala pa gre tudi gostiteljema osvežujočega dogodka, Snežki 
in Rudiju Bizjaku, obema aktivnima članoma PGD Mokronog 
za sprejem gasilske mladine v svoj bazen ter prijazno pogostitev.

Mentorji PGD Mokronog

Zanimiv in bogat program je 
spodbudil veterane in veteranke 
iz gasilskih društev Trebelno, 
Mokronog, Velika Strmica, Sve-
ti Rok, Štatenberk in Sveti Križ, 
da so se številčno odzvali na 
povabilo na izlet v Hrvaško  Za-
gorje. Komisija za veterane pri 
Gasilski zvezi Trebnje (GZT), 
ki ji predseduje Stane Muhič iz 
PGD Štatenberk, je po sprejetem 
programu tekočega leta izvedla 
ekskurzijo. Zanimanje zanjo je 
bilo izjemno veliko, zato se je 

komisija odločila, da isti pro-
gram izpelje v dveh dneh. Tako 
sta po dva avtobusa starejših ga-
silk in gasilcev iz prostovoljnih 
gasilskih društev Temeniške in 
Mirnske doline zadnji četrtek 
in petek letošnjega aprila odpo-
tovala na zanimivo enodnevno 
ekskurzijo v Hrvaško Zagorje. 
Ogledali so si Muzej in vas na 
prostem v Kumrovcu z rojstno 
hišo Josipa Broza Tita. Odpeljali 
so se tudi do spomenika Matije 
Gubca, nato pa nadaljevali pot 

do največjega hrvaškega sveti-
šča Marija Bistrica ter zaključili 
z ogledom dvorca Trakošćan.

Zanimiv in bogat program je 
ponudil mnogo lepih znameni-
tosti različnih obdobij, ki sta jih 
posamezni skupini še dodatno 
približala in opolnomočila vo-
diča Vinko in Maja. K tako lepi 
udeležbi so prav gotovo pripo-
mogli požrtvovalni predsedniki 
komisij prostovoljnih gasilskih 
društev s poštenim delom na 
terenu, z osebnim stikom, prija-

znimi besedami povabil in bolj 
natančno obrazložitvijo progra-
ma ter tudi z obiskom ob po-
biranju participacije. Komisija 
veteranov GZT se tako iskreno 
zahvaljuje vsem udeležencem 
ekskurzije, vodički Maji in Vin-
ku, predsednikom veteranskih 
komisij po društvih za odlično 
sodelovanje, Kmetijski zadrugi 
Trebnje, GZT za delno sofinan-
ciranje projekta ter prevozniku 
Prijatelj iz Šentruperta. 

D. R. Foto: arhiv 
Komisije za veterane GZT

Gasilsko regijo Dolenjska so zastopali predstavniki, ki v tem mandatu 
delujejo v organih Gasilske zveze Slovenije. Od leve: Martin Lužar, Andrej 
Grgovič, Borut Pahor, Snežka Bizjak, Janez Bregant

STANISLAV BEVEC, član 
PGD Trebelno , je po uspešno 

opravljenem tečaju in izpitu postal 
gasilski častnik. 

ISKRENE ČESTITKE! 

Veteranke in veterani na ekskurzijo
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Intervencije:
10.6. Požar stanovanjske hiše, 
Žalostna gora
22.6. Odpravljanje posledic 
neurja, čiščenje cestišča in dvo-
rišč, Mokronog
24.6. Odpravljanje posledic ne-
urja, čiščenje meteornega jaška, 
Martinja vas
2.7. Odstranjevanje podrtih 
dreves Gorenji Mokronog in 
Dolenje Laknice
4.7. Odstranjevanje podrtega 
drevesa s strehe gospodarskega 
objekta, Martinja vas

Usposabljanja:
2.3. Tečaj za prve posredovalce 
(7 gasilcev, 1 dan)
11.4. Testiranje sodnikov gasil-
skih in gasilsko športnih tek-
movalnih disciplin (2 gasilca, 
1 dan)
7.6. Tečaj specialnosti tehnično 
reševanje (2 gasilca, 3 dni)

Operativne vaje:
8.3. Redne operativne vaje
12.4. Redne operativne vaje
27.4. Vaja GPO Mokronog-
-Trebelno: predstavitev nove 
avtolestve PGD Trebnje
10.5. Redne operativne vaje
19.7. Redne operativne vaje
16.8. Redne operativne vaje

Tekmovanja:
2.3. Kviz gasilske mladine: Pio-
nirji 2 (7. mesto), Pionirji 4 (13. 
mesto), Pionirji 3 (24. mesto), 
Pionirji 1 (29. mesto), Priprav-
niki (5. mesto)

16.3. SSV Gabrje - 2. tekma za 
pokal DR: Člani A (8. mesto)
23.3. SSV Lukovek - 3. tekma za 
pokal DR: Člani A (14. mesto, 
skupno 9. mesto)
11.5. Tekmovanje v gasilski 
orientaciji: Pionirji 2 (5. mesto), 
Pionirji 1 (6. mesto), Pionirke (5. 
mesto), Mladinci 1 (1. mesto), 
Mladinci 2 (5. mesto), Mladin-
ke (11. mesto), Pripravniki (8. 
mesto)
25.5. Tekmovanje starejših ga-
silcev - 1. tekma za pokal DR v 
GZ Šentjernej (7. mesto)
26.5. Tekmovanje starejših ga-
silcev - 2. tekma za pokal DR v 
GZ Novo mesto (7. mesto)
1.6. Mladinsko tekmovanje 
GZT: Pionirji 1 (1. mesto), 
Pionirji 2 (8. mesto), Mladinci 
(1. mesto)
2.6. Tekmovanje GZT: Člani A 
(4. mesto), Člani B (1. mesto), 
Starejši gasilci (2. mesto)
2.6. Tekmovanje starejših ga-
silcev - 3. tekma za pokal DR v 
GZ Trebnje (7. mesto, skupno 
6. mesto)
16.6. Regijsko tekmovanje Ga-
silske regije Dolenjska na Mirni: 
Pionirji (1. mesto), mladinci (8. 
mesto), Člani A (10. mesto), Čla-
ni B (7. mesto), Starejši gasilci 
(2. mesto)
20.7. Gasilske igre brez meja 
Veliki Cirnik
31.8. Regijsko tekmovanje v 
gasilski orientaciji: mladinci 
(2. mesto)

Ostale aktivnosti:
22.3. Gostovanje in udeležba na 
64. skupščini GZ Trebnje
23.3. Prevzem petih kompletov 
osebne zaščitne opreme (jakna, 
hlače, čelada, podkapa, rokavi-
ce, škornji, pas)
25.3. Inšpekcijski nadzor s stra-
ni Inšpektorata RS za varstvo 
pred naravnimi in drugimi 
nesrečami
5.4. Čistilna akcija obcestnih 
površin našega požarnega oko-
liša
13.4. Strokovna ekskurzija PGD 
Mokronog
4.5. Gasilski vodni slavolok na 
poroki člana PGD Mokronog
5.5. Praznovanje Florjanovega
5.6. Pogreb člana PGD Mo-
kronog
12.6. Obisk vrtičkarjev OŠ 
Mokronog
14.6. Udeležba na praznovanju 
ob 135-letnici PGD Trebnje in 
prevzemu nove avtolestve

15.6. Gasilski dan za mladino. Z 
gasilsko-športnimi ter vodnimi 
disciplinami smo gostili mladi-
no celotnega GPO Mokronog-
-Trebelno ter PGD Sveti Rok.
22.6. Aktivna udeležba na Kre-
sni noči 2019
24.6. Udeležba na praznovanju 
70-letnice PGD Sveti Križ
29.6. Taborjenje gasilske mladi-
ne (udeležba s šestimi otroki in 
štirimi mentorji)
13.7. Udeležba na praznovanju 
120-letnice PGD Šentrupert

Vsem ekipam in njihovim 
mentorjem iskrena hvala za 
vaš trud in čestitke za dosežene 
rezultate na vseh tekmovanjih. 
Ekipi mladincev pa veliko gasil-
skega znanja in športne sreče v 
soboto, 14.9.2019 na državnem 
tekmovanju v gasilski orientaci-
ji, ki bo letos na Kopah.

Matjaž Lovše

PGD Mokronog v obdobju marec – avgust 2019

Odlični 1. pionirji in mladinci na tekmovanju Gasilske zveze Trebnje. Člani B odlično 1. mesto na tekmovanju GZT

Starejši gasilci odlično 2. mesto na tekmovanju GZT
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Brezovec, vinska gorica na območju 
Mokronoga, je bila tretjo soboto v 
avgustu priča tradicionalnemu dogod-
ku, ki ga vsako leto pripravi Društvo 
vinogradnikov Mokronog. V poznem 
poletnem času v naših vinogradih 
veselo pojejo klopotci, ki jih vinogra-
dniki postavijo okoli Velikega Šmarna, 
pospravijo pa jih za Martinovo. Gre 
za leseno napravo s kladivci, ki dajejo 
ob udarjanju odsekane neenakomerne 
glasove. Klopotci drdrajo, klopotajo 
in preganjajo škorce ter vrabce. Po 
nekaterih starih vražah bi naj tudi 
preganjal kače z grozdja. Klopotec je 
zaščitni znak naših vinogradov. 

Člani društva so se zbrali pred hra-
mom vinogradnika Darka Lahneta in 
mu v vinogradu postavili ˝klapotez ,̋ 
kot temu pravijo Avstrijci. Gostitelj 
je imel najbolje ocenjeno vinsko ka-
pljico. Njegov cviček je dosegel 16,07 
točke po Buxbaumovi lestvici. Za ta 
dosežek je prejel srebrno medaljo in 
po društvenih pravilih dobil v dar klo-
potec. Podjetje Syngenta je pripravilo 

nagrade petim dobitnikom srebrnih 
medalj, ki jim jih je predal predsednik 
Društva vinogradnikov Mokronog. 
Nagrade so prejeli:
 Zvrst vina Točke po  
  Buxbaumovi 
  lestvici
Darko Lahne Cviček PTP 16,07
Matjaž Malenšek Cviček PTP 16,00
Franc Kos Cviček PTP 15,93
Pavle Železnik Dolenjsko belo vino 16,43
Pavle Jevnikar Bela zvrst 17,30

Dogodka sta se udeležila tudi pod-
župan Občine Mokronog-Trebelno 
Franc Glušič in aktualna cvičkova 
princesa Simona Petretič. Na dogodku 
je sodelovalo tudi Turistično društvo 
Mokronog, ki je pražilo krompir in 
z njim navdušilo vse povabljene. Za 
dobro voljo sta ob zvokih harmonike 
poskrbela zakonca Jerman iz Gorenjih 
Laknic. Da pa je zmagovalna kapljica 
lažje stekla po grlu, pa so poskrbeli 
ljudski pevci in godci Pet škorcev iz 
okoliških vinskih goric.

Sandra Fišter

Govedorejsko društvo Trebnje, katerega člani prihajajo tudi iz 
naše občine, je že tretje leto zapored priredil Ječmenov dan, ki se 
je tudi letos zgodil na eni od njiv Andreja Lenaričiča v Bruni vasi. 
Junija letos so obiskovalci lahko videli rast ječmena štirih različnih 
semenarskih hiš, izmenjali izkušnje pri setvi žit ter prisluhnili 
napotkom strokovnjakov. 

Na Ječmenovem dnevu so svoje sorte ječmena predstavile se-
menarske hiše RWA Agrosaat, Syngenta, Saatbau in Semenarna 
Ljubljana, ki jim je po mnenju strokovnjakov, mila zima ustrezala 
za razrast. »Na njivi v neposredni bližini naše kmetije so obiskovalci 
lahko videli rast visoke in nižje sorte ječmena, dvovrstni in večvr-
stni ječmen. Seveda je rast omenjenih sort odvisna od vsakoletnih 
vremenskih pogojev. Za lažjo primerjavo smo na sortah ječmena 
uporabljali ista fitofarmacevtska sredstva ter se držali gnojilnega 

načrta,« utemelji Lenarčič, ki je bil gostitelj dogodka, obenem pa 
je tudi predsednik Društva govedorejcev Trebnje. 

Zrna ječmena kot tudi slamo v kmetijstvu uporabljajo pred-
vsem za krmo živali, zaradi njegovih izjemnih prehrambnih in 
zdravstvenih lastnosti. »Ječmen izboljšuje prebavljivost v vampu 
prežvekovalcev in je pomemben na jedilniku domačih živali. Sla-
mo se uporablja zlasti za nastil ali kot dodatek v krmilnem vozu. 
Zanimivo je, da imajo živali ječmenovo slamo rajši kot slamo 
drugih žit,« našteje pozitivne učinke ječmena v prehrani goveda 
Lenarčič, ki je imel na opazovanih 1,5 hektarjih 10 sort ječmena, 
od tega tri hibride. 

»Skupno smo imeli na naši kmetiji letos posejane 4 hektarje 
ječmena – pri najboljši sorti smo naželi 9 ton, pri najslabši 7 ton 
zrnja. Ječmen je manj zahteven kot pšenica, prej se ga požanje, 
zato se tudi izogne sušnemu obdobju. Manj zanimiv je tudi za 
divje živali, ki ga pridno pustijo pri miru,« obrazloži Lenarčič, ki 
na kmetiji skrbi za 145 glav živine. 

Po končanem ogledu ječmenovega polja je sledila pogostitev, 
ki so jo pripravili v KZ Trebnje. Obiskovalci so si ob okusnih pri-
grizkih izmenjali izkušnje pri setvi žit, delili nasvete o izbiri sort 
in fitofarmacevtskih sredstev ter agrotehničnih nasvetov. Člani 
trebanjskega govedorejskega društva in sosednjih društev, pred-
stavniki svetovalne službe, strokovni sodelavci semenarskih hiš 
in ostali udeleženci so sklenili, da tovrstne dogodke pozdravljajo 
tudi v prihodnje.

Dragica Ribič 

Letošnja zima bila prizanesljiva do ječmena

Dober klopotec v svojem klopotišču klopotajoče klopoče
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Rojaka iz Trebelnega 
Albin in Brigita Verščaj 
– Albin je odraščal v 
Bitnji vasi, Brigita pa na 
Drečjem Vrhu, ki sta si 
sicer varen in topel dom 
ustvarila v Trebnjem, 
veže na rojstno Trebelno 
veliko prijateljev in 
dejavnosti.

Z vso delovno vnemo in ve-
seljem obdelujeta vinograd in 
sadovnjak v Bitovski gori, vpeta 
in dejavna sta tudi v številčnih 
društvih: Vinogradniško-turi-
stičnem društvu Trebelno, Lo-
vski družini Trebelno, Društvu 
upokojencev Trebelno, Društvu 
sladka grenčica, Brigita pa tudi 
v aktivu kmečkih žena Tavžen-
troža. Letošnje leto si bosta prav 
gotovo zapomnila po osvojenih 
odličjih za vino in sladko gren-
čico. A pojdimo lepo po vrsti. 

»Na četrtek je potekalo oce-
njevanje vin Bitovske gore, v 
soboto je sledila razglasitev in 
zabavno druženje sosedov vi-
nogradnikov. V oceno smo dali 
dva vzorca – eden je bil prvi, 
drugi vzorec pa je zasedel drugo 
mesto,« pove o prvem uspehu 
letošnjega leta Brigita, ki pa je 
bil za Verščajeve presenečenje, 
saj so imeli isto soboto tudi 
razglasitev ocenjevanja sladkih 
grenčic. 

Društvo sladka grenčica, 
katerega tajniško funkcijo opra-
vila Albin, decembra ocenjuje 
vzorce, razglasitev sledi v sklo-
pu občnega zbora. Izmed 44-ih 
vzorcev se je Brigitin vzorec 
zavihtel na prvo mesto, Albi-
nov na 10. mesto – oba namreč 
tekom leta nabirata zdravilne 
rastline za to grenko žgano 
pijačo vsak v svojo steklenico 
in med sabo potihoma tekmu-
jeta: »moj vzorec vedno nekaj 
točk zaostaja za Brigitinim. Ne 
vem, zakaj,« prizna mojstrstvo 
svoji ženi Albin. »Pomembna 
je čistoča in natančnost. Če je 
v receptu zapisano 44 rožic, 
pomeni natančno toliko, če 
želiš harmoničen okus v svojem 
vzorcu. Previden moraš biti, 
da ne nabiraš mokrih cvetov. 
Ko ocenjujemo se v okusu vse 
čuti, rumena barva vzorca 
takoj da vedeti, da je bilo doda-
nih premalo orehov,« razkrije 
skrivnosti zmagovalne grenčice 
Brigita, ki je sicer tudi ocenje-
valka vzorcev, a oba data vedeti, 
da je tajnost številk vzorcev 
skrbno varovana in špekulacije 
o pristranskem ocenjevanju 
odpadejo. 

Cviček se na letošnjem Tednu 
cvička okitil s srebrno medaljo

Obema odličjema iz začetka 
leta je maja sledilo še novo, ko se 
je pod najvišje ocenjeni cviček 
izmed članov VTD Trebelno 

na ocenjevanju vin v sklopu 
Tedna cvička zapisala Brigita 
Verščaj. Naj spomnimo, da 
VTD Trebelno pridelovalcu 
najvišje ocenjenega cvička v 
sklopu omenjenega ocenjevanja 
vin podeli klopotec. Šesti dru-
štveni klopotec od nedelje, 18. 
avgusta, odganja nepovabljene 
ptičje trgače v vinski gorici nad 
Bitnjo vasjo, kjer se razprostira 
Verščajev vinograd s 900 trsi. 
»Nismo si mogli misliti, da je 
ravno naš cviček bil prvi znotraj 
društva na osrednjem ocenjeva-
nju vin na Dolenjskem. Imamo 
odlične vinarje znotraj društva 
in ugnati konkurenco ni mačji 
kašelj,« presenečenja ne skriva 
Albin in obenem dodaja, da so 
se za odlično vinsko kapljico 
trudilo skozi celo leto.

 
Receptura zmagovalnega vzorca

»Natančnost in čistoča ter da 
ti uspe ujeti pravo razmerje sort 
cvička,« pojasni ključne točke 
vinogradniških opravil Albin, 
Brigita pa v isti sapi doda: »Pa 
z veseljem moraš delati«. Ko 
jima prisluhnemo o njunih 
aktivnostih in vpetosti v okolje, 
nam je jasno, da delo v naravi 
obožujeta, skupaj pa delujeta 
zelo složno in vzajemno. »Ve-
dno sva oba v vinogradu. Poleti 
zaradi vročine se včasih tako 
zatopiva v delo, da šele ob 12-
ih zajtrkujeva,« pojasni Albin, 
ki sta skupaj z ženo Brigito že 

blizu 50 let.
V vinogradu negujejo sor-

te Žametne črnine, Modre 
frankinje, Laškega rizlinga 
in Kraljevine, ki so tudi sicer 
osnovne sorte sestave dolenjske-
ga avtohtonega vina cvička, in 
ki od kletarja zahtevajo izostren 
občutek za pravo razmerje, ki 
privede do harmoničnega vina 
s pravo rubinasto rdečo barvo. 
»Vsako sorto pridelamo in do-
negujemo posamezno, kasneje 
vino večkrat zmešamo – enkrat 
enega več, drugič drugega, da 
ujamemo najbolj všečen in 
pravi cviček,« razkrije postopek 
mešanja Albin, ki imata skupaj 
z ženo opravljen degustacijski 
in kletarski tečaj, in katerega 
znanje pridoma izkoriščata. 
Omeniti gre tudi, da je njihov 
cviček kot prvi iz društva VTD 
Trebelno leta 2004 za letnik 
2003 prejel Veliko zlato meda-
ljo v Kostanjevici na Krki. V 
spomin na ta prvi pomembni 
mejnik v društvu so letošnjemu 
klopotcu nadeli tudi manjšo 
tablo s letnico prvega visokega 
odličja.

»V slogi je moč« sta prenesla 
tudi na mlajši rod

Odličja ne pridejo čez noč in 
za njimi stoji veliko dela. Pri 
opravilih v vinogradu in kleti 
jima pomagata še sinova Samo 
in Robi, ter vnuk Luka, ki z ve-
seljem poprimejo za škropilnico 
ali kosilnico. Enotna sta si, da je 
najljubše vinogradniško opra-
vilo tekom leta spomladanska 
rez vinske trte: »Če bi lahko 
spremenil vso vinogradniško 
delo v rez, bi samo rezal. Naj-
bolj luštno je rezati. Se usedeš 
na tla pred trto in uživaš,« 
pojasni Albin navdušenje nad 
pomladno prebujanje narave. 
»Vsakokrat ko se vrneš v vino-
grad in vidiš, kako lepo raste, 
ko so trte zdrave, je v užitek 
spremljati delo narave,« doda 
Brigita in razkrije, da pobrano 
rezino pridom izkoristijo za 
peko klobas, s katero v krogu 
družine obeležijo zaključek rezi. 

Postavitve klopotca so se udeležili člani in članice VTD Trebelno, sosednjih vinogradniških društev, pozdrav 
je namenil tudi podžupan Franci Glušič, aktualna cvičkova princesa Simona Petretič in aktualni Kraj cvička 
Robert Jarkovič. Foto: Samo Verščaj

Njihova cviček in sladka grenčica sta najboljša    na Trebelnem
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Drobtinica - malo je... 
VELIKO - 3. sobota v 
oktobru na sejmu v 

Mokronogu
Spoštovani,

V soboto, 19.10.2019, bomo člani občinskega Rdečega križa 
ponovno na sejmu v Mokronogu v okviru VSESLOVENSKE 
DOBRODELNE PRIREDITVE - DROBTINICA - MALO …. 
JE VELIKO. Sredstva bomo namenili v Šolski sklad OŠ Mokro-
nog. Namena delovanja šolskega sklada je tudi pomoč učencem 
iz družin s slabšim socialnim in materialnim statusom pri 
vključevanju v dejavnosti, ki so povezane s finančnimi stroški.

Veseli bomo vaše pomoči v obliki donacije domačih peko-
vskih izdelkov (kruh, piškoti, rezanci, domače marmelade, 
med, …), ki jih zbiramo v petek, 18.10.2019, od 18. do 19. ure v 
prostorih KO RK Mokronog (poleg knjižnice, Pod Gradom 2). 
Toplo vabljeni tudi na stojnico Rdečega križa v soboto, 19.
10. 2019 na sejmu kjer bomo veseli vašega prispevka.
„Vsak posameznik lahko naredi zelo malo, 
veliko lahko naredimo samo takrat,
 kadar se postavimo skupaj in kadar hočemo narediti nekaj 
velikega.“   

Prostovoljke KO RK Mokronog, Trebelno, Ornuška vas in Čužnja vas
in Mladi člani Rdečega križa OŠ Mokronog in PŠ Trebelno

Delavnice sofinancira Občina Mokronog-Trebelno. 

Dogodke bomo fotografirali, fotografije bomo uporabili v namene obveščanja oz. promocije. 

 

 Z Andrejo Stankovič 
v knjižnici Mokronog 

Delavnice sofinancira Občina Mokronog-Trebelno. Dogodke bomo fotografirali,  

 

23. 9. 2019 ob 16.00 
7. 10. 2019 ob 16.00 
21. 10. 2019 ob 16.00 

 
Prijave na irena.palcar@tre.sik.si ali v knjižnici Mokronog  

 Delovne pole ter pisala boste dobili v knjižnici 
 

Njihova cviček in sladka grenčica sta najboljša    na Trebelnem
Jeseni, ko nastopi spravilo 

grozdja pa so poleg družin-
skih članov nepogrešljivi tudi 
prijatelji in sorodniki. »Kadar 
je grozdje gnilo, je potrebno 
obirati. Bolje je, da pade pet 
zdravih groznih jagod na tla, 
kot ena gnila v zaboj. Tudi hi-
trost in hitenje na trgatvi nista 
dobrodošla. Če smo celo vino-
gradniško leto imeli čas, si ga 
moramo vzeti tudi za trgatev,« 
pravi Albin in doda misel enega 
slovenskega enologa: »Nikar ne 
vabite ‚Ljubljančanov‘ na trga-
tev. Povabite takšne, ki znajo 
obirati, so natančni in precizni. 

Za tiste druge pripravite piknik 
in jih povabite tja«. 

Albin in Brigita Verščaj sta 
dejavna v številnih društvih na 
Trebelnem, kamor se vselej rada 
vračata tako na delo v vinograd 
kot prijateljem v družbo. Ne gre 
spregledati tudi kulinaričnih 
spretnosti Brigite, ki je za svoje 
medenjake z lešniki prejela 
priznanje na Ptuju v okviru fe-
stivala Dobrote naših kmetij. 
Verjamemo, da bosta skupaj 
složno in uspešno spisala še 
kakšno pohvalno zgodbo. 

Dragica Ribič

Gallusov kipec v roke 
Staneta Pečka

V Šentvidu pri Stični se je junija odvijal jubilejni, že 50. Tabor 
slovenskih pevskih zborov, na katerem je letos skupaj zapelo okrog 
2.000 pevcev, med njimi tudi članice Društva podeželskih žena 
Tavžentroža Trebelno.

Tokratni tabor je potekal pod geslom Pa se sliš‘ - naj se sliš‘, 
scenarist programa pa je bil vnovič vsestranski mokronoški kul-
turnik Stane Peček, ki nad taborom bdi že tri desetletja. Jubilejna 
izvedba vseslovenskega pevskega praznika je bila priložnost, da se 
organizatorji Mokronožanu zahvalijo za dolgoletna prizadevanja 
in požrtvovalno delo. Na osrednji prireditvi je tako direktor Jav-
nega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) mag. Marko Repnik 
Stanetu Pečku podelil Gallusov kipec za dolgoletno programsko 
vodenje in razvoj Tabora Šentvid pri Stični. 

Jubilejni šentviški tabor so sicer pripravili Kulturno društvo 
Tabor slovenskih pevskih zborov, Občina Ivančna Gorica in Javni 
sklad RS za kulturne dejavnosti.

JSKD OI Trebnje

Stane Peček je na jubilejnem Taboru slovenskih pevskih zborov iz rok 
direktorja JSKD mag. Marka Repnika prejel Gallusov kipec. (Foto: Foto 
Gašper Stopar, Občina Ivančna Gorica)
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Počitnice so kot dobra knjiga, ki nas vabi na še neraziskane poti, 
spodbuja k razmišljanju in učenju o stvareh in ljudeh, nas osveži 
ter napolni s pozitivno energijo in novimi idejami. Upamo, da so 
bile vaše prav takšne. Sproščujoče, ustvarjalne, polne lepih doživetij 
in druženja z najbližjimi. 

Tudi knjižničarji smo si v poletnih dneh nabrali novih moči, 
čeprav nismo samo počivali. Organizirali smo različne aktivnosti 
za vse generacije, obiskovalcem knjižnice pa nudili prijetno senco 
pod brezami. Otroci in starši so skupaj možgančkali na delavnici 
Brainobrain, upokojenci so bistrili misli na miselnem zajtrku, 
naučili smo se refleksne masaže stopal in spoznali miselno igro 
Footable. Otroke, ki ste med počitnicami sodelovali v bralni znački 
Vesolje bralnih zakladov, že sedaj vabimo na zaključni dogodek, 
ki bo 27. 9. 2019 ob 18.00 v knjižnici Trebnje, ko nas bo obiskal 
pisatelj Primož Suhodolčan.  

Praznovanju Kresne noči, letošnja je bila že 30. po vrsti, se je 
pridružila tudi mokronoška knjižnica. O ohranjanju kulturne 

dediščine kresovanja ter načinih, kako jo umestiti v sodobni čas in 
turistične namene, nam je pripovedoval etnolog dr. Janez Bogataj.

Jesen bo poleg novega šolskega leta s seboj prinesla tudi različne 
aktivnosti, in mnoge se bodo odvijale prav v mokronoški knji-
žnici. Z oktobrom se bosta začeli bralni znački za odrasle (Bralna 
potepanja) in otroke (Jurčkov nahrbtnik) vsak drugi četrtek pa 
ste v knjižnici dobrodošli predvsem otroci, ko boste spet lahko 
prisluhnili zanimivim in poučnim pravljicam. 

Vse, ki bi se je radi naučili ali jo samo izpopolnili, vabimo na 
tečaj kaligrafije z Andrejo Stankovič, ki bo septembra in oktobra 
potekal v mokronoški knjižnici. Organizirali bomo 3 delavnice (23. 
septembra ter 7. in 21. oktobra 2019), vsakič ob 16h. Ves potreben 
material (pisala in delovne pole) boste dobili v knjižnici. Prijavite 
se lahko osebno v knjižnici ali na naslov irena.palcar@tre.sik.si.  

Številne ustanove, ki skrbijo za bralno kulturo in razvoj bralne 
pismenosti, so se lani prvič povezale v nacionalni mesec skupnega 
branja, v okviru katerega je bilo organiziranih več kot 700 dogod-
kov. Ti so na najrazličnejše načine spodbujali otroke, mladino in 
odrasle k branju, predstavnike stroke pa k razmisleku o tem, na 
kakšne načine informacije o pomenu branja sporočati najširši 
javnosti. Letos bo nacionalni mesec skupnega branja potekal od 
mednarodnega dneva pismenosti 8. septembra do sklepa tedna 
otroka 13. oktobra. Tudi Knjižnica Trebnje bo v projektu sodelova-
la z namenom, da bi dvignili zavest o pomembnosti izobraževanja 
in pismenosti v zgodnjem otroštvu.

V okviru Festivala pohodništva Mirnske doline 2019 bomo 
imeli v četrtek, 26. 9. 2019 ob 19.00, v knjižnici Mokronog de-
lavnico dihalnih tehnik. Gostili bomo nekdanjo atletinjo Brigito 
Lahgerholc Žager.

Dragi bralci in obiskovalci mokronoške knjižnice, bralnih izzi-
vov ni malo, priložnosti za sodelovanje je veliko. Pričakujemo in 
vabimo vas v knjižnico vsak ponedeljek dopoldne in ob četrtkih 
popoldne. 

Irena Palčar, Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Galerijska 
paleta

Poletje se bo počasi poslovilo in pozdra-
vili bomo novo šolsko leto, se pripravili 
na nove izzive in dogodivščine in za vas 
pripravili zanimive delavnice, razstave in 
dogodke.

Z novim šolskim letom prihaja program 
delavnic in vodstev, ki ga bomo izvajali za 
otroke v vrtcu, učence osnovnih ter srednjih 
šol. Namenjen pa je širjenju in utrjevanju 
znanja o umetnosti ter ustvarjanju.

NE ZAMUDITE ŠE ZADNJIH TRE-
NUTKOV da si ogledate dela Irene Polanec, 

ki je dala galeriji poseben pečat, saj je več 
desetkrat sodelovala na Mednarodnih 
taborih in galeriji podarila številna dela.

Oktobra pa bomo v galeriji gostili novo 
razstavo, ki nastaja v sodelovanju z Muze-

jem grada Koprivnice in njihovo Galerijo 
naivne umetnosti, Hlebine. Predstavljena 
bodo dela Ivana in Josipa Generalića, Fra-
nja Mraza, Mirka Viriusa, Mija Kovačića, 
Ivana Večenaja in številnih drugih avtorjev. 
Dela nekaterih med njimi hranimo tudi v 
Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje, 
druga pa bodo pri nas gostovala prvič. Za 
ljubitelje stolpov, kot je npr. Strelov turn v 
Mokronogu, bo še posebej zanimiv Drago 
Jurak, ki v svoje fantazijske arhitekture 
pogosto vključi tudi stolpe. 

Razstava bo na ogled med 24. 10. 2019 
in 9. 2. 2020.

Lepo vabljeni.
Avtorici: Špela Sila in 
Andrejka Vabič Nose

Utrinek iz Galerije naivne umetnosti, Hlebine; 
foto: Arhiv GLST

September je že drugo leto 
nacionalni mesec skupnega branja
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Dan odprtih vrat v DOREMI. 
Petek, 24. maja 2019, je bil v DOREMI Mokronog poseben dan. 
Obrat so obiskale nekdanje delavke – upokojenke. No, tudi 

kakšen upokojenec je bil za vzorec.  
Gostom je dobrodošlico zaželel direktor gospod Saša STOIME-

NOVSKI in hkrati opisal rast od prvotnega obrata INDUPLATI do 
današnje firme DOREMA d.o.o. Še vedno so lastniki Nizozemci, 
razvoj pa je prinesel večje število zaposlenih, v Radomljah je nastala 
nova hala, v Mokronogu zrastel nov prizidek, proizvodni prostori 
so dobili novo, sodobno opremo …

Sprehod po proizvodnih prostorih je vodil dosedanji vodja enote 
v Mokronogu gospod PAVEL JEVŠEVAR (ki se tudi uspešno seli 
med upokojence). Upokojenci so imeli kaj videti. Ni več starih kro-
jilnih miz izpred 20 let, na katerih so delavke krojile ročno. Danes 
to počnejo krojilne linije, delavke predvsem skrbijo, da linijam ni 
dolgčas in da ukrojene kose zložijo v vozičke oz. v regale. Ker so 
krojilne linije v ločenem delu hale, imajo šivilje in drugi  kljub ve-
čjim sodobnim strojem več delovnega prostora.  Da bi delavkam/
delavcem zmanjšali fizični napor (dvigovanje, prenašanje), je nekaj 
delovnih mest popolnoma preurejenih. Prostori so klimatizirani, 
kar je bila pred dvema desetletjema znanstvena fantastika. V skrbi 

za boljše počutje zaposlenih je v jedilnici – skupnem prostoru – 
čudovita skulptura umetnika iz Nizozemske. V zahvalo za uspešno 
delo so jo podarili lastniki, kar tudi ni prav običajno.  

Za zaključek so se upokojenci srečali tudi s sedanjimi zaposleni-
mi. Primerjav in navdušenih pohvalnih besed ni in ni zmanjkalo. 
Ja, čas prinese marsikaj dobrega, posebno še, če je orkester uglašen, 
če zna strokovno vodstvo izbirati prave partiture in če ga vodijo 
napredni dirigenti.  

Ob kozarčku in prigrizku je čas obiska hitro minil, vendar ne 
tako hitro, da bi ga gostom zmanjkalo za iskreno čestitko njihovi 
nekdanji (pa še vedno malo njihovi) DOREMI in novemu vodji 
enote v Mokronogu g. MATEVŽU JUREJEVČIČU.

Prisrčna hvala in kmalu nasvidenje, je bil zaključni stavek 
dogodka.                                                                                 s.p.

Da lahko napišemo nekaj vrstic o zgo-
dovini Sokolskega društva Mokronog, gre 
zahvala glavnemu viru - knjižici Spomenica 
ob 25 letnici Sokolskega društva Mokronog 
1909 – 1934, ki jo je društvo izdalo leta 
1934. Podatke je zbral in zapisal dr. Stane 
Skulj, član društva, ki je v tistem času v 
Mokronogu opravljal službo zdravnika. 

Že pred letom 1909 so potekale priprave 
na ustanovitev. Pomembno vlogo pri tem so 
imeli poleg nekaterih domačinov, še posebej 
sodnika dr. Davorina Zwittra, tudi novo-
meški sokoli, ki so s telovadnimi nastopi 
od leta 1887 dalje na Dolenjskem širili ideje 
sokolstva. V mokronoškem trgu so nastopi-
li že leta 1891 in pričakovati je bilo, da bodo 
pričeli zelo kmalu telovaditi tudi tu. Vendar 
ni bilo tako. Ustanovitev društva je bila rea-
lizirana šele jeseni 1909. leta. Deželna vlada 
v Ljubljani je potrdila društvena pravila 18. 
septembra, ustanovni občni zbor je potekal 
21. oktobra, v Slovensko sokolsko zvezo 
pa je bilo društvo sprejeto 12. novembra 
istega leta. Z dobrim delom se je društvo 
zelo hitro uveljavljalo in postajalo žarišče 
sokolske misli za Mirnsko dolino. V letu 
1910, ko je bila ustanovljena sokolska župa 
Novo mesto, je prvi župni zlet vseh dolenj-
skih društev potekal v Mokronogu. Sprva 
je mokronoške sokole vodil nadučitelj Ivan 
Pirnat in v prvem letu mu je sledilo med 19 
in 28 posameznikov, ki so bili pristaši so-
kolskih načel. Le-ta so vključevala telesno, 

narodno, moralno in demokratično vzgojo. 
Mokronoški sokoli so ne le telovadili in 
sodelovali na številnih telovadnih nastopih 
in zletih na Dolenjskem in širše, ampak so 
se posvečali tudi ustanavljanju sokolskih 
odsekov v okoliških krajih. Aktivno so 
sodelovali z drugimi društvi v kraju, še 
posebej z Bralnim društvom in Ciril Me-
todovo podružnico.

Prostor za telovadbo so imeli sprva v 
mokronoškem gradu, ki pa so ga v letu 1913 
izgubili. Zaradi teh težav so v društvu bolj 
kot telovadni napredovali drugi odseki, še 
posebej pevski zbor in pa dramski odsek. Po 
nakupu Kržičnikove hiše leta 1921 so le-to 
z leti preuredili v Sokolski dom (na mestu 
današnje stavbe Pod gradom 10, pred leti 
trgovine Mercator, sedaj Tiskarne VINI 
d.o.). Slovesno so dom za domačine odprli 
28. novembra 1925, uradno pa so obeležili 
odprtje leta 1926. V okviru društva je poleg 
moškega oddelka po letu 1922 deloval tudi 
ženski in čez štiri leta se je v društvo vklju-
čila še mladina. Kljub težkim razmeram, 
tako v državi, kot društvu, so člani leta 1923 
razvili svojo sokolsko zastavo in čez tri leta 
še naraščajski prapor. Pri prepoznavnosti 
društva so poleg članov telovadnega od-
seka imeli veliko vlogo člani prosvetnega 
odseka. Organizirali so veselice, tombole, 
maškarade, igre, predavanja, kino predstave 
in drugo. Največji razcvet društva sodi v 30. 
leta 20. stoletja. Ob priložnosti 25-letnice 

društva so pridobili novi, svileni prapor. Po 
smrti jugoslovanskega kralja Aleksandra I., 
oktobra 1934, je nastopil vladanje njegov sin 
Peter II. Mokronoški sokoli so v sklopu t. 
i. Petrove petletke pod Zapečarjem zgradili 
strelišče. Dela so zaključili v letu 1940 in 
želeli mlademu kralju v spomin izdelati 
foto album poteka gradnje. Ker albuma 
niso uspeli popolnoma dokončati in ga 
poslati kralju, se je le-ta ohranil pri nek-
danjem članu društva in njegovi potomci 
so predmet skupaj s fotografijami podarili 
Dolenjskemu muzeju Novo mesto. 

Tako, kot je bilo prekinjeno delovanje 
društva v času prve svetovne vojne, je tudi 
druga vojna posegla v sokolsko organiza-
cijo, lahko bi rekli usodno, saj sokolstvo 
vojne ni preživelo. Sokolska društva so bila 
razpuščena takoj ob začetku vojne maja 
1941 in tako je tudi mokronoško prenehalo 
z delovanjem.

Marjeta Bregar

FOTOGRAFIJI STA OBJAVLJENI NA 
NASLOVNICI GLASILA
Fotografija zgoraj: Jahaški odsek mokronoških 
sokolov, 10. november 1918. 
Dolenjski muzej Novo mesto

Fotografija spodaj: Člani dramskega odseka so 
leta 1919 uprizorili igro Deseti brat. 
Hrani Dolenjski muzej Novo mesto

110-letnica Sokolskega društva Mokronog 
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Že od nekdaj je Kresna noč veljala za čarobno. Po ljudskem 
izročilu so takrat imele rastline in voda posebno moč, tradicionalno 
pa so v tej noči zagoreli tudi kresovi. Da bi v Mokronogu obudili, 
kar so nekdaj doživljali ob kresnih nočeh, so v Mokronogu 
zasnovali prireditev, s katero si prizadevajo ohranjati bogato 
kulturno dediščino. Kljub temu, da vreme dogodku ni bilo ravno 
naklonjeno, so vseeno uspešno izpeljali tokrat že 30. tradicionalno 
prireditev, katere začetki segajo v leto 1973.

 »Vsako leto skušamo ohraniti tradicijo Kresne noči in dodati 
pridih sodobnosti. Trudimo se pripraviti raznovrstne dogodke, da 
se za vsakogar nekaj najde,« je povedal Jernej Mauko, predsednik 
Turističnega društva Mokronog, ki je skupaj z občino pripravilo 
prireditev, pri letošnji jubilejni izvedbi pa smo se povezali tudi s 
Turistično zvezo Slovenije, saj je v sklopu dogodka v Mokronogu 
potekalo tudi 19. vseslovensko srečanje turističnih društev. Novost 
v letošnjem letu je bila tudi ponudba odličnih mokronoških 
žlinkrofov, za katere se je potrudilo TD Mokronog. Za hrano in 
pijačo so poskrbeli člani PGD Mokronog.

»Člani številnih turističnih društev so se najprej podali na kratek 
izlet, ogledali so si kulturno krajino Žalostne gore, Vinski dvor 
Deu ter se degustaciji prepustili še pri bližnjem 200 let starem 
avtohtonem dolenjskem vinskem hramu. Pestro je bilo tudi 
popoldansko dogajanje v Mokronogu, kjer so gostje prisluhnili 
predavanju etnologa dr. Janeza Bogataja. Uprizorili smo legendo 
o nastanku grba Mokronog in na ta način obeležili 740. obletnico 
prve omembe trga Mokronog,« je popoldansko dogajanje opisal 
Franci Gregorčič, vodja programa Kresne noči.  

»Ena od legend pravi. Nekega dne se je s kočijo na obisk v 
Mokronog, kjer je takrat ravno deževalo, s svojim spremstvom 
pripeljala grofovska gnada. Mokronožani, ki so ga pričakali, 
so imeli pripravljeno belo preprogo, da ne bi slučajno stopil na 
razmočena tla. Ampak kočija se je ustavila precej stran in očitno 
so bili škornji bolj dragoceni kot noge. Gnada se je sezula in se 
bosa sprehodila do preproge, na katero je nato najprej stopil z levo 
nogo. Zato je v grbu Mokronoga bosa noga,« je razložil Stane Peček, 
vsestranski mokronoški kulturnik.

Popoldanski program Kresne noči se je prepletal še s folklornimi 
nastopi, tamburaši, pevci, kresnicami, škrati Mokronožci. 
Seveda ni manjkal niti čarodej, ki je že vsakoletna stalnica 
programa. Potekala je tudi delavnica izdelave venčkov iz praproti 
in preostalega rastlinja. »Pletemo venčke, ki so v Mokronogu 
že tradicija tega kresnega praznovanja. Vsako leto pročelja hiš 
okrasimo z venci, ki jih pripravimo iz cvetja, tradicionalnega za 
kres. To so kresnice, praprot, praprotno seme, ki ima na kresni 
dan po starih šegah in navadah čarobno moč. Najbolj razširjena 
legenda, povezano s kresno nočjo, je še vedno ta, da je to čas, ko 
se lahko pogovarjamo z živalmi, če si damo v žep praprotno seme. 
Po nekaterih različicah pa postanemo celo nevidni,« je povedala 
Mirjam Meglič. 

Okoli pol desete ure zvečer je sledil še sprehod z baklami do 
kresa in slovesni prižig le tega. Temu je sledila zabava do jutra z 
ansamblom Novi spomini in Špelo Grošelj.

 Sandra Fišter

Izbrisan vprašaj na fotografiji 
V prejšnji številki Odseva, str. 23, v članku Razširjeno delo 

PGD Trebelno, je bil ob priimku klarinetista Gorenca vprašaj. 
Gospod Anton Metelko z Brezovice pri Trebelnem se je potrudil 
do Jožeta Povšiča in odpravil nejasnosti. Godbeniku je bilo ime 
Franc, letnik 1939, doma z Brezovice, umrl je leta 1978, počiva 
pa v družinskem grobu na Trebelnem. Franc Gorenc, ki je poleg 
klarineta odlično igral tudi na harmoniko, je bil stric znanih ge-
neralov ameriške vojske Franca Gorenca in Staneta Gorenca, ki 
danes živita v Združenih državah Amerike.                                   S. P.

Predstavitev folklorne skupine Kres (Foto: Stane Rajer) Delavnica pletenja venčkov (Foto: Sandra Fišter)

Prižig kresa z baklami (Foto: Stane Rajer)

Tudi letošnja Kresna noč 
imela v Mokronogu posebno moč



15
leto XIII., številka 49, september 2019

„Prav zabavno je narediti nekaj nemogočega,“ je dejal Walt 
Disney, človek, ki je ustvaril čarobni svet sanj, zgrajen s pomočjo 
animacije. Domišljija in ustvarjalnost sta nujni del dote našim 
mladim, ki bodo s pomočjo teh vrlin gradili svoje sanje in uspeh. 
In prav domišljijo in ustvarjalnost lahko razvijajo na ustvarjalnih 
delavnicah, ki se bodo v jeseni nadaljevale tako v Mokronogu kot 
na Trebelnem. V Mokronogu se ustvarjalne delavnice odvijajo v 
Hiši Društva upokojencev na sejemsko soboto. Novembra bodo 
udeleženci s Pepco Žagar izdelovali ikebane s cvetjem iz krep pa-

pirja ali štrikali z Mileno Zore. Podobno bodo lahko štrikali tudi 
na decembrsko sejemsko soboto, ko bodo s Pepco Žagar lahko 
izdelovali še voščilnice in novoletne okraske. 

Na Trebelnem pa se v tamkajšnjem Večnamenskem domu delav-
nice odvijajo vsak tretji torek v mesecu. Tokratno sezono bosta nad 
ustvarjanjem bdeli Pepca Žagar in Milena Zore iz Društva upo-
kojencev Mokronog-Trebelno. Od novembra letos pa do februarja 
prihodnje leto bodo lahko udeleženci izbirali med pestro paleto 
vsebin. Novembra bodo izdelovali adventne venčke, decembra 
bodo iz odsluženih koledarjev naredili škatlice z darilom, januarja 
se bodo naučili izdelati ptičke iz volne, tretji februarski torek pa 
bodo pletli še košarice iz ratana. 

Delavnice na Trebelnem in v Mokronogu pripravljata tre-
banjska izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
(JSKD) in Zveza kulturnih društev Trebnje v sodelovanju z 
Društvom upokojencev Mokronog-Trebelno, finančno pa jih 
omogoča Občina Mokronog-Trebelno.                 JSKD OI Trebnje

Opazili smo jih

Mlaj imajo dolgo tradicijo, njihov izvor pa domnevno sega 
v 16. stoletje. Postavljali so jih v znamenje posebne počastitve, 
velikokrat je njihova prisotnost simbolizirala pomladanska pra-
znovanja, povezana z jurjevanjem, praznikom dela ali ljubezenske 
naklonjenosti. 

Ljubezen pa je bila tudi glavni krivec, da so fantje iz Češnjic pri 
Trebelnem zavihali rokave, vpregli konje in se odpravili v gozd po 
smreki. Sledilo je kleščenje in lupljenje smrek, kasneje so se pridru-
žila še dekleta in dodale okraske. Tako sta na  vinski gorici  Reber, 
v posmeh pametnim telefonom in drugim sodobnim napravam, 
mlaja naznanjala poročno slavje. 

Dokaz, da je tudi mladim mar za bogato tradicijo naših dedov. 
Mladoporočencema Roku in Evi pa izrekamo iskrene čestitke. 

Foto: Dragica Ribič

Sejem – 
vsako tretjo soboto v mesecu! 

V Mokronogu poteka sejem vsako tretjo soboto v mesecu. Sejem, 
ki je bil od nekdaj privilegij mest in trgov, je imel svoje mesto tudi 
v Mokronogu. Poznavalci pravijo, da je v današnji obliki sejem v 
Mokronogu že več kot 200 let. Prvi pisni dokument o mokrono-
ških sejmih sega v leto 1569, sejmi pa naj bi se odvijali že vse od 
13. stoletja naprej. Do druge svetovne vojne sta bila v Mokronogu 
dva sejma, nato pa se je eden poimenoval »sejmica«, drugi pa je 
ostal sejem. 

Med glavni cilj razvoja občine spada tudi povečanje kakovosti 
in prepoznavnosti občine. To dosegamo tudi z mesečnim sejmom, 
v smislu oživitve starih običajev, ohranjanje ljudskega izročila in 
najlepši primer je sejemska dejavnost, kjer se vsako tretjo soboto 
druži ogromno število občank in občanov ter tudi ostalih obi-
skovalcev iz celotne Slovenije. Mokronog na semenji dan obišče 
od 2.000 do 3.000 ljudi. Velik delež pri ohranjanju sejma imajo 
vsekakor prodajalci, katerih število je vsak mesec različno: od 
40 do 50. Prijazno vabljeni na mesečni sejem v Mokronog, vsako 
tretjo soboto v mesecu!

Marija Sitar / Foto Katarina Prokić

Na Trebelnem in v Mokronogu so se udeleženci ustvarjalnih delavnic v 
pretekli sezoni preizkusili v izdelovanju različnih izdelkov. (Foto: arhiv 
JSKD OI Trebnje)

Nova sezona ustvarjalnih delavnic
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Dragan Terezija je v maju 2019 praznovala v družinskem 
krogu. V imenu Občine Mokronog-Trebelno je prejela 
čestitko

100 let 
Ljudmile Florijančič

V torek, 10. septembra je praznovala častitljivih 100 let ga. Lju-
dmila Florijančič. Ob osebnem prazniku so ji v Domu starejših 
občanov Trebnje, kjer zadnja leta biva, stanovalci in zaposleni 
skupaj z županom g. Antonom Mavrom, predsednico KO RK 
Mokronog ga. Ireno Hočevar in otroci Vrtca Mavrica pripravili 
pravcato praznovanje kjer ni manjkala niti torta.

Ga Ljudmila je tudi najstarejša občanka Občine Mokronog-
-Trebelno in ob vsakokratnem obisku s svojo prisrčnostjo 
obljubi, da se čez leto dni zopet srečamo. In že 5 let se obljube 
drži. Naj bo tako tudi naprej ga. Ljudmila. Vse dobro!

V letošnjem letu so dopolnili 90 let Starič Vera iz Cikave, Miklav-
čič Frančiška iz Trebelnega, Suša Alojzija iz Cerovca pri Trebelnem 
in Dragan Terezija iz Bitnje vasi. Ob visokem jubileju jih je obiskal 
župan, g. Anton Maver s predstavnicami krajevnih organizacij 
Rdečega Križa Mokronog-Trebelno z željo, da ohranjajo zdravje, 
veselje do življenja in zahvalo za vse kar so dobrega doprinesli v 
skupnost v kateri živijo.

Topel stisk roke, iskreno voščilo in obisk prijateljev ob 90 letnici..

Starič Vera, februar 2019

Miklavčič Frančiška, februar 2019 (žal je v juniju umrla)

Suša Alojzija, marec 2019

Jubilanti v letu 2019

Sonce je staro, toda toplo
Celo sonce se stara. (burmanski pregovor)
Star les daje svetlejši ogenj. (hrvaški pregovor)
Starost nikoli ne pride sama. (italijanski pregovor)
Stare reke ne presahnejo. (japonski pregovor)

Starosti se ni mogoče ubraniti. 
(Francis Bacon, 1561 – 1926, angleški filozof in pisatelj).

Starati se pomeni organizirati svojo mladost z leti. 
(Paul Eluard, 1895 – 1952, francoski pesnik). 

Vsako obdobje v človekovem življenju ima svoj čar. Tudi čas 
staranja, ki se mu vsi približujemo. Tako kot je krasen sončni 
zahod nad deželo, je lepa tudi starost. 
(Ljudmila Novak, 1959, slovenska političarka). 
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S partizansko koračnico Občinskega pihalnega orkestra Trebnje, 
pod taktirko Primoža Kravcarja, se je, v soboto, 7. septembra, na 
prireditvenem prostoru pri lovski koči na Trebelnem, nadaljevala 
slovesnost v počastitev spomina na Gubčevo in 12. brigado, ter 
Mokronoško četo, ki se je začela s polaganjem vencev k spomeniku 
pred Upravno-kulturnim središčem in k spominskemu obeležju na 
Repovi hiši v Mokronogu, k spomeniku v Zabukovju, ter k spome-
niku,  kjer je bila 4. septembra 1942 ustanovljena Gubčeva brigada. 
V častni straži so bili pripadniki Slovenske vojske. Množica ude-
ležencev je stoje pozdravila prihod praporščakov in Spominskega  
dolenjskega bataljona v sestavi Duletova četa, Gorjanska četa, 
Slobodanova četa in Novomeška četa. Na dogodek so se potrudili 
po partizanskih poteh iz Ždinje vasi, Slovenske vasi, Puščave in z 
Mirne. Seveda tudi tokrat niso manjkali pripadniki Območnega 
združenja slovenskih častnikov Novo mesto, niti člani Območnega 
veteranskega policijskega združenja Sever za Dolenjsko in Belo 
krajino. Vrsto let so zraven tudi taborniki z Mirne. 

V imenu vseh je prisotne pozdravil Milan Kranjc, komandant 
Spominskega dolenjskega bataljona. 

Med uglednimi gosti so bili tudi general Lado Kocjan, predse-
dnik Republiške Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije 
Tit Turnšek, župan Občine Mirna Dušan Skerbiš in drugi. 

Če bi hotel v nekaj stavkih povzeti izrečene misli, bi s spomin-
ske plošče na podružnični OŠ Trebelno prepisal pesem, ki so jo 
Gubčevci vzeli za svojo himno. Napisala jo je v Šentrupertu rojena 
partizanka Vida Brest, uglasbil pa Radovan Gobec. 

Takrat, ko je zemljo slovensko tiran
pohodil in pljunil na njo,
naš narod je vstal, že stoletja teptan,
iz zemlje oblite s krvjo.
Iz rudnikov, njiv, iz požganih domov,
iz koč in barak in iz ječ,
iz sivih predmestij in temnih grobov,
se naša je dvignila pest.
  
 Vse drugo so detajli. Trpeči in junaški. Iskreno domoljubni. 

Neponovljivi in zmagoviti. Zmagoviti v dvignjeni pesti slovenskega 
naroda - partizanski vojski, ki je skupaj z zavezniki zmagala v drugi 
svetovni vojni. „In to resnico,“ je poudaril slavnostni govornik, 
sin partizana, vrhunski slovenski umetnik in častni občan te 
občine JANEZ MEJAČ, „resnico, zapisano v vseh zgodovinskih 
knjigah in pričevanjih, pa se sedaj, 74 let po koncu druge svetovne 

morije, skuša spremeniti. Spremeniti 
želijo rdečo zvezdo, ki jo je ponosno 
nosil moj oče in njegovi soborci. Rdečo 
zvezdo hočejo spremeniti v znak, enak 
italijanski fascio (butarici s sekirico) in 
nemški svastiki. Simbol, ki je osvobo-
dil Evropo, je sedaj preganjan, skoraj 
prepovedan. Res se je po zaključku 
vojne dogajalo marsikaj, kar ni v skla-
du z normami človečnosti, a to ne sme 
biti razlog, da se sedaj očrni narodno 
osvobodilni boj. Vojno in povojno 
obdobje ne moremo soditi črno – belo, 
čeprav je to za nekatere najlažje. Prav 
je prisluhniti razumskim kritikom 
osvobodilne fronte in na tej podlagi 

presojati, nikakor pa na podlagi dnevno-političnih koreografij. 
Tega ne smemo dopustiti!“

 Tudi gostitelja, FRANC GLUŠIČ, podžupan občine Mokronog-
-Trebelno in BOŠTJAN SLADIČ predsednik ZB za vrednote NOB, 
sta se zavzela za zgodovinsko resnico in pošten, hvaležen odnos do 
narodno osvobodilnega boja, borcev, pregnancev, taboriščnikov in 
vseh, ki so, tudi z življenji, prispevali k temu, da smo ostali Slovenci 
in da danes svobodni živimo v svoji svobodni državi. 

Recital partizanskih pesmi pod naslovom ŠE POMNITE, TOVA-
RIŠI? je ljudem, spet in zopet, ponudil v razmislek neštetokrat pre-
verjeno resnico: ŠE TAKO VESELA IN SREČNA VEST O KONCU 
VOJNE PRIDE ZA TISTE, KI SO PADLI, VEDNO PREPOZNO. 

Uvodni del (pri spomeniku Gubčevi brigadi) so opravili Rado 
Mervar (moderator), Franc Glušič (recitator) in Simon Černe (tro-
benta). Z osrednjega odra pa so sporočilo posredovali recitatorka 
Barica Kraljevski, Ženski pevski zbor Zimzelen z Mirne, ob spre-
mljavi harmonikarja Sandija Ravbarja in vodstvom Staneta Pečka, 
ki je pripravil tudi scenarij. Učenke podružnične osnovne šole 
Trebelno, Neja, Lucija, Metka, Manca, Mija in Mojca, pripravila 
jih je mentorica Saša Brudar, so z otroškimi mislimi in gibi samo 
še bolj razgalile dragocenost svobode. 

Priznanja Združenja borcev za vrednote NOB Trebnje za priza-
devno delo v društvu in za dobro sodelovanje z društvom so prejeli 
Sluga Mitja, Glušič Franc, Mežnar Marjana in Ženski pevski zbor 
Zimzelen Mirna. Podelila sta jih Boštjan Sladič in Mirko Hrovat, 
predsednik Združenja ZB NOB Trebnje in predsednik Občinske 
organizacije ZZB za vrednote NOB. 

ZLATO PLAKETO Republiške Zveze združenj borcev za vre-
dnote NOB Slovenije, je podelil predsednik zveze Tit Turnšek, 
prejeli pa sta jo Osnovna šola Mokronog in Občinski pihalni 
orkester Trebnje.

Celotno prireditev je suvereno vodila Mateja Vrabec.
Dogodek so organizirali Združenje borcev za vrednote NOB 

Trebnje, OO borcev za vrednote NOB Mokronog–Trebelno, 
Skupnost Gubčeve brigade, Skupnost 12. SNOUB in Občina Mo-
kronog-Trebelno, za okrepčilo pa je poskrbela Lovska družina 
Trebelno.

s. p.

Še pomnite, tovariši?

Prejemniki priznanj in podeljevalci

Slavnostni govornik Janez 
Mejač

Šolarke in ŽePZ Zimzelen Mirna
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Čebelice z vzgojiteljicama Majo Ziherl in Katarino Jerič (Bojana Gregorčič 
pa je odletela po med)

Ribice, od vzgojiteljice Janje Brcar ali pa Urške Bratkovič je kamera ujela 
le delček rok.

Škratki z vzgojiteljicama Jernejo Rojc in Tanjo Škarja.

Sovice z vzgojiteljicami Andrejo Oštir in Matejo Kovačič.

Žabice s Trebelnega z vzgojiteljicama Polonco Bartolj in Kajo Košale.

Medvedki s pomočnico vzgojiteljice Vlasto Prpar in vzgojiteljico Tjašo 
Dvornik.

Miške z vzgojiteljicama Barbaro Dolenc in Manjo Tišlar

Ringa, ringa raja
Apolonija Kralj Zupančič
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Junija se je bližal konec šolskega leta, 
ki sem ga letos prvič zaključil v OŠ 
Mokronog. Tukaj se počutim super, saj 
sem bliže domu, razred je večji in imam 
veliko prijateljev tudi v domačem kraju in v 
okoliških naseljih.

Pri pouku angleščine sem se letos udeležil WCS državnega tek-
movanja v Ljubljani, kjer smo se s sošolkama Manco Penca Kocjan 
in Natalijo Saje preizkusili v znanju angleščine. Šlo nam je tako 
dobro, da smo bili povabljeni k sodelovanju na WSC GLOBAL 
ROUND, ki se je letos odvijal v Pekingu na Kitajskem. 

Z veseljem sem se odzval vabilu in zahvaljujem se obema starše-
ma, ki sta me pri tem podprla, seveda tudi finančno. V sodelovanju 
z OŠ Orehek iz Kranja, kjer sem zasedel mesto manjkajočega člana 
tekmovalne ekipe, sem v sredo, 19. 6. 2019, odšel v Trst na letališče 
in od tam v Peking na Kitajsko. 

Let je bil dolg 11 ur in uspelo mi je pogledati nekaj filmov. Hrana 
na letalu je bila še kar okusna. Po pristanku smo se odpravili v 
hotel, kjer smo spali naslednjih 8 dni, čez dan pa smo tekmovali ali 
hodili po Kitajski. Zajtrk v hotelu je bil zelo obilen, imeli so veliko 
kitajskih specialitet, bilo pa je tudi veliko evropske hrane. Vedno 
sem se do sitega najedel in hkrati spoznaval kitajsko kulinariko.

Tekmovali smo v debatiranju, pisanju eseja in reševanju testa z 
vprašanji.  Dogodki, ki so nam jih pripravili v sklopu tekmovanja, 
so trajali 5 dni in je šlo predvsem za debatiranje in spoznavanje 
kultur in vrstnikov s celega sveta. Ker sem zelo odprt človek, sem 
se z veseljem zaklepetal z vsakim, ki je imel par minut časa. Po-
govarjal sem se z Indijcem, ki pozna Slovenijo po tem, da imamo 
v pipah pitno vodo. Kitajci so zanimivi, redki govorijo angleški 
jezik in ves čas fotografirajo s telefoni. Mi, Evropejci, smo se jim 
zdeli grozno zanimivi in so nas ves čas fotografirali. 

V dveh prostih dneh smo si ogledali najpomembnejše zname-
nitosti Kitajske, med njimi Kitajski zid kot veličastno in edino, s 
prostim očesom videno delo človeških rok iz vesolja, ter Prepo-
vedano mesto, ki se je šele pred nekaj leti odprlo za javnost. Pred 

tem je vsakršen poskus vstopa vanj kaznovan z najhujšo kaznijo 
– s smrtjo.

Osvojil sem zlato medaljo iz debatiranja, na katero sem seveda 
zelo ponosen. 

Naslednje leto se bom še bolj potrudil, saj ne bom več v Junior 
ligi. Želim si zopet potovati in spoznati še več sveta, še več ljudi, 
še več različnih kultur. 

Jaka Zupančič

Po medaljo 
v Peking

World Scholar‘s Cup (WSC) je mednarodno tekmo-
vanje iz angleškega jezika. Učenci se pomerijo v debati 
v angleškem jeziku, v pisanju eseja ter reševanju testa. 
V začetku februarja se je državnega tekmovanja ude-
ležilo tudi 6 učencev 8. razreda naše šole, in sicer Nejc 
Borštnar, Karin Dolenšek, Nika Tijana Grabnar, Manca 
Penca Kocjan, Natalija Saje in Jaka Zupančič. Odlično so 
se izkazali, zato so bili povabljeni k sodelovanju na WSC 
GLOBAL ROUND, ki se je letos konec junija odvijalo v 
Pekingu na Kitajskem.

Iz naše šole je v Peking odletel Jaka Zupančič, ki je na 
tekmovanju sodeloval z ekipo OŠ Orehek Kranj. Odhod 
v tujino je bil za starše tudi velik finančni zalogaj, zato 
je šola fantu namenila sredstva iz šolskega sklada, na 
pomoč pa so priskočili še sponzorji (Občina Mokronog-
-Trebelno, Akripol d. o. o., Monter Kocjan d. o. o., Krka).

Za osvojeno zlato medaljo mu iskreno čestitamo.
OŠ Mokronog

Moja zlata medalja 
iz WSC GLOBAL ROUND Peking
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Prvi šolski dan 
na PŠ Trebelno  

Prvič je šolski prag prestopilo 9 prvošolcev, ki so komaj čakali, 
da postanejo učenci. Prireditev ob sprejemu so pripravili ostali 
učenci pod mentorstvom učiteljic s podružnice. Učence s Podru-
žnične šole Trebelno, prvošolce in njihove starše ter učiteljice sta 
pozdravila gospa ravnateljica, Zvonka Kostrevc, ter gospod župan, 
Anton Maver. Vsem zbranim sta namenila nekaj spodbudnih besed 
in zaželela uspešno šolsko leto.  

Učiteljice PŠ Trebelno

Župan sprejel 
perspektivni 
športnici Nicki in 
Lano ter zlatega Jaka

Nicki Norčič in Lana Gregorčič sta članici Judo kluba Olimpija 
Krmelj že od vstopa v šolo. Njuna vztrajnost in trud se kažeta že 
vrsto let v številnih medaljah, ki jih osvajata tako na klubskem kot 
tudi državnem in evropskem nivoju.

Letošnje poletje sta se udeležili XV. poletnega Olimpijskega 
festivala evropske mladine v Bakuju, kjer je Nicki osvojila 5. me-
sto, Lana pa 7. Jaka Zupančič se je udeležil World Scholar’s Cup 
(WSC) - mednarodnega tekmovanja iz angleškega jezika v Pekingu 
na Kitajskem in osvojil zlato medaljo.  Na prijetnem srečanju in 
klepetu z mladimi talenti je župan Anton Maver vsem čestital za 
osvojena priznanja in izrazil spoštovanje tudi staršem, ki podpirajo 
in spodbujajo svoje otroke na njihovi poti.

Mateja Vrabec, Občina Mokronog-Trebelno

Dobrodošli prvošolci

Prvi razred Osnovne šole Mokronog je prestopilo 20 prvošolcev. 
Z velikim navdušenjem so spremljali kratek kulturni program in 
bili prijetno presenečeni ob tortici s svečko, ob kateri so si zaželeli 
skrito željo, ki se jim bo prav gotovo uresničila. Učence in starše sta 
nagovorila tudi ravnateljica Zvonimira Kostrevc in župan Anton 
Maver, ki sta skupaj direktorico občinske uprave, Mojco Pekolj, 
prvošolcem podelila knjige Staneta Pečka z naslovom Mokronožci, 
še sreča, da ste tu.

Učiteljici Teja Makše in Polona Kralj Zupančič

Lokostrelstvo
KJE? OŠ MOKRONOG  
(Mala dvorana)
KDAJ? Ponedeljek od 14.30- 16.00 
Začnemo 7.10.2019
KOLIKO? Vadnina, obrabnina opreme…= 25e/ mesec 
POGOJ: 4 lastne puščice (cca 15e, se lahko naročijo pri meni)

Informacije in prijave: 040 614 230 Pia
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Novo šolsko leto, 
novi izzivi

Jesen že počasi trka na naša vrata in oznanja, da smo že zako-
rakali v novo šolsko leto in tako napoveduje pestro dogajanje na 
našem centru. 

Že tradicionalno v mesecu septembru in oktobru potekajo vpisi 
v srednješolske programe s področja ekonomije, trgovine, gostin-
stva in predšolske vzgoje. 

1. oktobra 2019 ob 9. uri bomo zakorakali v že 22. leto delovanja 
Univerze za tretje življenjsko obdobje Trebnje (UTŽO).  Otvoritev 
bo tokrat potekala v OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert. Tako se 
bomo od oktobra dalje srečevali na torkovih predavanjih, v krož-
kih, popotnih malh,… Vse upokojence, ki še niste člani UTŽO 
Trebnje, vabimo da se nam pridružite in postanete naš član.

Še vedno se nam lahko pridružite na računalniških delavnicah 
v Krajevni knjižnici Šentrupert. Brezplačne delavnice se odvijajo 
enkrat mesečno in jih izvajamo v okviru projekta VGC Marela.

Vas zanima? Pokličite v svetovalno središče na našem centru na 
07 34 82 108 ali se oglasite osebno in z veseljem vam bomo sveto-
vali. Informiranje in svetovanje je za udeležence brezplačno, saj ju 
sofinancirata Evropski socialni sklad in Republika Slovenija. Več o 
izobraževalni ponudbi in drugih naših projektih dobite na www.
ciktrebnje.si ali nas spremljajte na CIK Facebook strani.

Tanja Vrčkovnik in Kristina Jerič

ŠP Podpečina gostila že 
14. turnir za pokal občine

Športni park Podpečina je bil 14. julija 2019 prizorišče, kjer je po-
tekal 14. Nogometni turnir za pokal Občine Mokronog-Trebelno, 
ki ga je organiziralo Športno društvo Trebelno. Na turnirju, ki je 
postal že prava stalnica, je sodelovalo 12 ekip iz celotne Dolenjske. 
Ekipe so bile razporejene v štiri skupine, kjer so v skupinskem 
delu igrale po sistemu vsak z vsakim. Prve dve ekipi v posamezni 
skupini sta napredovali v četrtfinale. V četrtfinalnih tekmah smo 
lahko videli kar nekaj zanimivih obračunov. Prva tekma je bila 
odigrana med ekipama KMN REM in Nogometaši z vseh vetrov. 
Napredovanja so se veselili igralci ekipe KMN REM. Druga tekma 
je bila odigrana med ekipo NK Plastoform Šmarjeta in ekipo NK 
Paha. Igralci ekipe NK Plastoform Šmarjeta so prikazali boljšo 
igro in se uvrstili v polfinale. V tekmi z največ goli v četrtfinalih 
sta se pomerila lanskoletna finalista ŠD Trebelno in Velb team. 
Lanskoletni zmagovalci turnirja iz ekipe Velb team so ponovno 
premagali domačine ter se uvrstili v polfinale. Igralci ekipe NK 
Klamfer so v četrti tekmi premagali ekipo Gradbeništvo Brgant 
in se kot zadnji uvrstili v polfinale.V prvi polfinalni tekmi ekipi 
NK Plastoform Šmarjeta ni uspel preboj v veliki finale. Finala so 
se je namreč veselila ekipa KMN REM. Druga polfinalna tekma je 
potekala med ekipo Velb team in ekipo NK Klamfer. Igralci ekipe 
NK Klamfer so si z dobro predstavo izborili zmago in zagotovili 
mesto v velikem finalu. Za 3. mesto sta se v streljanju kazenskih 
strelov pomerili ekipi Velb team in NK Plastoform Šmarjeta. NK 
Plastoform Šmarjeta si je z razpoloženimi strelci in vratarjem 
zagotovila tretjo mesto na turnirju.

Finalna tekma se je končala šele po streljanju kazenskih strelov, 
kjer so morali igralci ekipe KMN REM premoč priznati ekipi NK 
Klamfer, ki bo drugo leto branila naslov prvaka in prehodni pokal 
Občine Mokronog-Trebelno. Najboljši igralec turnirja je bil Žiga 
Jenževič iz ekipe NK Klamfer, najboljši vratar pa Marko Pravne iz 
ekipe KMN REM. Po končani finalni tekmi so se lahko igralci in 
gledalci preizkusili v streljanju prostih strelov, kjer je bil najboljši 
Miha Borse. Po končanem športnem programu so organizatorji 
skupaj z županom Antonom Mavrom podelili pokale in nagrade 
vsem prejemnikom. 
»Zahvaljujemo se vsem glavnim sponzorjem: Občina Mokronog-Trebelno, AGROTES, 
Pohištveni servis Šere in Izkopi in gradbena dela Andrej Pugelj s.p. in ostalim sponzorjem, 
ki so omogočili prireditev. Seveda gre posebna zahvala tudi vsem ekipam, sodnikoma in 
ostalim, ki so pomagali pri organizaciji prireditve,« strne predsednik Športnega društva 
Trebelno Luka Kočan z željo, da bi sodelovanje ponovili tudi naslednje leto.  

                ŠD Trebelno

Otvoritev UTŽO 2018, arhiv CIK Trebnje

TENIŠKA šola 
Gospod Ficko tenis vpisuje otroke, mladino ter odrasle 

v mokronogu v celoletno teniško šolo
Vabljeni na poskusni trening za otroke starejše od 4. 

leta starosti ter za mladino in odrasle.
Poskusni treningi bodo potekali ob TORKIH in ČETRT-

KIH od 16. do 17. ure, lahko pa tudi izven teh terminov po 
predhodnem dogovoru. 

Prosimo Vas, da udeležbo na poskusni trening javite.
Dodatne informacije in prijave: 040/453-625 (Gregor) ali 

na info@gregor-ficko.si
Veselimo se sodelovanja z vami!
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Borut je prav rad in lahkotno, 
kot bi pritisnil gumb na sti-
kalu, zamenjal noč za dan. To 
vedenje, ki se mi je usidralo v 
spominu, me je skoraj vrglo, ko 
mi je ob tem srečanju povedal, 
da se sedaj redno odpravi spat 
s kurami, kot se temu še vedno 
reče v Mokronogu, čeprav je 
le-teh samo še za vzorec.

Ampak k stvari. K temu zapi-
su me je pripravil časopisni čla-
nek, da je v  24-urni kolesarski 
preizkušnji, v kategoriji nad 50 
let zmagal Mokronožan Borut 
Dvornik iz Dolenjske balance 
in kluba JB. Vedel sem sicer, da 
je na kolesu noro pogolten na 
kilometre, ne pa toliko, kot je 

pisalo v časopisu. In ga prosim, 
naj mi zadevo bolj podrobno 
razloži. 

Za začetek morda, kaj je v teh 
kilometrih takega, da magistra 
umetnosti požene na kolo?

Borut: Od malih nog prija-
teljujem s športom. Igral sem 
rokomet Mokronogu, desetletje 
in čez v ljubljanskem Slovanu, 
ki je takrat tekmoval v jugoslo-
vanski ligi. Z veteransko ekipo 
Slovana sem sedemkrat igral v 
finalu evropske lige, štirikrat 
smo bili prvaki. Ko ti nekega 
dne leta povedo, da v tej panogi 
nisi več konkurenčen, se vrneš 
k ljubezni iz otroštva – kolesu. 
In ker je športni duh še vedno 
v tebi, si začneš postavljati nove 
cilje. In si vesel, ko jih dosežeš. 
In si zadovoljen, ker si zmogel. 

In greš na mednarodni kolesarski 
maraton, ki ga zapisujejo s 
Slo24Ultra. Oprosti moji nevednosti, 
mi lahko prevedeš ta zapis? 

Borut: Slo24ultra je prvi 24 
urni cestni kolesarski mara-
ton v Sloveniji, primeren za 
vse, ki želijo preizkusiti svojo 
vzdržljivost in preveriti koliko 
kilometrov lahko prevozijo v 
24. urah. Letos je ta maraton, 
štel za WUCA (World Ultra 
Cycling Association) 12 & 24 
urno evropsko prvenstvo, kar 
pomeni, da so istočasno tekmo-
vali dve skupini, ena na 12 ur, 
druga na 24. Start dirke je bil 
13. julija ob 12. uri v Dobrov-
niku, ki leži na skrajnem seve-
rovzhodu Slovenije, tik ob meji 
z Madžarsko. Trasa je potekala 
po ravninskem, 11 km dolgem 
krogu skozi občini Dobrovnik 
in Turnišče. 

Če prištejem tiste štiri s Slo-
vanom, si že petič evropski 
prvak. Tokrat prvič solo na 
kolesu.

Priznam. Drugi na tej dirki je 
bil Branko Kovačič, tretji pa Ro-
main Possing iz Luksemburga.

In koliko si prevozil v 24 urah? 
Če sem natančen, sem v 23 

urah, 25 minutah in 49,21 se-
kundah prevozil 803 kilome-
trov, ob poprečni hitrosti 33.79 
km na uro.  Na startu nas je 
bilo čez 50. Pridružil sem se 
vodilni skupini, ki je tekmovala 
v kategoriji 12 ur in je pedala 
seveda poganjala hitreje. Tako 
sem se otresel konkurentov in si 
v dvanajstih urah nabral dobrih 
20 km prednosti, ki sem jo v 
naslednjih dvanajstih urah brez 
večjih težav kontroliral in prvi 
prevozil ciljno črto. 

Tekmoval si tudi na dirki RAI-Race 
across Italy 

Borut: Nastop v Italiji je bil 
preizkus in nadomestilo za 
slovensko dirko DOS, ki je letos 
odpadla. Sprva sem imel načrt, 
da na dirki preživim, torej, da 
jo prevozim. Kmalu se je poka-
zalo, da lahko dirkam tudi na 
rezultat. S časom 37 ur in 13 mi-
nut sem si priboril peto mesto. 
Mojemu telesu ta dirka nikakor 
ni prijazna. Dolžina 775km 
je sicer sprejemljiva, manj pa 
ogromno klancev. Prevoziti je 
bilo potrebno 11000 višinskih 
metrov. Pa vendar se je vse iz-
teklo zelo dobro, na spustih mi 
je šlo odlično, na ravninah sem 
razvijal zelo dobro hitrost, kljub 
precej neugodnemu vetru, ki je 
približno 30 tekmovalcem, od 
skupaj 80, pomagal k odstopu.  

Imaš letos še kaj divjega v načrtu?
Kot vidiš, pravkar na dvo-

rišču lastnoročno polagam 
tlakovce.  

Čestitam! 
Stane Peček

Borut Dvornik,
evropski prvak

Ko sva z Borutom pred leti od prve do zadnje 
številke urejevala in pripravljala Mokronajzarja 

za tisk, pa knjigo Zgodbe Mokronoge in še 
kaj, je v podstrešni sobi nad takratno banko 
in stanovanjem Dvornikovih ogromno noči 

gorela luč. Pa ne zaradi mene. 
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Pred leti je domačin, odbojkar GREGA ERPIČ izjavil: »Občutek 
imam, da je na turnirju v Mokronogu vsako leto bolj vroče, bolj 
zabavno in napeto dogajanje!“ Letos je med 11. in 13. julijem  v 
Mokronogu, tokrat prvič pod okriljem srednjeevropske federacije 
MEVZA, potekal turnir za ženske in moške dvojke. V obeh kate-
gorijah se je borilo 55 dvojic, od tega 42 tujih iz Avstrije, Nemčije, 
Cipra, Švice, Madžarske, Monaka, Hrvaške, Češke in Slovaške.

Predsednik Kluba odbojke na mivki Mokronog, gospod MATIC 
ŽLAJPAH,  se gotovo strinja, da je imel Grega takrat več kot dober 
občutek.

Kaj ste kot organizatorji morali zagotoviti, da ste turnir sploh pripeljali v 
Mokronog?

Da smo turnir pripeljali v Mokronog smo se trudili že več let. Za 
turnir takega ranga je potrebno izpolnjevati številne kriterije, ki jih 
postavlja CEV (Evropska odbojkarska zveza). Tu mislim tako na 
nastanitve za igralce, osebje, kot na samo igralno okolje- velikost 
igrišč, globina mivke, kapaciteta tribun, prostori za igralce in še 
bi lahko naštevali. 

Moram pa omeniti da je bila po mojem mnenju največja teža-
va omejitev, da tak rang turnirja lahko organizira vsaka država 
članica organizacije MEVZA le enkrat letno. Se pravi lahko tak 
rang turnirja organizira le eden v Sloveniji. Ko smo se prijavljali 
na razpis priznam, je bilo kar precej administrativnega dela, 
vendar se je na koncu vse lepo izteklo in dobili smo organizacijo. 
Pomemben faktor za dodelitev turnirja so bile številne izkušnje z 
organizacijami zelo močnih mednarodnih turnirjev v preteklosti 
in pohvale igralcev.

Koliko ljudi sodeluje v organizaciji?
Glede na rang dogodka mora v organizaciji sodelovati kar precej 

prostovoljcev. Moram poudariti in se zahvaliti vsem, saj vsi delu-
jemo brezplačno in v ta projekt namenimo veliko svojega prostega 
časa. Sama organizacija dogodka je razdeljena na posamezne 
sklope- natančno sedem:
- 1. Oddelek Marketing
- 2. Oddelek za animacijo
- 3. Oddelek za prizorišče
- 4. oddelek za osebje
- 5. Oddelek za hrano in pijačo

- 6. sponzorski oddelek
- 7. finančni oddelek

V vsakem sklopu sta 2 odgovorna, ki skrbita, da se stvari izve-
dejo in to pravočasno. S samimi pripravami na dogodek začnemo 
že v novembru s prvimi sestanki za turnir naslednje leto. Takrat 
aktivno sodeluje okoli 20 oseb. Ko pa se začnejo dela na prizorišču 
pa je ta številka višja.

Ne dvomim, da so bili tekmovalci obeh spolov zadovoljni z organizatorji in 
obratno. 

V Mokronogu veljamo za zelo gostoljubne ljudi in tako ravnamo 
tudi z igralci in vsem osebjem na turnirju. Vemo, da če se bodo 
pri nas dobro počutili, se bodo radi vrnili in nam hkrati drugje 
naredili reklamo.

Kot gledalec sem užival v odličnih igrah, brezhibnem poteku, sploh v pravem 
športnem vzdušju, ki ga niti posegi dežja niso kaj dosti porušili. Tudi otroci so 
prišli do svojega veselja na otroškem poligonu. Sem bil pa precej začuden, ker 
je bilo med gledalci zelo malo domačinov. 

Tukaj se strinjam z vami. Bilo je precej gledalcev od drugod po 
Sloveniji, samih domačinov pa je bilo manj. Tukaj lahko pripišemo 
velik faktor tudi temu, da smo letos imeli ponovno zelo hladno 

MEDNARODNI TURNIR ODBOJKE NA MIVKI V MOKRONOGU

BEACHTOUR ALKATRON OPEN 2019 

Organizatorji

Zmagovalci med moškimi Zmagovalke med nežnejšim spolom

>>
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vreme kot tudi temu, da je na tako visoki ravni  domačim odboj-
karjem še težje priti zraven, ki pa so kot vemo magnet za domače 
navijače. Upam da v prihodnje, v kolikor bomo še dobili možnost 
organizacije takega ranga turnirja, bo gledalce prepričala kvaliteta 
tekem, ki je bila na tem turnirju na zelo visokem nivoju.  

Kaj pa sponzorji, donatorji?  
Seveda, brez njih te zgodbe ne bi bilo. Zahvalil bi se v imenu 

kluba vsem, ki so nam sponzorsko oziroma donacijsko pomagali 
izpeljati turnir. Izpostavil bi generalnega sponzorja: Alkatron d.o.o. 
Novo mesto, občino Mokronog-Trebelno in zlate sponzorje: Total 
d.o.o., SEP d.o.o. in TEM Čatež d.d.

Povejmo še rezultate.

MOŠKI:
1. mesto: Murauer/Frühbauer S. (Avstrija)
2. mesto: Ertl F./Kratz (Avstrija)
3. mesto: Zemljak/Pokeršnik (Slovenija)
4. mesto: Nemec L./Pokopec (Slovaška)

ŽENSKE:
1. mesto: Radanovic/Vrbanc (Hrvaška)
2. mesto: Angelopoulou/Konstantinou (Ciper)
3. mesto: Konstantopoulou/Zempyla (Ciper)
4. mesto: Dzurendova/Svobodova (Češka)

>>

Mažoretka se predstavi

V nedeljo, 16. 6. 2019, je Mažoretno društvo Trebelno organizi-
ralo prvo prireditev z naslovom Mažoretka se predstavi. Društvo 
je predstavilo nove uniforme in dosežke deklet ter seveda različne 
plese, ki so se jih naučile v tej sezoni. Na prireditvi so nastopili tudi 
Ansambel Šantej, šolska mažoretna skupina, Mažorete Šentjanž, 
Glasbena šola Trebnje, otroci iz vrtca Mokronožci na Trebelnem, 
harmonikarja Turističnega društva Trebelno.  Prireditev je z be-
sedami prepletla Maja Lamovšek. S prireditvijo so dekleta Mažo-
retnega društva Trebelno lepo zaokrožila sezono in se podala na 
zaslužene počitnice. Jeseni mažoretke čakajo novi izzivi.

Mažoretno društvo Trebelno

Osvojili Kum

V četrtek, 13. 6. 2019, so pohodniki OŠ Mokronog osvojili Kum 
- najvišji vrh Posavskega hribovja. Dan je bil čudovit in vroč. Še 
sreča, da je pot vodila po senci in da je temperatura z višino padala. 
Na vrhu je bila temperatura prijetna in učenci so uživali na razno-
vrstnih igralih. Razgledi so bili rahlo zamegljeni zaradi vročine, 
kljub temu pa so bili pohodniki nad okolico navdušeni. Ogledali 
so si še mogočen oddajnik, obeležje zadnje vojne za Slovenijo in 
cerkvico svete Neže. V koči so nas gostoljubno sprejeli in vsi so si 
kupili najslastnejši sladoled. V knjižico so dodali žig Kuma in si 
na poti v dolino ogledali muzej sank ter poslušali razlago lastnika 
starinskih sani. Hvala za gentlemanski poklon mentoricam, saj jih 
je obdaril s čudovitim šopkom dišečih šmarnic. Nadvse prijazno.

Apolonija Kralj Zupančič

Vroč pohod 
po senčni poti …

V petek, 7. junija 2019, so se pohodniki OŠ Mokronog podali na 
svoj zadnji pohod v tem šolskem letu. 

Obiskali so Planino nad Vrhniko in si z 22 metrskega opazoval-
nega stolpa pri koči ogledali čudovite razglede po dolini in hribov-
ju. Dan je bil sončen in vroč. Še sreča, da je pot vodila pretežno po 
gozdu in da so v koči imeli tudi sladoled.  Kljub strmi poti, poho-
dnikom ni manjkalo dobre volje in energije za ogled zanimivosti 
na poti in reševanje ugank. Na avtobusu pa, ko so utrujene noge 
počivale, so vsi pohodniki ves čas glasno prepevali in navdušeno 
pripovedovali svoje vtise s poti. Bilo je noooooro dobro. 

Apolonija Kralj Zupančič
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Festival pohodništva mirnske doline 2019
Program festivala:

Datum, ura Dan Naziv prireditve Izhodišče/Lokacija Organizator/informacije

22.09 ob 10:00 ned
4. Ženski kolesarski maraton po Mirnski dolini   – 
Otvoritev festivala Hrastovica- Sv.Rok

Konzorcij ZDM:   www.zadruga-natura.si 
zakladi@zadruga.natura.si; 

od 8:00 dalje Zdravstveno promocijske aktivnosti (merjenja in testiranja, 
program Svit, predstavitev nordijske hoje…)

Vodeni pohod po krožni poti na Vrhe in Cirnik

Potep z MTB kolesi 

ZD Trebnje

Konzorcij ZDM

Dolenjska Balanca

26.09 ob 19:00 čet Tummo dihalne tehnike: - delavnica z Brigito Langerholc Žager
Krajevna knjižnica 
Mokronog

Knjižnica Pavla Golie Trebnje  http://www.tre.sik.si/

29.09 ob 8:30 ned Šentjanška tržnica  - pohod po rudarski tematski poti Tk-pav z 
otvoritvijo gozdnega okna + kmečka tržnica +    razstava ArtEko 
Šentjanž

Šentjanž TD Šentjanž : 041 392 567 (Petra)

12.10 ob 10:00 sob 20. Steklasova pohodna pot Šentrupert PD Polet:  www,pdpolet.com;  info@pdpolet.com: 
13.10  zvečer ned 159. Lunohod v Nebesa Šentrupert PD Polet:  www,pdpolet.com;  info@pdpolet.com
14. do 19.10 Simbioza giba med generacijami – vseslovenska akcija Mokronog, Trebelno www.mokronog-trebelno.si 
19.10 ob 8:00 sob 23. Vorančeva pot Mokronog TD Mokronog: tdmokronog@gmail.com:  031 868 320
23.10 ob 18:00 sre Gozd in turizem: - predavanje  Jože Prah OŠ Šentrupert Knjižnica Pavla Golie Trebnje  http://www.tre.sik.si/
27.10 ob 9:00 sob Pohod po poteh Milana Majcna Šentjanž TD Šentjanž : 041 392 567 (Petra)
02.11. ob 8:00 sob Trojček  na Kum  (peš, kolo cestno, kolo MTB) Sv. Rok Konzorcij ZDM  + Dolenjska Balanca
November* tor Zdrava športna prehrana: - predavanje Nina Mandelj Krajevna knjižnica Mirna Knjižnica Pavla Golie Trebnje  http://www.tre.sik.si/

*Točen termin bo določen naknadno

Simbioza giba je vseslovenski prostovoljski projekt na področju 
telesne kulture  in medgeneracijskega sodelovanja. Gibanje po-
meni življenje in življenje je gibanje, zato je ključnega pomena, 
da se sporočilo o zdravem načinu življenja širi in se krepi zavest o 
pomenu dnevnega gibanja za zdravje človeka. Šport je pomembna 
prvina kakovostnega življenjskega sloga vseh prebivalcev Sloveni-
je. Športne vsebine v vseh življenjskih obdobjih pomembno 
oblikujejo celovit življenjski slog. Pozitivno razmišljanje in 
kakovosten življenjski slog zgledno vplivata na vse generacije 
v vseh obdobjih.

Vseslovenski projekt bo potekal med 14. in 21. oktobrom 2019, 
ko se odprejo športni objekti širom Slovenije in se povezujejo tako 
ponudniki različnih gibalnih aktivnosti in vsi, ki bi si želeli infor-
macij, začeti, nadaljevati ali pa preizkusiti nekaj popolnoma novega 
na gibalno, rekreativnem, športnem področju.

To je priložnost za vse generacije, da spoznajo nove zvrsti 
aktivnosti športno rekreativne vadbe in se udeležijo različnih 
vadb, ki se izvajajo v lokalnem okolju.

Že zdaj vljudno vabljeni, da se v tednu med 14. in 19. oktobrom 
2019, pridružite kateri izmed ponujenih vadb v občini Mokronog-
Trebelno, ki bodo obogatene s strokovnim posvetom. 

Za vsa morebitna dodatna pojasnila vam je na voljo občinska ko-
ordinatorica projekta Simbioza giba 2019, ga. Mateja Vrabec (mateja.
vrabec@mokronog-trebelno.si).  Spremljajte nas na spletni strani 
občine www.mokronog-trebelno.si, kjer vas bomo podrobneje ob-
veščali o vsebinah.

Občina Mokronog-Trebelno 
vključena v vseslovenski projekt simbioza giba



26
ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

Športna sezona 2019-2020 pred vrati
Športna društva v občini Mokronog-Trebelno in tudi zunanji izvajalci športnih vadb pričenjajo športno  sezono 2019-2020 v športnih objektih v Občini Mokronog-Trebelno. 
Izbirate lahko med  različnimi  športnimi panogami. Prijave na posamezne vadbe se zbirajo na dan vadbe ali pri posameznih vaditeljih.                               Športni pozdrav!

Vrsta vadbe Dan Ura Vaditelj / kontaktna oseba Pričetek 
vadbe

AEROBIKA ČETRTEK
Mala dvorana  OŠ Mokronog 17.30-18.30 META SMOLIČ   031  381 098 1.10.2019

ODBOJKA 
(mlajši dečki)
(starejši dečki, kadeti)

TOREK, ČETRTEK
Športna dvorana Mokronog

14.30-16.00
15.30-17.00

MIRKO HROVAT  040 796 475
IGOR JEVNIKAR  041 623 233
MATEJ DREŽA    040 667 501

3.9.2019

ŽENSKA REKREACIJA PONEDELJEK  
Športna dvorana Mokronog 18.15-19.15 MIHAELA JELENC 031 226 691 7.10.2019

ZDRAVA REKREACIJA PONEDELJEK  
Mala dvorana  OŠ Mokronog 17.00-18.00 NADA VIDEČNIK 041 885 154 7.10.2019

ZUMBA PONEDELJEK  
Mala dvorana  OŠ Mokronog 18.30-19.30 MATEJA VRABEC 041 392 590 7.10.2019

NOGOMET-odrasli ČETRTEK  Športna dvorana Mokronog 20.00-21.30 IGOR HROVAT 040 415 566 7.11.2019
KOŠARKA , BADMINTON - 
odrasli SREDA  Športna dvorana Mokronog 19.30-21.30 FRAN         FRANC KRŽIČ      051  677 204

MARJ         MARJAN KOLENC   041  681 338 2.10.2019

NOGOMET-odrasli ČETRTEK  Športna dvorana Mokronog 18.30-20.00 LUKA KOČAN   031 366 079 7.11.2019
PILATES - ZAČETNIKI
 

SREDA
Mala dvorana  OŠ Mokronog 18.00-19.00 ZLATKA ERPIČ   040 139 776 2.10.2019

PILATES - NADALJEVALNI
 

SREDA
Mala dvorana  OŠ Mokronog 19.00-20.00 ZLATKA ERPIČ   040 139 776 2.10.2019

JOGA ČETRTEK
Mala dvorana  OŠ Mokronog 19.00-20.30 MILICA KOROŠEC   041 455 033 3.10.2019

ODBOJKA
(člani, veterani) PETEK  Športna dvorana Mokronog 18.30-20.30 MATIC ŽLAJPAH   051 417 236 13.9.2019

KARATE – (začetna)
PONEDELJEK
SREDA
Športna dvorana Mokronog

16.00-17.00
16.00-17.00 TADEJ TRINKO   041 915 522 9.9.2019

KARATE – (nadaljevalna)
PONEDELJEK
SREDA
Športna dvorana Mokronog

17.00-18.00
17.00-18.00 TADEJ TRINKO   041 915 522 9.9.2019

KARATE – člani 
PONEDELJEK
SREDA
Športna dvorana Mokronog

18.00-19.30
  18.00-19.30 TADEJ TRINKO   041 915 522 9.9.2019

PILATES PETEK  Športni center Trebelno 17.30-18.30 nezka.koritnik@gmail.com 040 429442 20.9.2019

RAZGIBANI MALČKI TOREK Mala dvorana Mokronog
ČETRTEK Športni center Trebelno

16.00-16.45
16.00-16.45 LEA ZGONC razgibani.malcki@gmail.com 1.10.2019

INTERVALNA VADBA ČETRTEK 
Mala dvorana  OŠ Mokronog 17.30-18.30 META SMOLIČ   031  381 098 3.10.2019

MOŠKA REKREACIJA 
TOREK  
PETEK
Športna dvorana Mokronog

19.00-20.00
17.30-18.30 MITJA SLUGA 041 724 203 5.11.2019

JUDO (1-4. razred) PONEDELJEK 
Športni center Trebelno 15.00-16.00 INNA TOROPEJEVA 041 545 292 30.9.2019

JUDO (vrtec) PETEK 
Mala dvorana OŠ Mokronog 15.00-16.00 INNA TOROPEJEVA 041 545 292 27.9.2019

JUDO (1-3. razred) PETEK
Mala dvorana OŠ Mokronog 16.00-17.00 INNA TOROPEJEVA 041 545 292 27.9.2019

KOŠARKA TOREK
Športni center Trebelno 19.30-21.00 ANTON KORAČIN 031 463 485 15.10.2019

ŽENSKA REKREACIJA PONEDELJEK
Športni center Trebelno 19.15-20.15 SARA SOTLAR 040 234 808 7.10.2019

REKREACIJA GASILCI SREDA
Športni center Trebelno 19.30-20.30 GAŠPER NAHTIGAL  031 572 914 6.11.2019

ŠOLA TENISA
TOREK
ČETRTEK
Teniško igrišče Mokronog/ŠD Mokronog

16.00-17.00 GREGOR FICKO    040 453 625 info@gregor-ficko.si 3.9.2019

LOKOSTRELSTVO PONEDELJEK
Mala dvorana Mokronog 14.30-16.00 BARBRA PIA KRIŽE   040 614 230 7.10.2019
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Tek po lovskih stečinah za pokal Vzajemne je eden izmed 
številnih dolenjskih tekaških praznikov, ki ga je Lovska družina 
Trebelno letos organizirala že štirinajstič zapovrstjo. Skupaj s 
društvom Marathon so za 109 teka željnih tekmovalcev pripra-
vili tekaški praznik pri lovski koči na Trebelnem, a jim je malo 
ponagajalo vreme. 

Tekači so tekmovali v 11 moških in 5 ženskih kategorijah, od 
tega se jih je na 7-kilometrsko preizkušnjo podalo 89, v svoji kate-
goriji je teklo tudi 16 mladincev do 15. leta starosti, 12 tekačev se 
je pomerilo na 400 in trije na 800 metrov. »Med tekači so bili tako 
ljubiteljski rekreativci, kot tudi profesionalni iz različnih atletskih 
klubov. Veseli smo vseh domačinov, a bi si želeli še več njih,« poja-
sni o teku v imenu organizatorjev starešina lovske družine Stane 

Muhič in se z veseljem spomni mednarodnih udeležencev. »Leta 
nazaj, ko so Španci in Francozi delali v novomeškem podjetju Re-
voz, so prišli tudi na tek. Tudi Angležinja, ki živi v Vinici, je eno 
leto prišla na tek z družbo tujcev, ki smo jih kasneje videli tudi po 
televiziji, ko so tekli na olimpijadi. S ponosom lahko sklenemo, 
da ima tek po lovskih stečinah tudi mednarodne okvirje z olim-
pijskim pridihom«. 

Vsako leto v sklopu prireditve, ki je letos potekala v soboto, 13. 
julija, poskrbijo tudi za ljubitelje hoje. Alojz Dragan, ki vodi po-
hodniško ekipo, obišče skupaj s pohodniki – letos jih je ustavila 
poletna nevihta, tako da so se na pot podali le štirje najvztrajnejši 
– katero izmed okoliških znamenitosti, npr. cerkev sv. Petra in 
kostnico s kapelo sv. Mihaela, cerkvico sv. Rozalija, slap Škratovec. 

Absolutni zmagovalec; 7 kilometrov pretekel v 28-ih minutah
Izmed vseh 16 kategorij, v katerih so se tekači pomerili, je med 

člani slavil Nik Rantah, iz Atletskega kluba Sevnica, med članicami 
pa je bila najhitrejša Deja Plešec s časom 33 minut. »Kot organi-
zatorji imamo morda malo drugačen pogled na vse neustrašne 
tekače. Ko vidimo, kako se trudijo, kako vztrajni in borbeni so 
vse do ciljne črte, ko se prehitevajo v zadnjih sekundah, je težko 
predstavljivo,« s spoštovanjem pohvali tekače Muhič in doda, da 
so v preteklih letih imeli tudi po 180 tekmovalcev. »Morda šte-
vilka tekom let rahlo upada tudi zavoljo dopustniškega termina, 
ko jih je julija veliko na morjih, oddihih. Potrudili se bomo, da 
bo termin prihodnjega teka zadnja avgustovska sobota,« raz-
krije pogled v prihodnost. K svetlejši prihodnosti pomembno  
pripomorejo tudi Občina Mokronog-Trebelno, Kmetija Škrjanec, 
ki je poskrbela za nagradi za absolutna zmagovalca, predani go-
spodar LD Trebelno Marko Repše in številni sponzorji. Brez njih 
bi tek samo s simbolično startnino 10 evrov za odrasle in 5 evrov 
za otroke, v katero sta vključena tako golaž kot spominska majica, 
bil kmalu tek na kratke proge. 

Dragica Ribič, Foto: Marko Repše 

Fotografija 1: 

Poletna nevihta ni ustavila letošnjih tekačev 
po lovskih stečinah

Tiha želja organizatorjev je, da bi se domačini znali poistovetiti s prire-
ditvijo in bi se njihovim povabilom v večjem številu odzvali. Morda kaj 
kmalu pokal in medaljo župan Anton Maver in Stane Muhič izročita 
tekaču z okrožja Trebelnega. Foto: M. R. 

Zadovoljni obrazi tekačev povedo o odlični organizaciji in nedvomno že pridno ohranjajo kondicijo za tekaški prvenec zopet prihodnje leto.
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Občine Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje so 
članice v nacionalni mreži Zdravih mest in podpirajo aktivnosti 
v okviru projekta Slovenska mreža zdravih mest, in sicer z obsto-
ječim projektom »Zdrave občine«.

Delovanje projekta »Zdrave občine« temelji na strokovnih pri-
poročilih Svetovne zdravstvene organizacije – Projekta Zdrava 
mesta, ki si v svetu prizadeva, da bi vsako mesto, oziroma lokalna 
skupnost, vodilo „zdravo razvojno politiko“ svojega kraja. Zdrava 
razvojna politika pomeni zavest o pomembnosti ohranjanja in 
varovanja zdravja.

Projekt zdravih mest v Evropi je izrazito naravnan na krepitev 
socialne klenosti, dobrih medčloveških odnosov, zdravega okolja 
in vseh drugih vidikov „zdravega“ človekovanja in občestvovanja 
v skupnosti. Projekt temelji na novih povezovanjih, ki se kažejo v 
sodelovanju vseh strokovnih in laičnih, državnih in civilnih po-
dročij v lokalni skupnosti, ki delajo z ljudmi in za ljudi. Do novih 
spoznanj in odkritij prihaja predvsem na stičiščih različnih strok, 
torej v interdisciplinarnem sodelovanju.

Prednostna razvojna usmeritev projekta je skrb za človeški in 
medčloveški napredek prebivalstva: usmeritev v zdrav način 
življenja, v dobre medčloveške odnose, v usposabljanje za osebno 
iniciativo in osebno odgovornost ljudi za napredek v zdravem 
okolju. 

V okviru projekta » Zdrave občine« se vsako leto izvajajo številni 
programi, namenjeni vsem generacijam brezplačno. 

V jesenskem času vabljeni na sklop dveh odličnih projektov, in 
sicer Čuječnost za vsak dan in Šola za starše.

1. ČUJEČNOST ZA VSAK DAN (Maja Bajt): trajanje od 18h do 20h  
Program temelji na programih MBSR (Mindfulness-Based Stress 

Reduction Training), MBCT
(Mindfulness-Based Cognitive Therapy) in MBCL (Mindfulness 

Based Compassionate Living). Poleg prakse čuječnosti vsebuje 
spoznanja sodobne pozitivne psihologije, kognitivne terapije, na 
sočutju temelječe terapije in integrativne psihoterapije. Program je 
uporaben za vsakogar, posebej pa za posameznike, ki imajo težave 

pri spoprijemanju s stresom, izgorelostjo, različnimi telesnimi 
težavami (glavoboli, utrujenost, motnje spanja), anksioznostjo, 
različnimi strahovi, depresivnostjo, občutji manjvrednosti, težave z 
zbranostjo ipd. Posamezna srečanja vsebujejo teoretični del v obliki 
psihoedukativnih vsebin in krajše izkustvene vaje. Prav tako imajo 
udeleženci v času trajanja programa možnost krepiti čuječnost z 
domačo vadbo. Udeleženci prejmejo gradivo in posnetke za izva-
janje domače vadbe. Priporočljivo je, da se udeležijo vseh štirih 
srečanj, saj se vsebina nadgrajuje.

2. ŠOLA ZA STARŠE (Tadeja in Tjaž Nemanič): trajanje od 17.00 do 19.00 
Zdrav partnerski odnos je trdna osnova za uspešno starševstvo, 

zato med vsebine Šole za starše izvajalca dajeta tudi partnerske 
vsebine. Namen Šole za starše je staršem podati dodatno znanje 
o starševskih in partnerskih odnosih in jim dati priložnost, da v 
varni skupini spregovorijo o svojih izzivih, postavijo vprašanja in 
ne nazadnje vidijo, da so vsi na isti poti.

 

OD ROMANTIČNE ZALJUBLJENOSTI, DO 
ZAVESTNEGA PARTNERSTVA 

Kako se ne začetku zveze privlačimo in kako 
se kasneje začnemo »odbijati«? Kako lahko 
pridemo do zavestnega partnerstva?

četrtek, 
10.10.2019 

OŠ Mokronog 

SAMOZAVEST IN SAMOSPOŠTOVANJE

Kaj je razlika med samozavestjo 
in samospoštovanjem? Kako vaše 
samospoštovanje vpliva na otrokovo? Kako 
pomagamo razvijati oboje?

četrtek, 
24.10.2019

OŠ dr. Pavla 
Lunačka 
Šentrupert

ŠOLA, ŠOLA, ŠOLA 

Kam in zakaj izgine otrokovo navdušenje nad 
šolo in zakaj? Čigava skrb so šolske in druge 
obveznosti?

četrtek, 
7.11.2019

OŠ Mirna

KAKŠEN PLES PLEŠEMO V PARTNERSKEM 
ODNOSU 

Katerega izmed treh najbolj pogostih plesov: 
kdo je kriv, protestna polka ali zamrzni in 
pobegni, plešete v svojem partnerskem 
odnosu? Kako ples prepoznati in ga 
preusmeriti v bolj konstruktivnega?

četrtek, 
21.11.2019

OŠ Veliki 
Gaber

OBNAVLJANJE ROMANTIKE V 
PARTNERSKEM ODNOSU  

Kaj je čustven bančni račun in kako ga 
okrepimo? Kako odnosu povrnemo živost in 
strast?

četrtek, 
7.12.2019

OŠ Trebnje

Zaradi omejenega št. mest (do 25 oseb) se zbirajo prijave na: zdraveobcine@gmail.com. 

Vsi dogodki društva so objavljeni tudi na fb strani Zdrave občine. 

Taja Borštnar, predsednica Društva
Mateja Vrabec, koordinatorka projekta

ČUJEČNOST - BITI TUKAJ IN ZDAJ 

(opredelitev čuječnosti, avtomatski pilot in 
krepitev zavedanja)

četrtek, 
12.9.2019

OŠ Mokronog

SPOPRIJEMANJE S STRESOM 

(opredelitev stresa, prepoznavanje stresnih 
reakcij, avtomatsko reagiranje na stresorje vs. 
odzivanje, razvijanje odpornosti na stres)

četrtek, 
19.9.2019

OŠ dr. Pavla 
Lunačka 
Šentrupert

ČUSTVA, KOMUNIKACIJA IN MEDSEBOJNI 
ODNOSI 

(čustva in čustvena pismenost, sprejemanje in 
dopuščanje neprijetnih čustev, prepoznavanje 
vzorcev komuniciranja, vnašanje čuječnosti v 
komunikacijo in medosebne odnose)

četrtek, 
26.9.2019

OŠ Mirna

SKRB ZASE IN SOČUTJE DO SEBE 

(kako poskrbeti zase, kaj me prazni in kaj me 
napolnjuje v življenju, sočuten odnos do sebe)

četrtek, 
3.10.2019

OŠ Veliki Gaber

Zaradi omejenega št. mest (do 25 oseb) se zbirajo prijave na: zdraveobcine@gmail.com. 

Zdrave občine 2019
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Slovesno odprtje 
novih prostorov 
Zdravstvenega 
doma Trebnje 

V petek, 14. junija, so v ZD Trebnje slavnostno odprli več 
kot 400 kvadratnih metrov novih površin za namen pediatrije.

 Pet novih ambulant, tri so namenjene kurativnim in dve pre-
ventivnim dejavnostim, pomožni prostori − izolacija, dojilnica, 
igralnica, prostor za zdravstveno vzgojo in soba s serverjem − so 
velika pridobitev za celotno Mirensko in Temeniško dolino in 
so odprla vrata najmlajšim. 

Investicijo so v celoti financirali z lastnimi sredstvi brez kre-
ditov. Skupaj so za objekt in opremo porabili okoli 1,2 milijona 
evrov. »Naše oči so že uprte v prihodnost. 

V nekaj dneh bo Občina Trebnje z izvajalcem TGH podpisala 
pogodbo za prenovo izpraznjenih prostorov bivše pediatrije, ki 
jih bomo namenili za potrebe fizioterapije in centra za krepitev 
zdravja. 

Projekt bo delno financiran iz evropskega kohezijskega sklada. 
Sredstva nam je pomagala pridobiti Občina Trebnje. Po zaključ-
ku tega projekta imamo že načrte za prenovo pritličja oziroma 
še zadnjega neprenovljenega dela zdravstvenega doma. Smo 
zavod z vizijo, zato že sanjamo o možnostih dodatnih širitev. 

Počakati moramo, kaj nam bo prinesla prihodnost, hkrati 
pa bomo prihodnost tudi aktivno sooblikovali,« je na otvoritvi 
povedala direktorica Zdravstvenega doma Vera Rozman. 

Vabilu na slavnostno odprtje so se poleg ostalih odzvali tudi 
visoki predstavniki dr. Zdenka Čebašek-Travnik, predsednica 
Zdravniške zbornice Slovenije, državna sekretarka na ministr-
stvu za zdravje Simona Repar Bornšek, župani občin Mokronog-
-Trebelno, Mirne, Šentruperta in Trebnje. 

Novi prostori bodo zagotavljali še bolj kvalitetno zdravstveno 
oskrbo najmlajšim, saj na mladih svet stoji.

Mojca Pekolj

Center za krepitev 
zdravja Trebnje 

samostojna organizacijska enota v zdravstvenem domu Trebnje.

Izvajamo programe za krepitev zdravja – gre za skupinske de-
lavnice in individualna svetovanja, kjer udeleženci pridobijo stro-
kovne informacije, veščine in podporo za dolgotrajno spremembo 
življenjskih navad, ki bodo vodile do boljšega počutja in zdravja.
Center za krepitev zdravja izvaja:
•	program priprave na porod in starševstvo,
•	 aktivnosti krepitve zdravja in preventivnih obravnav za otroke, 

mladostnike in njihove starše ter preventivne skupine za mlade 
v lokalni skupnosti,

•	 zobozdravstveno vzgojo za otroke in mladostnike,
•	program za krepitev zdravja za odraslo populacijo,
•	 aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju 

za vse populacijske skupine.
Program za krepitev zdravja je namenjen odraslim osebam od 

19. leta starosti dalje: S prisotnimi dejavniki tveganja za razvoj kro-
ničnih bolezni – nezadostna telesna dejavnost, nezdrava prehrana, 
kajenje, stres, zvišan krvni tlak, zvišane maščobe v krvi, zvišan 
sladkor v krvi,… S prisotno ogroženostjo za razvoj kroničnih 
bolezni, s prisotnimi kroničnimi boleznimi. 

Izvajamo 16 rednih delavnic ter tudi delavnice po dogovoru z 
izvajalci.

V mesecu novembru in decembru bomo v Občini Mokronog-
-Trebelno ponovno izvajali brezplačne delavnice »Zdrava hrbte-
nica«, in sicer eno na Trebelnem (namenjeno ženskam) in eno v 
Mokronogu (namenjeno moškim). Sklop 4 srečanj bo posvečen 
krepitvi mišic trupa in medeničnega obroča, izboljšanju giblji-
vost ključnih obremenjenih mišic, ki so velikokrat glavni krivec 
razbolelosti. Pogledali si bomo tudi  tako imenovano »higieno 
hrbtenice«, kako skozi dan poskrbeti, da nam bo naš hrbet hva-
ležen. Osredotočili se bomo tudi na kontrolo gibanja ramenskega 
obroča in trupa.  Namen vadbe je naučiti se pravilne izvedbe vaj, 
ki so ustrezno strukturirane in načrtovane, z namenom, da jih 
uporabljamo v vsakdanjem življenju oziroma po potrebi. 
Prijave zbiramo: 
- Center za krepitev zdravja Trebnje: ckz@zd-tr.si ali 07/ 3481 

802 (Barbara Jantol, dipl.kin.). 
- Občina Mokronog-Trebelno: mateja.vrabec@mokronog-tre-

belno.si ali 07/ 34 98 266
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10 let Programa
Program Svit je preventivni zdravstveni program, ki je name-

njen preprečevanju in odkrivanju predrakavih sprememb in raka 
na debelem črevesju in danki. Deluje od leta 2009 in je namenjen 
prebivalcem v starosti od 50 do 74 let, ki imajo urejeno obvezno 
zdravstveno zavarovanje. Cilj Programa Svit je pravočasno odkriti 
predrakave spremembe in raka na debelem črevesu in danki. Rak 
na debelem črevesu in danki je v Sloveniji eden najpogostejših 
rakov. Zaradi poznega odkrivanja raka na debelem črevesu in 
danki je umrljivost za tem rakom še vedno velika, zdravljenje pa je 
za bolnike naporno in manj uspešno. A na srečo je ta oblika raka 
tudi zelo dobro ozdravljiva, če jo odkrijemo dovolj zgodaj. Razvoj 
bolezni pa lahko celo preprečimo, če predrakave spremembe od-
krijemo in odstranimo pravočasno.

 Sodelovanje v Programu Svit krije Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije, zato vabljenim ne predstavlja dodatnih stroškov. 

Za kakršnokoli vprašanje glede sodelovanja v Programu Svit so 
na voljo naslednji kontaktni podatki:
• Svitova kontaktna točka v zdravstvenem domu – Center za 

krepitev zdravja Trebnje, 
 07/ 34 81 802 ali ckz@zd-tr.si
• Elektronski naslov svit@nijz.si
• Telefonska številka 01/620 45 21

Odzivnost v program v naših občinah?
Za varovanje svojega zdravja lahko vsak izmed nas stori veliko 

– z redno telesno dejavnostjo, z zdravim načinom prehranjevanja, 
izogibanjem kajenju in prekomerni uporabi alkohola ter z udeležbo 
v preventivnih zdravstvenih programih. Zato je sodelovanje v Pro-
gramu Svit modra odločitev, ki vključenim posameznikom in s tem 
tudi njihovim bližnjim lahko reši življenje.

Več o programu Svit si lahko preberete na 
spletni strani www.program-svit.si

Društvo za zdravje in sožitje v družinah Trebnje v sklopu 
projekta ZDRAVE OBČINE

vabi na
delavnice z naslovom

»Čuječnost 
za vsak dan«

izvajalka Maja Bajt, univ. dipl. psihologinja, specializantka 
integrativne psihoterapije

Program temelji na programih MBSR (Mindfulness-Based 
Stress Reduction Training), MBCT (Mindfulness-Based Cognitive 
Therapy) in MBCL (Mindfulness Based Compassionate Living). 
Poleg prakse čuječnosti vsebuje spoznanja sodobne pozitivne 
psihologije, kognitivne terapije, na sočutju temelječe terapije in 
integrativne psihoterapije. Program je uporaben za vsakogar, 
posebej pa za posameznike, ki imajo težave pri spoprijemanju s 
stresom, izgorelostjo, različnimi telesnimi težavami (glavoboli, 
utrujenost, motnje spanja), anksioznostjo, različnimi strahovi, 
depresivnostjo, občutji manjvrednosti, težave z zbranostjo ipd. 
Nadaljevalni program vključuje 4 skupinska srečanja. Posamezna 
srečanja vsebujejo teoretični del v obliki psihoedukativnih vsebin 
in krajše izkustvene vaje. Prav tako imajo udeleženci v času trajanja 
programa možnost krepiti čuječnost z domačo vadbo. Udeleženci 
prejmejo gradivo in posnetke za izvajanje domače vadbe. 

ČUJEČNOST - BITI TUKAJ IN ZDAJ, 
četrtek, 12. 9. 2019, 18.00 do 20.00,  OŠ Mokronog
Vsebina:  Čuječnost – biti tukaj in zdaj (opredelitev čuječnosti, 
avtomatski pilot in krepitev zavedanja)

SPOPRIJEMANJE S STRESOM
četrtek, 19. 9. 2019, 18.00 do 20.00
OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert,  
Vsebina: Spoprijemanje s stresom (opredelitev stresa, prepo-
znavanje stresnih reakcij, avtomatsko reagiranje na stresorje vs. 
odzivanje, razvijanje odpornosti na stres)

ČUSTVA, KOMUNIKACIJA IN MEDSEBOJNI ODNOSI
četrtek, 26. 9. 2019, 18.00 do 20.00,  OŠ Mirna
Vsebina: Čustva, komunikacija in medosebni odnosi (čustva in 
čustvena pismenost, sprejemanje in dopuščanje neprijetnih ču-
stev, prepoznavanje vzorcev komuniciranja, vnašanje čuječnosti 
v komunikacijo in medosebne odnose)

SKRB ZASE IN SOČUTJE DO SEBE
četrtek, 3. 10. 2019, 18.00 do 20.00, OŠ Veliki Gaber
Vsebina: Skrb zase in sočutje do sebe (kako poskrbeti zase, kaj me 
prazni in kaj me napolnjuje v življenju, sočuten odnos do sebe)

Velikost skupine: do 25 oseb (zaželena je udeležba na vseh štirih 
srečanjih)

Toplo vabljeni, vstop je prost. Zaradi omejenega števila mest so 
potrebne predhodne prijave za vsako delavnico na: zdraveobcine@
gmail.com. 

Projekt ZDRAVE OBČINE financirajo občine Mirna, Mokro-
nog - Trebelno, Šentrupert in Trebnje in tako omogočajo, da so 
dogodki za udeležence vseh programov brezplačni.

Uničeni koš(i) za smeti
Nelep prizor je, ko na postajališču zapazimo, 

da je le to neurejeno, da se smeti namesto v košu, 
za katere je namenjen, nahajajo okoli njega, zunaj 
postajališča. Pred kratkim je bilo postajališče, ki 
se nahaja v naši občini in je bilo s strani Javnega 
podjetja Komunala pred kratkih prav lepo oskr-
bljeno (obsekano je bilo grmovje, smeti so bile 
počiščene, koš, ki je bil dolgo časa polomljen, in 
se je nahajal pod pokritim delom postajališča, je 
bil zopet obnovljen na svojem  mestu). Ni minilo 

dolgo, ko se je nekdo prav grdo znesel nad košem za odpadke (rezultat 
tega dejanja fotografija nazorno prikazuje). Gre za dejanje, katerega 
namen je uničevati brez pravega razloga, po logiki, da se na javni 
površini lahko počne vse. Kratko in jedrnato, temu lahko pravimo 
kar vandalizem. Takšna dejanja je potrebno obsojati, ne pa se z njimi 
sprijazniti in samo zmajevati z glavo ter iti mimo brez komentarja. 
Določeni posamezniki mislijo, da lahko na javnih površinah spro-
ščajo svoje frustracije ter pri tem brez pomisleka uničujejo. Tega ne 
počnejo doma, saj bi škodo morali poravnati sami, na javni površini 
pa jim ni potrebno, saj se to na koncu sanira z javnim denarjem, 
morda pa se sploh ne. Javna površina je mesto, ki je dodeljeno vsem, 
zato nam ne sme biti vseeno. Ljudje moramo o tem brezkompromisno 
govoriti, se jeziti ter upati, da se pri posameznikih, ki javne dobrine 
uničujejo, spremeni kaj na bolje.                                Jerneja Dragan



31
leto XIII., številka 49, september 2019

ODSEV, ISSN 1855-3443. Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog. Uredniški odbor Stane PEČEK, odgovorni urednik,   
031 296 111, stane.pecek@siol.net 
Petra KRNC, namestnica odgovornega urednika, 031 513 462, krnc.petra@gmail.com, Mojca PEKOLJ, članica/direktorica občinske uprave Mokronog-Trebelno, 
Jerneja DRAGAN, članica, dragan.jerneja@gmail.com, Dragica RIBIČ , ribic.dragica@gmail.com, Sandra FIŠTER, član. Grafična realizacija: Tomograf, Novo mesto. 
Naklada: 1200 izvodov. ODSEV dobijo vsa gospodinjstva v občini Mokronog-Trebelno brezplačno. Uredništvo si pridržuje pravico da ne objavi, delno objavi ali 
krajša prispevke v skladu z uredniško politiko in prostorskimi  možnostmi. Nenaročeni in nedogovorjeni prispevki so lahko dolgi do 1500 znakov, skupaj s presledki, 
in morajo biti podpisani s polnim imenom in priimkom. Na izrecno željo uredništvu znanega avtorja prispevka, se ime in priimek le-tega lahko tudi ne objavi. 
Uredništvo si v skladu z Odlokom o izdajanju občinskega glasila Odsev pridržuje pravico, da neprimerne in žaljive vsebine ne objavi. Fotografije, prilepljene v word, 
zaradi slabe kakovosti ne bodo objavljene. 
Prispevke pošljite po elektronski pošti na naslov: urednistvo.odsev@mokronog-trebelno.si  do nedelje, 1. decembra 2019 ali na naslov uredništva:  ODSEV,  Pod 
Gradom 2,  8230 Mokronog. Tu dobite tudi informacije o oglaševanju. 

V letošnjem letu je zavod za gozdove zabeležil 190 napadov 
volka na drobnico predvsem na Cerkljanskem in Kočevskem, v  
slovenskih medijih so se razvile obsežne debate. Zanimalo nas 
je, ali je tudi Lovska družina Trebelno opazila volka na njihovem 
lovnem območju. 

»Volk na našem območju ni prisoten. Sporočili pa so nam iz 
sosednjih lovskih družin Mirne in Trebnjega, da so ga opazili,« 
pojasni starešina LD Trebelno Stane Muhič in doda: »na našem 
koncu se nahajajo stalni medvedje, ki jih opažamo pogosto«. 
Odstrel divjadi je postala v letošnjem letu izredno pereča tema, 
oglasilo se je veliko naravovarstvenikov, pa tudi kmetov, ki jim je 
volk napadel drobnico. 

Divjad, predvsem medved, srnjad in divji prašiči na našem šir-
šem območju povzročajo ne malo škode na kmetijskih površinah, 
silažnih balah in čebelnjakih. »Naša lovska družina deluje na ob-
robnem območju in nam težko odobrijo odstrel divjadi, ki je zelo 
problematično. Niti volka in niti medveda ne smemo streljati,« 
obrazloži Muhič zakonitosti lovnega plana, ki ga narekuje država. 
Omeni še, da je izslediti volka izredno težko. Volk ima namreč 
odlično izostren vonj in sluh, zato ga je izredno težko uloviti. 

Kaj bodo lovili, določa država
Odločbo o odstrelu izda Zavod za gozdove Slovenije, ki nemalo-

krat nimajo širše slike glede populacije določene divjadi na enem 
območju. Po mnenju starešine LD Trebelno je populacija volka 
in medveda v Sloveniji absolutno prevelika in bo v prihodnosti 
zanesljivo še povzročala težave. »Na našem območju je bil opažen 
tudi šakal, ki je druga takšna divjad, ki jo država ščiti. Gre za volku 
sorodno žival, ki pa ni avtohtona in v naših krajih sploh ne bi smela 
živeti,« navrže dejstva Muhič. 

Lovci s Trebelnega se srečujejo tudi s kaznimi s strani države, 
v primerih ko ne zagotovijo višine odstrela dodeljenega s strani 
zavoda za gozdove. »Dokler smo sami planirali, smo imeli divjadi 
dovolj, ampak vse v sorazmernem nadzoru. Ne razumem države 
– če ne ustrelimo jelena ali divjih prašičev nam preži kazen. Kar 
povzroča škodo, pa ne smemo,« obelodani Muhič, ki skupaj s 
stanovskimi kolegi skrbijo, da ugodijo zakonom države, vendar 
tudi sicer ne uporabljajo strelnega orožja brezglavo. 

Tudi lovci tekmujejo med seboj
Natančnost, mirnost in brezhibnost v streljanju lahko lovci pre-

izkusijo na tekmi za pokal Gubčeve brigade. Gre za tekmovanje, ki 

ga vsako leto gosti druga lovska družina znotraj bazena – Mirna, 
Mokronog, Tržišče, Šentrupert, Šentjanž, Tržišče in Trebelno. Na 
tekmovanju se med seboj pomerijo tekmovalci iz vseh omenjenih 
lovskih družin, in sicer v streljanju z malo kalibrsko puško na 50 
metrov. Tekmovalci ciljajo glinaste golobe in tarčo – lisico, gam-
sa, divjega prašiča in srnjaka. »Lahko pohvalim ekipo iz Mirne, 
ki je zelo dobra, seveda pa ne zaostajajo tudi naši lovci,« pohvali 
tekmovalce iz LD Trebelno Muhič.

Poslanstvo lovske družine 
Poleg zakona je njihova temeljna naloga tudi hranjenje divjadi 

zlasti pozimi. »To so naše živali in dolžni smo skrbeti za njih, zato 
z zasluženim kupujemo koruzo in izplačujemo nastalo škodo, ki jo 
povzročajo. No, za škodo moramo ponavadi, še kakšno prireditev 
organizirati, da nam uspe finančno vse pokriti,« pojasni Muhič, 
ki pa si želi med svoje vrste privabiti tudi kakšne mlajše lovke ali 
lovce, da ne bo upravljanje območja čez nekaj desetletij prešlo v 
roke drugih sosednjih lovskih družin. 

Na Trebelnem lahko srečate 
medveda, šakala – o volkovih ni sledi

Neuradno ujeto v objektiv




