
Združenje borcev za vrednote NOB Trebnje
OO borcev za vrednote NOB Mokronog–Trebelno
Skupnost Gubčeve brigade
Skupnost 12. SNOUB 
Občina Mokronog-Trebelno

PROGRAM

Združenje borcev za vrednote NOB Trebnje, Občinska organizacija združenja borcev za
vrednote NOB Mokronog-Trebelno, Skupnost borcev Gubčeve brigade, Skupnost borcev 12.
SNOUB in Občina Mokronog-Trebelno organizirajo v 

soboto, 10. 9. 2016,  ob 11.00 uri pri lovski koči na Trebelnem 
spominsko slovesnost v počastitev 74. obletnice ustanovitve Gubčeve brigade, 
73. obletnice ustanovitve 12. SNOUB in 75. obletnice ustanovitve Mokronoške

čete.

Spremljevalni program:

POHODI:
- Ob 6.30 uri: Gostilna Pugelj v Ždinji vasi – Trebelno (10 km, lahka pot, deloma

po  asfaltu,  deloma  gozdna  pot);  organizator Območno  združenje  slovenskih
častnikov  Novo  mesto  in  Območno  Policijsko  veteransko  združenje  Sever  za
Dolenjsko in Belo krajino

- Ob 6.30 uri: Gostilna Bukovec na Mirni – Trebelno (10 km,  lahka pot, deloma po
asfaltu, deloma gozdna pot); organizator Občinska organizacija ZB za vrednote
NOB Mirna

- Ob  6.30  uri:  Gostilna  Vojnovič  v  Slovenski  vasi  –  Trebelno  (10  km,  lahka  pot,
deloma po asfaltu, deloma gozdna pot); organizator Občinska organizacija ZB za
vrednote NOB Šentrupert

- Ob 6.30 uri: bivša vojašnica JLA na Puščavi – Trebelno (8 km, lahka pot, deloma po
asfaltu, deloma gozdna pot); organizator Območno združenje veteranov vojne za
Slovenijo Trebnje

Za pohodnike je zagotovljen povratek z avtobusom na relaciji Trebelno – Mirna.



OGLED RAZSTAVE
- Od 8. do 10. ure v prostorih OŠ Mokronog - ogled 32. slik akademskega slikarja

Borisa KOBETA »Po poteh Gubčeve brigade«

POLAGANJE VENCEV
- Ob 9.45 uri pri spomeniku padlim domačinom v NOB pred stavbo Občine Mokronog-

Trebelno.
- Ob 10. uri pri Repovi hiši v Mokronogu, kjer je bila ustanovljena 12. SNOUB.
- Ob 10.30 uri  pri  spomeniku na Trebelnem, kjer je bila ustanovljena Gubčeva

brigada, s krajšim kulturnim programom.
- Pohodniki se bodo ustavili tudi v Zabukovju, kjer je bila ustanovljena Mokronoška

četa in položili cvetje pri spomeniku.   

Na osrednjem  srečanju pri Lovski koči na Trebelnem bo pripravljen kulturni program, v
katerem bodo sodelovali Občinski pihalni orkester Trebnje, učenci Osnovne šole Mokronog –
PŠ Trebelno in Partizanski pevski zbor pod vodstvom profesorja Franca GORNIKA. 

Slavnostna govornica bo dr. Ljubica JELUŠIČ  podpredsednica ZZB za
vrednote NOB Slovenije.

V sklopu prireditve bodo sodelovali tudi pripadniki  Slovenske vojske iz vojašnice Franca
Uršiča  Novo  mesto. Prireditev  bodo  s  svojo  prisotnostjo  počastili  tudi  člani  Društva
ljubiteljev  starodobnih  vozil  Hrast  Tržišče  –  Duletova  četa,  Gorjanska  četa,
Slobodanova četa in Novomeška četa.
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