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Vesel sem, da 
gre leto, ki je 
tako drugačno, 
tako posebno 
od vseh doslej, 
h koncu. Če-
prav je bilo za 
občino, vsaj v 
investicijskem 
smislu, prav to 

leto zelo uspešno. 
Od skupne proračunske vrednosti 

4.610.247,00 € smo uresničili kar za nekaj 
manj kot 2.000.000,00 € investicij, za kar 
smo pridobili 740.000,00 € denarja iz 
državnega in evropskega naslova.

Tudi za naprej si želim uspešnih ra-
zvojnih korakov v občini, ki pa jih bomo 
zmogli, če bo sodelovanje z vami, dragi 
občani, še naprej tako uspešno kot do 
sedaj. Dobri rezultati so odraz tudi do-
brega sodelovanja občinskih svetnikov 
in njihovega neposrednega vključevanja 
v izvajanje posameznih projektov. 

Velike zasluge za to, da smo lahko zelo 
investicijsko naravnan proračun (kar 
42 % vseh sredstev je bilo namenjenih 
investicijam) uresničili, pa gre tudi so-
delavcem, zaposlenim v občinski upravi.

Spoštovani občani, v letu, ki prihaja, 
vam želim predvsem ljubega zdravja 
in vrnitve v »normalno življenje«, da 
se nam ne bo potrebno več skrivati za 
maskami.

Vsem skupaj (in vsakemu posebej) pa 
v letu 2021 želim tudi vsaj kanček sreče. 

Anton Maver, župan

Dober dan
Leto se je zopet obrnilo in kot 
je običaj smo se vsako leto 
srečali na novoletnem srečanju 
v Mali dvorani osnovne šole v 
Mokronogu. 

Letos žal zaradi nevarnosti z okužbo 
COVID-19 to ni mogoče, zato naj vam 
namenim nekaj besed. Darila, ki ste jih 
običajno prejeli na prednovoletni prire-
ditvi, pa so vam letos izjemoma prinesli 
naši prostovoljci, za kar se jim tudi na tem 
mestu zahvaljujem.

Res je, da je bilo leto 2020 drugačno, da 
nas je presenetilo, nas prestrašilo in zelo 
omejilo, vendar smo v teh negotovih časih 
naredili tudi veliko dobrega.

Ko nas je marca presenetil prvi val 
okužb in nas ustavil čez noč, smo vsi ljudje 
v Občini Mokronog-Trebelno pokazali ve-
liko odgovornosti in solidarnosti. Domača 
podjetja, Dorema in M-Tom sta ponudila 
pomoč pri nabavi blaga in šivanju mask, v 
številnih domovih v občini je brnel šivalni 
strok in šival maske. Gasilci so raznesli 
vsakemu gospodinjstvu v občini paket z 
dvema maskama.

Kljub COVIDU-19 pa se življenje ni po-
polnoma ustavilo. V tem letu smo uspeli v 
celoti obnoviti hišo Društva upokojencev 
Mokronog za katero želimo, da postane 
medgeneracijsko ustvarjalno središče, 
prostor kamor boste z veseljem zahajali in 
kjer se boste dobro počutili. Prav tako smo 
energetsko obnovili hišo stare pošte kjer 
se del stavbe preureja še v eno stanovanje. 
Zgradili smo Poslovno cono na Puščavi 
in s tem omogočili širitev gospodarstva v 
občini. Obnovljeni so številni cestni odse-
ki, za potrebe širitve vrtca je bilo kupljeno 
zemljišče pri vrtcu Mokronožci in še in še.

Zelo pomembna pridobitev je tudi 
projekt Prostofer, ki je namenjena pred-
vsem vam, dragi občani brez lastnega 
prevoza. Za potrebe projekta je bil ku-
pljen avto - rdeča Škoda Fabia. Žal nas je 
drugi val epidemije in ponovna ustavitev 
družbenega življenja, prehitel in ponovno 
ustavil aktivnosti za izvajanje brezplačnih 
prevozov za starejše. Obljubljamo vam, 
da se bo projekt takoj, ko bodo razmere 
dopuščale, pričel izvajati. Klicni center, 
kjer bodo sprejemali vaše prošnje, bo pri-
čel z delovanjem predvidoma po končani 
epidemiji. Brezplačna telefonska številka, 
ki vam bo na voljo, je 080 10 10.

V občini dobro deluje tudi storitev 
Pomoč na domu, ki jo izvaja Dom sta-
rejših občanov Trebnje in je namenjena 
pretežno starejšim osebam, ki živijo na 
svojem domu, vendar se zaradi bolezni 
ali drugih težav povezanih s starostjo ne 
morejo več v celoti oskrbovati ali nego-
vati sami, niti tega v zadostnem obsegu 
ne zmorejo njihovi svojci ali sosedje. S 
pomočjo na domu se nadomesti potrebo 
po institucionalnem varstvu ter se tako 
posamezniku omogoči, da lahko čim dlje 
ostane v domačem okolju.

Naj na koncu strnemo nekaj misli. 
Ni vse prepovedano – sonce še vedno 
sije. Pomlad, poletje, jesen in zima so še 
vedno tu. Prijaznost, ljubezen, upanje 
še vedno živijo in verjemite, da bo tudi 
COVID-19 enkrat minil. Vse bližje je ta 
dan. Do takrat pa ostanite zdravi, pozi-
tivno naravnani in poiščite zadovoljstvo 
v majhnih stvareh.

Z odgovornostjo in polni upanja zrimo 
v jutrišnji dan.

Srečno! Pa vesel Božič in zdravo novo 
leto 2021. 

Anton Maver, župan

Namesto prednovoletnega srečanja…

Verjetno letos prvič ne bo možnosti gasilcem s kole-
darji obiskati občane zaradi epidemije COVID-19 in tako 
bodo gasilci  posledično ostali brez prispevkov in donacij, 
ki so pomemben del prihodka društev. V tem letu so bile 
odpovedane vse prireditve, druženja in tekmovanja in je 
tako posledično nastal velik primanjkljaj (tudi do 70 %) 
na področju lastnega zbiranja sredstev.

Donacija 0,5 % dohodnine je zelo prepro-
sta: donator donira enkrat, društva prejemajo donacije 
vsako leto. Verjamemo, da je v času epidemije tudi to 
težko storiti, zato si lahko v ta namen  donator posluži 

tehnološko rešitev, ki omogoča zbiranje donacij tudi v 
času epidemije. S platformo E-Donacije lahko 
posameznik prek platforme donira samo gasilskim zve-
zam in društvom, kar je velika prednost glede na ukrepe 
za preprečevanje virusa. 

Prispevek donacije ne gre direktno iz denarnice 
donatorja oz. nič ne stane, ampak gre iz dohodnine in 
lahko čudežno deluje. Če sredstva, ki jih ima donator na 
razpolago, ne donira v tekočem letu, se nerazporejena 
sredstva vrnejo v državno blagajno.  

Zato resnično lepo vabljeni vsi donatorji, ki tega koraka 

v preteklosti še niste storili, da se mogoče za tovrstno 
donacijo odločite in jo namenite v dobro gasilcev vašega 
območja. 

Ob izteku prav posebnega leta 2020 zaradi COVIDa-19, 
želimo vsem predvsem zdravja ter uspešnega medseboj-
nega sodelovanja in razumevanja, da bi le tako lahko v 
letu 2021 srečno nadaljevali uspešne zgodbe, kot smo 
jih pred epidemijo. 

Srečno in uspešno,
Gasilska zveza Trebnje s 

prostovoljnimi gasilskimi društvi

Povabilo k donaciji 0,5 % dohodnine za gasilski namen
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Gledano skozi dejavnost ob-
čine Mokronog-Trebelno, je bilo 
v letošnjem letu izpeljano veliko 
pomembnih projektov, narejeno 
kar nekaj več asfaltnih površin, 
kar je bila tudi posledica odziv-
nosti župana, občinskega sveta 
in občinske uprave na gibanje 
cen osnovnih surovin. Gibanje 
cen in pravočasni javni razpisi 
ter usklajeno izvedena dela so 
posledično pomenila, da smo z 
istimi sredstvi naredili več. Tudi 
država je s povišanjem sredstev 
iz naslova glavarine vplivala 
na pozitivno naravnan trend 
infrastrukturnih, gospodarskih 
kot tudi družbenih projektov 
v naši sredini. Na ta račun je 
občina uspešno kandidirala, na 
za nas kar lepo vsoto evropskih 
sredstev. Pri čemer se je potreb-
no še posebej zahvaliti za po-
moč in svetovanje sodelavkam 
Razvojnega centra Dolenjske 
in Bele krajine, katerega člana 

skupščine sva oba z županom.  
Kljub temu da se za izvedbo 

projektov in rednega poslova-
nja občine, sredstva uspešno 
zagotavljajo, smo v letu 2021 
računali na dodatno povišanje 
sredstev iz naslova proračunske 
postavke za glavarino. Pred 
nedavnim smo bili seznanjeni, 
da je Državni zbor predlog zavr-
nil. Žal po moje neupravičeno, 
saj  je na lokalne skupnosti v 
tem času prenesel, tako zaradi 
spremembe zakonodaje kot tudi 
zaradi obstoječega stanja v zvezi 
pandemije, ogromno finančnih 
obveznosti. Tako bomo morali 
biti tudi v naslednjem letu 
pridni, strpni in razumevajoči, 
da se bodo nekateri projekti 
realizirali v obsegu, kot so bili 
planirani s Proračunom za leto 
2021. Dejstvo je, da zaradi prej 
opisanega, žal ne bomo uspeli 
planirati bolj optimističnega 
Proračuna, s kakršnim smo se 

nekako na tihem in z zadovolj-
stvom spogledovali. 

Taka situacija seveda posle-
dično narekuje tudi drugačen 
tempo izvedbe del in prioritet. 
Sam osebno lahko omenim, na 
primeru volilnega območja, kjer 
sem voljen kot svetnik, da že 
dolgo potrpežljivo čakamo na 
prenovo mostu v vasi Slepšek, 
pa vendar ga imamo v letu 2021 
v proračunu tako, da uteme-
ljeno računamo, da bo rekon-
strukcija oziroma novogradnja 
v naslednjem letu izvedena, 
pa na preplastitev osrednjega 
dela vasi Log, pa izgradnjo 
ceste na Gomilo, pa mostu v 
vasi Ostrožnik, preplastitve in 
rekonstrukcijo ceste v Stražo in 
tako naprej. 

Vsekakor se z županom ter 
občinskim svetom zavedamo, 
da so potrebe za rekonstrukcijo 
cest po vsem območju občine 
Mokronog-Trebelno velike. V 
občinskem svetu poskušamo 
biti pri sprejemanju proračuna 
res konstruktivni in razume-
vajoči. 

Tako je bilo tudi v predho-
dnih letih, ko smo za zagotovi-
tev sredstev, za potrebe dobrih, 
večjih projektov, namensko in 
prioritetno zagotavljali sredstva 
zanje ter se zavestno odrekali 
določenim drugim potrebam. 

Tako kot z našim družinskim 
proračunom doma, je tudi z 
denarnico v občinskem svetu. 
So prioritete in želje, ki pa so 
odvisne od tega, koliko imamo 
in kje lahko danes naredimo 
ceneje, da bomo jutri lahko 
naredili še nekaj več ali bolje. 

S ponosom in zadovoljstvom 
lahko ocenim, da imamo v 
občinskem svetu svetnike, ki 
razumejo širšo problematiko 
v občini in so zaradi tega pri 
vseh debatah konstruktivni in 
načelni. 

Zaradi tega tudi ta svet tako 
dobro deluje. Sam večkrat s 
ponosom pravim, da brez ne-
potrebne negativne politike 
ampak s projektnim poziti-
vizmom. In to je pohvala, ki jo 
lahko slišimo le za redke občine 
v Sloveniji. 

Kakorkoli že, spoštovane 
občanke in občani, približuje se 
čas, ko bomo prestopili v novo 
leto, verjetno leto upanja polnih 
pričakovanj. 

Leto 2021, v katerem naj vam 
bo dano predvsem obilo zado-
voljstva v smislu pričakovanj, ki 
jih imate do lokalne skupnosti, 
v kateri živite. 

Želim vam obilo varnega in 
prijateljskega druženja, spro-
ščenega življenja, strpnosti in 
razumevanja, predvsem pa 
obilo zdravja. 

Lepe in mirne božične 
praznike vam in vašim 
najbližjim ter srečno, zdravo 
in uspešno v novem letu 2021.  

mag. Franc Glušič,
podžupan občine 

Mokronog-Trebelno 

Skozi staro 
v novo leto

 
Je že tako, da se konec leta 
vedno naredi nek rezime 
preteklega leta.

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 

BARVE
 PANTONE_116
 PANTONE_185
 PANTONE_1555
 PANTONE_355
 PANTONE_293

December, čas pričakovanja in luči.
Na se prižge tudi lučka v vaših srcih.
Tiho brez bliska in groma, z mirom,

Srečno in z ljubeznijo, 
brez tesnobe in stiske,

v veselju in hrepenenju!
srečno in zdravo novo leto 2021!

župan Anton Maver s sodelavci 
in člani Občinskega sveta
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Marija – 
Mici Koračin
(* 3. 6. 1928, + 19. 11. 2020)

V SPOMIN 
»Leta mlada so minila,
ovenel je lep obraz,
glavica je osivela,
vse je to ustvaril čas.«

To je le ena od številnih Marijinih misli, 
ki si jih je v svojem ustvarjalnem in duhov-
no bogatem življenju pridno zapisovala in 
objavila v Utrinkih Mokronožic, glasilu 
skupine za samopomoč starejšim, katere 
soustanoviteljica in članica je bila vse od 
leta 1995. 

»Je že tako«, bi v zanjo značilnem 
razmišljanju o lastnem odhodu dejala in 
dodala: «sprejeti moramo, kar nam je življe-
nje ponudilo, pa četudi zadnje slovo. 

Zato ne jokajte za menoj. V svojem življe-
nju sem sama dovolj prejokala!«

Marija Koračin je morala odrasti skoraj 
čez noč. Ko se je leta 1941 začela druga 
svetovna vojna, je bila stara komaj 13 let. 
Leto pozneje se je kot mladinka že vključila 
v narodnoosvobodilni boj. Tako kot celotna 
njena družina je tudi sama neposredno ob-
čutila vse tegobe vojnega brezumja. Ker je 
bila Marijina družina napredna, se je takoj 
po okupaciji odzvala klicu domovine in se 
pridružila aktivistom z namenom zbiranja 
orožja in drugih materialov za partizanske 
enote. 

Brata Jože in Tonček sta se že v jeseni 
leta 1941 pridružila partizanskim enotam, 
ki so takrat nastajale na območju Mokro-
noga, Marija pa je ostala doma in skupaj z 
nekaterimi domačini sodelovala pri raznih 
akcijah terenskih aktivistov.

Leta 1943 se je v Mokronogu, kjer se je 
organiziral tečaj Rdečega križa, ustanovil 
Okraj Rdečega križa. Mlada dekleta, med 
njimi tudi Marija, so se ga udeležila in že kar 
takoj nudila pomoč v takratni bolnišnici pri 
Svetem Križu, ki je bila v Kovačičevi hiši. 
Od takrat je bila Marija zapisana in srčno 
predana Rdečemu križu, sprva kot aktivist-
ka, kasneje pa dolga leta v vlogi predsednice. 
Skupaj še z drugimi aktivistkami je organi-
zirala številne udarniške akcije (od zbiranja 
oblačil, hrane, zdravil … do prostovoljnih 
prispevkov) in s tem pomagala številnim 
domačinom in vsem, ki so se znašli v stiski.

Med bombardiranjem Mokronoga leta 
1943 so bile smrtne žrtve, poškodovane pa 
so bile praktično vse hiše sedanjega Starega 
trga, med njimi tudi Koračinova hiša. Zato 
se je njena družina morala preseliti na Fren-
go v Sokolski dom, kjer je dočakala konec 
vojne. V tem času je Marija večkrat srečala 
pisatelja Prežihovega Voranca, ki se je v 
Mokronog zatekel pred Nemci in domačimi 
izdajalci. Z njim se je tudi večkrat pogovar-
jala, vendar takrat še ni vedela, kdo je. 

Marija je bila zelo zavedna Slovenka in 
taka je ostala tudi po vojni.  Bila je zelo ak-
tivna v skoraj vseh društvih v Mokronogu 
in imela pomembno vlogo pri organizaciji 
in izvedbi različnih prireditev (pustni kar-
neval, folklora, kresna noč …). Njeno vodilo 
je bilo vselej krepitev družabnosti, solidar-
nosti in humanih odnosov. Vseskozi je tudi 
sodelovala pri udarniškem delu. V okviru 
povojne obnovitvene zadruge je bila ena od 
številnih mladih prostovoljcev, ki so sode-
lovali pri gradnji nekdanjega zadružnega 
doma, danes Upravno-kulturnega središča 

Mokronog. Bila je med tistimi najboljšimi 
prostovoljci, ki so opravili krepko čez 4.000 
ur prostovoljnega udarniškega dela.

Zvesta je bila organizaciji Združenja bor-
cev Mokronog, kamor se je včlanila že leta 
1950, torej že takoj ob njeni ustanovitvi, in 
bila v njej zelo aktivna. 

V povojnih letih je bila zaposlena kot 
tajnica v tedanji občinski upravi Občine 
Mokronog, in sicer vse do 31. decem-
bra 1958, ko so tedanje državne oblasti 
združile številne občine v večje. V državi 
je takrat nastalo manjše število občin z 
večjim številom prebivalcev. Potem je do 
svoje upokojitve, to je bilo leta 1965, ostala 
zaposlena v Mokronogu, le da je delala na 
krajevnem uradu. 

Njen zapis v Utrinkih Mokronožic izraža 
njeno stališče glede politične odločitve o 
Mokronogu: »Pred drugo svetovno vojno 
je bila Občina Mokronog prva za Novim 
mestom. Imela je svoj pečat, svoje sod-
stvo, zemljiško knjigo, notarja, financerje, 
žandarmarijo … Ob ukinitvi Občine 
Mokronog so oblasti zagotavljale, da se bo 
Mokronog, kljub priključitvi Trebnjemu, 
vzporedno razvijal z novim občinskim 
središčem, s Trebnjem. Pa danes poglejte 
Trebnje in Mokronog. Kje smo Mokronoža-
ni?« In dodala: «Še krajevni urad in policijo 
so nam vzeli.«

Zato pa je ponosno in samozavestno 
sprejela novico, ko je 14. marca 2006 na 
pepelnično sredo DZ RS sprejel Zakon o 
ponovni ustanovitvi Občine Mokronog, pa 
čeprav skupaj s Trebelnim; skratka, nastala 
je nova občina, Občina Mokronog-Trebel-
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no. In to jo je osrečilo. Vse od ustanovitve 
Pokopališke uprave Mokronog je bila 
tudi njena članica. 

Ob vsem tem pa je Marija s svojimi 
rokami in simpatičnimi ter domiselnimi 
idejami izdelovala različna ročna dela. 
Slike iz blaga z motivi narodnih noš, 
prtičke in drugo. Znane so bile njene 
čarovnice. Njeni izdelki so ponesli ime 
Občine Mokronog-Trebelno v svet, saj 
krasijo marsikatero hišo ali stanovanje. 
Eno od njenih slik je prejel tudi maršal 
Josip Broz Tito.

Marija Koračin je leta 2016 prejela 
priznanje Občine Mokronog-Trebelno 
za izjemen prispevek na področju dru-
štvenih dejavnosti v občini, posebej za 
vpetost v prostovoljske organizacije, za 
delo v Rdečem križu in pri soorganizaciji 
odmevnih množičnih prireditev. Za 50 
let delovanja pri Rdečem križu je prejela 
priznanje Rdečega križa Slovenije, leta 
2016 pa tudi bronasti znak CZ RS.

Kljub temu da je praktično živela za 
kraj in službo, je lepo skrbela za dom, 
svojega sina Bojana, ki ji je v zakonu s 
Sonjo podaril vnukinjo Aljo, na katero 
je bila zelo ponosna in z veseljem gledala 
njeno odraščanje. Doživela pa je tudi 
rojstvo svoje pravnukinje Ule. Njena 
družina ji je vedno stala ob strani, vse 
do njene zadnje ure.

Draga Marija, v imenu Občine Mo-
kronog-Trebelno, v imenu številnih 
organizacij, društev, v svojem imenu, 
v imenu vseh tistih, ki spoštujemo in 
cenimo vse, kar ste v svojem plodnem 
in ustvarjalnem življenju storili za Mo-
kronog, za družbo in za posameznika, 
vam izrekamo iskreno in iz srca HVALA. 

Spomin na vas bo med nami še dolgo 
živel.

Počivajte mirno, blizu svojih prija-
teljev, prijateljic in svojcev, ki so odšli 
pred vami. 

Tu, na mokronoškem pokopališču, za 
katerega ste toliko let skrbeli. 

Tu, v Mokronogu, kraju, ki ste ga imeli 
tako radi.

Anton Maver, župan;

Mišo Hrovat, 
OO Združenja borcev za vrednote 

NOB Mokronog-Trebelno;

Irena Hočevar, 
predsednica KO RK Mokronog.

Z veseljem sporočamo, da je na pre-
miernem nacionalnem strokovnem 
dogodku slovenske lesne industrije Dan 
slovenskega lesarstva, ki sta ga organizi-
rala Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo in SPIRIT - javna agenci-
ja, naš ŠPORTNI CENTER TREBELNO 
(arhitektkaa Mojca Gregorski, Kontra 
arhitekti, izvedba Marles hiše in podjetje 
CGP) prejel nacionalno nagrado za Naj 
leseno gradnjo 2020 v kategoriji Javne 
stavbe!  

Pri dozidavi šole in telovadnice so se 
arhitekti in projektanti soočili z izjemno 
zahtevno lokacijo in uspeli z domiselnimi 
tehnološkimi in funkcionalnimi rešitva-
mi ustvariti ne le programsko zahtevno 
celoto, temveč tudi arhitekturo velike 
kakovosti. Objekt si zasluži nagrado tako 
po kriteriju kakovostne arhitekture kot 
tudi vrhunske tehnologije uporabe lesa.

Strokovna komisija je projekte lesene 
gradnje ocenjevala po naslednjih merilih: 
arhitekturna zasnova, konstrukcijska 
zaščita in kakovost izvedbe, umestitev v 
prostor, funkcionalnost in uporabnost, 
inovativnost, energijska učinkovitost in 
sposobnost prilagoditve na tržne spre-
membe.

Nagrade sta podelila Danilo Anton 
Ranc, direktor Direktorata za lesarstvo 
in dr. Tomaž Kostanjevec, v.d. direktorja 
javne agencije SPIRIT Slovenija.

Celoten dogodek bo objavljen na podje-
tniškem portalu agencije SPIRIT. 

Mojca Pekolj, direktorica OU

V Sloveniji prevladujeta dva načina 
pokopov:
- klasični pokop s krsto,
- pokop z žaro.

Prevladujoč način pokopa so žarni 
pokopi, ki že nekaj let presegajo število 
klasičnih pokopov (v povprečju skupaj od 
65 do 70 %). Bistveno več žarnih pokopov 
je v mestnih okoljih, kot na podeželju. 

V zadnjih letih pa se svojci vse več od-
ločajo tudi za tretji način pokopa, t.j. za 
raztros pepela pokojnika. Zakaj urediti 
prostor, namenjen za raztros pokojni-
kovega pepela? Preprosto. Zaradi izka-
zanega interesa ljudi in števila dosedanjih 

raztrosov, predvsem pa iz pietetnih razlo-
gov, (PIETETA je spoštovanje, je spomin 

Športnemu centru Trebelno
državna nagrada za naj
leseno javno stavbo

Pokopališče Mokronog,
spominski prostor, namenjen
za raztros pepela pokojnikov 

>>



6
ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

>>
na osebnost umrlega, ki ga posameznik goji 
v skladu s svojim prepričanjem), ki so bili 
do sedaj v našem okolju slabo prepoznani. 
V okviru splošne svobode človekovega 
ravnanja sodi tudi pravica posameznika, 
da odloča o tem, kaj se bo po njegovi smrti 
zgodilo z njegovimi posmrtnimi ostanki, 
recimo v primeru upepelitve. Splošna svo-
boda ravnanja pa ne pomeni neomejene 
svobode, pač pa se lahko ta uresničuje le v 
ustavnih okvirih. 

Prav temu pa je sledila občina Mokronog-
-Trebelno, ki je na osnovi do sedaj zazna-
nega interesa po raztrosu in že udejanjenih 
primerov, na enem od delov mokronoškega 
pokopališča, povsem na novo uredilo spo-
minski prostor za raztros pepela pokojnika, 
z možnostjo obeležja. 

Projektno idejo je izdelal arhitekt Rupert 
Gole, skupaj z njegovo ekipo arhitektov. 

Zamislil si je poslednjo pot pokojnika, ki 
zaokroži proti sinjemu nebu in opravi še 
zadnji krog življenjske poti. Arhitektova 
misel oziroma ideja je bila: ”S prehodom na 
drugo stran portala, ki predstavlja mejo med 
tem in onim svetom, na vrhu, bližje nebu, se 
pokojnik z vetrom poslovi.” Raztros pepela 
se opravi pred prisotnimi, ki s pogledom 
navzgor, proti žari in nebu obrnejo nov list.

Po pridobitvi projekta smo vizualizacijo 
predstavili občanom na občinski spletni 
strani. V glavnem je bil odziv pozitiven. 
Občani so našo gesto pozdravili, ne pa vsi. 
Nekateri so razmišljali tudi z očitkom, da se 
o tem že predolgo pogovarjamo in da težko 
verjamejo, da iz tega kaj bo. Drugi zopet, 
da bi morala občina to že zdavnaj urediti 
itd. V glavnem pa je bila ideja lepo sprejeta. 

Na pokopališču Mokronog smo imeli do 
sedaj 5 primerov raztrosov. Zadnjega konec 

oktobra, čeravno prostor še ni bil povsem 
in dokončno urejen. 

Danes, ko je projekt končan, ko je spo-
minski prostor za raztros pepela pokoj-
nikov urejen, smo lahko vsi zadovoljni, 
upamo, da tudi občani in svojci tistih 
pokojnikov, ki so že našli svoj mir na tem 
mestu. Vsa dela so mojstrsko izvedli domači 
izvajalci. Vrednost investicije pa je znašala 
40.000 EUR z DDV-jem.

S tem dejanjem je občina izpolnila priča-
kovanja vseh tistih, ki so na mokronoškem 
pokopališču, ko je šlo za raztros pepela po-
kojnikov, pogrešali bolj spoštljiv odnos do 
človekovega osebnega dostojanstva. S tem 
projektom pa je občina tudi zaključila eno 
od številnih, za letošnje leto, načrtovanih 
naložb.

Občinska uprava

Občina Mokronog-Trebelno je realizirala 
projekt komunalne opreme prva faze Po-
slovne cone Puščava ter s tem izboljšala po-
goje za poslovanje obstoječih ter nastanek, 
rast in razvoj novih gospodarskih subjektov 
ter posledično izboljšala pogoje za nastanek 
novih delovnih mest v jugozahodnem delu 
PC Puščava.

PC Puščava se nahaja na severovzhodni 
strani naselja Puščava, na skrajnem robu 
občine, ob meji z Občino Šentrupert, v 
neposredni bližini občinskega središča Mo-
kronog. Na zahodu je omejena z obstoječo 
pozidavo, na severu s cesto, medtem ko so 
na jugu in proti vzhodu kmetijske površine. 
Območje PC Puščava je v OPN enota ure-
janja prostora za območje proizvodnih de-
javnosti (IG – gospodarska cona), PUŠ-004 
IG (OPPN), ki je velika približno 7,0 ha. Za 
jugozahodni del PC Puščava je bil izdelan 
in sprejet OPPN za PC Puščava – 1. faza, ki 
ga je Občinski svet sprejel oktobra 2018, to 
je del katerega se je komunalno opremila z 
obravnavano investicijo.

Na jugozahodnem delu cone velja Odlok 
o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za PC Puščava – 1. faza (Uradno 
glasilo e-občina, št. 13/2018), za komunalno 
opremljanje po obravnavanem projektu sta 
bila izdelana projekt DGD (izdelovalec: GPI 

d.o.o., januar 2019) in projekt PZI (izdelova-
lec: GPI d.o.o., april 2019), gradbeno dovo-
ljenje pa je bilo pridobljeno 23. maja 2019.

Občina Mokronog-Trebelno je projekt 
izgradnje prijavila za sredstva iz Dogo-
vora za razvoj regij, v sklopu katerega 
regije predlagajo za sofinanciranje regijske 
projekte, ki bodo omogočili izkoriščanje 
najpomembnejših razvojnih potencialov 
in prednosti regije, odpravljali ključne ra-
zvojne ovire regije in uresničevali regijske 
razvojne specializacije. Projekt sodi pod 
prednostno naložbo 3.1. Spodbujanje pod-
jetništva – Podporno okolje za podjetništvo 
– poslovna infrastruktura. 

Na državni ravni program pokriva Mini-
strstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
(MGRT), kot podporo projektu za sofinan-
ciranje investicijskih projektov dograditve 
ali razširitve ekonomsko-poslovne infra-
strukture na območjih ekonomsko-poslov-
nih con, s ciljem prispevati k hitrejšemu 
razvoju gospodarstva na regionalni in 
državni ravni. 

Vrednost ocenjene investicije je znaša 
548.704,32 EUR, vrednost sofinanciranja 
iz naslova sredstev evropske kohezijske 
politike, skladno z Dogovorom za razvoj 
razvojne regije Jugovzhodna Slovenija pa 

Z evropskim denarjem zgrajena prva faza
Poslovne cone Puščava 
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znaša 438.638,30 EUR (EU del: 328.978,73 
EUR, slovenski del: 109.659,57 EUR, 
ostalo občinski proračun) oziroma 95,85 
% upravičenih stroškov.
 Glavne tehnične značilnosti investicije so:
− površina komunalno opremljenega dela 

cone: 0,87 ha,
− uporabne površine za gospodarstvo po 

zaključku investicije: 0,48 ha,
− izgradnja približno 160 m ceste ter 

ureditev priključka na regionalno cesto 
R1-215, odsek Trebnje-Mokronog,

− izgradnja 77 m fekalne kanalizacije, 30 m 
meteorne kanalizacije ter čistilne naprave 
velikosti 20 PE,

− izgradnja cestne razsvetljave (6 kandela-
brov),

− izgradnja približno 170 m vodovoda,
− izgradnja približno 270 m elektroener-

getskega omrežja in 
− izgradnja približno 180 m TK kabelske 

kanalizacije.
 
Dne 8.06.2020 je Občina od Službe Vlade 

RS za razvoj in evropsko kohezijsko politi-
ko, prejela odločitev o finančni podpori za 
projekt »Gradnja poslovne cone Puščava – 
1. faza«. Ocenjena vrednost projekta je zna-

šala 548.704,32 evrov, od tega 328.978,23 
evrov sredstev Evropskega sk lada za 
regionalni razvoj, iz državnega proračuna 
109.659,57 evrov, preostali znesek pokriva 
Občina z lastnimi sredstvi.

Namen projekta je izboljšati pogoje za 
gospodarske aktivnosti in s tem omogočiti 
nova delovna mesta.

Občina je 17. februarja 2020 objavila javni 
razpis za izbiro izvajalca za izgradnjo PC 
Puščava – 1. faza in prejela pet (5) ponudb 
ter po temeljitem pregledu ponudb, odločila 
in podpisala pogodbo z najugodnejšim po-
nudnikom, to je s podjetjem Komunalne 
gradnje, d. o. o. iz Grosuplja, za vrednost  
450.965,38 skupaj z DDV-jem.

Gradnja je bila  zaključena v skladu 
s sklenjeno pogodbo in aneksi, to je do 
28.09.2020.  Končna vrednost gradbenih 
del je znašala  403.640,37 EUR brez DDV 
oz. 492.441,25 EUR z DDV. 

Končna vrednost celotnega projekta je 
znašala 535.402,76 EUR, od tega je Občina 
prejela 430.437,61 EUR  sofinancerskega 
denarja, 104.965,15 EUR pa je zagotovila 
lastna sredstva občinskega proračuna.

Mojca Pekolj, skrbnica pogodbe

Lokacija jugozahodnega dela PC Puščava, ki je z investicijo komunalno 
opremljena

Energetska sanacija
objekta 
Paradiž 1
in ureditev enega
stanovanja

Občina je v letošnjem letu izvedla ener-
getsko sanacijo objekta Paradiž 1 v katerem 
sta dva občinska stanovanja, trije poslovni 
prostori, v prostorih bivše pošte, pa Občina 
ureja še eno stanovanje, ki bo dokončano 
predvidoma do konca letošnjega leta. 

V okviru energetske sanacije je bila iz-
vedena zamenjava dotrajanega stavbnega 
pohištva, zamenjava dotrajane električne 
napeljave, zamenjava toplotne izolacije na 
podstrešju, nova izolacija in ureditev fasa-
de. Uredila se je okolica objekta in dostop 
do spodnjih prostorov objekta. V delu pro-
storov, ki jih je uporabljala pošta, se ureja 
dvosobno stanovanje. Vrednost teh del je 
ocenjena na dobrih 86.000 EUR skupaj z 
davkom na dodano vrednost.

V naslednjem letu pa Občina namerava 
obnoviti in urediti še kletne prostore, tako, 
da bodo primerni za uporabo.

Mojca Pekolj
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Medgeneracijsko ustvarjalno središče
Mokronog

Znesek, višina sredstev:122.470,09 €
Viri sofinanciranja: Evropski kmetijski 

sklad za razvoj podeželja
Znesek, višina sofinanciranja:78.367,84 €
Status - faza: V teku
Začetek :01. 07. 2020
Predviden zaključek: 30. 11. 2021
Občina Mokronog-Trebelno je v letu 2019 

kandidirala na javni poziv LAS za dodelitev 
nepovratnih sredstev za izbor operacij za 
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega 
razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela 
krajina v programskem obdobju 2014–2020, 
ki se bodo sofinancirale iz sredstev Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeže-
lja (EKSRP) s projektom Medgeneracijsko 
ustvarjalno središče Mokronog, in bila pri 
tem uspešna.

V sklopu projekta se je v prvi fazi od 
junija do oktobra izvedla naložba v investi-
cijsko vzdrževanje hiše medgeneracijskega 
ustvarjalnega središča Mokronog, to je hiša 
našega DU. Na javni razpis so prispele štiri 
ponudbe, od katerih je bilo izbrano podjetje 
ADAPTACIJE VZDRŽEVANJE iz Ljublja-
ne, in sicer je bila pogodbena cena 92.078,59 
EUR z DDV. Investicijsko vzdrževanje 
objekta je obsegalo:
- energetsko sanacijo objekta, ki je vklju-

čevala dodatno izolacijo in novo fasado, 
novo stavbno pohištvo (zunanje in no-
tranje) in vgradnjo nove peči,

- obnovo elektro- in strojnih instalacij,
- na novo urejeno in opremljeno kuhinjo, 

ki je pripravljena za delavnice v drugi fazi,
- ureditev sanitarij v pritličju in
- ureditev dveh večnamenskih prostorov 

za izvedbo delavnic, izobraževanj in 
medgeneracijskih srečevanj.
Vrednost vseh izvedenih del na investicij-

skem vzdrževanju je bila 109.262,00 EUR, 
pri čemer bo Evropski kmetijski sklad za 
razvoj podeželja prispeval 72.455,42 EUR, 
ostalo pa bo zagotovila občina. 

Občina Mokronog-Trebelno tako po-
časi, a z jasno vizijo gradi na raznolikosti 
ponudbe življenja v podeželski občini s 
poudarkom na medgeneracijskem povezo-
vanju, sobivanju in soodgovornem življenju 
v skupnosti s poudarkom na ohranjanju 
tradicionalnih vrednot. Z že izvedeno 
investicijo Medgeneracijska škratodežela 
Mokronog smo vzpostavili krožne pešpoti, 
zunanji fitnes na prostem, medgeneracijske 

delavnice, predstavitev lokalnih rokodelcev 
na mokronoškem sejmu, ki je vsako 3. so-
boto v mesecu, obogatili dejavnost lovcev z 
učilnico v naravi, ki je dostopna vsem zain-
teresiranim skupinam iz vseh območij LAS, 
vzpostavili vzvode za druženje z lokalnimi 
gospodarstveniki, nevladnim sektorjem 
in društvi. Hkrati vzpodbujamo pravljični 
svet škratov Mokronožcev, ki bivajo v neo-
krnjeni naravi in jih lahko vidijo le tisti, ki 
so brez grdih misli.

S tokratno operacijo smo pridobili nove 
površine za medgeneracijsko druženje, s 
pomočjo katerih bomo lahko uvedli ino-
vativne pristope k izkoriščanju prostega 
časa. Čim več ljudi želimo spodbuditi k 
medsebojni soodgovornosti za skupno 
okolje: skupnostni urbani ekološki vrt z 
visokimi gredami, kjer bodo potekala izo-
braževanja. Veliko prepoznavnost bo dodal 
tudi nov produkt – mokronoški hlebček, 
izdelan po tradicionalni recepturi iz treh 
vrst žit. Delavnice peke kruha in priprave 
tradicionalnih lokalnih jedi bodo oboga-
tile gastronomsko ponudbo pri lokalnih 
gostincih.

Partnerji v projektu:
V drugi fazi, predvidoma do konca no-

vembra 2021, bodo sklop štirih aktivnosti 
izvedli partnerji v projektu: Osnovna šola 
Mokronog, Društvo upokojencev Mokro-
nog-Trebelno in Okrepčevalnica Trebelan-
ček, David Piškur s.p.

Namen projekta:
Namen projekta je spodbujati ljudi k 

medgeneracijskemu druženju in večji so-

cialni vključenosti ranljivih skupin, lokalni 
samooskrbi, sobivanju z naravo in izdelavi 
novega produkta – Mokronoški kruh, izde-
lan po tradicionalni recepturi. Zagotoviti 
je potrebno več površin za izvajanje novih 
aktivnosti in spodbujati k skupni skrbi za 
urbani ekološki vrt (prostor za medseboj-
no druženje, prenos znanja in izkušenj ter 
učenja) in odgovornost za varstvo okolja ter 
čisto naravo. Za izvajanje novih programov, 
ki bodo dolgoročno okrepili in bogatili 
kvaliteto življenja v skupnosti v vseh letnih 
časih in za vse generacije, je potrebno za-
gotoviti ustrezne površine. Z ustvarjanjem 
novih površin nadgrajujemo obstoječo 
rdečo nit lokalnega prostora – živim lokal-
no, delujem tradicionalno. Nov produkt bo 
izdelan iz lokalno pridelanih žit, prebivalci 
pa se bodo izobraževali o pripravi lokalnih 
jedi v novo urejenem medgeneracijskem 
ustvarjalnem središču, ki bo prostor za 
izobraževanje, povezovanje, druženje. Hiša 
medgeneracijskega ustvarjalnega središča 
Mokronog bo stičišče znanja in izkušenj 
in prostor za vsakodnevno kvalitetno dru-
ženje vseh generacij.

Cilj projekta:
 Vzpostav itev trajne infrastruk-

t u r e .  H i š a  m e d g e n e r a c i j s k e g a 
ustvarjalnega središča Mokronog bo 
prostor,  kjer se bodo izvajale različne 
aktivnosti za vse generacije (dogodki, 
delavnice, prireditve) in bodo vsako-
dnevno v uporabi. Urbani ekološki vrt 
z visokimi gredami pri OŠ Mokronog 
bo stičišče prebivalcev, kjer se bodo učili 
soodgovornosti in sobivanja.

 Celostna podoba medgeneracijskega 
ustvarjalnega središča Mokronog: nov 
produkt Mokronoški hlebček izdelan 
po tradicionalni recepturi, ki izhaja 
iz teh krajev, bo izdelan iz 3 vrst žit, 
značilnih za ta lokalni prostor. Mo-
žnost ustvarjanja novih delovnih mest 
in trženje novih produktov v pekarni. 
V kuharskih delavnicah se bodo pre-
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Fontana na trški ploščadi je bila v okviru 
izgradnje križišča v Mokronogu dobro 
zamišljena. Ponazarjala naj bi tudi 
simboliko: »Tekoča voda vedno simbolizira 
življenje. Odtisi stopal so lahko odtisi 

škratov Mokronožcev in srednjeveški trški 
grb Mokronoga. Vsaka nova stvar, posebno, 
če tako vidno in vsebinsko poseže v življenje 
kraja, potrebuje čas, da jo krajani sprejmejo. 
Starejši z nahrbtnikom ustaljenih navad, 

mladi brez njega. Romantiki in zaljubljenci 
ga prepoznavajo kot ‘vodnjak’ želja: kovanci. 
Ko se stemni, se ploskev spremeni v livado, 
na katero odsev vode vso noč slika pravljico.« 

Fontana je nekaj časa delovala normalno, 
potem pa so se začele težave, predvsem z 
vodnim kamnom in večkratno ustavitvijo 
vodnega dotoka. Zato se je po nekaj meseč-
nem iskanju rešitve izoblikovala nova vloga 
fontane, v kateri imajo pomembno vlogo 
trije Mokronožci.

Idejni oče in mama Mokronožcev je Stane 
Peček, ki si ji zamislil tudi postavitev. Za 
obliko se je zelo potrudil akademski kipar 
Jernej Mali iz Ljubljane, ki je mojstrsko iz-
delal modele v glini. V bron pa so jih odlili 
v umetniški livarni Livartis, saj, kot pravijo 
sami, kiparstvu vlivajo večnost. Notranjost 
fontane je primerno oblikoval in zasadil z 
nizko rastnimi rastlinami oblikovalec hor-
tikulturnih površin Darjan Slak iz podjetja 
Vrtko iz Trebnjega. Za napis »Mokronožci, 
poredni, pridni, prijateljem vidni«, pa je 
poskrbel oblikovalec Borut Dvornik. Za 
skupno izvedbo je Občina Mokronog-Tre-
belno v proračunu letošnjega leta zagotovila 
35.000 EUR.

Mojca Pekolj

Mokronoška trška ploščad z novo podobo

bivalci naučili izdelovati tradicionalne 
jedi, značilne za ta lokalni prostor, v šoli 
bodo učenci pekli Mokronoški hlebček 
in razvijali nove produkte iz lokalnih žit/
moke: piškoti, kruh in drugi pekovski 
izdelki in jih predstavili javnosti.

 Trajno oblikovan program turistične 
ponudbe medgeneracijskega ustvar-
jalnega središča Mokronog: prenos 
receptur tudi na lokalne gostinske po-

nudnike, s tem širitev lokalnega turizma 
– gastronomska ponudba.

 Izvedba dogodkov, ki so trajnostno 
naravnani: izobraževanje, medgene-
racijska skrb za urbani ekološki vrt z 
visokimi gredami, delavnice izdelave 
lokalnega kruha (Od zrna do kruha, 
Mokronoški kruhek).

 Okoljska trajnost: urbani ekološki vrt, 

visoke grede, izobraževanje o naravnih 
pripravkih v sadovnjaku in na vrtu.

 Socialna vzdržnost: načrtovane aktiv-
nosti vključujejo tako otroke in mladino, 
starejše, samozaposlene kmete, brezpo-
selne, osebe posebnimi potrebami.

Mojca Pekolj, 
direktorica Občinske uprave

Skladno z odločitvijo uporabnikov va-
škega vodovodnega sistema Češnjice, da 
se zaenkrat ne priključijo na javni vodovni 
sistem (prejeto sporočilo občinskega sve-
tnika, Štefana Povšiča, z dne 23.11.2020), 
je Občina Mokronog-Trebelno oblikovala 
predlog spremembe trase vodovoda (pre-
težno v cestnem svetu), ki bi omogočal 
priklop preostalih dveh vaških vodovodnih 

sistemov (Češnjice-Reber in Bogneča vas) 
na javni vodovodni sistem. V predlogu spre-
membe trase poteka vodovoda je predviden 
tudi zaključek povratne cevi iz vodohrana 
Reber, ki bi omogočal kasnejši priklop 
vaškega vodovodnega sistema Češnjice na 
javni sistem. Projektantsko podjejte je po 
pregledu predloga ugotovilo, da je spre-
memba trase vodovoda izvedljiva, sočasno 

pa je Občina Mokronog-Trebelno pričela 
pogovore z nekaterimi lastniki zemljišč 
znotraj katerih bi potekala spremenjena 
trasa vodovoda. Na osnovi navedenega je 
Občina Mokronog-Trebelno začela s po-
stopkom spremembe projekta.

Bojan Pucelj, Občinska uprava

Vodovod Češnjice, Češnjice-Reber in Bogneča vas
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Večletna prizadevanja za obnovo odseka Knežija na lokalni cesti Ornuška 
vas–Karteljevo kažejo prve sadove. Župani občin Gregor Macedoni, Andrej 
Kastelic in Anton Maver smo se dogovorili, da občine skupaj obnovimo 
navedeni odsek. 

Do sedaj so tekli pogovori, na katerih je bilo dogovorjeno, da gremo v 
obnovo skupaj iz razloga, ker leži trasa odseka na površinah Občin Novo 
mesto in Mirna Peč, cesto pa uporabljajo predvsem občani Občine Mokro-
nog-Trebelno.

Dogovorjen je tudi ključ financiranja, in sicer Občina Novo mesto 40 %, 
Mirna Peč 25 %, Mokronog-Trebelno pa 35 %. 

Izdelan je že tudi popis vseh del, ki se bodo izvajala na predmetnem odseku. 
Za skrbnico projekta je določena Občina Mokronog-Trebelno. 
V skladu z dogovori že tečejo tudi postopki za odkup zemljišč, po katerih 

je speljan predmetni odsek. Zemljišča bosta odkupili Občini Novo meto in 
Mirna Peč. Dela naj bi bila predvidoma izvršena v letu 2021.

Anton Maver, župan
Foto: Marjan Starič

Na tromeji 
Občin Novo mesto, 
Mirna Peč, 
Mokronog-Trebelno 
bomo obnavljali lokalno cesto

Občina Mokronog-Trebelno se razprosti-
ra na 74 km2 in ima 43 naselij, do katerih 
vodijo asfaltirane ceste, ki so kategorizirane 
kot javne poti ali lokalne ceste. Dobro po-
znam vse odseke cest v naši občini, njihovo 
urejenost in poškodovanost, zato toliko laž-
je sodelujem pri določanju prioritet obnove.

Če bi želeli obnoviti vse kategorizirane 
ceste v občini, bi potrebovali približno pet 
milijonov evrov. Precejšen finančni zalogaj 
za občino, kot je naša. Zato ceste urejamo 
postopno, skladno z željami in s potrebami 
občanov, predlogi članov občinskega sveta 
in stališčem upravljalca cest. Prav zato sem 
še posebej vesel, da smo letos za investicije 
na področju cest namesto načrtovanih 400 
tisoč namenili skoraj 679 tisoč evrov. To 
pomeni, da smo naredili bistveno več, kot 
smo načrtovali, in sicer zaradi relativno 
ugodnejše cene asfalta na tržišču, zaradi 
uporabe lastnih kapacitet gramoza in tudi 

zato, ker še nismo začeli z izgradnjo vodo-
voda Češnjice. Za obnovo cest smo letos od 
države na podlagi Zakona o financiranju 
občin pridobili dobrih 191 tisoč evrov 
nepovratnih in 96 tisoč evrov povratnih 
sredstev, ki jih bomo začeli vračati čez dve 
leti in ne štejejo v zadolžitev občine.

V letu 2020 smo tako obnovili 18 odsekov 
cest v skupni dolžini nekaj več kot 7 km, kar 
z drugimi besedami pomeni tudi več kot 21 
tisoč m2 preplastitev, 8.300 m2 enojnega 
asfalta, 4.709 m muld in 690 ton asfalta za 
izravnavo pred preplastitvijo.

Ob zaključku del se zahvaljujem članom 
občinskega sveta, sodelavcem občinske 
uprave, izvajalcem del in nadzora, pred-
vsem pa domačinom in uporabnikom teh 
cest tako med izvedbo gradbenih del kot 
tudi med čakanjem na uresničitev načr-
tovane obnove. Posebej pa bi se zahvalil 
uporabnikom na novo obnovljene in asfal-

tirane ceste Bitna vas–Bitovska gora, saj bi 
brez njihovega finančnega vložka ta odsek 
letos, morda celo v prihodnjih letih, ostal 
brez asfalta.

Zavedam se, da je še veliko odsekov jav-
nih poti in lokalnih cest potrebnih obnove, 
denimo most pod vasjo Slepšek in dokonča-
nje del proti vasi, cesta čez Log, odsek ceste 
med Mirno vasjo in Čužnjo vasjo v območju 
Vinšč vrha do Eržena, cesta Štatenberk–Ja-
godnik, v Čužnji vasi na relaciji od Piškurja 
do Male Strmice v spodnjem delu in še bi 
lahko našteval. Najbolj izpostavljene odseke 
bomo tudi v prihodnjih letih obravnavali in 
urejali prioritetno, vse hkrati pa žal ne gre. 

Ne glede na stanje ceste, po kateri se 
vozimo, pa naj vedno veljata previdnost in 
spoštovanje do vseh udeležencev v prometu.

Anton Maver, župan

Obnova cest v letu 2020
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Projekt PONI JV Slovenija je model 
podjetniškega usposabljanja, v okviru 
katerega potencialni podjetniki v štirih 
mesecih razvijejo in realizirajo svojo 
podjetniško idejo. To dosežejo s pomočjo 
vključitve v celostni program podjetniških 
usposabljanj ter z zagotovljeno mentorsko, 
svetovalno in finančno podporo. Poseb-
nost projekta predstavlja redna zaposli-
tev udeležencev projekta za čas trajanja 
programa (4 mesece) v Razvojnem centru 
Novo mesto. S pomočjo takšne finančne 
podpore lahko udeleženci programa svoj 
čas namenijo izključno pridobivanju no-
vih znanj, izkušenj in pripravi na vstop 
na samostojno podjetniško pot. V projekt 
PONI JV Slovenija bomo do leta 2023 
vključili 80 potencialnih podjetnikov. 

Druga skupina dvanajstih udeležencev 
bo usposabljanje predvidoma pričela v 
mesecu januarju 2021. Prijave zainteresi-
ranih kandidatov zbiramo do ponedeljka 
21.12.2020.

Več o projektu Podjetno nad izzive 
–  Poni JV Slovenija preberite na spletni 
strani Razvojnega centra Novo mesto. Na  
spletni  strani  Razvojnega centra Novo 
mesto je  objavljen  JAVNI RAZPIS za 
vključitev kandidatov v projekt. Dodatne 
informacije dobite na Razvojnem centru 
Novo mesto, s klicem na tel. 041 325 722 
ali s vprašanjem preko elektronske pošte 
na naslov  vesna.colic@rc-nm.si.

Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V Koloniji je že nekaj tednov asfalt 

Razvojni center Novo mesto z
usposabljanjem potencialnih
podjetnikov. 
je DRUGI JAVNI RAZPIS za
vključitev 12 v projekt 
Podjetno nad izzive - PONI JV Slovenija.

Pokliče in 
greš

Malo pred dvajseto, ko sem se zleknil 
na kavč pred televizorjem, da bom kot 
večina prebivalstva ključno prispeval k 
umiritvi epidemije, je sirena z gasilskega 
doma poklica na pomoč. Nikoli nisem 
bil operativni gasilec, zato ne vem, kako 
je na ta klic skočiti s kavča. Posredno že, 
veliko gasilcev poznam, za štiri gasilska 
društva sem uredil biltene ob njihovih 
okroglih obletnicah. Vendar o teh občut-
kih nisem slišal kaj dosti besed. To je pač 
tako, so mi rekli. Sirena, pozivnik pokli-
če in greš. Prostovoljno. V Mokronogu 
že 138 let. Medtem ko me preplavljajo 
hvaležne misli o sokrajanih, ki ta hip z 
vseh strani hitijo proti zbirnemu mestu, 
se že oglasi sirena na vozilu. Izvozili 
so. Neverjetno. Ne vem, če je preteklo 
deset minut. Utišam tv in poizkušam 
uganiti smer. Proti Florijanu, po trgu, 
mimo Deva? Madona! Trušč nastane v 
ulici. Pred hišo. Stečem ven. Sosedovo 
dvorišče je že polno živih skafandrov. 
Tekajo sem in tja, vlečejo cevi, počenjajo 
kdo ve kaj. Vendar hitro ugotovim, da 
ne brezglavo, da so koraki kontrolirani. 
Nekaj z glasnimi povelji, nekaj kot v gle-
dališču, ko vsak igralec natančno pozna 
svojo vlogo.

»Daj vodo!«
Mislim, da sem prepoznal glas Žele-

znikovega Petra. Verjetno on poveljuje. 
Stroj zarohni, cevi se nabreknejo. Požara 
ne vidim. S plameni se borijo zadaj, za 
hišo. 

Ulica je disciplinirana. Nihče ni v 
napoto. 

Drugi dan preberem, da je zagorelo v 
drvarnici ob stanovanjski hiši. Gorela 
so drva in del ostrešja. Gasilci PGD 
Mokronog so požar omejili in pogasili, 
odstranili ožgane dele ter preložili drva.

Gasilci, hvala, da ste!
Stane Peček

Donirajte 0,5 % 
dohodnine za 
gasilski namen.

Hvala!
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Vorančeva pot
Za Covid 19 bi bila letošnja Vorančeva 

pot gotovo poslastica. Vodstvo turističnega 
društva, ki pohod že skoraj od vsega začetka 
organizira, je to zlobno namero prepoznalo 
in pohoda ni organiziralo. Da pa Voranc le 
ne bi šel kar tako mimo, sem pomislil, da 
bi se Odsev spomnil začetkov pohoda, že 
zato, da ne zbledi. Nekaj zapisov sem dobil, 
drugi so bili oddani v hrambo takratne 
Krajevne skupnosti Mokronog in upam, 
da so še kje ohranjeni. Toplo priporočam 
turističnemu društvu, da navduši kakega 
domačega dijaka, študenta, pač nekoga, 
da bi zgodovino Vorančeve poti ubesedil v 
seminarsko nalogo, skratka, da bi jo ohra-
nil za zanamce. Morda je tale prazen tek 
primeren tudi za razvojni razmislek, kot 
je v pogovoru razvijal Franci Gregorčič, 
zelo aktiven in vpliven član društva. Torej, 
kako pot vsebinsko obogatiti in kako jo 
izkoristiti za čim boljšo promocijo kraja 
oz. krajev ob njej. Tudi iskanje možnosti 
za prodajo domačih pridelkov in izdelkov 
ne bi smelo izostati. Ravno tako bi kazalo 
ponovno ovrednotiti ideje, ki so bile pred 
leti že v igri, recimo celoletna pot, učna 
pot, povezava s Koroško ... Seveda pa se ve, 
do kje seže moč ljubiteljskega turističnega 
društva, kar pa ni ovira, da je pobudnik 
in kakovosten sogovornik v načrtovanju 
krajevne in občinske turistične ponudbe. 

Pa k začetkom.
Hodimo celo življenje, z vsakim korakom 

si ga podaljšujemo in krepimo, če ob tem 
utrjujemo narodno zavest in se spominjamo 
prednikov, ki so s svojimi deli plemenitili slo-
vensko besedo, dokazujemo, da se zavedamo 
svojih korenin. Zato te vabimo na POHOD 
OD MOKRONOGA DO PIJANE GORE, 
katero pot je v svojem literarnem delu opisal 
Prežihov Voranc – Lovro Kuhar. S seboj pri-
pelji tudi svoje prijatelje in svojce. Dobimo se 
v soboto, 25. 10. 1997, ob 8. uri v Mokronogu 
pred gostilno Deu. Prispevek udeleženca je 
600 SIT, za kar prejme vsak pohodnik topel 
čaj med potjo in malico na cilju, kjer boste 
lahko kupili tudi dobro kapljico. Za vrnitev 
v Mokronog bo zagotovljen skupni prevoz.

Vabilo je v imenu iniciativnega odbora 
podpisal Anton Maver, takratni predsednik 
KS Mokronog.

V profesionalno oblikovano zloženko, 
oblikoval jo je Borut Dvornik, sem takrat 
zapisal: »Kar sprijaznite se: ZMAGA-
LI STE, čeprav pri vsej stvari ne gre za 
nobene tekmovanje, celo s časom ne! Ali 
pač, vendar v drugačnem smislu: ohraniti 
ljudskemu spominu popotovanje velikega 
Slovenca Prežihovega  Voranca. Morda 

tudi primerjati njegov čas in ta, ki smo ga 
na poti doživljali danes. Ali pa preprosto 
preveriti, če še držijo be-
sede, ki mu jih je takrat 
šepetala pokrajina, daje 
lahko zapisal: Hodil 
sem morda po najlepših 
krajih sveta, po krajih, 
ki so po svoji legi, po 
svojem modrem nebu 
in po svojih prečudovi-
tih barvah najlepši na 
Slovenskem.«

Prvo uradno regi-
strirano mokronoško 
Vorančevo pot (imajo 
jo tudi v Prežihovih 
Kotljah) je prehodilo 
47 pohodnikov, že kakšno leto prej pa so jo 
prehodili, bolje rečeno trasirali mokronoški 
učitelji Frane Videčnik, Alojz Dvornik in 
Jože Hočevar. Ideja je vzklila na Franeto-
vem vrtu, človeku z idealno kombinacijo 
za kaj takega. Profesor telesne vzgoje, pe-
dagog, ob tem široko razgledan in aktiven 
kulturnik, obdarjen še z organizacijskimi 
sposobnostmi, človek, ki je grški rek »Zdrav 
duh v zdravem telesu« vzel kot poslanstvo. 
Tako in zato je že prvi pohod hodil po skrb-
no premišljeni trasi in nudil udeležencem 
krepčilno mehkobo dolenjskih gričev in 
njenih ljudi.  

Odveč je poudarjati, da brez dobre or-
ganizacijske ekipe hitro vse zvodeni. V 
zapisniku za pripravo drugega pohoda, 
20. 8. 1998, beremo, da imajo člani orga-
nizacijskega odbora natančno določene 
resorje: Frane VIDEČNIK – predsednik 
odbora in vodja pohoda, Peter DEU in Jože 

LUZAR – gostinska oskrba, Alojz GRE-
GORČIČ – prevozi in prva pomoč, Stane 

PEČEK in Borut DVORNIK 
– propaganda, Anton MAVER 
– sponzorstvo, Fani KAPUS 
– vodja na poti, Nada VI-
DEČNIK – organizacija info 
pisarne na startu. Zapisnik s 
tega pohoda, 24.oktobra, pa 
pove, da je pot prehodilo 130 
pohodnikov iz vse Slovenije, 
da je vsak dobil spominski 
klobuček z napisom poti (pri-
skrbel ga je Janez Valant), kot 
posebnost pa našteje vmesne 
popotne okrepčevalnice, ki 
so jih iz čistega veselja in 
navdušenja nad dogodkom 

postavili vaščani: v Pavli vasi Silvo in Pavla 
Gregorčič, Ciril in Cvetka Tratar ter Slavko 
Jerman s harmoniko; na Malkovcu Marjan 
Jamšek; na Slančjem vrhu Jože Drobnič, na 
Pijani Gori Jože in Pavla Luzar. Za likof pa 
so se potrudili Peter Deu, Lovska družina 
Škocjan in Jože Luzar. 

V info pisarni (posebna soba gostišča 
Deu) so pohodniki dobili ustrezne infor-
macije, pohodne izkaznice in spominske 
obeske, ki jih je iz brezovih vej po Frane-
tovih navodilih narezal Tratarjev Tonček, 
ročno pa vse izpisala Videčnikova Nada. 
V Zlati kaplji je nekaj let domovala tudi 
oglasna omarica Vorančeve poti. Izdelal jo 
je isti Tonček, za vsebino pa skrbel Frane. 

Ni odveč povedati, da je bilo vse vloženo 
delo ljubiteljsko.  

Stane Peček

Rodila se je hčerka,
rodila se je penina,
Dragica pa izgubila, 
je bil naslov članka, ki sem ga zastavil 
za Odsev kot zadnji poizkus pred ura-
dno tiralico. Namreč, po Dragičinem 
intervjuju, ki je bil objavljen v 52. 
številki Odseva z naslovom »Rodila se 
je hčerka, rodila se je penina«, se je o 
novinarki izgubila sled, o njej ne duha 
ne sluha, ne članka, ne fotke. Nič nena-
vadnega v tem zmedenem korona času. 
Še dobro, da je večina ljudi disciplini-
ranih in niti s telefonskim klicem niti z 
elektronsko pošto ne stopi iz bivališča. 

Prav. Če mi ne bi njen intervju buril  
domišljije. Dragica je namreč tako po-
drobno zasliševala o penini in našla o 
njej toliko sladko penečih besed, da bi 
Agatha Christie iz tega napisala roman. 
Jaz pač nisem tega formata, članek sem 
pa že skoraj napisal, ko mi je misel 
pretrgal klic z mobija. 

»Sporočam, da sedaj živim na Go-
renjskem in ne bom mogla več sodelo-
vati v uredništvu Odseva.«

»Kaj te je pa odpeljalo od tu?«
»Poroka.«
V trenutku mi je postalo jasno, zakaj 

tako zanimanje za penino. Punca je 
delala izbor za ohcet. Na zdravje!

Dragica, v imenu vsega uredništva pa 
hvala, čestitke in mirno plovbo. 

Urednik Stane.
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Koronca,  koronca podla, 
virus nam poslala,
pa tako grozila, 
da nam bo zabavo in svobodo vzela.

Gornjo pesmico smo si prepevali skoraj 
celo letošnje leto.  Očitno je hudič ušel iz 
steklenice že lansko leto, zakaj sicer nosi 
oznako COVID-19 in ne 20, saj smo letos 
vendarle 2020. Vso svojo silo pa razkazuje v 
letošnjem letu in je skoraj že ustavil življenje 
pri nas in po svetu. 

Seveda Balancarji ne bi bili Balan-carji, 
če se ne bi prilagodili tudi tem razmeram. 
Lahko se pohvalimo, da smo  kljub neobi-
čajnim časom in soočanja s korona krizo, 
ko je prepovedano skoraj vsako druženje in 
so odpadle skoraj vse kolesarske prireditve,  
tudi v letošnjem letu realizirali večino pla-
niranih aktivnosti. 

Sicer smo leto dobro začeli s skupnimi 
pripravami v Poreču, kjer nas je bilo več kot 
trideset. Že kmalu pa nam je Covid (in še 
kdo) začel metati polena pod noge in kolesa. 
Tako smo razmeram primerno izvedli tudi 
tradicionalne aktivnosti kot so kolesarjenje 
po obronkih občine Mokronog-Trebelno, 
Brankotov in Jožetov memorial pa smo 
združili in ga izpeljali v mesecu juliju 2020. 

Na žalost smo morali odpovedati 15. 
Kolesarski maraton po Mirnski dolini.  
Šesti Hitrostni vzpon na Trebelno pa smo 
organizirali kot dobrodelno prireditev 
prilagojeno situaciji. 

V jeseni smo se s kolesi odpeljali v Stru-
njan, kljub slabemu vremenu in deževni 

spremljavi je več kot dvajset članov odpelja-
lo traso, nekateri celo v skoraj obeh smereh, 
iz Mokronoga do Vrhnike pa večina.

Letos smo sredstva za dober namen zbi-
rali za  prilagoditev avtomobila za invalida. 
Tako smo Dolenjska Balanca in JK Dioniz 
z lastnimi donacijami in na 6. Hitrostnem 
vzponu na Trebelno zbrali skupaj 1.210,00 
evrov, ki smo jih svečano predali na tej 
kolesarski prireditvi. 

Smo pa letos dodali v mozaiku delovanja 
kluba še izdajo zloženke – turistične karte 
za kolesarje  Kolesarski zakladi doline 
Mirne in s tem izpolnili še en smoter de-
lovanja kluba. 

V statut smo si namreč zapisali, da smo 
Balancarji aktivni in vidimo smisel delo-
vanja predvsem na naslednjih področjih: 
rekreativno in športno udejstvovanje; 
turizem in promocija kolesarstva in oko-
lja; dobrodelnost in aktivno delovanje v 
domačem okolju

Izvedba tega projekta dopolnjuje tris 
glavnih dejavnosti Balancarjev. V turistični 
karti smo predstavili 7 kolesarskih poti za 
cestna, MTB in trek kolesa, ki imajo vsa 
izhodišča in zaključek v Mokronogu. 

Poleg zemljevida tras, opisa poteka poti 
in opisa trase je  v zloženki predstavljeno  
tudi 18  ponudnikov  turističnih storitev ob 
trasah kolesarskih poti. Turistična karta je 
izšla v nakladi 3000 izvodov, izdajo pa  je 
podprla tudi občina Mokronog-Trebelno z 
odkupom 500 izvodov. 

Več o turistični karti pa v eni od nasle-
dnjih številk, po uradni javni predstavitvi 
publikacije.

Seveda brez omembe Mirana,  našega 
kolesarsko najbolj aktivnega  člana, v tem 
pregledu ne moremo. Letos mu  je  števec že 
v novembru preskočil številko 20.000 km, 
vsaka čast in poklon. 

Večina slovenskih voznikov, to ne naredi 
z avtomobilom, tudi Miran je naredil več 
kilometrov s kolesom kot z avtomobilom. 
Samo v razmislek – to pomeni skoraj 70 
km na dan, oziroma krepki dve uri vrte-
nja pedalov dnevno.  Poleg tega je Miran 
opravil tudi Everesting – v eni aktivnosti 
prevoziti 8848 višinskih metrov (višina 
Mont Everesta najvišjega vrha sveta). Miran 
je to opravil septembra z vožnjo na Lisco, 
njegovih srečnih trinajstkrat,  od polnoči 
do šestih popoldan. 

Naši Štajerci so bili letos zelo aktivni, 
saj je tudi drugi Štajerc Slavko Bračun  
iz Šentjurja prevozil lanskih Miranovih 
12.000 km. Pred nekaj dnevi je tudi Mar-

jan odpeljal svojo normo 7.000 km, Sandi 
je na Trebelno in Nebesa odpeljal svoje 
letne stotice. Blizu 10.000 km so najbrž 
tudi Silvo, Franci, pa še koga bi se najbrž 
našlo, nekateri bolj skrivajo svoje kolesar-
ske podvige, ali pa niso tako opazni, vsaj 
zame. Tudi MTB- ejevci so naredili svojo 
normo po brezpotjih in kolovozih, tam niso 
tako pomembni kilometri ampak višinske 
razlike in pa predvsem užitek, uživanje…. 
Vsem čestitke za opravljene aktivnosti 
in potrditve pravila, da se z vztrajnostjo, 
iznajdljivostjo in dobro voljo da marsikaj 
doseči, tudi v teh neugodnih časih. Vsaka 
slaba stvar naj ne bo izgovor za slabše ozi-
roma ne-delovanje ampak  vzpodbuda za še 
boljše in bolj ustvarjalno delovanje.

Leta tečejo, tako tudi v našem klubu, tudi 
funkcionarska. Po podaljšanem mandatu 
letos izteče mandat našemu predsedniku 
Mitji Sluga in na občnem zboru v začetku 
leta bomo izvolili novega predsednika in 
organe kluba. 

Upam, da bomo imeli srečno roko, kot 
smo jo imeli z Mitjem. Mitja velika zahvala, 
ti za vse kar si naredil za klub v zadnjih 
letih, tako kot predsednik in kot kolesar. 

Člani in vodstvo kluba se zahvaljujemo 
vsem, ki so nam kakorkoli pomagali pri 
realizaciji naših aktivnosti. Vsem  pa želimo 
veliko uspeha ter čim lepše in normalne 
poti v prihajajočem letu 2021. 

Vsi upamo, da se čim prej vrnemo v 
normalno stanje, da nam tudi zima prikaže 
svoje čare, ter da bomo namesto uvodne 
pesmice peli naslednjo, tudi letnemu času 
primerno pesmico:

Zima, zima bela
vrh gora sedela,
pa tako je pela, 
da bo Balancarja vzela.  Ker Balancar ...

Kolesarček Balanček

Kolesarska koronavirosna kronologija
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Spoštovani! 
V prejšnji številki prvak lige, v tej številki državni prvak, v na-

slednji številki pa zaradi korone odpovedano svetovno prvenstvo. 
Malo za šalo veliko pa za res. 
19. septembra 2020 je potekalo državno prvenstvo v ribolovu 

rib s plovcem za invalide sede, naslednji dan pa za invalide stoje 
ter nežnejši spol invalidov. Tokrat se je dogajalo v Velenju na Škal-
skem jezeru. Pri izkopavanju lignita je rudnik zalila voda in tako 
je nastalo tudi to jezerce. Zraven je še Velenjsko in pa Družmirsko 
jezero z istim principom nastanka. Škalsko je veliko 16.5 ha, vaba 
za ribe pa lahko potone tudi do 18 metrov globoko. Za mene je bil 
to čisto neznan teren, na katerega sem se očitno odlično pripravil. 
Večina vas je rekla, KAKŠNE PRIPRAVE VENDAR, vržeš trnek 
in loviš. Toda ni čisto tako enostavno, kot se sliši. Moje priprave 
izgledajo nekako takole. Za začetek je dobro vedeti, katere ribe so 
v vodi in katere so najbolj aktivno požrešne za letni čas, v katerem 
poteka tekmovanje. Vsaka sprememba vode in vremena vplivata 
na aktivnost rib in glede na to se odločiš tudi za vrsto hrane. Po-
membno je tudi vedeti globino jezera. Večje in globlje je jezero, težje 
je ugotoviti, v katerem sloju so tisti dan ribe in katero vrsto hrane 
bi si želele tisti dan. V triurnem tekmovanju, kot je določeno po 
pravilih za našo skupino, je to zelo malo časa za ugotavljanje samih 
razmer. Zato se je potrebno na samo tekmo že vnaprej na grobo 
pripraviti. V kratkem času, ki je predpisan za pripravo opreme pred 
začetkom tekme, si pripraviš vso „bojno“ opremo na fino in vse v 
dosegu roke. Če se načrt, ki si si ga pripravil, in žreb štartne pozicije 

izide, naslednje tri urice uživaš v ribolovu. V nasprotnem primeru 
razmišljaš, kako boš vse te palice sesekal v trske. Sem pa vesel, ker 
letos ni bilo takih trsk. Trenutni pomisleki so res bili, dejanja pač 
ne. No ja, razen oče je na medkoronskem ribiškem treningu naredil 
trske iz nove palice, in to v sekundi. Samo gor je stopil. Zato ima po 
»ta novem« prepoved približevanja: samo korak do palic. Nekatere 
palice so res oldtajmerji, vendar še vedno pripravljene na naslednje 
zmage. Če me bo g. Kacin še kdaj spustil iz hiše. 

Sedaj pa iz srca za nekaj let nazaj. 
Rad bi se zahvalil Lions klubu iz Trebnjega, ki mi je priredil 

dobrodelni večer za nakup novega avtomobila. Večer je popestril 
ansambel Pogum in čarodej, čigar ime sem na žalost pozabil. Imam 
pa v spomin podarjene čarobne karte, katere verjetno pričarajo 
tudi kakšno ribiško zmago. S to donacijo sem začel varčevati in 
zbirati kovančke za bolj primeren avto. Po nekaj letih me je poklical 
predsednik kolesarskega kluba Dolenjska Balanca, g. Mitja Sluga. 
Povedal mi je za dobrodelno akcijo v sodelovanju z jadralnim 
klubom Dioniz. To veliko akcijo z dobrodelnim kolesarjenjem, s 
pohodom, peki na žaru, skupaj z občinskim praznikom, mi je, kot 
zakleto, preprečila koronska epidemija. Toda kasneje se je pokazalo 
malo sončece in kolesarji so se vzpeli na Trebelno do Trebelančka 
in mi vročili donacijski bon. Hvala Mokronožanu Vinku Koražiji, 
s katerim sva našla avto in je vodil vso nemško papirologijo. Iz 
Nemčije mi je avto pripeljalo Avtoprevozništvo Franc Lušina s.p. 
iz Bele Cerkve. Prevoz neregistriranega  avtomobila mi je opravilo 
Kovinarstvo in prevozi Jože Lokar s.p. iz Rakovnika, podjetje Povše 
Metal iz Prelesja pa se je srčno odzvalo z denarnim prispevkom. 
Ogromno mi je pomagalo naše Društvo paraplegikov Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja z g. Jožetom Okornom na čelu in pa seveda 
moja zvesta „plehbanda“ Občinski pihalni orkester Trebnje. 

Prav vsem se iz vsega srca iskreno zahvaljujem za pomoč pri 
nakupu avtomobila, prilagojenega za invalide. Zame. Hvala tudi 
vsem, ki ste mi želeli pomagati. 

Lep veseli december vsem skupaj in srečno novo leto 2021, jaz 
grem pa trnke vezat in ne se sekirat‘ zato, ker letos ne bo filma Sam 
doma! Letos bomo vsi doma! 

Gašper Peček

Kako sta si različna
»Veste, prišel sem se cepit samo zato, ker je zastonj.«
»Jaz pa zato, da ne bom dobil gripe«, odgovori zdravstveni 
tehnik Jože. 

Spoštovani uporabniki  
in poslovni partnerji!

Želimo vam  
blagoslovljene  

božične praznike  
in srečno 2021.

Tu smo za vas.
Vaša Komunala 
Trebnje d.o.o.

Srečno 
2021
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Pozivamo vse institucije, podjetja, društva in posameznike, da 
v luči uspešnejšega preprečevanja širjenja okužb z virusom SARS-
-CoV-2 v svojih okoljih skladno z aktualnimi napotki in določili, 
organizirate le življenjsko nujne aktivnosti, saj boste tako doprinesli 
k omilitvi krize in zmanjševanju števila obolelih.

V nedavno prejetem dopisu nas NIJZ obvešča, da Svetovna 
zdravstvena organizacija opozarja, da lahko zaradi dolgotrajne jav-
nozdravstvene krize, ki jo predstavlja trenutna epidemija, prihaja 
do pandemske izčrpanosti. To pomeni, da prihaja do pomanjkanja 
motivacije za upoštevanje priporočenih samo zaščitnih vedenj, kar 
pa lahko ogroža uspešnost ukrepov za zajezitev širjenja okužbe z 
virusom SARS-CoV-2. 

Zavedamo se, da so morda sprejeti ukrepi, omejitve gibanja in 
socialnih stikov ter tudi osnovni zaščitni ukrepi za marsikoga 
rigorozni in (pre)dolgotrajni, pa vas ponovno opozarjamo in po-
zivamo, da je le-te potrebno upoštevati nenehno in v vseh okoljih. 

Le s sodelovanjem, kolektivno odgovornostjo, solidarnostjo in s 
spoštovanje do sočloveka bomo lahko zaščitili sebe, svojce, kolege 
v službi, zdravstvene delavce, gospodarstvo, šolstvo in druge. 
Trenutne razmere od vseh nas terjajo skrajno mero sodelovanja in 

upoštevanja trenutno veljavnih navodil stroke in vlade, še posebej, 
če želimo zaščititi ranljive skupine.

Janez Bregant,
poveljnik občinskega štaba CZ

V času epidemije Covid-19 iščemo nove 
prostovoljce in prostovoljke za pomoč v 
Domu starejših v Trebnjem.

Rdeči križ Slovenije je nevladna, neodvi-
sna in humanitarna organizacija nacional-
nega pomena. V Rdečem križu Slovenije 
se zavedamo resnosti trenutnih okoliščin, 

ki jih je prinesla epidemija korona virusa, 
saj vemo, da so ukrepi korenito zarezali v 
naš vsakdan in spremenili potrebe druž-
be ter ljudi. Da v tem času potekajo vsaj 
najnujnejše storitve, v veliki meri skrbijo 
naši prostovoljci, ki s svojo predanostjo, 
nevtralnostjo in nepristranskostjo nudijo 

upanje in podporo vsem pomoči potreb-
nim. Pri preprečevanju in lajšanju stisk 
najbolj ranljivih sodelujemo tudi z drugimi 
humanitarnimi, zdravstvenimi in socialni-
mi organizacijami. 

Skupaj s 56 območnimi združenji Rdeče-
ga križa podpiramo tiste, ki so v času epide-
mije najbolj ogroženi (starostnike, kronično 
obolele, socialno ogrožene družine itd.) ter 
si prizadevamo, da bi jim vsaj malo olajšali 
vsakdan, ki je v teh časih prepoln negoto-
vosti in obupa. Ker je skrb za sočloveka v 
hudih časih še kako pomembna, te vabimo, 
da se pridružiš naši ekipi prostovoljcev in 
skupaj z nami spremeniš svet na bolje.

Trenutno iščemo prostovoljce ZA PO-
MOČ V Domu starejših v Trebnjem. Kolek-
tiv DSO-ja se je znašel pred zelo napornim 
izzivom. Soočajo se z velikim pomanjka-
njem kadra in prosijo, da jim pomagamo 
premostiti trenutno situacijo. Zaželjeno je 
kakršnokoli znanje s področja zdravstva, 
seveda pa vsaka pomoč šteje.

Prijaviš se lahko tukaj: 
http://bit.ly/RKSProstovoljstvo .

Bolničarji RKS ob prihodu na usposabljanje v UKC Ljubljana za podporo tamkajšnjemu zdravstve-
nemu osebju.  Foto: Aleš Černivec in arhiv RKS

Poziv k sodelovanju, kolektivni odgovornosti, 
solidarnosti in spoštovanju do sočloveka za 
preprečevanje širjenja okužb

Prostovoljci, pozor!
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Ob upokojitvi se naše življenje spremeni. 
Stiki z nekdanjimi sodelavci ostanejo za 
nami. Družina se spreminja. Otroci gre-
do po svoje. Včasih pride tudi do izgube 
partnerja.

Naše znanje pa z upokojitvijo ostaja na 
doseženem nivoja in se ne nadgrajuje. Zato 
je prav, da znanje, ki smo ga dosegli skozi 
življenje in ga v svojih zrelih letih imamo, 
negujemo, uporabljamo pa tudi, da ga na 
organiziran in strokovno voden način 
dopolnjujemo.

In prav UTŽO je tista pot, pravi čas in 
prostor za vse tiste, ki želimo bolje razumeti 

sebe in druge, ki želimo bolje razumeti 
dogajanje okoli nas. Sam si želim, da bi 
bilo med nami več takih, ki bi si privoščili 
ohranjanje in nadgrajevanje svojega znanja 
z organizirano in s strokovno podporo 
UTŽO-ja, katero dejavnost bo občina 
Mokronog-Trebelno še naprej podpirala. 
Vsem, ki se trudite, da bo načrtovano delo 
UTŽO-ja, kljub vsem novonastalim »coro-
na« situacijam potekalo in ostalo zanimivo, 
iskrena hvala in čestitke za neizmerno voljo.

Za prijetnejše preživljanje božičnih in 
novoletnih praznikov kot tudi prihajajočega 
leta 2021 pa namenjam vsem vam, ki boste 

brali mojo sporočilo, še eno lepo misel 
neznanega avtorja:

Leta in korake puščamo za seboj,
le spomini ne tonejo v pozabo.
A že na obzorju žarijo zvezdice nove dobe.
Naj prinesejo vam zdravja, sreče, ljubezni 
in svetlobe!

Anton Maver,
župan

Občine Mokronog-Trebelno

Še pred kratkim se je zdelo, da se nas ne 
tiče, da je še nekje zelo daleč. Pa temu žal 
ni tako. Imamo ga in z njim bijemo precej 
težko bitko. Tudi v knjižnicah. Pa vendar ne 
bomo kar tako vrgli puške v koruzo. Knji-
žnice in knjižničarji smo se situaciji hitro 
prilagodili in uporabnikom ponudili raz-
lične možnosti dostopanja do knjižničnega 
gradiva. Lahko ga naročite po telefonu ali 
elektronski pošti in ga osebno prevzamete 
v knjižnici. Če od doma v teh čudnih časih 
ne želite, nas pokličite (tel. št. knjižnice 
Mokronog je 07 34 99 683) in gradivo vam 
bomo brezplačno poslali po pošti. Če ste 
vešči uporabe spletnih aplikacij, lahko 
gradivo naročite preko Moje knjižnice, kjer 
lahko tudi podaljšate izposojeno gradivo. 
Preden se odpravite v knjižnico, preverite 
njen delovni čas, saj se le-ta v zadnjem času 
pogosto spreminja. Zaenkrat velja, da je 

knjižnica Mokronog odprta vsak četrtek od 
15. do 19. ure. Veseli bomo vašega obiska. 
Za dobro počutje vas, obiskovalcev in nas, 
knjižničarjev vas prosimo le za upoštevanje 
navodil Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje (NIJZ). Knjižnico obiščite, če ste 
zdravi in si pred vstopom razkužite roke. 
Upoštevati je treba tudi, da je število obi-
skovalcev v prostoru knjižnice omejeno na 
eno osebo, zato vas prosimo, da v knjižnico 
vstopate posamično. 

Spomnimo še, da v času trajanja epide-
mije zamudnine ne bomo zaračunavali. 
Vseeno vas prosimo, da gradivo, ki ga imate 
doma podaljšate in v primeru, da je vaše 
gradivo rezervirano, to tudi vrnete. 

Člani knjižnice lahko z domačega na-
slonjača dostopate tudi do oddaljenih 
knjižničnih storitev, kot so izposoja e-knjig 
na portalu Biblos, prebiranje dnevnih 

časopisov in revij iz zbirke PressReader 
ter brskanje po preostalih e-virih (dLib, 
Kamra, Tax-Fin-Lex...), ki jih knjižnica po-
nuja. Knjižne vsebine lahko poslušate tudi 
preko mobilne aplikacije audiobook. Torej 
možnosti je precej, le izkoristiti jih moramo. 

MOJA KNJIŽNICA POVEZUJE je spo-
ročilo letošnjega Dneva splošnih knjižnic, 
ki ga knjižnice praznujemo 20. novembra. 
Letos smo praznovanje obeležili le preko 
spletnih vsebin, verjamemo, da se bomo 
kmalu spet lahko srečevali v prostorih 
knjižnice.

Velika nagrada letošnjega slovenskega 
knjižnega sejma je po odločitvi prvega 
spletnega glasovanja pripadla knjigi Plan B, 
avtorja Boštjana Videmška s fotografijami 
Matjaža Krivica. Nagrado za najboljši lite-
rarni prvenec pa je prejel Borut Kraševec za 
knjigo Agni. Nagrajenki si lahko izposodite 
tudi v naši knjižnici. 

Potrudili se bomo, da bo prihajajoče 
praznike poleg vsakodnevnih, ne najbolj 
prijaznih novic, zaznamovala tudi tista 
knjiga, ki ste si jo že dolgo želeli prebrati. 
In prijazen pozdrav in nasmeh, ki ga ne 
boste videli, boste pa čutili, da se tam ne-
kje skriva. Le skupaj ga bomo zmogli spet 
priklicati na plan. Prav zaradi vas, dragi 
obiskovalci mokronoške knjižnice, je lepo 
biti knjižničar-ka v vaši in naši knjižnici. 

Želimo vam tople in prijazne praznične 
dni.

Irena Palčar
Knjižnica Trebnje

UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE 
– pot ustvarjanja in nadgrajevanja

Kljub mnogim prepovedim druženje s knjigami dovoljeno
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Območna izpostava 
TREBNJE
Kidričeva ulica 2, 
8210 TREBNJE
Tel.+386 7 348 1250

E-pošta:oi.trebnje@jskd.si,www.jskd.si

BESEDE 
POVEZUJEJO
Območni literarni
natečaj za avtorje, ki delujejo na območju 
občin Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert 
inTrebnje

Literarni natečaj JSKD OITrebnje
je namenjen avtorjem, starejšim od 
15let.

POGOJI NATEČAJA
•  Avtorji lahko sodelujejo s svojimi še 

ne objavljenimi pesniškim, proznimi 
ali dramskimi besedili.

•  Jezik besedil je slovenščina. Tema: 
polastni izbiri.

•  Število poslanih prispevkov je ome-
jeno na 10 pesmi ali 10 strani proze 
oz.dramatike.

•  Pisava Times New Roman12, med-
vrstični razmik 1,5.

•  Pod prispevkom naj bodo v doku-
mentu navedeni naslednji podatki:

o  avtorjevo ime,kratka biografija do 
7vrstic (ta naj se nanaša predvsem na 
ukvarjanje s pisanjem in z dosedanji-
mi objavami), letnica rojstva, domači 
in elektronski naslov ter telefonska 
številka.

Natečaj je odprt od 3.decembra 
2020 do 8. februarja 2021.

Prispevke posredujte na elektronski 
naslov:
•oi.trebnje@jskd.si (Zadeva: Besede 
povezujejo–Območno srečanje litera-
tov Mirnske in Temeniške doline).
Del prijave je tudi izpolnjena prijav-
nica.

Za vse dodatne informacije smo vam 
na voljo:
•na JSKD OI TREBNJE, Kidričeva 2, 
8210 Trebnje, T:07 34 81 250 ali 
07 34 81 251.

Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi 
podatki upravljal v skladu z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov (Ur.l.RS,št.
86/2004 in nasl.;ZVOP-1).

STROKOVNO SPREMLJANJE 
NATEČAJA
Prispela besedila bo prebrala 
strokovna spremljevalka območnega 
srečanja STANKA HRASTELJ.
Avtorji prispevkov bodo od 
strokovne spremljevalke na literarni 
delavnici prejeli strokovno mnenje in 
smernice za nadaljnje delo.

O strokovni spremljevalki:
Pesnica in pisateljica Stanka Hrastelj je dobitnica 
modre ptice za najboljši roman, nagrade za naj-
boljši literarni prvenec, nazivov vitezinja poezije in 
najboljša mlada pesnica festivala Urška, je avtorica 
treh zbirk poezije in dveh romanov, ude eženka 
referenčnih mednarodnih literarnih festivalov 
in sejmov, zastopana je tudi v številnih domačih 
in tujih antologijah. Pogosto se pojavlja v vlogi 
moderatorke literarnih pogovorov, mentorice 
literarnih delavnic in selektorke literarnih srečanj.

OBMOČNO SREČANJE
Območno srečanje literatov Temeniške in Mirn-
ske doline 2021 se bo dovajalo v obliki literarne 
delavnice. Zaradi epidemije novega koronavirusa 
bomo termin in obliko delavnice prilagodili epi-
demiološki sliki.
Izbor besedil, prispelih na območni natečaj, bo 
predvidoma objavljen v zborniku Besede pove-
zujejo 2021–2023.
Vljudno vabljeni k sodelovanju.

Petra Zorn
samostojna strokovna sodelavka

Joži Sinur
koordinatorka izpostave

Orglice se selijo 
na svetovni splet

E p i d e m i j a 
novega korona-
virusa je letos 
prekrižala pre-
nekatere načr-
te. Pa vendar, 
kjer je volja, 
tam je pot, pra-
vijo, in tako se 
je našla rešitev 
tudi za tradici-
onalni medna-
rodni festival 
ustnih harmo-
nik „(ah), TE 
ORGLICE“, ki 

je zadnjo soboto v februarju v Mokrono-
gu združil ljubitelje tega malega glasbila 
iz Slovenije in iz tujine. Prihodnje leto se 
bo namreč 22. festival preselil v varno 
zavetje svetovnega spleta, kjer se bo 
tokrat odvijal virtualno.

Organizatorji – Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti (JSKD), Območna 
izpostava Trebnje in Zveza kulturnih 
društev Trebnje v sodelovanju z Občino 
Mokronog-Trebelno – so se odločili, da 
bodo zbirali videoposnetke nastopov 
orgličarjev, ki jih bodo nato predva-
jali na socialnem omrežju Facebook. 
Zadnjo soboto v februarju, ki so jo 
lani razglasili za SLOVENSKI DAN 
ORGLIC / USTNIH HARMONIK, pa 
tudi v počastitev 200 obletnice, ko je 
šestnajstletni Nemec Christian Fride-
rich Buschman prijavil patent za novo 
glasbeno iznajdbo, bodo predvajali še 
spletni večerni koncert, v katerem bodo 
združeni videoposnetki nastopov, ki jih 
bo izbrala strokovna komisija. 

Orglice februarja torej prihajajo v 
Mokronog.

Organizatorji bodo prijave na festival 
zbirali do petka, 29. januarja 2021. 

Podrobnosti o festivalu lahko sproti 
spremljate na Facebook strani JSKD OI 
Trebnje, razpis pa je objavljen tudi na 
spletni stani občine Mokronog-Trebelno.

JSKD OI Trebnje

Foto: Marko Kosović
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Prvi teden v oktobru, natančneje od 5. 
do 9. oktobra, je na razredni stopnji OŠ 
Mokronog minil malo drugače. Preživeli 
smo ga v razpoloženju TEDNA OTROKA, 
katerega tema letos je bila ODGOVOR JE 
POGOVOR.

Kljub temu, da vsako leto praznujemo 
teden otroka, pa je letošnji bil še nekoliko 
bolj poseben. 

Zakaj? 
Ker se zaradi situacije z virusom Covid-19 

nismo smeli družiti in smo vse dejavnosti 

realizirali v okviru matičnega razreda. Ker 
se sicer zelo radi družimo in ustvarjamo 
drug z drugim, smo to letos malo pogrešali. 
Ampak prepričani smo, da bomo že priho-
dnje leto to lahko nadoknadili. 

 Kaj vse smo počeli? V knjižnici in učil-
nicah smo uživali ob pravljičnih uricah, 
ustvarjali z naravnimi materiali in izde-
lovali glasbila, izdelovali sadne napitke, 
sestavljali uganke, iskali svojega pisemskega 
prijatelja, likovno ustvarjali in še veliko 
drugega. Za zaključek tedna otroka smo 

pripravili razredni mini kino in uživali ob 
ogledu risanke. Zelo smo uživali in se že 
veselimo prihodnjega leta. 

Teden otroka 
na razredni stopnji OŠ Mokronog
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V torek, 13. 10. 2020, in v petek, 16.10. 2020, je učence 2., 3. in 
4. razreda v šolski knjižnici v okviru knjižničnoinformacijskih 
znanj obiskala knjižničarka Mojca iz Knjižnice Pavla Golie Treb-
nje. Učenci so spoznali narečja in ljudske pravljice. Drugošolci in 
tretješolci so spoznali bivališča živali. Učenci 4. razreda pa so se 
preizkusili v ugibanju živali, ki nastopajo v pravljici, ki nam jo 
je knjižničarka pripovedovala. Učenci 4. razreda so si kravžljali 
možgančke tudi v igri Male sive celice z vprašanji, ki so povezana 
s pravljičnimi junaki.

Ste že slišali za KAMIŠIBAJ? To je edinstvena oblika pripovedo-
vanja zgodb ob slikah, ki izhaja z daljne Japonske. Slike so vložene 
v lesen oder, imenovan butaj. Pripovedovalec (kamišibajkar) ob 
pripovedovanju menja slike, ki prikazujejo dogajanje v zgodbi.

Kamišibaj uvrščamo med predstave manjšega tipa oz. komor-
nega gledališča. Slike vabijo k bližini in vključenosti gledalcev v 

vzdušje zgodbe. Kamišibaj omogoča prikaz različnih žanrov in 
lahko nagovarja različno publiko. Poleg otroškega je zelo priljubljen 
tudi kamišibaj za odrasle. Tudi odrasli smo željni zgodb. Pravljice, 
basni, miti in legende, zgodbe s svojimi globokimi arhetipi, pesnitve 
in poezija so se izkazale kot odličen material za kamišibaj. Zato ima 
tudi etnološko funkcijo, saj lahko oživlja tudi tisto ljudsko izro-
čilo, ki je zaradi svoje specifične literarne oblike težje uprizorljivo 
(izštevanke, uganke, pregovori …). Če pa si zaželimo sodobnejših 
vsebin, so tu kratke zgodbe, poezija, humoreske, grozljivke, drame, 
trilerji, znanstvena fantastika, družbeno-kritična vprašanja …

Dandanes, ko postajamo siti ekranov, digitalizacije, masovnih 
zabavnih prireditev in brezosebnih odnosov, je kamišibaj dragulj, 
ki s svojo toplino in neposrednostjo na pristen način – kot nekoč 
– poveže ljudi ob pripovedovanju zgodb.

KAMI pomeni papir, ŠIBAJ pa gledališče. Nekoč se je KAMIŠI-
BAJKAR pripeljal s kolesom. Na prtljažniku je imel pritrjen lesen 
oder, pod katerim so bili predali za sladkarije. Na svoj prihod je 
opozoril z udarjanjem dveh paličic drugo ob drugo. Kmalu se 
je okrog njega zbrala množica otrok in krajanov. Za drobiž so si 
kupili sladkarije in ogled predstave. Kamišibajkar je svojo zgodbo 
premišljeno pripravil v nadaljevanjih. Ko je bilo najbolj napeto, se 
je poslovil in odpeljal. S tem si je zagotovil publiko ob naslednjem 
obisku.

Knjižničarka Mojca je učencem predstavila kamišibaj in ob 
izvirnih ilustracijah v narečju s tenkočutno interpretacijo pripo-
vedovala ljudsko pravljico »Od Lisice pa od zajca, potem pride pa 
še jež na vrsto«.

Naši učenci so uživali ob »kamišibajskem gledališču« in se že 
veselijo ponovnega snidenja in novih kamišibajskih zgodb.

Sandra Fišter, OŠ Mokronog

Učenci se pogosto srečujejo z vprašanjem, kako se učiti. Da bi od-
govorili na to njihovo vprašanje in vsa druga vprašanja, povezana z 
učenjem in organizacijo domačega dela, je bila za učence in učenke 
6. razredov v OŠ Mokronog v mesecu septembru organizirana 
delavnica »Kako se (na)učiti?«. Pripravili sva jo šolska psihologinja 
Teja Peterle in učiteljica ter pedagoginja Nastja Stropnik Naveršnik. 

Po uvodni spoznavni igrici so učenci rešili kviz o učenju. Kviz 
nam je služil kot iztočnica za nadaljnji pogovor. Učenci so delili 
svoje izkušnje, kako se pripravijo na učenje doma, kako si orga-
nizirajo učenje, koliko časa pred pisnim preverjanjem znanja se 
učijo, ali pred ocenjevanjem utrjujejo snov in kako. Ugotovili smo, 
da je organizacija učenja zelo pomembna. Prav tako pomembno 
vlogo igrajo tudi stalni kotiček učenja, naravna svetloba, svež zrak, 
izključeni mobilni telefoni, da ne odvračajo naših misli od učenja, 
predvsem pa zbrano učenje v več krajših intervalih. 

Po popoldanski malici smo spoznali tri različne načine učenja. 
Razbili smo mita, da med učenjem ni dovoljeno poslušati glasbe 
in da med učenjem ne smemo stiskati žogice ali je metati v steno. 
Kajti učimo se na različne načine, vsak od nas ima svoj stil učenja, 
pomembno pa je, da najdemo tistega, ki nam najbolj odgovarja. 
Tudi med šestošolci se vsi ne učijo na enak način. Večina se najlažje 
uči tako, da si pomembne podatke pobarva, si nariše simbole, 
izpiše miselne vzorce ali pomembne podatke na manjši list. Ne-

kateri se učijo tako, da berejo snov na glas, nato pa pripovedujejo 
»namišljenemu prijatelju«. Nekateri pa med učenjem raziskujejo, 
režejo in lepijo, nekaj mečkajo v rokah ali med ponavljanjem snovi 
hodijo po sobi. 

Na koncu so učenci v štirih skupinah obravnavali isto temo, a 
vsaka skupina z drugo učno strategijo. Po 20 minutah smo po-
ročali. Ugotovili smo, da je učenje lahko zelo zabavno. S pravimi 
strategijami pa tudi učinkovito. 

Nastja Stropnik Naveršnik

Kamišibaj na obisku v šolski knjižnici

Sobotna šola: »Kako se (na)učiti?«
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Vsak tretji petek v mesecu novembru v vrtcu Mokro-
nožci obeležujemo dan slovenske hrane in spremljajoči 
Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je letos že deseti po 
vrsti.  „Zajtrk z medom- super dan!“ je bil letošnji 
slogan zajtrka. Z otroci smo se pogovorili o sestavinah 
tradicionalnega zajtrka in o pomenu lokalne slovenske 
hrane in rednega zajtrkovanja. 

Kljub trenutnim razmeram in peščici otrok, ki trenutno 
obiskuje vrtec, smo vseeno pričarali slasten meden zajtrk 
in se ob tem tudi veliko zabavali, ustvarjali in naučili. 

Strokovne delavke vrtca

Ob tednu otroka, ki je potekal od 5. okto-
bra do 11. oktobra 2020, so se v vrtcu Mo-
kronožci odvijale številne dejavnosti pod 
sloganom »ODGOVOR JE POGOVOR«. 

Tako smo se tudi z najmlajšimi dotaknili 
pomembnih tem, kot so odnosi in čustvo-
vanje. S pomočjo pravljic, iger in razgovorov 
smo otrokom približali omenjene vsebine 

in jim dodali še mnogo drugih zanimivih 
dejavnosti z različnih področij, da je bil 
teden res poseben.

Strokovne delavke vrtca

Teden otroka v vrtcu Mokronožci

Tradicionalni slovenski zajtrk

IZTEKA SE LETO 2020, KI GA JE ZAZNAMOVAL KORONAVIRUS.

NAŠE DOŽIVLJANJE ADVENTA, PRIČAKOVANJE BOŽIČA 
IN NOVEGA LETA BO ZAGOTOVO DRUGAČNO, KOT SMO GA 
BILI VAJENI. BO PA PRILOŽNOST, DA SKUPAJ PREMAGAMO 
EPIDEMIJO IN ZAŽIVIMO ZDRAVO, KAKOVOSTNO 
IN SREČNO ŽIVLJENJE.

V TEH DNEH MINEVA 30 LET, ODKAR SMO SE NA PLEBISCITU 
ODLOČILI ZA SAMOSTOJNO DRŽAVO SLOVENIJO. 
BODIMO PONOSNI NA TO ODLOČITEV. 

DOŽIVETE PRAZNIKE. 
V LETU 2021 PA OSTANITE ZDRAVI. 

NSi MOKRONOG - TREBELNO 
IN POSLANEC BLAŽ PAVLIN
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Pohodniki od 1.-3. razreda smo se v petek, 
9. 10. 2020, podali na drugi pohod. Lep 
jesenski dan je bil kot nalašč za raziskova-
nje zgodovine naše občine. Najprej smo si 
ogledali posestvo Pule, kjer so nas prijazno 
sprejeli. Razkazali so nam lepo urejeno po-
sestvo, ki je že skoraj 400 let v rokah družine 
Anderlič. Vse pohodnike so zelo zanimali 
moderni stroji za sekance in kosilnica za 
košnjo trave. Uživali smo tudi ob božanju 
ponijev, ki sta nas radovedno opazovala. 
Presenečeni smo bili nad razvalinami 
obrambnega stolpa in gradu Čretež, ki se 
skriva v gozdu in še kljubuje času. Strma pot 
nas je potem pripeljala v Dolenje Laknice, 
kjer nas je že čakal avtobus. Za nami je bil 
čudovit jesenski pohod in vsi smo si v dnev-
nik Mladega planinca prislužili nalepko.

V vrtcu smo se v pričakovanju Miklavža 
tudi letos lotili peke parkljev. Pri ohranjanju 
tega običaja nam ponavadi priskočijo na po-
moč članice društva kmečkih žena Tavžen-
trože in članice društva Mokronožice, ki 

peko obogatijo še z marsikatero zgodbo 
o strašljivih parkeljnih in o skromnih do-
brotah, s katerimi je Miklavž razveseljeval 
otroke v času njihovega otroštva. A kljub 
temu, da smo se letos lotili peke kar sami, 

so nam lepo uspeli in samo še čakamo, s 
čim nas bo presenetil Miklavž, ko se bomo 
v ponedeljek vrnili v vrtec.

Strokovne delavke vrtca

Posestvo Pule in grad Čretež

Peka parkljev
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Zdravstveni dom Trebnje je po 
lanski preselitvi pediatrije v novi 
trakt v nakup prostorov, njihovo 
urejanje in posodobitev ter nakup 
opreme vložil več kot 1,1 milijona 
evrov, pri čemer je za ureditev 
prostorov Centra za krepitev 
zdravja 170 tisoč evrov prispevalo 
resorno ministrstvo. 

S posodobitvami so se dotaknili skorajda 
vseh dejavnosti. Da bi sledili sodobnim zah-
tevam na področju fizioterapije, so uredili 
večjo telovadnico za skupinske vadbe, za 
aparaturno fizioterapijo in pet prostorov za 
individualno obravnavo. Svoje prostore je 
dobil Center za krepitev zdravja; dispanzer 
za medicino dela, prometa in športa pa 
je bogatejši za nov prostor za meritve in 
dodatno zdravniško ordinacijo, uredili so 
osmo splošno ambulanto ter preuredili dve 
zobozdravstveni. Letos so kupili tudi novo 

sanitetno vozilo, z nakupom prostorov pri 
dvorani STIK pa pridobili možnost nove 
predavalnice, kjer je trenutno covid-19 
ambulanta. 

Pod okriljem Zdravstvenega doma 
Trebnje delujeta tudi zdravstveni postaji 
na Mirni in v Mokronogu, ki so ju pred 
leti energetsko sanirali, Mokronog pa 
se od letos lahko pohvali tudi s sodobno 
opremljeno referenčno ambulanto in dovolj 
velikimi garderobnimi prostori, prostorom 
za čistila in infektivne odpadke. Strošek 
prenove in dodatne pohištvene opreme je 
bil nekaj manj kot 50 tisoč evrov. 

Zdravstveni dom Trebnje v letu, ko 
mineva 75 let organiziranega zdravstva v 
Temeniški in Mirnski dolini, sicer skrbi za 
34 tisoč opredeljenih pacientov. 

P. K. L. / Foto: ZD Trebnje 

ZD Trebnje v zadnjem letu namenil več kot 
1,1 milijona evrov za naložbe
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Širšo javnost želimo 
spodbuditi k odgovornemu 
odnosu do pitja alkohola 
in nosečnosti ter tako 
preprečevati posledice, ki 
jih ima lahko pitje alkohola 
v času nosečnosti za otroka. 

Govorimo o tako imenovanem spektru 
fetalnih alkoholnih motenj (FASD od 
angl. Fetal Alcohol Spectrum Disorders). 
Pitje alkoholnih pijač v nosečnosti lahko 
trajno škoduje otroku, saj alkohol vpliva 
na razvoj njegovih možganov in telesa. 
Zanesljivo lahko trdimo, da je FASD 
popolnoma preprečljiv – če otrok med 
nosečnostjo ni izpostavljen alkoholu, se 
FASD ne more razviti. 

Kaj vemo o alkoholu in nosečnosti?
Alkohol, ki ga z alkoholno pijačo zaužije 

nosečnica, iz njene krvi prosto prehaja skozi 
posteljico in v nekaj minutah v otrokovi 
krvi doseže vsaj tako visoko koncentracijo 
kot pri mami. V nasprotju z mamo ima 
otrok omejene zmožnosti presnove alko-
hola, ki zato ostaja v otrokovem telesu dlje 
časa in nanj škodljivo deluje.

Tudi manjša količina alkohola lahko škodi 
še nerojenemu otroku. Danes vemo, da so 
razlike med posamezniki v ranljivosti na 
alkohol povzročene z genetsko dovzetnostjo. 
Za žensko brez genetske dovzetnosti, morda 
en kozarec vina ne povzroči večje škode. Pri 
ženski z genetsko dovzetnostjo pa je lahko 
že en kozarec vina dovolj, da škodi otroku.

Kaj se lahko zgodi?
Alkohol je celični strup in teratogen ter 

povzroča nepravilnosti v razvoju in rasti 
otroka. Ker se otrok razvija in raste skozi 
celo nosečnost, je lahko ob izpostavljenosti 
alkoholu moten razvoj njegovih organov in 
tkiv kadarkoli v nosečnosti, tudi še preden 
ženska ve, da je noseča. 

Na učinke alkohola so najbolj občutljivi 
otrokovi možgani, ki se razvijajo skozi celo 
nosečnost. Posledice izpostavljenosti alko-
holu v nosečnosti so lahko splav, odmrtje 
ploda, zaostanek v rasti, rojstvo otroka 
s spektrom fetalnih alkoholnih motenj 
(FASD), tudi nenadna smrt dojenčka. 

FASD je skupno ime za različne prirojene 
nepravilnosti in primanjkljaje v razvoju 
otroka, ki izvirajo iz izpostavljenosti alko-

>>

Spodbujajmo nosečnost brez alkohola, saj je 
tako za mamo in njenega otroka najvarneje 
(NIJZ)
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Ponovno je bil vzpostavljen Telefon za psihološko 
podporo prebivalcem ob epidemiji COVID-19. Na 
brezplačni telefonski številki 080 51 00 bodo 24 ur 
na dan, vse dni v tednu strokovno pomoč nudili 
izkušeni psihologi, psihoterapevti in drugi strokovnjaki 
s področja duševnega zdravja. S telefonom želimo 
zagotoviti dostopno podporo ljudem, ki se v času 
epidemije in z njo povezanih kriznih ukrepov soočajo 
z različnimi stiskami. 

Telefon je nastal v sodelovanju Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje in Društva psihologov Slovenije, Rdečega križa Slovenije, 
Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, Zaupnega telefona Sa-
marijan, Združenja zakonskih in družinskih terapevtov in Zveze 
prijateljev mladine Slovenija – TOM telefon. 

Aktualna dogajanja in negotove razmere, ki jih s seboj prinaša 
drugi val epidemije, v mnogih ljudeh krepijo občutke negotovosti, 
nemoči in izgube nadzora. Nekateri ljudje se lažje soočajo z izzivi, 
nekaterim pa predstavlja aktualna situacija realno grožnjo z vidika 
izgube zdravja, zaposlitve, socialno-ekonomskega preživetja. Že 
obstoječe težave lahko postanejo za posameznike v prihodnje še 
težje obvladljive.

Z namenom razbremenitve ter psihosocialne podpore posame-
znikom, ki so se znašli v stiski zaradi sedanjih razmer, so se šte-
vilne organizacije, ki so že v prvem valu nudile telefonsko pomoč, 
povezale v telefon s skupno številko.

Telefon je namenjen krajšim pogovorom za:
•	 čustveno podporo pri obvladovanju tesnobe, strahu, jeze in 

drugih čustvenih stanj ter z njimi povezanih odzivov;
•	 podporo obolelim in svojcem oseb z boleznijo COVID-19;
•	 podporo ob izgubi bližnjega zaradi bolezni COVID-19;

•	 podporo ob soočanju z izgubo zaposlitve, čakanjem na delo ali 
težavah, povezanih z delom od doma;

•	 priporočila in podporo pri usklajevanju delovnih obveznosti in 
družinskega življenja;  

•	 podporo pri soočanju z osebnimi stiskami in s težavami v med-
osebnih odnosih v času izolacije;

•	 podporo pri drugih izzivih, ki jih prinaša trenutna situacija.

Za vsa vprašanja v zvezi s koronavirusom SARS CoV-2 (boleznijo 
COVID-19) in ukrepi, povezanimi z njim, pa še vedno velja, da 
se obrnete na Klicni center za informacije o novem koronavirusu 
080 1404 ali obiščete spletno stran NIJZ oz. vladno spletno stran.

Prijazno vabljeni, da pokličete, delite svojo stisko, prejmete 
čustveno podporo, informacije.

To, da se obrnemo po pomoč in delimo svojo stisko, je znak 
naše moči.

Telefon za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19

Ker pogovor daje moč.

24 ur, vsak dan.
Klic je brezplačen.

080 51 00

holu pred rojstvom in se kažejo na telesnem, 
miselnem in duševnem področju. 

Za osebe s FASD so značilne spremem-
be v delovanju možganov, kar je pogosto 
prepoznano šele v šolskem obdobju, ko 
otrok ne zmore izpolniti vseh zadolžitev in 
pričakovanj. Če otrok s FASD ni prepoznan 
in ustrezno obravnavan, obstaja tudi veliko 
tveganje za mnoge oviranosti v odrasli dobi.

Kje prepoznavamo problem v 
Sloveniji?
• Skoraj polovica žensk v rodni dobi alko-

holne pijače pije na visoko tvegan način
Raziskave kažejo, da je pomemben dejav-

nik, ki vpliva na pitje alkohola med noseč-
nostjo, pivsko vedenje pred nosečnostjo, še 
zlasti popivanje. 

Podatki slovenskih populacijskih raz-
iskav kažejo na veliko razširjenost pitja 
alkohola v rodni dobi. 

V starostni skupini 25 do 34 let, ki je sta-
rostna skupina, v kateri zabeležimo največ 
rojstev, je skoraj polovica (46 %) žensk v 
zadnjem letu vsaj enkrat pila na način, s 
katerim je tvegala pojav škodljivih posledic 
pitja alkohola. 

Velik delež nenačrtovanih nosečnosti, 
razširjenost in celo trend povečevanja viso-
ko tveganega pitja med mladimi ženskami, 
povečuje verjetnost nenamerne izpostavlje-
nosti otroka alkoholu v zgodnji nosečnosti, 
ko le-ta še ni prepoznana. 

Nenačrtovane nosečnosti pa so običajno 
tudi kasneje prepoznane.

• Več kot četrtina nosečnic pije alkohol in 
zaradi posledic pitja alkohola se letno 
rodi vsaj 80 otrok z najtežjimi motnjami

Po oceni tujih strokovnjakov v Sloveniji 
v nosečnosti več kot četrtina nosečnic (27 
%) v času nosečnosti pije alkohol, na leto 
pa se rodi vsaj 80 otrok z najtežjo obliko 
motnje (FAS), vseh otrok, ki imajo kakr-
šnekoli posledice zaradi izpostavljenosti 
alkoholu pred rojstvom, pa približno 
petkrat toliko.

Več informacij na: ttps://www.nijz.si/
sl/spodbujajmo-nosecnost-brez-alkohola-
-saj-je-tako-za-mamo-in-njenega-otroka-
-najvarneje-dan-fetalnega

Zaživel nov telefon za psihološko podporo 
ob epidemiji COVID-19: 080 51 00 

>>
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V sodobni družbi je naše življenje v veliki 
meri odvisno od elektronskih naprav. V 
tradicionalnem linearnem gospodarstvu 
se elektronske naprave proizvajajo iz na-
ravnih virov, nato so nekaj časa v uporabi, 
na koncu pa jih odvržemo. Ko teh naprav 
ne potrebujemo več, postanejo e-odpadki, 
in kot taki postanejo težava. E-odpadki so 
eden najhitreje rastočih odpadkov na svetu 
in zaradi svoje specifične sestave spadajo 
med nevarne odpadke, ob nepravilnem 
ravnanju pa imajo lahko številne negativne 
posledice na ljudi in okolje. V krožnem go-
spodarstvu pa na e-odpadke lahko gledamo 
tudi kot na vire in ne le odpadke. Večina 
nas ne bi zavrgla dragega nakita, odsluženo 
elektroniko pa velikokrat vržemo na dno 
predala ali celo na odlagališče. Pa vendar 

je v e-odpadkih veliko dragocenih in/ali 
redkih materialov, kot sta zlato in platina. 
Zato je pametno, da dragocene materiale 
iz e-odpadkov ponovno pridobimo in 
zagotovimo zadostno količino teh virov za 
prihodnje generacije. To lahko naredimo 
tako, da e-odpadke po koncu uporabne 
ločeno oddamo na za to namenjeno mesto. 

Teh je po državi že zelo veliko, zato je po-
skrbela tudi družba ZEOS, d.o.o., ki je pod 
projektom Life Gospodarjenje z e-odpadki 
s sloganom E-cikliraj vzpostavila potrošni-
ku in gospodinjstvom prijazno mrežo zbi-
ranja e-odpadkov in odpadnih baterij. Na 
določenih ekoloških otokih širom države je 
v skoraj vseh slovenskih občinah postavlje-
nih že 720 uličnih zbiralnikov za zbiranje 
malih odpadnih aparatov in odpadnih 

baterij. V večjih trgovskih središčih širom 
države, kjer se prodaja e-oprema, se nahaja 
71 zelenih kotov, kamor se lahko poleg ma-
lih odpadnih aparatov in odpadnih baterij 
odda tudi odpadne sijalke. Izvajalci projek-
tnih aktivnosti pa stremijo k zajezitvi čim 
večjega deleža e-odpada iz gospodinjstev, 
zato so za zbiranje po podeželju v sklopu 
projekta izdelali poseben namenski mo-
bilni zbiralnik. Njegov namen je zbiranje 
in ločevanje vseh vrst e-odpadkov (tudi 
velikih) in odpadnih baterij. Vse lokacije 
za odlaganje e-odpadkov najdete na www.
stariaparati.si.

V tednu od 21. do 29. novembra 2020 
poteka sicer tudi Evropski teden zmanjše-
vanja odpadkov. Tematski fokus letošnjega 
leta so nevidni odpadki kot odpadki, ki 
nastajajo v proizvodnem postopku iz-
delkov. Organizatorji želijo opozoriti na 
ogromne količine odpadkov, ki se skrivajo 
za proizvodnjo tudi najmanjših izdelkov 
(npr. v proizvodnji 200 g težkega telefona 
nastane 86 kg odpadkov) in na dejanski 
vpliv teh izdelkov na okolje ter preprečevati 
nastajanje teh odpadkov s podaljševanjem 
življenjske dobe izdelkov, ponovno uporabo 
ter souporabo izdelkov namesto nakupa 
novih izdelkov. V družbi ZEOS skrbijo 
poleg pravilnega rokovanja z e-odpadki 
oz. recikliranja tudi za vse ostale elemente 
krožnega gospodarstva, katerim se bodo 
v prihodnjih letih še bolj posvetili v sklo-
pu njihovega najnovejšega projekta Life 
Spodbujamo e-krožno s sloganom Še sem 
uporaben.

Se vam 
kopičijo

stari aparati?

Bodi zvezda, E-cikliraj!
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Vse lokacije na:
www.stariaparati.si

ZELENE KOTE
v trgovskih centrih

ULIČNE ZBIRALNIKE
na eko otokih

MOBILNI ZBIRALNIK
ob akciji zbiranja v vašem kraju

Stari aparati ne sodijo v smeti. Vsebujejo nevarne snovi, ki škodujejo okolju, 
ljudem in živalim. Hkrati pa so to dragocene surovine, ki jih lahko ponovno 
uporabimo. Zato je pomembno, da jih oddate ločeno, v zanje predvidene:

Oglas Stari aparati 128x168 NOV 2020.indd   1 23/11/2020   15:49

Kam s starimi aparati
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ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

Včasih je dobro začeti znova…
Nov začetek nam da priložnost,
da iz preteklih izkušenj prenesemo le dobra,
da v sedanjosti živimo iskreno ter hvaležno ter da 
prihodnost gradimo na prijaznosti, srčnosti in skrbi za sočloveka.

Varujmo zdravje kot najvišjo vrednoto tudi v letu 2021, 
ob tem pa ne spreglejmo sočloveka, še posebno kadar je v stiski.

Srečno in zdravo 2021!

Prostovoljke Rdečega Križa 
Občine Mokronog-Trebelno

Občinska 
organizacija borcev 
za 
vrednote NOB 
Mokronog – 
Trebelno

Vsak dan je nov čas za sanje. 
Za male in velike želje,
za smeh in radosti, za veselje, 
vsak dan pot naprej nas pelje. 

Tone Pavček

Vsem članom naše organizacije, 
simpatizerjem, drugim organizacijam 
in društvom v občini ter vsem tistim, 
ki nam tako ali drugače pomagate pri 
realizaciji našega programa, želimo 
ob prihajajočih božično novoletnih 
praznikih vse lepo, naj se vam uresniči 
večina skritih želja, še posebej pa veliko 
zdravja.

Enako želimo tudi vsem  občanom 
Občine Mokronog-Trebelno. 

Mirko HROVAT
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Od 15. 11. 2020 do 15. 3. 2021 Komunala Trebnje 
d.o.o. izvaja aktivnosti zimske službe, ki zajemajo 
postavitev snežnih kolov in ostale zimske prometne 
signalizacije, pluženje ter posipanje občinskih cest. 

Sočasno poteka tudi sečnja grmičevja in drevja ob občinskih 
cestah, čiščenje muld, jarkov, prepustov, jaškov ter podobna dela.

Izvajanje zimske službe je razdeljeno na naslednje sklope:
Sklop 1:
Izvajanje zimske službe na območju naselij Gorenje Laknice, 
Srednje Laknice, Dolenje Laknice, del naselja Trščina ter zaselek 
Stara Gora.
(Izvajalec: Srečko Lindič, tel. št. 041/683-318)

Sklop 2: 
Izvajanje zimske službe na območju naselij Roje pri Trebelnem 
(Podpečina), Čužnja vas, del naselja Mala Strmica, Velika Str-
mica, Mirna vas, del naselja Jelševec.
(Izvajalec: Jernej Grabnar, tel. št. 031/225-065)

Sklop 3:
Izvajanje zimske službe na območju naselij Trebelno, Maline, 
Gorenji Mokronog.
(Izvajalec: Alojz Kramžar, tel. št. 041/865-503)

Sklop 4:
Izvajanje zimske službe na območju naselij Mirna vas, del naselja 
Jelševec (Blečji Vrh), Cikava, Drečji Vrh.
(Izvajalec: Uroš Nadu, tel. št. 040/547-908)

Sklop 5:
Izvajanje zimske službe na območju naselij Brezje pri Trebel-
nem, Jagodnik, Radna vas, Bitnja vas, del naselja Čilpah, Cerovec 
pri Trebelnem, Češnjice pri Trebelnem, Bogneča vas, Štatenberk, 
del naselja Roje pri Trebelnem, Ornuška vas, Podturn.
(Izvajalec: Miha Lužar, tel. št. 040/590-695)

Sklop 6:
Izvajanje zimske službe na območju naselij Dolenje Zabukovje, 
Gorenje Zabukovje, Vrh pri Trebelnem, Brezovica pri Trebel-
nem, Pugled pri Mokronogu, Ribjek, del naselja Čilpah.
(Izvajalec: Jože Grlica, tel. št. 041/636-752)

Sklop 7:
Izvajanje zimske službe na območju Mokronoga (ulice) in 
Žalostne gore ter naselij Hrastovica, Most, Martinja vas pri 
Mokronogu, Sveti Vrh, Bruna vas, zaselka Dole in Priča.
(Izvajalec: Janez Bregant, tel. št. 041/609-264)

Sklop 8:
Izvajanje zimske službe na območju Občine Mokronog-Trebel-
no: lokalna cesta Velika Strmica–Čužnja vas–Sv. Peter, lokalna 
cesta Zbure–Mala Strmica, lokalna cesta Ornuška vas–Mirna 
vas–Velika Strmica, lokalna cesta Poljane–Ornuška vas.
(Izvajalec: Janez Strajnar, tel. št. 041/722-753)

Sklop 9:
Izvajanje zimske službe na območju Občine Mokronog-Trebel-
no: lokalna cesta Mirna–Mokronog, lokalna cesta Martinja vas 
pri Mokronogu–Hrastovica, lokalna cesta Puščava–Hrastovi-
ca–Pijavice, lokalna cesta Ornuška vas–Trebelno–Mokronog.
(Izvajalec: Janez Strajnar, tel. št. 041/722-753)

Sklop 10:
Izvajanje zimske službe na območju naselij Beli Grič, Gorenja 
vas pri Mokronogu, Križni Vrh, Ostrožnik, Slepšek in Log.
(Izvajalec: Matej Hlebec, tel. št. 051/266-480)

Dežurni delavec za ceste na Komunali Trebnje d.o.o., tel. 
št. 031/609-557 oz. 07/34-81-278).

Bojan Pucelj, Občinska uprava
(vir: Komunala Trebnje d.o.o.)

Izvajanje zimske službe na občinskih cestah 
v Občini Mokronog-Trebelno 2020/2021
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SIMPTOMI PRENOS VIRUSA PREVENTIVA
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lahko tudi

KAJ JE KORONAVIRUS?

Koronavirus povzroča virusno bolezen, ki se kaže s simptomi, podobnimi gripi. Pri približno 80 % 
okuženih poteka v lažji obliki, težji potek naj bi imelo približno 20 % zbolelih. Ocenjuje se, da je smrtnost 
po okužbi približno 2 %. Za potrditev ali izključitev okužbe z novim koronavirusom je potrebno 
mikrobiološko testiranje. 

RIZIČNE SKUPINE:

Najbolj so ogroženi starejši ljudje in tisti z že obstoječimi 
zdravstvenimi stanji (kot je sladkorna bolezen, bolezni srca itd.). 

Kašljajte v rokav.

Pred odhodom na območja, s katerih poročajo o okužbah s koronavirusom, preverite stanje ukrepov v 
ciljni destinaciji, saj se razmere in ukrepi za zajezitev virusa hitro spreminjajo.

Slovenskim državljankam in državljanom, ki se nahajajo na območjih, s katerih poročajo o okužbah s 
koronavirusom, svetujemo previdnost pri vračanju domov. 

Če se vam bodo v obdobju 14 dni po vrnitvi pojavili bolezenski znaki vročina in kašelj ali občutek težkega 
dihanja ostanite doma ter se izogibajte stikom z drugimi ljudmi. Po telefonu se posvetujete z 
zdravstveno službo, ob tem navedite potovanje. 

Če pri sebi ne opazite bolezenskih znakov, ukrepi niso potrebni. 

POMEMBNO:

V primeru pojava bolezenskih znakov pokličite osebnega zdravnika ali zdravstveno službo.

Redno zračite zaprte 
prostore.

Vlada Republike SlovenijeVeč informacij: www.gov.si/koronavirus

Uporaba zaščitnih 
mask je obvezna.

Izogibanje nenujnim 
stikom z ostalimi 

ljudmi


