
51
glasilo Občine Mokronog - Trebelno, marec 2020, leto XIV

Veličasten koncert orglic/
ustnih harmonik
29. februarja 2004, v Veliki dvorani Slovenske filharmonije v Ljubljani, pomeni velik dosežek za ljubitelje malega 
glasbila, ki se je takrat prvič na Slovenskem množično predstavilo na tako imenitnem odru in v tako elitni družbi 
drugih glasbil, ne samo kot enakovredno, tudi kot nosilec glasbene misli. Slovenski orgličarji/ustni harmonikarji, 
združeni v ideji Mednarodnega festivala „(ah), TE ORGLICE“ Mokronog, v spomin na ta zgodovinski dogodek 
iskreno in z veseljem vabimo vse, da  VSAKO ZADNJO SOBOTO V FEBRUARJU skupaj praznujemo SLOVENSKI DAN 
ORGLIC/USTNIH HARMONIK.

Marjan Urbanija, Oto Nemanič, Lojze Peterle (vsi trije so nastopili na prvem festivalu), France Marolt, dr. med. (pobudnik Dneva orglic na koncertu v SF), 
Mojca Femec, dolgoletna vodja OI JSKD Trebnje in organizacijska vodja festivala,  Vladimir Hrovat, od 1. festivala umetniški vodja, Joži Sinur,  organizatorka 
in sedanja vodja OI JSKD, ter Stane Peček, ustanovitelj festivala „(ah), TE ORGLICE“ med zdravico ob razglasitvi Slovenskega dneva orglic/ustnih harmonik.

Foto: Alenka Stražišar Lamovšek 
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Spoštovane 
občanke in 
občani,
v marčevski šte-
vilki glasila sem 
z vami običajno 

delil nagovor ob občinskem prazniku. Ob 
minulem prazniku, ki ga  vsako leto praznu-
jemo 14. marca,  vam iskreno čestitam. Tudi 
danes sem prepričan, da smo se odločili 
pravilno in da je naša občina zaradi števil-
nih naložb na različnih področjih danes 
prijaznejša do občanov kot v preteklosti. 
Nikoli ne moreš ustreči vsem, tega se dobro 
zavedam jaz in moji sodelavci, a skupaj z ob-
činskim svetom iščemo optimalne rešitve 
in skrbimo za relativno sorazmeren razvoj 
občine, na kar sem še posebej ponosen.

Letos smo morali zaradi ukrepov za ome-
jitev širjenja koronavirusa naše praznovanje 
prestaviti, s tem pa tudi podelitev občinskih 
priznanj, dobrodelno kolesarjenje, žariado 
in vse druge dogodke, ki smo jih uvrstili v 
okvir praznovanja občinskega praznika. 
Če bodo okoliščine dopuščale, bomo naš 
praznik počastili predvidoma v četrtek, 7. 
maja, o čemer vas bomo pravočasno obve-
stili in vas na dogodke povabili.

Zdravje je na prvem mestu. Če smo 
zdravi, se tudi z vsemi drugimi izzivi, ki 
jih prinaša vsakdan, bistveno lažje sooči-
mo. V Sloveniji smo od začetka marca v 
povsem novi, neznani situaciji. Množica 
informacij iz medijev, od pristojnih in na 
družbenih omrežjih prihaja do nas in težko 
je presoditi, katere so prave in katere ne. 
Vsak od nas se seveda sam odloči, komu 
bo verjel in kako bo na prejete informacije 
odreagiral. Zato pa nam želim zdravo 
mero previdnosti in samospoštovanja, 
uvidevnosti in empatije, da čim prej mine 
to negotovo obdobje in se začnejo toplejši 
dnevi, ki naj bi novo bolezen umirili. 

Spoštovane občanke in občani, izkoristimo 
pomladne dni tudi za lepe stvari: sprehod 
v naravi, branje z otroci ali vnuki, igranje 
družabnih iger, pa seveda za delo v vinogra-

dih, na vrtovih, ... predvsem pa ostanimo 
človek človeku.

župan 
 Anton Maver

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 

Dober dan

7. marca je bil v prostorih Gasilskega 
doma Mokronog izveden letni zbor 
članov občinske organizacije borcev za 
vrednote NOB Mokronog-Trebelno. Z 
zadovoljstvom smo ugotavljali, da smo 
bili v letu 2019 zelo aktivni in v celoti 
uresničili zastavljeni program. Neka-
tere naloge, kot je skrb za partizanska 
obeležja, sodelovanje na pomembnih 
spominskih dogodkih in organizacija 
le-teh, smo sprejeli tudi v program 
dela za leto 2020. Tako načrtujemo 6. 
junija izpeljati že 9. Orientacijski pohod 
po poteh partizanstva, 5. septembra 
pripraviti na Trebelnem proslavo v 
počastitev ustanovitve Gubčeve bri-
gade, XII. SNOUB in Mokronoške 
čete, hkrati pa tekmovanje v streljanju  
z zračno puško za učence osnovnih 
šol Mirnske in Temeniške družine, 
veteranskih organizacij Sever, VVS in 
SV. Seveda bomo tudi vnaprej odkrito-
srčno vabili v svoje vrste in obiskovali 
starejše člane s priložnostnimi darili, 
predvsem pa s prijazno, iskreno bese-
do. Posebno skrb bomo namenili tudi 
zbirki slik akademskega slikarja Borisa 
Kobeta „Po poteh Gubčeve brigade“, 
ki je bila lani razglašena za kulturni 
spomenik lokalnega pomena in je po-
trebna temeljite restavratorske roke. Ta 
slikarski zapis o bojni poti partizanske 

narodno osvobodilne enote, edinstven 
v svetovnem merilu, bi nujno potre-
boval tudi osebno izkaznico, se pravi, 
priročno zloženko z najnujnejšimi 
informacijami.  

Z zadovoljstvom ugotavljamo, da se 
je tudi to leto v članstvo vpisalo kar pre-
cej, predvsem mlajših občanov, kar je še 
posebej spodbudno, saj se bodo na tak 
način vrednote pridobljene med NOB 
in osamosvojitveno vojno z gotovostjo 
ohranjale še v bodoče.  

Občni zbor se seveda ni pozabil 
pokloniti mednarodnemu prazniku 
„Dnevu žena“. 
Vse članice so odšle domov z rdečim 
nageljnom.   

Mišo Hrovat

Borci volili in načrtovali
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Občinski svet je 18. decembra 
2019 opravil 1. izredno sejo 

občinskega sveta.  

Na seji so bili prisotni vsi člani, tj. 11. 

Na 1. izredni seji sta bili na dnevnem 
redu dve točki.
1. Varnostna situacija na območju Policij-

ske postaje Trebnje in v širšem območju 
Dolenjske in Bele krajine 

Temeljito in zelo obširno obrazložitev 
varnostne situacije na območju Policijske 
postaje Trebnje in širšem območju Dolenj-
ske in Bele krajine sta podala  g. Hvalec 
– komandir PU Trebnje – in g. Ogulin 
– direktor PU Novo mesto. Nanizala sta 
številčne podatke o varnosti občanov oz. 
prebivalcev, tako z območja Policijske 
postaje Trebnje kot tudi širšega območja 
Dolenjske in Bele krajine.
2. Odlok o ustanovitvi skupne občinske 

uprave Mirnska dolina

Sprejeti so bili naslednji sklepi: 
1. Glede na pisno obvestilo Občine Šen-

trupert, da se priključuje k SOU občin 
Dol pri Ljubljani, Litija in Šmartno pri 
Litiji, Občinski svet Občine Mokronog-
-Trebelno ZAVRNE predlog odloka o 
ustanovitvi skupne občinske uprave 
Mirnska dolina.

2. Občinski svet Občine Mokronog-Tre-
belno daje pozitivno soglasje za začetek 
aktivnosti za priključitev Občine Mok-
ronog-Trebelno v Skupno občinsko 
upravo občin Dolenjske.

3. Občinski svet Občine Mokronog-
-Trebelno pooblašča župana Antona 
Mavra za nadaljevanje vseh aktivnosti 
za priključitev Občine Mokronog-Tre-
belno k Skupni občinski upravi občin 
Dolenjske.

Občinski svet je 12. februarja 
2020 opravil 8. redno sejo 
občinskega sveta.  

Na seji so bili prisotni vsi člani, tj. 11. 

Na 8. redni seji je bilo na dnevnem redu 
20 točk.
1. Soglasje k imenovanju direktorice 

Knjižnice Pavla Golie Trebnje
Občinski svet Občine Mokronog-Trebel-

no je podal soglasje k imenovanju ge. 

Andreje PLENIČAR, Podturn 49 a, 
8350 Dolenjske Toplice za direktorico 
javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje.

2. Osrednja točka  dnevnega reda je bila: 
Odlok o rebalansu A proračuna Občine 
Mokronog-Trebelno za leto 2020 – I. in 
II. obravnava – skrajšani postopek – in 
Odlok o proračunu Občine Mokronog-
-Trebelno za leto 2021 – predlog

Prihodki se povečujejo glede na sprejeti 
proračun za leto 2020 za 16,7 %, odhodki 
pa za 18,7 %. Pri pripravi gradiva so se upo-
števala priporočila Ministrstva za finance 
glede planiranja realnih prihodkov kot tudi 
odhodkov. V letu 2020 je predvidena tudi 
zadolžitev v višini 92.000,00 € povratnih 
(kreditnih) sredstev pri državi. Gre za 
ugoden dolgoročni kredit (obrestna mera 
je 0 %),  le-ta sredstva se ne bodo štela v 
kvoto zadolževanja. V letu 2021 v predlogu 
proračuna ni predvidena zadolžitev. 

SKLEPI:
• Občinski svet Občine Mokronog-

-Trebelno je na svoji 8. redni seji 12. 2. 
2020 združil prvo in drugo obravnavo 
Odloka o rebalansu A proračuna Ob-
čine Mokronog-Trebelno za leto 2020 
– skrajšani postopek. 

• Sprejme se Odlok  o rebalansu A pro-
računa Občine Mokronog-Trebelno za 
leto 2020.

• Sprejme se letni načrt ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine 
Mokronog-Trebelno za leto 2020.

• Sprejme se Sklep o zadolžitvi občinske-

ga proračuna v letu 2020.
• Sprejme se predlog Odloka o proraču-

nu Občine Mokronog-Trebelno za leto 
2021.

• O predlogu proračuna za leto 2021 se 
skladno s sprejetim poslovnikom ob-
činskega sveta opravi 30 dnevna javna 
razprava.  

3. Pri točki Premoženjsko pravne zadeve 
je občinski svet obravnaval 3 zadeve:

• Odločal je o odkupu zemljišč v Radni 
vasi.

• SKLEP: Občinski svet Občine Mokro-
nog-Trebelno v skladu s predlogom 
potrdi nakup zemljišč parc. št. 114/4, 
114/5, 88/1, 88/2, 86/1, 86/2, vse k.o. 
Ornuška vas.

• Odločal je o odkupu zemljišča v Čužnji 
vasi:

• SKLEP: Občinski svet Občine Mokro-
nog-Trebelno v skladu s predlogom 
potrdi nakup zemljišča parc. št. 2623/2 
k.o. Jelševec.

• Odločal je o Predlogu ukinitve statusa 
javnega dobra in o razpolaganju z ze-
mljiščem na podlagi menjave.

SKLEPA:
• Občinski svet Občine Mokronog-Tre-

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

• Občinski svet, v skladu s predlogom, 
odobri razpolaganje z nepremičnim 
premoženjem Občine Mokronog-Tre-

Poročilo s sej Občinskega sveta 

>>
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belno po metodi neposredne pogodbe 
o menjavi zemljišč.

4. Občinski svet je sprejel Odlok o go-
spodarskih javnih službah v Občini 
Mokronog-Trebelno. Odlok je potrebno 
popraviti in uskladiti z veljavno zakono-
dajo, predvsem na področju pokopališke 
in pogrebne dejavnosti. Sprejetju tega 
odloka bo sledil Odlok o pokopališki in 
pogrebni dejavnosti v občini. 

5. Po izstopu Občine Trebnje in izstopu 
Občine Šentrupert je potrebno sprejeti 
odlok o ukinitvi SOU Mirnska in Teme-
niška dolina,  saj brez tega ne moremo 
izbrisati organ SOU iz registra pri Ajpe-
su. 

SKLEP: Občinski svet Občine Mokronog-
-Trebelno je sprejel Odlok o preneha-
nju veljavnosti Odloka o ustanovitvi 
Skupne občinske uprave Mirnska in 
Temeniška dolina.

6. Novi Zakon o lekarniški dejavnosti, ki je 
bil sprejet decembra 2016, občinam usta-
noviteljicam nalaga, da uskladijo akte o 
ustanovitvi, organiziranost in delovanje 
Dolenjskih lekarn z določili zakona, in 
sicer v roku 2 let od njegove uveljavitve. 
Od leta 1991, ko je bil sprejet Odlok o 
ustanovitvi Dolenjskih lekarn Novo me-
sto, so na območju, ki ga teritorialno po-
krivajo Dolenjske lekarne, nastale nove 
občine. Zakonodajalec je tudi bistveno 

posegel v vsebino statutarne ureditve 
javnega zavoda, zato se  predlaga sprejem 
novega odloka. Predlog odloka je pripra-
vil zunanji izvajalec Dolenjskih lekarn, 
ki se je vsebinsko uskladil na skupnih 
sestankih vseh občin. Predlagani odlok 
stopi v veljavo, ko ga potrdijo vse občine 
soustanoviteljice. 

SKLEP: Občinski svet Občine Mokronog-
-Trebelno je sprejel Odlok o Javnem 
lekarniškem zavodu Dolenjske lekarne 
Novo mesto v prvi obravnavi.

7. Sprejeti Odlok o Javnem lekarniškem 
zavodu Dolenjske lekarne Novo mesto, 
s katerim je bil skladno z zakonodajo, 
ki ureja lekarniško dejavnost, usklajen 
akt o ustanovitvi Dolenjskih lekarn 
Novo mesto, predstavlja podlago za 
ustanovitev Sveta ustanoviteljic. Sle-
dnji se ustanovi z namenom skupnega 
uresničevanja ustanoviteljskih pravic 
v razmerju do Javnega lekarniškega 
zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto. 
Preko Sveta ustanoviteljic Javnega lekar-
niškega zavoda Dolenjske lekarne Novo 
mesto bodo ustanoviteljice uresničevale 
ustanoviteljske pravice. S predlaga-
nim odlokom se določijo naloge Sveta 
ustanoviteljic, organizacija dela, način 
sprejemanja odločitev, financiranje in 
delitev stroškov med občinami.

8. Občinski svet je sprejel Letni program 

športa za leto 2020, Letni program 
kulture za leto 2020 in Letni program 
socialnega in zdravstvenega varstva za 
leto 2020.

9. Prav tako je sprejel Letni načrt varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Občine Mokronog-Trebelno za leto 
2020. 

10.Sprejet je bil Pravilnik o uporabi pro-
storov v kulturnem oz. večnamenskem 
domu. Z novim pravilnikom bodo do-
seženi cilji, in sicer: urejenost evidence 
prireditev in dogodkov v občini v obeh 
stavbah, tj. Upravno kulturno središče 
v Mokronogu in Večnamenski dom na 
Trebelnem, finančna urejenost, s katero 
je zagotovljena tudi obveznost upo-
rabnika, v primeru poškodb prostorov 
ali inventarja, zadovoljstvo občank in 
občanov.

11. Občinski svet se je seznanil s Poročilom 
o delu Nadzornega odbora Občine 
Mokronog-Trebelno za leto 2019, z 
Letnim programom dela NO Občine 
Mokronog-Trebelno in predlogom 
finančnega načrta NO za leto 2020 in 
z Dokončnim poročilom o opravlje-
nem nadzoru realizacije proračunske 
postavke 16450 – Nakup zemljišč v letu 
2018. 

Mojca Pekolj, direktorica OU

>>

Nadzorni odbor je samostojen, neod-
visen ter najvišji organ nadzora javne 
porabe v občini. 

V okviru svojih pristojnosti, ki so 
opredeljene v statutu občine, ugotavlja 
zakonitost in pravilnost poslovanja ob-
činskih organov, občinske uprave, javnih 
zavodov, javnih podjetij in občinskih 
skladov ter drugih porabnikov sredstev 
občinskega proračuna in pooblaščenih 
oseb, ki razpolagajo z občinskimi javni-
mi sredstvi in občinskim premoženjem 
ter ocenjuje učinkovitost in gospodar-
nost porabe občinskih javnih sredstev.

Nadzorni odbor je bil konstituiran 22. 
januarja 2019 v sestavi treh članov. V 
prvem letu delovanja je deloval v okviru 

pristojnosti, ki jih ima določene v svojem 
poslovniku. 

Člani nadzornega odbora so se v letu 
2019 sestali na petih rednih sejah, na 
katerih so sprejeli 13 sklepov; le-ti so 
bili do konca leta v celoti realizirani. 
Sej nadzornega odbora so se po potrebi 
udeleževali tudi predstavniki občine. So-
delovanje z njimi je bilo konstruktivno 
in korektno.

V skladu z letnim programom dela je 
nadzorni odbor v letu 2019 opravil dva 
nadzora. Dokončni poročili o opravlje-
nih nadzorih sta objavljeni na spletni 
strani občine, in sicer pod  rubriko »Ob-
čina/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 prejšnjih mandatih, 
in sicer: poslovnik nadzornega odbora, 
letni programi dela, zapisniki in poroči-
la. Delo nadzornega odbora je tako javno 
in transparentno. 

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

Jerneja Dragan

Delo Nadzornega odbora 
Občine Mokronog-Trebelno v letu 2019
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Upravljalec sistema oskrbe s pitno vodo 
je dolžan skladno s 34. členom Pravilnika 
o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 
26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) pripraviti 
letno poročilo o kakovosti pitne vode. V 
poročilu so podane informacije o kakovosti 
pitne na posameznem vodovodnem sistemu 
v letu 2019.

Osnovna naloga upravljavca vodovodnih 
sistemov je zagotavljanje varne oskrbe s 
pitno vodo, k čemur prištevamo zagota-
vljanje nemotene oskrbe s pitno vodo, in 
njene zdravstvene ustreznosti pri uporab-
nikih. Nadzor nad zdravstveno ustreznostjo 
pitne vode smo izvajali na podlagi uteče-
nega notranjega nadzora po postopkih 
HACCP sistema. Ta omogoča pravočasno 
prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih 
in fizikalnih tveganj, ki lahko predstavljajo 
potencialno nevarnost za zdravje ljudi, izva-
janje potrebnih ukrepov ter vzpostavljanje 
stalnega nadzora na tistih mestih (kritičnih 
kontrolnih točkah) v oskrbi s pitno vodo, 
kjer se tveganja lahko pojavijo.

Voda je vsakodnevno živilo, zato ne sme 
vsebovati mikroorganizmov, parazitov 
ali njihovih razvojnih oblik, ki pomenijo 
nevarnost za zdravje.

Kakovost vode na našem območju je 
v okviru notranjega nadzora spremljal 
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in 
hrano iz Novega mesta. Odvzem vzorcev 
pitne vode je izvajal nenapovedano tako na 
javnih, kakor tudi na zasebnih sistemih.

Poleg notranjega nadzora se je izvajal 
tudi državni monitoring in zunanji nadzor 
s strani zdravstvenega inšpektorata Repu-
blike Slovenije, ki nadzira delo upravljavcev 
vodovodnih sistemov.

Poleg upravljanja javnih vodovodnih siste-
mov smo strokovno pomagali upravljavcem 
zasebnih vodovodnih sistemov, s katerimi 
imamo sklenjene pogodbe, na podlagi ka-
terih skrbimo predvsem za kakovost vode 
in notranji nadzor sistemov.

Poročilo o odvzetih vzorcih iz javnih 
vodovodnih sistemov

Na javnem vodovodnem sistemu:

• Mokronog je bilo odvzetih 15 

vzorcev za mikrobiološke preiskave, 
ki so bili vsi skladni. Na kemijske 
preiskave je bilo odvzetih 5 vzorcev, ki 
so bil vsi skladni.

• Trebelno je bilo odvzetih vzorcev za 
mikrobiološke preiskave in 5 vzorcev 
na kemijske preiskave, ki so bili vsi 
skladni.

• Radulja so bili odvzeti 3 vzorci za 
mikrobiološke preiskave in 1 vzorec 
na kemijske preiskave, ki so bili vsi 
skladni.

• Jagodnik je bil odvzet 1 vzorec za 
mikrobiološke preiskave , ki je bil 
skladen.

• Trebnje je bilo odvzetih 27 vzorcev 
za mikrobiološke preiskave in 6 

vzorcev na kemijske preiskave. 
Dodatno sta bila odvzeta 2 vzorca za 
preiskave na atrazin in desetil-atrazin. 
Vsi odvzeti vzorci so bili skladni s 
predpisi.

Poročilo o odvzetih vzorcih iz 
zasebnih vodovodnih sistemov
Na zasebnem vodovodnem sistemu:

•  Češnjice pri Trebelnem so bili 
odvzeti 4 vzorci za mikrobiološke 
preiskave in 1 vzorec za kemijske 
preiskave, ki so bil vsi skladni.

•  Brezje –Ornuška vas so bili odvzeti 
4 vzorci za mikrobiološke preiskave, 
ki so bili skladni. Za kemijske preiskave 
je bil odvzet 1 vzorec, ki pa ni bil skladen 
zaradi povišane motnosti vode.

•  Velika Strmica so bili odvzeti 4 
vzorci za mikrobiološke preiskave, 
ki so bili vsi skladni. Za kemijske 
preiskave bil odvzet 1 vzorec, ki je 
bil skladen.

Glede na to, da se pri preskušanju pitne 
vode ugotavlja prisotnost kemijskih in in-
dikatorskih mikrobioloških parametrov, 
lahko podrobnejša pojasnila v zvezi s 
kakovostjo pitne vode in varnostjo vo-
dooskrbe pridobite na sedežu Komunale 
Trebnje d.o.o. ali na telefonski št. 07 /34 
81 260.

Številka: 4404/2020
6. marec 2020

Pripravil: Marjan Mejaš 
Direktor: Franci Starbek

Iskrena hvala 
vsem občanom, občankam, podjetjem, podjetnikom, društvom, 
posameznikom in vsem dobrim ljudem, ki ste sodelovali v akciji za 
obnovo moje pogorele stanovanjske hiše na Žalostni gori 1.

Franci Brajer

Poročilo o kakovosti pitne vode iz javnih in 
zasebnih vodovodnih sistemov v letu 2019 v 
občini Mokronog - Trebelno
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Občina Mokronog–Trebelno načrtuje  
ureditev  postajališča  za avtodome, ki bi  
se zgradilo v območju  ob gasilskem domu, 

in sicer jugovzhodno od gasilskega doma 
ob javni poti. V naravi je danes to območje 
utrjena površina. Ob območju obravnave 

poteka javna pot (JP 926961), ki območje 
neposredno povezuje z regionalno cesto 
(R1 215/1163).  Površina obravnavanega 
območja obsega približno 1000 m2.

Znotraj območja urejanja postajališča za 
avtodome bo predvidena ureditev 4 par-
kirnih mest za avtodome ter oskrbovalno 
mesto zanje. Postajališče bo opremljeno 
s stebričkom za elektriko (4 priklopi), na 
oskrbovalnem mestu pa s stebričkom za 
oskrbo z vodo in izpiranje odpadnih voda 
in fekalij ter vgradno talno samočistilno 
rešetko.

Projekt je prijavljen v okviru razpisa LAS 
sodelovanja v katerem sodeluje 7 sloven-
skih LASov in 11 občin. Odločitev o uspe-
šnosti prijave s strani Agencije za kmetijske 
trge pričakujemo v mesecu juniju.

Mojca Pekolj, direktorica OU

Postajališče za avtodome v Mokronogu

Obstoječe stanje na Ortofoto posnetku
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Mokronog – 1. marca praznujemo svetovni dan 
civilne zaščite, tako je v sredo, 4. marca v Mokronogu 

potekala osrednja regijska slovesnost, na kateri so 
tudi podelili priznanja civilne zaščite za Dolenjsko in 

Belo krajino. 

Pomena Civilne zaščite in požarne varnosti se zavemo največkrat 
šele, ko se počutimo ogrožene in potrebujemo pomoč.

Zbrane v dvorani Upravno – kulturnega središča je uvodoma 
pozdravil župan občine Mokronog –Trebelno Anton Maver, ki 
je med drugim dejal, da smo lahko veseli, da živimo v času, ko 
je dobrodelnost in pripravljenost pomagati prepoznana v širšem 
obsegu. Obenem se je zahvalil vsem posameznikom, organiza-
cijam in društvom, ki nesebično pomagajo ljudem ob različnih 
nesrečah. »Na našem območju so še posebej aktivni, zato še enkrat 
iskrena hvala,« je dodal. Osrednji govorec na prireditvi je bil Janko 
Petrovič, vodja izobraževalnega centra za zaščito in reševanje 
Republike Slovenije. Izpostavil je, da ima Slovenija dolgo tradicijo 
organiziranih oblik pripravljenosti na naravne in druge nesreče. 
»Lani smo obeležili 150-letnico gasilstva, ki še danes predstavlja 
najmnožičnejšo prostovoljno organizacijo v Sloveniji in je že zdav-
naj presegla naloge, zaradi katerih je bila ustanovljena.« Slovenci 
smo lahko upravičeno ponosni na prostovoljnost, množičnost in 
tradicijo prostovoljstva ter s tem povezano solidarnost in nesebično 
pomoč sočloveku, ko pride do nesreče.

Poleg poklicnih reševalnih gasilcev so se tudi v lanskem letu 
izredno izkazali prostovoljci, meni Petrovič. »Prostovoljstvo je 
samo po sebi dragocena vrednota v naši družbi na vseh področji, 

ki se najbolje in najbolj pokaže ravno v naravnih nesrečah. Pro-
stovoljstvo je torej kapital, ki ga ni mogoče nadomestiti z ničemer. 
To potrjujejo tudi bogate izkušnje organiziranja in delovanja 
prostovoljstva pri nas. Visoka stopnja povezanosti in usklajenosti 
poklicnih in prostovoljnih reševalnih služb ter Civilne zaščite, 
skupno s policijo in vojsko v enotno delujoč sistem je pomembna 
odlika in predanost, ki se vsak dan potrjuje. Pri tem se ne da nič 
prikriti, možno je le, da sistem deluje oz. ne deluje,« je še poudaril. 
Po njegovih besedah tako posamezniki kot družba pomoč vseh teh 
ljudi jemljemo kot samoumevno in ne pomislimo, koliko znanja, 
poguma in truda je potrebnega, da ob nesreči rešujejo življenja ali 
zavarujejo premoženje. »Zato je prav, da ob dnevih, kot je današnji, 
opozorimo na plemenito in obenem izjemno odgovorno poslan-
stvo, ki ga uresničujete prav vi v različnih reševalnih službah.«

Ob tej priložnosti so zaslužnim podelili tudi priznanja. Bronasti 
znak civilne zaščite so prejeli: Mojca Femec, Peter Mikec, Martin 
Štubljar, Luka Šterk, Silvo Vene, Alojz Dragan, Klemen Mihalič 
in Cvetka Kočjaž.

Srebrni znak sta Janko Petrovčič in Marjan Šmalc, poveljnik 
štaba CZ za Dolenjsko, podelila županu Občine Mokronog-Trebel-
no Antonu Mavru, prejemniki priznanja pa so tudi prostovoljna 
gasilska društva, ki praznujejo visoke jubileje, in sicer PGD Selo pri 
Mirni (za 100 let delovanja), PGD Dragatuš (za 110 let delovanja) 
in PGD Ponikve (za 110 let delovanja).

Zlati znak pa sta prejela PGD Škocjan (za 120 let delovanja) in 
Janez Bregant, ki si izjemno prizadeva za razvoj gasilstva v lokal-
nem in širšem okolju.

Mojca Pekolj;  besedilo povzeto po DL: R. N.

Regijska proslava civilne zaščite v Mokronogu
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Od 1. 3. 2020 velja nova najnižja bruto urna postavka 
za začasna in občasna dela upokojencev 

Zakon o urejanju trga dela določa, da lahko vsi upokojenci (razen tistih, ki prejemajo delno starostno ali delno predčasno 
pokojnino) opravljajo začasno ali občasno delo. Dodaten dohodek ne vpliva na uživanje pokojnine, pride pa do spremembe pri 
plačilu dohodnine, saj se tovrstni dohodek šteje kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja. Vsekakor začasna in občasna 
dela upokojencem predstavljajo možnosti za dodatni zaslužek, katerega višina pa je omejena.

Višina urne postavke in višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo se usklajuje z rastjo minimalne plače v Republiki 
Sloveniji, kot jo določa zakon, ki ureja minimalno plačo.

Od 1. 3. 2020 znaša najnižja urna postavka za opravljeno začasno ali občasno delo 5,05 evra, najvišji skupni dohodek za opra-
vljeno začasno ali občasno delo pa v koledarskem letu 2020 ne sme presegati 7.562,47 evra. 

To delo se opravlja na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela kot posebnega pogodbenega razmerja med 
delodajalcem in upokojencem. V pogodbi mora biti med drugim navedeno tudi obdobje opravljanja dela in število ur, določena 
mora biti urna postavka za opravljeno delo ter predviden skupni znesek dohodka.

Upokojenec lahko opravlja delo v obsegu največ 60 ur v koledarskem mesecu. Neizkoriščenih ur preteklega meseca ne more pre-
našati v naslednji koledarski mesec. Lahko pa opravi tudi do 90 ur v koledarskem mesecu, vendar največ trikrat v koledarskem letu. 
Pri tem pa seštevek ur opravljenega začasnega in občasnega dela v koledarskem letu ne sme preseči 720 ur. Delo lahko upokojenec 
opravlja pri več delodajalcih hkrati, vendar v seštevku ne smete preseči predpisane omejitve glede števila ur in višine dohodka.

Zaradi izvrševanja pogodbenih obveznosti in varovanja pravic upokojencev pa mora biti dnevno vodena evidenca prihoda in 
odhoda ter števila dejansko opravljenih ur začasnega ali občasnega dela.

Jerneja Dragan

Svet Nove Slovenije je podprl 
vstop stranke v vlado. V NSi 
smo na začetku zagovarjali 
predčasne volitve, ker nismo 
verjeli, da bo možno sestaviti 
vlado, glede na vse pretekle 
izjave političnih strank. Ker 
stranka daje na prvo mesto in-
terese Slovenije, pri pogajanjih 
nismo vztrajali na kadrovskih 
zahtevah. 

Koalicijska pogodba je za 
večino članov NSi sprejemljiva, 
ni pa optimalna. V dveletnem 

mandatu prihodnje vlade se 
bomo morali osredotočiti na 
ključne probleme, ki tarejo 
državljanke in državljane na 
področju zdravstva, varstva 
okolja, demografije, decentra-
lizacije in debirokratizacije. V 
stranki smo pričakovali bolj dr-
zne poteze predvsem na podro-
čju zdravstva, kjer bi želeli bolj 
odločne poteze pri odpravljanju 
čakalnih vrst v zdravstvu. Ker 
v Novi Sloveniji ne bežimo pred 
odgovornostjo, smo izbrali izje-
mno težke resorje in sicer socia-
lo, infrastrukturo in obrambo. 
To so področja, kjer nas čakajo 
številni izzivi. 

Za nami je že skoraj polovica 
mandata tega državnega zbora. 
Tudi v prihodnje se bom trudil 
uresničevati pogumne ideje v 
skupno dobro vseh ljudi, pred-
vsem pa naših občank in obča-
nov. To je pospešena izgradnja 
mirenske obvoznice, sanacija 
hitre ceste H1 z izgradnjo no-
vega nadvoza v Štefanu in kro-

žišča pod gradom v Trebnjem. 
Prav tako si bom prizadeval za 
dolgotrajno oskrbo starejših 
in skrajšanje čakalnih vrst v 
zdravstvu.

Če želite, me lahko obiščete 
v poslanski pisarni v Trebnjem, 
na Gubčevi cesti 16 (nad SKB 
banko), vsak ponedeljek med 

9.30 in 11. uro ter vsak drugi 
ponedeljek v mesecu med 16. 
in 18. uro. V občini Mokronog 
– Trebelno se lahko srečamo 
po dogovoru. Moja telefonska 
številka je 041/743 644 ali po 
blaz.pavlin@nsi.si.

Blaž Pavlin, poslanec 

V NSi na prvo mesto 
postavljamo interese Slovenije 

Dopisujte v glasilo Odsev
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Slovensk i  ku l-
turni praznik so 
občine Mirnske in 
Temeniške doline 
letos praznovale v 
Mokronogu, kjer 
je slavnostni go-
vornik Maks Franc 
Kurent, predsednik 
Kulturnega društva 
Mavrica Šentrupert, 
med drugim pouda-
ril: »Kultura je čisto 
veselje, plemenitost 

duha, dobrota srca, smisel življenja. Zaradi 
kulture smo obstali, zaradi kulture smo 
preživeli. Ohranili smo svoj jezik, ohranili 
svojo identiteto, svoj prostor pod soncem.« 

In ker »(k)ultura ni samo pesem in petje, 
ampak tudi vse ostalo ustvarjanje na podro-
čju kulture in vsak ustvarjalec prispeva svoj 
kamenček v mozaik kulturnega življenja,« 
kot je med drugim še dejal Kurent, so tudi na 
letošnji medobčinski slovesnosti izpostavili 
presežke ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 
na območju štirih občin v preteklem letu. 
Obiskovalce prireditve so tradicionalno 
pozdravili člani Občinskega pihalnega or-
kestra Trebnje in Trebanjske mažorete, na 
odru pa so učenci Osnovne šole Mokronog 
ponovili odlomek iz predstave Kulturna 
okrepčevalnica. Poseben glasbeno-besedni 
šopek pa so sooblikovali Godalni komorni 
sestav Glasbene šole Trebnje in Godalni 
orkester Glasbene šole Trebnje ter Kristina 
Gregorčič, ki je med glasbene bisere nani-
zala odlomke literarnih del petih slovenskih 
avtorjev. Prireditev je povezovala Petra 
Krnc Laznik.

Medobčinsko prireditev pripravlja tre-
banjska območna izpostava Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti, omogočajo pa 
jo občine Mirna, Mokronog-Trebelno, 
Šentrupert in Mirna. V imenu županov je 
ob tej priložnosti zbrane nagovoril domači 
župan Anton Maver.

besedilo: P. K. L., fotografije: Alenka 
Stražišar Lamovšek za JSKD OI Trebnje

Prijatlji! letos v Mokronogu
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Dopoldne je multiinstrumen-
talist, skladatelj in umetniški 
vodja festivala Vladimir Hrovat 
vodil delavnico o igranju na to 
malo glasbilo. Popoldne sta bila 
dva tekmovalna koncerta in re-
vija, na katerih sta nastopajoče 
spremljali strokovni komisiji, 
ki sta med drugim izbrali tudi 
posameznike in skupine za 
večerni koncert, ki ga je z Odo 
radosti odprl ambasador orglic 
Lojze Peterle. Z novim letom 
smo namreč vstopili v leto, ko 
zaznamujemo 250 let rojstva 
Ludwika van Beethovna, fe-
stival pa se je tako pridružil 
obeleževanju jubileja.

Na večernem koncertu so 
nastopili gostje iz pobratene 
občine Gračišće, kot vedno so 
na odru zaigrali tudi orgličarji 
iz Zadra, poseben gost večera pa 
je bil virtuoz igranja na orglice/

ustno harmoniko Miro Božič, ki 
ga je z 12-strunsko kitaro spre-
mljal Benjamin Barbarič. Vmes 
pa je zaigralo deset skupin in 
posameznikov, ki sta jih izbrali 
komisiji. Najmlajši nastopajoči, 
devetletni Miha Kočevar, si je 
ob tej priložnosti prislužil tudi 
posebno nagrado podjetja M-
-Tom kot najbolj simpatičen 
orgličar. Poleg njega pa so na 
osrednjem koncertu sobotnega 
dne nastopili še orgličarji Matic 
Tičar, Florence Gacoin-Marks, 
Milan Pranjič, Robert Ivačič ob 
spremljavi kitarista Josipa Mar-
tinoviča in Valter Klemenčič 
s kitaristom Luko Prislanom, 
ki sta na prejela tudi najvišje 
število točk na tekmovanju. 
Od skupin je zvečer nastopil 
Ansambel ustnih harmonik 
Vrbsko jezero, Sorške face in 
Sorški orgličarji ter Sejmarji, ki 

so s tem nastopom zabeležili 20. 
sodelovanje na festivalu.

Ves dan so obiskovalci in ude-
leženci podpisovali tudi poseb-
no listino, na kateri je bilo zapi-
sano: »Veličasten koncert orglic/
ustnih harmonik, 29. februarja 
2004, v Veliki dvorani Slovenske 
filharmonije v Ljubljani, pomeni 
velik dosežek za ljubitelje malega 
glasbila, ki se je takrat prvič na 

Slovenskem množično predsta-
vilo na tako imenitnem odru 
in v tako elitni družbi drugih 
glasbil, ne samo kot enakovre-
dno, tudi kot nosilec glasbene 
misli. Slovenski orgličarji/ustni 
harmonikarji, združeni v ideji 
Mednarodnega festivala »(ah), 
TE ORGLICE« Mokronog, v spo-
min na ta zgodovinski dogodek 
iskreno in z veseljem vabimo vse, 
da VSAKO ZADNJO SOBOTO 
V FEBRUARJU skupaj praznuje-
mo SLOVENSKI DAN ORGLIC/
USTNIH HARMONIK.« 

V Mokronogu upajo, da se 
bo ideja prijela, zagotovo pa 
so organizatorji – Javni sklad 
RS za kulturne dejavnosti, Ob-
močna izpostava Trebnje, Zveza 
kulturnih društev Trebnje in 
KUD Emil Adamič Mokronog 
veseli in ponosni na dolgoletno 
tradicijo festivala in na več kot 
70 sodelujočih orgličarjev na 
letošnjem dogodku, ki so prišli 
iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije.

besedilo: P. K. L., fotografi-
je: Alenka Stražišar Lamov-

šek za JSKD OI TrebnjeDelavnica

Razglasitev najbolj simpatičnega orgličarja

In so igrale … 
že 21-ič

Na prav poseben dan v letu, 29. februarja, 
so letos v Mokronogu orglice igrale ves 
dan, za zaključek druženja pa so orgličarji 
iz vse Slovenije s Kol'kor kapljic, tol'ko 
let simbolno razglasili zadnjo soboto v 
februarju za slovenski dan orglic/ustnih 
harmonik. 21. Mednarodni festival (ah), 
TE ORGLICE je tako tudi letos postregel s 
presežkom.



11
leto XIV., številka 51, marec 2020

Gračišče

Sejmarji

Valter in Lukia

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

Leta 1975 so Združeni narodi proglasili 
8. marec za mednarodni dan žena.

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

varna prekinitev nosečnosti.  
Tudi v Sloveniji so potekali boji za 

enakopravnost žensk, tako je že leta 1897 
začel izhajati ženski časopis SLOVENKA, 
medtem ko je bilo prvo žensko društvo 
ustanovljeno leto kasneje. Pomembna je le-
tnica 1906, ko je MARIJA URBAS kot prva 
Slovenka doktorirala in sicer iz filozofije 
na graški univerzi. Ženske so se že močno 
približale enakopravnosti, ko je bila leta 
1945 uzakonjena splošna volilna pravica. 
Leta 1974 je bilo zapisano v ustavo SFRJ 
določilo, da ima vsaka ženska svobodno 
odločanje o rojstvu otrok, tri leta kasneje pa 
je bila uzakonjena še pravica vsake ženske 
do umetne prekinitve nosečnosti iz drugih, 
ne le zaradi zdravstvenih razlogov. Leta 

1989 je začel delovati prvi telefon v sili za 
pomoč ženskam in otrokom, ki so postali 
žrtev nasilja. 

Materinski dan
je neformalen praznik, posvečen mate-

ram. Korenine ima v krščanskem prazniku 
Gospodovega oznanjenja, pri katerem gre 
za Marijin praznik, ki se sicer praznuje de-
vet mesecev pred božičem. Materinski dan 
so začeli praznovati v ameriškem ženskem 
gibanju v 19. stoletju, od koder se je po prvi 
svetovni vojni razširil tudi po Evropi. Po 
drugi svetovni vojni je bil praznik odrinjen 
v ozadje, po osamosvojitvi pa je spet začel 
dobivati veljavo. 

S. P.

December in januar sta bila še posebej 
praznična na Trebelnem, saj so kar trije 
slavili okrogli jubilej 90 let. Gospa Ana 
Žagar iz Češnjic in gospod Anton Pergar z 
Jelševca sta slavnostno zaključila leto 2019, 
gospa Ljudmila Klemenčič s Trebelnega pa 

je slavila že naslednji dan po novem letu. 
Gospa Jožefa Hočevar s Puščave je v po-

mladnem februarju praznovala 90 pomladi. 
Vsem štirim slavljencem je skupno veselje 

do življenja, saj jim zdravje še zelo dobro 
služi. V življenju so trdo in pošteno delali, 

zdaj pa se v krogu družine veselijo vsakega 
dne posebej. Ob njihovem prazniku jih je 
obiskal župan Anton Maver skupaj s pred-
stavnicami Rdečega križa.

Slavili so …Slavili so … Slavili so …

Mednarodni dan žena, 8. marec
Materinski dan, 25 marec
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Marc Bourlier je iz Pariza prispel v Trebnje na odprtje svoje dru-
ge samostojne razstave z naslovom Marc Bourlier, Utelešenje časa. 

27. februarja 2020 je potekalo odprtje razstave, na kateri je 
predstavljen pregled ustvarjalnega opusa Marca Bourlierja, ki je 
nastal v zadnjih nekaj desetletjih. Dela vabijo k dotiku, saj je upo-
rabljen les teksturno in barvno zelo bogat. V motiviki pa najdemo 
prebliske Afrike s Palicami plodnosti, razmišlja o množicah in o 
mestu posameznika v kolektivu; opozarja na aktualne probleme 
in izzive, ki človeštvo še čakajo. Na odprtju je navzoče pozdravila 
direktorica Patricija Pavlič, avtorja pa je predstavila kustodinja 
Andrejka Vabič Nose. Marc Bourlier pa je ob dogodku izrazil 
zadovoljstvo nad razstavo, ki jo je že nestrpno čakal. Razstavo je 
odprl župan Občine Mirna Dušan Skerbiš, Glasbena šola Trebnje 
je pripravila glasbeni program, dogodek pa je v slovenskem in 
francoskem jeziku vodila Kristina Gregorčič. 

Kustodinja Andrejka Vabič Nose bo po razstavi vodila 2. aprila 
2020 ob 18. uri. Razstava je na ogled do 3. maja 2020. 

Vljudno vabljeni.
Andrejka Vabič Nose

Svet se v ritmu tehnološkega razvoja spreminja tako hitro, da 
mu brez nenehnega učenja ne bo več mogoče slediti. Formalna 
izobrazba bo mladim generacijam temelj vseživljenjskega učenja 
in menjavanja področja dela. Tako smo na Centru za izobraževanje 
in kulturo Trebnje 13. februarja 2020, ob izvedli informativni dan 
za srednješolske programe. Prihodnje šolsko leto bomo razpisali 
programe: predšolska vzgoja, ekonomski tehnik, administrator, 
trgovec ter gastronomske in hotelske storitve.

Kaj pa področje vseživljenjskega učenja? 

Univerza za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) Trebnje deluje 
že 22-to leto. V Mokronogu še vedno deluje krožek Likovne ust-
varjalnice pod mentorstvom Ane Cajnko. V preteklem študijskem 
letu je našo univerzo obiskovalo več kot 270 članov. Učili in družili 
so se v več kot 25 krožkih ter na več kot 20 predavanjih, delavnicah 
in strokovnih ekskurzijah. Pridružite se nam ter poiščite stare in 
spoznajte nove prijatelje.

Enkrat mesečno v Krajevni knjižnici Mokronog poteka 
brezplačni računalniški tečaj, ki ga organiziramo v okviru pro-
jekta Večgeneracijski center Marela, v sodelovanju z OŠ Mok-
ronog in Vrtcem Mokronožci smo v tem šolskem letu že izvedli 
ustvarjalno delavnico Smrečica malo drugače, v tem mesecu pa 
naš čaka izvedba še ene delavnice na temo varne rabe internet za 
osnovnošolske otroke. Obe delavnici potekata v okviru projekta 
Center medgeneracijskega učenja Trebnje.

Številni brezplačni programi, ki jih sofinancirata Evropski 
socialni sklad in Republika Slovenija, s področja računalništva in 
spoznavanja novosti digitalnih  tehnologij, tečaji tujih jezikov in 
programi za osebno rast so namenjeni starejšim od 45 let, potekajo 

v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompe-
tenc 2018-2022. Izkoristite možnost brezplačnih, ki jih trenutno 
financirajo ministrstva s pomočjo evropskih sredstev.

Vas zanima? Pokličite v svetovalno središče na našem centru 
na 07 34 82 108 ali se oglasite osebno in z veseljem vam bomo 
svetovali. Informiranje in svetovanje je za udeležence brezplačno, 
saj ju sofinancirata Evropski socialni sklad in Republika Slovenija. 
Več o izobraževalni ponudbi in drugih naših projektih dobite na 
www.ciktrebnje.si ali nas spremljajte na CIK Facebook strani. Za 
več informacij in nasvetov pa smo vedno na voljo na 07 34 82 100 
ali info@ciktrebnje.si.

Foto: Alenka Stražišar Lamovšek
Tanja Vrčkovnik, CIK Trebnje

Marc Bourlier in direktorica CIK Trebnje Patricija Pavlič.
Foto: Alenka S. Lamovšek

Formalna izobrazba 
bo temelj vseživljenjskega učenja

Galerijska paleta
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Pevke DPŽ Tavžentroža smo že v začet-
ku oktobra pograbile svoje koledarje in 
si zabeležile četrtek, 26. december 2019. 
Vesele smo bile, da bomo lahko že 11. leto 
zapored našim prijateljem, sorodnikom in 
sokrajanom priredile koncert ob božiču in 
jim s tem polepšale božične praznike. 

V nekoliko okrepljeni zasedbi pevk 
nas je zborovodja Matej Burger vztrajno 

pripravljal, da smo v kombinaciji pogosto 
odzvanjajočih tradicionalnih pesmi in 
nekaterih manj poznanih skladb ustvarile 
harmonično vzdušje v cerkvi Sv. Križa na 
Trebelnem. K temu so pripomogli tudi 
gostje – pevci  MePZ Tržišče pod vodstvom 
Gorazda Kermca, kateri so  s svojimi glasovi 
med poslušalce ponesli radost in spokoj-
nost.  Vodja zbora se je zelo dobro izkazal 

tudi kot solist. Aleksander Zore je s svojim 
petjem čas zavrtel nazaj v čase, ko je bilo vse 
drugače, in ki jih nekateri v današnjih časih 
precej pogrešajo. Med poslušalci je zadonel 
tudi zvok trobente na katero je zaigral Mar-
cel  Burger. Njegova sestra Marja Burger 
pa je pričarala živahne zvoke s kljunasto 
flavto. V duetu sta Špela in Matej Dragan 
usklajeno dopolnjevala drug drugega in z 
napevom Ave Marija navdušila vse prisotne.

Po uspešnem koncertu smo se skupaj 
poveselili ob toplem čaju, kuhanem vinu 
in ob domačih dobrotah. Prisluhnile smo 
odzivom naših poslušalcev in z gotovostjo 
lahko rečem, da nam njihove vzpodbude in 
zadovoljni obrazi še vedno vlivajo zagon, da 
z delovanjem pevskega zbora DPŽ Tavžen-
troža vztrajno in predano nadaljujemo.

Zadnjo nedeljo v letu 2019 smo sodelovale 
tudi v Mokronogu pri Sveti maši ob 10. uri. 
Prepevale smo med samo mašo, po njej pa 
smo pripravile krajši koncertni program 
z izborom božičnih pesmi. Pomlad nas že 
dohiteva z živahnem petjem ptic, s pisanimi 
barvami prvih cvetov,…veselimo se vse 
daljših, toplih  dni,… Poleg tega pa se pevke 
DPŽ Tavžentrože veselimo tudi naslednjega 
koncerta, s katerim že  tradicionalno obele-
žujemo praznik dneva žena ter materinski 
dan v enem dogodku. Prireditev Šopek za 
matere in žene bo letos potekala v soboto 
28. marca  ob 19. uri v športni dvorani na 
Trebelnem.

Pridružite se, da nam bo skupaj lepo!

Pustne maske so tudi v letošnjem letu 
že kar tradicionalno napolnile dvorano 

Upravno kulturnega središča v Mokrono-
gu. Najmlajše je zabavala Pika nogavička, 

v katero se je našemila Andreja Zupančič, 
pevka, glasbenica in animatorka. Člani Tu-
rističnega društva Mokronog niso pozabili 
niti na ustvarjalni kotiček, kjer so potekale 
ustvarjalne delavnice. Izdelovali so tudi 
zanimive »odštekane« frizure. Družine 
so se našemile in prišle od blizu in daleč. 
In kot se za pustovanje spodobi, manjkali 
niso niti slastni mokronoški krofi. Da pa je 
krof lažje pripotoval do želodčka, so člani 
Turističnega društva Mokronog postregli 
tudi s čajem za otroke in kuhanim vinom 
za odrasle.  Očitno so nam tudi letos tale 
pust zagodli škratje Mokronožci, ki so na-
mesto, da bi nam pomagali odgnati zimo, 
šele prinesli zimo. Takoj po pustnem torku 
nas je presenetil sneg. Upamo, da bomo 
naslednje leto bolj uspešno pregnali zimo 
s pustnimi norčijami.

Sandra Fišter

Pustno rajanje v dvorani UKS (foto: S. Fišter)

Tradicija se nadaljuje 

11. Božični koncert nas je zbližal in nam vlil novih moči za nadaljnje petje

Otroško pustovanje v Mokronogu
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11. pevski koncert OŠ Mokronog, Podru-
žnične šole Trebelno in Vrtca Mokronožci, 
ki smo ga izvedli četrtkovo popoldne, 20. 
2., v Kulturnem domu, smo to leto poime-
novali »Pomladna paleta otroških glasov«.

Pevke in pevci petih šolskih pevskih 
sestavov in vrtčevski Škratkov zborček 
so svojo pevsko delovanje predstavili v 
prijetnem vzdušju, z navdušenjem in po 
tremi pesmimi. Pevce sta skozi glasbeno 
popoldne vodili zborovodkinji Jelka Gre-
gorčič Pintar in Barbara Dolenc. Za igrivo 

glasbeno sceno, ki je zelo obogatila sam 
dogodek, sta poskrbeli mentorici Barbara 
Dolenc in Manja Tišlar. Prav prikupno sta 
napovedovala z bratovsko-sestrskim tonom 
Maj in Luna Pikl pod mentorstvom Mateje 
Čirić Jamnik. Na odru pa smo imeli prave 
inštrumentaliste, ki so spremljali mladinski 
zbor. Ti so bili: kitarist Nik Rajer, harmo-
nikaš Lovro Recelj, klarinetist Miha Recelj, 
klarinetistka Pika Bebar, violinistka Ana 
Gregorčič, kitaristka in klarinetistka Sara 
Krmc, kitaristka Alja Tratar, violinistka 

Luna Pikl in flavtistka Živa Kos. Pridružila 
se nam je tudi korepetitorka Ana Bizjan. 
Tudi osmošolke so sestavile in zaplesale 
ples, ki je s svojimi različnimi ritmi razgibal 
pevsko vzdušje. Ravnateljica Zvonka Ko-
strevc se je zahvalila vsem nastopajočim in 
jih toplo vzpodbudila za nadaljnje kulturno 
delovanje naše kulturne šole. Koncert se 
je zaključil s skupno pesmijo in vsi nasto-
pajoči so zadovoljno zapustili oder, ki ga 
naslednje leto zopet obiščejo.

OŠ Mokronog

Pomladna paleta otroških glasov
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Tudi v šolskem letu 2019/20 v vrtcu Mo-
kronožci izvajamo dodatno dejavnost Cici 
planinec. Prijavljenih je 21 otrok, starih 
5-6 let. 

Do sedaj smo opravili dva pohoda. Prvi, 
jesenski, nas je popeljal Po škratovih poteh. 
Pot nas je vodila po Loščah, kjer smo iskali 
škrate in njihove stopinje. Ob prijetnem 

jesenskem soncu ob reki Mirni smo se 
okrepčali z malico iz nahrbtnika in se 
skozi Martinjo vas vrnili v vrtec. Zimski, 
žal samo z nizkimi temperaturami in brez 
snega, nas je vodil po Romarski poti do Ža-
lostne gore. Tu smo si ogledali sončno uro 
in ugibali čas, ki ga je kazala. Po okrepčilu 
smo se počasi vrnili nazaj v vrtec.

Skozi pohode spoznavamo naš kraj, 
njegove znamenitosti, opazujemo naravo 
v različnih letnih časih, rešujemo uganke, 
predvsem pa uživamo na svežem zraku.

Vsi se že veselimo pomladi, ko bomo 
opravili še dva pohoda.

Za vrtec Mokronožci 
Bojana Gregorčič

V tem šolskem letu je bil pust v času zimskih počitnic in število 
pustnih šem je bilo manj kot običajno. Kljub temu smo se trudili 
odgnati milo zimo. Že teden pred pustom smo okrasili igralnice, 
hodnike in večnamenski prostor z malimi in velikimi pošastmi. Na 
pustni torek smo se vzgojiteljice in otroci iz skupin Škratki, Sovice  
in Čebelice  tradicionalno odpravili po Mokronogu in razveselje-
vali občane. Vsi so jih prijazno pričakali s sladkimi dobrotami, ki 
jih je bilo toliko, da smo jih odnesli še s seboj v vrtec. Tu pa smo 
jih razdelili med otroke mlajših skupin, ki so imeli pustno rajanje  
v vrtcu ob pisanih balonih in veseli glasbi. 

Hvala vsem dobrotnikom in se vidimo naslednje leto.
Za vrtec Mokronožci Bojana Gregorčič

Pustne šeme v vrtcu mokronožci

Cici planinec v vrtcu Mokronožci
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Za podjetje M TOM d.o.o. je  
bilo leto 2019 uspešno . Ustvari-
li so 1.350.000 € prihodkov. Tre-
nutno zaposlujejo 19 delavcev.  

Podjetje je v letu 2019  pod-

prlo 150 društev in drugih 
prireditev z raznimi material-
nimi dobitki kot tudi denarno. 
Posebej velja izpostaviti pomoč  
družini iz Mokronoga, ki je v 
požaru izgubila vse. Podarili so 
sedežno garnituro.

Za poseben trenutek leta 2019 
pa štejejo predajo monografije 
„Biseri Slovenije“ (delni pokro-
vitelj izdaje je bil tudi M TOM)  
in fotelje „Mojca“ prvi dami 
ZDA. Darili sta bili izročeni 
pred Božičem 2019.

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 2020.

Vpis bo
od 16. 3. do 27. 3. 2020. 

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

Uporaba pametnega telefona 

18. februarja je v OŠ Mokronog potekala delavnica Uporaba 
pametnega telefona, ki ga je izvedlo socialno podjetje Simbioza 
Genesis.

 Ob tej priložnosti sta Občina Mokronog-Trebelno in Športno 
društvo Mokronog prejela nagrado natečaja Simbioza giba 2019. 
Občina je namreč v sodelovanju s Športnim društvom Mokronog v 
prejšnji sezoni akcije Simbioza giba bila prizorišče oziroma lokacija 
z največjim številom dogodkov. Kot nagrado je Simbioza Genesis 
občanom podarilo brezplačno delavnico Osnove uporabe pame-
tnih telefon za starejše občane. Udeleženke so skupaj  preživele 
tri ure, ki so minile v poučnem, predvsem pa prijetnem vzdušju. 

Uspešno leto za M TOM

<  »Darilo je pripravljeno za pot v Washington,« je zadovoljno Damjan 
Burger.
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Martina Stariča in njegovo 
družino v Radni vasi je uredništvo 
Odseva obiskalo že pred petimi 
leti, ko smo se z njim pogovarjali 
o njegovi vsestranski aktivnosti v 
lokalnem okolju, pa o čebelarstvu 
in pridelavi vina, za katerega je 
ravno tisto leto prejel klopotec 
VTD Trebelno ob najvišji društveni 
oceni cvička na osrednjem 
ocenjevanju vin v sklopu 43. 
Tedna cvička. Njegova volja 
po učenju in nenehno iskanje 
novih izzivov pa sta ga vodili še 
naprej, da je pričel odkrivati svet 
mehurčkov in kot prvi na območju 
Trebelnega pridelovati penino. 
Prav peneča vina pa so bila 
tudi osrednja tema tokratnega 
pogovora. 

Začetki se navadno zgodijo, ko ideja 
pade na plodna tla. Kako je prišlo do 
ideje, da bi pridelovali lastno penino?
»Natančneje niti ne vem. Rad preizku-
šam kakšne nove zadeve. Penina je go-
tovo svojevrstna kategorija vina in mi je 
enkrat prešinila ideja, če bi to probal. V 
vinogradu imamo tudi sorto renski riz-

ling, ki pa ravno v penini doseže mnogo 
več kot v običajnem, mirnem vinu.«

Pridelava penin je vse prej kot enostav-
na. Kaj je bil vaš glavni vir znanja?
Vsakodnevno se učimo. Znanja ni niko-
li preveč. Še vedno ga iščem in črpam, 
kjerkoli je to možno. In tako bo tudi vna-
prej, tu ni konca. Sodeloval sem z enim 
od pridelovalcev penin na Primorskem, 
povezal sem se tudi z enim iz štajerske-
ga konca. Veliko tudi preizkušam sam 
doma. Lahko povem, da sem zadnji dve 
seriji v celoti izdelal sam, tudi degožacijo 
in expedicijski liker. Predelal in prilago-
dil sem hladilno napravo za zamrzovanje 
steklenic. Od vinograda pa do končne 
steklenice je vse domače delo.

Penine lahko pridelujemo po klasični 
ali charmat metodi – pri prvi je vrel-
na posoda, kjer poteka sekundarna 
fermentacija, steklenica, pri drugi pa 
jekleni tank. Po kakšni so narejene 
vaše? 
Naše penine so narejene po klasični me-
todi. Včasih, ko komu opisujem posto-
pek, v šali rečem, da je vsaka steklenica 
svoj sodček. V vsako steklenico nalijemo 
enako vsebino, vendar ni nobenega zago-
tovila, da bo proces fermentacije potekal 
v vseh steklenicah enako.

Kaj pa sorte grozdja? Katere dajejo 
okus in aromo vašim peninam? 

Z letnikom 2018 smo naredili štiri različ-
ne penine. Bela penina, ki nosi ime Mi-
rabella, je iz renskega in laškega rizlinga, 
rose penina, ki ima ime Mirarossa, je iz 
modrega pinoja in modre frankinje, zgolj 
iz radovednosti smo naredili tudi nekaj 
penin iz samorodnice. Zanimivo je, da 
je bilo to vino nekaj časa prepovedano, 
sedaj pa jo zakon imenuje »fermentirana 
alkoholna pijača«. Moram reči, da je ta 
penina izredno zanimiva in ima neverje-
ten odziv od tistih, ki so jo imeli možnost 
probati. Tudi pri četrtem tipu penine nas 
je vodila radovednost in proizvedli smo 
še medeno penino. Kot veste, imamo 
doma tudi čebele in seveda tudi med. Ta 
penina je narejena iz medenega vina, po-
imenovali smo jo Medica-penica. Ta pe-
nina ima zelo močne medene note tako 
na vonju kot na okusu.

Znano je, da je trgatev za penine zara-
di stopnje kisline in sladkorja nekoliko 
prej kot za mirna vina. 
Kdaj navadno trgate grozdje za penine? 
Čas trgatve grozdja za penine je zelo 
pomemben. Če gre za običajno letino, 
mora biti izvedena pred osnovno trgatvi-
jo, eno leto smo imeli celo dve trgatvi za 
penino. Žal pa so zadnje dve letine po-
hitele pri zorenju in propadanju grozdja 
za normalno trgatev in se je tako trgatev 
za oboja - mirna in peneča vina - izvajala 
sočasno. 

V steklenicah bo že 
6. generacija penin

Značilnost klasične oz. šampanjske metode je 
tudi rahlo obračanje in stresanje steklenic na 
posebnem stojalu.

Martin Starič ob svojih peninah, katerim etikete pripravlja sam.
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Dotaknimo se še številk. Pridelate 
veliko?
Ah, količine so butične. Zadnja je z 
vsemi štirimi tipi dosegla kakšnih 500 
steklenic. No, šmarnične penine je bilo 
res samo za »pokušino«.

Penine že dolgo niso samo stalnica 
novoletnih zabav, vse bolj so priljubl-
jene tudi ob raznih življenjskih pre-
lomnicah. Kakšnim trenutkom pa ne 
uidejo vaše?
Veliko jih gre za darila. So zelo dobra 
ideja in lepo darilo, še toliko bolj, če 
jim nadenemo personalizirano ali pri-
ložnostno etiketo. Nekaj se jih popije 
pri raznih dogodkih, kot so poroke, 
obletnice, veliko še vedno za novo leto. 
Včasih se pa tudi kakšna brez razloga.

Svetovno najbolj prepoznavna deže-
la penin je francoska Šampanja. Ima 
morda Trebelno potencial, da se ji 
postavi ob bok? 
Zdi se, da dolenjsko in seveda tudi tre-
bevsko vinogradništvo trenutno tava 
v nekakšnem brezpotju. Vinogradi 
se številčno krčijo, v vinogradniških 
društvih ni podmladka, tako da tre-
nutna situacija ni ravno svetla in obe-
tavna. So pa vsekakor naše lege in po-
vršine na Trebelnem bolj primerne za 
butično pridelavo kot pa za neko večjo 
proizvodnjo. Seveda pa je pri takih vi-
nih pristop drugačen, ne samo v vino-
gradu in kleti tudi pri potrošnji.

Glede na to, da vas večkrat opazimo 
tudi kot ocenjevalca na degustacijah 
vin, tudi vaše penine oddate v oceno 
drugim? 
Ja, sem sodeloval na Tednu cvička in 
prejel veliko zlato medaljo. Mi pa vse-
kakor več kot zlate medalje pomenijo 
zadovoljni potrošniki.

Zadovoljnih in veselih obrazov po-
kuševalcev penin pa Staričevim želi-
mo tudi v prihodnje. 
Na Trebelnem pa se mehurčki proi-
zvajajo še v eni vinski kleti – uganete v 
kateri? Pogovor si boste lahko prebrali 
v naslednji številki Odseva. 

Dragica Ribič

Hrana naj bo vaše zdravilo in vaše zdra-
vilo naj bo vaša hrana« so besede antičnega 
grškega filozofa, pisatelja in zdravnika. 
Vendar dandanes v hitrem tempu življenja 
pogosto pozabljamo na pomen redne, zdra-
ve in uravnotežene prehrane. Največkrat 
posegamo po hitro pripravljenih živilih, ki 
so zaradi postopkov pridelave ali predelave 
osiromašena številnih hranilnih snovi in s 
tem slabše kakovosti, ne prehranjujemo se 
zmerno v več dnevnih obrokih, posegamo 
po premastni in sladki hrani, ne dajemo 
pozornosti telesni aktivnosti, prepuščamo 
so razvadam, kot je npr. kajenje, uživanje 
alkohola itd. Največkrat se zavemo, da 
je potrebno nekaj spremeniti, ko na naša 
vrata potrkajo zdravstvene težave, kot je, 
poleg ostalih kroničnih bolezni, ki so posle-
dica nezdravega načina življenja, lahko tudi 
sladkorna bolezen tipa 2. Nekoč imenovana 
tudi )>starostna sladkorna bolezen«, ki se 
razvije v kasnejšem življenjskem obdobju. 
Najnovejši podatki pa kažejo, da se starostna 
meja spušča, tako da se sladkorna bolezen 
tipa 2 lahko razvije tudi že v otroštvu. Naj-
večji dejavniki tveganja za razvoj sladkorne 
bolezni tipa 2 so prekomerna telesna masa, 
telesna nedejavnost, prekomerno uživanje 
nasičenih maščob in prekomerno uživanje 
alkohola. Za sladkorno bolezen je značilna 
povišana vrednost sladkorja v krvi. Gre 
za presnovno motnjo, ki nastane zaradi 
pomanjkanja (sladkorna bolezen tipa 1) 
ali povečane odpornosti celic (sladkorna 
bolezen tipa 2) na hormon inzulin. Slad-
korna bolezen je najbolj razširjena kronična 
bolezen sodobnega časa in vse več je bol-
nikov, ki zbolijo za sladkorno boleznijo 
tipa 2. Predvsem neustrezna prehrana in 
pomanjkanje telesne aktivnosti prispevata 
k prekomerni telesni teži in debelosti, kar 
je lahko vzrok za razvoj sladkorne bolezni. 
Pomembno je, da svojim prehranjevalnim 
navadam in zadostni telesni aktivnosti 
posvetimo več pozornosti, predvsem pa 
da z vzgojo in medgeneracijskim sode-
lovanjem svojim otrokom damo koristno 

popotnico za njihovo življenje in zdravje. 
Zanimivo je, da se prehrana sladkornih 
bolnikov bistveno ne razlikuje od zdrave, 
uravnotežene prehrane, ki naj bi jo užival 
vsakdo izmed nas. Poskrbite, da bo vaša 
prehrana čimbolj pestra in vanjo vključujte 
različna živila. Naj bo zdrav zajtrk energij-
ska popotnica za vaš dan. Zaužitje od 3 do 
5 dnevnih obrokov, predvsem pa čim več 
v prehrano vključujte svežo, lokalno, se-
zonsko pridelano presno sadje in kuhano 
ali presno zelenjavo, saj vsebujeta zdravju 
koristne snovi, kot so vitamini, minerali, 
antioksidanti, prehranska vlaknina itd. V 
prehrano vključite več živil rastlinskega 
izvora, posegajte po izdelkih iz polnovrednih 
žit (naravni riž, polnozrnate testenine, kaše), 
večino živalskih maščob (nasičene maščobe) 
zamenjajte z nenasičenimi rastlinskimi 
olji, pri pripravi jedi uporabljajte kako-
vostna rastlinska olja, kot sta npr. repično 
in oljčno olje. Izberite bolj pusta živila žival-
skega izvora, kot so npr. manj mastno meso 
in mlečni izdelki. Hrano zmerno dosoljujte 
(priporočen vnos pri odraslih do 5 g/dan) 
in omejite uživanje sladkorja in sladkih 
živil. Enostavni sladkorji, ki jih vsebujejo 
sladkarije in sladke pijače, naj v naši dnevni 
prehrani ne predstavljajo več kot 10 % dnev-
nega energijskega vnosa. Tudi pri sladkornih 
bolnikih se uživanje sladkorja ne izključuje 
iz prehrane, potrebno pa ga je omejiti, 
sladkorni bolniki pa morajo nadzirati tudi 
vnos sestavljenih (kompleksnih) ogljikovih 
hidratov. Poskrbite, da dnevno spijete dovolj 
tekočine, izogibajte se gaziranim pijačam in 
vodam z različnimi okusi, saj pogosto vsebu-
jejo veliko sladkorja. Ne pozabite na redno 
telesno aktivnost, pomanjkanje le-te pred-
stavlja tveganje za nastanek številnih bolezni 
sodobnega časa. Pri sladkornih bolnikih je 
dokazano, da telesna aktivnost zniža raven 
krvnega sladkorja in poveča občutljivost 
celic na inzulin, predvsem pa z izvajanje 
redne telesne aktivnosti pripomorete k 
vzdrževanju, pa tudi zmanjšanju telesne 
mase. Pri normalni telesni masi se pripo-
roča vsaj pol ure telesne vadbe dnevno. 
Podatek zdravnikov, da lahko z uživanjem 
ustrezne zdrave, uravnotežene prehrane 
in s telesno aktivnostjo sladkorno bolezen 
tipa 2 marsikdaj upočasnimo ali celo pre-
prečimo, je dovolj zgovoren, dazačnemo 
z zdravim življenjskim slogom že danes. 
Zdravje je naša največja vrednota, zato naj 
nam ne bo samoumevno.

Damjan Justinek, 
dr. med. spec. int. med. 

Nataša Lilek, 
univ. dipl. inž. živil. tehnol.

Dobrodelni vseslovenski projekt »Korak zase, korak za sladkorčke«

Zdrava, uravnotežena prehrana in telesna 
aktivnost – osnova za zdrav način življenja
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Šola za starše v ZD Trebnje, po novem Priprava na 
porod in starševstvo, je edina šola v Sloveniji, ki je 
v program vključila tudi obisk družine z majhnim 
otrokom, ki s svežimi  in praktičnimi izkušnjami 
dopolni delo strokovnega tima. Program priprava na 
porod in starševstvo je zdravstveno-vzgojna oblika 
dela, s katero se nosečnice in njihove partnerje 
pouči o dogajanju med nosečnostjo, porodom, po 
porodu ter o negi in prehrani dojenčka. 

Priprava na porod in starševstvo je del projekta »Zdrava mesta«, 
v katerega so vključene tudi občine Trebnje, Mirna in Mokronog-
-Trebelno.

Zahvaljujemo se županom g. Kastelicu, g. Skerbišu in g. Mavru 
za moralno in denarno pomoč pri izvedbi projekta. Zahvala gre 
tudi ge. Taji Borštnar, kateri želimo, da bi še dolgo vodila in koor-
dinirala delo Društva za zdravje in sožitje v družini.

Družina Šinkovec Sila
»Ko se imata dva rada, se zdi, da je vse popolno. Ampak ko 

dobiš otroka, se ti življenje obrne na glavo. Obrne se ti tako zelo, 
da sprva misliš, da tega ne boš zmogel. Prvi pogledi in prvi dotiki 
so nepopisno lepi. 

Ko sva bila povabljena, da svoje izkušnje deliva z bodočimi starši, 
sva to brez kakršnega koli razmisleka sprejela. Sprva je bilo to sre-
čanje za nas težko. Vedno znova je bilo lepo podoživeti trenutke, 
ki so bili za naju novi, a hkrati čudoviti. 

Bodoči starši so naju lepo sprejeli in naju tudi z velikim nav-
dušenjem poslušali. Rada sva se jim odprla do te mere, da sva jim 
odgovorila na vsa vprašanja, ki so jih pestila takrat. Hkrati pa sva 
tudi sama duhovno rasla. Kar dobra štiri leta sva sodelovala s šolo 
za starše in v veselje nama je bilo.« 

Družina Štepec
»Kot družina smo s svojo iskreno porodno izkušnjo, ki smo 

jo doživeli z našim Lenartom, sodelovali med leti 2015 in 2017. 
Predstavila sva vidik očeta in mame, razblinila strahove, ki se 
porajajo ob in po porodu. Skupaj s pristnim stikom z otrokom, 
ki je bil vedno prisoten na srečanjih, sva delila najino zgodbo s 
poudarkom, da je vsaka zgodba edinstvena. 

Bodoči starši so postavili nemalo vprašanj, pogosto pa sva nale-
tela ravno na zahvalo očetov, ki le redko dobijo konkretne napotke 
s strani očeta novorojenčka.

Draga sestra Majda, hvala za vaš čut za bodoče mamice in očete 
ter da predavate v šoli za starše z vizijo in optimizmom.« 

Družina Kralj
»Posredovati pri novem življenju je velik dar, ki nama je bil 

zaupan. Z novim življenjem sva sprejela odgovorno nalogo 
starševstva: sprva predvsem v obliki nege in prehranjevanja otroka, 
kasneje spodbujanja in usmerjanja na pot v samostojnost. 

Svoje vtise z veseljem podeljujeva na okrogli mizi šole za starše 
ZD Trebnje, kjer sodelujemo že več kot dve leti.« 

Pripravila: Majda Gačnik, dipl. m. s.

Priprava na porod in starševstvo 
v ZD Trebnje

Družina Štepec z medicinsko sestro Gačnik, foto TG

Družina Šinkovec Sila, foto osebni arhiv

Družina Kralj z medicinsko sestro Gačnik, foto KG
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Objava 
javnih razpisov 

iz sredstev občinskega proračuna
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
(Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 
20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) ter v skladu z Odlokom 
o proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2020 (Uradno glasilo 
e-občina št. 6/2019 in 5/2020), Pravilnikom o postopkih in merilih 
za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne 
dejavnosti v Občini Mokronog-Trebelno (Uradni list RS, št. 59/2017) 
in Letnim programom kulture v Občini Mokronog-Trebelno za leto 
2020, Občina Mokronog-Trebelno objavlja

JAVNI RAZPIS
za izbor  kulturnih programov in projektov 

na področju kulturne dejavnosti, ki jih bo v 
letu 2020 sofinancirala 

Občina Mokronog-Trebelno

1. Naziv in sedež naročnika: OBČINA MOKRO-
NOG-TREBELNO, Pod Gradom 2, 8230 Mo-
kronog, 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   nakup opreme in osnovnih sredstev,
1/4   varstvo kulturne dediščine.

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 organi-

zacije, 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 samoza-
poslenih v kulturi pri ministrstvu za kulturo,

■ javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja 
za obseg dejavnosti 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 dru-
štvih 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 konstrukcijo za prijavljen javni kul-
turni program ali kulturni projekt,

- da imajo sedež oz. stalno prebivališče v Ob-
čini Mokronog-Trebelno (izjemoma se lahko 
sofinancira tudi kulturne projekte izvajalca, ki 
nima sedeža v Občini Mokronog-Trebelno, če 
so kulturni projekti v javnem interesu Občine 
Mokronog-Trebelno 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 po-
godbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz 
proračuna Občine Mokronog-Trebelno,

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

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

- da za njih ne velja omejitev poslovanja iz 35. 
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 neposredno ali pre-
ko 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 po-
stopkih 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 go-
stovanje 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 Mokro-
nog-Trebelno.

Nakup opreme in osnovnih sredstev izvajal-
cev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti 
za izvajanje rednih programov in kulturnih 
dejavnosti. Upravičenci za sofinanciranje nove 
opreme in osnovnih sredstev za delovanje kul-
turnih društev so izvajalci, ki redno vsakoletno 
in trajno izvajajo javne kulturne programe in 
redno vsakoletno organizirajo javne kulturne 
prireditve v občini ter na njih s svojo dejavnostjo 
tudi aktivno sodelujejo ter imajo sedež  oziroma 
stalno prebivališče v občini.

Varstvo kulturne dediščine - varovanje in 
ohranjanje kulturnih spomenikov državnega in 
lokalnega pomena), ki so povezani z umetniško 
ustvarjalnostjo ali zgodovinsko in kulturno 
dediščino kraja.

Podrobnejše ocenjevanje po navedenih merilih 
in kriterijih je določeno s Pravilnikom o postop-
kih 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 
2020 za sofinanciranje posameznih vsebin jav-
nega razpisa je 11.600 EUR in sicer okvirno za 
posamezne sklope:

Zap. št. N A M E N 2020

I. kulturni programi 3.500 €

redna kulturna dejavnost 3.200 €
materialni stroški vezani na 
delovanje društva 300 €

II. kulturne prireditve 6.800 €
prireditve v Občini Mokronog-
Trebelno 6.500 €

gostovanje kulturnih društev s 
sedežem v Občini Mokronog-
Trebelno  izven Občine Mokronog-
Trebelno 

300 €

III. nakup opreme in osnovnih 
sredstev 300 €

IV. varstvo kulturne dediščine 1.000 €

SKUPAJ 11.600 €
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7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena 
sredstva porabljena: 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v 
letu 2020, 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 Mokronog-Trebelno 
ali na internetni strani Občine Mokronog-Trebel-
no: 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 15.4.2020 do 17.00 
ure. Na pošti oddane vloge morajo biti oddane 
priporočeno s poštnim žigom, najpozneje z 
datumom 14.4.2020.

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 pripisom 
»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JR KULTURA, 
Področje____________________(navedba 
osnovnega razpisnega področja, kot npr.: jk 
prireditve)«. Na hrbtni strani ovitka mora biti na-
veden 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 za-
vržene. S strani strokovne komisije bo opravljeno 
vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih 
iz javnega razpisa. Na podlagi predloga strokovne 
komisije bo občinska uprava izdala izvajalcem 
odločbo o izboru oz. o zavrnitvi posameznih jav-
nih kulturnih programov in projektov. Na izdano 
odločbo je možna pritožba v roku 15 dni od vro-
čitve. Predmet pritožbe ne morejo biti merila in 
kriteriji za ocenjevanje vlog. Z izbranimi izvajalci 
javnih kulturnih programov in projektov bodo 
sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene 
medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe 
programov in projektov ter glede sofinanciranja 
izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo 
porabo proračunskih sredstev.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa ob-
veščeni predvidoma v roku 45 dni po zaključku 
razpisa.

11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: 
Mateja Vrabec, e-naslov: mateja.vrabec@mo-

kronog-trebelno.si .

Številka: 619-0001/2020
Datum: 2.3.2020

Župan
Občine Mokronog-Trebelno

Anton MAVER

Občina Mokronog-Trebelno na podlagi  99. člena Zakona o socialnem 
varstvu  (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 
31/18 in 73/18), Odloka o proračunu Občine Mokronog-Trebelno 
za leto 2020 (Uradno glasilo e-občina št. 6/2019, 5/2020), 6. člena 
Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov in 
projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini 
Mokronog-Trebelno ( Ur. list RS, št. 23/08, 104/2009 in 97/2011) in 
Letnega programa socialnega varstva za leto 2020 objavlja

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV 

S PODROČJA SOCIALNEGA IN 
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V OBČINI 
MOKRONOG-TREBELNO ZA LETO 2020

1. Naziv in sedež naročnika: OBČINA MOKRO-
NOG-TREBELNO, Pod Gradom 2, 8230 Mo-
kronog, telefon 07/34 98 260, faks: 07/34 98 269.
2.  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 
naslednjih področij: 
1. Programi na področju humanitarne dejavno-
sti v okvirni višini 1.000 EUR, in sicer:
- programi, ki omogočajo vključitev v skupnost 

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

- programi, ki omogočajo neodvisno življenje in-
validov in drugi programi pomoči invalidom;

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

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

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

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

2. Preventivni programi v okvirni višini 3.000 
EUR, in sicer:
- programi medgeneracijskih in drugih skupin 

za samopomoč ter drugi programi, ki v bi-
valnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne 
izključenosti starostnikov;

- preventivni programi za otroke in mladostni-
ke;

- 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 
v okvirni višini 6.000 EUR, in sicer:
- medobčinski projekt »Zdrave občine«;
- letovanje zdravstveno in socialno ogroženih 

otrok iz občine Mokronog-Trebelno
- projekt »Starejši za starejše«.

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

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

- humanitarne organizacije, zavodi, ustanove in 
druge fizične ali pravne osebe ter verske skup-
nosti, 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 ne-
profitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi 
ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da 
v njih izvajajo posebne socialne programe in 
storitve, utemeljene na značilnostih invalidno-
sti po posameznih 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 podrazre-
da, pa priložijo statut oziroma ustanovitveni 
akt iz katerega je razvidno, da so registrirani 
za opravljanje glavne dejavnosti na področju 
socialnega in zdravstvenega varstva.
ob pogoju, da izpolnjujejo naslednje pogoje:

- da imajo sedež ali podružnico v Občini Mok-
ronog-Trebelno oziroma ne glede na sedež, 
če je program dejavnosti zastavljen tako, da 
aktivno vključuje občane občine  (invalidske in 
dobrodelne organizacije, ki so zasnovane tako, 
da združujejo člane na področju regije - upo-
števa 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, prostor-
ske, kadrovske in organizacijske pogoje za 
uresničevanje načrtovanih programov,

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

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

tov, ki so predmet tega pravilnika, delujejo že 
najmanj eno leto pred objavo razpisa,

- da za njih ne velja omejitev poslovanja iz 35. 
člena Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije, ki pravi: Naročnik, ki posluje po 
predpisih o javnem naročanju, ne sme poslovati 
s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem 
naročniku opravlja funkcijo ali njegov družinski 
član, član poslovodstva ali je neposredno ali pre-
ko 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.

4. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev:
Izbrani izvajalci bodo izbrani na podlagi meril 

in kriterijev za vrednotenje in izbor programov 
in projektov socialnega in zdravstvenega varstva 
v občini Mokronog-Trebelno, ki so sestavni del 
Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinan-
ciranje programov in projektov na področju 
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini 
Mokronog-Trebelno ter usmeritev v Letnem 
programu socialnega varstva za leto 2020. 

5. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena 
v proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 
2020 za sofinanciranje posameznih vsebin javne-
ga razpisa je 10.000 EUR in sicer za programe na 
posameznih področjih:
1. programi na področju humanitarne dejavnosti 

v višini 1.000 EUR,
2. preventivni programi v višini 3.000 EUR in
3. programi, ki so v posebnem interesu občine v 

višini 6.000 EUR.

V kolikor po vrednotenju prijavljenih progra-
mov javnega razpisa ostanejo na posameznem 
programskem področju nerazdeljena sredstva, jih 
lahko strokovna komisija prerazporedi na drugo 
programsko področje.

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

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v 
letu 2020, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo 
proračunskih sredstev.

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

objavi tega razpisa. Prevzame se jo lahko osebno 
– v sprejemni pisarni Občine Mokronog-Trebelno 
ali na internetni strani Občine Mokronog-Trebel-
no: http://www.mokronog-trebelno.si/, do roka 
za oddajo vlog.

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

zaprti kuverti najkasneje do 15.4.2020 do 17.00 
ure. Na pošti oddane vloge morajo biti oddane 
priporočeno s poštnim žigom , najpozneje z 
datumom 14.4.2020.

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 pripisom »NE 
ODPIRAJ – PRIJAVA NA JR SOCIALNO VAR-
STVO«. Na hrbtni strani ovitka mora biti nave-
den 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.

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

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

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obve-
ščeni v roku 45 dni po zaključku razpisa.

10. Kontaktna oseba za dodatne informacije: 
Mateja Vrabec, e-naslov: mateja.vrabec@mokro-
nog-trebelno.si .

Številka: 129-0001/2020
Datum: 2.3.2020

Župan
Občine Mokronog-Trebelno

Anton MAVER

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 
2020 (Uradni list RS, št. 6/19 in Uradno glasilo e-občina, št. 5/20) 
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 2020

1. RAZPISNI POGOJI ZA DODELITEV FI-
NANČNIH SREDSTEV

Občina Mokronog-Trebelno objavlja Javni 
razpis za subvencioniranje izgradnje male ko-
munalne čistilne naprave za čiščenje komunalne 
odpadne vode iz enostanovanjskih ali večstano-
vanjskih stavb na območju Občine Mokronog-
-Trebelno za leto 2020.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet razpisa je subvencioniranje malih 

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

Občina Mokronog-Trebelno za namen sub-
vencioniranja male komunalne čistilne naprave 
(v nadaljevanju: MKČN) zagotavlja proračunska 
sredstva v letu 2020 v višini 4.000,00 EUR. 
Višina subvencije za vsako MKČN znaša 800,00 
EUR za posamezno stanovanjsko oziroma večsta-
novanjsko stavbo. V primeru čiščenja odpadnih 
voda iz večstanovanjskih 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 stanovanjske ali večstanovanjske 
stavbe izven aglomeracij, stojijo na območju 
Občine Mokronog-Trebelno in imajo stalno 
prebivališče v Občini Mokronog-Trebelno.

• Občina Mokronog-Trebelno bo sofinancirala 
vloge skladno s Pravilnikom o subvencio-
niranju 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 zgradili MKČN v letu 2020 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 grad-
beno dovoljenje po letu 1967 ali potrdilo za 
stanovanjsko stavbo zgrajeno pred letom 1967, 
da ima stavba na podlagi veljavne zakonodaje 
(veljavni Gradbeni zakon) uporabno dovolje-
nje. 

• Od izvajalca javne službe izdano potrdilo o 
vgradnji.

MKČN kot gradbeni proizvod za čiščenje 
komunalne odpadne vode, mora ustrezati 
standardom in veljavni zakonodaji v Republiki 
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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 čišče-
nju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, 
št. 98/15, 76/17 in 81/19). Strankam je lahko v 
pomoč seznam MKČN, ki ustreza emisiji snovi 
pri odvajanju odpadnih vod iz malih komu-
nalnih čistilnih naprav). Strankam je lahko v 
pomoč seznam MKČN, ki ustrezajo pogojem, 
ki ga objavlja Zbornica komunalnega gospodar-
stva 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 izpol-

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

MKČN, ki ga vodi izvajalec javne komunalne 
službe;

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

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

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

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

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

6. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Zainteresirani prosilci morajo oddati vlogo 

na prijavnem obrazcu. Prijave oz. vloge je treba 
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 kuver-
te mora biti označen polni naslov vlagatelja.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj stri-
nja z vsemi pogoji razpisa. Rok za oddajo vloge 
je odprt do porabe sredstev, ki so zagotovljena 
za izvedbo tega razpisa, oziroma najkasneje do 
1.10.2020. Na pošti oddane vloge morajo biti 
oddane priporočeno s poštnim žigom, najpo-
zneje z datumom 1.10.2020.

7. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG IN OB-
VEŠČANJE

Vse prejete vloge bodo obravnavane po vr-
stnem 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 do-
polnitvi še vedno nepopolna, bo vloga s sklepom 
zavrnjena oziroma  zavržena.

8. DELITEV SREDSTEV
Sredstva se bodo odobrila po načelu vrstnega 

reda popolne vloge oz. do porabe v ta namen 
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 pripadajo-
čimi 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 zainteresirani prosilci pridobijo na Občini 
Mokronog-Trebelno (Bojan Pucelj) na telefonski 
številki 07/34 98 265.

Številka: 354-0006/2020
Datum: 26.2.2020

Župan
Občine Mokronog-Trebelno

Anton MAVER

Na podlagi Statuta Občine Mokronog-Trebelno (UL RS, št. 43/18), 
Pravilnika za sofinanciranje dejavnosti na področju turizma in 
prireditev v občini Mokronog-Trebelno (Uradno glasilo e-občina, št. 
2/19) - v nadaljevanju Pravilnik in na podlagi Odloka o proračunu 
Občine Mokronog-Trebelno za leto 2020 (Uradno glasilo e-občina, 
št. 6/19 in 5/20) Občina Mokronog-Trebelno, objavlja

J A V N I  R A Z P I S
ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI NA 

PODROČJU TURIZMA IN PRIREDITEV
V OBČINI MOKRONOG-TREBELNO ZA 

LETO 2020

A) NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA
Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 

8230 Mokronog, telefon: 07/34 98 260, e-pošta 
obcina@mokronog-trebelno.si 

B) VIŠINA SREDSTEV IN PREDMET RAZ-
PISA  
Predmet sofinanciranja v letu 2020 je:

• delovanje turističnih društev - v višini 800 
EUR;

• izvedba turističnih projektov - v višini 2.200 
EUR;

• izvedba turističnih prireditev -  v višini 7.000 
EUR.

Cilji sofinanciranja: 
• povečanje turističnega obiska v občini,
• spodbujanje obsega delovanja in aktivnosti 

(projektov) turističnih društev,
• povečanje promocijske dejavnosti društev 

(promocija društva in občine),
• spodbujanje društev za vključevanje lokalnega 

prebivalstva v izvajanje projektov in prireditev,
• ohranjanje prepoznavnosti in tradicionalnih 

vsebin turističnih prireditev.

C) POGOJI IN UPRAVIČENCI
Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki izpolnjujejo 

pogoje v skladu s 5. in 6. členom Pravilnika:

a) za sofinanciranje delovanja društva: društva 
s sedežem v Občini Mokronog-Trebelno, ki iz-
vajajo redno turistično  dejavnost na neprofitni 
ravni;

b) za sofinanciranje turističnih projektov: dru-
štva s sedežem v Občini Mokronog-Trebelno, 
ki izvajajo redno turistično  dejavnost na 
neprofitni ravni;

c) za sofinanciranje turističnih prireditev:
• društva, s sedežem v občini Mokronog-Tre-

belno in so registrirani za izvajanje dejavnosti, 
opredeljenih v javnem razpisu,

• drugi organizatorji turistične prireditve, ki so 
registrirani za izvajanje dejavnosti, opredelje-
nih v javnem razpisu in, ki so z izvedbo turi-
stične prireditve lokacijsko vezani na Občino 
Mokronog-Trebelno (turistična prireditev se 
izvede na območju Občine Mokronog-Trebel-
no).

Izvajalci turističnih projektov in prireditev 
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
• so registrirani za opravljanje dejavnosti, za 

katero se prijavljajo,
• imajo zagotovljene materialne, prostorske, 

kadrovske in organizacijske možnosti za ure-
sničitev načrtovanih aktivnosti;

• izvajajo turistične prireditve na območju ob-
čine Mokronog-Trebelno; 

• imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere 
so razvidni prihodki in odhodki izvajanja 
dejavnosti, turističnih projektov ter prireditev,

• izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika. 
Omejitve: 
Posamični izvajalci prireditev – prijavitelji lah-

ko prijavijo največ tri različne prireditve. Gasilske 
veselice, društveni pohodi, kolesarjenja društva, 
pikniki, društveni nogometni turnirji ter po-
dobne aktivnosti zgolj društvenega značaja ter 
prireditve ob občinskem prazniku Občine Mo-
kronog-Trebelno niso predmet tega pravilnika.

Stroški pogostitev (udeležencev, izvajalcev,...) 
niso predmet sofinanciranja turističnih projektov 
in prireditev. Društva lahko prijavijo turistične 
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projekte in prireditve, za katere niso prejela sred-
stev iz drugih virov Občine Mokronog-Trebelno.

D) VSEBINE IN PROGRAMI, KI SO PRED-
MET SOFINANCIRANJA:

1. Sofinanciranje delovanja:
Stroški delovanja izvajalcev turističnih projek-

tov so neprogramski stroški za izvedbo njihove 
dejavnosti (stroški najemnine, telekomunikacij, 
komunalnih storitev, energije, vode, pisarniškega 
materiala, stroški dela ipd.) in niso zajeti v stro-
ških izvedbe turističnih projektov in prireditev.

2. Sofinanciranje turističnih projektov:
Turistični projekt je posamična aktivnost iz-

vajalca – posamični zaključen enkratni dogodek 
ali izdelek (izobraževanje, predavanje, delavnica, 
predstavitev na sejmu, okrogla miza, turistična 
brošura, zgibanka, razglednica ipd. ter stroški z 
izvedbo le-tega), ki je namenjen promociji dru-
štva in občine. 
2.1.)  Promocija projekta društva in občine na 
posamičnem sejmu, razstavi ipd.:
 - izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega 

in širšega pomena: predstavitev društva in 
občine na različnih sejmih, razstavah in drugih 
prireditvah v Sloveniji in tujini;

2.2.) Izobraževanje na področju turizma (semi-
narji, delavnice, okrogle mize, predavanja ipd.) 
- spodbujanje in izobraževanje članov in lokal-
nega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih 
pospeševanja in razvoja turizma: organizacija in 
izvedba raznih natečajev, seminarjev, delavnic, 
okroglih miz, predavanj, šolanje in izpopolnje-
vanje kadrov za namene turizma.
2.3.) Izdajanje promocijskega materiala (za 
vsak izdelek):
  - zgibanke, razglednice, brošure, drobni pro-

mocijski material.
2.4.) Izdelava turističnega izdelka – spominka:
  – za vsako vrsto izdelka po količini izdelanih 

spominkov.

3. Sofinanciranje turističnih prireditev:
Turistična prireditev po Pravilniku je tista, ki 

vpliva na turistično promocijo in turistični razvoj 
občine in katere cilj je povečanje turističnega 
obiska (prireditve z vsebino, ki imajo vpliv na 
turistično promocijo občine). To so prireditve, ki 
jih je potrebno prijaviti, oziroma si je za izvedbo 
le-teh potrebno pridobiti ustrezno dovoljenje 
pristojne Policijske postaje oziroma pristojne 
Upravne enote (v skladu z Zakonom o javnih 
zbiranjih).
3.1.) Organizacija in izvedba ravni prireditve 
– organizacija in izvedba mednarodne, državne, 
medobčinske, občinske ali krajevne prireditve. 
3.2.) Število sodelujočih na prireditvi - število 
sodelujočih skupin, ki sodelujejo na prireditvi.
3.3.) Obsežnost prireditve - po kriteriju števila 
obiskovalcev turistične prireditve.
3.4.) Prireditve ob okroglih obletnicah društev 
- za vsako prireditev ob okrogli obletnici društva 
za vsakih 10 let.

3.5.) Prireditev pomembno prispeva k promo-
ciji Občine Mokronog-Trebelno – oglaševanje 
prireditve v medijih pred izvedbo, objava članka 
o izvedeni prireditvi v medijih.

 
E) MERILA ZA PRIDOBITEV SREDSTEV:

Za ocenjevanje vlog po tem razpisu se upošte-
vajo merila in kriteriji, določeni v Pravilniku za 
sofinanciranje dejavnosti na področju turizma in 
prireditev v Občini Mokronog-Trebelno. 

F) ROK ZA PORABO SREDSTEV:
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v 

letu 2020. Nadzor nad porabo dodeljenih sredstev 
opravlja občinska uprava.

G) VSEBINA VLOGE IN RAZPISNA DOKU-
MENTACIJA

Vloga za razpis mora biti vložena izključno 
na obrazcih razpisne dokumentacije in mora 
vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki 
so navedene v razpisni dokumentaciji.

Vsa razpisna dokumentacija je na voljo:
- na spletni strani Občine Mokronog-Trebelno 

www.mokronog-trebelno.si  ali
- v tajništvu Občinske uprave Občine Mokro-

nog-Trebelno.

H) ROK IN NAČIN VLOŽITVE VLOGE
Vloga se odda neposredno v tajništvu Občin-

ske uprave Občine Mokronog-Trebelno ali se 
pošlje priporočeno po pošti na naslov: Občina 
Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 
Mokronog. 

Rok za vložitev vloge je do vključno 15.04.2020 
do 17.00 ure. Pošiljke oddane po pošti morajo 
biti  oddane s priporočeno pošto najkasneje 
14.04.2020 (datum poštnega žiga 14.04.2020). 

Vloga izvajalca, ki se prijavlja na razpis, mora 
biti predložena v zaprti kuverti in biti označena 
z napisom »Ne odpiraj – vloga TURIZEM«. Na 
hrbtni strani mora biti naziv in naslov vlagatelja. 
Vloge morajo biti predložene na predpisanih 
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumen-
tacije in vsebovati  dokazila oziroma priloge, ki 
jih zahtevajo obrazci.

I) DATUM ODPIRANJA VLOG
Odpiranje vlog, ki ni javno, bo opravila ko-

misija najkasneje v roku 7 dni od poteka roka za 
vložitev vlog. Vloga, ki prispe po roku za vložitev, 
se s sklepom zavrže in se neodprta vrne vlagatelju. 
V primeru nepopolne vloge komisija vlagatelja 
pozove, da v roku 8 dni od prejema pisnega po-
ziva za dopolnitev, vlogo dopolni. Če vlagatelj v 
roku ne dopolni vloge, se vloga s sklepom zavrže.  
Neizpolnjene rubrike v prijavnih obrazcih niso 
predmet dopolnitve in se ne točkujejo.

J) ROK O OBVEŠČANJU O IZIDU JAVNEGA 
RAZPISA

O izidu razpisa bodo vlagatelji obveščeni v 30 
dneh po končanem razpisu. Z izbranimi kandi-

dati bodo sklenjene pogodbe, s katerimi se bodo 
uredili podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. 

K) VSE INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNIM 
RAZPISOM JE MOŽNO DOBITI:
• od dneva objave javnega razpisa do konca 

razpisnega roka v rednem delovnem času na 
Občinski upravi Občine Mokronog-Trebelno 
pri Mariji Sitar, na tel. št. 07/34 98 270 ali na 
elektronskem naslovu: marija.sitar@mokro-
nog-trebelno.si.

Številka: 320-0001/2020
Mokronog, 25. 02. 2020

Župan
Občine Mokronog-Trebelno

Anton MAVER

Občina Mokronog-Trebelno na podlagi pozitivnega mnenja o skla-
dnosti 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 2020

I.  SPLOŠNI DEL
 

I. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ NEPO-
SREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 
8230 Mokronog

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
(glej preglednico na naslednji strani)

III. UPRAVIČENCI

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

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

✓ pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem 
za mikro podjetja v primerih ukrepov za po-
moči de minimis  po Uredbi komisije (EU) št. 
1407/2013, imajo sedež na kmetijskem gospo-
darstvu, ki je vpisano v register kmetijskih in 
ima sedež  na območju občine;

✓ registrirana stanovska društva in interesna 
združenja v primeru ukrepa za podporo 
delovanju društev, ki delujejo na področju 
kmetijstva, gozdarstva, čebelarstva in pode-
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želja 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

✓ Sredstva za izvajanje programov na področju 
kmetijstva v občini Mokronog-Trebelno se 
zagotavljajo v proračunu Občine Mokronog-
-Trebelno. Višina sredstev je določena z Odlo-
kom o proračunu Občine Mokronog-Trebelno 
za leto 2020 ( Uradno glasilo e-občine 6/19 in 
5/20).

✓ V kolikor bo glede na število vlog in odobre-
no višino upravičenih stroškov predvidenih 
sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem 
upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno 
znižala.
✓ 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.
✓ Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 

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

✓ 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.

✓ 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 intenziv-
nost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena 

v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
✓ 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 kumu-
lacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali 
znesek pomoči. Pomoč de minimis, dodeljena 
v skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, 
se lahko kumulira s pomočjo de minimis, 
dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 
360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 
št. 360/2012. Pomoč de minimis, dodeljena v 
skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, se 
lahko kumulira s pomočjo de minimis, dode-
ljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis 
do ustrezne zgornje meje (200.000,00 EUR).

✓ 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.

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

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

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

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

✓ 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 
30.11.2020.

✓ Občina izplačuje upravičencem sredstva do 
skupne vrednosti, določene za posamezni 
namen. 

✓ Upravičenci uveljavljajo pravico do pomoči na 
podlagi vloge na javni razpis in dokumentov, 

ki so navedeni v javnem razpisu.
✓ O dodelitvi sredstev upravičencem po tem 

pravilniku, odloča strokovna komisija, ki je 
imenovana s strani župana, odloča pooblašče-
na oseba.

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

✓ 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 pravilniku oz. 
javnem razpisu, spremlja in preverja pri pre-
jemnikih 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 prejemnik vrniti odobrena 
sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi 
zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:

- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti 
nenamensko porabljena;

- da je upravičenec za katerikoli namen prido-
bitve sredstev navajal neresnične podatke;

- da je upravičenec za isti namen in iz istega 
naslova že pridobil finančna sredstva.

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

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

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

II. UKREPI
1. POMOČ ZA NALOŽBE V OPREDMETENA 
ALI NEOPREDMETENA SREDSTVA NA 
KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH V ZVEZI 
S PRIMARNO KMETIJSKO PROIZVODNJO 
(14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)  

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

naslednjih ciljev:
- izboljšanje splošne učinkovitosti in tra-

jnosti kmetijskega gospodarstva, zlast i 
z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali 
izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;

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

UKREPI: Višina sredstev

SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi 
s primarno kmetijsko proizvodnjo 
(14. člen – Podukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 4.800 €;
15. člen – Podukrep 2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 300 €)
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (v skladu z 28. členom Uredbe Komisije 702/2014/EU);

5.100 €

500 €

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

OSTALI UKREPI OBČINE
5. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja 
(podlaga za izvedbo ukrepa je veljavna zakonodaja s področja javnih financ) 5.800  €                                 



27
leto XIV., številka 51, marec 2020

Unije;
- vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, 

povezane z razvojem, prilagajanjem in mo-
dernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom 
do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izbolj-
šanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z 
energijo in vodo

- povečanje lokalne pridelave hrane in samoo-
skrbe občine;

- preprečevanje zaraščanja podeželja in ohra-
njanje 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 izje-

mo 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 so-
financiranjem prestrukturiranja vinogradov;

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

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

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih go-
spodarstev,

Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in 
pašnikov.

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih go-
spodarstev

Višina razpisanih sredstev znaša: 4.800,00 €.                                      

Namen ukrepa:
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živino-

rejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih 
gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za 

novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gos-
podarskih poslopij na kmetiji;

- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije 
hlevov in gospodarskih 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 po-
slopij;

- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme 
v rastlinjaku;

- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neu-
godnimi vremenskimi razmerami (protitočne 
mreže za nasade nad 0,3 ha skupnih površin);

- stroški nakupa računalniške programske 

opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in 
blagovnih znamk.

Upravičenci do pomoči so:
- kmetijska gospodarstva, 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 najmanj 1 ha primerljivih kmeti-
jskih površin. 

Pogoji za pridobitev:
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo 

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

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

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

- ponudbe oziroma predračun za načrtovano 
naložbo;

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

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

jskih gospodarstvih, 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: 
300,00 €

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 ze-

mljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki); 
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelio-

racije; 
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregra-

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

za živino.

Upravičenci do pomoči:
- posamezna kmetijska gospodarstva in ali več 

kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno 
naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost 
ipd.), vpisana v register kmetijskih gospodar-
stev, 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 najmanj 1 ha primerljivih kmeti-
jskih površin. 

Pogoji za pridobitev:
- ustrezna dovoljenja oziroma projektna doku-

mentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o 
teh stroških, kadar so upravičeni do sofinan-
ciranja;

- predračun stroškov, za katere se uveljavlja 
pomoč;

- kopija katastrskega načrta ali izris obravna-
vanega 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 kmeti-

jskih gospodarstvih. 

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa pre-
dloži 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 zavarovanje kmetijske proizvodnje, 
z namenom kritja izgub zaradi naslednjih de-
javnikov: 
– 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 pripadajočim davkom od prometa 
zavarovalnih poslov.

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

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

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

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

nacionalni uredbi o sofinanciranju zavaroval-
nih premij za zavarovanje primarne kmetijske 
proizvodnje ne sme preseči 65% stroškov 
zavarovalne premije. 

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

Višina razpisanih sredstev znaša 1.000 €.

Namen ukrepa:
Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na 

kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje 
nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospo-
darstvih.

Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za 

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

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

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

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

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

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

jskem gospodarstvu;
- dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor 

upravičenec pomoči še nima dovoljenja za 
opravljanje dejavnosti;

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

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

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

- pos lov ni  načr t  z a i z vedbo na ložbe s 
predračunom stroškov;

Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov oziroma do 

10.000 EUR.

Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se po-
moč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo 
presegli skupni znesek de minimis pomoči iz 

šestega odstavka 17. člena tega pravilnika.

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

Višina razpisanih sredstev znaša 5.800  €.

Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje neprofitnih 

aktivnosti in materialnih stroškov društev oz. 
združenj s področja kmetijstva, gozdarstva, če-
belarstva in podeželja iz območja občine, ki ne 
predstavljajo državno pomoč ter njihov cilj z usta-
novitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička. 

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

Upravičeni stroški:
1) materialni stroški, povezani z izvedbo progra-
mov 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 predstavljajo maksimalno 25% vseh stro-
škov upravičene realizacije projekta) ipd.;  
2) 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 ne-
opredmetenih sredstev, (stroški prehrane 
oziroma pogostitve lahko predstavljajo maksi-
malno 25% vseh stroškov upravičene realizacije 
projekta) ipd.; 

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

• s sodelovanjem in predstavitvijo društev 
na prireditvah lokalnega, regionalnega, dr-
žavnega ali mednarodnega pomena ter na 
prireditvah drugih društev in organizacij; 
(stroški prehrane oziroma pogostitve lahko 
predstavljajo maksimalno 25% vseh stroškov 
upravičene realizacije projekta) ipd.;

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

Pogoji za pridobitev pomoči: 
Upravičenci predložijo naslednjo dokumen-

tacijo:
- finančno in vsebinsko ovrednoten letni pro-

gram dela društva oz. združenja,
- seznam članov.  

Dodatni pogoj za pridobitev sredstev
1. Redna dejavnost društva 600 €

✓ materialni stroški, povezani z izvedbo progra-
mov društev oz. združenj (za vsakega člana, ki 
je plačal članarino )

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

točk

2. Sofinanciranje posameznih aktivnosti 
5.200€
•  stroški povezani s predstavitvijo oz. promocijo 

društva
•  stroški povezani z organizacijo in izvedbo 

različnih aktivnosti društev oz. združenj,
•  stroški povezani z organizacijo in izvedbo 

različnih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja 
kulturne in tehnične dediščine kmetijstva in 
podeželja,

•  stroški povezani s sodelovanjem in pred-
stavitvijo društev na prireditvah lokalnega, 
regionalnega, državnega in mednarodnega 
pomena,    
  

Sredstva za sofinanciranje posameznih aktiv-
nosti 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 
Mokronog-Trebelno in izvajajo programe pre-
težno za prebivalce občine Mokronog-Trebelno.

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

VI. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NA-
ČIN PREDLOŽITVE

Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 
15. aprila 2020 do 17. ure na naslov Občina Mo-
kronog-Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog. 
Pošiljke oddane po pošti morajo biti  oddane s 
priporočeno pošto najkasneje 14.04.2020 (datum 
poštnega žiga 14.04.2020). 

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 ZAVAROVALNIH PREMIJ«
 »NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – DOPOLNIL-
NA DEJAVNOST-DE MINIMIS«
»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – DELOVANJE 
DRUŠTEV«
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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 20.4.2020 v prostorih 
Občine Mokronog-Trebelno. Odpiranje ne bo 
javno.

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

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

(4) Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa 
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 prido-
bitev sredstev

(8) D at u m do d e l i t ve  p omo č i  j e  d at u m 
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 
2020, v skladu s predpisi, ki določajo izvrše-
vanje proračuna. Zahtevek mora vsebovati 
naslednjo dokumentacijo: dokazila o plačilu 
obveznosti (račun/situacija in potrdilo/do-
kazilo o plačanem računu), druga dokazila, 
določena z javnim razpisom oziroma naro-
čilom (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 
30.11.2020.

IIX. DODATNE INFORMACIJE
1. Javni razpis se objavi v Uradnem glasilu-e 

občine in na spletni strani Občine Mokronog-
-Trebelno http://www.mokronog-trebelno.
si/, kjer je objavljena tudi razpisna dokumen-
tacija in na občinski oglasni deski.

2. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom  

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

Številka: 331-0001/2020
Datum:  21.02.2020

Župan
Občine Mokronog-Trebelno

Anton MAVER

Na podlagi 10. člena Zakona o športu ((Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 
– ZNOrg), 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 2020, Občina 
Mokronog-Trebelno objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA IZBIRO izvajalcev letnega programa 

ŠPORTa 
v Občini MOKRONOG-TREBELNO V 

LETU 2020

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-Trebelno (v nada-
ljevanju pravilnik) in Letni program športa v 
Občini Mokronog-Trebelno za leto 2020. Z 
vsakim izvajalcem letnega programa športa, ki 
mu bo priznano sofinanciranje programov, bo 
sklenjena pogodba.

3. Predmet javnega razpisa so naslednji progra-
mi 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 programa športa, so v skladu s predme-
tom in namenom razpisa ter niso sofinancirani 
iz drugih delov sredstev občinskega proračuna.

Izvajalci so do povračila oz. sofinanciranja po-
sameznih stroškov upravičeni v skladu z določili 
Pravilnika, Letnega programa in predmetnega 
razpisa. 

Posamezne vrste programov oz. aktivnosti 
obsegajo naslednje upravičene stroške:
- Materialni stroški: stroški potrošnega mate-

riala za izvajanje programov (npr. žoge, tek-
movalni dresi…), stroški oglaševanja, stroški 
prijav…

- Strokovni kader: stroški nadomestil za delo 
(npr. strošek dela po pogodbi o delu, podje-
mna pogodba, študentsko delo…) in stroški 
nadomestil v zvezi z delom (npr. potni stroški, 

dnevnice) povezanih z izvajanjem izbranih 
programov.

- Najemnina oziroma uporabnina: strošek na-
jema oziroma uporabnine 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 mo-
rajo imeti poravnave vse obveznosti iz naslova 
najema oziroma uporabnine za pretekla leta.

- Tekmovalni stroški: prijavnine oz. članarine 
za vstop v tekmovalni sistem, prevoz na tek-
movanje, 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, va-
rovanja, 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 
01.01.2020 do 31.12.2020.

Neupravičeni stroški so stroški, ki so sofinan-
cirani 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, po-
tnih 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 izva-
jalci športnih programov na območju Občine 
Mokronog-Trebelno:

Na razpis se lahko prijavijo nosilci in izvajalci 
športne dejavnosti:
■ športna društva in klubi, ki so registrirana 

in delujejo v občini in izvajajo javne športne 
programe,

■ zveze športnih društev, ki jih ustanovijo špor-
tna društva s sedežem v občini,

■ pravne osebe, registrirane za opravljanje de-
javnosti 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 kori-

sten namen na področju športa s sedežem v 
občini,

■ samostojni podjetniki, posamezniki, zasebni 
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športni delavci, registrirani za opravljanje 
dejavnosti v športu s sedežem v občini.

■ vsebinska in finančna poročila z vsemi po-
trebnimi 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 prijavitelji 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 organizacij, ki so 
zasnovane tako, da združujejo člane na podro-
čju 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 uresni-
čitev načrtovanih 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 udeležencih programa,

■ v programe vključujejo pretežno občane Ob-
čine Mokronog-Trebelno (več kot 60 %),

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

■ 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 sredstev,

■ so v preteklih letih redno izpolnjevali po-
godbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz 
proračuna Občine Mokronog-Trebelno.
V primeru, da se posamezni športni celoletni 

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 programa lahko 
izbran tudi subjekt, ki nima sedeža v Občini 
Mokronog-Trebelno, izpolnjuje pa ostale pogoje. 
V tem primeru se sofinancira dejavnost za vadeče 
iz Občine Mokronog-Trebelno. 

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

obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi prija-
vitelji),

■ 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 sofi-
nanciranje programov je 36.500 EUR, od tega:
(glej preglednico levo spodaj)

Prijaviteljem, ki bodo predložili neresnične 
in zavajajoče podatke glede prijavljenih progra-
mov (npr. prijavili bodo  neobstoječe programe, 
na sezname uvrstili neobstoječe osebe in podob-
no), bodo zavrnjeni vsi prijavljeni programi.

8. Rok izvedbe oziroma poraba sredstev: 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 
2020.

9. Rok za predložitev prijav in način predlo-
žitve: 

Vloge na javni razpis je potrebno oddati v 
zaprti kuverti najkasneje do 15.4.2020 do 17.00 
ure. Na pošti oddane vloge morajo biti oddane 
priporočeno s poštnim žigom, najpozneje z 
datumom 14.4.2020.

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 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 odpiranjem 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. Pošiljatelji 
vlog, ki ne bodo popolne, bodo pozvani k do-
polnitvi vlog. Vlogo mora pošiljatelj dopolniti 

Zap. št. N A M E N 2020

1. ŠPORTNI PROGRAMI 8.000 €

1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 4.700 €

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

400 €

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)

3.300 €

1.1.3. Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih 1.000 €

1.2. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 2.000 €

1.3.1. Programi športnih društev na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni 
v kakovostni in vrhunski šport 2.000 €

1.3. Šport invalidov 100 €

1.6.1. Občinske športne šole za šport invalidov – celoletni športni programi invalidov 100 €

1.4. Športna rekreacija 1.000 €

1.7.1. Celoletni ciljni športno rekreativni programi 600 €

1.7.2. Pilotski športni programi za krepitev zdravja in dobrega počutja 400 €

1.5. Šport starejših 200 €

1.8.1. Skupinska gibalna vadba starejših in istočasna športna vadba razširjene družine 200 €

2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 500 €

2.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 500 €

3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 1.000 €

3.1. Delovanje športnih društev in zvez 1.000 €

4. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 7.000 €

4.1. Športne prireditve 7.000 €

5. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 20.000 €

5.1. Uporaba športnih objektov za izvedbo programov 20.000 €

5.1.1. Uporaba športnih objektov v občini 19.000 €

5.1.2. Uporaba športnih objektov izven občine 1.000 €

SKUPAJ PROGRAMI 16.500 €

SKUPAJ OBJEKT 20.000 €

SKUPAJ 36.500 €
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v osmih dneh. Če pošiljatelj vloge 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 opra-
vljeno vrednotenje 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 sofi-
nanciranja oz. o zavrnitvi posameznih športnih 
projektov. Na izdano odločbo je možen ugovor, 
ki pa ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vla-
gatelji. 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 obve-
ščeni 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 Mokronog-Trebelno 
ali na internetni strani Občine Mokronog-Trebel-
no: http://www.mokronog-trebelno.si/, do roka 
za oddajo vlog.

13. Dodatne informacije in pojasnila:
Mateja Vrabec, e-naslov: mateja.vrabec@mo-

kronog-trebelno.si .

Številka:  671-0003/2020
Datum:    2.3.2020
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KORONAVIRUS

Spoštovani!

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravja (NIJZ) ves čas spremljamo dogajanje v zvezi z izbruhom novega 
KORONAVIRUSA. Glede na trenutno epidemiološko stanje vam v nadaljevanju posredujemo link do spletnih strani z 
vsemi strokovnimi informacijami in pojasnili, kjer objavljamo aktualne in ključne informacije ter priporočila za zaščito 
zdravja prebivalcev. Vse novosti in podatke bomo tudi redno osveževali in so dostopni na spletni strani 
https://www.nijz.si/sl/pojav-novega-koronavirusa-2019-ncov.

Pošiljamo vam tudi link do spletne strani, kjer se nahajajo gradiva https://www.nijz.si/sl/koronavirus-sars-cov-2-
gradiva, ki smo jih na NIJZ pripravili na temo novega koronavirusa. Dokumenti so v obliki PDF in jih lahko prenesete 
na svoje naprave ter natisnete. 

Za podrobnejša pojasnila in navodila lahko kontaktirate tudi epidemiologa z NIJZ (na telefonski številki 031 646 617 in 
031 619 118, vsak dan med 9.00 in 17.00 uro). 

Z lepimi pozdravi,

Danijela Čutura Sluga, reg. promotor zdravja 
Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Novo mesto
Muzejska ulica 5, 8000 Novo mesto

V kasnejši čas so prestavljeni tudi: 6. dobrodelno kolesarjenje, pohod in tekmovanje v peki na žaru.  


