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Gospe in gospodje, dragi prijatelji občine 
Mokronog-Trebelno. 

Ponosen sem, da tudi letos na svečani 
akademiji v počastitev občinskega pra-
znika v naši sredi lahko pozdravim gosta 
iz visokih državnih političnih krogov - 
minister Dejan Židan, dobrodošli pri nas. 
Vesel pa sem tudi vaše družbe, spoštovani 
načelnik pobratene hrvaške občine Gra-
čišće, Ivan Mijandrušić  in vseh vas dragi 
občani in cenjeni gostje. 

Vsakokrat, ko se veselimo nove prido-
bitve, ko se družimo na občnih zborih ali prireditvah v občini, s 
ponosom povem, da je bila odločitev za samostojno občino najboljša 
odločitev, ki smo jo lahko pred več kot desetletjem sprejeli. Zaradi 
poguma, s katerim smo takrat stopili na samostojno pot, se lahko 
danes tako v Mokronogu kot na Trebelnem pohvalimo s številnimi 
pridobitvami in uresničenimi naložbami, ki so izboljšale kakovost 
bivanja občanov in spodbudile mlade, da ostajajo doma in si tu 
ustvarjajo družine. Še bolj razveseljivo je, da se v občino priseljujejo 
nove družine, kar je zagotovo tudi posledica gospodarske rasti in 
razvoja, ki ga beležijo večja podjetja in samostojni zasebni podje-
tniki v občini. Z zadovoljstvom lahko povemo, da je brezposelnost 
pri nas s 6,7 odstotka bistveno nižja od slovenskega povprečja, v 
številkah pa to pomeni, da je danes od  vseh občanov, 3150 nas je, 
brezposelnih 94 oseb. 

Spremembe občinskega prostorskega načrta, ki so načrtovane za 
letos, bodo še naprej spodbujale in omogočale razvoj gospodarstva, 
na svoj račun pa bodo prišle tudi individualne pobude za spremembe, 
ki ste jih in jih še boste podali občani.

Ob prazniku se oziramo nazaj in tkemo načrte za naprej. Največja 
pridobitev zadnjega leta je zagotovo urejeno križišče treh državnih 
cest, ob katerem je tudi trška ploščad. Križišče je velika pridobitev 
tudi z vidika države, predvsem pa z vidika gospodarstva in uporab-
nikov državne ceste Trebnje-Sevnica. Izboljšali smo pretočnost in 
varnost, želimo pa si odprave še enega ozkega grla v dolini, in sicer 
vožnje skozi naselje Mirna. S prestavitvijo regionalne ceste bi dolina 
dobila varno in relativno hitro prometno povezavo med Trebnjem 
in Sevnico, s čimer bi se še povečala konkurenčnost gospodarskih 
subjektov v teh krajih. Občina sama je lani v obnovo različnih od-
sekov občinskih cest vložila četrt milijona evrov, v letošnjem letu pa 
bomo skupaj z Občino Mirna Peč prenovili 1,2 kilometra ceste od 
preboja Radna vas do Poljan.

Zavedamo se, da je ključ do uspeha sodelovanje različnih akterjev, 
zato v načrtovanje prihodnjih naložb vključujemo tudi prebivalce, 
društva in organizacije. Verjamem, da bo še letos zaživela Medgene-
racijska škratodežela Mokronog, ki bo dopolnila dogajanje ob Špor-
tnem parku Mokronog in omogočila aktivno preživljanje prostega 
časa v naravi vsem generacijam. Projekt smo prijavili na javni poziv 
na podlagi sheme CLLD in upamo, da bomo uspešni. Se bo pa letos 
vendarle začela uresničevati tudi več kot desetletje stara obljuba o 
Športnem centru Trebelno. Načrtujemo dozidavo in ureditev dveh 

novih učilnic, kabineta, zbornice, garderob in telovadnice. Projektna 
dokumentacija za 1,2 milijona evrov vredno naložbo je že v izdelavi, 
gradbeno dovoljenje bi radi pridobili do konca aprila, da bi se poleti 
že začela tudi dela na terenu. Tako bo tudi Trebelno vendarle doča-
kalo želene in zares potrebne površine, ki bi jih uporabljali tako za 
potrebe izvajanja učnega načrta kot tudi za popoldanske aktivnosti. 

Na Trebelnem in v Mokronogu imamo namreč številna društva, 
ki s svojimi programi, prireditvami in redno dejavnostjo omogočajo 
pestro, zdravo in raznoliko preživljanje prostega časa različnim 
generacijam in interesnim skupinam. Ob tem vam – dragi prosto-
voljci – izrekam zahvalo za vaš trud, čas in pripravljenost soustvarjati 
družbeno in društveno življenje v občini. Hkrati pa vabim vse ostale, 
da se vam v društvih pridružijo ali pa da vsaj obiščejo katero od 
številnih prireditev, ki jih pripravljate. Treba je namreč vedeti, da je 
zadovoljstvo obiskovalcev pogosto edino plačilo, ki ga člani društev, 
sploh kulturnih, prejmejo po nekem dogodku. 

In še eno zahvalo imam – članom občinskega sveta in odborov ter 
komisij. Zaradi vaših predlogov, vprašanj, pobud, spodbud in pohval 
ter soglasij se občina razvija. Vaši sklepi usmerjajo delovanje občin-
ske uprave, kjer imam izvrstne sodelavce, ki se zavedajo, da lahko 
le skupaj uspešno uresničimo načrtovane cilje. Smo dober tim, ki 
zna prisluhniti, a hkrati temeljito načrtovati. Res pa je, da vseh želja 
nikoli ne moremo izpolniti, a se trudimo, da zaživijo tiste, ki imajo 
najboljši vpliv in največji pomen za čim širšo skupnost.

Prednost malih občin, kamor sodi tudi naša, je ravno v tem, da 
tudi predlogi posameznikov lahko naletijo na posluh odločevalcev. 
In dejstvo je, da bi brez malih občin ne bilo napredka v od centra 
bolj oddaljenih območjih. Če bi bile male občine deležne še raz-
bremenitve na nekaterih postavkah, če bi bil odziv na posameznih 
ministrstvih in njihovih uradih hitrejši in postopki ne tako dolgi 
in zapleteni, zato tudi dražji, bi lahko naredili za dobrobit naših 
občanov in lokalnega prostora, še več.  

Spoštovane občanke in občani, dragi prijatelji, 

če nekaj radi in s srcem delamo, če vemo, kaj je naš cilj, potem je 
laže izbrati pravo pot. Včasih smerokazi obljubljajo nekaj, česar tam 
ni, a če nas na naši poti spremljajo pravi ljudje, ki jim zaupamo, nas 
pametno usmerjajo in ob težavah spodbujajo, potem lahko najdemo 
novo pot, ki nas odpelje cilju naproti. Hkrati pa se ves čas odpirajo 
nove možnosti in priložnosti. Če jih pravočasno opazimo, lahko z 
majhnimi koraki naredimo velike stvari. 

Danes slavimo prehojeno pot, ponosni smo nanjo in si želimo, 
da se napredek vsaj v takšni meri nadaljuje. Še enkrat iskrena hvala 
vsem, ki vam ni vseeno kako nam gre in iskrene čestitke vsem 
prejemnikom priznanj. Vsak na svojem področju ste za naše okolje 
pomembni, prav tako pa je velik tudi vaš prispevek k prepoznavnosti 
naše občine v širšem slovenskem prostoru. 

Dragi obiskovalci, uživajte v prireditvi in na svidenje spet pri-
hodnje leto.

Anton Maver, župan
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Nagovor na svečani akademiji
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Na ploščadi pred Upravno-kulturnim 
središčem Mokronog je obiskovalce svečane 
akademije pozdravil Občinski pihalni or-
kester Trebnje s Trebanjskimi mažoretami, 
za glasbeni okras prireditve pa je poskrbela 

Glasbena šola Trebnje. Nastopili sta komor-
ni skupini pod vodstvom Davida Kocijana 
in Sandija Ravbarja.

Slavnostni gost prireditve je bil minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. 

Dejan Židan, ki se je pod vodstvom župana 
Antona Mavra še pred prireditvijo oglasil 
na Posestvu Pule, obiskal Kmetijo Berce ter 
se sprehodil po prenovljenem trškem jedru 
vse do Gostilne Zlata kaplja in prenovljene-
ga križišča treh državnih cest. 

V govoru na svečani akademiji je pou-
daril, da bi morali občine ločevati glede na 
uspešnost, ne glede na velikost. Pohvalil je 
delo župana in njegove ekipe in se zavzel za 
napredek, ki ga lahko omogočijo le sodelo-
vanje in povezanost ter složnost različnih 
akterjev. 

Po prireditvi se je podpisal v spominsko 
knjigo občine, predsednik Društva vino-
gradnikov Mokronog Toni Bulc pa mu je v 
spomin na obisk Mokronoga podaril vino 
iz potomke najstarejše trte na Slovenskem, 
ki so ga pridelali tukajšnji vinogradniki.

Občina je na praznični dan dobila pre-
novljeno spletno mesto, v avli upravno-
-kulturnega središča pa so si obiskovalci 
ogledali fotografije s podobami občine in 
razstavo strega kmečkega orodja, ki so ga za 
to priložnost prinesli domačini z Loga in iz 

PRAZNIK OBČINE MOKRONOG-TREBELNO

Tretjič podeljena priznanja, 
premiera promocijskega filma
14. marca 2006 je začel veljati Zakon o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij, s katerim je 
bila med drugimi ustanovljena tudi Občina Mokronog-Trebelno. 11 let kasneje je prav na ta dan Občina 
Mokronog-Trebelno s svečano akademijo že tretjič obeležila občinski praznik. Podeljena so bila tudi 
občinska priznanja. 

mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano.

Razstava v avli upravno-kulturnega središča.
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Kmečkega muzeja Štatenberk, obiskovalci 
so lahko prelistali revijo Rast. 

PREJEMNIKI in 
OBRAZLOŽITVE

Na predlog župana prejme 
Listino Občine Mokronog-

Trebelno za leto 2017 prejme 
Lutkovna skupina Mokre 

tačke. V imenu skupine 
je listino prevzela Bojana 

Gregorčič.
Vse se je začelo v mokronoškem vrtcu, 

ko je skupina vzgojiteljic Bojana Gregorčič, 

Polonca Bartolj, Polona Kralj Zupančič 
in Andreja Oštir sprva pripravljala prilo-
žnostne predstave v sklopu rednega dela z 
malčki, leta 1997 pa je zaživela Lutkovna 
skupina Mokre tačke. Najprej v sklopu vrt-
ca, kasneje kot sekcija KUD Emil Adamič 
Mokronog. Predstave so v letu 2011 začeli 
dopolnjevati kratki igrani prizori. Skupina 
z vse večjimi in korajžnimi stopali stopa na 
odre po občini in zunaj njenih meja, glavni 
junaki so škratje Mokronožci.

Vedno so to nastopi z avtorskimi besedi-
li, ki so aktualni in spisani za posamezne 
priložnosti, skozi lutkovne nastope skupina 
promovira tako kraj Mokronog, kot tudi 
celotno občino Mokronog-Trebelno, tukaj-
šnjo kulturo, znamenitosti, šege, narečje …
Članice skupine ne odrečejo prošnje lokalne 
skupnosti ali domačih društev ter posame-

znikov, da s svojo prisotnostjo obogatijo 
prireditev ali druženje.

Škratje Mokronožci, katerih idejni oče 
je Stane Peček, so tako s svojimi izvirni-
mi domislicami med drugim nasmejali 
nekdanjega predsednika države dr. Danila 
Türka ter obiskovalce prireditev ob otvo-
ritvah športne dvorane in športnega parka 
Mokronog, Upravno-kulturnega središča 
Mokronog, prenovljene Podružnične šole 
na Trebelnem ter prenovljenega križišča v 
Mokronogu, soustvarjali so magijo Kresnih 
noči in prvo slavnostno akademijo ob ob-
činskem prazniku. 

Župan Občine Mokronog-Trebelno pode-
ljuje listino Občine Mokronog-Trebelno 
Lutkovni skupini Mokre tačke za nese-
bično pripravljenost obogatiti dogodke v 
občini z edinstvenimi, premišljeno satirič-
nimi kratkimi igranimi prizori.

Občinski svet Občine 
Mokronog-Trebelno je na 

predlog Odbora za priznanja 
sklenil, da priznanje Občine 
Mokronog-Trebelno prejme 
Ansambel Nemir. V imenu 

ansambla je priznanje prevzel 
Gregor Možina.

Ansambel Nemir je narodno-zabavna 
zasedba, ki deluje od leta 2006 in jo danes 
sestavlja šest članov. Vodja in harmonikaš je 
Gregor Možina, tu je še kitarist in vokalist 
Andrej Zupan, Matic Uhan igra kontrabas 
in bariton, vokalisti pa so še Matej Barbo, 
Ambrož Hočevar in Dejan Potočnik.

Ansambel ima sedež v Mokronogu, 
kjer je od odprtja Večnamenske športne 
dvorane Mokronog leta 2011 pripravil t. 
im. Nemirni koncert, na katerem se vsako 
leto zberejo številni slovenski glasbeniki, 
njihovi prijatelji iz sveta narodno-zabavne 
glasbe. Prireditev je vedno dobro obiskana, 
saj Nemirovci beležijo v povprečju 1500 
obiskovalcev.

Ansambel je svoje skladbe do danes zbral 
in izdal na petih albumih. Prvi koncert leta 
2011 je pospremila tudi prva zgoščenka z 
naslovom Prva ljubezen, v letu 2016 pa so 
na šestem koncertu predstavili peti album z 
naslovom 10 nemirnih let in prvič v Slove-
niji pripravili razstavo o njihovem vzorniku 
Lojzetu Slaku. Otvoritve sta se med drugim 
udeležila oba še živeča člana ansambla Loj-
zeta Slaka ter številni sorodniki nekdanjih 
članov tega ansambla.  

Svečano akademijo, ki jo je povezovala Petra Krnc, so sklenili s potepom po občini, z ogledom 
filma, ki je nastal z oprazovanjem pokrajine v vseh štirih letnih časih, s spremljanjem dogodkov 
in običajev ter družbenega in gospodarskega življenja v občini. 
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Zasedba Nemir je poznana po svojih šte-
vilnih festivalskih uspehih, ki so se začeli 
leta 2012, ko je ansambel po glasovanju 
gledalcev zmagal v oddaji Na zdravje na 
tekmovanju za pesem poletja s skladbo Na 
sipinah. Na prireditvi lovenska polka in 
valček je bil njihov valček Na lepih prtič-
kih razglašen za najboljšega. Na Festivalu 
Vurberk istega leta je skupina poleg nagrade 
občinstva in komisije radijskih postaj za 
najboljšo pesem kot prva v zgodovini preje-
la tudi Slakovo plaketo za najboljšo izvedbo.

Nemirovci radi razveselijo svoje obo-
ževalce s pesmijo in obiskom, če jim le 
dopušča čas, pa ne odrečejo niti nastopa 
na dobrodelnih prireditvah. 

Ansambel Nemir prejme Priznanje Ob-
čine Mokronog-Trebelno ob desetletnici 
delovanja za dvig prepoznavnosti Občine 
Mokronog-Trebelno in športne dvorane 
ter za pripravljenost sodelovati v dobro-
delnih akcijah.

Občinski svet občine 
Mokronog-Trebelno je na 

predlog odbora za priznanja 
sklenil, da priznanje Občine 
Mokronog-Trebelno prejme 

Prostovoljno gasilsko društvo 
Mokronog. V imenu društva 

sta priznanje prevzela 
predsednik Janez Bregant in 

poveljnik Peter Železnik.

Mokronog je zibelka gasilstva v Mirnski 
dolini. Požarna bramba Mokronog je bila 

zaradi požarne ogroženosti ustanovljena 3. 
julija 1882. Prva večja in v vsej zgodovini 
najtežja gasilska akcija se je začela 19. av-
gusta 1911, ko je požar izbruhnil v takratni 
industriji usnja. Gašenje je trajalo sedem 
dni, pomagalo je 17 društev, škoda je bila 
ogromna.

Med prvo svetovno vojno je bilo delo 
društva glede na zapise okrnjeno, nato 
so posodobili nekaj opreme, ob 50-letnici 
delovanja pa razvili prvi prapor. Po drugi 
svetovni vojni ni bilo ne ljudi ne volje za 
delovanje v tovrstni organizaciji, a se je po 
letu 1960 začelo obračati na bolje. Josip Broz 
Tito je tako leta 1966 društvo odlikoval z 
redom zaslug za narod s srebrno zvezdo, 
kar je bilo največje priznanje delu društva 
v tistem času.

Preporod društva se je začel pred četrt 
stoletja, ko je začelo graditi dom in z zašči-
tno opremo opremljati gasilce, poskrbelo 

je za sodoben vozni park, ob 130-letnici 
delovanja so prenovili gasilski dom in 
uredili okolico. 

Operativni člani letno sodelujejo v pov-
prečju na desetih intervencijah, večinoma 
izven domačega požarnega območja, v 
preteklosti so priskočili na pomoč v reše-
valnih akcijah ob naravnih nesrečah širom 
po Sloveniji.

Društvo se je vseskozi razvijalo in šlo v 
korak s časom. Člani društva so že vrsto let 
zadolženi za redarsko službo na dogodkih 
v občini, poskrbijo za družabna srečanja 
članov in veliko pozornosti namenjajo 
nenehnemu izobraževanju ter prenosu 
tradicije prednikov na mlajše rodove, ki se 
aktivno vključujejo v delovanje društva.

Prostovoljno gasilsko društvo Mokronog 
prejme Priznanje Občine Mokronog-
-Trebelno za 135-letno pripadnost ideji 
gasilstva in pripravljenost pomagati po-
moči potrebnim, predvsem pa za aktivno 
delovanje v okolju ter prenašanje vrlin 
prostovoljstva in gasilstva na mladino.

Tudi uredniški odbor 
se pridružuje številnim 
čestitkam, 
ki ste jih v zadnjih dneh 
slišali prejemniki priznanj. 
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12. in 13. seja 
občinskega sveta
Na decembrski, dvanajsti redni, seji so člani občinskega sveta 
obravnavali naslednja gradiva in sprejeli predlagane sklepe. 
1. Mestna občina Novo mesto je Občino Mokronog-Trebelno 

pozvala na oblikovanje predloga za imenovanje predstavni-
ka Občine Mokronog-Trebelno v svet revije Rast. V mesecu 
novembru 2016 je članom sveta revije Rast potekel štiriletni 
mandat. V svet revije Rast je bil kot predstavnik Občine 
Mokronog-Trebelno imenovan g. Stanislav Peček, Ulica 
talcev 10, 8230 Mokronog.

2. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno je na svoji 11. seji 
5. 10. 2016 obravnaval Odlok o sodelovanju pri skupnem 
izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službo obde-
lave določenih vrst komunalnih odpadkov na območju 
Občine Mokronog-Trebelno in ga sprejel v prvi obravna-
vi; v času do druge obravnave ni bilo nobene spremembe.  
Odlok so že sprejele vse ostale občine ustanoviteljice javnega 
podjetja. Sprejet je bil naslednji SKLEP: Sprejme se Odlok o 
sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospo-
darsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov na območju Občine Mokronog-Trebelno. 

3. Osrednja točka dnevnega reda je bila sprejem proračuna za 
leti 2017 in 2018. Občinski svet je sprejel Odlok o prora-
čunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2017, Odlok o 
proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2018, Na-
črt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Mok-
ronog-Trebelno za leto 2017 in 2018 ter Sklep o zadolžitvi 
občinskega proračuna v letih 2017 in 2018. Proračuna za 
leti 2017 in 2018 temeljita na ocenjeni realizaciji leta 2016 in 
na podlagi predvidenih vrednostih novih projektov. Prihod-
ki se povečujejo, glede na predlog proračuna za leto 2017 za 
2,9 % ter 3,1 % za leto 2018; odhodki  se za leto 2017 pove-
čujejo 5,5 % in 0,6 % za leto 2018. Pri pripravi gradiva so se 
upoštevala priporočila Ministrstva za finance glede planiran-
ja realnih prihodkov kot tudi odhodkov.  V letu 2017 je pred-
videna tudi zadolžitev v višini 271.450,00 €, in sicer 149.000 
€ pri domači banki in 122.450,00 € povratnih (kreditnih) 
sredstev pri državi. Gre za ugoden dolgoročni kredit (obrest-
na mera je 0 %);  le-ta sredstva se ne bodo štela v kvoto za-
dolževanja. Tudi v letu 2018 je predvidena zadolžitev v višini 
303.633 €, in sicer 222.000 € pri domači banki in 81.633,00 € 
povratnih (kreditnih) sredstev pri državi. 

4. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno je sprejel Do-
govor o predčasnem plačilu nadomestila za stavbno pravi-
co z družbo Hiše prihodnosti, inženiring in gradnja d.o.o. 
in pooblastil župana za podpis dogovora.

5. Sprejet je bil Sklep o vrednosti točke za izračun nadomes-
tila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017; vrednost 
točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega ze-
mljišča v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2017 znaša 
0,00221 €/m2.

28. februarja 2017 pa je potekala 13. redna seja, na kateri so 
člani Občinskega sveta obravnavali in sprejeli predloge skle-
pov.
1. Občinska uprava Občine Mokronog-Trebelno je 16. 1. 2017 

prejela s strani Policijske uprave NM, PP Trebnje dopis, s 
katerim je lokalno skupnost obvestila, da imenovani član 

sveta Janez Šenica, predstavnik PP Trebnje, od 1. 1. 2017 
dalje na policijskem okolišu Mirna, Šentrupert in Mokro-
nog-Trebelno ne bo več izvajal omenjenih del. Sprejet je bil 
SKLEP: Občinski svet občine Mokronog-Trebelno razreši 
g. Janeza Šenico članstva v Svetu za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu in imenuje g. Janeza Mirtiča za člana v 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu kot pred-
stavnika Policijske postaje Trebnje, organa varovanja jav-
nega reda in miru na področju ustanovitelja.

2. Občinski svet je sprejel: Letne programe: kulture, športa 
in socialnega varstva Občine Mokronog-Trebelno za leto 
2017. 

3. Pomembna točka dnevnega reda je bila sprejem dokumen-
ta, in sicer: Identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 
za projekt »Medgeneracijska škratodežela Mokronog. 
Projekt je Občina prijavila na CLLD 2014-2020 na območju 
Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina, in sicer 
gre za projekt medgeneracijska škratodežela Mokronog,  
v okviru katerega se bo uredila tematska pešpot, fitnes na 
prostem, učilnica v naravi – gozdiček škratov Mokronožcev 
in še vrsto prireditev. Kot projektni partnerji bodo v pro-
jektu sodelovali: Lovska družina Mokronog, Osnovna šola 
Mokronog in Društvo upokojencev Mokronog-Trebelno, 
investitor pa bo Občina Mokronog-Trebelno. 

4. Občinski svet je sprejel sledeči SKLEP: Občinski svet 
Občine Mokronog-Trebelno potrdi in sprejme investi-
cijsko dokumentacijo (DIIP, IP) za projekt »GRADNJA 
ŠPORTNEGA CENTRA TREBELNO«. V načrt razvojnih 
programov za obdobje 2016–2019 se uvrsti nov projekt 
»GRADNJA ŠPORTNEGA CENTRA TREBELNO«, v 
vrednosti 1.280.000,00 EUR. Sredstva za izvedbo projek-
ta se zagotovijo s prerazporeditvijo iz projekta OB199-
08-0039 Športni center Trebelno v višini 1.280.000,00 
EUR, skladno s sklepom o prerazporeditvi pravic porabe 
sredstev.

5. Članice in člani Občinskega sveta so sprejeli »Letni načrt  
varstva pred  naravnimi in drugimi nesrečami  Občine   
Mokronog-Trebelno za leto 2017«,  ki  se izdela in  sprej-
me  zaradi  usklajenega  razvoja,  opremljanja  in  delovanja  
gasilstva  ter  drugih  sestavov zaščite,  reševanja in pomo-
či v Občini Mokronog-Trebelno.  V veljavnem  proračunu 
Občine  Mokronog-Trebelno za leto 2017 (Uradni list RS, 
st. 82/16)  so v okviru glavnega programa  0703 – Var-
stvo pred naravnimi in drugimi nesrečami – na voljo 
sredstva za pokrivanje  stroškov  operativnega  delovanja  
enot  in  služb  civilne zaščite,  opremljanja  enot  in služb  
civilne zaščite, za delovanje gasilske zveze vključno  z 
delovanjem  prostovoljnih gasilskih društev  v občini  ter  
za sofinanciranje  investicij in investicijsko vzdrževanje  
gasilskih domov  in opreme.   V  okviru  letnega  načrta  
varstva   pred   naravnimi   in  drugimi  nesrečami   v  Ob-
čini Mokronog-Trebelno se opredelijo  nameni  porabe  
proračunskih  sredstev za zaščito, reševanje in pomoč  
v občini. V proračunu Občine Mokronog-Trebelno  za 
leto 2017 je za te namene skupaj na voljo 61.500,00 EUR.

6. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno je sprejel 
Akt o ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana. Iz sprejetega 
Akta izhaja, da bodo svet sestavljali župani občin konce-
dentk, v njem pa sodelujejo tudi župani občin ustanoviteljic 
Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI 
HOLDING Ljubljana d.o.o. 

7. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno je poob-
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lastil župana Občine Mokronog-Trebelno, Antona 
MAVRA, za potrjevanje investicijske dokumentaci-
je skladno z določili Uredbe o enotni metodologiji za 
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih  financ  (Uradni list RS, st. 60/06, 
54/10, 27/16) za vse investicijske projekte, uvrščene v 
načrt razvojnih programov, ki je sestavni del veljav-
nega proračuna Občine Mokronog-Trebelno za leto 
2017 in 2018. Župan mora Občinski svet Občine Mok-
ronog-Trebelno redno obveščati o sprejetih sklepih 
o potrditvi investicijske dokumentacije in občinski 
svet seznaniti z vsebino investicijske dokumentacije, 
ki jo bo potrdil.

8. Osrednja točke dnevnega reda je bila Predlog dokumenta 
identifikacije investicijskega projekta (DIIP) ter investi-
cijski program (IP) za »Nakup nove avto lestve z zgibnim 
lestvenikom alk-z 32«. V UL RS, št. 81, dne 16. 12. 2016 je 
bil objavljen Poziv za oddajo vlog za sofinanciranje naku-
pa gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin. V okviru 
tega poziva je moč pridobiti nepovratna sredstva požarnega 
sklada, pri čemer znaša maksimalni možni znesek, ki ga za 
tovrstna gasilska vozila prijavitelj lahko pridobi 260.000,00 
EUR. S strani lokalnih skupnosti pa mora biti delež sofi-
nanciranja nabave vozila najmanj v višini 60 %. V občinah 
Mirnske in Temeniške doline je zaznana potreba po zagoto-
vitvi gasilskega vozila, primernega za gašenje požarov in re-
ševanje z višin. Občine Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna 
in Šentrupert so se odločile kupiti novo gasilsko vozilo, in 
sicer avto lestev s košaro (ALK) in zgibnim lestvenikom za 
učinkovito gašenje požarov in reševanje z višin. V ta namen 
je bil podpisan Sporazum o sodelovanju pri nakupu gasil-
skega vozila za gašenje in reševanje z višin. Nosilni partner 
sporazuma je Občina Trebnje, ki je tudi pooblaščena za pri-
pravo prijave na poziv in izvedbo vseh postopkov v zvezi z 
nabavo vozila, vključno s pripravo potrebne dokumentacije 
in izbiro izvajalca. Vozilo bo ob nabavi predano v upora-
bo in upravljanje PGD Trebnje, ki bo za vozilo skrbelo kot 
dober gospodar in z njim opravljalo javno gasilko službo v 
vseh občinah, podpisnicah sporazuma. Glede na to, da gre 
za investicijo v nakup opreme iz javnih sredstev, je potreb-
no skladno z določili uredbe sprejeti ustrezno investicijsko 
dokumentacijo in sprejeti dokument identifikacije investi-
cijskega projekta in investicijski program. Strošek Občine 
Mokronog-Trebelno je predviden za leto 2018 v proračunu, 
in sicer 15,78 % stroška celotnega financiranja, tj. 77.322,00 
€, kar predstavlja 10,31 % delež. Lastniki kupljenega vozi-
la bodo vsi, ki bodo financirali to vozilo. SKLEP: Občinski 
svet Občine Mokronog-Trebelno potrdi Dokument iden-
tifikacije investicijskega projekta (DIIP): NABAVA NOVE 
AVTOLESTVE Z ZGIBNIM LESTVENIKOM ALK-Z 32. 
Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno potrdi Inves-
ticijski program (IP): NAKUP NOVE AVTO LESTVE 
Z ZGIBNIM LESTVENIKOM ALK-Z 32. Občinski svet 
Občine Mokronog-Trebelno se je seznanil z osnovnimi 
podatki o nameravani nabavi gasilskega vozila za gašenje 
in reševanje z višin skladno s tipizacijo GZS, s finančno 
konstrukcijo nakupa gasilskega vozila za gašenje in reše-
vanje z višin ter z izjavami občin, sodelujočih pri prijavi 
na Poziv za oddajo vlog za sofinanciranje nakupa gasil-
skih vozil za gašenje in reševanje z višin, ki je bil objavljen 
v UL RS, št. 81/16. Občinski svet Občine Mokronog-Tre-
belno bo sprejel dokončno odločitev o nakupu nove lestve 

z zgibnim lestvenikom ALK-Z 32, ko bo znana končna 
finančna konstrukcija nakupa lestve z jasno določenimi 
viri financiranja in ko bo točno znan potrebni delež sofi-
nanciranja Občine Mokronog-Trebelno, ki pa v nobenem 
primeru ne sme presegati zneska 77.322,00 EUR, z mož-
nostjo financiranja v obdobju sedmih (7) let.

9. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno je sprejel sklep 
o prerazporeditvi pravic porabe proračuna Občine Mok-
ronog-Trebelno za leto 2017 in za leto 2018.

10. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno se je seznanil 
z dokončnim poročilom o nadzornem pregledu izvedbe 
razpisa in izbire prejemnikov s področja športa za leto 
2015. Seznanil se je z dokončnim poročilom o nadzor-
nem pregledu izvedbe razpisa in izbire prejemnikov s 
področja športa za leto 2015 in sprejel Letni program 
dela Nadzornega odbora Občine Mokronog-Trebelno za 
leto 2017. 

Mojca Pekolj, direktorica OU

Delo Nadzornega odbora 
Občine Mokronog 
Trebelno v letu 2016

Nadzorni odbor je samostojen, neodvisen ter najvišji organ 
nadzora javne porabe v občini. V okviru svojih pristojnosti, 
ki so opredeljene v  statutu občine, ugotavlja zakonitost in 
pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, 
javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih 
porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih 
oseb, ki razpolagajo z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim 
premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe 
občinskih javnih sredstev.

Nadzorni odbor je bil konstituiran dne 3. 3. 2015 v sestavi 
treh članov. V letu 2016 so se sestali na treh rednih sejah, na 
katerih so sprejeli 9 sklepov, kateri so bili do konca leta v celoti 
realizirani. Sej nadzornega odbora so se po potrebi udeleževali 
tudi predstavniki občine. Sodelovanje z njimi je bilo konstruk-
tivno in  korektno.

Predsednica nadzornega odbora oziroma njena namestnica 
se je udeleževala sej občinskega sveta ter na sejah nadzornega 
odbora ostala člana seznanila z vsemi aktualnimi zadevami, ki 
jih je obravnaval občinski svet. 

V skladu z letnim programom dela je nadzorni odbor v letu 
2016 opravil dva nadzora. Dokončni poročili o opravljenih 
nadzorih sta objavljeni na spletni strani občine, in sicer pod  
rubriko »Občina / nadzorni odbor«. Pod navedeno rubriko 
so dostopni vsi dokumenti, ki jih je nadzorni odbor sprejel v 
zdajšnji sestavi ter dokumenti, ki jih je sprejel nadzorni odbor 
v prejšnjem mandatu, in sicer: poslovnik nadzornega odbora, 
letni programi dela, zapisniki in poročila. Delo nadzornega 
odbora je tako javno in transparentno. 

Na elektronski naslov nadzorni.mokronogtrebelno@gmail.
com lahko zainteresirana javnost poda pobude in vprašanja v 
zvezi s pristojnostmi dela nadzornega odbora.

Jerneja Dragan
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ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

Županu Občine Mokronog-Trebelno g. Mavru in JZRS za var-
stvo kulturne dediščine OE Novo mesto smo posredovail nasle-
dnje vprašanje skupine občanov. 
„Če se prav spomnimo, je bilo ob odstranitvi Heferletove hiše 
v samem jedru trga rečeno, da bo luknja, ki je nastala, kmalu 
dobila novo vsebino. Vljudno prosimo, da nam odgovorite, 
zakaj se to še ni zgodilo, in, če se bo, kdaj se bo? Ne zgolj za-
radi izgleda, kajti zdi se nam, resda laično, da postaja brežina 
nestabilna in posledično nevarna.“
Prispela sta naslednja odgovora, ki ju brez komentarja objavlja-
mo.

I.
Pozdravljeni,
obveščamo vas, da smo vaše vprašanje glede Heferletove hiše po-
sredovali lastniku parcele; to je Matjaž Kramar iz Grosupljega.
Lep pozdrav!
Občina Mokronog-Trebelno, Občinska uprava

II.
Odgovor na novinarsko vprašanje g. Staneta Pečka, odgovor-
nega urednika občinskega glasila Odsev Občine Mokronog-
-Trebelno o Heferletovi hiši (Stari trg 38) v Mokronogu. 

Hiša Stari trg 38, ki jo domačini poznajo pod imenom Hefer-
letova hiša, po zdravniku Henriku Heferletu, znanem medi-
cinskem piscu in ljubiteljskem zgodovinarju (r. 1900–u. 1967), 
je bila porušena v začetku junija leta 2007 brez gradbenega 
dovoljenja na podlagi kulturnovarstvenega soglasja, ki ga je 
izdala dne 25. maja 2007 novomeška območna enota Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije (od tu dalje: ZVKDS). 
Investitor odstranitve hiše je bila Občina Mokronog-Trebelno, 
izdelovalec projektno gradbene dokumentacije pa je bilo podje-
tje Arhitekton inženiring, projektiranje d.o.o. iz Novega mesta.  
Zgoraj omenjeno kulturnovarstveno soglasje k odstranitvi He-
ferletove hiše je Občina Mokronog-Trebelno pridobila na pod-
lagi predhodno izdanih kulturnovarstvenih pogojev (3. maja 
2007), in sicer zaradi posega v območju trškega jedra, ki je bilo 
prostorsko varovano v takrat veljavnem prostorskem aktu. He-
ferletova hiša takrat še ni bila varovana. 

Še kratek historiat:

1. Dne 17. julija 2001 je bil s strani KS Mokronog organiziran 
terenski ogled Heferletove hiše z namenom, da se lastnik 
hiše, investitor hodnika za pešce, strokovna služba ZVKDS 
in projektant uskladijo glede izvedbe pločnika za pešce ob 
Heferletovi hiši.  

2.  Dne 3. julija 2006 je Krajevna skupnost Mokronog zaprosila 
ZVKDS za mnenje k predlogu ureditve hodnika za pešce ob 
Heferletovi hiši,  v katerem je predlagala, da hišo odkupi in 
jo odstrani, na njenem mestu pa uredi parkirišče.

 
3. Dne 20. julija 2006 je ZVKDS podalo stališče, v katerem je 

zapisalo, da je odstranitev hiše in ureditev parkirišča na nje-
nem mestu neustrezna rešitev in predlagalo dve modelni re-
šitvi (obravnavani že na terenskem ogledu 17. julija 2001), 
ki naj bi po oceni ZVKDS omogočali pogoje za ohranitev 
stare gradbene linije naselja, ki v tem delu pomembno de-
finira njegov jugovzhodni vhod, hkrati pa rešitvi ponujata 
možnost za morebitno obnovo oz. v primeru nadomestne 
gradnje ohranitev njenega spomina v obliki modificirane 
replike:

• poglobitev ceste na nivo vhoda, ki je za cca. 70 centimetrov 
nižji od nivoja obstoječe ceste ali

• ohranitev obstoječega nivoja ceste in izgradnja opornega 
zidu med hišo in obstoječo cesto. V tem primeru je dovolje-
val nadomestno gradnjo Heferletove hiše na približno istem 
mestu z zamikom objekta za cca. 50 cm od obstoječe gradbe-
ne linije.

4.  Dne 22. marca 2007 poda Občina Mokornog-Trebelno vlogo 
za izdajo kulturnovarstvenih pogojev k rušitvi Heferletove 
hiše.

5. Dne 3. maja 2007 izda ZVKDS kulturnovarstvene pogoje, v 
katerih smo odstranitev hiše pogojevali z gradnjo nadome-
stne. Investitorja smo posebej opozorili, da je hiša dediščin-
sko izjemno zanimiva stavba in v takšnem fizičnem stanju, 
da bi jo bilo še smiselno obnoviti in ji dati novo namemb-
nost. S kulturnovarstvenimi pogoji je ZVKDS zahtevalo od 
investitorja še izdelavo arhitekturnega posnetka, izvedbo 
sondažnih raziskav notranjih sten zaradi dekorativnih sten-
skih poslikav, ki so bile v fragmentih še ohranjene.

6. Dne 23. maja 2007 poda Občina Mokronog-Trebelno vlogo 
za izdajo kulturnovarstvenega soglasja.  K vlogi priloži pro-
jektno gradbeno dokumentacijo, iz katere je bilo razvidno, 
da je po odstranitvi hiše predvidena tudi njena nadomestna 
gradnja, zato ZVKDS poda kulturnovarstveno soglasje (25. 
maja 2007).

7. Dne 18. julija 2007 UE Trebnje izda lastniku objekta delno 
gradbeno dovoljenje, na podlagi katerega je lastniku in inve-
stitorju »legaliziralo« že v začetku junija  odstranjen objekt. 

Kljub temu, da je v gradbenem dovoljenju omenjana tudi druga 

• Iz prve roke • Iz prve roke • Iz prve roke • Iz prve roke •
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faza projekta – nadomestna  gradnja, do te, kot veste, doslej še 
ni prišlo. 
Lepo pozdravljeni,

mag. Dušan Štepec, konservatorski svetovalec, 
ZVKDS, OE Novo mesto

IZ PRVE ROKE

tokrat odgovarja tudi na vprašanje, ki je v uredništvo prispelo 
z območja Trebelno. Nejc Peterle s Cerovca pri Trebelnem je 
opozoril na ostri ovinek v naselju Brezje pri Trebelnem. Cesti-
šče na relaciji Brezje-Knežija je bilo konec minulega leta obno-
vljeno, vendar je omenjeni odsek kritičen v zimskem in dežev-
nem času, saj je velika verjetnost zdrsa. Prepad, ki na eno stran 
omejuje cesto, bi lahko bil zaščiten z cestno ograjo. Ali občina 
namerava kaj storiti v to smer in še dodatno poskrbeti za var-
nost na tem odseku? 
Župan Anton Maver je na vprašanje bralca odgovoril naslednje: 
»Občina je v skladu s Programom investicijskega vzdrževanja 
občinskih cest, v preteklem letu, med drugim obnovila tudi del 
lokalne ceste Brezje – Knežija.
V okviru obnove je bilo, poleg povsem na novo vgrajenega no-
silnega ustroja, celotna površina vozišča asfaltirala na novo. 
Povsem na novo je bilo urejeno odvodnjavanje zalednih in me-

teornih vod. Nova je tudi vertikalna, prometna signalizacija, ki 
na odseku 700-tih metrov omejuje hitrost na 40 km/h, in opo-
zarja na nevarnost, bližajočih se dvojnih ovinkov. 
Sprašujete po zagotavljanju dodatne varnosti?
100 % varnost je težko zagotoviti. Pa ne le na tem odseku. Kjer-
koli na cestah. Divjanje, hitra vožnja in nenadno zaviranje pa 
tako na tem konkretnem odseku, kot tudi povsod tam, kjer so 
na vozišču stalna senca, vlaga in listje, dodatno zmanjšujejo 
varnost. Možnost zdrsa je toliko večja. Prav zaradi slednjega, je 
na konkretnem odseku hitrost omejena na 40 km/h.
In sedaj še odgovor na konkretno vprašanje, »kaj namerava ob-
čina storiti še dodatno, za varnost na tem odseku?«
V desnem ovinku, gledano v smeri vožnje Knežija – Brezje, bo 
upravljavec ceste, na notranji strani ovinka postavil cca 50 m 
varnostne ograje. Ta bo nared v roku dveh mesecev. Do takrat 
pa »upoštevajmo omejeno hitrost.« 
Županu Antonu Mavru se zahvaljujemo za odgovor, Vas, spo-
štovani bralci, pa vabimo k sodelovanju. Če se tudi Vam pojavi, 
kakšna nejasnost, ste opazili kaj, na kar bi radi opozorili druge, 
bomo veseli vaših mnenj. Te pričakujemo (vsaj 20 dni pred iz-
idom naslednje številke) na elektronskem naslovu: urednistvo.

odsev@mokronog-trebelno.si  ali Uredništvo za ODSEV, Pod 
gradom 2, 8230 Mokronog s pripisom: Iz prve roke. 

Pripravila Dragica Ribič    

Božično vzdušje na 
Trebelnem

Ko se  je umirjen božični dan prevesil v večer, je Trebelno oživelo. 
Ljudje so prihajali od blizu in daleč in kmalu je bila cerkev Sv. križa 
nabito polna. Privabil jih je napovedani božični koncert, ki smo  
ga že osmo leto zapored pripravile Pevke DPŽ Tavžentrože z gosti.

V uri in pol dolgem programu se je zvrstil pisan spored božičnih 
pesmi. Obsegal je tako znane in ponarodele pesmi, kakršne lahko 
slišimo v tem času po vseh cerkvah, kot tudi nekoliko manj znane, 
a zelo zahtevne.

Poleg nas, Tavžentrož, so nastopili še Matej Dragan, Špela 
Razdrh in Rok Kocjan. S Čateža pod Zaplazom je prišel v goste 
Moški pevski zbor Društva vinogradnikov.  Za vrhunec koncerta 
sta letos poskrbela operna pevca, in sicer Jernej Žagar, ki je seveda 
naš vsakoletni gost, in Sonja Šarić. Ko sta njuna mogočna glasova 
ob glasbeni spremljavi Damjana Brcarja preplavila ves cerkveni 
prostor, nihče ni ostal ravnodušen. Navdušeni in razneženi so bili 
vsi, tudi zahtevni poslušalci, saj smo vsi skupaj pričarali res pravo 
božično razpoloženje.

Zato se iskreno zahvaljujemo zborovodji Gorazdu Kermcu, ker 
nas je samo dva tedna pred koncertom vzel pod svojo taktirko, nas 
pripravil in vodil ter spremljal z instrumentom skozi ves koncert. 
Brez njega tega lepega dogodka ne bi mogle izvesti, ker je zaradi 
bolezni odstopila naša dosedanja zborovodkinja ga. Gabrijela 
Cedilnik. Zelo smo hvaležne tudi njej, ker nas je polnih sedem 
let strokovno usposabljala, potrpežljivo in z dobro voljo vodila 
skozi mnogo vaj in nastopov. Žal se je zdaj odločila, da nas zaradi 
preobremenjenosti zapušča. Želimo ji vse dobro in srečno naprej.

Veliko nam pomeni pozornost župana, g. Antona Mavra, ker 
se vsako leto udeleži tega dogodka ter nam nameni nekaj spodbu-
dnih besed. Tudi vsaka pohvalna beseda obiskovalcev nam daje 
nov zagon.

Da se božično razpoloženje ne bi prehitro razblinilo, so tudi letos 
poskrbeli vinogradniki in članice ter pevke Tavžentrože. Pogreli 
so nas s kuhanim vinom, čajem in sladkimi dobrotami. Še najbolj 
pa z dobrimi vtisi in željo, da se ta tradicija ohrani, saj tako vsi 
skupaj bogatimo naselje Trebelno.

Marija Kos

Nevarni ovinek
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Festival (ah), Te orglice je z letošnjo izvedbo dočakal polnole-
tnost. Če so bile prve revije orgličarjev/ustnih harmonikarjev pre-
gled takratnega stanja, je festival postavljal vedno višje zahteve, h 
kakovosti pa je prispevalo tudi vsakokratno strokovno ocenjevanje. 

Na letošnji festival se je prijavilo 15 solistov in 19 skupin, ki so se 
pomerili na popoldanskem tekmovanju. Solisti v Trebnjem (tek-
movanje je povezovala Kristina Gregorčič), skupine v Mokronogu 
(tekmovanje in večerni gala koncert je povezovala Petra Krnc). Gle-
de na doseženi rezultat so prejeli zlato, srebrno, bronasto priznanje 
in priznanje za sodelovanje. Komisiji sta na podlagi popoldanskih 
nastopov izbrali nastopajoče za večerni gala koncert.

Ustna harmonika ali orglice, kakor je komu ljubše, je nekdaj 
spremljala pastirje na paši, danes pa se glasbilo sliši z velikih odrov 
igrati tudi klasične, ne le ljudske ali popularne skladbe. Izbrani 
solisti in skupine so v dvorano pripeljali vse odtenke in možnosti 

interpretacije, ki jo omogoča vse bolj priljubljeno glasbilo. 
Kot rad poudarja idejni oče festivala Stane Peček, je največja 

naloga, ki že od vsega začetka stoji pred festivalom, glasbilu odpreti 
vrata v sistem glasbenega šolstva. “In prej ali slej se bo to zgodilo,” 
je prepričan, prav tako organizator Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti, Območna izpostava Trebnje. 

Letošnji festival so omogočili: Občina Mokronog-Trebelno, 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, OI Trebnje, Zveza kultur-
nih društev Trebnje, Kmetijska zadruga Trebnje, Občina Trebnje, 
Dorema d.o.o., PE Mokronog; Komunala Trebnje d.o.o.; TEM 
Čatež d.d.; Dana d.o.o.; Dežela kozolcev Šentrupert d.o.o.; Vini 
d.o.o.; Cvetličarna Barbara Hlebec s.p.; CIK Trebnje; Glasbena šola 
Trebnje; Turistično društvo Mokronog in Društvo vinogradnikov 
Mokronog. Iskrena hvala.

P.  K., avtor fotografij je Marko Kapus

Festival (ah), Te orglice polnoleten

Osrednji gost večera je bil vodilni italijanski ansambel ustnih harmonik Armonauti Harmonica, ki je poskrbel, da so obiskovalci – skladno z njihovim 
vodilom, da poskrbijo za vseitalijansko zabavo s pridihom ameriških korenin – dvorano zapuščali zadovoljni, z nasmehom in zadovoljstvom na obrazu. 

Včasih je orglicam na odru delala družbo harmonika, ponavadi kitara, tudi klavir in vokal, a so se orglice prav dobro znašle tudi same (če so le v 
rokah takšnih mojstrov, kot so nastopili v Mokronogu in Trebnjem).
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Mednarodni dan žena, 
8. marec

Clara Zetkin, borka za enakopravnost žensk, je na Socialistič-
ni internacionali v Copenhagnu leta 1910 dala pobudo za dan, 
posvečen vsem ženskam. Že naslednje leto so ga praznovali v 
Avstriji, Nemčiji, Švici in na Danskem. Praznovali so ga tudi v 
slovenskih Trbovljah. 

Leta 1975 so Združeni narodi proglasili 8. marec za medna-
rodni dan žena.

Zahteve, ki so jih ženske v sedemdesetih in osemdesetih 
letih prejšnjega stoletja postavljale na množičnih zborovanjih 
po svetu, so še danes aktualne: pravica do dela, enako plačilo 
za enako delo, enake možnosti za delo in izobrazbo, svobodna 
vzgoja otrok in možnost otroškega varstva, brezplačna, varna 
kontracepcija, legalna in varna prekinitev nosečnosti.  

MATERINSKI DAN, 25. marec
je neformalen praznik, posvečen materam. Korenine ima v 

krščanskem prazniku Gospodovega oznanjenja, pri katerem gre 
za Marijin praznik, ki se praznuje devet mesecev pred božičem. 

Materinski dan so začeli praznovati v ameriškem ženskem 
gibanju v 19. stoletju, od koder se je razširil tudi po Evropi. Po 
drugi svetovni vojni je bil praznik odrinjen v ozadje, po osa-
mosvojitvi pa je zopet začel dobivati veljavo. 

S. P.

Koncertni ansambel ustnih harmonik Sorarmonica, katerega umetniški 
vodja je tudi umetniški vodja festivala Vladimir Hrovat, je za začetek 
večernega koncerta izbral morda najslavnejši valček vseh časov, valček Jo-
hana Straussa ml Na lepi modri Donavi, ki letos praznuje 150. rojstni dan. 

Na večernem koncertu sta zbrane pozdravila vodilna moža pobratenih 
občin Gračišće in Mokronog-Trebelno, Ivan Mijandrušić in Anton Maver, 
na oder pa ju je povabil Stane Peček, potem ko je nagovoril zbrane in se 
zahvalil za podporo in pomoč prijateljem festivala. 

Festival je v vseh letih delovanja 
spletel številne prijateljske vezi s 
festivali v tujini – iz Avstrije so 
tako prišli orgličarji, ki so jih 
spoznali na festivalu v Celovcu, 
iz Zadra so prinesli pozdrave 
s Cvitarijade, iz pobratene ob-
čine Gračišće pa so ‘zasopili u 
organić’. 
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Pestro v mokronoški 
knjižnici
Med visoke trave bi šla

Leto smo v Krajevni knjižnici Mokronog začeli prostoru pri-
merno - s predstavitvijo življenjske zgodbe Marije Starič, ki jo je 
popisala v avtobiografiji Med visoke trave bi šla. V njej je avtorica 
bralcem zaupala svoje življenjske izkušnje, svoje padce in vzpone, 
temne in svetle strani življenja. S svojo življenjsko bolečino bralca 
zagotovo ne pusti ravnodušnega; odkrije mu pogled na svet, kot 

ga je doživljala ona sama. Tudi lepih doživetij je bilo v njenem 
življenju dovolj, pravi. A vedno je nekaj poteptalo tiste srečne 
trenutke ... Primerno branje predvsem za zimske dni, ko človek 
bolj premišljuje o svojem bivanju in vsem, kar mu je podarjeno. 
Želja avtorice pa je ena sama: kako rada bi spet poležavala na 
koncu vasi kot včasih. V visoki travi, polni travniških cvetlic, bi 
gledala oblake, ki včasih rišejo tako zelo čudne podobe, katere te 
ponesejo v svet lepih sanj. Lahko bi ležala ure in ure in sanje se 
ne bi končale in iz njih bi naredila lepo srečno zgodbo ... Ubrani 
glasovi članic Ženskega pevskega zbora Zimzelen, pod vodstvom 
vsestranskega mokronoškega kulturnika Staneta Pečka, so bili 
dobrodošla popestritev večera.

 
 Odkrito o demenci

Prvi četrtek v marcu smo se v knjižnici pogovarjali o demenci. 
Gospa Ana Cajnko, soc. del. spec., ki je tudi profesorica likovne 
umetnosti, nam je predstavila najpomembnejša dejstva, s katerimi 
se srečamo ob pojavu demence. Predavateljica je predstavila tudi 
društvo RESje, v okviru katerega izvajajo dejavnosti, usmerjene k 
zbiranju, organiziranju in usposabljanju prostovoljcev, ki nudijo 
pomoč tako osebam z demenco kot tudi njihovim svojcem. Izpo-
stavila je predvsem pomembnost pridobljenih znanj s področja 
prepoznavanja demence, saj le tako lahko sprejmemo, razumemo 
in pomagamo osebam z demenco. Tako je eden izmed glavnih 
ciljev društva RESje z ozaveščanjem in izobraževanjem izboljšati 
življenje ljudi z demenco in njihovih svojcev. 

Potopisni večer
Jože Hartman in ostali člani odprave Tomaž Erpič, Stane Hor-

vat in Maks Kokalj (Bogdan Kastelic in Marjan Markovič nista 
bila prisotna), ki so se leta 2011 odpravili na najvišji vrh (7.546m) 
Pamirskih hribov – Mustagh Ato, so 16. marca v mokronoški knji-
žnici predstavili zahtevni smučarsko alpinistični podvig dolenjskih 
alpinistov. Potopisni večer je potekal v okviru občinskega praznika 
Občine Mokronog - Trebelno. 

Otroci! Počasi se zaključuje projekt Jurčkov nahrbtnik in ure 
pravljic, čas za zbiranje Jurčkovih žigov imate še do konca marca. 

Takrat bomo zaključili tudi z bralnimi potepanji, zato z branjem 
izbranih knjig pohitite tudi odrasli bralci. 

Krajani Mokronoga, oglasite se v vaši knjižnici, prav gotovo bo 
vsak našel nekaj zase. Lahko si izberete zanimivo knjigo, zabaven 
film ali prelistate revije, lahko pa se preprosto srečamo, si povemo 
nekaj lepega, včasih je tudi to dovolj za lepši dan. 

Irena Palčar,
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Snežne radosti
V celem vrtcu je zaigral glasen otroški smeh ob prvih snežinkah, 

hitro smo izkoristili trenutke in začeli raziskovati »nenavaden« 
vremenski pojav. S pomočjo raziskovanja, eksperimentov smo pre-
učili sneg. Seveda smo izkoristili zimske razmere ter se prepustili 
snežnim radostim. V oddelku Žabice smo se kepali, izdelovali sne-
ženega moža, valjali v snegu in navsezadnje tudi smučali. Upamo 
samo, da bo naslednjo zimo še več snega, do takrat pa obljubimo 
da bomo uživali v sončnih dneh.  

Vzgojiteljica Mateja Rus

Moderatorka in Marija Starič 
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Kdor poje, zlo ne misli
V četrtek, 16. 2. 2017, je v središču Mokronoga odmevala vesela 

pesem. Pevke in pevci Vrtca Mokronožci, OŠ Mokronog in Po-
družnične šole Trebelno so pripravili 8. pevski koncert, ki sta ga 
povezovala devetošolca Anja Rupar in David Kos. 

Vrtčevski zbor se je pod vodstvom gospe Barbare Dolenc pred-
stavil s tremi pesmimi in občinstvo navdušil z otroško radoživostjo. 
Zanimanje za petje je med osnovnošolci veliko, bogat in raznolik 
je bil tudi program, s katerim so se predstavili. Pevci s PŠ Trebelno 
so ubrano zapeli pod vodstvom zborovodkinje gospe Ivice Kocjan 
Anderlič, suvereno je nastopil  učenec Jan Ajdič s harmoniko. Zani-
miv program so predstavili tudi zbori matične šole pod vodstvom 

gospe Jelke Gregorčič Pintar. Koncertno popoldne sta popestrila 
še Nina Suljić in Anže Čeh. Mlada pevka se je predstavila s pevsko 
interpretacijo Ditkine uspešnice Ne bodi kot drugi, na kitari jo je 
spremljal Anže.

Obiskovalci koncerta so bili navdušeni, navdušenja pa nista skri-
vala niti govorca, ravnateljica, gospa Zvonimira Kostrevc, in župan, 
gospod Anton Maver. Zahvalila sta se pevcem, zborovodkinjam, 
voditeljema ter ostalim sodelujočim za lepo izveden dogodek in za 
trud, ki so ga vložili. Gospa Kostrevc je povzela misel o petju, ki 
združuje, razveseljuje in spodbuja ter poudarila, da bodo prispevki 
za šolski sklad, zbrani na prireditvi, uporabljeni v dobrobit učencev.

Za konec je zazvenela še večna Dan ljubezni – popevko so skupaj 
zapeli vsi nastopajoči in tudi marsikdo v dvorani. Vsi prisotni smo 
domov odnesli toplino in lepo doživetje, mladi pevci pa vas že letos 
vabijo na 9. pevski koncert. 

M. Č. 

Tradicionalni slovenski 
zajtrk na podružnični 
šoli Trebelno

Na dan slovenske hrane, tretji petek v novembru, so celo do-
poldne potekale različne dejavnosti na temo prehrane. Najprej 
smo imeli krajšo kulturno prireditev.  Učenci 3. razreda so zai-
grali igrico, ki so si jo izmislili sami in v kateri so nastopile tudi 
nepogrešljive čebelice. Drugošolci so pripovedovali »čebelje« 
uganke, četrtošolci pa prebrali nekaj resnic o pomenu uživanja 
hrane, ki je bila pridelana in predelana čim bližje našemu domu. 
Pred zajtrkom smo prisluhnili še poučni pravljici o vrednotah 
in medsebojni pomoči. 

Poleg tradicionalnega slovenskega zajtrka z medom, kruhom, 
maslom, jabolkom in mlekom smo se posladkali še s pečeno 
proseno kašo s suhimi slivami. Na zajtrku smo gostili tudi 
župana občine Mokronog-Trebelno, gospoda Antona Mavra, 
ki je poudaril, kako pomembno je, da prav vsak dan zajtrkuje-
mo. Sledile so delavnice, kjer so učenci s pomočjo predznanja, 
kuharskih knjig in spletnih strani izdelali jedilne liste z zdravo, 
domačo hrano. 

Vsi smo se strinjali s trditvijo Louise Hay: »Bolj ko preprosto 
jemo, bolj smo zdravi.« Naj to postane vodilo naših vsakodnev-
nih prehranjevalnih navad. 

Učiteljice PŠ Trebelno

Darila dobrih mož danes 
in včasih 

V okviru projekta 50 let vrtca Mokronožci smo v prazničnem 
mesecu v oddelek Žabice povabili go. Danico Savšek, upokojeno 
vzgojiteljico našega vrtca ter babico deklice, ki obiskuje našo sku-
pino. Povabili smo jo, da nam je predstavila, kako je ona doživljala 
obiske dobrih mož v vrtcu Mokronožci in v svojem otroštvu. Gospa 
Danica nam je izvrstno in doživeto pripovedovala o običajih ter 
darilih, ki so jih puščali dobri možje. Ge. Danici se zahvaljujemo 
za čas in naučeno novo pesem, ki so jo včasih peli ob prihodu 
dobrega moža. 

Vzgojiteljica Mateja Rus
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Lutkovna predstava 
v izvedbi vzgojiteljic 

V decembru smo v vrtcu Mokronožci izvedli veliko zanimi-
vih dejavnosti tako na ravni oddelkov kot na ravni celotnega 
vrtca. Vzgojiteljice vrtca smo kljub pestremu programu otro-
kom želele še dodatno pričarati čarobnost veselega decembra. 

Odločile smo se, da pripravimo lutkovno predstavo Smrečica 
za medvedka. Pravljico, ki jo je napisala Katarina Sokač, smo 
priredile in dodale glasbene vložke in tako je nastala čudovita 
lutkovna predstava, katero smo zaigrale vsem otrokom vrtca 
Mokronožci ter tudi učencem prve triade OŠ Mokronog. Otroci, 
hvala za čudovit odziv. 

Strokovne delavke vrtca

Tudi pozimi smo bili 
aktivni

Mraz in snežna odeja v januarju in februarju Podružnične 
šole Trebelno nista zavila v zimsko spanje. Učenci so bili aktivni 
tako pri rednem pouku kot tudi pri ostalih dejavnostih. 

Učenci 1. triletja so imeli naravoslovni Od zrna do kruha. 
Gregor z Ekološke kmetije Zabukovec jim je predstavil različna 
žita in njihovo uporabnost: pšenico, piro, koruzo, oves, rž, je-
čmen, enozrnico, tritikalo in ajdo. Vendar ni ostalo le pri teoriji. 
Zamesili smo testo ter spekli slasten kruh in sirovke. 

Nekaj zamrznjene snežne odeje smo na podružnici izkoristili 
za zimski športni dan. Učenci so prišli v šolo z vrečami, napol-
njenimi s slamo ali senom ter se odpravili na bližnji hrib, kjer 
so lahko uživali v igrah na snegu. Otroško veselje je prebudilo 
tudi snežinke, ki so jih božale med snežnimi vragolijami.

Prvošolci so se odpravili v šolo v naravi v Črmošnjice, CŠOD 
Lipa. Tam so se ukvarjali z različnimi športnimi in naravoslov-
nimi aktivnostmi, vlogo mam pa so med tridnevnim bivanjem 
prevzele kar njihove učiteljice. 

Učenci, ki obiskujejo interesno dejavnost pevski zbor, so 
sodelovali na 8. pevskem koncertu OŠ Mokronog, PŠ Trebelno 
in vrtca Mokronožci, ki je potekal v kulturni dvorani UKS 
Mokronog.

V mesecu februarju smo na podružnici v okviru projekta 
8 krogov odličnosti začeli sistematično razvijati osem vrednot 
(odgovornost, predanost, fleksibilnost, integriteta, napake vo-
dijo k uspehu, govori z dobrim namenom, uravnoteženost, to 
je to), s pomočjo katerih naj bi vsakdo v življenju dosegel želene 
cilje oz. postal človek »z veliko začetnico«. Zavedamo se, da je 
to dolgotrajen proces, a naredili smo prvi korak. Sedaj imamo 
pred sabo pot z različnimi dejavnostmi, ob katerih bomo dan 
za dnem počasi, a vztrajno, korakali proti »odličnosti«. 

Tudi pustni torek smo vzeli zelo resno – tako učenci kot 
učiteljice smo si nadeli maske ter s petjem in plesom preganjali 
zimo. A očitno smo bili premalo glasni, saj smo se že naslednje 
jutro prebudili v zasnežen dan. 

PŠ Trebelno

Pust krivih ust 
Na pustni torek tudi v vrtcu Mokronožci ni nihče ostal slabe 

volje, saj so veselje in smeh privabile pustne šeme vseh vrst – strašne 
in malo manj strašne. Vsi otroci, od najmlajših do najstarejših, so 
se skupaj ob glasbi poveselili, zaplesali in zapeli. Da bi zimo zares 
pregnali, pa so se mlajše pustne šeme odpravile rajat še malo po 
šoli, starejše pa so odšle na pustno povorko po Mokronogu, kjer jih 
ves čas spremljalo nasmejano sonce, ki naznanja pomlad. Obiskali 
so nas tudi kurenti.
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Zdravstvena vzgoja v 
vrtcu

Medicinska sestra Katja Kastelic je otrokom predstavila pomen 
umivanja rok oz. pomen čistih rok ob demonstraciji z zgodbico o 
traktorju. Na zabaven način so otroci svoje spretnosti preizkusili 
v umivalnici ter s tem povečali skrb za lastno osebno higieno.

Šola za starše
Šola za starše v ZD Trebnje je edina šola v Sloveniji, ki je v 

program šole za starše vključila tudi obisk družine z majhnim 
otrokom, kar pa s svežimi in praktičnimi izkušnjami dopolni delo 
strokovnega tima.

Šola za starše je zdravstvena vzgojna oblika dela, s katero se 
nosečnice in njihove partnerje pouči o vprašanjih fizične in psi-
hične higiene med nosečnostjo, o kompleksnem dogajanju med 
nosečnostjo, porodom, po porodu ter o negi in prehrani dojenčka.

Organizirana, skupinska oblika vzgoje nosečnic in njihovih par-
tnerjev poteka v šoli za starše v Zdravstvenem domu v Trebnjem. 
Občine Trebnje, Šentrupert, Mirna in Mokronog-Trebelno so s 
projektom Zdrava občina vključene v projekt Svetovne zdravstve-
ne organizacije Zdrava mesta. V okviru slednjega se izvaja devet 
programov, eden izmed njih je tudi Šola za starše. 

Šola za starše v ZD Trebnje poteka v popoldanskem času, da 
se tudi časovno čim bolj prilagodimo slušateljem. Predavanja, 
razgovori, demonstracije in praktične vaje potekajo v sejni sobi 
zdravstvenega doma, telovadba za udeleženke pa v prostorih 
telovadnice fizioterapije.

V letu 2016 so v Šoli za starše v ZD Trebnje predavali:
• diplomirane medicinske sestre: Kristina Novak, Jolanda Lenič 

in Majda Gačnik,
• zobna asistentka: Bernarda Sever,
• diplomirana psihologinja: Jasmina Jevnikar,
• diplomirani socialni delavki: Mateja Zupančič in Marinka 

Lipoglavšek,
• diplomirana fizioterapevtka: Nataša Vencelj ter
• družina Štepec: Matej, Lidija in sin Lenart.

Zdravstveno vzgojo smo dolžni izvajati vsi zdravstveni delavci na 
vseh nivojih zdravstvenega varstva. Vzgoja temelji na informiranju, 
svetovanju, učenju in vzgajanju; je proces oblikovanja človekove 
miselnosti, stališč, navad in vedenja v zvezi z zdravjem. Bodoči 
starši se želijo na novo vlogo pripraviti; pogosto se slišijo izjave, 
kako dolgo so se izobraževali za poklic, ki ga opravljajo, o tako 
pomembnem poslanstvu, kot je starševstvo, pa so bili do sedaj 
premalo poučeni. Kljub velikemu številu različnih informacij iz 
knjig, časopisov in revij, interneta, radia in televizije bodoči starši 
radi prihajajo po neposredne informacije v šolo za starše.

Ob kontinuiranem spremljanju kakovosti dela šole za starše v 
letu 2016 lahko povzamemo, da so slušatelji (nosečnice in bodoči 
očetje) delo šole ocenili zelo dobro. Vzpostavili smo dobro sode-
lovanje s porodnišnico Novo mesto – v okviru sklopa priprav na 
porod bodočim staršem omogočimo voden ogled porodnišnice. 

Želimo, da tudi v nadalje ostane dobro sodelovanje med 
vodstvom ZD, dispanzerjem za žene, predšolskim dispanzerjem, 
fizioterapijo in predavatelji ter predstavniki projekta občin Trebnje, 
Šentrupert, Mirna, Mokronog-Trebelno − zdrave občine in da se 
želje, potrebe ter pripombe slušateljev sproti rešujejo. Zahvaljujemo 
se županom (g. Kastelicu, g. Skerbišu, g. Mavru in g. Rupertu) za 
moralno in denarno pomoč pri izvedbi projekta. 

Predsednici Društva za zdravje in sožitje v družini Taji Borštnar 
ob tem želimo, da bi še dolgo vodila in koordinirala delo društva 
in ji izrekamo vso zahvalo.

Povodni mož in 
Lepa Vida 

Ob slovenskem kulturnem prazniku so otroci spoznavali Fran-
ceta Prešerna ob slikah in se posladkali s figami. Učiteljica sloven-
ščine Vesna Magovec Regent je sodelovala z vrtcem kar dva dni. 
Ob prvem srečanju je otrokom v knjižnici predstavila Prešernovo 
prepesnitev pesmi Lepa Vida, za drugo srečanje pa je obiskala 
vrtec ter skupini Čebelice in Žabice na zanimiv način popeljala v 
svet Povodnega moža.
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Dolga in predvsem mrzla zima se je končno poslovila in lepi 
pomladanski dnevi so kot nalašč  za prijetno kolesarjenje. Ko 
pridejo na plan žabe in začnejo svojo pot, se množično  na plan 
odpravimo tudi kolesarji in drugi rekreativci v naravi. Pričenjajo 
se tudi organizirane rekreativne prireditve in ena od prvih je vsako 
leto tudi Dobrodelno kolesarjenje in pohod po obronkih občine 
Mokronog-Trebelno, ki so ga letos že tretjič v okviru praznovanja 
občinskega praznika občine organizirali Kolesarski klub Dolenj-
ska Balanca, TD Mokronog in Občina Mokronog-Trebelno.  Na 
Gregorjevo,  ko se ptički ženijo, 12. marca 2017,  se nas je v Mokro-
nogu zbrala dobra stotina rekreativcev, natančno 110 in sicer 70 
kolesarjev in 40 pohodnikov, med njimi tudi župan in podžupan 
občine, oba člana KD Dolenjske balanca. Le, da je danes župan 
užival v pohodu, podžupan pa na kolesu.

Ker je naša občina majhna in ne moremo spraviti skupaj ene 
spodobne lahke ravninske kolesarske ture smo se odločili, da ceste 
postavimo malo v hrib in tako naberemo slabih 50 km kolesarskih 
užitkov, za malo manj pripravljene pa dobrih 15 km. Pohodniki pa 
so se v zavetrju gozdov potili na dobrih 10 km poti.

Pot smo pričeli na tako imenovani trški ploščadi - križišču, kjer 
smo si v živo ogledali motorizirane zasvojence, ki se na tem mestu 
odločijo ali bodo potovali proti južni Sloveniji preko Šmarjete ali 
Škocjana, drugi se napotijo v osrednjo Slovenijo preko Trebnjega 
ali preko Gabrovke v Zasavje. Nekateri se od tu odpeljejo v Posavje 
preko Sevnice, drugi preko Brunka do Celja. Razmišljam……, 
danes bom s kolesom naredil več kilometrov kot večina, ki se je 
peljala mimo v svojem motoriziranem lepotcu. Če ga nisem opazil 
in se mu prav spoštljivo priklonil, me je opozoril s svojo trobljo in 
mi dal jasno vedeti, kdo je glavni na cesti. 

V takem vzdušju smo krenili proti Puščavi in Hrastovici, kjer 
nam je Sv. Rok že dal malo vedeti kaj nas čaka. Za ogrevanje kar 
pravi klanček.  Napravimo manjši prekršek – prestop, kot pravimo 

pri športnih igrah, za kratko prestopimo v občino Sevnico. Ob 
tem so uživali naši prijatelji iz KD Sevnica, ki so si  dali duška ob 
vožnji po svoji občini. Pristali smo na najnižji točki poti v Mirnski 
dolini na 250 m nadmorske višine, od tu je sledilo še eno ogreva-
nje za pot navkreber čez Bruno vas in potem spust v Mokronog. 
Trška ploščad še stoji, v nasprotju s pol ure nazaj povsem prazna 
in zapuščena. Prišli smo do križišča pri župnijski cerkvi sv. Tilna, 
tu je bilo potrebno, tudi brez božje pomoči, sprejeti najpomemb-
nejšo odločitev današnjega dne. Zaviti desno in pod Žalostno goro 
nadaljevati pot po krajši trasi proti cilju z vzponom na Trebelno. 
No, najbolj zagrizeni smo  seveda izbrali pot naravnost in po levi 
strani cerkve nadaljevali pot proti prelazu Smetovšče in naprej v 
hrib proti Svetem Vrhu. V skupini pelje tudi naš kolesarski prijatelj 
iz Litije, ki si je med vožnjo vrtel glasbo, ravno toliko naglas,  da 
smo jo poslušali tudi ostali v skupini. Prepoznal sem tudi pesem 
in glas ameriške igralke in pevke Lize Minnelli, ki ravno danes 
praznuje 71 let. Peljemo še malo gor – dol po grebenu in kmalu 
sledi divji spust v dolino Laknice. Še dobro, da so delavci Komunale 
očistili cesto, s peskom na cesti bi bil spust res vratolomen, kljub 
suhi cesti. Hvala Komunali Trebnje za pometene ceste,  praktično 
na celi trasi.  Sledila je malo lagodnejša nekajkilometrska vožnja po 
dolini, kmalu pa je bilo tega ugodja konec in spet smo zavili v klanec 
na Čelevec in se spustili v Klevevž na najnižjo točko trase. Bili smo 
najbolj na dnu, toda najbolj uživali v  vožnji, čakal pa nas je pekel 
vzpona  v trebeljanske hribe, v slabem kilometru in pol se dvignemo  
iz 200 m na 450.  Strmica povsem opraviči svoje ime.  Kolesarji 
smo garali v hrib, preklinjali in se spraševali »Ali nam je res treba 
tega«. Klanca pa nikakor ni hotelo biti konec, še več, čedalje bolj 
se je postavljal pokonci. Ko pa misliš, da si prispel na vrh  in boš 
malo oddahnil, te pot na križišču levo, spet vodi v nov hrib proti 
Mirni vasi in Rojam. Sam pri sebi se sprašujem, kaj bom napisal 
v svoj dnevnik, trpim kot Ana Frank, nemška judovska najstnica, 
znana po svojem dnevniku – Dnevniku Ane Frank, ki je ravno 
na današnji dan leta 1945 umrla v nacističnem koncentracijskem 
taborišču Bergen-Belsen. Končno pride odrešilni spust v dolino, 
po razgibani poti se peljemo skozi Štatenberk in Ornuško vas, da 
ne bi preveč uživali v vožnji pa se nam pridruži še veter, seveda v 
nasprotni smeri. Počasi bi se prileglo že kakšno pivce, toda nikjer 
nobene gostilne ali bifeja. Pri Radni vasi začenjamo naslednji sklop 
hribčkov in klancev, preko Bitne vasi in Čilpaha pridemo na Vrh 
pri Trebelnem, dosežemo najvišjo točko trase 549m. Hvala bogu, 
ne more iti več navzgor. Še malo pa bomo na cilju. Kdor ni v soboto 
praznoval 40 mučenikov, ja na današnjem kolesarjenju doživel 
»prijetno mučenje«.  Preko Dolenjega Zabukovja se spustimo na 
cilj na Trebelnem. Opravili smo pot dolgo 46 km in skoraj 1000 m 

Dobrodelno kolesarjenje in pohod po obronkih 
občine Mokronog-Trebelno 
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višinske razlike.  Na koncu nas je čakal odličen golaž in lep sončen 
dan – ja tudi vreme je bilo na naši strani.

Kdo je bil zmagovalec?  Danes je zmagala solidarnost, dobro-
delnost, dobra volja in želja po pomoči tistim, ki to pomoč zares 
potrebujejo.  Naredili smo nekaj dobrega zase in za skupnost v 
kateri živimo. Na prireditvi in aktivnostih pred prireditvijo smo 
zbrali 2.700,00 €, ta znesek bo v  celoti namenjen za nakup špor-
tnega invalidskega vozička.

S tem lepim sporočilom in z vedenjem, da smo vsi srečno, brez 
nezgod opravili s progo, smo si lahko samo zaželeli – »se vidimo 
naslednje leto na četrti izvedbi ».

Kolesarček Balanček Razglasitev rezultatov 
vpisa kolesarske-pohodne 
knjige za leto 2016

V soboto zvečer, 14. januarja, smo se zbrali kolesarji in pohodniki  
v okrepčevalnici Vinkl na Trebelnem.

Ob prijetnem druženju  smo razglasili  končne rezultate vpisa v 
kolesarsko-pohodno knjigo za leto 2016. V tem letu se je vpisalo 
710 kolesarjev in pohodnikov, 300 več kot leto poprej. Številko 
vpisov potrjuje, da se je ideja dobro prijela. Dosegli smo zastavljeni 
cilj: združevati občane in ob tem narediti še nekaj dobrega za naše 
zdravje in počutje. Zmagovalec kategorije kolesarjev je ROBERT 
OŠTIR  s 104  vpisi, med pohodniki pa ANITA SLAK s 79 vpisi.

Iskrene čestitke vsem za dosežene rezultate in vsem, ki ste se 
vpisovali ter združevali in širili zdrav duh v zdravem telesu.

Vabilo velja tudi letos in tudi v okrepčevalnici VINKL ste vedno 
dobrodošli. 

Zahvala Beti Kotnik, najemnici lokala Okrepčevalnica Vinkl, 
za povabilo, pogostitev in sodelovanje pri aktivnostih, ki jih skupaj 
organiziramo.

SREČNO IN VARNO ! 

Odbojkarski veterani 
še vedno na sceni

Odbojkarski veterani Mokronoga, kljub nabranim letom in 
kakšnega odvečnega kilograma, se še vedno spopadajo s tekmeci 
na rekreacijskih turnirjih. Letos so se 4. februarja, na povabilo 
ŠD Debeli četrtek iz Metlike, udeležili 10.  tradicionalnega tur-
nirja odbojke. Ekipa Veteranov Mokronog je zasedla 5. mesto, 
3 mesto so zasedli odbojkarji iz Vinice, medtem ko so bili drugi 
organizatorji turnirja Debeli četrtek, prvo mesto pa so presene-
tljivo zasedli gorenjski odbojkarji iz Jesenic.             Mišo Hrovat

Borci sprejeli program 
dela za tekoče leto

Dne 18. 2. 2017 je bil izveden Zbor članov OO borcev za vrednote 
NOB Mokronog-Trebelno. Minulo leto je bilo zelo bogato s prire-
ditvami, s katerimi obeležujemo spomine na NOB in ohranjamo 
ter prenašamo vrednote pridobljene med NOB na mlajše rodove. 
Med dogodki je vredno omeniti srečanje učencev višjih razredov 
OŠ Mokronog s „Črnogledim humoristom“ Olegom Križanovskim, 
generalom Mirkom Mirtičem in kulturnikom Stanetom Pečkom, 
ki so vsak na svoj način, dva kot partizana, tretji kot otrok doži-
vljali strahote, ki jih prinaša vojna, največja človeška neumnost. 
V lanskem letu je bil že petič organiziran orientacijski pohod „Po 
partizanskih poteh“. Poleg organizirane proslave na Trebelnem v 
spomin na ustanovitve partizanskih enot na našem območju, smo 
koncem leta za učence osnovnih šol Mirnske in Temeniške doline 
organizirali tekmovanje v streljanju z zračno puško. Po sprejetem 
programu dela ostajajo navedene aktivnosti prioritetne. Še naprej 
pa bomo skrbeli za grobišča, spomenike in spominska obeležja, 
seveda pa tudi za priliv novih članov. Mirko Hrovat

ISKRENA HVALA VSEM IN VSAKUMOR POSEBEJ !
SLAVKO SAJE s.p; TRGOVINA BENO; TEJPA KERAMIČAR-
STVO GRADBENIŠTVO d.o.o; TRGOVINA POLONCA, JOŽE 
FINC s.p; MESARSTVO BIZJAK; IZLETNIŠKA KMETIJA 
PIŠKUR; CVETLIČARNA BARBARA; LUDVIK IGLIČ s.p; 
CVETLIČARNA PIA;  ŽAGAR ZORKO; FRIZERSKI SALON 
SONJA; BOŠTJAN CVETAN s.p; KAMNOSEŠTVO MEGLIČ; 
MOLTARA DRAGO s. p; NATURA M - prodaja zdrave pre-
hrane; OKREPČEVALNICA VINKL; AVTOSERVIS RESMAN; 
BEVC ALOJZ s.p; MIM MESARSTVO d.o.o; BOŠTJAN ŠTRAVS 
s.p; GOSTILNA DEU; ANITA ZORE s.p; VINI d.o.o; KRAGELJ 
PETER s.p; JAMŠEK d.o.o-industrijska prodajalna DANA; 
TERMON d.o.o; PEKARNA MOKRONOG; VETERINARSKA 
AMBULANTA REP; PGD TREBELNO.
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Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Novo mesto je v 
sodelovanju s šmarješko občino organizirala regijsko proslavo 
za Dolenjsko in Belo krajino, v počastitev dneva civilne zaščite. 

Slovesnost je potekala v torek, 7. marca 2017, ob 17. uri  v Osnovni 
šoli Šmarjeta.

Vsi govorci – šmarješka županja Bernardka Krnc, poveljnik štaba 
za CZ za Dolenjsko Klemen Gorše (z novim letom ga je zamenjala 
Janja Brulc) in slavnostni govornik, vodja Izobraževalnega centra 
za zaščito in reševanje RS Janko Petrovič, so izrazili zahvalo 
vsem, ki pomagajo v naravnih in drugih nesrečah in prispevajo, 
da se vsi v naši državi počutimo bolj varno. Posredovanja so vse 
bolj zahtevna, zato brez izobraževanj ne gre, veliko nesreč pa ni 
mogoče predvideti.

»Naš sistem pomoči je uveljavljen in dobro deluje, a 
najpomembnejši člen ste ljudje –reševalci, ki pomagate in si 
prizadevate, da so v nesrečah čim manjše posledice za ljudi in da je 
čim manjša tudi materialna škoda. Odlikujejo vas prostovoljstvo, 
solidarnost, ljubezen do bližnjega,« je nagrajencem izrekel Petrovič.

BRONASTI ZNAK Civilne zaščite kot priznanje za požrtvovalno 
in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči so 
podelili 8 posameznikom, med katerimi sta bila tudi Franc Peterle, 
ki je dolgoletni član PGD Velika Strmica in Tone Grabnar, aktivni 
član PGD Trebelno. Ostali prejemniki: dr. Zdenko Šalda, Renata 
Brunskole, Jernej Ramovš in PGD Stara vas – Loka.

SREBRNI ZNAK civilne zaščite za posebne zasluge in poseben 
prispevek pri razvijanju in krepitvi varnosti pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ob 
naravnih in drugih nesrečah so prejeli trije posamezniki (Franc 
Škufca, Alojz Sladič in  Zalka Klemenčič) ter tri prostovoljna 
gasilska društva. To so: PGD Otočec, PGD Vavta vas in PGD 
Velika Loka. 

Mojca Pekolj, direktorica OU

Zgodbe in pričevanja
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Trebnje je 11. 

marca v Domu starejših občanov Trebnje izpeljalo redni občni zbor, 
na katerem so posebnim ponosom predstavili prvi del zbornika 
Temeniška in Mirnska dolina med vojno za Slovenijo leta 1991, 
ki nosi naslov ZGODBE IN PRIČEVANJA. Urednik Brane PRA-

ZNIK (tudi avtor besedi-
la, fotograf in ilustrator) 
v uvodniku 194 strani 
obsegajoče knjige zapiše: 
„V zborniku ne iščemo 
absolutne resnice, tem-
več dogajanja opisujejo 
skupine posameznikov (z 
raziskovalnima nalogama 
učencev dveh osnovnih šol 
pod vodstvom mentorjev 
in v dogovoru z OZVVS 
Trebnje) in s pričevanjem 
veteranov, udeležencev teh 
dogodkov. Med zbiranjem 
podatkov smo naleteli na 
številne dileme in vpra-
šanja… med drugim, ali 
je bilo na Medvedjeku sploh nujno, da je prišlo do oboroženega 
spopada…“ Skratka, knjiga je hvalevredna priloga k resnici osa-
mosvojitvene vojne in v veselje mi je bilo videti grb Občine Mokro-
nog-Trebelno med tistimi, ki so prispevali k njenemu izidu. Knjigo 
lahko naročite pri sekretarju OZVVS Trebnje, tel.: 040 655 005.

Na občnem zboru so najzaslužnejšim članom združenja podelili 
priznanja OZVVS. Med dobitniki sta bila tudi občana naše obči-
ne. Stane FLORJANČIČ iz Štatenberka je dobil bronasto plaketo, 
Franc SMOLE s Trebelnega pa je za aktivno sodelovanje prejel 
zahvalo združenja. 

Stane Florjančič in Franc Smole

Franc Peterle in Tone Grabnar

Regijska prireditev ob 1. marcu, dnevu civilne zaščite
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Ocenjevanje vin v Bitovski 
gori 

Štirinajsto leto zapored so se vinogradniki vinske gorice Bitovska 
gora zbrali na srečanju vinogradnikov te vinske gorice. Letos je bilo 
zbranih manj vzorcev vin kot običajno, in sicer  29 vzorcev. Kot 

vedno, je bilo največ vzorcev cvička, 
dolenjskega belega vina ter franki-
nje. Manj pa je bilo sortnih vin. 

Po pogostitvi, za katero je poskr-
bel za to zadolženi vinogradnik, so 
se razglasila najboljša pridelana vina 
letnik 2016 ter bila okronana kralj 
cvička in cvičkova princesa. Najvišjo 
oceno med cvički in naziv kralja 
cvička vinske gorice Bitovska gora je 
prejel Roman Pucelj. Drugo najvišjo 
oceno za cviček so prejelo kar trije 
vinogradniki. Soglasje ocenjevalcev 
pa je bilo, da bo letošnji naziv cvičk-
ove  princese pripadal Marti Vrščaj. 

Leto 2016 je bilo izjemno leto, s či-
mer so se strinjali vsi vinogradniki. 

Narava je bila to leto vinogradnikom 
zelo naklonjena, pridelki so bili obilni 

in zelo kakovostni. Ker je pijače obilo,  bo v vinskih goricah to leto 
večkrat veselo.

Za zaključek lahko navedem samo to, da so lahko vsi vinogra-
dniki ponosni na svoje delo. 

Jerneja Dragan

KO Rdečega križa obvešča 
in vabi
V nedeljo, 9. 4. 2017, bodo med 8.00 in 11.00 uro, 
v društvenih prostorih, na naslovu Pod gradom 2, Mokronog, 
potekale meritve holesterola, krvnega tlaka in sladkorja. 

Prijazno povabljeni vsi. 

Marta Vrščaj in Roman Pucelj

Potomki dočakali 
pomladno rez

V občini Mokronog-Trebelno živita dve potomki najstarejše 
vinske trte na svetu, ena v Vinskem vrhu na Trebelnem (posvojena 
leta 2002) in druga v Vrhu nad Ostrožnikom (2011). 

V soboto, 11. marca 2017 smo se v Vinskem vrhu zbrali vino-
gradniki Vinogradniškega društva Trebelno, na čelu s predsedni-
kom g. Zvonetom Kotnikom in povabljeni gostje: župan g. Anton 
Maver, vinska kraljica Slovenije, gdč. Maja Žibert – tudi članica 
VD Mokronog, podpredsednik Zveze društev vinogradnikov 
Dolenjske Miran Jurak in predsednik DV Mokronog Toni Bulc 
s člani. Oskrbnik trte, g. Lojze Dragan je obrezovalcem v živo 
predstavil način obrezovanja, preden jih je povabil k delu. Trta se 
namreč ne ponaša samo s slavno mamo, temveč tudi z domiselno 
oblikovanim in negovanim Urbanovim križem.  Seveda tudi brez 
vinogradniške malice ni šlo.

Utečena ekipa je tudi v Vrhu prijela za škarjice in pod nadzorom 
skrbnika trte Tonija Bulca uspešno obrezala potomko z maribor-
skega Lenta, pa tudi tri hčere, ki so zrastle iz njenih šparonov. Za 
„lon“ so rezači od gospodarja dobili trsno cepljenko potomke in 
še stekleničko lanskega potomkinega vina. 

Oba koristna in hkrati družabna dogodka sta se zgodila v sklo-
pu programa v počastitev občinskega praznika. Zaključila sta se 
ob zvokih frajtonarije Zvoneta Muhiča, kot se za trto in praznik 
spodobi.   

Zapisal Toni Bulc

Najlepša hvala,
je na vrhu pisma napisala vodja Podmladka Sorških orgličarjev 

in nadaljevala:
Res je lepo pogledati fotografije, poslušati posnetke in obujati 

lepe spomine na srečanja z ljudmi, s katerim smo povezani preko 
vašega festivala. 

Sicer smo bili pa v tednu šolskih počitnic zelo delavni. Obiskali 
smo 7 enot vrtcev v Medvodah, predstavili orglice, igrali otroške 
in naše skladbice, peli in otroke in vzgojiteljice navdušili z zgodbo 
o škratu Čakcu, ki v Mokronogu vsako leto čaka orgličarje. In 
zelo zanimivo, veliko otrok ima doma orglice in želijo, da bi se 
jih učili igrati. 

Še enkrat hvala in vse dobro!  Zdenka Bregant
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Nekoč, v starih časih,
je res prav luštno b‘lo…
  (ljudska)

Z ovratnico pa še ne
Moški pevski zbor KUD Emil Adamič, 

popolnoma izsušen od napornih pevskih 
vaj, zasede skoraj abonentsko mizo v 
gostišču Zlata kaplja. Kakšno vižo pred 
polnočjo, sredi najlepšega razpoloženja, 
se na vratih prikaže Duška. V rokah drži 
pasjo ovratnico. Zborovodja Stane Peček 
takoj vstane, reče nekaj kot “No, lep hudič!” 
in oba z Duško izgineta. Čez dobrih pet-
najst minut se zborovodja vrne in preden 
uspe razložiti, pride iz pevskega omizja 
komentar:

“Saj tudi moja včasih pride pome, s pasjo 
ovratnico pa še ne!”

Je potem imelo sploh še kak smisel raz-
lagati, da je ženi ušel labradorec.

Tako hudo!
Franci Okorn, kraljevsko okrogel te-

norist, je veljal med pevci za človeka, ki 
nikoli ne preklinja. Pa je naneslo, da je 
začel pripovedovati o slabi izkušnji z nekim 
obrtniškim mojstrom.

“Bil sem tako hud,” je rekel, “da sem 
kar zaklel!”

To je bilo tako presenetljivo, da je omizje 
kar obmolknilo. Prvi se je znašel hudomu-
šni Ciril Tratar in zaskrbljeno vprašal: 

“Kaj si pa rekel?”
“Mejdun!” pove Franci.
“Uf, porkamadona, tako hudo?!”

Kar dolga doba
Pevec Peter Camloh, ki ga že nekajkrat 

ni bilo na vajah, pride z novo pričesko.  
»Imaš pa novo frizuro!« malce zajedljivo 

opazi zborovodja. 
»Zborovodja,« ga informira predsednik 

zbora Stane Sebanc, »medtem, ko ga ti nisi 
videl, je bil že enkrat na balin ostrižen!«

Kazen pride prej ali slej
Zborovodja Stane Peček, v pevski oble-

ki, pred kulturnim domom čaka pevce. 
Mimo pride Janez Pungartnik, knjižničar 
v Mokronogu. 

„Greste spet na britof fušat?“
„Do sedaj se ni še nobeden pritožil!“
„Pa si kdaj pomislil, koliko tistih, ki ste 

jim peli ob slovesu, te na onem svetu čaka 
s šibo?”

Pomen sajenja medovitih 
rastlin

Prebujanje pomladi je tako rekoč že čutiti v zraku. Vse daljši 
dnevi nas vabijo v naravo in prebujajo življenjsko energijo, ki je v zim-
skem času nekoliko zastala in počivala v pričakovanju pomladi. Tudi 
narava se prebuja in vsak čas bo zacvetela v vsej barvni lepoti. Čebele 
se bodo letošnjo zimo dodobra spočile, saj jim mraz ni dopuščal, da bi 
zapuščale varno in toplo gnezdo. Sonce in toplota jih bosta privabila 
na plano in začele bodo iskati prvo spomladansko pašo. Kar naenkrat 
jih bomo lahko opazovali, kako letajo iz cveta na cvet, in prisluhnili 
njihovemu brenčanju. Hrano jim bodo ponudile prve znanilke pomladi, 
med katere sodijo vrba, resa, zvončki, telohi, trobentice, leska … To so 
rastline, ki jih imenujemo medovite rastline in ki s svojimi sladkimi 
izločki v obliki medičine in cvetnega prahu dajejo čebelam hrano in 
omogočajo njihov razvoj. Medovite rastline rastejo na poljih, kjer jih 
kmetje sejejo na večjih površinah, kot so facelija, ajda, detelja, oljna 
ogrščica, sončnice ... Tudi gozdovi so bogati s temi rastlinami. Najdemo 
jih tudi na travnikih in na manjših površinah, kjer jih sadimo z name-
nom, da krasijo našo okolico, pa naj bodo to okrasni vrtovi, zasaditve 
poti, skalnjaki, čebelnjaki, okrasno balkonsko korito, zeliščni nasadi, 
parki, javne površine …  

Čebelarska zveza Slovenije s svojimi aktivnostmi že več let spodbuja 
sajenje medovitih rastlin. Če razumemo, da so čebele eden najpomemb-
nejših živalskih organizmov na planetu, bomo znali pritrditi pobudi 
Čebelarske zveze Slovenije in tudi na svoji mikro lokaciji poskrbeli za 
saditev medovitih rastlin in tako naredili nekaj dobrega za ohranitev 
čebel in okolja, v katerem živimo. Čebele bodo še naprej vestno opra-
vljale svoje osnovno poslanstvo, to je opraševanje rastlin, in poskrbele 
za hrano, ki je za obstoj človeka nujno potrebna. 

Kaj lahko sami naredimo za čebele?
Na pripravljene grede posadimo predvsem trajnice. To so rastline, ki 

vsako pomlad na novo odženejo, rastejo, cvetijo in jeseni pomrznejo do 
tal, v zemlji pa ostanejo novi brsti, ki odženejo naslednje leto. Dobra 
lastnost trajnic je to, da z njimi ni večjega dela in ob pestri zasaditvi je 
taka greda zanimiva skozi vse leto.

Od medovitih trajnic so za čebele pomembnejše črni teloh (Hellebo-
rus niger), spomladanska resa (Erica herbacea), zlata rozga (Solidago 
species), žepek (Saturea montana), razni sedumi ali homuljice, od di-

šavnic pa poprova meta (Mentha pulegium), timijan (Thymus vulgare), 
žajbelj (Salvia officinalis) in druge. 

Ob robovih gred ali robovih parcel lahko posadimo manjše medeče 
grmičevje. Sem spada navadna leska (Corylus avellana), večina vrst 
vrb oziroma mačic (Salix sp.). Od okrasnih rastlin zelo dobro medijo 
navadni liguster (Ligustrum vulgare), bradavec (Cariopteris incana), 
hibiskus (Hibiscus syracus), vse vrste drenov (Cornus sp.), vse vrste 
kovačnikov ali lonicer in mnoge druge.

Na večjem prostoru pa zasadimo medečo drevnino. Tu pazimo, da 
ima drevo zares dovolj prostora, da lahko nemoteno raste. Sadimo v 
glavnem lipe (Tilia platiphylos), vse vrste javorjev (Acer sp.), divje češnje 
(Prunus avium), divji in pravi kostanj; od tujerodnih pa paulovnijo 
(Paulownia tomentosa), trnato gledičevko (Gleditsia triacanthos L.), 
cigarar ali katalpo (Catalpa ovata), tulipanovec (Liriodendron tulipifera 
L.), grmasto amorfo (Amorpha fruticosa L.), mehurnik (Koelreuteria 
paniculata Laxm.), japonsko soforo (Sophora japonica L.), in evodijo 
(Tetradium daniellii ), pa še nekatere druge. 

Naštete rastline so zelo dobre medonosne rastline in jih je možno 
kupiti v naših vrtnarijah, večina naštetih vzorčno raste tudi v okolici 
sedeža Čebelarske zveze Slovenije. 

Pri sajenju dreves in grmov bodimo pozorni na velikost sadilne 
jame, ki mora biti dovolj široka in dovolj globoka. Korenin nikoli ne 
upogibamo ali zvijamo, vedno izkopljemo jamo, da lahko rastlino brez 
težav vanjo posadimo. Na dno jame lahko dodamo plast preperelega 
hlevskega gnoja ali komposta, ki ga prekrijemo z dva do tri centimetre 
žive prsti. Če sadika potrebuje oporo, jo v tej fazi tudi postavimo, ka-
mor jo lahko privežemo, če to počnemo kasneje, lahko poškodujemo 
korenine. Rastlino vložimo v jamo in zagrnemo korenine do polovice, 
nato rahlo potlačimo in zasujemo do vrha. Na koncu vedno obilno 
zalijemo z okoli deset litrov vode. 

Pri sajenju trajnic pazimo, da so zdrave in imajo lepo razvite korenine. 
Upoštevamo tudi njihovo končno razrast, da ne posadimo preblizu eno 
zraven druge. Na koncu vedno obilno zalijemo.

V Sloveniji je okoli tri tisoč različnih vrst rastlin, vendar pa vse niso 
enako gospodarsko pomembne za čebelarstvo, od teh jih je za čebele 
zanimivih okoli tisoč, na katerih lahko najdejo nektar ali cvetni prah. 
Smiselno je posaditi tiste rastline, ki cvetijo in dajejo pelod ter nektar v 
času, ko v naravi ni paše. Čebelarji pravimo, da v času, ko v naravi vlada 
brez pašno obdobje. V tem času je vsaka sveža kapljica nektarja ali košek 
obnožine v panju še kako dobrodošel. Naše čebele nam bodo hvaležne.

Jure Justinek, Nataša Klemenčič Štrukelj
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K R I M I N A L I T E T A

Preventivni nasveti pri 
delu v vinogradu, polju, 
sadovnjaku in vlomi v 
vozila 

Ko izvajate razna dela, ne puščajte objektov odklenjenih, niti v 
primeru, da objekt zapustite za krajši čas. Veliko tatvin smo beležili 
ravno v takšnih primerih.

Ob tem še posebej opozarjamo na primerno varovanje bančnih 
kartic. V nobenem primeru ne hranite skupaj bančne kartice in 
PIN kode (nekateri občani imajo PIN številko napisano kar na kar-
tici). V primeru tatvine, storilci običajno opravijo dvig denarja na 
bančnih avtomatih še preden žrtev uspe preklicati bančno kartico.

V kolikor kljub vsej previdnosti vseeno postanete žrtev kaznivega 
dejanja, obvestite policiste na PP

Trebnje na tel. št. 07 34 62700, po elektronskem naslovu pp_treb-
nje.punm@policija.si ali na številko 113. V kolikor pa želite, da se 
vodja policijskega okoliša zglasi pri vas doma, ker ste postali žrtev 
kaznivega dejanja, potrebujete pomoč ali nasvet policije, imate 
konkretne varnostne probleme na območju vaše lokalne skupno-
sti, želite predlagati ukrepe ali dejavnosti za izboljšanje varnosti 
v vašem okolju, ali ker želite neformalni razgovor, pa lahko pišete 
na elektronski naslov  janez.mirtic@policija.si

Nasveti za večjo varnost motoristov
V začetku pomladi se pričenja motoristična sezona. Za ta čas je 

značilno, da je asfaltna površina še vedno hladna in ne omogoča 
optimalne oprijemljivosti pnevmatik, zaradi zime pa je lahko na 
vozišču veliko udarnih jam in peska od zimskega posipa. Motoristi 
naj se poleg tega tudi zavedajo, da njihove sposobnosti obvladova-
nja motornega kolesa najverjetneje še vedno niso na ravni tistih 
iz prejšnjega leta.

Voznikom motornih koles in koles z motorjem policisti svetu-
jemo:

Pred vožnjo preverite zračni tlak v pnevmatikah in jih v prvih 
kilometrih vožnje primerno ogrejte. 

Pri vožnji dosledno uporabljajte zaščitno motoristično čelado. 
Pravilno si jo zapnite. Čist vizir vam omogoča potrebno vidljivost. 

Ne pozabite na oblačila s ščitniki. 
Motorno kolo je ozko, zato vas pri večji hitrosti drugi prometni 

udeleženci hitro lahko spregledajo. Naj bo vaša hitrost primerna 
okoliščinam, da vas bodo drugi pravočasno opazili, pa tudi vi njih. 

Poskrbite tudi, da boste čim bolj vidni. Na motornem kolesu 
imejte vedno prižgane luči. Nosite zaščitna oblačila s čim več 
odsevniki (nalepkami, trakovi) in čelado svetle barve. Nosite tudi 
odsevni brezrokavnik. 

Pri vožnji skozi levi ovinek se odmaknite od ločilne črte na 
sredini vozišča, sicer bo vaša glava brzela tudi meter globoko po 
smernem vozišču za nasprotni promet. 

Hitrost in način vožnje motornih koles še posebej prilagodite v 
prvih minutah deževja.

Če vaše motorno kolo nima zavornega sistema ABS, v dežju ali 
na spolzkem vozišču ne zavirajte na talnih označbah. 

Izogibajte se asfaltnim površinam, na katerih je posut pesek, 
razlito olje ali podobno (predvsem v ovinku). 

Reakcijski čas v idealnih pogojih je 0,6 - 0,8 sekunde, v cestnem 

prometu v povprečju 1 sekundo, pri nezbranem ali utrujenem 
vozniku pa že 2 sekundi ali več. 

Zavorna pot do ustavitve je pri hitrosti 100 km/h 40 metrov. Pot 
ustavljanja je seštevek reakcijske in zavorne poti. 

Ne vozite, če ste uživali alkohol, mamila, psihoaktivna zdravi-
la ali ste utrujeni. Sicer to lahko hitro postane vaša zadnja vožnja. 

Janez Mirtič, Vodja policijskega okoliša

V prvih dneh pomladi bodo občani intenzivno pričeli z raznim gospo-
darskimi deli. Gre predvsem za dela v vinogradih, poljih, sadovnjakih in 
nabiranje gozdnih sadežev. Glede na to, da smo v preteklih letih beležili 
večje število kaznivih dejanj vlomov v vozila in tatvin iz vozil, pa tudi 
vlomov v zidanice oz. stanovanjske hiše ravno v tem času, občane opo-
zarjamo predvsem na naslednja samozaščitna ravnanja:
- iz vozila vedno izvlecite kontaktne ključe, zaprite vsa okna in vrata ter 
zaklenite vozilo. Pri tem  pa ne pozabite na prtljažnik.
- v vozilu ne puščajte vrednejših predmetov. Tu gre predvsem za denar-
nice, kreditne kartice, torbice, kovčke, jakne in podobno. Ti predmeti 
privabljajo tatove in povečujejo verjetnost, da bo vlomljeno ravno v 
vaše vozilo.

Dopisujte v Odsev
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OBJAVA 
javnih razpisov 

iz sredstev občinskega proračuna

Občina Mokronog-Trebelno na podlagi pozitivnega 
mnenja o skladnosti državne pomoči št. K-BE 
047-2241170-2016 z dne 06.07.2015 in v skladu 
24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 
32/15), Pravilnika o sofinanciranju programov na 
področju kmetijstva v Občini Mokronog-Trebelno 
za programsko obdobje 2015 - 2020 (Uradni list RS, 
št. 55/15), objavlja

J A V N I    R A Z P I S
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in 

spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v 
Občini Mokronog-Trebelno za leto 2017

I.  SPLOŠNI DEL
 
I.  IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ NE-

POSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 
8230 Mokronog

II.  PREDMET JAVNEGA RAZPISA
(glej preglednico spodaj)

III.  UPRAVIČENCI

Upravičenci do pomoči, so:
ü pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem 

za mikro podjetja, dejavna v  primarni kmetijski 
proizvodnji, oziroma, v primerih ukrepov po 
členih 14, 15, 28 in 29 Uredbe Komisije (EU) št. 
702/2014, primeru ukrepa po členu 43 Uredbe 
Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v gozdar-
skem sektorju, imajo sedež na območju občine 
in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev 
ter imajo v lasti oz. zakupu kmetijska zemljišča, 
ki ležijo na območju občine;

ü pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za 
mikro podjetja v primerih ukrepov za pomoči de 
minimis  po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, 
imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je 

vpisano v register kmetijskih in ima sedež  na 
območju občine;

ü registrirana stanovska društva in interesna 
združenja v primeru ukrepa za podporo delova-
nju društev, ki delujejo na področju kmetijstva, 
gozdarstva, čebelarstva in podeželja na območju 
občine in imajo sedež oz. podružnico v Občini 
Mokronog-Trebelno in izvajajo programe pre-
težno za prebivalce občine Mokronog-Trebelno.

IV.  SPLOŠNI POGOJI  ZA PRIDOBITEV 
SREDSTEV

ü Sredstva za izvajanje programov na področju 
kmetijstva v občini Mokronog-Trebelno se za-
gotavljajo v proračunu Občine Mokronog-Tre-
belno. Višina sredstev je določena z Odlokom o 
proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 
2017 (Ur. list RS, št. 82/16).

ü V kolikor bo glede na število vlog in odobre-
no višino upravičenih stroškov predvidenih 
sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem 
upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno 
znižala.

ü Najvišji zneski pomoči po posameznih ukre-
pih, določeni v členih od 13. do vključno 16. 
pravilnika, ne smejo preseči najvišjih zneskov 
pomoči določenih v členih 14, 15, 28 in 29 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ne glede na 
to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti 
financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno 
financira iz sredstev EU.

ü Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 
702/2014 se lahko kumulira z vsako drugo 
državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi 
stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, 
če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje 
intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se 
uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 702/2014.

ü Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 
702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) 
in člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi 
z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako 

kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali 
znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komi-
sije (EU) št. 702/2014.

ü Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 
702/2014 se ne sme kumulirati s podporo de 
minimis v smislu Uredbe Komisije (EU) št. 
1408/2013, glede na iste upravičene stroške, če 
bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost 
pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v 
Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

ü Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z 
državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi 
stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za fi-
nanciranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo 
presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek 
pomoči. Pomoč de minimis, dodeljena v skladu 
z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko 
kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v 
skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do 
zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012. 
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira 
s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z 
drugimi uredbami de minimis do ustrezne 
zgornje meje (200.000,00 EUR).

ü Sredstva za ukrepe po tem pravilniku, ki se iz-
vajajo na območju Občine Mokronog-Trebelno, 
se dodeljujejo v določeni višini za posamezne 
namene kot nepovratna sredstva v obliki dotacij 
ali v obliki subvencioniranih storitev.

ü Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 
se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni 
učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če 
je vloga za pomoč predložena pred začetkom 
izvajanja projekta ali dejavnosti.

ü Sredstva pomoči se lahko dodelijo v primeru, 
kadar ta predstavlja spodbudo za izvedbo 
projekta oziroma je pomoč nujno potrebna za 
ohranjanje stabilnosti in doseženega nivoja 
kmetijske pridelave, preprečevanje zaraščanja 
kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti.

ü Upravičenec, ki je za določen ukrep že prejel 
državno pomoč v razpisani višini, ne more 
ponovno kandidirati na tem javnem razpisu.

ü Društva se lahko prijavljajo le na ukrepe, pri 
katerih je navedeno, da so upravičenci društva.

ü Sredstva se bodo nakazovala po podpisu pogod-
be o dodelitvi, in sicer 30. dan po predložitvi 
zahtevkov z vsemi zahtevanimi verodostojnimi 
dokazili o izvedenih nalogah. Zahtevek je po-
trebno vložiti najkasneje do 30.11.2017.

ü Občina izplačuje upravičencem sredstva do sku-
pne vrednosti, določene za posamezni namen. 

ü Upravičenci uveljavljajo pravico do pomoči na 
podlagi vloge na javni razpis in dokumentov, ki 
so navedeni v javnem razpisu.

ü O dodelitvi sredstev upravičencem po tem 
pravilniku, odloča strokovna komisija, ki je 
imenovana s strani župana, odloča pooblaščena 
oseba.

ü Zoper odločitev lahko upravičenec vloži pritož-
bo v roku 8 dni po prejemu sklepa. Odločitev 
župana je dokončna.

ü Obveznosti med Občino Mokronog-Trebelno 
in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo, 
v kateri so opredeljene posamezne naloge, roki 

UKREPI: Višina sredstev

SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO                                                  
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo 
(14. člen – Podukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 4.000 €;
15. člen – Podukrep 2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 500 €)
2. Pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč (v skladu s 15. in 43. 
členom Uredbe Komisije 702/2014/EU);
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (v skladu z 28. členom Uredbe Komisije 
702/2014/EU);
4. Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih 
gospodarstvih (v skladu s 29. členom Uredbe Komisije 702/2014/EU).

4.500 €

400 €

300€

300€

POMOČI DE MINIMIS
2. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov 
ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji; (21. člen)                                1.000 €

OSTALI UKREPI OBČINE
5. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in 
razvoja podeželja (podlaga za izvedbo ukrepa je veljavna zakonodaja s področja 
javnih financ)

3.500  €                                 
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za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil. 

V. NADZOR IN SANKCIJE

(1) Namensko porabo proračunskih sredstev 
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v 
občini, pridobljenih po tem pravilniku oz. javnem 
razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih 
občinska strokovna služba, pristojna za področje 
kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo po-
oblasti župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi 
nadzorni odbor občine.

(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe 
sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva 
v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi 
obrestmi, če se ugotovi:
- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti 

nenamensko porabljena;
- da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve 

sredstev navajal neresnične podatke;
- da je upravičenec za isti namen in iz istega na-

slova že pridobil finančna sredstva.

V navedenih primerih ugotovljene nenamenske 
porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do 
pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji 
dve leti.

VI. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV ZA 
POSAMEZNE NAMENE, UPRAVIČENI STRO-
ŠKI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi 
naslednjih meril, ki bodo upoštevana pri dodelje-
vanju proračunskih sredstev:

II. UKREPI
1. POMOČ ZA NALOŽBE V OPREDMETE-

NA ALI NEOPREDMETENA SREDSTVA NA 
KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH V ZVEZI S 
PRIMARNO KMETIJSKO PROIZVODNJO (14. 
člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)  

Namen ukrepa:
(1)Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od nasle-

dnjih ciljev:
- izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti 

kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem 
stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preu-
smeritvijo proizvodnje;

- izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer 
ali standardov za dobrobit živali, če zadevna 
naložba presega veljavne standarde Unije;

- vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, 
povezane z razvojem, prilagajanjem in moder-
nizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do 
kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem 
zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in 
vodo

- povečanje lokalne pridelave hrane in samooskrbe 
občine;

- preprečevanje zaraščanja podeželja in ohranjanje 
tipične kulturne krajine v občini;

(2) Pomoč se ne dodeli za:
- nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in 

letnih rastlin;
- zasaditev letnih rastlin;
- dela v zvezi z odvodnjavanjem; 
- nakup živali in samostojen nakup kmetijskih 

zemljišč;
- naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo 

pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih 
od začetka njihovega delovanja;

- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 
dokumentacije;

- investicije, ki se izvajajo izven območja občine;

- investicije, ki so financirane iz drugih javnih 
virov Republike Slovenije ali EU, vključno s 
sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;

- stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
- obratna sredstva.

(3) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva 
za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospo-
darstev,

Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in 
pašnikov.

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospo-
darstev            

Višina razpisanih sredstev znaša: 4.000,00 €.                                      

Namen ukrepa:
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko 

in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospo-
darstvih.

Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za 

novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospo-
darskih poslopij na kmetiji;

- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije 
hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji, ki 
služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ure-
ditev izpustov (stroški materiala);

- stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije do 
njene tržne vrednosti; razen traktorjev

- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme 

v rastlinjaku;
- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neu-

godnimi vremenskimi razmerami (protitočne 
mreže za nasade nad 0,3 ha skupnih površin);

- stroški nakupa računalniške programske opre-
me, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagov-
nih znamk.

Upravičenci do pomoči so:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kme-

tijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine 
in  imajo sedež na območju občine ter katerih 
naložba se izvaja na območju občine;

- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opra-
vljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih 
površin. 

Pogoji za pridobitev:
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo 

investicije, če je s predpisi s področja gradnje 
objektov to potrebno;  

- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter 
dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do 
sofinanciranja;

- za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) 
člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov 
na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo 
za pridobitev pomoči; 

- ponudbe oziroma predračun za načrtovano 
naložbo;

- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska 
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če 
rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni 
potekel;

Intenzivnost pomoči: 
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetij-

skih gospodarstvih, vendar najvišji znesek po-
moči lahko  znaša 5.000 EUR. Vrednost celotne 
investicije ne sme presegati 50.000 EUR (majhne 
investicije) brez DDV. 
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži 

nosilec kmetijskega gospodarstva. 

Podukrep 1. 2 Urejanje kmetijskih zemljišč in 
pašnikov          

Višina razpisanih sredstev znaša: 500,00 €

Namen ukrepa:
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kme-

tijskih zemljišč in pašnikov.

Upravičeni stroški:
- stroški urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov 

za površine nad 0,3 ha,
- stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega 

zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki); 
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromeliora-

cije; 
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregradi-

tev pašnikov z ograjo;
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za 

živino.

Upravičenci do pomoči:
- posamezna kmetijska gospodarstva in ali več 

kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno 
naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost 
ipd.), vpisana v register kmetijskih gospodarstev, 
ki ležijo na območju občine in imajo sedež na 
območju občine ter katerih naložba se izvaja na 
območju občine;

- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opra-
vljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih 
površin. 

Pogoji za pridobitev:
- ustrezna dovoljenja oziroma projektna doku-

mentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh 
stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;

- predračun stroškov, za katere se uveljavlja po-
moč;

- kopija katastrskega načrta ali izris obravnava-
nega GERK-a s podatki in program del,  ki ga 
pripravi pristojna strokovna služba, kadar je 
predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč 
ali nezahtevna agromelioracija;

- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe 
v primeru zakupa zemljišča;

Intenzivnost pomoči: 
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetij-

skih gospodarstvih. 

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži 
nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma poobla-
ščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih 
gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo. 

2. POMOČ ZA ZAOKROŽITEV (KOMASACI-
JO) KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ (15. 
člen in 43. člen uredbe komisije (EU) št. 702/2014                                                

Višina razpisanih sredstev  znaša 400,00 €.

Namen ukrepa:
Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih zemljišč za 

zmanjšanje razdrobljenosti in racionalnejšo rabo 
kmetijskih zemljišč.

Upravičeni stroški:
- stroški pravnih in upravnih postopkov pri med-

sebojni menjavi kmetijskih zemljišč, vključno s 
stroški pregleda.

Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, ki imajo zemljišča, 

vključena v zaokrožitev na območju občine, so 
vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ležijo 
na območju občine in imajo sedež na območju 
občine. 
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Pogoji za pridobitev:
- načrt o nameravani zaokrožitvi kmetijskih oziro-

ma gozdnih zemljišč (kopija katastrskega načrta 
ali izris obravnavanih GERK-ov s podatki), 

- mnenje o upravičenosti zaokrožitve pristojne 
strokovne službe;

- predračun (ocena upravičenih stroškov).

Intenzivnost pomoči:
- do 100% upravičenih stroškov pravnih in uprav-

nih postopkov, vključno s stroški pregleda.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži 

nosilec kmetijskega gospodarstva. 

3.  POMOČ ZA PLAČILO ZAVAROVAL-
NIH PREMIJ (28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 
702/2014)

Višina razpisanih sredstev  znaša 300,00 €.

Namen ukrepa:
Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih 

premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z na-
menom kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov: 
– naravnih nesreč; 
– slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče ena-

čiti z naravnimi nesrečami, in 
– drugih slabih vremenskih razmer; 
– bolezni živali ali škodljivih organizmov na ra-

stlinah; ter
– zaščitenih živali. 

S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da 
zavarujejo svoje pridelke pred posledicami škodnih 
dogodkov iz prejšnjega odstavka.

Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, 

vključno s pripadajočim davkom od prometa 
zavarovalnih poslov.

Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, s sedežem na območju 

občine s sklenjeno zavarovalno pogodbo za 
tekoče leto, ki je vključena v sofinanciranje po 
nacionalni uredbi za tekoče leto.

Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica, z obračunano višino 

nacionalnega sofinanciranja.

Intenzivnost pomoči:
– pomoč po tem pravilniku, skupaj s pomočjo po 

nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih 
premij za zavarovanje primarne kmetijske proi-
zvodnje ne sme preseči 65% stroškov zavarovalne 
premije. 

4. POMOČ ZA NALOŽBE ZA OHRANJANJE 
KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE NA 
KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH (v skladu s 29. 
členom Uredbe Komisije 702/2014/EU) 

Višina razpisanih sredstev  znaša 300,00 €

Namen ukrepa:
Cilj pomoči je varovanje in ohranjanje značil-

nosti kulturne in naravne dediščine na kmetijskih 
gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
– stroški naložbe v opredmetena sredstva (stroški 

za nabavo materiala za obnovo, stroški za izva-
janje del);

– investicijska dela.

Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primar-

no kmetijsko proizvodnjo in so vpisana v register 
kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na 

območju občine, ležijo na območju občine ter so 
lastniki objektov, vpisanih v register nepremične 
kulturne dediščine, ki ležijo na območju občine. 

Pogoji za pridobitev:
– stavba mora biti vpisana v register nepremične 

kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministr-
stvo, pristojno za kulturo;

– ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, v kolikor 
je le to potrebno;

– ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe s 
predračunom stroškov.

Intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov.

Najvišji skupni znesek pomoči za investicijska 
dela je 10.000 EUR letno.

5.  POMOČ ZA NALOŽBE V PREDELAVO IN 
TRŽENJE KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PRO-
IZVODOV TER NALOŽBE V NEKMETIJSKO 
DEJAVNOST NA KMETIJI – DE MINIMIS 

Višina razpisanih sredstev znaša 1.000 €.

Namen ukrepa:
Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na 

kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nek-
metijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za 

naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in 
živilskih proizvodov, ter naložbe v nekmetijske 
dejavnosti na kmetiji;

- stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti 
predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter  
nekmetijske dejavnosti na kmetiji;

- stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti 
predelave in trženja na kmetijah ter  nekmetijske 
dejavnosti.

Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s pre-

delavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi 
dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo 
na območju občine.

Pogoji za pridobitev sredstev:
- dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetij-

skem gospodarstvu;
- dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upra-

vičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje 
dejavnosti;

- dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 leti 
po zaključeni naložbi;

- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo 
investicije, če je s predpisi s področja gradnje 
objektov to potrebno;  

- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter 
dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do 
sofinanciranja;

- poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom 
stroškov;

Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov oziroma do 10.000 

EUR.

Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč 
ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli 
skupni znesek de minimis pomoči iz šestega od-
stavka 17. člena tega pravilnika.

6. PODPORA DELOVANJU DRUŠTEV S 
PODROČJA KMETIJSTVA, GOZDARSTVA 
IN RAZVOJA PODEŽELJA (106. i člen Zakona 
o javnih financah, Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 
14/13 – popr. in 101/13

Višina razpisanih sredstev znaša 3.500  €.

Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje neprofitnih 

aktivnosti in materialnih stroškov društev oz. zdru-
ženj s področja kmetijstva, gozdarstva, čebelarstva 
in podeželja iz območja občine, ki ne predstavljajo 
državno pomoč ter njihov cilj z ustanovitvijo in 
delovanjem ni pridobivanje dobička. 

Cilj ukrepa je omogočanje izvedbe programov 
dela navedenih društev oziroma združenj.

Upravičeni stroški:
- stroški povezani s predstavijo oz. promocijo 

dejavnosti društva, pomembno za razvoj kme-
tijstva, gozdarstva in podeželja kot so: splošna 
predavanja, tečaji brez pridobitve certifikata, 
krožki, strokovne ekskurzije, seminarji, udeležbe 
na posvetih, okrogle mize ipd.;

- stroški povezani z organizacijo in izvedbo različ-
nih aktivnosti društev oz. združenj, ki prispevajo 
k prepoznavnosti občine kot so: priprava gradiv, 
zloženk, objave v medijih, organizacija samostoj-
nih prireditev ipd.;

- stroški povezani z organizacijo in izvedbo različ-
nih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja kulturne 
in tehnične dediščine kmetijstva in podeželja: 
prikazi tradicionalnih domačih obrti in običajev, 
prikazi tehnične dediščine, razstave, tekmovanja 
ipd.;

- stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo 
društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, 
državnega ali mednarodnega pomena ter na 
prireditvah drugih društev in organizacij;

- materialni stroški, povezani z izvedbo progra-
mov društev oz. združenj.

Pogoji za pridobitev pomoči: 
Upravičenci predložijo naslednjo dokumen-

tacijo:
- finančno in vsebinsko ovrednoten letni program 

dela društva oz. združenja,
- seznam članov.  

Dodatni pogoj za pridobitev sredstev

1. Redna dejavnost društva
ü materialni stroški, povezani z izvedbo progra-

mov društev oz. združenj (za vsakega člana, ki 
je plačal članarino )                                                                

• do 50  članov 5 točk
• od 51 do 100 članov  10 točk
• od 101 in več članov 15 točk
• za vsako sekcijo, ki deluje v okviru društva10 točk

2. Sofinanciranje posameznih aktivnosti

A. stroški povezani s predstavitvijo oz. promocijo 
društva 30 točk

B. stroški povezani z organizacijo in izvedbo 
različnih aktivnosti društev oz. združenj        30 točk

C.  stroški povezani z organizacijo in izvedbo 
različnih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja 
kulturne in    tehnične dediščine kmetijstva in 
podeželja, 30 točk

D. stroški povezani s sodelovanjem in predsta-
vitvijo društev na prireditvah lokalnega, regional-
nega, državnega in mednarodnega pomena, 
30 točk

Upravičenci do pomoči:
Registrirana stanovska društva in interesna 
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združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, 
gozdarstva, čebelarstva in podeželja na območju 
občine in imajo sedež oz. podružnico v Občini 
Mokronog-Trebelno in izvajajo programe pretežno 
za prebivalce občine Mokronog-Trebelno.

Finančna določbe / intenzivnost pomoči:
- do 100% upravičenih stroškov.

VI. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NA-
ČIN PREDLOŽITVE

Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje 
do 21. aprila 2017 do 13. ure na naslov Občina 
Mokronog-Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokro-
nog. Pošiljke oddane po pošti morajo biti obvezno 
oddane s priporočeno pošto do 21.04.2017 (datum 
poštnega žiga na dan 21.04.2017). 

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opre-
mljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:

»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – NALOŽBE 
(posodabljanje) ali  NALOŽBE (urejanje)« 

»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – POMOČ 
ZAOKROŽITEV (komasaciojo)«

»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – POMOČ ZA 
PLAČILO ZAVAROVALNIH PREMIJ«

»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – POMOČ ZA 
NALOŽBE ZA OHRANJANJE KULTURNE DE-
DIŠČINE NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH«

»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – DOPOLNIL-
NA DEJAVNOST-DE MINIMIS«

»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – DELOVANJE 
DRUŠTEV«

Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oz. 
ne bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom 
zavržene.

VII. OBRAVNAVANJE VLOG
(1) Strokovna komisija, imenovana s sklepom 

župana Občine Mokronog-Trebelno, bo z 
odpiranjem vlog začela 24.4.2017 v prostorih 
Občine Mokronog-Trebelno. Odpiranje ne bo 
javno.

(2) V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo 
komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni 
dopolnijo vlogo. V primeru, da vloga v zahte-
vanem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom 
zavržena kot nepopolna.

(3) Komisija bo opravila strokovni pregled popol-
nih vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in 
meril navedenih v javnem razpisu.

(4) Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obve-
ščeni s sklepom (o zavržbi, zavrnitvi ali odo-
britvi sredstev) Občine Mokronog-Trebelno 
najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja 
prijav.

(5) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem 
pravilniku na predlog strokovne komisije, ki je 
imenovana s strani župana, odloča pooblaščena 
oseba.

(6) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko 
upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 
dni od prejema sklepa. Odločitev župana je 
dokončna.

(7) Medsebojne obveznosti med občino in preje-
mnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Pogodba 
mora biti podpisana v roku 8 dni od prejema 
poziva k podpisu, v nasprotnem se šteje, da vla-
gatelj odstopa od vloge za pridobitev sredstev

(8) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomoč-
nosti sklepa. 

(9) Upravičencem se sredstva iz proračuna občine 
izplačajo na podlagi zahtevka posameznega 
upravičenca na transakcijski račun, naveden v 
vlogi oziroma zahtevku, praviloma v letu 2017, 
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje 
proračuna. Zahtevek mora vsebovati naslednjo 

dokumentacijo: dokazila o plačilu obveznosti 
(račun/situacija in potrdilo/dokazilo o pla-
čanem računu), druga dokazila, določena z 
javnim razpisom oziroma naročilom (poročilo 
ali dokazilo o opravljenem delu oziroma stori-
tvi, dokazilo o izvedbi nadzornih ukrepov …) 
glede na posamezen ukrep. Zahtevki morajo 
biti dostavljeni na Občino Mokronog-Trebelno 
najkasneje do 30.11.2017.

IIX. DODATNE INFORMACIJE

1. Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS in 
na spletni strani Občine Mokronog-Trebelno 
http://www.mokronog-trebelno.si/, kjer je 
objavljena tudi razpisna dokumentacija in na 
občinski oglasni deski.

2. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom  
lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak 
delovni dan na telefonski številki 07/ 34 98 263 
(Marijana Jereb), e-naslov: marijana.jereb@
mokronog-trebelno.si  ali v prostorih občine.

Številka: 331-0001/2017
Datum:  01.03.2017

 ŽUPAN 
      Anton MAVER

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa 
za kulturo (Ur. list RS, št. 77/2007-UPB, 56/2008, 
94/2010, 4/2010 in 20/2011, 111/2013 in 68/16) ter v 
skladu z Odlokom o proračunu Občine Mokronog-
-Trebelno za leto 2017 (Ur. list RS št. 82/2016), Pra-
vilnikom o postopkih in merilih za sofinanciranje 
programov in projektov na področju ljubiteljske 
kulturne dejavnosti v Občini Mokronog-Trebelno 
(Uradni list RS, št. 23/08) in Letnim programom 
kulture v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2017, 
Občina Mokronog-Trebelno objavlja  

JAVNI RAZPIS
za izbor  kulturnih programov in projektov 

na področju kulturne dejavnosti, ki jih bo v letu 
2017 sofinancirala Občina Mokronog-Trebelno

1. Naziv in sedež naročnika: OBČINA MOKRO-
NOG-TREBELNO, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, 
telefon 07/34 98 260, faks: 07/34 98 269.

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 
naslednjih vsebin: 

1/1   javni kulturni programi,
1/2   javne kulturne prireditve,
1/3   založništvo.

Občina bo sofinancirala tudi javne kulturne 
prireditve, ki so v interesu Občine Mokronog-
-Trebelno, in presegajo meje ljubiteljske kulturne 
dejavnosti. 

3. Na javni razpis lahko oddajo vloge:
društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi, 

gospodarske družbe in druge organizacije, regi-
strirane oz. ustanovljene za izvajanje kulturne 
dejavnosti (izjemoma izvajalci lahko tudi niso 
registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti, če so 
njihovi kulturni projekti v javnem interesu Občine 
Mokronog-Trebelno); posamezniki, ki so vpisani v 
razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu za 
kulturo; javni zavodi s področja vzgoje in izobra-
ževanja za obseg dejavnosti na področju kulture, 
ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega 
akta javnega zavoda.

4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki 

izpolnjujejo naslednje pogoje:
• da se prijavijo na javni razpis oz. javni poziv 

na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,
• da izkažejo na predpisanih obrazcih zaprto fi-

nančno konstrukcijo za prijavljen javni kulturni 
program ali kulturni projekt,

• da imajo sedež oz. stalno prebivališče v Ob-
čini Mokronog-Trebelno (izjemoma se lahko 
sofinancira tudi kulturne projekte izvajalca, ki 
nima sedeža v Občini Mokronog-Trebelno, če 
so kulturni projekti v javnem interesu Občine 
Mokronog-Trebelno),

• delujejo na področju kulture najmanj eno leto,
• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, 

kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo 
javnega kulturnega programa ali kulturnega 
projekta,

• da so v preteklih letih redno izpolnjevali po-
godbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz 
proračuna Občine Mokronog-Trebelno,

• za posameznike, ki so vpisani v razvid samo-
zaposlenih v kulturi pri ministrstvu za kulturo 
je pogoj, da imajo stalno prebivališče v Občini 
Mokronog-Trebelno,

• da izkažejo nepridobitni značaj javnega kul-
turnega programa ali kulturnega projekta, s 
katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih 
sredstev,

• da za njih ne velja omejitev poslovanja iz 35. čle-
na Zakona o integriteti in preprečevanju korup-
cije, ki pravi: Naročnik, ki posluje po predpisih o 
javnem naročanju, ne sme poslovati s subjekti, 
v katerih je funkcionar, ki pri tem naročniku 
opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član 
poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih 
pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanovi-
teljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. 

5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev: 
Za ocenjevanje javnih kulturnih programov 

bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji: 
vrednotenje kulturnih izvajalcev glede na posame-
zno vrsto kulturne dejavnosti, glede na kakovost 
izvedbe programa, glede na število sekcij, število 
aktivnih članov in glede na število nastopov na 
javnih kulturnih prireditvah. Sofinancira se tudi 
materialne stroške vezane na delovanje društva s 
sedežem v občini Mokronog-Trebelno (upoštevajo 
se tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja 
osnovne dejavnosti prijavitelja, kadar je sofinan-
ciran program). 

Kot upravičeni stroški bodo upoštevani: stroški 
oblikovanja in tiskanja gradiv, stroški dvorane in 
tehnike, honorarji, avtorske pravice, nagrade za 
delo, potni stroški vezani na kulturni program, 
izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov 
in članov kulturnih društev in skupin za vodenje 
in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na po-
dročju kulture, za materialne stroške vezane na 
delovanje društva se upoštevajo stroški bančnega 
in drugega poslovanja, stroški, vezani na izdelavo 
letnega poročila.

Za ocenjevanje javnih kulturnih prireditev 
bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja: 
raven prireditve, število nastopajočih, delež za-
gotovljenih lastnih sredstev, število obiskovalcev, 
tradicionalnost, pomen prireditve za širši kulturni 
prostor, vzpostavitev vzvodov za partnerstvo. Kot 
upravičeni stroški bodo upoštevani: stroški teh-
nične izvedbe, obveščanja, prijave in organizacije 
prireditve, stroški dvorane in tehnike, honorarji, 
avtorske pravice, nagrade za delo, ki so vezani na 
izvedbo prireditve, potni stroški vezani na izvedbo 
prireditve, drugi materialni stroški vezani na iz-
vedbo prireditve, stroški prehrane za nastopajoče 
oziroma pogostitve na prireditvi (lahko predsta-
vljajo maksimalno 25% vseh stroškov upravičene 
realizacije prireditve).
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Na področju založništva bodo upoštevani na-
slednji elementi točkovanja: vsebinska tematika, 
število izvodov, obseg edicije, delež zagotovljenih 
lastnih sredstev, izvirnost avtorskega dela, umetni-
ška in kakovostna vrednost. Kot upravičeni stroški 
bodo upoštevani: stroški avtorskih honorarjev, 
stroški priprave na tisk, stroški tiska.

Podrobnejše ocenjevanje po navedenih merilih in 
kriterijih je določeno s Pravilnikom o postopkih in 
merilih za sofinanciranje programov in projektov 
na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Ob-
čini Mokronog-Trebelno (Uradni list RS, št. 23/08). 
Enaka merila veljajo tudi za javne kulturne prire-
ditve, ki so v interesu Občine Mokronog-Trebelno, 
in presegajo meje ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Morebitni ostanek nerazdeljenih sredstev se raz-
deli posameznim kulturnim programom oziroma 
projektom tako, da se ponovno izračuna vrednost 
točke iz ostanka nerazdeljenih sredstev in seštev-
ka točk ovrednotenega posameznega kulturnega 
programa oziroma projekta glede na izvedbo. Ta 
vrednost točke se nato pomnoži z točkami, ki jih 
je posamezni program oziroma projekt pri ocenje-
vanju dobil.

6. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena 
v proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 
2017 za sofinanciranje posameznih vsebin javnega 
razpisa je 9.000 EUR in sicer okvirno za posame-
zne sklope:

1/1   javni kulturni programi: 2.000 €
1/2   javne kulturne prireditve: 6.650 €
1/3   založništvo: 350 €

7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena 
sredstva porabljena: 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 
2017, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo prora-
čunskih sredstev.

8. Prevzem razpisne dokumentacije:
Razpisna dokumentacije je na voljo takoj po 

objavi tega razpisa. Prevzame se jo lahko osebno 
– na Občini Mokronog-Trebelno, kontaktna oseba 
Mateja Vrabec ali na internetni strani Občine Mo-
kronog-Trebelno: http://www.mokronog-trebelno.
si/, do roka za oddajo vlog.

9. Rok in način predložitve vlog: 
Vloge na javni razpis je potrebno oddati v zaprti 

kuverti najkasneje do 21.4.2017 do 13. ure, in sicer 
osebno v sprejemni pisarni občine ali tega dne od-
dane po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:

Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 
8230 Mokronog, s pripisom »VLOGA NA JR KUL-
TURA 2017, PODROČJE: ________________ 
(navedba osnovnega razpisnega področja, kot 
npr.: založništvo)«. Na hrbtni strani ovitka mora 
biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, 
ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in 
bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, 
da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.

10. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo 
prijavitelji obveščeni o izidu razpisa: 

Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo 
pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene 
v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani 
strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje 
popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega 
razpisa. Strokovna komisija bo v roku 45 dni po 
zaključku javnega razpisa izdala prijaviteljem 
obvestila o predvideni višini sofinanciranja oz. o 
zavrnitvi posameznih javnih kulturnih programov 
in kulturnih projektov. V 8 dneh od prejema obve-
stila se bodo lahko prijavitelji izjavili o predlogu 
strokovne komisije. Na podlagi predloga strokovne 
komisije bo župan izdal izvajalcem odločbo o iz-
boru oz. o zavrnitvi posameznih javnih kulturnih 

programov in projektov. Na izdano odločbo ne 
bo pritožbe, možen bo upravni spor. Z izbranimi 
izvajalci javnih kulturnih programov in projektov 
bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene 
medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe 
programov in projektov ter glede sofinanciranja 
izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo 
porabo proračunskih sredstev.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
v roku 45 dni po zaključku razpisa.

11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: 
Mateja Vrabec, telefon 07/ 34 98 266, fax: 07/34 

98 269, e-naslov: mateja.vrabec@mokronog-tre-
belno.si .

Številka: 619-0001/2017
Datum: 1.3.2017

Župan
Občine Mokronog-Trebelno

 Anton MAVER

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Mokro-
nog-Trebelno za leto 2017 (Uradni list RS, št. 
82/2016) in na podlagi Pravilnika o subvencioni-
ranju izgradnje malih čistilnih naprav na obmo-
čju občine Mokronog-Trebelno (Uradni list. RS 
št. 50/16) objavlja Občina Mokronog-Trebelno

 J A V N I   R A Z P I S
za subvencioniranje izgradnje male komunal-

ne čistilne naprave
v občini Mokronog-Trebelno za leto 2017

1. RAZPISNI POGOJI ZA DODELITEV FI-
NANČNIH SREDSTEV

Občina Mokronog-Trebelno objavlja javni razpis 
za subvencioniranje izgradnje male komunalne 
čistilne naprave za čiščenje komunalne odpadne 
vode iz enostanovanjskih ali večstanovanjskih 
stavb na območju občine Mokronog-Trebelno za 
leto 2017.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet razpisa je subvencioniranje malih ko-
munalnih čistilnih naprav na poselitvenih ob-
močjih izven območij aglomeracij, zmogljivosti 
čiščenja do 50 populacijskih ekvivalentov (PE) na 
območju občine Mokronog-Trebelno.
Občina Mokronog-Trebelno za namen subven-
cioniranja male komunalne čistilne naprave (v 
nadaljevanju: MKČN) zagotavlja proračunska 
sredstva v letu 2017 višini 6.400,00 EUR. Višina 
subvencije za vsako MKČN znaša 800,00 EUR 
za posamezno stanovanjsko oziroma večstano-
vanjsko stavbo. V primeru čiščenja odpadnih 
voda iz več stanovanjskih stavb z eno MKČN je 
do sredstev upravičena vsaka posamezna stavba, 
vendar ne več kot do nabavne vrednosti MKČN 
brez DDV.

3. SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV 
SREDSTEV:

•	 Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki 
so lastnice stanovanjske ali večstanovanjske 
stavbe izven aglomeracij, stojijo na območju 
občine Mokronog-Trebelno in imajo stalno 
prebivališče v občini Mokronog-Trebelno.

•	 Občina Mokronog-Trebelno bo sofinancirala 
vloge skladno s Pravilnikom o subvencionira-
nju izgradnje malih čistilnih naprav na obmo-
čju Občine Mokronog-Trebelno (Uradni list. 
RS št. 50/16). 

•	 Do subvencije iz tega razpisa so upravičeni 
prosilci, ki so zgradili MKČN v letu 2017 in 
še niso prejeli subvencije na podlagi preteklih 
razpisov.

4. POSEBNI POGOJI ZA PRIDOBITEV 
SREDSTEV:

•	 Da objekt enostanovanjske ali večstanovanj-
ske stavbe leži izven območja aglomeracij 
in da je v njem prijavljeno stalno bivališče 
(MKČN mora biti izven območij poselitve 
znotraj katerih se predvideva izgradnja javne 
kanalizacije – informacije si vlagatelj pridobi 
pri občinski upravi);

•	 Da je za stanovanjsko stavbo izdano gradbeno 
dovoljenje po letu 1967 ali potrdilo za stano-
vanjsko stavbo zgrajeno pred letom 1967, da 
ima stavba na podlagi določil prvega odstavka 
197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje;

•	 Od izvajalca javne službe izdano potrdilo o 
vgradnji;

MKČN kot gradbeni proizvod za čiščenje 
komunalne odpadne vode, mora ustre-
zati standardom in veljavni zakonodaji v 
Republiki Sloveniji (certifikat oz. listino 
o skladnosti male čistilne naprave z zah-
tevami glede doseganja mejnih vrednosti 
parametrov odpadnih vod, kot jih pred-
pisuje Uredba o odvajanju in čiščenju ko-
munalne odpadne vode (Uradni list RS, 
št. 98/15). Strankam je lahko v pomoč se-
znam MKČN, ki ustreza emisiji snovi pri 
odvajanju odpadnih vod iz malih komu-
nalnih čistilnih naprav). Strankam je lahko 
v pomoč seznam MKČN, ki ustrezajo po-
gojem, ki ga objavlja Zbornica komunalnega 
gospodarstva na svoji spletni strani: (http://
www.gzs.si/seznam MKCN).

5. VLOGA - PRIJAVNI OBRAZEC
Vsebina vloge zajema izpolnjen obrazec z osnov-
nimi podatki prosilca in objekta.
Obvezne priloge so:
1. izpolnjeno in podpisano vlogo skupaj z izpol-

njenim in podpisanim vzorcem pogodbe;
2. dokazilo, da je MKČN vpisana v registru 

MKČN, ki ga vodi izvajalec javne komunalne 
službe;

3. dokazila o nakupu in plačilu MKČN na ime 
vlagatelja, iz katerega mora biti razvidna cena, 
da je bil nakup že izveden, proizvajalec, vrsta 
in tip naprave; 

4. certifikat oz. listino o skladnosti male čistilne 
naprave z zahtevami glede doseganja mejnih 
vrednosti parametrov odpadnih vod; 

5. potrdilo o vgradnji MKČN, ki ga na stroške 
uporabnika izdela izvajalec javne službe;

6. dokazilo, da je objekt, za katerega se uveljavlja 
subvencioniranje MKČN, legalno zgrajen. 

7. dokazilo, da je na naslovu zgoraj omenjene-
ga objekta fizične osebe, ki je hkrati lastnica 
objekta, prijavljeno stalno bivališče.

6. ROK IN NAČIN PRIJAVE:
Zainteresirani prosilci morajo oddati vlogo na 
prijavnem obrazcu. Prijave oz. vloge je treba od-
dati ali poslati s priporočeno pošto, na naslov: 
Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2,  
Mokronog. 
Vlogo je treba poslati v zaprti kuverti, ki mora 
biti na sprednji strani označena z napisom 
»subvencije MKČN«. Na hrbtni strani kuverte 
mora biti označen polni naslov vlagatelja.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja 
z vsemi pogoji razpisa. Rok za oddajo vloge je 
odprt do porabe sredstev, ki so zagotovljena za 
izvedbo tega razpisa, oziroma najkasneje do 1. 
10. 2017.

7. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG IN OB-
VEŠČANJE:

Vse prejete vloge bodo obravnavne po vrstnem 
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redu prispetja. V vrstni red se uvrstijo izključno 
popolne ter pravočasno oddane vloge. V prime-
ru, da vloga ni popolna skladno s pogoji in merili 
razpisa za sofinanciranje, bodo prosilci pozvani, 
da v roku 8 dni vlogo dopolnijo. Če tega ne 
bodo storili,   oziroma bo vloga kljub dopolnitvi 
še vedno nepopolna, bo vloga s sklepom zavrnjena 
oziroma  zavržena.

8. DELITEV SREDSTEV:
Sredstva se bodo odobrila po načelu vrstnega 
reda popolne vloge oz. do porabe v ta namen za-
gotovljenih proračunskih sredstev. 

9. NADZOR IN SANKCIJE:
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila 
porabljena za namen, za katerega so bila dodelje-
na ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih 
podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga 
določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati 
vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. 
Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajo-
čimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva 
nakazila dalje.

10. DVIG RAZPISNE DOKUMENTACIJE:
Razpisna dokumentacija je od dneva objave raz-
pisa do izteka prijavnih rokov, dosegljiva na sple-
tni strani Občine Mokronog-Trebelno www.mo-
kronog-trebelno.si . Zainteresirani prosilci lahko 
dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovni 
dan v času uradnih ur tudi v sprejemni pisarni 
Občine Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 
8230 Mokronog.

Dodatne informacije v zvezi s tem razpisom lah-
ko zainteresirani prosilci pridobijo na Občini 
Mokronog-Trebelno (Marija Sitar) na telefonski 
številki 07/34 98 270.

Številka: 354-0005/2017
Datum:    01.03.2017

Občina Mokronog-Trebelno
Župan Anton Maver

Občina Mokronog-Trebelno na podlagi  99. čle-
na Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št.  3/07  –uradno prečiščeno besedilo,  23/07–
popr.,  41/07–popr.,  61/10  – ZSVarPre,   62/10  – 
ZUPJS in  57/12), Odloka o proračunu Občine 
Mokronog-Trebelno za leto 2017 (Ur. list RS št. 
82/2016), 6. člena Pravilnika o kriterijih in me-
rilih za sofinanciranje programov in projektov 
na področju socialnega in zdravstvenega varstva 
v Občini Mokronog-Trebelno ( Ur. list RS, št. 
23/08, 104/2009 in 97/2011) in Letnega programa 
socialnega varstva za leto 2017 objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
PROGRAMOV S PODROČJA 

SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA V OBČINI MOKRONOG-

TREBELNO ZA LETO 2017

1.  Naziv in sedež naročnika: OBČINA MO-
KRONOG-TREBELNO, Pod Gradom 2, 
8230 Mokronog, telefon 07/34 98 260, faks: 
07/34 98 269.

2.  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 
naslednjih področij: 

1. PROGRAMI NA PODROČJU HUMA-

NITARNE DEJAVNOSTI in sicer:
- programi, ki omogočajo vključitev v skupnost 

osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem 
zdravju in drugi programi s področja varova-
nja duševnega zdravja;

- programi, ki omogočajo neodvisno življenje 
invalidov in drugi programi pomoči invali-
dom;

- programi, namenjeni odpravljanju socialnih 
stisk ter pomoči socialno ogroženim posame-
znikom in družinam;

- programi, namenjeni svetovanju, pomoči in 
samopomoči ter preprečevanju socialne iz-
ključenosti;

- programi, ki omogočajo neodvisno življenje 
osebam s posebnimi potrebami ter drugi pro-
grami pomoči osebam s posebnimi potrebami 
ter njihovim družinam;

- programi za kronične bolnike, ki s svojo de-
javnostjo skrbijo za enakopravno vključevanje 
kroničnih bolnikov v življenje z zdravimi, za 
ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja 
s kronično boleznijo ter za preprečevanje na-
predovanja kronične bolezni v invalidnost.

2. PREVENTIVNI PROGRAMI in sicer:
- programi medgeneracijskih in drugih skupin 

za samopomoč ter drugi programi, ki v bival-
nem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne iz-
ključenosti starostnikov;

- preventivni programi za ogrožene skupine 
otrok in mladostnikov;

- preventivni programi za preprečevanje nasilja 
v družinah;

- preventivni programi za družine;
- drugi programi, ki so predlagani na podlagi 

analiziranih potreb in izraženih socialnih te-
žavah.

3. PROGRAMI, KI SO V POSEBNEM 
INTERESU OBČINE in sicer:

- medobčinski projekt »Zdrave občine« in ob-
činski projekt »Živimo zdravo«;

- letovanje zdravstveno in socialno ogroženih 
otrok iz občine Mokronog-Trebelno,

- programi, ki jih za takšne določi župan s po-
sebnim sklepom.

3.  Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
- javni socialno varstveni zavodi,
- dobrodelne organizacije kot prostovoljne in 

neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da 
bi reševale socialne stiske in težave občanov 
občine, ustanovijo posamezniki v skladu z za-
konom, ali verske skupnosti,

- humanitarne organizacije, zavodi, ustanove in 
druge fizične ali pravne osebe ter verske sku-
pnosti, registrirane za opravljanje dejavnosti 
na področju socialnega varstva,

- organizacije za samopomoč, kot prostovoljne 
in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z za-
konom ustanovijo posamezniki z namenom, 
da bi v njih skupno reševali socialne potrebe 
svojih občanov;

- invalidske organizacije, kot prostovoljne in 
neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo in-
validi ali drugi posamezniki v skladu z zako-
nom, da v njih izvajajo posebne socialne pro-
grame in storitve, utemeljene na značilnostih 
invalidnosti po posameznih funkcionalnih 
okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invali-
dov – občanov občine,

- druga društva, ki izvajajo občinske programe  
na področju socialnega in zdravstvenega var-
stva ali občinske programe za izboljšanje kva-
litete življenja za občane občine, ob pogoju, 
da so registrirani za opravljanje dejavnosti na 
področju socialnega in zdravstvenega varstva. 

V primeru, da nimajo ustrezne šifre podrazre-
da, pa priložijo statut oziroma ustanovitveni 
akt iz katerega je razvidno, da so registrirani 
za opravljanje glavne dejavnosti na področju 
socialnega in zdravstvenega varstva.

ob pogoju, da izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da imajo sedež ali podružnico v občini Mo-

kronog-Trebelno oziroma ne glede na sedež, 
če je program dejavnosti zastavljen tako, da 
aktivno vključuje občane občine  (invalidske 
in dobrodelne organizacije, ki so zasnovane 
tako, da združujejo člane na področju regi-
je - upošteva se število članov iz občine oz. 
delež virov financiranja vseh občin oziroma 
maksimalna višina sofinanciranja opredeljena 
v letnem programu), aktivno vključevanje ob-
čanov je natančneje opredeljeno v pravilniku,

- da so registrirane in imajo dejavnost socialne-
ga varstva ali zdravstvenega varstva opredelje-
no v ustanovitvenih aktih,

- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, 
kadrovske in organizacijske pogoje za uresni-
čevanje načrtovanih programov,

- se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodni-
mi organizacijami na izbranem področju,

- prijavljajo program ali projekt socialnega in 
zdravstvenega varstva, ki je predmet javnega 
razpisa in imajo izdelano finančno konstruk-
cijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki 
za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, 
delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz 
drugih virov (občina, sponzorstva, donator-
stva, volontersko delo, ..), 

- da na področju izvajanja programov in pro-
jektov, ki so predmet tega pravilnika, delujejo 
že najmanj eno leto pred objavo razpisa,

- da za njih ne velja omejitev poslovanja iz 35. 
člena Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije, ki pravi: Naročnik, ki posluje po 
predpisih o javnem naročanju, ne sme poslo-
vati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri 
tem naročniku opravlja funkcijo ali njegov 
družinski član, član poslovodstva ali je nepo-
sredno ali preko drugih pravnih oseb v več 
kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, 
upravljanju oziroma kapitalu. 

Prijavitelji lahko na posameznem področju pri-
javijo največ tri različne programe naenkrat, ki 
pa jih lahko strokovna služba združi, če meni, da 
je to smotrno. Odstopanja v številu programov 
so možna le za tiste programe, ki so v posebnem 
interesu občine.

4.  Merila in kriteriji za dodelitev sredstev:
Izbrani izvajalci bodo izbrani na podlagi meril 
in kriterijev za vrednotenje in izbor programov 
in projektov socialnega in zdravstvenega varstva 
v občini Mokronog-Trebelno, ki so sestavni del 
Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinanciranje 
programov in projektov na področju socialnega 
in zdravstvenega varstva v Občini Mokronog-
-Trebelno ter usmeritev v Letnem programu so-
cialnega varstva za leto 2017. 

5. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v 
proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 
2017 za sofinanciranje posameznih vsebin javne-
ga razpisa je 8.000 EUR in sicer za programe na 
posameznih področjih:
1. programi na področju humanitarne dejav-
nosti v višini 800 EUR,
2. preventivni programi v višini 2.700 EUR in
4. programi, ki so v posebnem interesu občine v 
višini 4.500 EUR.

6. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena 
sredstva porabljena: 
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Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 
2017, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo prora-
čunskih sredstev.

7.  Prevzem razpisne dokumentacije:
Razpisna dokumentacije je na voljo takoj po ob-
javi tega razpisa. Prevzame se jo lahko osebno – 
na Občini Mokronog-Trebelno, kontaktna oseba 
Mateja Vrabec  ali na internetni strani Občine 
Mokronog-Trebelno: http://www.mokronog-tre-
belno.si/, do roka za oddajo vlog.

8.  Rok in način predložitve vlog: 
Vloge na javni razpis je potrebno oddati v zapr-
ti kuverti najkasneje do 21.4.2017 do 13.00 ure, 
in sicer osebno v sprejemni pisarni občine ali 
tega dne po pošti kot priporočeno pošiljko na 
naslov:
Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 
8230 Mokronog, s pripisom »VLOGA NA JR 
SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO VARSTVO 
2017, PODROČJE: ________________ (na-
vedba osnovnega razpisnega področja, kot npr.: 
preventivni programi)«. Na hrbtni strani ovitka 
mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. 
Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo od-
pirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge 
pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter krite-
riji razpisa.

9. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo 
prijavitelji obveščeni o izidu razpisa: 
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo 
pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopol-
njene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavr-
žene. S strani strokovne komisije bo opravljeno 
vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriteri-
jih iz javnega razpisa. Komisija predlog posredu-
je županu, ki izda sklepe o izboru prejemnikov 
sredstev. Hkrati s sklepom o izboru se pozove 
prejemnika k podpisu pogodbe o sofinanciranju 
v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice 
in obveznosti glede izvedbe programov in projek-
tov ter glede sofinanciranja izbranega programa v 
skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih 
sredstev. Zoper izdan sklep ni pritožbe v uprav-
nem postopku, je pa dopustna tožba na Upravno 
sodišče RS v Ljubljani, ki se vloži v roku 30 dni 
od vročitve sklepa pisno ali ustno na zapisnik pri 
Upravnem sodišču. Predmet tožbe pa ne morejo 
biti merila za vrednotenje programov in projek-
tov socialnega in zdravstvenega varstva. Vložena 
tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi pri-
javitelji.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
v roku 45 dni po zaključku razpisa.

10. Kontaktna oseba za dodatne informacije: 
Mateja Vrabec, telefon 07/ 34 98 266, fax: 07/34 
98 269, e-naslov: mateja.vrabec@mokronog-tre-
belno.si .

Številka: 129-0001/2017
Datum: 1.3.2017

                     Župan
Občine Mokronog-Trebelno

  Anton MAVER

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list 
RS, št.  22/98, 97/01 – ZSDP-1 in 15/03 – ZOPA), 
Odloka o proračunu občine Mokronog-Trebelno 
za leto 2017 (Uradni list RS, št. 82/2016), Pravil-
nika o sofinanciranju letnega programa športa v 
občini Mokronog-Trebelno (Uradni list RS, št. 

104/2009) in Letnega programa športa za leto 
2017, Občina Mokronog-Trebelno objavlja 

JAVNI RAZPIS 
  ZA IZBOR IN SOFINANCIRANJE IZVA-

JALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V 
LETU 2017

1.  Naziv in sedež naročnika: 
OBČINA MOKRONOG-TREBELNO, 
Pod Gradom 2, 
8230 Mokronog, telefon 07/34 98 260, 
faks: 07/34 98 269.

2.  Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih 
predpisov, navedenih v uvodu.
3.  Predmet javnega razpisa: 
Občina bo v skladu z Letnim programom športa 
Občine Mokronog-Trebelno za leto 2017 sofi-
nancirala naslednje programe:

1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN 
ŠTUDETOV
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok
-  Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
-  Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
-  Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni 
in vrhunski šport
1.3. Športna vzgoja mladine
-  Interesna športna vzgoja mladine
-  Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovo-
stni in vrhunski šport

2. ŠPORTNA REKREACIJA

3. KAKOVOSTNI ŠPORT IN VRHUNSKI 
ŠPORT
-  Kakovostni šport

4. ŠPORT INVALIDOV

5. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V 
ŠPORTU
-  Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje 

strokovnih kadrov v športu
-  Športne prireditve
-  Delovanje športnih društev in športne zveze
         
6.  OBRATOVANJE IN UPORABA ŠPOR-
TNIH OBJEKTOV ZA IZVAJANJE  LETNEGA 
PROGRAMA ŠPORTA
- Uporaba objekta

4.  Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
- registrirana športna društva,
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo špor-

tna društva s sedežem v občini,
- javni zavodi, skladi, zasebniki in druge orga-

nizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov 
registrirane za opravljanje dejavnosti na po-
dročju športa,

- javni zavodi s področja vzgoje in izobraževa-
nja. 

ob pogoju, da izpolnjujejo naslednje pogoje:

- da imajo sedež v občini in delujejo na obmo-
čju občine pretežno za občane občine, razen 
invalidskih društev oziroma invalidskih or-
ganizacij, ki so zasnovane tako, da združujejo 
člane na področju regije (upošteva se število 
članov iz občine oziroma maksimalna višina 
sofinanciranja opredeljena v letnem progra-
mu), 

- da imajo zagotovljene materialne (športna 
oprema in rekviziti), prostorske (sklenjene na-
jemne pogodbe), ustrezno usposobljene stro-

kovne delavce in organizacijske možnosti za 
uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,

- da prijavljajo program športa ali projekt, ki 
je predmet javnega razpisa in imajo izdelano 
finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni 
prihodki in odhodki za izvedbo programa, 
delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in 
sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, 
sponzorstva, donatorstva, volontersko delo, 
sredstva fundacije za financiranje športnih or-
ganizacij, zavoda za šport,..),

- da imajo urejeno in predloženo evidenco o 
članstvu oziroma evidenco o udeležencih pro-
grama, 

- da zagotovijo stalnost športnikov, vključenih 
v program športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v 
celotnem obdobju izvajanja programa,

- da so registrirani in delujejo najmanj eno leto, 
oziroma v kolikor ne delujejo najmanj eno 
leto, o sofinanciranju programov odloča za to 
pristojna komisija.

Občina Mokronog-Trebelno bo sofinancirala 
objekt izvajalcem Letnega programa športa v 
maksimalno takem obsegu, kot jih opredeljujejo 
pravila posameznega programa pod pogojem, da 
posamezni program obiskuje najmanj polovica 
vpisanih aktivnih članov občanov občine Mokro-
nog-Trebelno. 

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati 
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu 
za področje Športna vzgoja otrok in mladine 
usmerjen v kakovostni in vrhunski šport
Na razpis lahko kandidirajo izvajalci s programi 
vadbe v posameznih športnih panogah, ki izva-
jajo programe športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, vsaj 
v treh starostnih kategorijah (mlajši dečki in de-
klice, starejši dečki in deklice, kadeti in kadetinje, 
mladinci in mladinke) in vsaj en program kako-
vostnega ali vrhunskega športa članov v okviru 
uradnega tekmovalnega sistema nacionalne ali 
mednarodne športne zveze. Starostne meje sta-
rostnih kategorij so opredeljene v tekmovalnih 
pravilnikih posamezne športne panoge. Kandidi-
ranje v višjih starostnih skupinah je možno le ob 
izpolnjevanju pogoja, da izvajalec izvaja program 
skladno z vsemi določili v vseh predhodnih sta-
rostnih skupinah, za katere potekajo uradni tek-
movalni sistemi v okviru nacionalnih panožnih 
športnih zvez.
Pri športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih 
v kakovostni in vrhunski šport ter pri kakovo-
stnem športu mora predlagatelj predložiti ureje-
no evidenco članov, potrjeno s strani nacionalne 
panožne zveze.  Pri tem se štejejo samo igralci s 
stalnim bivališčem v občini Mokronog-Trebelno, 
ki so v tekoči tekmovalni sezoni nastopili na vsaj 
eni uradni tekmi nacionalne panožne zveze. 

V programe Športna vzgoja otrok, mladine in 
študentov, ki se sofinancirajo iz občinskega 
proračuna (objekt in strokovni kader), mora 
biti vključenost otrok, mladine in študentov iz 
občine Mokronog-Trebelno v deležu več kot 60 
%. 

V primeru, da se posamezni program izvaja v 
Občini Mokronog-Trebelno in v katerega se 
vključujejo pretežno občani občine Mokronog-
-Trebelno, na razpis pa se z enakim programom 
ne prijavi noben izvajalec s sedežem v občini 
Mokronog-Trebelno, je za izvajalca tega progra-
ma lahko izbran tudi subjekt, ki nima sedeža v 
Občini Mokronog-Trebelno, izpolnjuje pa ostale 
pogoje.
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Vsi izvajalci, ki se sofinancirajo iz proračunskih 
sredstev občine, so dolžni brezplačno vključe-
vati v svoje programe socialno ogrožene otroke.

V kolikor razpisana kvota za posamezne progra-
me ne bo porabljena, lahko komisija na podlagi 
prispelih vlog nerazdeljene kvote ustrezno preo-
blikuje in sicer tako, da jih nameni tistim progra-
mom, kjer je največ prijavljenih programov.

5.  Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani na podla-
gi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa 
športa v Občini Mokronog-Trebelno (Uradni list 
RS, št. 104/2009) ter v Letnega programa športa 
Občine Mokronog-Trebelno za leto 2017. 

6. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v 
proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 
2017 za sofinanciranje posameznih vsebin javne-
ga razpisa predvidoma znaša 30.000 EUR in sicer 
za posamezna področja: (glej preglednico)

7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena 
sredstva porabljena: 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 
31.12.2017, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo 
proračunskih sredstev.

8.  Prevzem razpisne dokumentacije:
Razpisna dokumentacije je na voljo takoj po ob-
javi tega razpisa. Prevzame se jo lahko osebno – 
na Občini Mokronog-Trebelno, kontaktna oseba 
Mateja Vrabec ali na internetni strani Občine 
Mokronog-Trebelno: http://www.mokronog-tre-
belno.si/, do roka za oddajo vlog.

9.  Rok in način predložitve vlog: 
Vloge na javni razpis je potrebno oddati v zaprti 
kuverti najkasneje do 21.4.2017 do 13. ure, in 
sicer osebno v sprejemni pisarni občine ali tega 
dne oddane po pošti kot priporočeno pošiljko 

na naslov:
Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 
8230 Mokronog, s pripisom »VLOGA NA JR 
ŠPORT 2017, PODROČJE: ________________ 
(navedba osnovnega razpisnega področja, kot 
npr.: športna rekreacija)«. Na hrbtni strani ovit-
ka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. 
Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo od-
pirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge 
pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter krite-
riji razpisa.

10. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo v roku enega tedna po zaključ-
ku razpisa v sejni sobi Občine Mokronog-Tre-
belno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog in ne bo 
javno. Obravnavane bodo vloge, ki bodo prispele 
pravočasno in bodo pravilno opremljene ter na 
ustreznih predpisanih obrazcih iz razpisne doku-
mentacije. 

11. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo 
prijavitelji obveščeni o izidu razpisa: 
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo 
pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopol-
njene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavr-
žene. S strani strokovne komisije bo opravljeno 
vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriteri-
jih iz javnega razpisa. Komisija predlog posredu-
je županu, ki izda sklepe o izboru prejemnikov 
sredstev. Hkrati s sklepom o izboru se pozove 
prejemnika k podpisu pogodbe o sofinanciranju 
v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice 
in obveznosti glede izvedbe programov in projek-
tov ter glede sofinanciranja izbranega programa v 
skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih 
sredstev. Zoper izdan sklep ni pritožbe v uprav-
nem postopku, je pa dopustna tožba na Upravno 
sodišče RS v Ljubljani, ki se vloži v roku 30 dni 
od vročitve sklepa pisno ali ustno na zapisnik pri 
Upravnem sodišču. Predmet tožbe pa ne more-
jo biti merila za vrednotenje programov športa. 

Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbra-
nimi prijavitelji.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
v roku 45 dni po zaključku razpisa.

12. Kontaktna oseba za dodatne informacije:
Mateja Vrabec, telefon 07/ 34 98 266, fax: 07/34 
98 269, e-naslov: mateja.vrabec@mokronog-tre-
belno.si .

Številka: 671-0002/2017
Datum: 1.3.2017

Župan
Občine Mokronog-Trebelno

 Anton MAVER

Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju 
programov turističnih društev v Občini Mokro-
nog-Trebelno (Uradni list RS, št. 13/08 in 97/11) 
in Odloka o proračunu Občine Mokronog-Tre-
belno za leto 2017 (UL RS, št. 82/16), objavlja 
Občina Mokronog-Trebelno

J A V N I  R A Z P I S
za sofinanciranje programov turističnih dru-

štev v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2017

1. Predmet razpisa: predmet javnega 
razpisa je sofinanciranje programov turističnih 
društev v Občini Mokronog-Trebelno za leto 
2017, z naslednjimi vsebinami: 
	izvajanje promocijskih in informativnih ak-

tivnosti lokalnega in širšega pomena,
	spodbujanje lokalnega prebivalstva za sode-

lovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
	akcije na področju ohranjanja kulturne in na-

ravne dediščine ter urejanju okolja,
	organiziranje in sodelovanje pri organizaciji 

turističnih prireditev lokalnega in širšega po-
mena,

	aktivnosti za zagotavljanje turističnega pod-
mladka.

2. Upravičenci po tem razpisu: za sofi-
nanciranje programov morajo društva izpolnje-
vati naslednje pogoje:
ü	da so registrirana po zakonu o društvih, 
ü	da imajo sedež v občini Mokronog-Trebelno,
ü	da imajo urejeno evidenco o članstvu in pla-

čani članarini, 
ü	da imajo zagotovljene materialne, prostorske, 

kadrovske in organizacijske pogoje za rea-
lizacijo načrtovanih aktivnosti na področju 
turizma,

ü	da izvajajo redno turistično dejavnost na ne-
profitni ravni,

ü	da aktivno delujejo vsaj pol leta pred objavo 
razpisa,

ü	da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilni-
ka,

ü	da za njih ne velja omejitev poslovanja iz 35. 
člena Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije, ki pravi: Naročnik, ki posluje po 
predpisih o javnem naročanju, ne sme poslova-
ti s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem 
naročniku opravlja funkcijo ali njegov družin-
ski član, član poslovodstva ali je neposredno ali 
preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % ude-
ležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju 
oziroma kapitalu.

3. Višina razpoložljivih sredstev: višina sredstev 
namenjenih za sofinanciranje programov tu-
rističnih društev znaša  6.000,00 €.

4. Merila za dodeljevanje sredstev:

Zap. št. N A M E N 2016

I. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV 7.650 €
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok 800 €

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 800 €
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok 4.450 €

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 2.300 €
1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 2.150 €
1.4. Športna vzgoja mladine 2.400 €

Interesna športna vzgoja mladine 300 €
Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 2.100 €

II. ŠPORTNA REKREACIJA 100 €
III. KAKOVOSTNI ŠPORT IN VRHUNSKI ŠPORT /

Kakovostni šport
Vrhunski šport

IV. ŠPORT INVALIDOV 50 €
V. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU 4.200 €

5.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 250 €

5.2. Športne prireditve 3.350 €
5.3. Delovanje športnih društev in športne zveze 600 €

SKUPAJ 12.000 €

VI. OBRATOVANJE IN UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV ZA IZVAJANJE 
LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 18.000 €

Uporaba športnih objektov v občini 17.000 €
Uporaba športnih objektov izven občine 1.000 €

SKUPAJ 100 %



30
ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

I. Redna dejavnost:

Višina razpoložljivih sredstev je do 60 % kvote 
proračunske postavke 14420 namenjene za turi-
stično dejavnost. Višina točke se določi za vsako 
proračunsko leto posebej. 

1. Redna dejavnost društva
- redna dejavnost društva:     
•	 dejavnost društva 20 točk
-  za vsakega člana, ki je plačal članarino
•	 do 50  članov  5 točk
•	 od 51 do 100 članov 10 točk
•	 od 101 in več članov 15 točk
-  za vsako sekcijo, ki deluje v okviru društva 10 

točk

2. Sofinanciranje posameznih aktivnosti

-  organizacija samostojne prireditve v občini, 
50 točk

-  sodelovanje na turistični prireditvi na obmo-
čju občine, 20 točk

-  sodelovanje na turistični prireditvi izven ob-
močja občine, 35 točk

-  organizacija pohoda, 20 točk
-  ohranjanje starih običajev (priprava jedi, 

postavitev simbolov... ), 20 točk
-  izvajanje promocijskih in informativnih ak-

tivnosti lokalnega in širšega pomena 10 točk
-  organizacija in izvedba izobraževanja članov 

društva (predavanja, …). 20 točk

3. Strokovno izpopolnjevanje članov društva

Za šolanje in strokovno izpopolnjevanje kadrov, 
ki delajo v društvih na področju turizma, se pri-
zna sofinanciranje s strani občine.
Prizna se:
prijavnina za šolanje, seminarje in strokovno iz-

popolnjevanje 20 točk/udeleženca/6 ur

II. Projekti:
Višina razpoložljivih sredstev je do 40 % kvote 
proračunske postavke 14420 namenjene za turi-
stično dejavnost. Projekt se strokovno in finanč-
no ovrednoti na razpisnem obrazcu.
Prispele vloge obravnava komisija in pripravi 
predlog izbire programov in možni obseg sofi-
nanciranja. 

Upravičeni projekti za sofinanciranje so:
•	 izdaja promocijskega materiala (zloženka, 

spominek, ….),
•	 projekti kot npr. označitev pešpoti, postavitev 

informativnih tabel, vzdrževanje le-teh …)                        
•	 čistilne akcije in urejanje okolja na področju 

celotne občine,
•	 organizacija pohodov z več udeleženci,
•	 organizacija dobrodelne prireditve  z več 

udeleženci.

5. Vloge na javni razpis morajo biti pre-
dložene najkasneje do 21.04.2017, do 13. ure.
Prosilci morajo vlogo na razpis posredovati na 
obrazcu »Vloga za sofinanciranje  programov 
turističnih društev«, skupaj z »izjavo prijavitelja 
na javni razpis Občine Mokronog-Trebelno v 
letu 2017«, ki jo dobijo v sprejemni pisarni Ob-
čine Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 
Mokronog ali na spletni strani Občine Mokro-
nog-Trebelno http://www.mokronog-trebelno.
si/. Kontaktna oseba: Marija Sitar, tel. št. 07/34-
98-270.

6. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo 
pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih 
obrazcih skupaj s prilogami iz razpisa na naslov: 
Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 
8230 Mokronog, s pripisom: »Javni razpis – pro-
grami turizma«.
7. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo 
ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo zavrnje-
ne. 
8. Rok za obveščanje o izidu razpisa: 
Prosilci bodo o odobritvi oziroma ne odobritvi 
vloge pismeno obveščeni s sklepom župana. 

9. Javni razpis se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije (obvestilo), občinskem glasi-
lu Odsev in na spletni strani Občine Mokronog-
-Trebelno http://www.mokronog-trebelno.si/, 
kjer je objavljena tudi razpisna dokumentacija.

Številka: 320-0001/2017
Datum:   01.03. 2017

  Župan 
Občine Mokronog-Trebelno

Anton Maver

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Mokro-
nog-Trebelno za leto 2017 (Uradni list RS, št. 
82/16), Zakona o izvrševanju proračunov Repu-
blike Slovenije za leti 2017 in 2018 (UL RS, št. 
80/16) in Statuta Občine Mokronog-Trebelno 
(UL RS, št. 66/10-UPB-1), Občina Mokronog-
-Trebelno objavlja

J A V N I   P O Z I V
za sofinanciranje programov in projektov, ki 

niso predmet drugih razpisov v Občini Mokro-
nog-Trebelno za leto 2017

1. PREDMET JAVNEGA POZIVA
Predmet javnega poziva je sofinanciranje progra-
mov in projektov društev in organizacij v Občini 
Mokronog-Trebelno, ki niso predmet drugih raz-
pisov, ki jih je objavila Občina Mokronog-Trebel-
no oziroma in ne bodo v letu 2017 financirani iz 
proračuna Občine Mokronog-Trebelno, vendar 
pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih po-
treb občanov, izboljšanju procesov in pogojev de-
lovanja ter življenja v občini, dostopnosti storitev 
občanom in prepoznavnosti občine. 

2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM 
POZIVU

Na javni poziv se lahko prijavijo:

POLETNE DELAVNICE

  VESELA  
angleščina

  eksperimentalnice  
  ustvarjalnice  
  gibalno-plesne  

delavnice

ZA OSNOVNOŠOLCE

26.6.-30.6.2017
3.7.-7.7.2017
21.8.-25.8.2017
od ponedeljka do petka,  
vsak dan od 7.00 do 16.30 ure

INFORMACIJE IN PRIJAVE 
www.ciktrebnje.si  CIK Trebnje   
07/34 82 100  info@ciktrebnje.si
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•	 pravne osebe – društva in organizacije, ki 
so registrirane za opravljanje dejavnosti;

•	 neprofitne organizacije in ustanove.

Prijavitelji morajo imeti sedež v občini Mokro-
nog-Trebelno ali tudi izven nje, v primeru, da te 
organizacije vključujejo člane oziroma uporab-
nike iz občine Mokronog-Trebelno. 

Prijavitelji morajo upoštevati, da za njih ne velja 
omejitev poslovanja iz 35. člena Zakona o integri-
teti in preprečevanju korupcije, ki pravi: Naroč-
nik, ki posluje po predpisih o javnem naročanju, ne 
sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki 
pri tem naročniku opravlja funkcijo ali njegov dru-
žinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali 
preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen 
pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma 
kapitalu.
Program mora imeti jasno strukturo prihodkov 
in odhodkov in zagotovljene druge vire financira-
nja. Prijavitelji morajo imeti zagotovljene kadro-
vske in prostorske pogoje za izvajanje programa. 
Do financiranja sredstev niso upravičena društva 
in organizacije, ki bi se, po svoji vsebini, lahko 
prijavili na finančna sredstva na področnih raz-
pisih Občine Mokronog-Trebelno, pa tega niso 
storili. 

Programi ali projekti, ki jih prijavitelji prijavijo 
morajo biti izvedeni v letu 2017. Upravičenci, 
katerih programi oz. projekti bodo izbrani in (so)
financirani iz sredstev tega javnega poziva, bodo 
morali Občini Mokronog-Trebelno najkasneje 
do 31. 01. 2018 podati poročilo o izvedbi prija-
vljenega programa oz. projekta.

3. KRITERIJI JAVNEGA POZIVA
Na podlagi javnega poziva bodo izbrani projekti 
ali programi, ki bodo izpolnjevali naslednje kri-
terije:
•	 kvaliteta in realnost programa, projekta;
•	 izkušnje prijavitelja programa, projekta;
•	 finančna izvedljivost programa, projekta;
•	 sodelovanje z drugimi sorodnimi organiza-

cijami;
•	 usklajenost vsebine in ciljev prijavljenega 

programa ali projekta s predmetom razpisa;
•	 stopnja doseganja ciljnih uporabnikov v 

okviru predlaganega programa ali projekta.
•	
4. OKVIRNA VREDNOST FINANČNIH 

SREDSTEV 
V proračunu Občine Mokronog-Trebelno 
je za predmet javnega poziva za sofinancira-
nje programov, ki niso predmet drugih razpi-
sov v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2017                                                                                                                                
namenjenih 5.000,00 €. 

5. ROK IZVEDBE
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v pro-
računskem letu 2017 oziroma v plačilnih rokih, 
kot jih določa Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (UL RS, 
št. 80/16). 

6. VSEBINA PRIJAVE
Prijava mora biti podana na obrazcu »Prijava 
na javni poziv«.  Vsak prijavitelj lahko na jav-
ni poziv predloži izključno en(1) program ali 
projekt.   

Prijava na javni poziv mora vsebovati:
•	 kratko predstavitev subjekta, ki se na poziv 

prijavlja (obvezno: ime subjekta, točen na-
slov, kontaktno osebo, telefon, TRR, davčno 

številko),
•	 podatke o programu ali projektu,
•	 finančno konstrukcijo programa,
•	 izjavo, da za izvedbo prijavljenega projekta ni 

bilo pridobljenih sredstev na osnovi drugih 
razpisov v Občini Mokronog-Trebelno,

•	 izjavo prijavitelja na javni poziv Občine Mo-
kronog-Trebelno v letu 2017. 

7. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN 
ODDAJE

Rok za oddajo prijav za programe oz. projekte je 
najkasneje do 21.04.2017 do 13. ure oz. do po-
rabe sredstev.  

8. SKLENITEV POGODBE
Z izbranimi subjekti bodo sklenjene pogodbe, v 
katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in 
obveznosti glede izvedbe programa ali projekta v 
skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih 
sredstev. 

9. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAIN-
TERESIRANI DVIGNEJO PRIJAVNE 
OBRAZCE 

Javni poziv bo objavljen na spletni strani Občine 
Mokronog-Trebelno: www.mokronog-trebelno.si. 
Prijavni obrazci so v času objave in do izteka pri-
javnega roka dosegljivi v glavni pisarni Občine 
Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mo-
kronog in spletni strani Občine Mokronog-Tre-
belno: www.mokronog-trebelno.si. Kontaktna 
oseba: Marija Sitar, tel. št. 07/3498-270. 

Številka: 410-0007/2017
Datum:    01. 03. 2017

Župan
Anton MAVER  

07 348 17 20
info@avto-vovk.si

Vaš trgovec v Trebnjem
AVTO CENTER VOVK d.o.o.
Podjetniška ulica 7, SI-8210 Trebnje

   www.avto-vovk.si

Poraba pri mešanem ciklu 3,7 - 6,4 l/100 km. Emisije CO2 95 - 144 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in 
PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

Renault priporoča
renault.si

Renault MEGANE
Tehnologija na tvoji strani.

Novi

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za financiranje do 48 mesecev, za omejeno vrednost financiranja, odvisno od modela. 
** V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob nakupu novega modela znamke Renault priznamo 1000€ bonusa. Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega 
pooblaščenega distributerja. Odobritev bonusa “staro za novo” ni izključno vezana na sprejem vašega rabljenega vozila v račun. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 



ODSEV
ISSN 1855-3443

Ustanovitelj in izdajatelj: 
Občina Mokronog-Trebelno, 
Pod Gradom 2, 
8230 Mokronog

Uredniški odbor
Stane PEČEK, odgovorni urednik,  
031 296 111, stane.pecek@siol.net 
Petra KRNC, 
namestnica odgovornega urednika, 
031 513 462, krnc.petra@gmail.com
Mojca PEKOLJ, članica/direktorica 
občinske uprave Mokronog-Trebelno
Jerneja DRAGAN, članica, 
dragan.jerneja@gmail.com 
Dragica RIBIČ , 
ribic.dragica@gmail.com
Miroslav HROVAT, član, 040 796 475, 
mirko.hrovat@gmail.com 

Grafična realizacija: 
Tomograf, Novo mesto
Naklada: 1200 izvodov

ODSEV dobijo vsa gospodinjstva v 
občini Mokronog-Trebelno brezplačno.

Uredništvo si pridržuje pravico da ne 
objavi, delno objavi ali krajša prispevke 
v skladu z uredniško politiko in prostor-
skimi  možnostmi.
Nenaročeni in nedogovorjeni prispevki 
so lahko dolgi do 1500 znakov, skupaj 
s presledki, in morajo biti podpisani s 
polnim imenom in priimkom. Na iz-
recno željo uredništvu znanega avtorja 
prispevka, se ime in priimek le-tega lahko 
tudi ne objavi.
Uredništvo si v skladu z Odlokom o izda-
janju občinskega glasila Odsev pridržuje 
pravico, da neprimerne in žaljive vsebine 
ne objavi.
Fotografije, prilepljene v word, zaradi 
slabe kakovosti ne bodo objavljene.
Prispevke pošljite po elektronski pošti 
na naslov: 
urednistvo.odsev@mokronog-trebelno.si
DO SOBOTE, 3. junija 2017.
ali na naslov uredništva: 
ODSEV, 
Pod Gradom 2, 
8230 Mokronog
Tu dobite tudi informacije o 
oglaševanju.

OŠ MOKRONOG, VRTEC MOKRONOŽCI

vabi k vpisu predšolskih otrok
1. in 2. starostnega obdobja v starosti 

od 11 mesecev do vstopa v šolo 
s pričetkom 1. septembra 2017.

Vpis bo
od 3. do 10. aprila 2017. 

Pri izpolnjevanju vloge za vpis se boste lahko odločili med vpisom 
v oddelek Vrtca Mokronožci v Mokronogu ali vpisom v oddelek na 

Trebelnem.

Obrazce za vpis boste dobili v tajništvu šole ali na spletni strani
OŠ Mokronog – 

www.osmokronog.si.

Izpolnjene obrazce vrnite v času vpisa osebno ali po pošti  na naslov:
OŠ Mokronog, Vrtec Mokronožci, Gubčeva cesta 4, 8230 Mokronog.

Vpisni list izpolnite tudi vsi tisti starši, ki ste že oddali vlogo pred 
javnim vpisom, 

pa vaš otrok še ni vključen v vrtec. 
 

Če imate priporočilo centra za socialno delo, ga priložite k vlogi.

Z veseljem pričakujemo vašo vlogo. 

Zvonka Kostrevc,
 ravnateljica


