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Prešernov nagrajenec za življenjsko delo 
Janez Mejač, 
plesalec, dolgoletni vodja ljubljanskega baleta, pedagog in koreograf,
med drugim je postavil baleta Mokronožci Vidov ples in Sejem. 
Častni občan Občine Mokronog-Trebelno.

Foto: Jože Suhadolnik
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OBČINA MOKRONOG-TREBELNO 
Pod Gradom 2 
SI-8230 Mokronog 
Tel: 07/ 34-98-260  
Fax: 07/34-98-269 
Spletna stran: www.mokronog-trebelno.si
obcina@mokronog-trebelno.si 

OBČINSKI SVET:
• Alojz KOCJAN
• Elizabeta ŽLAJPAH
• Janez BREGANT
• Gregor ŠKOPORC
• Franc GLUŠIČ

• Ana VENE
• Marko KOSTREVC
• Milica KOROŠEC
• Marjan STARIČ
• Franc DRAGAN
• Rafael ERŽEN

UPRAVA: 
§	direktorica OU: Mojca PEKOLJ, 07/34 98 262 
§	sprejemna pisarna: Jožica SAMIDE, 07/34 98 260 
§	splošna služba: Marija SITAR, 07/34 98 270
§	pravna služba: Saša HAHN, 07/34 98 268
§	finance in kmetijstvo: Marijana JEREB, 
 07/34 98 263

§	okolje in prostor: Mateja PODGORŠEK, 
 07/34 98 264
§	družbene dejavnosti: Mateja VRABEC, 
 07/34 98 266

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MIRNSKA 
DOLINA: 
• Brigita KALČIČ, 07/34 98 267, 
 inspektorat@mokronog-trebelno.si 
• Niko AVGUSTINČIČ,  07/34 98 271 
• David KOSTAJNŠEK, 07/34 98 271 

Spoštovani, počaščen in prijetno vznemirjen sem, ko spet stojim 
v tem prijaznem prostoru v Trebnjem, kjer iz vsakega kotička pihlja 
in diha vetrc nečesa lepega, bogatega, spodbudnega, poživljajoče-
ga. Tudi zaradi Rastoče knjige, ki nas znova in znova nagovarja 
s sporočili o sožitju, strpnosti, pomenu osebne in skupne rasti v 
prihodnost – tudi s knjigo, to čudovito iznajdbo.

Lepše kot je o njej nekoč zapisal Aleš Debeljak, ne bi znal po-
vedati: »Knjigo uporabljam za to, da bi si poiskal bivališče, četudi 
začasno, v krpanki pripovedi in izkustev, dejstev in fantazije. Kadar 
se sprehodim tam ob Navju, pokopališču velikanov slovenske kul-
ture in njihovih velikih podpornikov, se vedno vsaj za hip ustavim 
ob Deklici z rastočo knjigo kiparja Jerneja Malija in na poti nazaj 
premlevam tiste lepe besede, ki jih je tam pustil Miroslav Košuta: 
» S knjigo listam v lepoto in skrivnost samega sebe.«

In morda prav po zaslugi misli Nika Grafenauerja, ki so tudi ob 
tej lepi in zgovorni Deklici z rastočo knjigo, »da je hiša brez knjig 
votel dom brez duše« opustim sleherno misel, da bi malo razbre-
menil s knjigami obtežene police v najinem majhnem domu. Zdaj 
že vem, zadnje kar bo šlo od hiše, bodo knjige.

Vesel sem in prav praznično se počutim, ker sem lahko nocoj 
lahko kamenček v mozaiku  Rastoče knjige Temeniške in Mirnske 
doline in ponosen, da je v teh lepih dolenjskih krajih tudi nekaj 
mojih korenin in sem eden od listov naše Rastoče knjige.

Spodbuja nas za branje in pisanje, za razmišljanje o vseh naših 
svetovih, iskanjih in beganjih. Spodbuja nas k resnicoljubnosti, 
prijateljstvu, nas na nek način dela boljše, bolj plemenite v tem 
vse bolj ponorelem svetu.

Ponosni smo lahko, da je bila Občina Trebnje ena prvih, ki je že 
leta 2003 pristopila k ideji in širjenju Rastoče knjige. V njej so našli 
svoj list mnogi, ki izhajajo iz teh krajev in so v njih, pa tudi daleč 
naokrog pustili viden pečat svojega dela na znanstvenem, kultur-
nem, vzgojno izobraževalnem področju in kot žlahtne osebnosti 

vedno dostojno in spoštljivo zastopajo to našo prelepo Dolenjsko.
 Mnogokrat preizkušano, a vedno polno neke radoživosti in 

vztrajnosti. Moje spoštovanje in iskrene čestitke idejnemu očetu 
dr. Janezu Gabrijelčiču ter avtorju in skrbniku listov Rastoče knjige 
profesorju Jožetu Zupanu. Take ljudi bi si morali preprosto kar 
izmisliti, če jih ne bi imeli. Seveda pa moj poklon  vsem skupaj in 
vsakemu posebej, ki jim bo nocoj dodeljena zaslužen čast, da posta-
nejo novi listi Rastoče knjige: pisateljici Miriam Steiner Aviezer, 
pisateljici in mentorici Anici Zidar, nosilki nagrade odličnosti 
Joži Miklič, magistru gozdarskih znanosti Janezu Černaču in 
doktorju družinske medicine Božidarju Voljču.

Vsak  zase in vsak na svoj način in vsi skupaj so s svojim delom 
prispevali veliko k plemenitenju duha, ki ga danes žal vse prepo-
gosto zamenja pritlehnost, pa za nas tako značilna zavist in tisto 
nezdravo tekmovanje po principu, kdo bo koga.

A ne pustimo se zapeljati črnim mislim, nerganju in negodo-
vanje, saj je nocoj vendar praznik Rastoče knjige, pred vrati pa 
naš največji praznik kulture – Prešernov dan. Bodimo prešerni, 
bodimo rožnogledi, to besedo zadnje čase rad uporabljam name-
sto besede optimistični. Mi nekako lepše in bolj zgovorno zveni. 
Bodimo ponosni, da še znamo prisluhniti  vsem in vsemu, kar 
nas nagovarja v jeziku lepega, nas vodi v svetove odprtosti za 
drugačnost in sobivanje.

Pa še en praznik je pred nami, pomemben še posebej za nas 
plesalce in vse ljubitelje plesne umetnosti. To je sto letnica Sloven-
skega baleta. Naj zato z vedno lepo mislijo iz Gnostične himne iz 
drugega stoletja pozdravim tudi vas: kdor ne pleše, ne ve, kaj je 
življenje. Dragi moji, človek je plesal od pradavnin, s tem veliko 
povedal, morda več kot z besedami, ki so včasih tako okorne in 
nerodne. Bodimo prešerni in plešimo, da bomo zajeli v svoja jadra 
vse bogastvo naših kratkih življenj.

Hvala še enkrat za vaše povabilo in zaupanje, da sem vam lahko 
spregovoril. Morda bi bil manj neroden, če bi zaplesal, a kaj ko so 
rekli naj kaj povem…Hvala!

Lepo praznujmo, in ne pozabimo, kako zelo pomembni so vsi 
prazniki. Življenje brez praznikov je prazno!

Govor Prešernovega nagrajenca Janeza Mejača 
na slovesnosti RASTOČE KNJIGE 1. februarja 2018 v Trebnjem.

Ob svetovnem dnevu žensk 
Doseganje enakosti spolov ter krepitev vloge žensk in deklet je nedokončana 
naloga našega časa, hkrati pa največji svetovni  izziv pri zagotavljanju 
človekovih pravic.

António Guterres, generalni sekretar OZN
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Muhasta zima, 
ki je v februarju 
natrosi la obilo 
snega, se poča-
si poslavlja. Če-
prav smo že sredi 
marca, pa nam ta 
sicer priljublje-
ni pomladanski 
mesec še nič kaj 
ne najavlja po-

mladi. Dnevi pa vendarle postajajo daljši, 
in počasi se bo pričelo delo v vrtovih, na 
poljih in vinogradih. Tudi načrt dela, ki 
smo ga v občini predvideli za letošnje leto, 
že intenzivno uresničujemo.

V letošnjem letu načrtujemo veliko inve-
sticijskih  vlaganj:
• Gradnja športnega centra Trebelno po-

teka v skladu s predvidenim terminskim  
programom. 

• Pridobili smo 600.000 € evropskih 
sredstev iz naslova Razvoj regij. Nekaj 
več kot polovico teh sredstev bomo na-
menili v izgradnjo kolesarske povezave 
Trebnje - Mirna- Mokronog, nekaj manj 
kot 300.000 € pa za komunalno infra-
strukturno opremljanje poslovne cone 
na Puščavi. Oboje naj bi bilo končano do 
leta 2021. 

• V izdelavi je sprememba in dopolnitev 
OPN-ja.

• Pripravljamo vso potrebno dokumenta-
cijo za pridobitev gradbenega dovoljenja 
za ureditev avtodomarskega postajališča 
v Mokronogu, za kar pričakujemo tudi 
nepovratna sredstva. 

• Preko lokalne akcijske skupine (LAS 
Dolenjska in Bela krajina) smo pridobili 
sredstva za uresničitev projekta, ki smo 
mu dali naslov ŠKRATODEŽELA.  Tako 
bo športni park povezan z dvema urejeni-
ma tematskima potema, postavljene bodo 
nove zunanje fitnes naprave ( 5 kom), 
postavljena urbana oprema (klopi, koši) 
in zunanja enota WC. 

• Dokončali bomo gradnjo vodovoda v 
vasi Čilpah in Bitovski gori, ter priključili 
uporabnike vaškega vodovoda Jelševec, 
na javno vodovodno omrežje.

• Sprojektirali bomo in pridobili vso 
potrebno dokumentacijo za gradnjo 
vodovoda in kanalizacijskega sistema s 
čistilno napravo, v vasi Češnjice. 

• Na cestnem programu bomo na Trebel-
nem, v neposredni bližini pokopališča 
izgradili oporni zid in pločnik, v obce-
stnem delu pa tudi obnovili zid, ki obdaja 

pokopališče. 
• Obnovili bomo odseke občinskih cest v 

Mirni vasi, Bogneči vasi, Martinji vasi, 
v skupni dolžini 500 m. Prihodnje leto 
bomo izvedli več cestnega investicijskega 
vzdrževanja na območju Mokronoga.

• Redno bomo skrbeli za tekoče vzdrževa-
nje občinskih cest. 

• Aktivno bomo nadaljevali z deli v preboju 
Radna vas. 

• Za financiranje letnih programov: kme-
tijstvo, šport, kultura, turizem, socialno 
varstvo, smo letos namenili nekoliko več 
sredstev.
Naštete programske vsebine se bodo 

izvajale poleg vseh ostalih programov, 
ki jih občina sicer izvaja  v okviru svojih 
obveznosti. 

14. marca, praznujemo praznik naše 
občine. Za vse tiste, ki niste utegnili ali 
mogli prisostvovati na svečani akademiji, 
ki smo jo izvedli v petek, 16. marca v UKS 
Mokronog, naj tudi na tem mestu povem, 
da  nas je  obiskal in pozdravil predsednik 
RS g. Borut Pahor,  da so bila podeljena 
občinska priznanja, in, da  je kot tretji častni 
občan  postal Lojze Peterle. 

Sam sem zbrane na svečani akademiji 
nagovoril z naslednjim razmišljanjem:

Gospod predsednik, dobrodošli ponovno 
v Mokronogu. 

Drage občanke in občani, gospe in go-
spodje, dragi prijatelji občine Mokronog-
-Trebelno.

Iskreno sem vesel, ker ob našem občin-
skem prazniku, v dvorani vidim vse tiste, 
katerih prisotnost meni osebno izjemno 
veliko pomeni in, ker ste tu tudi nekateri, 
ki pomembno soustvarjate razvoj in vsak 
dan, v naši občini. Dobrodošli! 

Če si nekaj močno želiš, stremi vse 
stvarstvo k temu, da se ti to uresniči, je 
zapisano v knjigi Alkimist. In mi smo 
si močno želeli samostojne poti, svoje 
občine. Naši začetki so bili zaznamovani 
z nezaupanjem in dvomi na eni strani in 
trdnim prepričanjem in močno željo po 
boljšem na drugi. Prav kmalu se je izkazalo, 
da je bila odločitev dobra. V teh dvanajstih 
letih smo uresničili številne ideje, pridobili 
ogromno evropskih in državnih sredstev in 
uspešno izpeljali mnoge projekte za boljše 
življenje naših ljudi. Vzdušje v občini je 
dobro, Mokronog in Trebelno živita v 
sožitju. 

Razvoj je viden na številnih področjih 
našega delovanja, opazi ga odprto oko in 
začuti prav vsak, ki ve, kako je bilo prej. 

Da bi izboljšali pogoje za pouk špor-
tne vzgoje in hkrati omogočili športnim 
klubom in društvom v občini primerne 
prostore za vadbo in rekreacijo, smo v 
Mokronogu pred dobrimi sedmimi leti 
zgradili večnamensko športno dvorano in 
športni park ob njej, na Trebelnem pa bodo 
nov športni objekt začeli uporabljati jeseni, 
z novim šolskim letom. 

Otroci Osnovne šole Mokronog in Po-
družnične šole Trebelno imajo sicer tudi 
zaradi energetskih sanacij boljše razmere 
za razvoj vseh svojih potencialov, ki jih še 
spodbujajo zavzeti učitelji in učiteljice ter 
vzgojiteljice in drugi strokovni delavci. In 
teh potencialov je vse več, saj se je samo šte-
vilo predšolskih otrok v institucionalnem 
varstvu od ustanovitve občine do danes 
konkretno povečalo za 8 x, prej smo imeli 
en oddelek, letos septembra jih bo že osem. 

Vse več otrok pomeni, da je občina po-
stala prepoznavna kot prostor, v katerem je 
prijetno živeti, kot prostor, kjer so dobro-
došle mlade družine, kot prostor, ki ponuja 
številne možnosti preživljanja prostega časa 
in omogoča kakovostno, mirno in ustvar-
jalno življenje. 

Nekaj več želje deliti to ustvarjalnost 
bi si sicer želeli pri domačih ljubiteljskih 
kulturnih ustvarjalcih. Nekdanji kulturni 
dom je postal Upravno-kulturno središče 
Mokronog, ki vsako let gosti več prireditev 
z zanimivi gosti od drugod, na izbiro daje 
raznoliko vsebino, vse več je tudi obisko-
valcev. A sveže ideje in svojstveni pristop 
tudi tistih, ki se morda kot avtorji še niso 
pokazali, bi v ta prostor prinesli še nekaj 
našega, domačega, zato resnično upam, da 
bodo tudi mlajši začeli opozarjati na svojo 
nadarjenost in željo po kreiranju kulturne-
ga življenja v kraju.

Vožnja po naših cestah je iz leta v leto bolj 
varna. Sistematično smo se lotili urejanja 
cest, zagotovo pa sta bila največja projekta 
na tem področju cesta od Mokronoga proti 
Trebelnem in LC Sv. Peter in celostna pre-
nova trškega jedra v Mokronogu. Skrb za 
ceste je pomembna, saj tako  zagotavljamo 
varno pot vsem udeležencem v prometu, 
hkrati pa urejeno cestno in obcestno ob-
močje ustvarjata privlačnejšo podobo kraja.

Kakovostna pitna voda je pomembna 
dobrina. V Mokronogu smo zamenjali 13 
kilometrov vodovodnih cevi, s tem smo 
popolnoma prenovili stare salonitne  cevo-
vode in poskrbeli za oskrbo s kakovostno 
pitno vodo. S pravo mero razumevanja pa 
na javno vodovodno omrežje postopno 
priključujemo tudi tiste zasebne oz. tako 
imenovane vaške vodovode na katerih je 
priključenih manj kot 50 uporabnikov.

V tem času smo v vsa naselja v občini 

Dober dan

>>



4
ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

pripeljali tudi odprto širokopasovno tele-
komunikacijsko omrežje oziroma optiko. 
Konzorcij sedmih občin v javno-zasebnem 
partnerstvu je vodila naša občina.

V teh skoraj 12 letih smo se veselili 
številnih novih pridobitev, mnoge so bile 
uresničene na pobudo občanov oziroma 
občinskih svetnikov, znali smo slišati in 
prepoznati potrebe ljudi in izbrati priori-
tete. Pri tem so odločilno vlogo odigrali 
tudi sodelavci občinske uprave in člani 
občinskega sveta ter na javnih razpisih 
izbrani zunanji izvajalci. Vsega ne moremo 
udejaniti čez noč, a zagotovo lahko, ponov-
no rečem, da je bila odločitev za samostojno 
občino najboljša odločitev, ki smo jo lahko 
takrat sprejeli, saj je pomenila nesluten 
razvoj, o katerem bi sicer lahko le sanjali.

Vsi vi, ki ste danes tukaj z nami in mnogi, 
ki so ostali doma, soustvarjate življenjski 
vsakdan v naši občini. Ni nam vedno lahko, 
a premoremo dovolj poguma in razuma, 
da najdemo rešitve v dobro večine in tega 
lokalnega prostora. Hvala vsem, ki ste v teh 
letih tako ali drugače aktivno sodelovali v 
procesu našega razvoja in rasti. 

Hvala tudi podjetnikom in gospodar-
stvenikom, da ste ostali in razširili svoje 
dejavnosti ter tako omogočili nova delovna 
mesta za naše ljudi. Predvsem na podro-
čju turizma pa je še precej priložnosti za 
napredek. 

In ker so gonilo napredka ljudje, posame-
zniki, ki s svojo energijo, zanosom in veli-
kansko željo delajo spremembe na boljše, 
je vsak občinski praznik tudi priložnost, 
da nagradimo izjemne dosežke, posebne 
ljudi. Tudi letos. 

Iskrena hvala vsem prejemnikom pri-
znanj za vašo sposobnost vplivanja v ključ-
nih trenutkih in za vaš prispevek k razvoju 
in prepoznavnosti občine. In ob tem seveda 
tudi čestitke za prejeta priznanja.

Vam, spoštovane občanke in občani, pa 
ob našem prazniku želim, da bi zmogli še 
naprej sodelovati v dobro skupnosti, da 
bi skrbeli za naše okolje in sočloveka, da 
bi znali prepoznati napredek in nagraditi 
odličnost. 

Hvala, ker praznujete z nami in na svide-
nje prihodnje leto. 

Spoštovane občanke in spoštovani ob-
čani, letos je volilno leto. V maju bodo po 
vsej verjetnosti že državnozborske volitve, 
meseca novembra pa tudi lokalne volitve. 
Priporočam vam, da greste na volišča in 
oddaste svoj glas za prave ljudi. Sam sem 
eden od kandidatov za poslanca v DZ.

Anton Maver, župan

Naziv častni občan 
Alojz Peterle

Lojze Peterle se je rodil 5. julija 1948 
v Čužnji vasi na Trebelnem. Po končani 
gimnaziji v Novem mestu ga je pot zanesla 
v Ljubljano, kjer je diplomiral iz geografije 
in zgodovine na Filozofski fakulteti in 
iz ekonomije na prvi stopnji Ekonomske 
fakultete. 

Kot raziskovalec s področja urbanizma je 
svojo poslovno pot začel na Urbanističnem 
inštitutu, nato je bil zaposlen na Zavodu 
za družbeno planiranje. Hkrati je bil 15 
let urednik Revije 2000 in vrsto let glavni 
urednik revije Tretji dan.

Širši javnosti je poznan predvsem po 
svojem političnem delovanju. Bil je prvi 
predsednik stranke Slovenskih krščanskih 
demokratov, ki je bila ustanovljena leta 
1989, spomladi 1990 pa je postal prvi pred-
sednik prve demokratično izvoljene sloven-
ske vlade. Njegova vlada je izvedla vrsto 
pomembnih demokratičnih in ekonomskih 
strukturnih reform, njen najpomembnejši 
projekt pa je bila osamosvojitev države, ki 
je neodvisnost razglasila 25. junija 1991. 
Vse do leta 2004 je bil aktiven v slovenski 
politiki, po izvolitvi v Evropski parlament 
pa je svoje delovanje razširil na mednaro-
dni nivo. Kot poslanec Evropske ljudske 
stranke sodeluje v številnih komisijah in 
odborih. Aktivno govori šest tujih jezikov, 
pasivno še dva.

Lojze je vsa leta ostal tesno povezan z 
domačim okoljem. Bil je pobudnik in soor-

ganizator Kresovanja in maše za domovino 
pri sv. Rozaliji na Trebelnem, ki se je razvila 
v tradicionalno prireditev ob praznovanju 
slovenske državnosti. Prav tako se je rad 
odzval na povabilo k sodelovanju in priži-
gu kresa v okviru prireditve Kresna noč v 
Mokronogu.

Kot prvi predsednik vlade je sodeloval na 
festivalu (ah), TE ORGLICE in nato širom 
po svetu širil glas o tem majhnem glasbilu 
in o mednarodnem glasbenem dogodku v 
Mokronogu. 

Zaradi njegov prizadevanj, poznanstev 
in izjemne angažiranosti je Prostovolj-
no gasilsko društvo Trebelno še za časa 
delovanja krajevne skupnosti iz sosednje 
Avstrije uvozilo prejšnje gasilsko vozilo, ki 
jim je dobro služilo vse do nabave novega 
ob 100-letnici delovanja pred petimi leti.

Lojze je pilot, ki uživa na skupnem 
evropskem nebu, skozi fotografski objektiv 
občuduje in raziskuje naravo, je mož, oče 
in dedek, ki v vsaki od vlog izjemno uživa 
in je čebelar. Bil je predsednik Čebelarske 
zveze Slovenije, je častni član Čebelarskega 
društva Trebelno-Mokronog. Prepričan je, 
da je za preživetje človeštva vloga rume-
no-črnih žuželk izjemno pomembna, pri 
skrbi za njihovo ohranjanje pa bi morali 
sodelovati vsi, ne le čebelarji.

Ključna pa je njegova vloga pri ustano-
vitvi Občine Mokronog-Trebelno. Skupaj 
s somišljeniki je zaslužen za njen nastanek, 
saj je podpiral idejo o samostojni občini, 
spodbujal razpravo in se aktivno vključeval 
v vse aktivnosti, povezane z ustanovitvijo. 
Kmalu zatem je prve izvoljene občinske 
svetnike, župana in tedanje sodelavce 
občinske uprave gostil v Strasbourgu, na 
njegovo povabilo so si Evropski parlament 
ogledali tudi vinogradniki.

Naziv ČASTNI OBČAN Občine Mokro-
nog-Trebelno je prejel ALOJZ PETERLE 
za aktivno prizadevanje in zasluge pri 
ustanavljanju samostojne občine, za zve-
stobo mednarodnemu festivalu (ah), TE 
ORGLICE ter za ohranjanje povezanosti z 

>> Alojz Peterle, 
tretji častni občan
Na četrti svečani akademiji ob občinskem prazniku s 
podelitvijo občinskih priznanj je naziv častni občan prejel Alojz 
Peterle, občinski priznanji sta dobila Peter Deu in Anica Zidar, 
listino pa Čebelarsko društvo Trebelno-Mokronog.
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domačim okoljem. Z vstopom v politiko in 
vsa leta po osamosvojitvi aktivno deluje na 
državnem in evropskem nivoju, s svojimi 
besedami, spodbudami, predlogi in dejanji 
pa bistveno prispeva k prepoznavnosti Ob-
čine Mokronog-Trebelno, doline in celotne 
države. 

Priznanji občine
Peter Deu

Peter se je rodil v Mokronogu. Prve 
korake v poslovni svet je začel z avtoprevo-
zništvom, nato pa od očeta z ženo Liljano 
prevzel v upravljanje gostilno Zlata Kaplja, 
ki se danes lahko pohvali z več kot dve-
stoletno tradicijo. Z manjšimi presledki v 
delovanju med obema vojnama je gostila 

številne visoke goste iz političnega, druž-
benega, gospodarskega in društvenega 
življenja. Gostilna skrbi za ohranjanje kra-
jevne kulinarike, hkrati pa nudi prehrano 
delavcem različnih podjetij. 

Z ženo sta tako na eni strani nadaljevala 
družinsko tradicijo, hkrati pa ves čas iskala 
nove poslovne priložnosti in ob pomoči 
otrok razvijala in nadgrajevala številne 
gospodarske dejavnosti. Avtoprevozništvu 
in gostinstvu sta tako z leti dodala razrez 
lesa, izdelavo izdelkov in polizdelkov na 
Žagi Deu, bencinsko črpalko z avtomatsko 
avtopralnico in manjšim gostinskim loka-
lom, na Malkovcu pa so zgradili odličen, 
skoraj protokolarni objekt Vinski dvor Deu. 

Peter z družino je vzor odličnosti v go-
spodarstvu. Zaposluje ljudi iz lokalnega 
območja in se zaveda pomembnosti dobrega 
sodelovanja in razvoja skupnosti kot celote. 
Svoje izkušnje in odnos do dela je prenesel 
tudi na otroke. Kot občinski svetnik je s 
predlogi in pobudami prispeval k trajno-
stnemu in kontinuiranemu razvoju.

Kot zaveden Mokronožan skrbi za 
ohranjanje zgodovine kraja. V domačem 
muzeju razstavlja ohranjene furmanske 
vprege in furmansko opremo iz polpretekle 
zgodovine. 

Peter DEU je prejel Priznanje Občine 
Mokronog-Trebelno za uspešno vodenje, 
rast in razvoj družinskega podjetja, ki je 
tako v preteklosti kot danes pomembno 

soustvarjalo gospodarski razvoj občine, 
hkrati pa pomembno vplivalo na kulina-
rično in turistično podobo občine v očeh 
širše javnosti.

Anica Zidar
Anica se je rodila 29. avgusta 1936, njena 

življenjska pot pa se je sklenila 6. februarja 
2018. Njeno življenje je bilo tesno povezano 
z ljubeznijo do slovenske besede. 

Kot učiteljica v mokronoški osnovni šoli 
je znala učence spodbuditi k pisanju, otroke 
je učila branja in spoštovanja lepe slovenske 
besede. Sodelovala je pri sestavi berila za 
drugi razred osnovne šole Hiša, hiška, hi-
šica in pri sestavi neumetnostnih besedil in 
učnih načrtov za slovenski jezik od prvega 

do tretjega razreda. Na seznamu slovenskih 
pisateljev je ena najplodovitejših pisateljic 
kmečke povesti, ki je doma na Dolenjskem 
– izdala je osem knjig, s krajšimi proznimi 
deli sodelovala na številnih natečajih in v 
periodiki, na Radiu Ljubljana so predvajali 
tri njene radijske pravljice. 

Več let je bila vključena v Literarni klub 
upokojencev Slovenije, za svoje literarno 
ustvarjanje pa je prejela več nagrad in 
priznanj. Anica Zidar je list Rastoče knjige 
Mirnske in Temeniške doline.

V Skupini starih ljudi za samopomoč 
Mokronožice je delila svoje zgodbe, hkrati 
pa spodbujala ostale, da so svoje spomine 
zapisovali, s čimer je pri večini odkrivala 
sposobnosti za pisanje zgodb, pesmi, celo 
za risanje. Skupina je svoje zapise zbirala 
v Utrinkih, ki so bili vsako leto drugače 
tematsko obarvani, sčasoma so bolj kot 
dokument o ustvarjalnosti starejših ljudi 
postali dokument o življenju nekoč in da-
nes. Letos bo – tudi po zaslugi Aničinega 
moža Toneta – izšla že 20. številka. 

Kljub starosti in bolezni je vsak dan na-
pisala vsaj nekaj besed.

Anica ZIDAR je prejela Priznanje Občine 
Mokronog-Trebelno za svoje enkratno, 
pristno literarno izražanje in za spodbuja-
nje različnih generacij k branju, pisanju in 

obujanju spominov, še posebej za urejanje 
Utrinkov, ki so pomemben dokument o 
življenju v občini nekoč in danes.

Listina 
Občine Mokronog-
Trebelno za leto 2018 

Čebelarsko društvo 
Trebelno-Mokronog

Začetki Čebelarskega društva Trebelno-
-Mokronog segajo v leto 1948, ko sta bili 
na območju današnje občine zaradi orga-
nizirane nabave sladkorja ustanovljeni dve 
čebelarski društvi, in sicer Čebelarsko dru-

štvo Mokronog in Čebelarsko društvo Tre-
belno. Leta 1960 sta se združili v Čebelarsko 
društvo Mokronog, v katerem je skozi čas  
število čebelarjev upadalo. Ko je vse kazalo, 
da bo društvo ukinjeno, je deset najbolj 
zavednih in prepričanih čebelarjev zbralo 
pogum in 17. decembra 1989 registriralo 
Čebelarsko društvo Trebelno–Mokronog, 
katerega prvi predsednik je bil Franc Mrvar. 
Leta 2000 ga je nasledil Marjan Dragan, ki 
društvo vodi še danes. 

Priznanje je posmrtno prevzel njen mož, Tone 
Zidar.

V imenu društva je priznanje prevzel predse-
dnik Marjan Dragan.

Slavnostni govornik na svečani akademiji, 
ki jo je povezovala Petra Krnc Laznik, je bil 
predsednik republike Borut Pahor, ki je v 
svojem govoru poudaril, da je bila odločitev za 
samostojno občino pravilna, izpostavil je lepoto 
pokrajine in se poklonil besedam in dejanjem 
Alojza Peterleta. Župan Anton Maver je v govoru 
orisal vsestranski napredek občine v 12 letih 
samostojnega delovanja (preberete ga lahko v 
rubriki Dober dan). 

>>
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Danes ima društvo 45 aktivnih čla-
nov z okoli 1600 panji. Čebelarji si med 
seboj izmenjujejo izkušnje in poudar-
jajo pomen čebel in čebeljih pridelkov 
ter tradicijo čebelarjenja na območju 
občine. Pred leti so ob Osnovni šoli 
Mokronog postavil šolski čebelnjak, v 
šoli deluje čebelarski krožek, s čimer 
želijo člani društva seznaniti mlade s 
čebelarjenjem in zagotoviti ohranjanje 
čebelarske tradicije, od vsega začetka 
pa podpirajo tudi akcijo Tradicionalni 
slovenski zajtrk. 

Leta 2008, ko je društvo praznovalo 
60 let, so razvili društveni prapor. 

Čebelarsko društvo Trebelno-Mo-
kronog je prejelo Listino Občine 
Mokronog-Trebelno za 70-letno pri-
padnost ideji čebelarstva, za dosledno 
skrb za čebele in za pripravljenost pre-
našati znanje na mlajše generacije in s 
tem prispevati svoj delež k ravnovesju 
narave in ohranjanju življenja.

LAPEGO
Z glasbo so mladi nadarjeni glasbeniki Glasbene šole Trebnje navdušili v dvorani, obiskovalce pa so 
pred dvorano sprejeli Občinski pihalni orkester Trebnje in Trebanjske mažorete.  

>>
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Dva sta že za nami. Ob 
občinskem prazniku smo v 
preddverju Kulturnega doma v 
Mokronogu pripravili razstavo 
„Čebelarjenje skozi čas“. Na 
ogled je bilo postavljenih več 
čebelarskih rekvizitov, ki so 
se uporabljali v preteklosti in 
tudi predmeti, ki so v uporabi 
danes. Na ogled je bilo tudi 
nekaj čebelarske literature in 
plakatov na temo medovitih 
rastlin. Obiskovalec razstave je 

tako lahko strnil zgodbo »od 
cvetov do medov«.

V soboto, na semanji dan,  
sta nas obiskala minister za 
kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano mag. Dejan Židan in 
sekretarka mag. Tanja Strniša. 
V spremstvu župana g. Antona 
Mavra, predsednika ČD, g. 
Marjana Dragana in nekaterih 
čebelarjev sta se z zanimanjem 
zadržala pri naši stojnici, ki je 
ponujala različne vrste medu. 

V nadaljevanju sta si ogledala 
še omenjeno razstavo in aktivno 
sodelovala na okrogli mizi, ki je, 
če rečemo po čebelarsko, zložila 
pestro paleto panjskih končnic, 

od svetovnega dneva čebel*, 
vloge slovenskega čebelarja v 
prihodnosti, samooskrbe Slove-
nije z medom in vdora cenovno 
ugodnega in manj kakovostne-
ga medu v naše trgovine, vloge 
čebel in čebelarjev za trajnostno 
kmetijstvo ter oskrbe čebelar-
jev z učinkovitimi in varnimi 
zdravili. Tako minister kot 
sekretarka sta nam postregla 
z izčrpnimi informacijami. 
Mogoče smo njuno prisotnost 
premalo izkoristili, saj je bila 
udeležba skromna.

*20. maj je OZN razglasila za 
svetovni dan čebel na pobudo 
ČZ Slovenije. Namreč 20, maja 
1734 se je rodil Anton Janša – 
znameniti slovenski čebelar.

Za ČD Trebelno Mokronog
Martin Starič

70 let ČD Trebelno Mokronog
Letos bo minilo že 70 let od ustanovitve 
čebelarskega društva v naših krajih. Seveda 
se za tako lep jubilej spodobi, da ga 
obarvamo pražnje. Skozi leto se bo zvrstilo 
več dogodkov, ki bodo namenjeni tej 
obletnici. 

In kaj pravite o medički, gospod minister. Fotografije: Alenka Stražišar Lamovšek

Na ogledu razstave

Izsek z razstave

Predsednik Marjan Dragan in mladi čebelar Filip
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Na dnevnem redu 17. redne seje v mesecu 
decembru je bilo 12 točk. Prisotnih je bilo 
10 članic in članov Občinskega sveta Ob-
čine Mokronog-Trebelno.

1. Občinski svet Občine Mokronog-
-Trebelno je sprejel Odlok o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske odpa-
dne vode v Občini Mokronog-Trebelno. 

2. Občinski svet Občine Mokronog-Tre-
belno je sprejel Odlok o odmeri nadome-
stila za uporabo stavbnega zemljišča v 
Občini Mokronog-Trebelno.

3. Občinski svet Občine Mokronog-
-Trebelno je potrdil in sprejel Dogovor o 
sofinanciranju in finančni konstrukciji 
za nabavo gasilskega vozila za gašenje in 
reševanje z višin po katerem bo Občina 
Mokronog-Trebelno zagotavljala (15,78 
%) 9.443,18 EUR na letni ravni. Občin-
ski svet pa je potrdil tudi sofinanciranje 
stroškov zaposlitve javnega uslužbenca na 
Gasilski zvezi Trebnje.  

4. Občina Mokronog-Trebelno je sprejela 
SKLEP: Občinski svet Občine Mokronog-
-Trebelno potrdi in sprejme Sporazum o 
sofinanciranju plače delavca, zaposlenega 
na Gasilski zvezi Trebnje.

5. Osrednja točka dnevnega reda je bila 
obravnava Predloga spremembe Odloka o 
proračunu občine Mokronog-Trebelno za 
leto 2018 in predloga Odloka o proračunu 
občine Mokronog-Trebelno za leto 2019. 
Predlagana sprememba proračuna za leto 
2018 in predlog Odloka o proračunu za leto 
2019, temeljita na ocenjeni realizaciji leta 
2017 in na podlagi predvidenih vrednostih 
novih projektov. Prihodki se povečujejo, 
glede na sprejeti proračun za leto 2018 za 
16,1 % ter 1,4 % za leto 2019, odhodki  se za 
leto 2018 povečujejo 35,8% in zmanjšujejo 
za 2,5 % za leto 2019. Pri pripravi gradiva 
so se upoštevala priporočila Ministrstva za 
finance glede planiranja realnih prihodkov, 
kot tudi odhodkov.  V letu 2018 je predvi-
dena tudi zadolžitev v višini 825.000 €, in 
sicer 700.000 € pri domači banki in 125.000 
€ povratnih (kreditnih) sredstev pri državi. 
Gre za ugoden dolgoročni kredit (obrestna 
mera je 0 %),  le-ta sredstva se ne bodo štele 
v kvoto zadolževanja. Tudi v letu 2019 je 
predvidena zadolžitev v višini 125.000 € 
povratnih (kreditnih) sredstev pri državi. 
Sprejeti SKLEPI: 
➢ Občinski svet Občine Mokronog-

-Trebelno je na svoji 17. redni seji, 
dne 13.12.2017, združil prvo in drugo 
obravnavo Odloka o spremembi pro-
računa Občine Mokronog-Trebelno za 
leto 2018 - skrajšani postopek. 

➢ Sprejme se Odlok o spremembi prora-
čunu Občine Mokronog-Trebelno za 
leto 2018 z naslednjimi spremembami:

a. zmanjšajo se naslednje proračunske po-
stavke (skupaj za 10.000,00 €);

• PP 14003 (412000)– DELOVANJE RC 
NOVO MESTO, - 2.000,00 €;

• PP 15405 (420500)– OBNOVA ČI-
STILNE NAPRAVE MOKRONOG, - 
3.000,00 €;

• PP 18412 (420402)– MEDGENERA-
CIJSKO USTVARJALNO SREDIŠČE, 
- 5.000,00 €;

b. povečajo se naslednje proračunske po-
stavke (skupaj za 10.000,00 €);

• PP 11407 (402999)–SPODBUJANJE 
KMETIJSTVA, + 2.400,00 €;

• PP 14420 (412000)–TURIZEM, + 
1.400,00 €;

• PP 18411 (412000)–LJUBITELJSKA 
KULTURA-DELOVANJE DRUŠTEV, 
+ 2.200,00 €;

• PP 18420 (412000)–TRANSFERI ZA 
ŠPORTNE DEJAVNOSTI, + 2.800,00 €;

• PP 20403 (412000)–DRUGI SOCILANI 
TRANSFERI, + 1.200,00 €;

➢ Sprejme se letni načrt ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine 
Mokronog-Trebelno za leto 2018.

➢ Sprejme se Sklep o zadolžitvi občinske-
ga proračuna v letu 2018.

➢ Sprejme se predlog Odloka o proraču-
nu Občine Mokronog-Trebelno za leto 
2019.

➢ O predlogu proračuna za leto 2019 se 
skladno s sprejetim poslovnikom Ob-
činskega sveta opravi 15 dnevna javna 
razprava. 

6. Občinski svet Občine Mokronog-
-Trebelno je sprejel Pravilnik o sofinan-
ciranju letnega programa športa v Občini 
Mokronog-Trebelno. Z dnem veljavnosti 
tega pravilnika preneha veljati pravilnik 
o sofinanciranju letnega programa športa 
v Občini Mokronog-Trebelno iz leta 2009.

7. Občinski svet Občine Mokronog-Tre-
belno se je seznanil z regijskim izvedbe-
nim načrtom na področju socialnega var-
stva za obdobje 2017-2020 za jugovzhodno 
statistično regijo.

8. Pri točki »premoženjsko pravne za-
deve« je občinski svet obravnaval 1 zadevo.
➢ Odločal je o nakupu in prodaji zemljišč 

v Suhem Brezju. Sprejeti so bili  
SKLEPI:
o Občinski svet Občine Mokronog-Tre-

belno sprejme sklep o ukinitvi statusa 
javnega dobra v predloženi vsebini.

o Občinski svet Občine Mokronog-Tre-

belno v skladu s predlogom odobri 
nakup zemljišča parc. št. 1314/2 k.o. 
Staro Zabukovje.

o Občinski svet Občine Mokronog-Tre-
belno v skladu s predlogom odobri 
razpolaganje z nepremičnim premože-
njem občine parc. št. 2156/2 in 2159/1, 
k.o. Staro Zabukovje po metodi nepo-
sredne pogodbe o prodaji zemljišča.

o Letni načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Mokronog-Tre-
belno za leto 2017 se ustrezno spremeni 
in dopolni v skladu s prejšnjima skle-
poma.

Na dnevnem redu 18. redne seje pa je bilo 
17 točk, potekala pa je 21. februarja 2018. 
Prisotnih je bilo 10 članic in članov Ob-
činskega sveta Občine Mokronog-Trebelno.

1. Statut Občine in Poslovnik Občinskega 
sveta, ki sta bila sprejeta ob ustanovitvi nove 
občine in kasneje dopolnjena, sta pomanj-
kljiva, prav tako so se spremenile okoliščine 
delovanja Občinskega sveta Občine Mo-
kronog-Trebelno. Člani občinskega sveta 
so se seznanili s pristojnostmi in vlogo in 
spoznali pristojnosti posameznih organov 
lokalne samouprave. Potrebno je bilo po-
novno proučiti pristojnosti posameznih 
organov v Občini Mokronog-Trebelno, 
s posebnim poudarkom na pristojnostih 
občinskega sveta, župana in nadzornega 
odbora ter občinske uprave. Pristojnosti je 
potrebno definirati in uskladiti z zakonskimi 
določili in ostalimi akti, ki jih je že sprejel 
občinski svet. Tako je Občinski svet Občine 
Mokronog-Trebelno sprejel Statut Občine 
Mokronog-Trebelno in Poslovnik Občin-
skega sveta Občine Mokronog-Trebelno, 
v prvi obravnavi. 

2. Sprejeti so bili: Letni program športa 
za leto 2018, Letni program kulture za  
leto 2018 ter Letni program socialnega 
varstva za leto 2018. 
➢ Sredstva pri športu, namenjena javnemu 

razpisu 2018 za programe, se v primer-
javi z letom 2017, povečajo za 2.800 € in 
znašajo 14.800 €, za uporabo športnih 
površin pa ostajajo v enakem obsegu kot 
v preteklem letu, to je 18.000 €. Javni raz-
pis za leto 2018 se bo pripravil glede na 
nov Pravilnik o sofinanciranju letnega  
programa športa v Občini Mokronog-
-Trebelno (UL RS, št. 75/17).

➢ Sredstva pri kulturi, namenjena javnemu 
razpisu 2018, se v primerjavi z letom 2017 
povečajo za 2.200 € in znašajo 11.200 €.

➢ Tudi na socialnem področju se sredstva, 
namenjena javnemu razpisu, v primer-
javi z letom 2017 povečujejo za 1.200 € 

OBČINSKI SVET opravil 17.  in 18. redno sejo
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Javna objava in razprava 
na predlog besedila za 
himno Občine 
Mokronog-Trebelno

Občina Mokronog-Trebelno je izvedla 
anonimni javni natečaj za besedilo himne 
Občine Mokronog-Trebelno. Do roka za 
oddajo predlogov, to je do 15.11.2017, so 
prispeli trije predlogi besedila, ki so bili 
vloženi pravočasno in pravilno opremlje-
ni. Odpiranje prispelih predlogov je bilo v 
mesecu decembru.

Strokovna komisija, imenovana s strani 
župana, je vsa tri besedila strokovno pre-
gledala in proučila ter podala strokovno 
mnenje, in sicer, da nobeno od treh besedil 
ne prepriča povsem, ne s »težo« vsebine, ne 
z »bogastvom« izraza, pri čemer pa je pre-
dlog št. 3 opredelila kot najbolje sprejemljiv 
z nekaterimi potrebnimi dopolnitvami.

Komisija je tako županu predlagala, da 
predlog besedila št. 3 z dopolnitvijo refrena 
najprej javno objavi na spletni strani in v 
glasilu ODSEV in pridobi mnenja obča-
nov, društev oz. posameznikov. 

Besedilo, ki bi se v končni obliki glasilo, 
je naslednje:

Mokronog - Trebelno je pravo ime
za občino našo, ker združena je.
V dolino zeleno nas cesta pelja,
kjer Stajnik se vije,
so škratje doma.

To lepo kotlino grički krase,
na vsakem pa cerkev od davnega dne.
Okol‘ in okol‘ vinogradi so,
tu cviček kraljuje in dobri ljudje.

REF.: To lepo kotlino grički krase,
tu cviček kraljuje in dobri ljudje.

Morebitna mnenja lahko posredujete in 
izrazite, do konca aprila letošnjega leta, na 
elektronsko pošto: 

obcina@mokronog-trebelno.si  

Delo Nadzornega odbora 
Občine Mokronog Trebelno v letu 2017

Nadzorni odbor je samostojen, neodvisen ter najvišji organ nadzora javne porabe v 
občini. V okviru svojih pristojnosti, ki so opredeljene v  statutu občine, ugotavlja zakoni-
tost 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 premo-
ženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Nadzorni odbor se je v letu 2017 sestal na treh rednih sejah, na katerih je sprejel 6 
sklepov, ki so bili do konca leta v celoti realizirani. Sej nadzornega odbora so se po 
potrebi udeleževali tudi predstavniki občine. Sodelovanje z njimi je bilo konstruktivno 
in korektno.

Predsednica nadzornega odbora oziroma njena namestnica se je udeleževala sej ob-
činskega 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 2017 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 zainteresira-
na javnost poda pobude in vprašanja v zvezi s pristojnostmi dela nadzornega odbora.

Jerneja Dragan

in znašajo 9.200 €. 
3. Skladno s sklepom Občinskega sve-

ta Občine Mokronog-Trebelno, z dne  
02.03.2017, je župan seznanil Občinski svet 
Občine Mokronog-Trebelno, da je sprejel 
naslednje investicijske dokumente za na-
slednje projekte: 
➢ »Novogradnja športnega centra 

Trebelno in dozidava šole«, 
➢ »Gradnja poslovne cone Puščava – 1. 

faza«,
➢ »Regionalna kolesarska povezava Treb-

nje-Mirna-Mokronog« 
4. Občinski svet Občine Mokronog-Tre-

belno je sprejel Sklep o oprostitvi plačila 
komunalnega prispevka uporabnikom 
vaškega vodovoda Jelševec, ki so bili pri-
ključeni na vaški vodovod Jelševec pred 
priključitvijo na javni vodovod Občine 
Mokronog-Trebelno.

5. Občinski svet se je seznanil s Poro-
čilom o delu Nadzornega odbora Občine 
Mokronog-Trebelno za leto 2017, z Letnim 
programom dela Nadzornega odbora 
Občine Mokronog-Trebelno za leto 2018 
in z Dokončnim poročilom o Nadzornem 
pregledu izvrševanja Proračuna Občine 
Mokronog-Trebelno v letu 2016.

6. Občinski svet Občine Mokronog-
-Trebelno je imenoval za izvedbo lokalnih 
volitev župana in članov Občinskega sve-
ta, Občinsko volilno komisijo Mokronog-
-Trebelno, v naslednji sestavi: 

Predsednica komisije:   Gregorčič Alen-
ka, univ.dipl.prav.,

Namestnica predsednice: Polona Urek, 
univ.dipl.prav., ter člani in njihovi namestni-
ki: Ribič Dragica, Gorenc Jožica, Strajnar 
Janez, Žužek Jože, Zaman Dušan in Žagar 
Boštjan;

7. V Svet javnega zavoda Center za 
izobraževanje in kulturo Trebnje je kot 
predstavnika Občine Mokronog-Trebelno 
imenovana: 
• Ana VENE, stan. Martinja vas pri Mo-

kronogu 32, 8230 Mokronog;
8. V Svet javnega zavoda Zdravstveni 

dom Trebnje je kot predstavnika Občine 
Mokronog-Trebelno imenovana:
• Zdenka KUČIČ, stan. Gorenje Laknice 

15 a, 8230 Mokronog;
9. V Svet javnega zavod Knjižnica Pavla 

Golie Trebnje je kot predstavnika Občine 
Mokronog-Trebelno imenovana: 
• Milica KOROŠEC, stan. Češnjice pri 

Trebelnem 37, 8231 Trebelno;
Imenovani predstavniki morajo pred vsa-

ko sklicano sejo javnega zavoda seznaniti s 
sklicem seje in gradivom Občinsko upravo 
Občine Mokronog-Trebelno. 

10. Občinski svet se je seznanil z nevar-
nostjo za okolje in sumom povzročanja 
splošne nevarnosti za ljudi in premoženje z 
izvajanjem dejavnosti (zbiranje in predelava 
nenevarnih lesnih) odpadkov na območju 
nekdanje vojašnice Puščava. Ustanovljena 

je civilna  iniciativa, ki skuša s svojimi 
podpisi zavarovati tako občane, kot njihovo 
premoženje. Sprejet je bil SKLEP:

Občinski svet Občine Mokronog-Tre-
belno se je seznanil in se strinja z gradi-
vom o dogajanjih na območju nekdanje 
vojašnice Puščava ter s sprejetimi sklepi 
23. seje Občinskega sveta Občine Šentru-
pert in jih podpira. 

Mojca Pekolj, direktorica OU
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Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Novo mesto je v 
sodelovanju z Občino Šentjernej organizirala regijsko proslavo 
za Dolenjsko in Belo Krajino, v počastitev dneva Civilne zaščite.  
Slovesnost je potekala v torek, 6. marca 2018, v Šentjerneju.

Vsi govorci – ministrica dr. Anja Kopač Mrak, šentjernejski 
podžupan Janez Selak,  Marjan Šmalc, predsednik Regijskega 
sveta Dolenjske regije GZS, generalna sekretarka RKS Renata 
Brunskole, straški župan Dušan Krštinc in slavnostni govornik 
Srečko Šestan, poveljnik CZ RS, so izrazili zahvalo vsem, ki 
pomagajo v naravnih in drugih nesrečah in znajo vedno strniti 

vrste, ko je treba pomagati človeku v stiski, kar so dokazali tudi 
v minulem letu.

Šestan je omenil zlasti dve nesreči, ki sta naš konec zaznamovali 
lansko leto, in v zvezi s katerimi je tokrat kar nekaj letošnjih 
nagrajencev. 

To je poletni požar v podjetju Ekosistemi v Zalogu pri Straži, 
v katerem je v treh dneh gasilo kar 575 gasilcev, pomagala je tudi 
Slovenska vojska s helikopterjem, ter decembrski požar v DSO 
Črnomelj, kjer so uslužbenke doma hitro, zagnano in profesionalno 
priskočile na pomoč k reševanju stanovalcev, preprečile pa so tudi 
večjo škodo in nesrečo.

»Naš sistem zaščite in reševanje se je odzval, kot je bilo treba, 
seveda pa so se pokazale tudi pomanjkljivosti. To pa so izzivi, da 
sistem izboljšamo,« je poudaril Šestan. 

BRONASTI ZNAK Civilne zaščite, za enkratna dejanja so 
podelili 14 posameznikom, med katerimi sta bila tudi Zvonko 
Zore iz PGD Štatenberk in nekdanji poveljnik OGP Mokronog-
-Trebelno in Aleš Udovč za aktivno in prizadevno sodelovanje v 
Enoti reševalnih psov Novo mesto ter 16 društvom in ustanovam.

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 naslednjim so prejeli trije prejemniki: 
Martin Lužar, PGD Mirna in PGD Dobliče. 

ZLATI ZNAK Civilne zaščite je prejelo PGD Vinica, podeljena 
pa je bila tudi PLAKETA Civilne zaščite PGD Žužemberk. 

Mojca Pekolj, direktorica OU

Vse storitve bomo zagotavljali pod konkurenčnimi pogoji in 
na vrhunski ravni. V ta namen smo uredili ustrezne prostore v 
mrliški vežici Trebnje (prostor za oskrbo pokojnika in hladilni 
prostor za pokojnika), nabavili specialno vozilo za prevoz 
pokojnikov in zaposlili usposobljene ljudi. Zavedamo se, da 
bodo naši zaposleni prvi stik s svojci v težkih trenutkih, zato 
smo izbiri sodelavcev namenili posebno pozornost. 

O točnem datumu pričetka izvajanja dejavnosti vas bomo 
obvestili preko medijev in naše spletne strani. Za vse ostale 
informacije pa se že danes lahko obrnete na telefonsko 
številko 07 348 12 60 ali 07 348 12 74.

Vaša Komunala Trebnje d.o.o.

Spoštovani uporabniki!

V mesecu marcu bo Komunala Trebnje d.o.o. v občinah 
Trebnje, Mokronog – Trebelno, Mirna in Šentrupert pričela 
z izvajanjem pogrebne dejavnosti. Glede na to, da smo v 
večini primerov z odlokom določeni kot izvajalec pokopališke 
dejavnosti, bomo tako svojcem omogočili, da se bodo o 
večini storitev, potrebnih ob slovesu od pokojnika, dogovorili 
na enem mestu.

V skladu z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti 
(v nadaljevanju: Zakon) na telefonski številki 041 399 707 
že zagotavljamo 24 urno dežurno službo, ki jo mora izvajati 
izvajalec javne službe. Prosimo vas, da se ob izgubi svojcev 
v delovnem času obrnete neposredno na vodjo pogrebne 
in pokopališke dejavnosti na Komunali Trebnje, in sicer na 
telefonsko številko 07 348 12 74, izven delovnega časa pa na 
zgoraj navedeno dežurno telefonsko številko. 

Za preostali del pogrebnih storitev, ki ni neposredno vezan 
na dežurno službo, bodo svojci izvajalca še vedno lahko 
prosto izbirali na trgu.

1. marec, DAN CIVILNE ZAŠČITE 
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Medobčinski inšpektorat je v sodelova-
nju s Komunalo Trebnje d.o.o. v januarju 
2018 opravil 96 pregledov glede pravilnega 
prepuščanja komunalnih odpadkov v 
zabojnikih na prevzemnih mestih pri go-
spodinjstvih na dan prevzema odpadkov s 
strani Komunale Trebnje d.o.o.  

Največ nepravilnosti je bilo ugotovljenih 

v zabojnikih za preostanek komunalnih od-
padkov, še vedno je največja težava odlaga-
nje bioloških odpadkov (o26 kršitev, zoper 
kršitelje je bil uveden postopek o prekršku.

Kam kakšen odpadek odložiti, je navede-
no na nalepkah na zabojnikih, če ste pa v 
dilemi, pa lahko pogledate na spletno stran 
Komunale Trebnje d.o.o., kjer se nahajajo 

navodila ali pa jih pokličite. 
Hkrati pa seznanjamo, da bomo v 

letošnjem letu še izvajali preglede glede 
prepuščanja komunalnih odpadkov pri 
gospodinjstvih na dan odvoza komunalnih 
odpadkov.

Medobčinski inšpektorat
Komunala Trebnje d.o.o.

Sladkor, s kemijskim imenom saharoza, je naravno sladilo iz 
skupine ogljikovih hidratov. Surovi oz. rjavi sladkor, ki je vmesni 
produkt ekstrakcije saharoze iz sladkornega trsa, vsebuje do 99,5 
% saharoze v suhi snovi. Rafinirani oz. beli sladkor vsebuje več kot 
99,5 % saharoze v suhi snovi.

Med je gosto tekoče ali kristalizirano živilo, ki so ga proizvedle 
čebele. Nastane iz cvetličnega nektarja ali drugih izločkov živih 
rastlinskih delov ali pa iz različnih vrst mane, to je izločkov žuželk, 
ki so na živih delih rastlin. Osnovno snov prinašajo čebele v panj, 
ga obdelajo, mu dodajo izločke svojih žlez, ga zgostijo in nato shra-
njujejo v pokritih celicah satja.

Razlika med belim (kristalnim) sladkorjem in medom je več kot 
očitna. V belem sladkorju je le disaharid saharoza, ki se razkroji v 
dva monosaharida, glukozo in fruktozo, pa nič drugega. V medu so 
tudi sladkorji, vendar v njem najdemo še več kot tisoč snovi, torej 
skoraj vse, kar vsebuje in potrebuje človeško telo, zato ima med po-
sebne lastnosti, ne le sladkost. Glavne sestavine medu so: sladkorji, 
encimi, mineralne snovi, hormoni, protibakterijske snovi, kisline, 

dišavne snovi, vitamini, aminske kisline, flavonoidi in morebiti še 
kaj, pa še ni raziskano.

Tisočletja je bil med edino sladilo. V tretjem stoletju našega štetja 
so se Indijci naučili zgoščati sok sladkornega trsa in tako je med dobil 
tekmeca v sladkorju. Kot sladilo je med skoraj izgubil svojo vlogo in 
jo prepustil sladkorju. Vendar so raziskovalci pozneje spoznali, da 
sladkor poleg trsnega oziroma pesnega sladkorja ne vsebuje nič. V 
medu pa je delež trsnega ali pesnega sladkorja majhen, ker sta v njem 
glavna grozdni in sadni sladkor. Poleg sladkorjev pa so v medu našli 
še veliko drugih (več kot tisoč), za človeka zelo koristnih sestavin.

Med vsebuje predvsem enostavne sladkorje (monosaharide), 
zlasti fruktozo in glukozo, pa tudi disaharide, kot sta trsni in pesni 
sladkor (saharoza) in le v majhnih količinah polisaharide. V medu 
je običajno največ (33 do 42 %) fruktoze, nekaj manj (27 do 36 %) 
glukoze, malo (1 do 4 %) saharoze. Razmerje teh sladkorjev je v 
medu zelo različno, odvisno od sorte medu in učinkovitosti encimov 
(invertaze, saharaze), ki pridejo v med delno z medičino, v glavnem 
pa iz čebeljih žlez.

Čebela v mednem želodčku prinese v panj približno 50 mg 
nektarja ali mane. Nato čebela s posebnimi gibi iztisne nektar 
ali mano iz mednega želodčka na konec svojega rilčka, s čimer 
zmanjša vsebnost vode v nabranem sladkem soku. Rečemo lahko, 
da čebele nabrani nektar ali mano v panju obdelajo, čemur dodajo 
izločke nekaterih svojih žlez in med zgostijo. Čebele skladiščijo 
med v celicah satja, ki jih zaprejo z voščenimi pokrovčki, s čimer 
preprečijo, da bi med vezal vodo iz zraka. Potem sledi proces 
zorenja, v katerem se vsebnost vode še zmanjša, zaradi delovanja 
encimov pa se spremeni tudi sestava različnih vrst sladkorja.

V medu je več fruktoze kot glukoze. Tudi v nektarju so količine 
sladkorjev različne. Fruktoza težje kristalizira, kot glukoza. V kri-
staliziranem medu so kristali glukoze obdani s tekočo fruktozo. Le 
ta je slajša od glukoze.

Čebelji pridelki so živila, prehranska dopolnila in naravna 
zdravila. Zaradi zelo bogate sestave čebeljih proizvodov, pa včasih 
lahko z njimi tudi preprečimo nastanek bolezni. Čebelji pridelki 
(med, cvetni prah, propolis, matični mleček, vosek, čebelji strup) 
vplivajo na zdravje na številne načine. Predvsem delujejo ugodno na 
človeško telo, zlasti pozitivno na dvig imunosti in zdravja nasploh. 
S čebeljimi pridelki ne zdravimo osnovne bolezni, ampak z njimi 
pomagamo pri zdravljenju. Zavedati se moramo, da pri sladkanju 
tekočin (čaja, kave ...) z belim (kristalnim) sladkorjem, dobimo le 
občutek sladkosti, ugodja, medtem ko z uporabo medu dobimo tudi 
druge vrste sladkorjev, zlasti sadnega (fruktoze), poleg tega pa še 
vrsto drugih, za telo zelo koristnih snovi.

prim. Peter Kapš, dr. med.

Združeni narodi so na pobudo Slovenije 
20. maj razglasili za svetovni dan čebel!
20. decembra 2017 je Generalna skupščina Združenih naro-
dov v New Yorku, 20. maj razglasila za svetovni dan čebel. 
S tem se je končal postopek razglasitve, ki se je pričel v letu 
2014, ko je predsednik Čebelarske zveze Slovenije g. Boštjan 
Noč podal idejo za razglasitev. V postopku razglasitve so 
sodelovale številne institucije, vseskozi pa se je potrjeval rek: 
Svetovni dan čebel združuje Slovence in povezuje svet, ki ga 
je izrekla državna sekretarka MKGP mag. Tanja Strniša, na 
predstavitvi ideje leta 2015 v Bruslju.

Ugotovitve inšpekcijskega nadzora o odlaganju komunalnih odpadkov pri gospodinjstvih

V medu je več kot tisoč različnih sestavin, 
v belem (kristalnem, trsnem) sladkorju, pa je le saharoza
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V 4. volilnem okraju, v Temeniški in Mirnski dolini, stran-
ka SD za poslansko mesto ponosno predlaga odgovornega in 
odločnega kandidata.

  

ANTON MAVER
je že tretji mandat župan občine Mokronog-Trebelno. Skupaj s 
sodelavci in močno podporo občinskih svetnikov je poskrbel 
za prepoznaven napredek občine. Je zagovornik celostnega 
razvoja, medobčinskega sodelovanja in skupnih projektov. 

Interes njegovega političnega delovanja je vedno bil: ustvariti 
in ohranjati tako življenjsko okolje, v katerem se bodo ljudje 
počutili družbeno enaki, gospodarsko in socialno varni. Ves 
čas se zavzema za okolje, v katerem bi naši otroci želeli živeti.

Anton Maver je človek, ki mu ljudje zaupajo tudi zato, ker 
drži besedo, ker je vedno pripravljen reševati probleme in ker 
z ljudmi iskreno komunicira.

Stopimo skupaj. Zdaj je priložnost, da Temeniška in Mirn-
ska dolina dobita pravega, svojega človeka, ki nas bo odločno 
zastopal v DZ.
Samozavestna Slovenija. 
Priložnost je vse, kar potrebujemo.

OOSD Mokronog

Osemnajstega februarja 2018 je bil izveden Zbor članov OO 
borcev za vrednote NOB Mokronog-Trebelno, na katerem so bila 
podana poročila za preteklo obdobje in predstavljen načrt dela za 
tekoče leto. Ugotovljeno je bilo, da je bilo preteklo leto zelo bogato 

leto s prireditvami, s katerimi obeležujemo spomine na NOB in 
ohranjamo ter prenašamo vrednote, pridobljene med NOB, na 
mlajše rodove. 

V lanskem letu je bilo kar nekaj aktivnosti organizacije, med 
katerimi je vredno omeniti posredovanje izkušenj iz NOB učencem 
višjih razredov OŠ Mokronog, pri katerem so sodelovali Oleg Kri-
žanovski, general Mirko Mirtič in Stane Peček. V lanskem letu je 
bil že petič organiziran orientacijski pohod po poteh partizanstva. 
Poleg organizirane proslave na Trebelnem v spomin na ustanovi-
tve partizanskih enot na našem območju smo proti koncu leta za 
učence OŠ  na področju Mirnske in Temeniške doline organizirali 
tekmovanje v streljanju z zračno puško.  Po sprejetem programu 
dela ostajajo navedene aktivnosti prioritetne. Še naprej bomo 
skrbeli za grobišča, spomenike in spominska obeležja, seveda pa 
tudi za priliv novih članov. Posebna skrb bo namenjena tudi zbirki 
slik arhitekta in slikarja Borisa Kobeta Po poteh Gubčeve brigade, 
ki domuje v osnovni šoli.

Mirko Hrovat

Stopimo skupaj.
Pred nami so državnozborske volitve. 

Organizacija borcev sprejela program dela 

Za zdravje živine
Člani Govedorejskega društva Trebnje, med katerimi so številčno 

zastopani in aktivni govedorejci tudi z naše občine, so se v sredo, 
17. januarja 2018, ob 10. uri, udeležili svete maše ob godu sv. An-
tona Puščavnika, zavetnika živinorejcev, pastirjev in mesarjev ter 
priprošnjika proti ognju v hlevu, kugi in kužnim boleznim živine. 
Sveta maša v zahvalo in priprošnjo za zdravje živine je potekala 
v zimski kapeli župnijske cerkve v Trebnjem, daroval pa jo je du-
hovni pomočnik g. Slavko Kimovec. Po končani sv. maši je pred 
cerkvijo sledilo še prijetno druženje, kjer so si med seboj izmenjali 
nekaj besed ter ogreli ob toplih napitkih in okrepčali z domačimi 
dobrotami, ki so jih pripravile članice iz Društva podeželskih 
žena Tavžentroža. 

Vsem udeležencem svete maše in sodelujočim pri pogostitvi se 
lepo zahvaljujejo in upajo, da se v še večjem številu zberejo spet 
naslednje leto. 
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Prvo soboto v mesecu marcu smo se vinogradniki vinske gorice 
Bitovska gora že petnajsto leto zapored zbrali na srečanju vino-
gradnikov te vinske gorice. Zbranih je bilo 26 vzorcev vin, ki so 
bila ocenjena par dni pred srečanjem, na katerem so bili razglašeni 

rezultati ocenjevanja. Kot po navadi je bilo zbranih največ vzorcev 
cvička, dolenjskega belega vina in modre frankinje. Manj pa je 
bilo sortnih vin. 

Za leto 2017 je najvišjo oceno med cvički in naziv kralja cvička 
vinske gorice Bitovska gora  prejel Milan Vrščaj, drugo najvišjo 
oceno pa Alojz Starič.

Že prejšnje leto je bila podana pobuda, da bi se podatki o 
vsakoletnem ocenjevanju in srečanju vinogradnikov zapisali v 
knjigo, ta pa bi se hranila pri vinogradniku, ki bi bil zadolžen za 
organizacijo naslednjega ocenjevanja. To se je letošnje leto tudi 
realiziralo. Albin Verščaj, ki je kot eden prvih pobudnikov za to-
vrstna srečanja vse dotedanje podatke o ocenjevanjih in srečanjih 
vinogradnikov skrbno zapisoval, je to letos tudi zapisal v izbrano 
knjigo. Po pogostitvi in razglasitvi rezultatov smo se s prebiranjem 
zapisov spominjali vseh let druženja.  

Za veselo vzdušje je tokrat poskrbel mladi harmonikaš Žan Jerič, 
ki nas je vse navdušil s svojim igranjem in petjem.

Leto 2017 se je za vinogradnike začelo sicer slabo, saj se je pričelo 
s pozebo, vroče poletje pa je poskrbelo za kakovostni pridelek, ki 
je bil v manjši količini kot običajno. Kljub temu bo vina dovolj do 
naslednje trgatve.

Jerneja Dragan

Pšenično zrno dozori in postane luč na težkem klasju.
V vsakem klasu pšenice je skrita božja modrost.
Pšenico umiva jutranja zarja. 
V vetru najlepše valovi pšenična njiva, 
ki igra svoj kozmični ples hvaležnosti.

Kruh pomeni srečo in blaginjo, pomanjkanja kruha pa bedo, 
revščino, vojno. Že od nekdaj je krojil usodo človeštva, zgodovino 
narodov,delil ljudi na revne in bogate.

Veliko znoja je potrebnega za vsak hlebec kruha od setve, žetve, 
mletja in peke. Pomembno vlogo pri teh opravilih ima kmečka 
žena- gospodinja. Da nastane dober hleb kruha, je potrebna ne-le 
moka kvas in voda, temveč tudi roka.

Tudi letos smo se članice DPŽ Tavžentroža odločile, da ponovno 
dokažemo, da smo mojstrice v izdelavi in peki kruha.

Tokrat že 6. Ocenjevanje in razstava kruha iz različnih vrst moke 
se je dogajalo 6.1.2018, v Baragovi galeriji Trebnje. Strokovna komi-
sija v zasedbi: Betke  Verščaj, Valerije Poreber in Cvetke Lavrič, je 
morala oceniti kar 51 vzorcev kruha. Glede na zadnji dve leti, je to 
nad vsemi pričakovanji. Od tega je bilo več kot četrtina vzorcev iz 
naše občine. To dokazuje, da še znamo ceniti to dobrino. Veliko je 
bilo zlatih priznanj, nekaj srebrnih in bronastih. To pa ne pomeni, 
da je kateri kaj slabši ali boljši, je samo drugače dober. Kriteriji 
strokovne komisije so pač strogi in po pravilniku, odstopanja v 
kvaliteti pa so minimalna. 

Ob otvoritvi razstave smo imele tudi kratek kulturni program. 
Poleg obveznih nagovorov gostov, smo popestrili dogajanje: Pevke 
DPŽ  Tavžentrože Trebelno ter mladi glasbeniki, Neža Sever na 
violi, Adrijan Zorec na kitari in harmonikar Kristjan.

Vabimo vse gospodinje, katere letos niste zbrale poguma, da 
bi svoj izdelek izpostavile, da se naslednje leto opogumite in 
prinesete svoj doma pečeni kruh na oceno in razstavo. Lahko pa 
prinesete kakšen drug izdelek samo na razstavo. Naj vsi vidimo 
kakšnih umetnij ste sposobne. Letos je bilo na ogled nekaj čudo-
vitih izdelkov. Prava paša za oči. Upamo, da jih bo naslednjič še 
več. Korajža velja!

Kruh iz materinih rok se sveti topleje.
Ko svoje matere ne boste več imeli, 
vas bo vonj po kruhu spominjal nanjo.

Marija Kos in Marija Marinček

Ocenjevanje vin v vinski gorici Bitovska gora 

Ocenjevanje in razstava kruha in kvašenih 
izdelkov v Trebnjem
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Ko je narava že kazala pomladni obraz, jo je na debelo prekril 
sneg. Kljub pravemu zimskemu vzdušju smo se v četrtek, 15. fe-
bruarja v mokronoški knjižnici naučili obrezovati sadna drevesa. 
Vanes Husić iz kluba Gaia je prisotnim predstavil pomen predvsem 
zimske rezi za uspešno gojenje sadnega drevja. Čas predavanja je 
bil ugoden, saj v večjih nasadih z zimsko rezjo kljub snežni odeji 
pričnejo že kmalu po novem letu, na domačem vrtu, kjer pa imamo 
ponavadi le nekaj dreves, režemo šele, ko se narava prebudi, sneg 

stali in je delo prijetno. 
Ogledali smo si obre-
zovanje sadnih dreves, 
ki jih na naših vrtovih 
najdemo najpogosteje: 
jablano, hruško, slivo, 
češnjo, marelico in bre-
skev. Razen pri mareli-
ci, je na domačem vrtu 
pri vseh sadnih vrstah 
priporočljivo rez raz-
deliti na dva dela, je še 
priporočal strokovnjak 
kluba Gaia. 

Počasi na vseh enotah 
knjižnice zaključuje-
mo tudi s pravljičnimi 
uricami in Jurčkovim 
nahrbtnikom. Otroci, 

pohitite z zbiranjem Jurčkovih štampiljk. Le še do konca marca 
imate možnost, da si prislužite lepo presenečenje. Skupni zaklju-
ček za vse otroke, ki boste pridno obiskovali pravljične urice in 
uspešno opravili Jurčkov nahrbtnik bo tudi letos v telovadnici PŠ 
Dolenja Nemška vas, v petek, 13. aprila, ob 17. uri. Družili se bomo 
z Damjano Golavšek in Mojco Pokrajculjo. Tudi bralni potepuhi 
zgibanke z odgovori oddajte do konca marca. Čaka vas lepo darilo.

Pomlad pa začenjamo tudi z novimi temami: 5. 4. ob 19:00 vas 
vabimo na predstavitev knjige NepoTEŠeni, o kateri bosta govorila 
avtor knjige, novinar Primož Cirman in urednik založbe Ciceron, 
Andrej Poznič. Teš 6 je bila nekoč le kratica za šesti blok Termo-
elektrarne Šoštanj, danes pa je sinonim za vse, kar je v tej državi 
narobe, poudarja novinar in avtor knjige NepoTEŠeni, Primož 
Cirman. Vabljeni.

Irena Palčar, Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Obrezovali sadna drevesa, da bi priklicali pomlad

Pozdrav odhajajoči kroni
V začetku januarja se je v veliki dvorani gostinskega lokala v 

sosednjem Šentrupertu zaključila čudovita enoletna zgodba 21. 
Vinske kraljice Slovenije Maje Žibert. Tudi slovo je bilo kraljevsko 
in iskreno. Maja si je to zaslužila.

Ko se je pred štirimi leti kot mlada vinogradnica včlanila v 
naše društvo, si najbrž nihče ni mislil, da bo še v istem letu na 
prizorišču 42. Tedna cvička v Kostanjevici na Krki prepričljivo 
premagala vse tekmice in tako postala 16. Cvičkova princesa. S 
svojim šarmom, prepričljivim nastopom in znanjem je prepri-
čala ocenjevalno komisijo in avditorij. Nadaljevala je tako, kot je 
pričela: resno, zavzeto, predano. Poslanstvo Cvičkove princese je 
prenesla na različne dogodke v domovini in po svetu. Promovirala 
je naš cviček, vino iz najžlahtnejših vinskih trt, vino, ki ga njegovi 
častilci imenujemo posebnež. Maja ga je znala na svojih nastopih 
predstaviti na svoj način. Prijazno, razumljivo, spoštljivo, včasih 
tudi šaljivo, predvsem pa vedno na visokem kulturnem nivoju. 
Prisotna je bila na različnih dogodkih, med drugim tudi sama 
organizirala dobrodelno prireditev v Mokronogu z naslovom Naj 
spregovori srce, ki jo je izpeljala brezhibno in z vso odgovornostjo 
do štiriletne deklice, kateri je bila namenjena. Poslanstvo Cvičkove 
princese je s tem še oplemenitila. 

Po predaji princesine krone jo je nikoli zadovoljen humanitarni 
duh odpeljal na drugo stran zemeljske oble. Kot prostovoljka je 
šla pomagat revnim in socialno šibkim. Po vrnitvi se je prijavila 
v projekt Vinske kraljice Slovenije za leto 2017 in v močni konku-
renci zmagala. Tokrat je bilo njeno poslanstvo še zahtevnejše, saj je 
postala glasnica vseh vinorodnih dežel Slovenije in vseh slovenskih 

vin. Svojo ljubezen do vinogradniškega izročila je dokazovala na 
prireditvah in dogodkih povezanih z vinom, doma in na tujem. 
Širila je zavest o kulturi pitja, o pravem uživanju vina kot žlahtne 
pijače. In kot sama pravi, naj bo vino ljubezen, naj bo resnica, naj 
bo veselje, naj bo zdravje in hvaležnost. Da je v njeni duši še kako 
prisoten čut za sočloveka, je zopet dokazala z organizacijo dobro-
delnega dogodka s pomenljivim naslovom Žarek upanja. Ta dogo-
dek je bil plod resnično čuteče duše, kakršno imajo le dobrotniki. 

Spoštovana 21. vinska kraljica Slovenije, gospodična Maja Žibert, 
zelo smo ponosni nate. Zato se ti v svojem imenu, v imenu Dru-
štva vinogradnikov Mokronog in vseh, ki v srcu dobro mislimo 
zahvaljujem za trud pri predstavljanju naših vin in naše dežele. 

Zapisal Toni Bulc, 
pred. Društva vinogradnikov Mokronog

Vabimo
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Čarobnost kresne noči
Anica Zidar

»Danes je kres; kresni večeri so bili včasih polni iskrivega, razsu-
tega veselja. Zvečer bova odšli v našo hosto gledat kres na Božjem 
grobu pri Belem griču.* Kresni večer ima čarobno moč,«  mi zjutraj 
skrivnostno šepeta babica Marija; ves čas se navihano nasmiha.

»Vem, vem babica! Lahko se pogovarjaš z živalmi, prisluhneš še-
petu praproti, lahko se vrnejo škratje, vsa narava poje uspavanko,« 
se hvali z vsem, kar že vem o čarobni moči kresa. Radovednost pa 
me kar razganja.

»Vse to je res, a k vsemu temu pripomore le praprotno seme, ki 
ga imaš nevede pri sebi,«  mi zaupa babica Marija.

Skoraj v solzah kriknem: »Lepa reč! Semena pa nimava. Kaj pa 
zdaj? Zanj je že prepozno.«  Tako sem jezna, da si grizem nohte.

»Poslušaj! Veliko let je že, kar sva šli s tvojo prababico Rezko na 
kresni večer gledat kres na Božjem grobu. V predpasniku je imela 
praprotno seme, čeprav zanj ni vedela. Veš, veliko se je motala 
po hosti, žela je praprot, praprotno seme pa ji je zdrknilo v žep. 
Saj pravim, prava sreča! Prav zaradi njih je doživela čarobnost in 
skrivnostne besede kresne noči. Slišala je besede, veliko povedo. 
Zaupala mi jih je. Vsa leta jih nosim v sebi. Zdaj pa ti jih bom 
razkrila, ker imaš rada naravo in kresne noči. A obdrži jih zase!«

»Babica, zlata si!  Da bom zvedela za skrivnost! Hvala ti! Kakšna 
pa bo?«

Nestrpno čakam večera. V meni pa se ves čas preteguje bese-
dica Skrivnost. Skrivnost kresnega večera. Kar poskakujem od 
radovednosti.

V mraku odideva. Ves čas premlevam, kakšna bo ta skrivnost. 
Kres na Božjem grobu že močno gori. Iskre frfotajo visoko v zrak, 
okoli kresa pa je živahna razigranost, pesem, smeh, vriski …

Sedeva med praprot. Okoli naju živahno šepetanje in ples kre-
sničk. Stegujem se za njimi. Hosta je prežeta s skrivnostnim šepe-
tom. Vsa sem trda od pričakovanja. Koliko glasov! Prasketajo vejice 
in se drobijo. Slišim lomastenje, kot bi se premikalo nekaj velikega.

»Babica! Skrivnost kresnega večera! Obljubila si mi …,«  silim 
vanjo.

»Saj bo! Poglej, svet okoli naju je tak, kot bi stopili v pravljico. Na 
Božjem grobu že preskakujejo kres; preskok ti podari moč, odganja 
bolezen … Tu okoli naju pa šepetanje, škrebljanje, neznani nežni 
glasovi, božajo te po duši, v srcu pesem.«

»Babica! Skrivnost, skrivnost kresnega večera!«  sem vse bolj 
nestrpna. Navda me čuden občutek, kot bi se izgubljala nekje na 
neznanem svetu.

»Prav! Skrivnost, doživela jo je tvoja prababica Rezka. Zaupam 
jo tebi. Obdrži jo zase. Takole pa je bilo. Sedeli sva prav tu. Ne-
nadoma potegne iz hoste močnejši veter, prežet s skrivnostnim 
šepetom. Praproti se prepletajo, stegujejo se k Rezki. Nenadoma 
sva sredi prelepe melodije. Rezka mi položi prst na ustnice, sklene 
roke, močno se skloni k praproti, kar onemi. Posluša. Posluša. Ne 
gane se. Kot bi se spremenila v kamen. Jaz pa slišim le šepetanje, 
pomešano s šelestenjem listja. Strah me je, vsa sem v solzah. Čez 
čas se Rezke dotaknem. Zdrzne se, začudeno me pogleda, kot da 
je prišla iz nekega drugega začaranega sveta. Seže v žep, se dota-
kne praprotnih semen. Skrivnostno spravi iz sebe: –Aha, zdaj pa 
vem. Praprotno seme v mojem žepu. Nisem vedela zanj. Zato sem 
razumela čarobnost besed v kresnem večeru. Prijela me je za roke. 
Vse mi je povedala.«

»Babica! Povej mi že vendar to skrivnost!«
»Prav! Vsega se še spominjam. Tvoja prababica je začela s tre-

sočim glasom: –Praproti so mi povedale žalostne besede … Ko 
bo zemlja v dolini zanemarjena, ko bo preveč revščine, poštenje 
pobito, resnica zmaličena in poteptana, svet poln goljufije, pre-
malo bo ljubezni …, se bo Božji grob s truščem odprl. Pod njim 
je veliko vode. Pravo jezero. Voda bo divje bruhala in zalila vso 
našo dolino. Tu bo potlej veliko jezero. To je tista skrivnost, to so 
čarobne besede kresne noči.»

Babica Marija utihne, potem pa zakašlja, kot bi ji zdaj nekaj 
manjkalo, iz sebe je res iztrgala nekaj skrivnostnega. Kar obsedi. 
Šepet hoste se umirja, izginja.

Prestrašeno kriknem:  »Kdaj se bo to zgodilo?«
Kratek babičin odgovor:  »Nihče ne ve!«
Kresna noč pa nasuje vame strah in veliko vprašanj.
Kar nekaj časa sem vsako jutro s strahom pogledovala, če iz 

Božjega groba že brbota voda. V oddaljenih časih je šel med 
ljudmi šepet, da je pod njim veliko veliko vode. Ko bo v dolini 
vse narobe, bo pljusknila po dolini in jo zalila. Besede pa so kar 
nekako zvodenele, se porazgubile; starejši so pomrli, mladi se pa 
takim besedam le smejijo.

… Naš čas pa tako žalostno cinglja:  veliko njiv ni obdelanih, 
revščine je iz dneva v dan več, ne znamo se pogovarjati, resnica je 
zmaličena … Včasih se mi prikradejo čarobne besede, ki jih je v 
kresni noči prestregla moja prababica Rezka. Menda ni zdaj tisti 
čas?  Kdo ve?

* Grobišče je leta 1885 odkril in raziskoval Jernej Pečnik. Iz arhivskih podatkov in najdb je 
razbrati, da gre za plano nekropolo z žganimi grobovi iz pozne bronaste in začetka železne 
dobe, ki je štela več sto grobov. Občasno so tam pokopavali tudi v rimski dobi. Danes je prostor 
močno spremenjen. Pobočje Božjega groba je presekal na dvoje peskokop.

ANICA ZIDAR
29. 8. 1936–6. 2. 2018

Tako znenada si odšla. 
Nismo še dojele.
Ostajaš z nami.
Toliko si nam dajala, nas učila,
toliko verjela v nas, 
da zmoremo, da znamo.
Tako iskreno si želela, da uspemo, 
se z nami veselila, tudi žalostila.
Tvoja srčnost, humor, besede iskrene, 
vsega tega se ne da pozabiti.
Želimo, da počivaš v miru, 
v tebi tako ljubi domači slovenski zemljici.

Tvoje Mokronožice
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Tako kot je pred 110 leti 
Mirnsko dolino od Trebnjega 
do Krmelja povezala železni-
ška proga, je zadnjo soboto v 
februarju dolino povezala glas-
ba, natančneje malo glasbilce, 
ki mu nekateri rečejo orglice, 
drugi ustna harmonika, vsi pa 
ga radi vzamejo v roke in z njim 
prinesejo dobro voljo in izbrano 
glasbo.

19. mednarodni festival (ah), 
TE ORGLICE je bil tudi letos 
sestavljen iz popoldanskega dela 
in večernega gala koncerta. Po-
poldne so orgličarji nastopili na 
treh lokacijah v treh občinah – v 
Gostilni Meglič v Trebnjem, v 
Gostilni Javornik na Rakovniku 
pri Šentrupertu in v Gostilni 
Barbara v Krmelju. Več kot 70 
nastopajočih je s po eno pesmijo 
nato nastopilo na večernem gala 
koncertu v Mokronogu. 

Začel je koncertni ansam-
bel SORARMONICA, vodilni 
tovrstni slovenski sestav, v ka-
terem sicer igrajo: Maja Nema-

nič, Mira Vidic, Polona Jeršin 
in Simona Perme ter Andrej 
Primc, Dinko Hrabrić, Valentin 
Bogataj in Vladimir Hrovat, ki 
skupino vodi. V Mokronogu 
so predstavili nekaj skladb z 
zgoščenke ET(H)NO SORAR-
MONICA.

Nato pa so predstavili naprej 
predstavili tisti, ki so popoldne 
igrali v Šentrupertu. Začel je 
prvi predsednik slovenske vla-

de, ki je sodeloval tudi na prvem 
festivalu, Lojze Peterle, nato je 
navdušil podmladek Sorških 
orgličarjev, ki je kot najmlajša 
zasedba domov odnesel da-
rilni bon podjetja Music Max 
v vrednosti 150 evrov. Anton 
Žagar je zaigral ob spremljavi 
harmonike, Janko Mlakar pa 
s kitaristom Matjažem Zor-
kom, medtem ko se je Marjan 
Urbanija predstavil kot solist. 

Zaključno pesem prvega vagona 
so odigrali Sorški orgličarji. 

Med glasbenimi potniki iz 
vagona Gostilna Meglič Trebnje 
sta najprej nastopila Belokranj-
ca Oto Nemanič in Jurij Čemas, 
nato pa še Dušan Šušteršič, 
Matic Tičar in Iztok Bergant. 
S sosednje Koroške so mokro-
noškemu festivalu že več kot 
desetletje zvesti člani ansambla 
ustnih harmonik Mundhar-
monika ansambel Wörthersee, 
sledil je nastop zakoncev Halper 
in nato še Petra Thalerja. Duo 
Blueharp sta Robert Ivačič z 
ustno harmoniko in Boris Mu-
ževič s kitaro in vokalom, sledil 
je duo Dradin – Dinko Hrabrič 
z ustno harmoniko in Drago 
Lisac s kitaro, za zaključek tre-
banjskega vagona pa še Sander 
Blues oziroma Sandi Petrej.

V vagonu iz Krmelja pa so se 
na Gala koncert v Mokronogu 
pripeljali Halonga potepuhi in 
Mi trije, Loške orglice, pa Anton 
Jagodič, ki je igral na orglice in 
ukulele, in Marjan Dirnbek ter 
Francetovi orgličarji. 

Letos prvič so izbirali mojstra 
orglic. Odločitev je bila povsem 
v rokah obiskovalcev, ki so med 
preštevanjem glasov uživali v 
avtorskih skladbah družinske 
zasedbe Klančakovi godci. 

Dogodek je povezovala Pe-
tra Krnc Laznik, zbrane pa so 
nagovorili idejni vodja in oče 
festivala Stane Peček, župan 
Občine Mokronog-Trebelno 
Anton Maver in direktor pod-
jetja M-Tom Damjan Burger 

Ansambel z Vrbskega jezera

Lojze Peterle

Matic na počivalniku

Sararmonica

19. festival »(ah), TE ORGLICE« 

Mednarodni festival »(ah), TE ORGLICE« Mokronog organizirajo JSKD OI Trebnje, 
ZKD Trebnje in KUD Emil Adamič Mokronog s podporo občin Mokronog-Trebelno 
in Trebnje, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Zveze kulturnih društev 
Trebnje, podjetij Dorema Mokronog, M-TOM Mokronog, KZ Trebnje, SEP Mokro-
nog, Cvetličarna Barbara Mokronog, Gradbena mehanizacija Marjan Slapšak, 
tu so še gostitelji popoldanskih koncertov – gostilne Meglič Trebnje, Javornik 
z Rakovnika in Barbara iz Krmelja ter drugi dobrotniki festivala, med katerimi 
se je letos posebno izkazal podžupan Franc Glušič. 
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Galerijske novičke
Z letom 2018 smo v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje 

zakorakali novim ciljem naproti. Načrtujemo bogato paleto do-
godkov in prireditev, pripravljamo številne nove razstave, v mesecu 
juniju pa bomo organizirali že 51. Mednarodni tabor likovnih 
samorastnikov Trebnje. 

Razstavno leto smo pričeli z razstavo Anton Plemelj, med 
življenjem in umetnostjo, ki jo je 1. marca slavnostno odprl žu-
pan Občine Mirna Dušan Skerbiš. Razstavljena dela je zbranemu 
občinstvu predstavil avtor razstave dr. Damir Globočnik, za glas-
beni program na odprtju pa je poskrbela Glasbena šola Trebnje.  
Na ogled so dela iz bogatega opusa enega najbolj prepoznavnih 
slovenskih likovnih samorastnikov Antona Plemlja. Razstavljena 
dela si bo mogoče ogledati vse do 6. maja 2018. 

Že v naslednjih tednih pa za vas pripravljamo pester nabor 
spremljevalnih dogodkov. Konec marca boste lahko prisluhnili 
drugemu v ciklu koncertov Četrtkova sozvočja, ki jih organizira 
Glasbena šola Trebnje v sodelovanju z galerijo. Koncert z naslovom 
Godalni kvartet Al Fine se bo pričel 29. marca ob 18. uri v naši 
galeriji. Nadaljujemo tudi s predavanji v sklopu krožka Zgodovina 
umetnosti skozi čas in z mesečnimi delavnicami Sobotno galerijsko 
dopoldne. Aktualne informacije o razstavnem programu, delavni-
cah in drugih aktivnostih objavljamo na naši spletni strani http://
www.galerijatrebnje.si/.  in na našem Facebook profilu. Obiščite 
nas in si oglejte aktualne razstave, lepo vabljeni pa tudi na druge 
dogodke v naši galeriji.

Simona Slak, Andrejka Vabič Nose

kot predstavnik podjetja, ki je 
podprlo izbor Mojstra orglic. 
Kolektiv iz lastnih izkušenj ve, 
kako naporna je pot do mojstr-
stva, koliko truda, volje, trme in 
znanja je treba vložiti, da uspeš. 
Ker k vsakemu delu sodi tudi 
počitek, se je podjetje odloči-
lo, da bo MOJSTRU ORGLIC 
podarilo počivalnik s posebej 
izvezenim vzglavnikom. Pod-
jetje Melodija Glasbila pa je 
dodalo darilni bon v vrednosti 
70 evrov. 

Prvi Mojster orglic je prepri-
čljivo postal fant, ki ga je narava 

obremenila z Downovim sin-
dromom, hkrati pa obdarila z 
neverjetno ljubeznijo do glasbe 
in igranja na različna glasbila. 
Nasmejani mladenič je bil za 
svojo iskreno interpretacijo 
skladbe The Rose nagrajen z 
največ glasovi občinstva in 
praktičnima nagradama. Za 
slovo in hkrati kot povabilo na 
20. festival je – kot je rekel sam 
– »kot kralj« na počivalniku še 
enkrat zaigral izbrano skladbo 
in med obiskovalci ga ni bilo, ki 
bi ga pustil ravnodušnega.

P. K. L. / Foto Studio 5

Odprtja razstave sta se udeležila tudi župan Občine Mokronog-Trebelno 
Anton Maver in župan Občine Mirna Dušan Skerbiš  (foto: Alenka S. 
Lamovšek)

Podmladek sorških orgličarjev

»Mozaik dogajanja« 
na CIK Trebnje

V dobrem letu in pol brezplačnih izobraževanj za zaposlene 
za dvig splošnih in poklicnih kompetenc s področja računalni-
štva, tujih jezikov, osebnostne rasti in drugih, je usposabljanje 
na CIK-u uspešno zaključilo že 345 udeležencev. Konec marca 
2018 pričenjamo s tečajem Excela – nekaj mest je še prostih. 
Zbiramo tudi prijave za 60-urni začetni tečaj računalništva, 
prepričali se boste lahko, da miška ni prav nič strašljiva in da je 
računalniški ekran prav zares okno v nov svet! Če potrebujete 
dodaten brezplačen nasvet, se lahko obrnete na svetovalke na 
našem centru, ki vam bodo pomagale pri odločanju za izobra-
ževanje, organizaciji in poteku učenja, načrtovanju nadaljnje 
izobraževalne poti in razvoju kariere. 

V letošnjem letu Univerza za tretje življenjsko obdobje 
(UTŽO) Trebnje praznuje že 20. obletnico svojega delovanja. 
Delček pestrega dogajanja bomo predstavili na prireditvi, ki bo 
v torek, 10. aprila 2018, ob 11. uri v Kulturnem domu Trebnje 
na Golievem trgu 7, Trebnje. Toplo vabljeni tudi na razstavo 
študijskih krožkov, ki bo od 3. do 13. aprila 2018 v dvorani 
Stik, Goliev trg 1 v Trebnjem.

Na voljo pa so vam tudi drugi programi, kot so usposabljanje 
za pridobitev NPK varuh predšolskih otrok, socialni oskrbova-
lec na domu ali pomočnik kuharja, neformalni programi – tečaji 
in usposabljanja, kot so tuji jeziki, slovenski jezik za tujce, raču-
nalništvo, knjigovodska dela ter tečaji za prosti čas: klekljanje, 
kvačkanje, šivanje. Več informacij o izobraževalni ponudbi 
dobite na www.ciktrebnje.si oz. pokličite vsak delovni dan na 
tel. št. 07 34 82 100. Spremljate nas tudi na FB stani CIK Trebnje.

Svetovanje in programi usposabljanja so za vse udeležence 
brezplačni, saj jih financirata Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada in Republika Slovenija.

Jasmina Pakiž in Kristina Jerič, CIK Trebnje

Dejavnost svetovanja je sofinancirana v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 
2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. 
Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem 
okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek 
poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih 
za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.
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Pevke DPŽ 
Tavžentroža zopet 
polepšale božično-
novoletne praznike

26. decembra 2017 so božične pesmi po enem letu ponovno 
zazvenele z glasovi pevk DPŽ Tavžentroža. Odvil se je že 9. 
tradicionalni božični koncert, ki ga pripravijo vsako leto in 
tako prebivalcem Trebelnega in okolice popestrijo božično-
-novoletne praznike. 

Svoje glasove pa so tudi letos združile z različnimi gosti. Otro-
ci so tista čudežna bitja, ki pričarajo čarobnost in z nastopom 
otrok iz PŠ Trebelno, pod vodstvom Ivice Kocjan Anderlič, je 
ta čarobnost v cerkvi Sv. Križa na Trebelnem zaživela v vsej 
svoji polnosti. Da so že otroški glasovi lahko več kot odlični 
in izpiljeni pa je pokazal tudi Marcel Burger, ki je nastopil kot 
gost. Sodelovanje pevk DPŽ Tavžentroža z drugimi pevskimi 
zbori se je v letošnjem letu zopet razširilo. Lani so navezale stik 
z Gorazdom Kermcom, ki jih je vodil na lanskem koncertu, 
letos pa je poskrbel, da so glasovi zazveneli skupaj z orglami. 
Gostujoči moški zbor Rožmarini pod njegovim vodstvom je 

dodal svoj košček koncerta s svojimi moškimi vokali. Večer pa 
so s svojimi solo vložki polepšali tudi Ivica Kocjan Anderlič, 
Rok Kocjan, Matej in Špela Dragan. Tenor Jerneja Žagarja bi 
tudi letos moral odmevati po cerkvi, vendar ga je žal presenetila 
bolezen, za katero vemo, da ne izbira časa.

 Da so pesmi gostiteljic vokalno dozorele tako kot morajo 
pa je za to poskrbel zborovodja Matej Burger, ki je pevke DPŽ 
Tavžentroža vodil na vseh urah vaj in v vsako uro petja vložil 
veliko truda. 

Pridih božično-novoletnih praznikov pa so pevke DPŽ 
Tavžentroža s solisti pričarale tudi po novem letu v cerkvi v 
Mokronogu. Tudi tam so pesmi zazvenele v vsej svoji polnosti in 
dodale svoj čar popolnoma navadnemu nedeljskemu dopoldne-
vu. Ko besede odpovejo, spregovori glasba. Tako je spregovorila 
glasba tudi sedaj in na svoj način še polepšala praznike. Bil je 
čudovit večer in upamo, da se ob taki priložnosti spet čim prej 
srečamo.

Š. D.

TILEN MEGLIČ
državni prvak

SloveniaSkills je nacionalno tekmovanje v poklicnih spre-
tnostih srednjih in višjih šol. V panogi kamnoseštvo je v izjemni 
konkurenci osvojil naslov državnega prvaka TILEN MEGLIČ iz 
Mokronoga. 

Kamnoseških spretnosti se uči na višji šoli v Sežani in seveda 
doma, pri očetu. Kot zmagovalec nacionalnega tekmovanja si je 
odprl tudi vrata na prestižno evropsko tekmovanje EuroSkills, ki 
bo jeseni v Budimpešti na Madžarskem.

Župan občine Mokronog-Trebelno, g. Anton Maver, je Tilnu 
priredil sprejem. „Ponosen sem, da imamo v naši občini državnega 
prvaka, in prepričan sem, da so ponosni vsi občani naše občine.“ 
Župan mu je izročil tudi spominsko darilo. Čestitkam sta se pri-
družili še ga. Mojca Pekolj, direktorica občinske uprave, in ga. 
Zvonka Kostrevc, ravnateljica OŠ Mokronog.  

Tilen, prosim, odpri nam malo okno v ta kamnoseško-tekmovalni 
svet. Če po pravici povem, si predstavljam le, da je treba nekaj roč-
no narediti iz kamna. Kako sploh prideš na tekmovanje? Je tema 
predpisana? Koliko časa je na razpolago? Kaj in kako ocenjujejo?

Na tekmovanje se res ne more prijaviti vsak, saj želijo, da so 
tekmovalci med seboj enakovredni in da so vsi izdelki na pogled 
idealni. Zato mlade in nadobudne kamnoseke na tekmovanja pri-
javljajo profesorji predvsem kamnoseške šole v Ljubljani ter višje 
strokovne šole v Sežani (slednjo sem tudi sam obiskoval). Tema 
je predpisana, predviden je 75 % načrt končnega izdelka, ki se ga 
izdeluje na tekmovanju. Tekmovanje poteka 3 dni. 

1. dan: izdelovanje šablon (2uri) ter začetek izdelovanja prvega 
izdelka (2uri). Šablone ocenijo takoj, da veš, ali jih je potrebno 
popraviti, preden jih zarišeš na kamen.

2. dan: izdelovanje izdelka poteka 8 ur efektivnega dela. Ko 
zaključiš prvi kos, se lotiš drugega, sam pa si moraš preračunati, 
ali je prvi kos dobro narejen in koliko časa boš porabil za drugega, 
kajti prvega ne moreš več popravljati, ko ga oddaš. 
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3. dan: zaključevanje drugega kosa, izdelava ornamenta in 
ocenitev izdelkov.

Ocenjuje se vsaka najmanjša napaka. Vsak milimeter, ki ga 
premalo ali preveč odvzameš, je odbita točka. Ocena pa je tudi 
subjektivna, saj 10 % ocene podelijo mentorji ostalih tekmovalcev. 
Ocenjuje se izgled izdelka, urejenost delovnega prostora ter odnos 
posameznih tekmovalcev.

 
Je tvoj oče videl izdelek? Če je, bi še kaj izboljšal?

Seveda ga je videl. In čeprav ni nikoli izdeloval izdelkov po 
takšnem tekmovalnem načinu, opazi še tako majhno napako in 
jo pokaže. Nikoli ni čisto zadovoljen z narejenim, kar me dosti-
krat zmoti. Po drugi strani pa je zelo res, da se vsak izdelek da še 
izboljšati. 
Kaj pa tvoj mentor?

Mentor Rok, kot prijatelj, ne komplicira. Vpraša me, če se mi 
zdi dobro in sam se moram odločiti, kje je tista meja, kjer bi rad 
zaključil. Verjame v moje znanje in zaupa, da sam najbolje vem, 
kolikšne so moje sposobnosti in zmožnosti. 
Državno tekmovanje je hkrati tudi izbor za evropsko prvenstvo, 
ki bo jeseni v Budimpešti. Se tu tekmovanje konča ali gre še naprej 
v svetovno?

Ne, tu je zadnja postaja. Vsaj kar se tiče slovenskega kamnoseštva. 
Če ne drugega, so tudi cene za udeležbo na tekmovanjih svetov-
nega merila zelo visoke. Zato bo potrebno vse znanje in spretnosti 
pokazati septembra na Madžarskem v Budimpešti.
Predvidevam, da na takem tekmovanju ni slabih izdelkov, da so 
razlike v niansah. Ste jih tekmovalci odnesli domov?

Ne, izdelkov nismo odnesli domov. Vse izdelke bodo postavili 
na ogled obiskovalcem Pliskavice (hostel), kjer so se tekmovanja 
začela. Tam so že razstavljeni izdelki s prejšnjih tekmovanj. 

Če postaneš državni prvak (recimo) v smučarskih skokih, te čakajo 
v izteku prve strani časopisov, pa kamere in še kaj. Kako to izgleda, 
če postaneš državni prvak v kamnoseških spretnostih? Prebral sem 
članek v Dolenjskem listu in spremljal sem tvoj sprejem pri gospo-
du županu. Verjetno ste zmago proslavili tudi v šoli. Je bilo še kaj? 
Sprašujem zato, ker imam zelo grd občutek, da so nekateri državni 
prvaki bolj državni kot drugi, da so eni bolj pomembni kot drugi.  

Ne, tega ni v protokolu. Tudi v šoli ni bilo nobenega proslavlja-
nja. Smo pa v širšem družinskem krogu organizirali večerjo. Tudi 
mentorja nismo pozabili.

Tilen, dobro sem poznal tvojega dedka Otmarja, kamnoseka. 
Vem, da je pel v mokronoškem moškem zboru KUD Emil Adamič, 
v knjigi Zgodbe mokronoge lahko na str.155 preberemo, da je leta 
1970 v gledališki igri Pavla Golie Prireditev v Črni Mlaki igral 

Bergleza. V predstavi, ki jo je režiral Vilko Videčnik, je nastopilo 
27 igralcev. Vem, da je bil Otmar zraven tudi pri Kresni noči in še 
kje. Takratni pogoji za ljubiteljsko kulturno dejavnost, ki je bila 
precej vezana na zimski čas, so bili skromni. V dvorani sta bili 
dve peči na drva, kasneje na žaganje, v garderobi pa gašperček. 
Skupine so od doma nosile kurjavo. Danes imamo prenovljeno 
dvorano, centralno ogrevanje in drugo udobje, skupin pa ne. Kako 
si to razlagaš? Kam in zakaj so izginili Mokronožani? Kam ste 
se skrili mladi? Če se prav spomnim, sva midva na kulturniških 
deskah nekoč sodelovala?  

Še vedno se vsaj nekateri mladi, tako fantje kot dekleta, ob petkih 
dobivamo na rekreaciji pod odbojkarsko mrežo. Potem včasih, res 
bolj redko, obsedimo pri kakšnem pivu, dveh. Res pa je, da gre le 
za peščico tistih, ki se statistično uvrščajo v mojo generacijo. Ja, 
premalo je druženja. Žal. 

Kar pa se tiče najinega druženja in sodelovanja, so spomini pravi 
in ne bi bilo nič narobe, če bi se kaj podobnega še kdaj pripetilo.
Hvala! Te bom držal za besedo! V imenu uredništva pa iskrene 
čestitke za dosežen uspeh in mirno roko na Madžarskem.

Pogovarjal se je Stane Peček

Vabilo na sklop 3 predavanj
„Celostne priprave na porod in starševstvo“
Predavanja bodo potekala pod okriljem Zavoda INDO ANAI (Hiša žensk) 
ŠPELA URBANC je certificirana dula ter svetovalka za dojenje in nosilke, 

predvsem pa mamica dvema otrokoma. Resnični pomen babištva je dojela 
šele s svojim drugim porodom. To si želi početi, to je njen klic! 

Stremi h kontinuirani oskrbi, saj ženska potrebuje vir opore in strokovne 
pomoči ves čas nosečnosti, poroda in poporodnega obdobja. 

   
Srečevali se bomo tri zaporedne torke ob 17. uri in sicer: 
- 20. marca 2018 v dvorani STIK v Trebnjem (bivši DM)
- 27. marca 2018 v dvorani STIK v Trebnjem (bivši DM)
- 3. aprila 2018 (lokacija bo znana naknadno)

OPIS 1. PREDAVANJA - POROD V VODI (20. marec 2018)
Porod v vodi ni novodobna modna muha, temveč poznamo tudi preko 2000 
let stare zgodovinske zapise o tem, da so se rojevajoče ženske namakale z 
namenom lajšanja poroda. Dandanes večina nosečnic že med nosečnostjo 
ugotovi, da jim voda zelo ustreza, pa naj bo to tuš, kad, bazen ali morje. 
Zato si vedno večji odstotek nosečnic želi imeti vodo na voljo tudi tekom 
poroda. Na delavnici bomo govorili o tem, kakšne so možnosti v Sloveniji, o 
varnosti poroda v vodi, o prednostih in slabostih poroda v vodi, naslovili pa 
bomo seveda tudi vsa vprašanja in pomisleke. Dotaknili se bomo tudi teme 
poroda na pručki in naravnega poroda doma.

VLJUDNO VABLJENI, VSTOP JE PROST!
Hvala, da delite reklamo o dogodku naprej. 

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

 Hvala vsem občinam in njihovim županom!
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Pustni torek 
            
Na pustni torek, 13. 2. 2018, smo v vrtec namesto otrok sprejeli 

najrazličnejše pustne šeme. Zjutraj smo se najprej pozdravili in se 
predstavili na pustni modni reviji, nato pa se odpravili na sprevod 
po šoli. Ropotulje in bobni so doneli po prostorih, odmevale pa 
so tudi pustne pesmi. Po vrnitvi v vrtec je sledilo še veliko pustno 
rajanje vseh skupin v večnamenskem prostoru našega vrtca. Bilo 
je zelo zabavno, saj norčij in dobre volje ni manjkalo.

Mamica nam bere
V petek, 23. 2. 2018, je deček iz oddelka Čebelice praznoval 

svoj tretji rojstni dan. Njegova mamica nas je počastila s svojim 
obiskom in nam je ob njegovem dnevu prišla prebrat pravljico, ki 
jo je ta dan deček prinesel v vrtec. Otroci so bili zelo motivirani 
in z zanimanjem občudovali pripovedovanje mame. Po pogovoru 
ob knjigi smo skupaj še zarajali in upihnili svečke na torti. Skupaj 
smo preživeli čudovito dopoldne, ki bo dečku in ostalim zagotovo 
ostalo v spominu. Veseli smo, da se je mamica odločila, da nam 
popestri dan v vrtcu.

Tralala, hopsasa, 
pustna nedelja

Tudi letos smo se v Turističnem društvu 
Mokronog odločili za organizacijo Otro-
škega pustovanja. Naši malčki so se lahko 
na pustno nedeljo, 11. februarja, skupaj s 
svojimi starši, babicami, dedki in drugimi 
udeležili pustne zabave v UKS Mokronog. 
Za še zanimivejše rajanje je poskrbela Pika 
Nogavička. Da pa po plesu trebuščki niso 
odšli prazni domov, je vsaka maškara 
dobila krof in čaj. Za pripravo dvorane in 
kuhanje čaja smo poskrbeli delovni člani 
našega društva, za krofe pa se zahvaljuje-
mo Pekarni Mokronog.

TD Mokronog
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Iva gre v Ljubljano
Na regijskem otroškem parlamentu v Novem mestu, kjer so 8. 

marca parlamentirali predstavniki dolenjskih šol, je bila deveto-
šolka Iva Žalec izvoljena v skupino enajstih predstavnikov, ki bodo 
9. aprila v državnem parlamentu predstavljali Dolenjsko. Iva si je 
mesto med delegati zaslužila s tehtnimi argumenti, z izvirnimi 
zamislimi in s prepričljivim nastopom. Čestitamo mladi parla-
mentarki in ji želimo uspešen nastop v Ljubljani. 

OŠ Mokronog

Februar nam je postregel z dobršno mero snega, česar so se še 
najbolj razveselili šolarji. Zimski športni dan je na matični šoli 
in na POŠ Trebelno minil v znamenju zimskih športov in iger. 
Učenci nižje stopnje so uživali v sankanju z bližnjih vzpetin, poleg 
novodobnih plastičnih sank in bobov so s seboj prinesli tudi vreče, 
napolnjene s senom. Tako so podoživeli sankanje na način svojih 
staršev in starih staršev; priprava vreče pomeni tudi medgenera-
cijsko sodelovanje in druženje. Kljub nizkim temperaturam so 
šolarji uživali v gibanju na prostem. 

Učenci višje stopnje so športni dan preživeli na smučišču Rogla 
ali na drsališču v Ljubljani. Smučarji so bili navdušeni nad sončnim 
in ne premrzlim vremenom, nad obilico snega in dobro pripravlje-
nimi progami. Drsalci so drsali ob vodstvu animatorjev in so se 
lahko preizkusili tudi v različnih igrah na ledu. 

Februar je bil v znamenju pusta. Šolo so tudi letos obiskali čisto 
pravi ptujski kurenti in učencem predstavili edinstveno etnološko 
dediščino.  V torek, 13. februarja, smo tudi sami obeležili pust in 
pustne običaje. Čeprav naj bi pustne šeme odgnale zimo, nam je 
letos ta šele pokazala zobe. A naši učenci se niso dali. Mlajši so 

v šolo prišli našemljeni in so se udeležili pustnega sprevoda po 
ulicah Mokronoga. Med potjo so po stari šegi nabrali kar nekaj 
priboljškov, s katerimi so se pozneje v razredih posladkali. 

OŠ Mokronog

Veselje na snegu
V skupini Žabice smo se zelo razveselili februarskega sneženja. Toplo oblečeni smo se odpravili na sneg in tam resnično uživali. 

S pripomočki smo sneg prekopavali, natovarjali, odvažali, gradili potičke, snežake in ledene gore. Dovolj debela snežna odeja nam 
je omogočila, da smo se prvič preizkusili tudi na smučeh. Otroci so se z veseljem učili prvih smučarskih korakov in v tednu dni vsi 
opravili nalogo za program Mali sonček. Za pogum in vztrajnost so si prislužili tudi prve smučarske medalje. Pri smučanju so se nam 
pridružili tudi otroci iz skupine Sovice. Vsi si želimo, da bi bilo takšnih zim čim več.

Za Vrtec Mokronožci Bojana Gregorčič

Obisk v DUO Impoljca
V ponedeljek, 12. februarja, smo se učenci izbirnega 

predmeta življenje človeka na Zemlji odpravili na obisk 
v Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca. 

Sprejela nas je strokovna vodja, gospa Mojca Knez, ki nam 
je povedala veliko zanimivega. 

Izvedeli smo, da v ustanovi bivajo upokojenci in ljudje s 
posebnimi potrebami. V domu je zelo lepo poskrbljeno za nji-
hov prosti čas, za higieno in gibanje. V prostem času številni 
oskrbovanci v delavnicah izdelujejo razne izdelke (kozolce, 
košare, slike, kipe) ali pa so športno aktivni v telovadnici. 

Stanovalci se lahko udeležijo sprehodov v okolico, včasih 
pa tudi ekskurzij na morje. Kadarkoli v dnevnem času imajo 
omogočen stik z družino, ki pa se lahko pridruži pri sreča-
njih, ki jih organizirajo v domu. 

Naš obisk smo zaključili s kratkim kulturnim programom 
v telovadnici.

Bilo je lepo in poučno, domov smo odšli z novimi spo-
znanji. 

Strokovni vodji in ostalim sodelujočim smo iskreno hva-
ležni, da so nam obisk omogočili.

Aleksander Zore, 8. r. 

Zimske radosti med učenci OŠ Mokronog
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Zdravstvena vzgoja od  1. do 5. razreda 

V mesecu januarju smo na Podružnični šoli Trebelno veliko 
časa namenili skrbi za zdravje. V vseh razredih je učence obiskala 
dms Špela Gašperšič iz ZD Trebnje. Poslušali so krajše predava-
nje, potem pa so sledile delavnice. Prvošolci so obnovili osnovna 
načela osebne higiene, spoznavali zdravo in nezdravo prehrano 
ter se pogovorili o pomenu gibanja in počitka za zdravje človeka. 
Učenci drugega in tretjega razreda so spoznavali vrste živil in 
njihov pomen, pomen telesne aktivnosti, higiene, demonstrirali 
pravilno umivanje rok ter spoznali, kako preprečujemo prenos 
okužbe in razmnoževanje uši. V četrtem razredu so se učenci 
seznanili z različnimi nezgodami, ki so najbolj pogoste v njihovi 
starosti, s posledicami nezgod, s prvo pomočjo pri poškodbah in 
krvavitvah in s klicem 112 in 113. Petošolci pa so se seznanili s 
pojmom droge in zasvojenost, spoznali razliko med dovoljenimi 
in nedovoljenimi drogami, spoznali varno in pravilno rabo zdra-
vil, vplive energijskih pijač, tobaka, alkohola in hlapil. Učencem 
so bile teme zelo zanimive, vsi skupaj pa želimo, da bi spoznanja 
uporabili v vsakdanjem življenju. 

Tehniški muzej Slovenije na Trebelnem

Učenci na podružnici zelo radi ustvarjajo izdelke iz različnih 
materialov, zato smo sredi januarja k nam povabili strokovne 
delavce Tehniškega muzeja Slovenije. Popoldanskih delavnic so se 
lahko prostovoljno udeležili učenci 4. in 5. razreda. Preizkusili so 
se v različnih spretnostih,  fizikalnih zakonitostih ter sami naredili 
tri izdelke. Pri tem so spoznali pisan svet vrtavk, nitno grafiko in 
igro trenja z žolno. Vsem prisotnim učencem so bile delavnice 
zabavne in poučne, pri tem pa so izrazili željo, da bi doživeli še 
več podobnih delavnic. 

Obeležitev slovenskega kulturnega praznika na 
Podružnični šoli Trebelno

       
Tako kot vsako leto smo tudi v letošnjem februarju namenili 

nekaj več časa kulturi. Ob Prešernovem dnevu smo se spomnili 
na dr. Franceta Prešerna. V ta namen je knjižničarka Irena Maver 

pripravila poučno uro, kjer so vsi učenci spoznali ali pa obnovili 
znanje o življenju in delu največjega slovenskega pesnika. Sledil je 
kulturni kviz, v katerem so sodelovali predstavniki iz vseh razredov 
na podružnici. 

Na šolo pa smo povabili tudi vsestranskega kulturnika, gospoda 
Staneta Pečka. Četrtošolci so z razredničarko najprej pripravili 
krajši kulturni program, potem pa so glavno vlogo prevzeli kar 
škratje Mokronožci in še nekateri drugi junaki iz knjižnih del 
Staneta Pečka. Oživile so jih članice lutkovne skupine Mokre tačke. 
Sledil je razgovor z umetnikom Stanetom. Odgovarjal je na vpra-
šanja, ki so jih zastavljali učenci, povedal pa je tudi nekaj zabavnih 
anekdot. Ogledal si je še razstavo, ki smo jo na PŠ Trebelno posve-
tili njemu. Razstavili smo nekaj Pečkovih knjižnih del in likovne 
izdelke učencev, ki so nastali v fazi poustvarjanja njegovih zgodb. 

Ob koncu smo se gospodu Stanetu Pečku zahvalili, mu voščili 

Podružnična šola Trebelno
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Otroški parlament
Na naši šoli tudi letos sodelujemo na Otroškem parlamentu, 

ki z dvoletno temo odpira problematiko šole in šolskega sistema. 
Učenci so izpolnjevali anketo, ki je želela preveriti zadovoljstvo 
na šoli, pa tudi razkriti, kaj učenci v šolskem vsakdanu pogrešajo 
ter česa si želijo. 

Učenci OŠ Mokronog in POŠ Trebelno so si ogledali pred-
stavo Šolski vrtiljak v izvedbi Društva za boljši svet, ki je pri 
nas gostovalo 26. 1. 2018. Predstava je bila učencem zelo všeč, 
saj je na humoren, a realen način osmislila šolo in šolanje ter 
nakazala, kaj učence čaka po zaključku šolanja. V predstavo so 
nastopajoči vključili tudi nekatere naše učence. 

Člani izbirnega predmeta šolsko novinarstvo so ankete 
obdelali in rezultate posredovali razrednikom. S tako zbranim 
gradivom so učenci pri razrednih urah iskali rešitve za izposta-
vljene probleme ter predlagali izboljšave. Njihovi predstavniki so 
na šolskem otroškem parlamentu, v ponedeljek, 5. 2. 2018, poro-
čali šolski skupnosti ter vodstvu šole o oddelčnih ugotovitvah. 

Učenci v šolo radi hodijo, pohvalili so šolsko opremo, pre-
hrano, dneve dejavnosti, izpostavili so prijaznost in dostopnost 
učiteljev. Želeli bi si več gibanja, bolj zabavne ure, pouk v naravi 
in olikano prehranjevanje. Na delavnicah so zavzeto iskali 
predloge in oblikovali mogoče rešitve. 

Na območnem parlamentu na OŠ Mirna so našo šolo pred-
stavljale štiri predstavnice, in sicer četrtošolki Pika Bebar in Tia 

Hvastija, šestošolka Ana Gregorčič in devetošolka Iva Žalec. 
Predstavniki vseh šol so poročali o predlogih in izboljšavah, 
temu pa je sledila vodena razprava, v kateri so se učenci dota-
knili vseh štirih področij šolskega sistema. Izkazali so zavidljivo 
raven debatiranja in komunikacijskega bontona, prav tako pa 
tudi poglobljeno poznavanje šolskega sistema. Bili so kritični, 
a realni, svoje predloge in zahteve so oblikovali in podali jasno 
in razumljivo. Na regijskem parlamentu, ki  bo marca v Novem 
mestu, bo OŠ Mokronog zastopala Iva Žalec. 

OŠ Mokronog

ob minulem častitljivem jubileju, zaželeli zdravja in ustvarjalnih 
idej ter mu poklonili portret z ogljem, na katerem je četrtošolec 
Luka Starič upodobil prav njega.  

Ringa, ringa, raja, zima pa nagaja …

Letos se je zima kar malo poigrala z nami. V decembru je sicer 
poslala nekaj snežne odeje, vendar jo je sonce hitro stalilo. Ko se 
nam je v januarju že zdelo, da diši po pomladi in so pokukali na 
plano prvi zvončki in trobentice, pa je zima pokazala svojo pra-
vo plat februarja. Namenila nam je veliko snega, zato so učenci 
komaj čakali zimski športni dan. Obleki so topla oblačila, obuli 
nepremočljive škornje in se kljub jutranji megli peš odpravili s 
podružnice proti bližnjemu hribu. Uživali so v igrah na snegu in 
se z vrečami spuščali po bregu. V šolo so se vrnili rahlo utrujeni 
in mokri, a dobre volje.

Čez nekaj dni se je zdelo, da imamo snega že vsi skupaj dovolj. 
Še sreča, da je prišel pustni torek, kajti vsi otroci in zaposleni na PŠ 
Trebelno smo se našemili, da bi s pustnim rajanjem odgnali zimo. 
A zaman. Natrosila nam je še več snega in poslala hud mraz, kar 
pa nas ni preveč motilo, saj so se začele zimske počitnice. 

Sedaj pa vsi skupaj upamo, da bo sonce močnejše od mraza, saj 
nestrpno pričakujemo tople pomladne dni in nadaljevanje gradnje 
telovadnice pri Podružnični šoli Trebelno.  

Marijina zemlja
dokumentarni film

Sobota, 7. 4. 2018, ob 20. uri
dvorana UKS Mokronog

Vstopnica: 4€ 
Prodaja: uro pred predvajanjem na blagajni doma.
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V športni dvorani Mokronog je od decembra do februarja pote-
kala že 7. sezona Območne lige malega nogometa Mokronog-Tre-
belno 2017/2018. Poleg ekip iz domače občine Mokronog-Trebelno 
so sodelovale tudi ekipe iz ostalih občin (Trebnje, Šentrupert, 
Sevnica, Mirna, Novo mesto, Mirna peč in Šmarješke toplice).

Liga, organizirana s strani Športnega društva Trebelno v 
sodelovanju z občino Mokronog-Trebelno, je bila v letošnji sezoni 
še posebej zanimiva, saj je ekipa KMN REM lovila tretji zaporedni 
naslov za prvaka, ki bi jim prinesel prehodni pokal. Tudi v letošnji 
sezoni je sodelovalo šestnajst ekip, ki so bile razdeljene v dve ligi 
po osem ekip. V rednem delu tekmovanja je bilo odigranih sedem 
krogov, kjer so ekipe igrale po sistemu vsak z vsakim. Po končanem 
rednem delu so se v treh krogih med seboj pomirile prve štiri in 
zadnje štiri uvrščene ekipe po rednem delu tekmovanja. Skupno je 
bilo v obeh ligah odigranih 80 tekem in doseženih 500 zadetkov. 
Z zmago v 9. krogu je ekipa Paradiž že potrdila prvo mesto v 1. 
ligi, vendar napetih tekem v zadnjem 10. krogu ni manjkalo. V 
zadnjem krogu je ekipa ŠD Šentjanža z zmago proti ekipi Paradiž 
potrdila drugo mesto. Kljub zmagi ekipe KMN REM proti ekipi 
KMN REM veterani in enakem točkovnem izkupičku je ekipa 
KMN REM veterani zaradi boljšega medsebojnega rezultata 
zasedla tretje mesto. Končna mesta v 1. ligi: 1. PARADIŽ, 2. ŠD 
ŠENTJANŽ, 3. KMN REM VETERANI, 4. KMN REM, 5. TEM 

ČATEŽ, 6. DOGA KRMELJ, 7. PLASTOFORM ŠMARJETA, 8. NK 
DUAL EKSPRES BELA CERKEV. Najboljši strelec s sedemnajstimi 
zadetki v prvi ligi je Denis Poljanc iz ekipe DOGA Krmelj, najboljši 
vratar pa Drago Mrgole iz ekipe ŠD Šentjanž. Ekipa Plastoform 
Šmarjeta, ki je osvojila prvo mesto na „fairplay“ lestvici, skupaj 
z ekipo NK Dual Ekspres Bela Cerkev nazaduje v drugo ligo. 
 
V drugi ligi si je ekipa Elektroinštalacije Brzin že v 8. krogu 
zagotovila 1. mesto in napredovanje v prvo ligo. V 9. krogu pa 
si je prav tako ekipa Klopca team zagotovila preboj med «elito». 
Končna mesto v 2. ligi: 1. ELEKTROINŠTALACIJE BRZIN, 
2. KLOPCA TEAM, 3. PRIMA TEAM, 4. SINOVI CVIČKA, 
5. ŠD ŠENTRUPERT, 6. ŠD TREBELNO, 7. ŠD DOLENJA 
NEMŠKA VAS, 8. OCRANA. Najboljši strelec s šestnajstimi 
zadetki v drugi ligi je Žiga Janževič iz ekipe Elektroinštalacije 
Brzin, najboljši vratar pa Domen Breznikar iz ekipe Klopca team. 
Ekipa ŠD Trebelno je osvojila prvo mesto na «fairplay“ lestvici.  
 
V imenu Športnega društva Trebelno se ekipam, občini Mo-
kronog-Trebelno za najem športne dvorane, sodnikom, 
zapisnikarjem in upravniku športne dvorane zahvaljujemo 
za sodelovanje.

Luka Kočan, predsednik ŠD Trebelno

V Športni dvorani Mokronog je 25. 2. 2018 potekal 3. turnir v 
malem nogometu za pokal občine Mokronog-Trebelno. Na tur-
nirju je sodelovalo 11 ekip, ki so nastopale v območni ligi malega 
nogometa Mokronog-Trebelno 2017/2018.

V lanskem letu se je turnirja udeležilo le sedem ekip, zato je bila 
letošnja organizacija turnirja vprašljiva. Odločili smo se, da ga 
bomo vseeno organizirali, kar se je izkazalo za pravilno odločitev, 
saj je na turnirju sodelovalo 11 ekip. Sodelovale so lahko le ekipe iz 
Območne lige malega nogometa Mokronog-Trebelno, razporejene 
v štiri skupine. V skupinskem delu je vsaka ekipa igrala po sistemu 
vsak z vsakim. Prvi dve ekipi v skupini sta napredovali v četrtfinale.

V četrtfinalnih tekmah smo lahko videli kar nekaj zanimivih 
obračunov. Prva tekma je bila odigrana med ekipama KMN REM 
veterani in ŠD Dolenja Nemška vas. Slednja se je z dobrimi pred-
stavami v skupini presenetljivo uspela uvrstiti v četrtfinale, kjer pa 

so morali priznati premoč igralcem iz ekipe KMN REM veterani. 
Druga tekma je bila odigrana med domačo ekipo ŠD Trebelno in 
ekipo Plastoform Šmarjeta. Domačini so se v uvodnih minutah 
dobro upirali, vendar so na koncu morali priznati premoč ekipi 
Plastoform Šmarjeta. V najbolj zanimivi tekmi četrtfinala so proti 
ekipi KMN REM zmagali ŠD Šentjanž. V zadnji tekmi četrfinala 
se je ekipa TEM Čatež z zmago nad ekipo Klopca team kot zadnja 
uvrstila v polfinale.

 
V prvi polfinalni tekmi ekipi Plastoform Šmarjeta ni uspel preboj 
v veliki finale. Finala so se namreč veselili igralci iz ekipe KMN 
REM veterani. Druga polfinalna tekma se je končala v prid ekipi 
ŠD Šentjanž, ki je po napetem obračunu premagala TEM Čatež.

Za 3. mesto sta se v streljanju prostih strelov iz šest metrov 
pomerili ekipi Plastoform  Šmarjeta in TEM Čatež. TEM Čatež 

3. turnir v malem nogometu 
za pokal občine Mokronog-Trebelno

Zaključena 7. sezona Območne lige malega nogometa 
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si je z razpoloženimi strelci in vratarjem zagotovil tretjo mesto 
na turnirju.

 
V finalni tekmi igralci ekipe ŠD Šentjanž niso uspeli ponoviti 
lanske zmage na turnirju, saj so premoč morali priznati ekipi KMN 
REM veterani, ki bodo drugo leto branili naslov prvaka. 
Najboljši strelec turnirja je Matej Repovž iz ekipe ŠD Šentjanž, 
najboljši vratar pa Marko Pravne iz ekipe KMN REM veterani.

 
Organizatorji upamo, da se je turnir uspešno uveljavil in da bo 
drugo leto privabil še več ekip in gledalcev. Športno društvo 
Trebelno se ekipam, občini Mokronog-Trebelno za najem 
športne dvorane, sodnikom, zapisnikarjem in upravniku športne 
dvorane zahvaljuje za sodelovanje. 

Luka Kočan, predsednik ŠD Trebelno

OK SEP Mokronog
Odbojkarski klub SEP Mokronog zagotavlja vadbo 4 selekci-
jam: mlajši dečki, starejši dečki, mladinci in člani. Cilji vseh 
trenerjev v vseh omenjenih selekcijah so bili vrniti odbojko v 
kraju na nivo, ki ga je že imela. Lahko rečem, da nam to v nižjih 
selekcijah kar dobro uspeva. Klub zelo dobro sodeluje tudi z OŠ 
Mokronog. V klubu smo glede na lanske igralce dodali nekaj 
novih in sestavili ekipe v vseh selekcijah, razen v kadetski. Tu 
je nastala luknja iz preteklih let, ko se z mladimi igralci skoraj 
ni delalo in je ni bilo mogoče zakrpati. Veseli nas, da je bil 
odziv mlajših igralcev, predvsem otrok,   pozitiven in da ekipe 
sestavljajo pretežno domači igralci.

Mlajši dečki:
Treningi potekajo 2-krat tedensko po 90 minut. Trenira 8 
igralcev. Trener te selekcije je Mirko Hrovat. Mlajši dečki ne 
tekmujejo v državnem prvenstvu. Pridno trenirajo in sodelujejo 
na tekmah starejših dečkov.

Starejši dečki:
Treningi potekajo 2-krat tedensko po 90 minut. Trenira 12 
registriranih igralcev. Trenerja te selekcije sta Mirko Hrovat 
in Igor Jevnikar. Poleg tega trenirajo starejši dečki še 2-krat v 
okviru šole – trener: Matej Dreža. Starejši dečki nastopajo v 
državnem prvenstvu – »B« liga – skupina C. Trenutno zasedajo 
5. mesto z 1 zmago in 5 porazi, do konca tekmovanja pa jih 
čakajo še 4 tekme.

Mladinci:
Mladinski pogon šteje 8 igralcev, katerih trener je Peter Strmole. 
Treningi potekajo 3-krat tedensko po 2 uri. Vsi ti igralci sesta-
vljajo tudi člansko ekipo. Osvojili so 17. mesto.

Člani:
Treninge članske ekipe vodi Peter Strmole. Imamo 16 registri-
ranih igralcev. Po prvem delu so prenehali z igranjem odbojke 
3 igralci, 1 igralec je poškodovan skozi celotno sezono. Tre-
ningi potekajo 3-krat tedensko po 120 minut. Prisotnost na 
treningu je v povprečju 50 %. Ekipa članov nastopa v 3. državni 
odbojkarski ligi in je na 11. mestu. Ekipa je zelo pomlajena in 
je sestavljena pretežno iz mladincev, tako da v letošnji sezoni 
nabiramo izkušnje in znanje za naslednjo tekmovalno sezono. 
Za fante je bil preskok iz ekipe starejših dečkov/mladincev v 
člansko ekipo velik. Predvsem veseli dejstvo, da se nekateri 
igralci iz nižjih selekcij lahko že vključujejo v treninge članske 
ekipe. Pri mlajših kategorijah nam je pomemben napredek 
igralcev v tehničnem, taktičnem znanju,  fizičnem razvoju in 
tudi na vzgojnem področju. Prav tako nam je pomembno, da 
se za odbojko ponovno odloča vse več otrok. V kategoriji male 
odbojke v sezoni 2017/18 ne nastopamo v državnem prvenstvu. 
Pri starejših dečkih igramo z igralci, ki so od svojih vrstnikov v 
tekmovanju mlajši eno leto. V prihodnosti računamo, da bodo 
prav ti igralci tvorili jedro članske ekipe.

Mišo Hrovat

Smučarski tečaj
Kot že tradicionalno je bil konec decembra 2017 organiziran otroški smučarski 

tečaj na smučišču Trije kralji. 
Letošnje zanimanje za tečaj je bilo največje doslej. Prijavilo se je preko 80 

otrok, a na žalost smo jih lahko zaradi velikosti avtobusa in števila smučarskih 
učiteljev sprejeli le 50. 

Tečaj je potekal od 28. do 30. decembra. Vsak dan smo izpred osnovne šole 
Mokronog odrinili ob 6.30, na smučišče smo prispeli okrog 9.00, se oblekli, obuli 
smučarske čevlje in se odpravili na smučišče. Na začetku je vedno sledilo ogrevanje 
na snegu, nato pa celodnevno smučanje v skupinah. Učenci so v skupine razdeljeni 
glede na predhodno znanje. Letos je bilo na tečaju še posebej veliko popolnih 
začetnikov, imeli smo kar tri skupine smučarjev, ki so prvič stali na smučeh. Ob 
13.00 je bilo vsak dan na vrsti slastno kosilo v hotelu Jakec. Po kosilu bi si predvsem 
učitelji želeli še nekoliko odpočiti, vendar je sledila takojšnja vrnitev na smučišče, 
saj so bile želje po nadaljnjem osvajanju belih strmin prevelike. Ob 15.00 uri čas 
za vrnitev. Učitelji smo, kot vsako leto, bili prepričani, da je celodnevno smučanje 
otrokom pobralo vso energijo. Saj, ampak ne za vragolije na avtobusu. 

Vse skupine so zelo napredovale, kar je bilo zlasti vidno pri začetniških skupinah, 
kjer so vsi zmogli sami presmučati tudi najstrmejšo progo na smučišču. Za uspešno 
opravljen tečaj so vsi prejeli zaslužena priznanja. 

Lovrenc Kolenc
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Komaj smo na koledarju z letnico 2018 obrnili prvi list, smo že na 
sredini tretjega in dočakali bomo pomlad, najlepši čas za kolesarje. 
Očitno pa je nekdo zamenjal liste. Po pomladanskem januarju nam 
je zima februarja in marca pokazala vso svojo moč in nas pregnala 
iz cest in poti v telovadnice in druge zaprte prostore. 

Tako smo tudi mi izkoristili ta čas za redni Občni zbor, in to na 
najvišji točki južnega dela Mirnske doline, na Debencu. Zbora se 
je udeležilo rekordno število članov, skoraj trideset nas je bilo. S 
sklepčnostjo tako nismo imeli problemov, sprejeli smo vse sklepe 
praktično brez diskusije, kar kaže na našo usklajenost in zaupanje v 
delovanju kluba. Tako smo soglasno potrdili  tudi vse nove – stare 
člane organov društva.  Do novega mandata predsednika je tako 
prišel  Mitja Sluga, eden redkih  slug, ki je prišel do vodstvene 
funkcije, dobil je že drugi mandat, poleg tega je dobil še prizna-
nje kluba. Lahko bi se kar preimenoval  iz Sluge v Balancar, pa še 
žena bi vedela, kako stvari stojijo.  Zbor je suvereno vodil  Robert, 
sicer Oštirjev, vendar pravi, da nima nič z upravnico  doma na 
Debencu, tudi drugje nima nobene gostilne. On prisega na vlake 
in seveda na kolo - in to gorsko. Nagrajeni so bili tudi člani z več 
kot 10 letnim članstvom v klubu, teh je bilo kar šest. Posebno pri-
znanje pa je dobil Matjaž za članstvo v klubu od samega začetka 
delovanja - kot edini še aktiven ustanovni član društva Dolenjska 
Balanca. Miran eden od dveh ali pa celo štirih Štajercev v društvu,  
lanski dobitnik priznanja kluba za odpeljanih 10.000 km,  je  v letu 

2017 odpeljal  11.000 km. Kakšna številka pa je 11.000, saj nismo 
nogometaši.   Miran bodi frajer in naredi 12.000 km na leto, za 
vsak mesec 1000 km. Bodi dosleden.  Izziv za 2018 imaš - to je s 
kolesom prevoziti  12.000 km.

Čedalje lepše so tudi naše tekme na rekreaciji, saj smo se počasi 
ujeli tudi v drugih športih. Potem, ko smo se z začetkom leta 
preselili iz Tržišča v Mokronog in imamo malo boljše možnosti 
za priljubljene igre z žogo kot so nogomet, košarka ali odbojka, se 
je povečalo tudi število udeležencev na rekreaciji, predvsem pa so 
se nam pridružile nekatere legende mokronoškega športa in re-
kreacije. Po kratki televizijski slavi je reden udeleženec celo Mišo. 
Kdo bi vedel  kakšen odgovor je dobil  v Ljubljani,  v telovadnici se 
to ve. To ve tudi Franc, podžupan občine in čebelar, sicer tudi naš 
član, ki kraljuje v obrambi, še bolj pa v golu in spravlja napadalce 
v slabo voljo, ki pa jo zgladimo potem ob kakšnem pivu.

Marca meseca tradicionalno Balancarji, skupaj z občino Mo-
kronog Trebelno  in Turističnim društvom Mokronog pripravimo 
Dobrodelno kolesarjenje in pohod po obronkih občine Mokro-
nog-Trebelno. To se je zgodilo tudi letos 11.sušca, ki je bil res 
pravo nasprotje svojega imena. Dobra petdeseterica kolesarjev in 
pohodnikov se je odpravila po mokrih in blatnih poteh ter  v ne 
najboljšem vremenu  novim izzivom naproti za dober namen in 
ob tem zbrala dobrih petsto evrov. Denar bomo izročili Šolskemu 
skladu za socialno ogrožene otroke v OŠ Mokronog  in s tem 
marsikomu omogočili udeležbo v šoli  v naravi.

Četrte izvedbe dobrodelnega kolesarjenja so se letos udeležili tudi 
naši prijatelji iz Hercegovine, cela desetina iz kolesarskega kluba 
Biciklistički klub Ljubuški. Odzvali so se na naše  povabilo in 
dan pred glavno prireditvijo  smo skupaj prevozili krog po obrobju 
Mirnske doline od Svetega vrha v Mokronog,  na Žalostno goro, 
pa na Mirno pod gradom, preko Roj in Straže v Šentrupert. Se 
povzpeli v  Nebesa, se tam malo odžejali in osvežili. Večina se je 
spustila v dolino pa asfaltni cesti, nekateri  z gorskimi kolesi (beri 
Robert in štirje biciklisti) pa so ubrali bližnjico direktno v dolino. 
Eni in drugi smo prišli v dolino bolj ali manj blatni in umazani, 
bolj podobni udeležencem tekem valjanja v blatu kot kolesarjem. 
Še dobro in hvala, da so nas take »prasce« sprejeli na naslednjih 
okrepčevalnih postajah. Iz Šentruperta smo nadaljevali pot mino 
Puščave , Hrastovice, Tržišča in Malkovca nazaj na Sveti Vrh. 
Vmes smo se okrepčali in podkrepili v Okrepčevalnici Pr Svetem 
Rok ter osvežili v gostilni Jelen Malus. Čez dan smo tako nare-
dili dobrih 1200 višinskih metrov in 50 kilometrov. Sledilo je še 
večerno druženje ob cvičku in dobri hrani v Dragotovi zidanici. 
Drago, hvala za gostoljubje, upam, da ti je ostalo še kaj cvička se 
za naslednjo priliko.

Saj bo kmalu prava pomlad, izkoristite jo!
Kolesarček Balanček

Igranje odbojke primerno 
za vsa leta

Odbojkarski veterani Mokronoga se kljub nabranim letom (in kakšnemu 
odvečnemu kilogramčku) še vedno borimo na rekreacijskih turnirjih. Letos 
smo se 3. februarja na povabilo ŠD Debeli četrtek iz Metlike udeležili 11. 
tradicionalnega turnirja odbojke, na katerem smo kaj hitro ugotovili, da 
smo daleč najstarejša ekipa. Na turnirju nas je sicer malo pomladil Jaka Slak 
Riosa, vendar je poprečje še vedno nad Abrahamom. Naša ekipa VETERANI 
MOKRONOG je zasedla 6–5. mesto, 3. mesto so zasedli organizatorji ŠD 
Debeli četrtek, drugi so bili odbojkarji ekipe Z vseh Vetrov, medtem ko so 
bili prvi odbojkarji SV, za katere je zaigral Domen Mohorčič iz Mokronoga.

Ponovno vabim vse ljubitelje odbojke, da se nam pridružijo v ŠD 
Mokronog ob petkih ob 20.00 uri, ko poteka rekreativno igranje odbojke.

Mišo Hrovat

Zima, zima bela, na balanco se je usela
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Se vreme še drži 
starih navad?
MAREC – SUŠEC
Če štirideset mučenikov zmrzuje,
še štirideset mrzlih noči napoveduje.

Igrajo v Sušcu se mušice, 
Malega travna vzemi rokavice.  
  
Če breskve pred Gregorjem (12.3) cveto, 
trije eno pojedo.  

APRIL – MALI TRAVEN
Če Malega travna sneži, 
siromaku zemljo gnoji.  

Če sončen je Mali traven in suh, 
bo Veliki traven za lepo vreme gluh.  
  
Slana Malega travna je bolj nevarna, 
kot poleti toča in suša soparna.  

Če je Jurija(24.4.) dež in na Petra suša, 
se raduje kmetova duša.

MAJ – VELIKI TRAVEN
Filip napija, 
Zofija popija.  

Veliki traven moker, Rožnik pa mlačen, 
kmet bo to leto žejen in lačen.  

Če na Urbana (25.5.) sonce sije, 
jeseni polne sode nalije.  

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 

2018

I.  IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ NEPOSREDNEGA 
UPORABNIKA PRORAČUNA

Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog

II.  PREDMET JAVNEGA RAZPISA
(glej preglednico spodaj desno)

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 Komi-
sije (EU) št. 702/2014 dejavna v gozdarskem 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 delovanju 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 pretežno za prebivalce občine 
Mokronog-Trebelno.

IV.  SPLOŠNI POGOJI  ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
ü Sredstva za izvajanje programov na področju kmetijstva v 

občini Mokronog-Trebelno se zagotavljajo v proračunu Občine 
Mokronog-Trebelno. Višina sredstev je določena z Odlokom o 
proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2018 (Ur. list RS, 
št. 82/16 in 74/17).

ü V kolikor bo glede na število vlog in odobreno višino upravi-
čenih stroškov predvidenih sredstev za javni razpis premalo, 
se bodo vsem upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno 
znižala.

ü Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, 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 Komisije (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 financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo 
presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči. Po-
moč 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 izvajajo 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 izvaja-
nja projekta ali dejavnosti.

ü Sredstva pomoči se lahko dodelijo v primeru, kadar ta pred-
stavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je pomoč nujno 
potrebna za ohranjanje stabilnosti in doseženega nivoja kme-
tijske 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 nave-
deno, da so upravičenci društva.

ü Sredstva se bodo nakazovala po podpisu pogodbe o dodelitvi, 
in sicer 30. dan po predložitvi zahtevkov z vsemi zahtevanimi 
verodostojnimi dokazili o izvedenih nalogah. Zahtevek je 
potrebno vložiti najkasneje do 30.11.2018.

ü Občina izplačuje upravičencem sredstva do skupne 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 pritožbo 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 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 pra-
vilniku oz. javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih 
občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko 
pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe 
ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.

(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora pre-
jemnik 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 naslova že pridobil 

finančna sredstva.

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

VI. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV ZA POSAMEZNE 
NAMENE, UPRAVIČENI STROŠKI IN POGOJI ZA PRIDO-
BITEV SREDSTEV

Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi naslednjih meril, ki 
bodo upoštevana pri dodeljevanju proračunskih sredstev:

II. UKREPI
1. POMOČ ZA NALOŽBE V OPREDMETENA ALI NEOPRED-
METENA 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 naslednjih ciljev:
- izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega 

gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali 
izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;

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

- vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z ra-
zvojem, prilagajanjem in modernizacijo 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.

UKREPI: Višina sredstev 2018

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 5.500 €;
15. člen – Podukrep 2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 500 €)
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (v skladu z 28. členom Uredbe Komisije 702/2014/EU);

6.000 €

500 €

OSTALI UKREPI OBČINE
Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja (podlaga za izvedbo 
ukrepa je veljavna zakonodaja s področja javnih financ) 5.900  €                                 

SKUPAJ 12.400  €
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(3) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
proizvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Višina razpisanih sredstev znaša: 5.500,00 €.                                      

Namen ukrepa:
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko 
proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo 

(rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji;
- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in go-

spodarskih poslopij na kmetiji, ki služijo primarni kmetijski 
proizvodnji ter ureditev 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 neugodnimi vre-

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

- stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, 
licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.

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

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

- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na naj-
manj 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 potreb-
na, 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 kmetijskih gospodar-

stvih, vendar najvišji znesek pomoči 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 kmetijskih zemljišč 
in pašnikov.

Upravičeni stroški:
- stroški urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov za površine 

nad 0,3 ha,
- stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezah-

tevne agromelioracije, pašniki); 
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije; 
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z 

ograjo;
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

Upravičenci do pomoči:
- posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospo-

darstev, 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 opravljajo na naj-
manj 1 ha primerljivih kmetijskih površin. 

Pogoji za pridobitev:
- ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za iz-

vedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni 
do sofinanciranja;

- predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
- kopija katastrskega načrta ali izris obravnavanega 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 kmetijskih gospodar-

stvih. 

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

3.  POMOČ ZA PLAČILO ZAVAROVALNIH PREMIJ (28. člen 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Višina razpisanih sredstev  znaša 500,00 €.

Namen ukrepa:
Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zava-
rovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub zaradi 
naslednjih dejavnikov: 
– naravnih nesreč; 
– slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi 

nesrečami, in 
– drugih slabih vremenskih razmer; 
– bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah; 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 pripa-

dajočim 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 proizvodnje ne sme preseči 65% stroškov 
zavarovalne premije. 

6. PODPORA DELOVANJU DRUŠTEV S PODROČJA KME-
TIJSTVA, 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 5.900  €.
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje neprofitnih aktivnosti in ma-
terialnih stroškov društev oz. združenj 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:
- materialni stroški, povezani z izvedbo programov društev oz. 

združenj, kot so: stroški ustrezne infrastrukture za delovanje 
(najem prostorov), materialnih stroškov in stroški dela pisarne 
ter organov, (stroški prehrane oziroma pogostitve lahko pred-
stavljajo maksimalno 25% vseh stroškov upravičene realizacije 
projekta) ipd.;  

- stroški povezani s predstavijo oz. promocijo dejavnosti društva, 
pomembno za razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja kot 
so: splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikata, 
krožki, strokovne ekskurzije, seminarji, udeležbe na posvetih, 
okrogle mize, nakup opredmetenih in neopredmetenih sred-
stev, (stroški prehrane oziroma pogostitve lahko predstavljajo 
maksimalno 25% vseh stroškov upravičene realizacije projekta) 
ipd.; 

- stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti 
društev oz. združenj, ki prispevajo k prepoznavnosti občine kot 
so: priprava gradiv, zloženk, objave v medijih, organizacija sa-
mostojnih oz. društvenih prireditev, (stroški prehrane oziroma 
pogostitve lahko predstavljajo maksimalno 25% vseh stroškov 
upravičene realizacije projekta) ipd.;

- stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivno-
sti, ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in tehnične dediščine 
kmetijstva in podeželja: prikazi tradicionalnih domačih obrti 
in običajev, prikazi tehnične dediščine, razstave, tekmovanja, 
(stroški prehrane oziroma pogostitve lahko predstavljajo ma-
ksimalno 25% vseh stroškov upravičene realizacije projekta) 
ipd.;

- stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo društev na 
prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednaro-
dnega pomena ter na prireditvah drugih društev in organizacij; 
(stroški prehrane oziroma pogostitve lahko predstavljajo 

maksimalno 25% vseh stroškov upravičene realizacije projekta) 
ipd.;

Pogoji za pridobitev pomoči: 
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- finančno in vsebinsko ovrednoten letni program dela društva 

oz. združenja,
- seznam članov.  

Dodatni pogoj za pridobitev sredstev

1. Redna dejavnost društva 700 €
ü materialni stroški, povezani z izvedbo programov 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 društva  

10 točk

2. Sofinanciranje posameznih aktivnosti 5.200€
A. stroški povezani s predstavitvijo oz. promocijo društva
B.  stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti 

društev oz. združenj        
C.  stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivno-

sti, ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in    tehnične dediščine 
kmetijstva in podeželja,

D.  stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo društev na 
prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega in mednaro-
dnega pomena,

Sredstva za sofinanciranje posameznih aktivnosti se razdeli 
sorazmerno na prispele vloge upravičencev.

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

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

VI. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLO-
ŽITVE
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 12.04.2018 do 
13. ure na naslov Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 
8230 Mokronog. Pošiljke oddane po pošti morajo biti obvezno 
oddane s priporočeno pošto do 12.04.2018 (datum poštnega žiga 
na dan 12.04.2018). 
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom 
pošiljatelja in označene z oznako:
»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – NALOŽBE (posodabljanje) ali  
NALOŽBE (urejanje)« 
»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – POMOČ ZA PLAČILO ZAVA-
ROVALNIH PREMIJ«
»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 23.4.2018 v 
prostorih Občine Mokronog-Trebelno. Odpiranje ne bo javno.

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

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

(4) Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom 
(o zavržbi, zavrnitvi ali odobritvi 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 prejemnikom pomoči 
se uredijo s pogodbo. Pogodba mora biti podpisana v roku 8 
dni od prejema poziva k podpisu, v nasprotnem se šteje, da 
vlagatelj odstopa od vloge za pridobitev sredstev

(8) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti 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 
2018, 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 
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oziroma naročilom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu 
oziroma storitvi, dokazilo o izvedbi nadzornih ukrepov …) 
glede na posamezen ukrep. Zahtevki morajo biti dostavljeni 
na Občino Mokronog-Trebelno najkasneje do 30.11.2018.

IIX. DODATNE INFORMACIJE

1. Javni razpis se objavi v uradnem glasilu in na spletni strani 
Občine Mokronog-Trebelno http://www.mokronog-trebelno.
si/, kjer je objavljena tudi razpisna dokumentacija.

2. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresi-
rani 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: 331-0001/2018
Datum:  07.03.2018

                            ŽUPAN 
      Anton MAVER

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), Pravilnika o 
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09-ZIPRS1011,3/13 in 81/16), Pravilnika o sofinanciranju letnega programa 
športa v Občini Mokronog-Trebelno (Uradni list RS, št. 75/2017) in Letnega programa 
športa v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2018, Občina Mokronog-Trebelno objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA IZBIRO izvajalcev letnega programa ŠPORTa 
v Občini MOKRONOG-TREBELNO V LETU 2018

1. Naročnik: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 
8230 Mokronog.

2. Podlaga za izbor in vrednotenje programov sta Pravilnik o 
sofinanciranju letnega programa športa v Občini Mokronog-Tre-
belno (v nadaljevanju pravilnik) in Letni program športa v Občini 
Mokronog-Trebelno za leto 2018. Z vsakim izvajalcem letnega 
programa športa, ki mu bo priznano sofinanciranje programov, 
bo sklenjena pogodba.

3. Predmet javnega razpisa so naslednji programi oziroma 
vsebine:
■ športni programi,
■ razvojne dejavnosti v športu,
■ organiziranost v športu,
■ športne prireditve in promocija športa,
■ športni objekti in površine za šport v naravi.

Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali pri izvajanju pro-
grama športa, so v skladu s predmetom in namenom razpisa ter 
niso sofinancirani iz drugih delov sredstev občinskega proračuna.

Izvajalci so do povračila oz. sofinanciranja posameznih stro-
škov upravičeni v skladu z določili Pravilnika, Letnega programa 
in predmetnega razpisa. 

Posamezne vrste programov oz. aktivnosti obsegajo naslednje 
upravičene stroške:
• Materialni stroški: stroški potrošnega materiala za izvajanje 

programov (npr. žoge, tekmovalni dresi…), stroški oglaševanja, 
stroški prijav…

• Strokovni kader: stroški nadomestil za delo (npr. strošek dela 
po pogodbi o delu, podjemna pogodba, študentsko delo…) in 
stroški nadomestil v zvezi z delom (npr. potni stroški, dnevnice) 
povezanih z izvajanjem izbranih programov.

• Najemnina oziroma uporabnina: strošek najema oziroma upo-
rabnine objektov ali drugih športnih površin za izvajanje redne 
vadbe odobrenih programov, pri čemer mora biti iz računa 
in priloge razvidno število ur uporabe ter vadbena skupina. 
Izvajalci programov morajo imeti poravnave vse obveznosti 
iz naslova najema oziroma uporabnine za pretekla leta.

• Tekmovalni stroški: prijavnine oz. članarine za vstop v tekmo-
valni sistem, prevoz na tekmovanje, prehrana na tekmovanju, 
štartnine pri udeležbi na tekmovanju, sodniški stroški pri 
organizaciji tekmovanj.

• Stroški delovanja: stroški vezani na delovanje izvajalca.
• Stroški športne prireditve: stroški prijave, varovanja, NMP, 

potrošnega materiala za izvedbo prireditve (pokali, diplome, 
športni rekviziti..), sodniški stroški, stroški zavarovanja, 
vodenja prireditve, potni stroški vezani na izvedbo prireditve.

• Pogostitve: 25% od odobrenih upravičenih stroškov.

Upravičeni stroški so definirani v obdobju od 01.01.2018 do 
31.12.2018.

Neupravičeni stroški so stroški, ki so sofinancirani iz drugih 
postavk, tekoči stroški društva (telefonija, elektrika…), investicije 
v športne objekte in investicijsko vzdrževanje.

Kot dokazila za izkazovanje posameznih vrst stroškov se 
upoštevajo fotokopije računov, potnih nalogov, obračuni stroškov 
dela oz. drugih nadomestil posameznikom, avtorskih pogodb. Na 
listinah, iz katerih ni jasno razvidno, na kaj se nanašajo (na kateri 
program, projekt), mora izvajalec to ročno dopisati, sicer se strošek 

ne bo priznal. K fotokopiji računa je potrebna obvezna priloga, in 
sicer dokazilo o plačilu le-tega oziroma mora biti dokazilo o plačilu 
sestavni del končnega poročila. 

4. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih 
programov na območju Občine Mokronog-Trebelno:

Na razpis se lahko prijavijo nosilci in izvajalci športne de-
javnosti:
■ športna društva in klubi, ki so registrirana in delujejo v občini 

in izvajajo javne športne programe,
■ zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s 

sedežem v občini,
■ pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu s 

sedežem v občini,
■ zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno 

veljavne programe s sedežem v občini,
■ lokalna skupnost,
■ ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na 

področju športa s sedežem v občini,
■ samostojni podjetniki, posamezniki, zasebni športni delavci, 

registrirani za opravljanje dejavnosti v športu s sedežem v 
občini.

■ Občini redno posredujejo letna vsebinska in finančna poročila z 
vsemi potrebnimi prilogami na predpisanih obrazcih ter druge 
podatke, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti športa, in sicer 
najkasneje do 31.1. za preteklo leto.

5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci oziroma prija-
vitelji na javni razpis:

Nosilci in izvajalci športne dejavnosti, morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje:
■ imajo sedež v občini in delujejo na območju občine za občane 

občine, razen invalidskih društev oziroma invalidskih orga-
nizacij, ki so zasnovane tako, da združujejo člane na področju 
regije (upošteva se število članov iz občine oziroma maksimalna 
višina sofinanciranja opredeljena v letnem programu),

■ imajo zagotovljene materialne (športna oprema in rekviziti), 
prostorske (sklenjene najemne pogodbe), ustrezno usposobljene 
strokovne delavce in organizacijske možnosti za uresničitev na-
črtovanih športnih aktivnosti,

■ 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 organizacij, 
zavoda za šport,..),

■ imajo urejeno evidenco o članstvu oziroma evidenco o udele-
žencih programa,

■ v programe vključujejo pretežno občane Občine Mokronog-
-Trebelno,

■ prijavljene programe izvajajo na območju Občine Mokronog-
-Trebelno (izjema so le programi, ki se  zaradi neustreznega 

Zap. št. N A M E N 2018

1. ŠPORTNI PROGRAMI 7.350 €

1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 3.970 €

1.1.1.
Promocijski športni programi 
(Mali sonček, Ciciban planinec, Zlati sonček, Naučimo se plavati, Krpan, Mladi 
planinec)

570 €

1.1.2.
Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine
(Programi za predšolske otroke; Drugi celoletni športni programi prostočasne športne 
vzgoje otrok in mladine) 2.600 €

1.1.3. Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih 800 €

1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 0

1.3. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 3.000 €

1.3.1. Programi športnih društev na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni 
v kakovostni in vrhunski šport 3.000 €

1.5. Vrhunski šport 200 €

1.5.1. Programi športnih društev na področju vrhunskega športa 200 €

1.6. Šport invalidov 80 €

1.6.1. Občinske športne šole za šport invalidov – celoletni športni programi invalidov 80 €

1.7. Športna rekreacija 0

1.7.1. Celoletni ciljni športno rekreativni programi 0

1.7.2. Pilotski športni programi za krepitev zdravja in dobrega počutja 0

1.7.3. Množične delavske športne prireditve 0

1.7.4. Področni centri gibanja za zdravje 0

1.8. Šport starejših 100 €

1.8.1. Skupinska gibalna vadba starejših in istočasna športna vadba razširjene družine 100 €

2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 650 €

2.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 650 €

2.2. Založništvo v športu 0

2.3. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa 0

3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 800 €

3.1. Delovanje športnih društev in zvez 800 €

4. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 6.000 €

4.1. Športne prireditve 6.000 €

4.2. Javno obveščanje o športu 0

5. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 18.000 €

5.1. Uporaba športnih objektov za izvedbo programov 18.000 €

5.1.1. Uporaba športnih objektov v občini 17.200 €

5.1.2. Uporaba športnih objektov izven občine 800 €

5.2. Investicije v javne športne objekte 0

SKUPAJ PROGRAMI 14.800 €

SKUPAJ OBJEKT 18.000 €

SKUPAJ 32.800 €
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objekta ne morejo izvajati na območju občine),  
■ so registrirani in delujejo najmanj eno leto, oziroma v kolikor ne 

delujejo najmanj eno leto, o sofinanciranju programov odloča 
za to pristojna komisija,

■ imajo vsaj enkrat letno redni letni zbor društva,
■ brezplačno sodelujejo na prireditvah, ki jih organizira Občina 

Mokronog-Trebelno,
■ izkažejo nepridobitni značaj javnega programa ali projekta 

športa, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sred-
stev,

■ so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti, 
če so prejeli sredstva iz proračuna Občine Mokronog-Trebelno.
V primeru, da se posamezni program izvaja v občini Mokronog-

-Trebelno in je namenjen občanom 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.

6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
■ izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne 

dokumentacije (vsi prijavitelji),
■ s podpisom in žigom potrjen vzorec pogodbe (vsi prijavitelji),
■ kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji (tisti, ki se prvič 

prijavljajo na razpis),
■ temeljni akt društva (tisti, ki se prvič prijavljajo na razpis ozirom 

tisti, kateri so v zadnjem letu spreminjali akt).

7. Skupni predvideni obseg sredstev za sofinanciranje progra-
mov je 32.800 EUR, od tega: (glej preglednico na prejšnji strani)

Prijaviteljem, ki bodo predložili neresnične in zavajajoče 
podatke glede prijavljenih programov (npr. prijavili bodo  ne-
obstoječe programe, na sezname uvrstili neobstoječe osebe in 
podobno), bodo zavrnjeni vsi prijavljeni programi.

8. Rok izvedbe oziroma poraba sredstev: 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018.

9. Rok za predložitev prijav in način predložitve: 
Vloge na javni razpis je potrebno oddati v zaprti kuverti  osebno 

najkasneje do 12.04.2018 do 13.00 ure. Na pošti oddane vloge 
morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom, najpozneje 
z datumom 12.4.2018.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in ustrezno 
označene. Na prednji strani mora biti izpisano: Občina Mo-
kronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, s pripisom 
»NE ODPIRAJ – VLOGA, PRIJAVA NA JR ŠPORT«. Na hrbtni 
strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, 
ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene na-
slovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji 
ter kriteriji razpisa.

10. Datum odpiranja vlog: 
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z od-

piranjem začela predvidoma v roku enega tedna po zaključenem 
zbiranju vlog. Odpiranje ne bo javno.

OPOZORILO: Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali jih 
ne bo vložila upravičena oseba, bodo s sklepom zavržene. Poši-
ljatelji vlog, ki ne bodo popolne, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. 
Vlogo mora pošiljatelj dopolniti v osmih dneh. Če pošiljatelj vlo-
ge ne dopolni v zahtevanem roku, bo vloga s sklepom zavržena.

11. Izid 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 vre-
dnotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. 
Občinska uprava bo v roku 45 dni po zaključku javnega razpisa 
izdala prijaviteljem odločbe o predvideni višini sofinanciranja oz. 
o zavrnitvi posameznih športnih projektov. Na izdano odločbo je 
možen ugovor, ki pa ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagate-
lji. Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje 
vlog. Z izbranimi izvajalci športnih 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.

12. Razpisno dokumentacijo lahko pridobite: 
Razpisna dokumentacije je na voljo takoj po objavi tega razpisa. 

Prevzame se jo lahko osebno – v sprejemni pisarni Občine Mokro-
nog-Trebelno ali na internetni strani Občine Mokronog-Trebelno: 
http://www.mokronog-trebelno.si/, do roka za oddajo vlog.

13. Dodatne informacije in pojasnila:
Mateja Vrabec, e-naslov: mateja.vrabec@mokronog-trebelno.si .
Številka:  2018/0002-671
Datum:    07.03.2018

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, 68/16 in 61/17) ter v skladu z 
Odlokom o proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2018 (Ur. list RS št. 82/2016 
in 74/2018), Pravilnikom o postopkih in merilih za sofinanciranje programov in pro-
jektov na področju kulturne dejavnosti v Občini Mokronog-Trebelno (Uradni list RS, 
št. 59/2017) in Letnim programom kulture v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2018, 
Občina Mokronog-Trebelno objavlja  

JAVNI RAZPIS
za izbor  kulturnih programov in projektov na področju 

kulturne dejavnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Občina 
Mokronog-Trebelno

1. Naziv in sedež naročnika: OBČINA MOKRONOG-TRE-
BELNO, 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, skladi, zavodi in druge organizacije, registrirane 

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 izobraževanja za obseg de-
javnosti na področju kulture, ki ne sodi v osnovno dejavnost 
iz ustanovitvenega akta javnega zavoda,

■ lastniki ali upravljalci nepremične kulturne dediščine, ki se 
nahaja na območju občine Mokronog-Trebelno in ima status 
kulturnega spomenika, 

■ lastniki ali upravljalci javne infrastrukture na področju kulture 
in objektov, ki se pretežno uporabljajo za kulturne dejavnosti.
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo 

naslednje pogoje:
- da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih oziroma imajo 

v ustanovitvenih aktih opredeljeno dejavnost na področju 
kulture,

- da se prijavijo na javni razpis oz. javni poziv na predpisanih 
obrazcih in v določenih rokih,

- da izkažejo na predpisanih obrazcih zaprto finančno konstruk-
cijo za prijavljen javni kulturni program ali kulturni projekt,

- da imajo sedež oz. stalno prebivališče v Občini Mokronog-Tre-
belno (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 
o čemer odloča strokovna komisija za kulturo),

- delujejo na področju kulture najmanj eno leto,
- da imajo vsaj enkrat letno redni letni zbor društva,
- da brezplačno sodelujejo na prireditvah, ki jih organizira 

Občina Mokronog-Trebelno,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in 

organizacijske pogoje za izvedbo javnega kulturnega programa 
ali kulturnega projekta,

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

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

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

- 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 poslovati s 
subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem naročniku opravlja 

funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je ne-
posredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen 
pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. 

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

dejavnost, materialni stroški vezani na delovanje društva) bodo 
upoštevana merila in kriteriji opredeljena v Pravilniku o postopkih 
in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju 
kulturne dejavnosti v Občini Mokronog-Trebelno.

Za ocenjevanje javnih kulturnih prireditev (prireditve v občini 
Mokronog-Trebelno in gostovanje kulturnih društev s sedežem 
v občini Mokronog-Trebelno izven občine Mokronog-Trebelno) 
bodo upoštevana merila in kriteriji opredeljena v Pravilniku o 
postopkih in merilih za sofinanciranje programov in projektov 
na področju kulturne dejavnosti v Občini Mokronog-Trebelno.

Na področju založništva imajo prednosti pri sofinanciranju v 
letu 2018 projekti izvajalcev s sedežem v občini Mokronog-Trebel-
no vezani na področje kulturne dediščine in druge zgodovinske 
tematike občine Mokronog-Trebelno. 

Podrobnejše ocenjevanje po navedenih merilih in kriterijih je 
določeno s Pravilnikom o postopkih in merilih za sofinanciranje 
programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v Občini 
Mokronog-Trebelno. 

6. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu 
Občine Mokronog-Trebelno za leto 2018 za sofinanciranje posa-
meznih vsebin javnega razpisa je 11.200 EUR, in sicer okvirno za 
posamezne sklope: (glej preglednico spodaj)

7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva po-
rabljena: 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018, v skladu 
s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.

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

Prevzame se jo lahko osebno – v sprejemni pisarni Občine Mokro-
nog-Trebelno ali na internetni strani Občine Mokronog-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 12.04.2018 do 13.00 ure. Na pošti oddane vloge 
morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom, najpozneje 
z datumom 12.04.2018.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in ustrezno 
označene. Na prednji strani mora biti izpisano: Občina 
Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, s pri-
pisom »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JR KULTURA, Podro-
čje____________________(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 raz-
pisa. Na podlagi predloga strokovne komisije bo občinska uprava 
izdala izvajalcem odločbo o izboru oz. o zavrnitvi posameznih 
javnih kulturnih programov in projektov. Na izdano odločbo je 
možna pritožba v roku 15 dni od vročitve. Predmet pritožbe ne 
morejo biti merila in kriteriji za ocenjevanje vlog. Z izbranimi 
izvajalci javnih kulturnih programov in projektov bodo skle-
njene 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 predvidoma 
v roku 45 dni po zaključku razpisa.

Zap. št. N A M E N 2018

I. kulturni programi 3.000 €

redna kulturna dejavnost 2.700 €

materialni stroški vezani na delovanje društva 300 €

II. kulturne prireditve 7.000 €

prireditve v občini Mokronog-Trebelno 6.800 €

gostovanje kulturnih društev s sedežem v občini Mokronog-Trebelno  izven občine 
Mokronog-Trebelno 200 €

III. založništvo 1.200 €

izvajalci s sedežem v občini Mokronog-Trebelno 1.000 €

Izvajalci, ki nimajo sedeža v občini Mokronog-Trebelno 200 €

SKUPAJ 11.200 €
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11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: 
Mateja Vrabec, e-naslov: mateja.vrabec@mokronog-trebelno.si .

Številka: 619-0001/2018
Datum: 07.03.2018

Župan
Občine Mokronog-Trebelno

Anton MAVER

Občina Mokronog-Trebelno na podlagi  99. člena Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/2007 - uradno prečiščeno besedilo 2, 23/2007 - popr., 41/2007 
- popr., 114/2006 - ZUTPG, 57/12, 54/2017), Odloka o proračunu Občine Mokronog-
-Trebelno za leto 2018 (Ur. list RS št. 82/2016, 74/2017), 6. člena Pravilnika o kriterijih in 
merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstve-
nega varstva v Občini Mokronog-Trebelno ( Ur. list RS, št. 23/08, 104/2009 in 97/2011) 
in Letnega programa socialnega varstva za leto 2018 objavlja

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA 

SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V OBČINI 
MOKRONOG-TREBELNO ZA LETO 2018

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

II. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih 
področij: 

1. PROGRAMI NA PODROČJU HUMANITARNE DEJAV-
NOSTI in sicer:
• programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dol-

gotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi programi s 
področja varovanja duševnega zdravja;

• programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi 
programi pomoči invalidom;

• programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči 
socialno ogroženim posameznikom in družinam;

• programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter 
preprečevanju socialne izključenosti;

• programi, ki omogočajo neodvisno življenje osebam s posebni-
mi potrebami ter drugi programi pomoči osebam s posebnimi 
potrebami ter njihovim družinam;

• programi za kronične bolnike, ki s svojo dejavnostjo skrbijo 
za enakopravno vključevanje kroničnih bolnikov v življenje 
z zdravimi, za ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja s 
kronično boleznijo ter za preprečevanje napredovanja kronične 
bolezni v invalidnost.
2.PREVENTIVNI PROGRAMI in sicer:

• programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč 
ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje 
socialne izključenosti starostnikov;

• preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostni-
kov;

• preventivni programi za preprečevanje nasilja v družinah;
• preventivni programi za družine;
• drugi programi, ki so predlagani na podlagi analiziranih potreb 

in izraženih socialnih težavah.
3. PROGRAMI, KI SO V POSEBNEM INTERESU OBČINE 

in sicer:
• medobčinski projekt »Zdrave občine« in občinski projekt 

»Starejši za starejše«;
• letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok iz občine 

Mokronog-Trebelno,
• programi, ki jih za takšne določi župan s posebnim sklepom.

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

zacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave 
občanov  občine, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, 
ali verske skupnosti,

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

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

- invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organi-
zacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu 
z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in 
storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posa-
meznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj 
invalidov – občanov občine,

- druga društva, ki izvajajo občinske programe  na področju 
socialnega in zdravstvenega varstva ali občinske programe za 
izboljšanje kvalitete življenja za občane občine, ob pogoju, da 
so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju socialnega 
in zdravstvenega varstva. V primeru, da nimajo ustrezne šifre 
podrazreda, 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 Mokronog-Trebelno 
oziroma ne glede na sedež, če je program dejavnosti zasta-
vljen tako, da aktivno vključuje občane občine  (invalidske in 
dobrodelne organizacije, ki so zasnovane tako, da združujejo 
člane na področju regije - upošteva se število članov iz občine 
oz. delež virov financiranja vseh občin oziroma maksimalna 
višina sofinanciranja opredeljena v letnem programu), aktivno 
vključevanje občanov je natančneje opredeljeno v pravilniku,

- da so registrirane in imajo dejavnost socialnega varstva ali 
zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih,

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

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

- prijavljajo program ali projekt socialnega in zdravstvenega var-
stva, 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, ..), 

- da na področju izvajanja programov in projektov, ki so pred-
met 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 poslovati s 
subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem naročniku opravlja 
funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je ne-
posredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen 
pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. 

Prijavitelji lahko na posameznem področju prijavijo 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.

IV. 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 
socialnega varstva za leto 2018. 

V. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu 
Občine Mokronog-Trebelno za leto 2018 za sofinanciranje posa-
meznih vsebin javnega razpisa je 9.200 EUR in sicer za programe 
na posameznih področjih:
1. programi na področju humanitarne dejavnosti v višini 1.000 

EUR,
2. preventivni programi v višini 2.600 EUR in
4. programi, ki so v posebnem interesu občine v višini 5.600 EUR.

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

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018, v skladu 
s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.

VII. Prevzem razpisne dokumentacije:
Razpisna dokumentacije je na voljo takoj po objavi tega razpisa. 

Prevzame se jo lahko osebno – v sprejemni pisarni Občine Mokro-
nog-Trebelno ali na internetni strani Občine Mokronog-Trebelno: 
http://www.mokronog-trebelno.si/, do roka za oddajo vlog.

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

najkasneje do 12.04.2018 do 13.00 ure. Na pošti oddane vloge 
morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom , najpozneje z 
datumom 12.04.2018.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in ustrezno 
označene. Na prednji strani mora biti izpisano: Občina Mo-
kronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, s pripisom 
»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JR SOCIALNO VARSTVO«. Na 
hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. 
Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vr-
njene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja 
s pogoji ter kriteriji razpisa.

IX. 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 vre-
dnotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. 
Komisija predlog posreduje županu, ki izda sklepe o izboru preje-
mnikov 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 
projektov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu 
s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. Zoper izdan 
sklep ni pritožbe v upravnem postopku, je pa dopustna tožba na 
Upravno sodišče RS v Ljubljani, ki se vloži v roku 30 dni od vro-

čitve sklepa pisno ali ustno na zapisnik pri Upravnem sodišču. 
Predmet tožbe pa ne morejo biti merila za vrednotenje programov 
in projektov socialnega in zdravstvenega varstva. Vložena tožba 
ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.

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

X. Kontaktna oseba za dodatne informacije: 
Mateja Vrabec, e-naslov: mateja.vrabec@mokronog-trebelno.si .

Številka: 129-0001/2018
Datum: 07.03.2018

Župan
Občine Mokronog-Trebelno

Anton MAVER

Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v 
Občini Mokronog-Trebelno (Uradni list RS, št. 13/08 in 97/11) in Odloka o proračunu 
Občine Mokronog-Trebelno za leto 2018 (UL RS, št. 82/16 in 74/17), objavlja Občina 
Mokronog-Trebelno

J A V N I  R A Z P I S
za sofinanciranje programov turističnih društev v Občini 

Mokronog-Trebelno za leto 2018

1. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje 
programov turističnih društev v Občini Mokronog-Trebelno za 
leto 2018, z naslednjimi vsebinami: 
 izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega 

in širšega pomena,
 spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktiv-

nostih pospeševanja turizma,
 akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine 

ter urejanju okolja,
 organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prire-

ditev lokalnega in širšega pomena,
 aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka.

2. Upravičenci po tem razpisu: za sofinanciranje programov 
morajo društva izpolnjevati naslednje pogoje:
ü da so registrirana po zakonu o društvih, 
ü da imajo sedež in izvajajo aktivnosti v občini Mokronog-Tre-

belno,
ü da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, 
ü da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in 

organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na 
področju turizma,

ü da izvajajo redno turistično dejavnost na neprofitni ravni,
ü da aktivno delujejo vsaj pol leta pred objavo razpisa,
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 poslovati s 
subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem naročniku opravlja 
funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je ne-
posredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen 
pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.

3. Višina razpoložljivih sredstev: višina sredstev namenjenih 
za sofinanciranje programov turističnih društev znaša  7.400,00 €.

4. Merila za dodeljevanje sredstev:

I. Redna dejavnost:
Višina razpoložljivih sredstev je do 60 % kvote proračunske 

postavke 14420 namenjene za turistično dejavnost. Višina točke 
se določi za vsako proračunsko leto posebej. Upoštevajo se podatki 
preteklega leta. 

1. Redna dejavnost
-  redna dejavnost društva 20 točk
-  število članov turističnega društva, ki so  plačali članarino: 
•  do 50  članov 5 točk
•  od 51 do 100 članov 10 točk
• od 101 in več članov 15 točk
- sekcija, ki deluje v okviru društva 10 točk

2. Sofinanciranje aktivnosti društva
- organizacija samostojne prireditve v občini 50 točk
- sodelovanje na turistični prireditvi v občini 20 točk
- sodelovanje na turistični prireditvi izven občine 35 točk
- organizacija pohoda, ocenjevalnih akcij, ipd. 20 točk
- ohranjanje starih običajev (priprava jedi, postavitev simbolov... 

)  20 točk
- izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti 10 točk
- organizacija in izvedba izobraževanja članov društva (preda-

vanja, …) 20 točk

3. Strokovno izpopolnjevanje članov društva
Za šolanje in strokovno izpopolnjevanje kadrov, ki delajo v dru-

štvih na področju turizma, se prizna sofinanciranje s strani občine.
Prizna se:

• prijavnina za šolanje, seminarje in strokovno izpopolnjevanje 
20 točk/osebo/6 ur
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II. Projekti:
Višina razpoložljivih sredstev je do 40 % kvote proračunske 

postavke namenjene za turistično dejavnost. Projekt se strokovno 
in finančno ovrednoti na razpisnem obrazcu.

Prispele vloge obravnava komisija in pripravi predlog izbire 
programov in možni obseg sofinanciranja. 

Upravičeni projekti za sofinanciranje so:
• izdaja promocijskega materiala (zloženke, spominek, ….),
• projekti kot npr. označitev pešpoti, postavitev informativnih 

tabel, vzdrževanje le-teh …)                        
• čistilne akcije in urejanje okolja na območju celotne občine,
• organizacija pohodov z več udeleženci,
• organizacija dobrodelne prireditve  z več udeleženci.

5.Vloge na javni razpis morajo biti predložene v zaprti ku-
verti najkasneje do 12.04.2018, do 13.ure. Na pošti oddane vloge 
morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom, najpozneje 
z datumom 12.04.2018.

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 2018«, 
ki jo dobijo v sprejemni pisarni Občine Mokronog-Trebelno, Pod 
Gradom 2, 8230 Mokronog ali na spletni strani Občine Mokronog-
-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 Mokro-
nog, s pripisom: »Javni razpis – programi turizma«.

7. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz 
tega razpisa, bodo zavrnjene. 

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 glasilu Odsev in na spletni strani Občine 
Mokronog-Trebelno http://www.mokronog-trebelno.si/, kjer je 
objavljena tudi razpisna dokumentacija.

Številka: 2018/0001-320
Datum:   07. 03. 2018

Župan 
Občine Mokronog-Trebelno

Anton Maver

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2018 (Uradni list 
RS, št. 82/2016 in 74/2017) in Pravilnika o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih 
naprav na območju 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 komunalne čistilne 

naprave
v občini Mokronog-Trebelno za leto 2018

1. RAZPISNI POGOJI ZA DODELITEV FINANČNIH 
SREDSTEV

Občina Mokronog-Trebelno objavlja javni razpis za subvenci-
oniranje izgradnje male komunalne čistilne naprave za čiščenje 
komunalne odpadne vode iz enostanovanjskih ali večstanovanj-
skih stavb na območju občine Mokronog-Trebelno za leto 2018.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet razpisa je subvencioniranje malih komunalnih čistil-

nih naprav na poselitvenih območjih izven območij aglomeracij, 
zmogljivosti čiščenja do 50 populacijskih ekvivalentov (PE) na 
območju občine Mokronog-Trebelno.

Občina Mokronog-Trebelno za namen subvencioniranja male 
komunalne čistilne naprave (v nadaljevanju: MKČN) zagotavlja 
proračunska sredstva v letu 2018 višini 6.400,00 EUR. Višina 
subvencije za vsako MKČN znaša 800,00 EUR za posamezno 
stanovanjsko oziroma večstanovanjsko stavbo. V primeru čišče-
nja odpadnih voda iz več stanovanjskih stavb z eno MKČN je do 
sredstev upravičena vsaka posamezna stavba, vendar ne več kot 
do 80 % nabavne vrednosti MKČN brez DDV.

3. SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV:
• Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki so lastnice stano-

vanjske ali večstanovanjske stavbe izven aglomeracij, stojijo na 
območju občine Mokronog-Trebelno in imajo stalno prebiva-
lišče v občini Mokronog-Trebelno.

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

• Do subvencije iz tega razpisa so upravičeni prosilci, ki so zgra-
dili MKČN v letu 2018 in še niso prejeli subvencije na podlagi 
preteklih razpisov.

4.POSEBNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV:
• Da objekt enostanovanjske ali večstanovanjske 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 stanovanjsko stavbo zgrajeno pred letom 
1967, da ima stavba na podlagi veljavne zakonodaje (veljavni 
Zakon o graditvi objektov) uporabno dovoljenje; 

• Od izvajalca javne službe izdano potrdilo o vgradnji;
MKČN kot gradbeni proizvod za čiščenje komunalne odpa-

dne vode, mora ustrezati standardom in veljavni zakonodaji v 
Republiki Sloveniji (certifikat oz. listino o skladnosti male čistilne 
naprave z zahtevami glede doseganja mejnih vrednosti parametrov 
odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17). 
Strankam je lahko v pomoč seznam MKČN, ki ustreza emisiji 
snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih 
naprav). Strankam je lahko v pomoč seznam MKČN, ki ustrezajo 
pogojem, ki ga objavlja Zbornica komunalnega gospodarstva na 
svoji spletni strani: 

https://www.gzs.si/zbornica_komunalnega_gospodarstva/
vsebina/MK%C4%8CN/Seznam-MK%C4%8CN-odprti 

5. VLOGA - PRIJAVNI OBRAZEC
Vsebina vloge zajema izpolnjen obrazec z osnovnimi podatki 

prosilca in objekta.
Obvezne priloge so:

1. izpolnjeno in podpisano vlogo skupaj z izpolnjenim in pod-
pisanim 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 zahte-
vami 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 subvencioni-
ranje MKČN, legalno zgrajen. 

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

6. ROK IN NAČIN PRIJAVE:
Zainteresirani prosilci morajo oddati vlogo na prijavnem obraz-

cu. Prijave oz. vloge je treba oddati 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 za 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. 
2018. Na pošti oddane vloge morajo biti oddane priporočeno s 
poštnim žigom, najpozneje z datumom 1.10.2018.

7. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG IN OBVEŠČANJE:
Vse prejete vloge bodo obravnavne po vrstnem redu prispetja. 

V vrstni red se uvrstijo izključno popolne ter pravočasno oddane 
vloge. V primeru, 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 vlo-

ge oz. do porabe v ta namen zagotovljenih proračunskih sredstev. 

9. NADZOR IN SANKCIJE:
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena 

za namen, za katerega so bila dodeljena 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 pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje 
od dneva nakazila dalje.

10. DVIG RAZPISNE DOKUMENTACIJE:
Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa do izteka 

prijavnih rokov, dosegljiva na spletni strani Občine Mokronog-
-Trebelno www.mokronog-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 lahko zainteresira-
ni prosilci pridobijo na Občini Mokronog-Trebelno (Marija Sitar) 
na telefonski številki 07/34 98 270.

  
Številka: 2018/0002-354
Datum:    07.03.2018

Občina Mokronog-Trebelno
Župan Anton Maver

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 2018.

Vpis bo od 26. 3. do 3. 4. 2018. 

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


