
                                                                                              
                                        

                                                       
 

MEDGENERACIJSKO USTVARJALNO SREDIŠČE MOKRONOG 

Višina celotnega projekta: 122.470,09 € z DDV 
Višina sredstev sofinanciranja: 78.367,84 €  
Status – faza: V teku  
Viri financiranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja  
Začetek: 1.7.2020  
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 Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) s 
projektom Medgeneracijsko ustvarjalno središče Mokronog in bila pri tem uspešna. 

V sklopu projekta bo v prvi fazi izvedena naložba v obnovo hiše medgeneracijskega 
ustvarjalnega središča Mokronog, v drugi fazi se bo izvedel sklop štirih aktivnosti.  

Občina Mokronog-Trebelno počasi, a z jasno vizijo gradi na raznolikosti ponudbe življenja v 
podeželski občini s poudarkom na medgeneracijskem povezovanju, 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. soboto v mesecu, obogatili dejavnost 
lovcev z učilnico v naravi, ki je dostopna vsem zainteresiranim 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 neokrnjeni 
naravi in katere lahko vidijo le tisti, ki so brez grdih misli. 

S tokratno operacijo želi Občina Mokronog-Trebelno pridobiti nove površine za 
medgeneracijsko druženje in tako uvesti inovativne pristope k izkoriščanju prostega časa, 
tako, da dodatno spodbudi čim več ljudi k medsebojni soodgovornosti za skupno okolje: 
skupnostni urbani ekološki vrt z visokimi gredami kjer bodo potekala izobraževanja. Veliko 
prepoznavnost bo dodal tudi nov produkt – mokronoški hlebček izdelan po tradicionalni 
recepturi iz 3 vrst žit. Delavnice peke kruha in priprave tradicionalnih lokalnih jedi bodo 
obogatile gastronomsko ponudbo pri lokalnih gostincih. 

Partnerji v projektu: 
Poleg Občine Mokronog-Trebelno bodo kot partnerji v projektu nastopili še Osnovna šola 
Mokronog, Društvo upokojencev Mokronog-Trebelno in Pekarstvo Rok d.o.o., Pekarna 
Mokronog. 
 
 
 
 
 



                                                                                              
                                        

                                                       
 
Namen projekta: 
Namen projekta je spodbujati ljudi k medgeneracijskemu druženju in večji socialni 

vključenosti ranljivih skupin, spodbujanje k lokalni samooskrbi, sobivanja z naravo in 

izdelava novega produkta – Mokronoški kruh izdelan po tradicionalni recepturi. Zagotoviti 

več površin za izvajanje novih aktivnosti in spodbujati k skupni skrbi za urbani ekološki vrt 

– prostor za medsebojno druženje, prenos znanja in izkušenj ter učenja. Skupnostna skrb in 

odgovornost za varstvo okolja in čisto naravo. Za izvajanje novih programov je potrebno 

zagotoviti ustrezne površine, ki bodo dolgoročno okrepili in bogatili kvaliteto življenja v 

skupnosti v vseh letnih časih in za vse generacije. Z ustvarjanjem novih površin 

nadgrajujemo obstoječo rdečo nit lokalnega prostora – živim lokalno, 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 druženje vseh generacij. 

Cilj projekta: 

- Vzpostavitev trajne infrastrukture. Hiša medgeneracijskega ustvarjalnega središča 

Mokronog bo prostor kjer se bodo izvajale različne aktivnosti za vse generacije (dogodki, 

delavnice, prireditve) in bodo vsakodnevno 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. Možnost ustvarjanja novih delovnih mest in trženje 

novih produktov v pekarni. V kuharskih delavnicah se bodo prebivalci 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 ustvarjalnega 

središča Mokronog: prenos receptur tudi na lokalne gostinske ponudnike, s tem širitev 

lokalnega turizma – gastronomska ponudba. 

- Izvedba dogodkov, ki so trajnostno naravnani: izobraževanje, medgeneracijska skrb za 

urbani ekološki vrt z visokimi gredami, delavnice izdelava 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 aktivnosti vključujejo tako otroke in mladino, starejše, 

samozaposlene kmete, brezposelne, osebe posebnimi potrebami.  



                                                                                              
                                        

                                                       

 

Trajanje projekta: 

Projekt bo izveden v dveh fazah: 

 Zap. št. 
aktivnosti 

Opis aktivnosti Izvaja partner Termin 

1. FAZA 
      

Aktivnost 1 
Vzdrževalna dela: ureditev infrastrukture v Hiši 
medgeneracijskega ustvarjalnega središča 
Mokronog 

 
Občina Mokronog-
Trebelno 

 Do 11.2020 

    2. FAZA       

Aktivnost 2 

Dejavnosti za učence: Naravoslovni dan:  
spoznavanje različnih vrst žit in načine pridelave 
moke, obisk in praktične delavnice (mlina na 
Bistrici in Pekarne Mokronog) delavnica peke 
šolskega hlebčka in izdelava e-knjige receptov v OŠ 
Mokronog. 
Dejavnosti za predšolske otroke: sajenje žit v 
visoke grede in sadja v sadnem vrtu, obisk in 
praktične delavnice na eko kmetiji, v Pekarni 
Mokronog ter v mlinu na Bistrici). 

OŠ Mokronog 

 

Do 11. 2021 

Aktivnost 3 
Razvoj novega produkta: Mokronoški hlebček 
(razvoj, dodelava recepta, degustacija, promocija) 

Pekarstvo Rok d.o.o., 
Pekarna Mokronog 

Do 11.2021 

Aktivnost 4 

Delavnice priprave tradicionalnih jedi: 
namenjene širši javnosti in gostincem iz lokalnega 
okolja – nov produkt, Mokronoški hlebček. 

Delavnica urbani ekološki vrt: zasaditev 

urbanega ekološkega vrta z medovitimi zelišči in 

trajnicami - jagodičevjem; izdelovanje ekoloških 

pripravkov za zatiranje škodljivcev. 

Predstavitev dejavnosti in izdelkov na sejmu: 

promocija lokalnih izdelkov (domača semenska 

banka – banka domačih pridelkov). 

 

Društvo upokojencev 
Mokronog-Trebelno  

Do 11.2021 

Aktivnost 5 

Spodbujanje aktivnosti za zdravo življenje:  

predstavitev vseh delavnic in aktivnosti v okviru 

projekta MUS Mokronog na stojnicah na 

tradicionalnem kramarskem sejmu v Mokronogu, 

ki se odvija vsako 3. soboto v mesecu – 2x letno – 

spomladi in jeseni 

Strošek informiranja, razširjanje in promocija 

rezultatov operacije: 

 promocija, objava v medijih, oglasi, sporočila za 

javnost 

 

Občina Mokronog-
Trebelno 

Do 11.2021 

   


