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Gosta Violeta Bulc in Lojze Peterle.
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ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

Svečana akademija ob prazniku Občine Mokronog-Trebelno
Spoštovana gospa Vlasta Nuss dor fer, prejemniki občinskih
priznanj, častna
občana Stane
Peček in Ja nez
Mejač, gospe in
gospodje, dragi
prijatelji, prisrčno pozdravljeni
na peti slavnostni
prireditvi ob prazniku naše občine.
Občina Mokronog-Trebelno počasi, a z
jasno vizijo gradi na raznolikosti ponudbe
življenja v podeželski občini, s poudarkom
na medgeneracijskem povezovanju, sobivanju
in soodgovornem življenju v skupnosti, pri
čemer nas vodi zaveza ohranjanja tradicionalnih vrednot.
Ob prazniku se radi spomnimo, kaj vse
nam je v preteklem letu uspelo. In zagotovo
je bilo leto 2018 izjemno po tem, da se je
uresničila dolgoletna želja vseh naših občanov, predvsem pa prebivalcev Trebelnega, po
športni dvorani in urejenih zunanjih športnih
površinah, dozidavi tamkajšnje podružnične
šole, čisto blizu je odprtje dodatnih prostorov
vrtca. Vse to so dosežki zaradi katerih lahko
rečem, da je za naše šolarje in za tiste najmlajše, tako v Mokronogu kot na Trebelnem, pa
tudi za tam zaposlene, dobro poskrbljeno.
Priznam, da sem vesel in zadovoljen, da na
vse doseženo občani gledate s spoštovanjem
in ponosom. Morda pa se tudi v tem skriva
delček resnice, ki je vzpodbudil ali pa pripomogel k temu, da je v letu 2018 OŠ Mokronog
pridobila laskavi naslov »najbolj kulturna
šola« v državi. Prav tako pa sem zadovoljen, da vse razpoložljive športne površine
z veseljem uporabljate tudi odrasli občani v
popoldanskem času.
Premaknilo se je tudi v Poslovni coni Puščava – smo v fazi pridobivanja gradbenega
dovojenja za izgradnjo prve faze infrastrukture na območju, kjer je investitor že znan. Z
drugim, prav tako potencialnim investitorjem
pa potekajo dogovori o gradnji nove stanovanjske cone v Mokronogu, s katero bi omogočili mladim, da ostanejo v kraju, vsem, ki v
občini Mokronog-Trebelno vidijo potencial,
pa ponudili priložnost, da se preselijo k nam.
OBČINA MOKRONOG-TREBELNO
Pod Gradom 2
SI-8230 Mokronog
Tel: 07/ 34-98-260
Fax: 07/34-98-269
Spletna stran: www.mokronog-trebelno.si
obcina@mokronog-trebelno.si
OBČINSKI SVET:
• Alojz KOCJAN
• Elizabeta ŽLAJPAH
• Janez BREGANT
• Gregor ŠKOPORC
• Franc GLUŠIČ

•
•
•
•
•
•

Na drugi strani so zaradi teh naložb obstale
investicije na cestnem področju, ki jim bomo
v prihodnje posvetili več pozornosti, saj želimo zagotoviti večjo varnost vseh udeležencev
v cestnem prometu.
V skoraj poldrugem desetletju delovanja
občine smo dokazali, da znamo obnavljati vso
lokalno infrastrukturo, graditi stavbe, urejati
športne površine, posodabljati prometne povezave. Izjemni smo pri vzpostavljanju dobrih
razmer za razvoj športa, kulture in drugih
prostočasnih dejavnosti, ki, k sreči, v zadnjih
letih spet dobivajo nov zagon. Predvsem pa
se lahko veselimo povezanosti in dobrega
sodelovanja med občani, kar pomeni sožitje
med ljudmi, ki nam ga je uspelo vzpostaviti.
Vsak začetek leta prinese s seboj občne
zbore društev, ki se jih rad in, če le morem,
udeležim. Tam srečam stare znance, tiste, ki
se že dalj časa trudite, da se v našem prostoru
dogajajo različne aktivnosti, vidim pa tudi vse
več novih obrazov, česar se najbolj razveselim.
Novi, neobremenjeni in energični ljudje v
kombinaciji z izkušnjami in znanjem starejših
članov so zagotovilo, da bo vsako društvo
lahko uspešno izpeljalo zastavljene programe,
prireditve, dogodke, izobraževanja ... Z menjavami vodstva društev prihaja nov zanos,
nova energija, ki navdušuje. Zato občina z
veseljem stoji ob strani vsem društvom, tako
s finančno kot z moralno podporo.
V gasilskih društvih, vinogradniških društvih, športnih društvih, Rdečem križu, veteranskih združenjih, kulturnem in turističnem
društvu, med pevci, upokojenci je živahno in
prijetno. In ob tej priložnosti vas, dragi občani
in občanke, vabim, da se še v večjem številu
pridružite kateremu od društev, da izpostavite
svoje ideje, želje, pričakovanja in jih pomagate uresničiti. Ko vsak posameznik društvu
in okolju da največ, kar lahko, ko se veseli
novega, ko je radodaren s pohvalo in iskreno
zahvalo, ko ne pričakuje več, kot da, ampak
z zanosom in vero v skupni uspeh sodeluje,
takrat pišemo uspešne zgodbe povezovanja in
sodelovanja, ki dajejo upanje v dober, boljši
jutri. Še več: takšna vključenost posamezniku
daje vrednost in osebno zadoščenje danes, v
tem trenutku. Ponos, da je del lepe zgodbe, s
katero spreminja svoje življenje in življenja
prijateljev, znancev, občanov.
Prav vsakemu prostovoljcu zato iskrena

hvala, za vsako minuto, ki ste jo namenili
sodelovanju v katerem od naših društev, za
doseganje skupnih ciljev, za soustvarjanje
pestrega življenjskega vsakdana v naši občini.
Ponosni smo lahko na številne prireditve,
ki v Mokronog privabijo tudi obiskovalce
od drugod. Zagotovo lahko tu omenim
Mednarodni festival (ah), TE ORGLICE, ki
je letos doživel že 20. izvedbo, na odru pa sta
hkrati na orglice zaigrala evropski poslanec
in naš častni občan Lojze Peterle in evropska
komisarka Violeta Bulc. Bil je edinstven,
neponovljiv galsbeni trenutek. K nam radi
pridejo tudi kolesarji, pohodniki in odbojkarji, pred nami je trideseta Kresna noč, katere
program se bo zaradi jubilejne obletnice,
odvijal kar dva dni ... skratka, že velikokrat
smo dokazali, da zmoremo izpeljati odmevne
prireditve in tega si želim tudi v prihodnje. S
takšnimi prireditvami ponesemo ime naše
občine širom po Sloveniji in tudi v tujino,
kar je gotovo ključno za našo prepoznavnost
in razvoj turističnih priložnosti. Ponudba
za družinske izlete, pohodniške poti, zeleni
turizem, turizem v zidanicah, pa so naši izzivi za prihodnje. Gradili bomo na turistični
ponudbi podeželske občine, kjer bivajo dobri
in srčni ljudje in kamor se bodo turisti še
večkrat vrnili.
Občinski praznik je priložnost za zahvalo.
Zato podjetnikom in gospodarstvenikom, ki
ste ostali in razširili svoje dejavnosti in s tem
omogočili nova delovna mesta, vodstvom in
članom naših društev, sodelavcem občinske
uprave in članom občinskega sveta, in vsem
tistim posameznikom, ki delate spremembe
na boljše – iskrena HVALA.
Iskrena hvala pa tudi prejemnikom letošnjih občinskih priznanj za to, ker ste, in ob
tem tudi iskrene čestitke.
Vam, spoštovane občanke in občani, pa ob
našem prazniku želim, da ste vedno in povsod
ponosni na to, od kod prihajate, in na to, kaj
ste, kaj smo s trdim delom in vztrajnostjo
dosegli. Ko stojimo vzravnano, hodimo pokončno in imamo vsaj malo upanja, potem je
vsaka pot do cilja enostavnejša, lepša, varnejša. Če bomo ponosni nase, bodo naše uspehe
prepoznali tudi drugi.
Hvala, ker praznujete z nami, in na svidenje
spet prihodnje leto.
Anton Maver, župan

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

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

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

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MIRNSKA
DOLINA:
• Brigita KALČIČ, 07/34 98 267,
inspektorat@mokronog-trebelno.si
• Niko AVGUSTINČIČ, 07/34 98 271
• David KOSTAJNŠEK, 07/34 98 271
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Listina OŠ Mokronog, priznanje Marti Pančur
dejavnost, ki učence spodbuja
k umetniškemu izražanju na
številnih področjih v šoli in
izven nje.

Občinski svet občine MokronogTrebelno je na predlog odbora
za priznanja sklenil, da priznanje
Občine Mokronog-Trebelno v
letu 2019 prejme Marta Pančur.

Natančno 13 let potem, ko
je začel veljati Zakon o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij, s katerim je
bila ustanovljena tudi Občina
Mokronog-Trebelno, sta župan
Anton Maver in direktorica
občinske uprave Mojca Pekolj
petič podelila občinska priznanja. Letos listino in priznanje.
Listino je prejela Osnovna šola
Mokronog – prevzela jo je
ravnateljica Zvonka Kostrevc,
priznanje pa zdravnica Marta
Pančur.

Listino Občine MokronogTrebelno za leto 2019 prejme
Osnovna šola Mokronog.

Osnovna šola Mokronog je
javni zavod, katerega ustanovitelj je Občina Mokronog-Trebelno, pod njenim okriljem pa
delujeta tudi Podružnična šola
Trebelno in vrtec Mokronožci.
Številne kulturne prireditve v

vrtcu, šoli in izven nje združujejo otroke vrtca, učence,
učitelje in celotno šolo s starši
in okoljem.
Šola je prepoznavna po bogati
lutkarski in gledališki dejavnosti, likovnem, glasbenem,
pevskem in plesnem ustvarjanju
ter spoznavanju in ohranjanju
kulturne dediščine. Vsi otroci
imajo številne priložnosti, da
pokažejo svoje talente na različnih prireditvah. Ob tem na
šoli razvijajo tudi večjezičnost
- poleg materinščine se učenci
učijo še angleščine, nemščine
in španščine.
Osnovna šola se lahko pohvali z uspehi otrok na različnih
tekmovanjih, prav tako z uspešnim sodelovanjem v projektih
in na natečajih. Že leta 2014
je šola za raznoliko kulturno
ustvarjanje prejela naziv »Naj
kulturna šola« med malimi in
podružničnimi šolami, kar ji
je dalo spodbudo za naprej.
Udeležba na revijah, natečajih
in različnih kulturnih srečanjih
ter število kulturnih prireditev
za šolo in za širšo javnost je nad
povprečjem, zato je Javni sklad
Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti šoli lani podelil naziv
Najbolj kulturna slovenska šola
leta 2018.
Osnovna šola Mokronog z
vrtcem Mokronožci in Podružnično šolo Trebelno prejme
Listino Občine Mokronog-Trebelno za leto 2019 za raznoliko in razvejano kulturno

Zdravnica Marta Pančur je
z delom začela pred 25 leti in
danes skrbi za 2300 pacientov.
Ves čas si neutrudno prizadeva
izboljševati ali vsaj ohranjati
zdravstveno stanje občanov.
Pacienti najprej opazijo njeno
sposobnost empatije, prijaznost
in dostopnost. Ljudje ji z veliko
mero sproščenosti zaupajo
svoje težave, tudi tiste, ki niso
nujno povezane z zdravstvenim
stanjem. Kot zdravnica si za pacienta vzame čas, poskuša rešiti
njegove težave ter nanj prenesti
svojo pozitivno energijo, ki je
nikoli ne zmanjka.
Kljub omejitvam zdravstvenega sistema je vedno ljubezniva in ustrežljiva. Nikoli ji ni odveč podaljšati delovnega časa, če
jo bolniki še čakajo v čakalnici,
na poti domov pa obišče tiste,
ki se ne morejo pripeljati v ambulanto. Če se zgodi nesreča v
bližini, takoj pomaga, s čimer
skrajša dostopni čas in bistveno
poveča uspešnost intervencije.
Skupaj z zdravstvenim tehnikom skrbi za ustrezno opremljenost in urejenost ambulante.

Po njuni zaslugi je ordinacija
opremljena s priročnim laboratorijem, s profesionalno opremo
za merjenje življenjskih funkcij
in za oživljanje, referenčna
diplomirana medicinska sestra
pa skrbi za zdravstveno preventivo prebivalcev Mokronoga
in okolice. Sodelavca pravita,
da si takega vodjo tima lahko
samo želiš.
Marta se zaveda pomena
nenehnega izobraževanja in v
svoje delo vnaša nove strokovne doktrine. Pred nedavnim je
začela izvajati tudi antikoagulantno ambulanto, s čimer je
omogočila pacientom, ki imajo
težave s strjevanjem krvi, da
lahko preglede opravijo bliže
doma in jim ni treba večkrat
mesečno odhajati na pregled v
Trebnje.
Izjemni čut za sočloveka in
zavedanje, da samo zaupanje
med zdravnikom in bolnikom lahko prinese uspehe pri
zdravljenju, opažajo tudi njeni
pacienti, ki ji v anketah že vrsto
let zapored namenjajo najvišje
ocene.
Marta Pančur, dr. med.,
spec. spl. med., prejme priznanje Občine Mokronog-Trebelno za leto 2019 za 25-letno prizadevanje za ustrezno
opremljenost ambulante v
Mokronogu in nesebično skrb
za preventivo in izboljšanje
zdravstvenega stanja občanov.

>>
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Tomaž Rožanec in Sandi Ravbar

Špela Lampret, Jernej Korbar in Sara Zajc

Ana Avšič, Tilen Artač in Zoltan Peter

OPO Trebnje

>>
Na letošnji svečani akademiji
ob prazniku Občine MokronogTrebelno je bila častna gostja
Vlasta Nussdorfer, donedavna
varuhinja človekovih pravic, ki
je v svojem govoru poudarila,
da jo veseli polna dvorana, da
jo navdušuje pester in živahen
društveni utrip in povezanost
med dobrimi ljudmi.
Župan Anton Maver pa se je
ozrl na največje uspehe prete-

Trebanjske mažorete

OPZ OŠ Mokronog

klega leta in spomnil na pomen
pestrega društvenega in družabnega življenja, ki v zadnjih
letih dobiva nov zagon (govor
si lahko v celoti preberete v
rubriki Dober dan).
Za kulturni utrip na slavnostni akademiji so poskrbeli
Šolski mladinski pevski zbor
Osnovne šole Mokronog, ki ga
vodi zborovodkinja Jelka Gregorčič Pintar, in učitelji Glasbene šole Trebnje, povezovala je

Petra Krnc Laznik, obiskovalce
pa so pred začetkom prireditve
na ploščadi pred Upravno-kulturnim središčem Mokronog
pozdravili člani Občinskega
pihalnega orkestra Trebnje in
Trebanjske mažorete.
besedilo: P. K. L.,
fotografije: G. L.
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Pavlu Železniku in Elizabeti Žlajpah priznanje CZ

Letošnja prireditev ob dnevu civilne zaščite je za Dolenjsko in
Belokranjsko regijo potekala 4. marca v Črnomlju.
Na prireditvi, ki so jo gostitelji obogatili z bogatim kulturnim programom, je

uvodoma pozdravil Andrej Kavšek, župan
občine gostiteljice, slavnostni govornik pa

je bil Janez Petrovič, vodja Izobraževalnega
centra za zaščito in reševanje Ig. Sledila je
podelitev priznanj CZ posameznikom in
organizacijam, ki delujejo v sistemu varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Med prejemniki je bil na predlog Občine
Mokronog-Trebelno podeljen BRONASTI
ZNAK CZ gasilcu PGD Mokronog Pavlu
ŽELEZNIKU za požrtvovalno in uspešno
opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, SREBRNI ZNAK CZ pa Elizabeti
ŽLAJPAH, dr. med. iz Zdravstvenega doma
Trebnje za dolgoletno delo na področju
zdravstvene oskrbe, usposabljanja krajanov s temeljnimi postopki oživljanja in
pomoči reševalnim enotam ob najrazličnejših nesrečah.
Z bronastim znakom CZ je bil odlikovan
tudi Janez UHAN, poveljnik GZ Trebnje
ter Prostovoljno gasilsko društvo Šentrupert z zlatim znakom CZ ob 120. obletnici
delovanja društva.
Svečane podelitve se je udeležil tudi
župan Občine Mokronog-Trebelno Anton
Maver ter predsednik in podpredsednik GZ
Trebnje, Janez Bregant in Milan Kastelic.
Vsem ISKRENE ČESTITKE.
Besedilo in fotografija:
Gasilska zveza TREBNJE

Poročilo s sej Občinskega sveta
Občinski svet v novi sestavi, izvoljen je bil
na lokalnih volitvah 18. 11. 2018, se je 5.
decembra 2018 sestal na 1. konstitutivni
seji.
Že 19. decembra 2018 je opravil 2. redno
sejo Občinskega sveta Občine MokronogTrebelno. Na dnevnem redu druge seje
so bile 3 točke. Na seji so bili prisotni vsi
člani (11).
 Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno je imenoval naslednje člane
Nadzornega odbora in druga delovna
telesa občinskega sveta:
1. V Nadzorni odbor so imenovani:
• mag. Jerneja Dragan, Zvonko Preskar,
Anne Marie Valentar.
2. V Komisijo za statut in poslovnik so
imenovani:
 predsednik – mag. Franc Glušič,
 člani: Janez Bregant, Štefan Povšič, Dejan
Jerele, Ana Vene.
3. V Odbor za proračun in finance so

imenovani:
 predsednica – Snežka Bizjak,
 člani: Franc Dragan, Dejan Jerele, Matija
Žlajpah, Pavel Železnik.
4. V Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo so imenovani:
 predsednik – Marjan Starič,
 člani: Gregor Škoporc, Ana Vene, Niko
Slak, Martin Starič.
5. V Odbor za družbene dejavnosti so
imenovani:
 predsednik – Marko Kostrevc,
 člani: Mitja Sluga, Gregor Škoporc, Jan
Jankovič, Vid Zupančič.
6. V Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo
in turizem so imenovani:
 predsednik – Janez Bregant,
 člani: Marjan Starič, Štefan Povšič, Tilen
Meglič, Anton Bulc.
7. V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu so imenovani:
• Janez Bregant– Občinski svet,
• Aleš Jarc – Komunala Trebnje,
• Janez Mirtič– Policijska postaja Trebnje,

• Marica Tratar – OŠ Mokronog, mentorica,
• Marko Kostrevc – OŠ Mokronog, svet
staršev,
• Jure Lindič – združenje šoferjev,
• Elizabeta Žlajpah – ZD Trebnje.
8. V Uredniški odbor glasila ODSEV so
imenovani:
1. Stanislav Peček – glavni urednik,
2. Petra Krnc Laznik – namestnica glavnega
urednika,
3. mag. Jerneja Dragan, Sandra Fišter, Dragica Ribič – članice,
4. Mojca Pekolj – predstavnica Občinske
uprave,
5. Vesna Magovec Regent – lektorica.
9. V Odbor za priznanja je s strani Občinskega sveta imenovana:
Snežka Bizjak – kot predsednica.
10. V Odbor za razpolaganje s sredstvi
požarnega sklada so imenovani naslednji:
• Alojz Dragan, Franc Kržič in Mojca Pekolj.

>>
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>> 30. januarja 2019 je Občinski svet opra-

vil svojo 3. redno sejo Občinskega sveta.
Na seji so bili prisotni vsi člani (11), na
dnevnem redu pa je bilo 12 točk. Sprejeli
so rebalans proračuna za letošnje leto in
prvič obravnavali predlog proračuna za
prihodnje leto.
I. Prihodki se povečujejo, glede na sprejeti
proračun za leto 2019 za 19,3 %, odhodki
se povečujejo 16,6 %. Pri pripravi gradiva
so se upoštevala priporočila Ministrstva za
finance glede planiranja realnih prihodkov
kot tudi odhodkov. V letu 2019 je predvidena tudi zadolžitev v višini 328.368 €, in
sicer 200.000 € pri domači banki in 128.368
€ povratnih (kreditnih) sredstev pri državi.
Gre za ugoden dolgoročni kredit (obrestna
mera je 0 %), le-ta sredstva se ne bodo štela
v kvoto zadolževanja. Podrobno so bile
predstavljene spremembe proračunskih
postavk. Sprejeti so bili SKLEPI: Občinski
svet Občine Mokronog-Trebelno je sprejel
Odlok o rebalansu A proračuna Občine
Mokronog-Trebelno za leto 2019. Sprejet
je bil letni načrt ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Mokronog-Trebelno za leto 2019. Sprejet je bil predlog
Odloka o proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2020; o predlogu proračuna za leto 2020 se skladno s sprejetim
poslovnikom Občinskega sveta opravi
30-dnevna javna razprava, ki bo potekala
v mesecu marcu.

II. Pri točki Premoženjsko pravne zadeve
je Občinski svet obravnaval 6 zadev:
O d l o č a l j e o o d k u p u c e s t n i h
zemljišč_k.o. Laknice:
SKLEPI:
• Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno sprejme sklep o ukinitvi statusa
javnega dobra v predloženi vsebini.
• Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno v skladu s predlogom odobri

razpolaganje z nepremičnino parc. št.
3897/1 k.o. Laknice.
• Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno v skladu s predlogom odobri nakup zemljišč parc. št. 1730/22, 1730/20,
1730/26, 1730/40, 1730/30, 1730/33,
1730/36 in 1730/38, vse k.o. Laknice.
 Odločal je o odkupu zemljišč v Poslovni
coni Puščava.
SKLEP:
Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno
v skladu s predlogom potrdi nakup zemljišč
parc. št. 2459 in del parc. št. 3206, obe k.o.
Bistrica.
 Odločal je o prodaji stavbnega zemljišča
v PC Puščava.
SKLEP:
Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno
v skladu s predlogom potrdi prodajo zemljišča del parc. št. 2460 k.o. Bistrica po metodi
javnega zbiranja ponudb.
 Odločal je o prodaji kmetijskih in gozdnih zemljišč.
SKLEP:
Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno v skladu s predlogom odobri prodajo
gozdnega in kmetijskega zemljišča parc.
št. 845/4 k.o. Laknice in parc. št. 3465/7
k.o. Malkovec po postopku, določenem z
Zakonom o kmetijskih zemljiščih.
 Odločal je o prodaji nepremičnin na
Trebelnem 33.
SKLEP:
Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno v skladu s predlogom odobri prodajo
solastniškega deleža na nepremičninah
parc. št. 891, 893/1, 893/2 in 893/3, vse k.o.
1415-Trebelno, po postopku, določenem z
Zakonom o kmetijskih zemljiščih.
 Odločal je o Predlogu ukinitve statusa
javnega dobra in odločanje o razpolaganju z zemljišči na podlagi menjave:
SKLEPA:
• Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno sprejme sklep o ukinitvi statusa

javnega dobra v predloženi vsebini.
• Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno daje soglasje k menjavi zemljišč
parc. št. 2127/2, 2127/7, 2127/14, vse k.o.
Staro Zabukovje, ki predstavljajo opuščeno javno pot, za zemljišča parc. št.
1564/4, 1567/2, 1603/2, 1606/5, 1606/7,
1606/8, 1620/7, vse k.o. Staro Zabukovje, po katerih poteka občinska cesta, z
doplačilom razlike v vrednosti zemljišč
v višini 911,00 €.
III. Občinski svet je sprejel Letni program
športa, Letni program kulture in Letni
program socialnega varstva v Občini
Mokronog-Trebelno, za leto 2019.
IV. Cene programov v Vrtcu Mokronožci
v Občini Mokronog-Trebelno od 1. 2. 2019
znašajo:
 dnevni program (6–9 ur)
prva starostna skupina
starostno kombinirana skupina
druga starostna skupina
druga starostna skupina –
homogena skupina

501,88 € /
otroka mesečno
413,76 € /
otroka mesečno
362,09 € /
otroka mesečno
388,11 € /
otroka mesečno

Povečanje cene programov vrtca je posledica dviga plač v javnem sektorju. Ostali
stroški se ne povečujejo, dvig cene programov vrtca je posledica izključno dviga plač.
V. Občinski svet je sprejel nov Pravilnik
o sofinanciranju dejavnosti na področju
turizma in prireditev v Občini Mokronog-Trebelno.
VI. Občinski svet se je seznanil s sklepom
župana o imenovanju Franca GLUŠIČA za
podžupana Občine Mokronog-Trebelno.
Direktorica OU
Mojca Pekolj

Obvestilo - bankomat v Mokronogu
Glede na pritožbe občanov zaradi nedelovanja bančnega avtomata v Mokronogu je Občinska uprava pisno zaprosila NLB za
pojasnila. Banka nam je posredovala naslednji odgovor:
»V obdobju zadnjega pol leta je na bankomatu, ki stoji na lokaciji Gubčeva 33, Mokronog dejansko enkrat zmanjkalo gotovine,
in sicer 20.11.2018 ob 15.20. Bankomat je bil napolnjen naslednje jutro ob 7.38 uri. Nedelovanje zaradi okvar bankomata je bilo v
tem času 7 krat, dve najdaljši sta bili čez vikend (ko je BA prenehal delovati v petek popoldne oz. soboto dopoldne) 28.9. in 3.11.2018.
Vse ostale okvare so bile odpravljene isti dan oz. najkasneje naslednji dan dopoldne, v kolikor je do okvare prišlo v popoldanskem
ali večernem času.«
Prejeli pa smo tudi informacijo, da je zamenjava bankomata predvidena v drugi polovici letošnjega leta, kar bo Občinska
uprava spremljala.
Občinska uprava
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Poročilo o kakovosti pitne vode iz javnih in »Stanovanjska cona
zasebnih vodovodnih sistemov v letu 2018
ob Florijanski cesti«
cev za mikrobiološke preiskave,
Upravljalec sistema oskrbe s pitno
v Mokronogu – novogradnja
od tega sta bila dva neskladna. Na
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 2018. Osnovna naloga upravljavca
vodovodnih sistemov je zagotavljanje
varne oskrbe s pitno vodo, k čemur
prištevamo zagotavljanje nemotene
oskrbe s pitno vodo, in njene zdravstvene ustreznosti pri uporabnikih. Nadzor
nad zdravstveno ustreznostjo pitne
vode smo izvajali na podlagi utečenega notranjega nadzora po postopkih
HACCP sistema. Ta omogoča pravočasno prepoznavanje mikrobioloških,
kemičnih in fizikalnih tveganj, ki lahko
predstavljajo potencialno nevarnost za
zdravje ljudi, izvajanje 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 Republike Slovenije, ki
nadzira delo upravljavcev vodovodnih
sistemov.
Poleg upravljanja javnih vodovodnih
sistemov smo strokovno pomagali
upravljavcem zasebnih vodovodnih
sistemov, s katerimi imamo sklenjene
pogodbe, na podlagi katerih skrbimo
predvsem za kakovost vode in notranji
nadzor sistemov.

Poročilo o odvzetih vzorcih iz javnih
vodovodnih sistemov
Na javnem vodovodnem sistemu:
S Mokronog je bilo odvzetih 18 vzor-

kemijske preiskave je bilo odvzetih
5 vzorcev, ki so bil vsi skladni.
S Trebelno je bilo odvzetih 7 vzorcev
za mikrobiološke preiskave in 5
vzorcev na kemijske preiskave, ki so
bili vsi skladni.
S Radulja so bili odvzeti 3 vzorci za
mikrobiološke preiskave in 1 vzorec
na kemijske preiskave, ki so bili vsi
skladni.
S Jagodnik sta bila odvzeta 2 vzorca za
mikrobiološke preiskave od tega je bil
eden vzorec neskladen. Za kemijske
preiskave je bil odvzet 1 vzorec, ki je
bil skladen.
S Trebnje je bilo odvzetih 26 vzorcev
za mikrobiološke preiskave in 7 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:
S Češnjice pri Trebelnem so bili odvzeti
4 vzorci za mikrobiološke preiskave
in 1 vzorec za kemijske preiskave, ki
so bil vsi skladni.
S 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.
S Velika Strmica so bili odvzeti 3 vzorci za mikrobiološke preiskave, od
tega je bil eden vzorec neskladen. Za
kemijske preiskave sta bila odvzeta 2
vzorca, od tega je bil eden neskladen
zaradi povišane motnosti vode.
Glede na to, da se pri preskušanju pitne
vode ugotavlja prisotnost kemijskih in
indikatorskih mikrobioloških parametrov, lahko podrobnejša pojasnila
v zvezi s kakovostjo pitne vode in
varnostjo vodooskrbe pridobite na
sedežu Komunale Trebnje d.o.o. ali na
telefonski št. 07 /34 81 260.
Pripravil: Marko Povše
Direktor: Stanko Tomšič

(poziv mladim družinam in drugim interesentom)
Mokronog je občinsko središče s širšim zaledjem prebivalstva. V zadnjih
letih napreduje v svojem razvoju, kar se kaže tudi v povečanem interesu po
stanovanjski gradnji, zlasti za mlade družine. Območje ob Florijanski cesti je
lokacija na vstopu v naselje, je pretežno ravninska, ima kvalitetno jugozahodno orientacijo, je lahko dostopna, ter v bližini centra naselja z oskrbno
storitvenimi in drugimi dejavnostmi. V zadnjem času se je pokazal interes
za gradnjo, zato je Občina Mokronog-Trebelno sprejela Občinski podrobni
prostorski načrt za Stanovanjsko območje ob Florijanski cesti v Mokronogu
(v nadaljevanju: OPPN) z namenom, da se območje ustrezno uredi.
Lokacija se nahaja na severnem robu ureditvenega območja naselja
Mokronog, ki je namenjena gradnji prostostoječih enodružinskih
stanovanjskih stavb. Območja je predvideno za gradnjo in oblikovanje
parcel novih stanovanjskih stavb – enodružinskih hiš, gradnjo in urejanje
prometnega omrežja, ostale infrastrukture ter zelenih površin. Zasnova
območja je vezana v precejšnji meri na ustrezno zasnovo pozidave, s
pravilno orientacijo objektov ter ustreznimi odmiki od cestnega omrežja,
zlasti državnega. Pozidava z novimi stanovanjskimi stavbami je umeščena v
zazidalne otoke (kareje), ki so med sabo ločeni z infrastrukturnimi koridorji
v katerih je poleg prometnega omrežja prostor rezerviran tudi za lociranje
komunalno – energetskih vodov. Urejene bodo javne zelene površine, kjer
se uredijo sprehajalne poti in površine z igrali za otroke.
Nove stanovanjske stavbe so predvidene kot individualne enodružinske
hiše z možnostjo opravljanja mirne, nemoteče dejavnosti.
Velikost obravnavanega območja je približno 3,4 ha. Območje je danes
nezazidano in neporaščeno. Raba zemljišč so travniki in njive. Velikost
posamezne parcele bo znašala od 700 m2 do 1.100 m2. Predvidena je gradnja 20 novih stanovanjskih objektov.
Prednosti lokacije:
- ugoden ravninski relief na pretežnem delu območja;
- lega na robu urbanega naselja, dostop do oskrbno - storitvenih funkcij
naselja (trgovina, pošta,…);
- neposredna bližina stanovanjskega dela naselja;
- v bližini z gozdom poraslega pobočja – ugodne bioklimatske razmere;
- bližina glavnih prometnih povezav ter potekov komunalno – energetskih infrastrukturnih vodov.
Občina Mokronog-Trebelno se intenzivno dogovarja tudi s potencialnim
graditeljem, ki bi prevzel v izgradnjo tudi celotno infrastrukturo na območji
stanovanjske cone.
Glede na navedeno, Občina poziva vse zainteresirane občane, predvsem
mlade družine in druge, ki imajo v prihodnjih letih željo in namen zgraditi
stanovanjski objekt v stanovanjski coni Mokronog, da podajo informativni
interes (IZJAVO) na obrazcu, ki je priložen temu pozivu na spletni strani
www.mokronog-trebelno.si.
V skladu s terminskim planom in zadostnim številom interesentov, bi se
lahko gradnja prvih stanovanjskih objektov pričela že v letu 2020. Zato je
Občina Mokronog-Trebelno pričela z zbiranjem predlogov zainteresiranih
graditeljev. Predloge pričakujemo na obrazcu - do zapolnitve oz. najkasneje do 31.12.2019. Izpolnjene obrazce lahko oddate osebno ali na
elektronsko pošto: obcina@mokronog-trebelno.si
OBČINSKA UPRAVA OBČINE MOKRONOG-TREBELNO
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Samooskrba
z električno energijo
Sončna energija je trajni vir energije z
ogromnim potencialom, ki ga z domačo
sončno elektrarno lahko izkoristimo za
samooskrbo in energetsko neodvisnost
svojega doma. Bistvo sončnih elektrarn
je predvsem v tem, da bistveno zmanjšamo račun za električno energijo, z
vidika okolja ohranjamo okolje čisto in
smo ekološko ozaveščeni.
Samooskrba s sončno energijo je proizvajanje lastne električne energije z mikro
sončno elektrarno, ki je priključena na
notranjo nizkonapetostno električno
inštalacijo stavbe in s katero pokrivamo
lastno porabo električne energije. Na
podlagi trenutno veljavne zakonodaje si
lahko postavimo sončno elektrarno do
11kW moči.
Ker se module v večini primerov namešča na strehe objektov, je potrebno najprej
preveriti streho objekta, na katerem
želimo zgraditi domačo mikro sončno
elektrarno. Pri tem imajo ključno vlogo
naklon in usmeritev strehe ter njena uporabna površina brez morebitnih ovir, kot
so drevesa, sosednje stavbe, dimniki …,
ki zaradi morebitnega senčenja zmanjšajo
optimalno površino strehe. Najbolj optimalno delovanje domače mikro sončne
elektrarne si zagotovimo, če module namestimo na južni del strehe z naklonom
od 30 do 35 stopinj.
Ker je sončna elektrarna namenjena
pokrivanju le lastnih potreb, se viški in
manki uravnavajo prek omrežja, ki deluje
kot neke vrste shranjevalnik energije,
tako da ni motenj pri oskrbi z energijo.
V obdobjih visoke osončenosti namreč
domača sončna elektrarna proizvaja več
energije, kot se jo porabi, in tako viške
oddaja v omrežje. V obdobjih nizke
osončenosti pa sončna elektrarna ne
proizvaja dovolj energije, zato jo prejemamo iz omrežja. Razlika med prevzeto in
oddano električno energijo se obračuna
na koncu koledarskega leta, pri čemer se
morebitna presežna količina proizvedene
električne energije neodplačno prenese
v last dobavitelja. Odjemalec torej od
presežka nima koristi, manko energije
na letni ravni pa je treba dokupiti. Zato je
najbolj optimalno postaviti elektrarno, ki
bo letno proizvedla približno toliko, kot
jo gospodinjstvo porabi.
Pri samooskrbni ne gre za opravljanje
pridobitne dejavnosti, tako tudi ne bo

prodaje električne energije, zato tudi ni
potrebe po registraciji fizičnih oseb za
opravljanje dejavnosti. Pred priklopom
naprave za samooskrbo je vseeno potrebno pri elektro-operaterju pridobiti
soglasje za priključitev ter skleniti pogodbo o samooskrbi z izbranim dobaviteljem
električne energije.
Imetnik sončne elektrarne s strani
dobavitelja električne energije mesečno
prejema račune, ki pa so nižji, kot so bili
pred zagonom sončne elektrarne, in sicer
za energijo in omrežnino. Omrežnina
na računu za elektriko namreč predstavlja precej velik delež, če pa imate svojo
sončno elektrarno, se plača samo za del,
ki predstavlja razliko med odvzeto in
oddano električno energijo. Na mesec se
tako dobavitelju plačuje samo še stroške,
vezane na obračunsko moč v višini približno 20 evrov.
Sončno elektrarno je treba posebej
zavarovati, saj zavarovanje objekta, na
katerem je postavljena, ne krije škode na
elektrarni. Največja nevarnost je požar, ki
pomeni večjo ogroženost ne le za sončne
celice, temveč tudi za sam objekt.
Potem ko je sončna elektrarna nameščena, je treba na podlagi Pravilnika o
požarnem redu izdelati ustrezen požarni
načrt, ki mora biti obešen na vidnem mestu, z njim pa je potrebno seznaniti tudi
območno gasilsko enoto.
Termin samooskrba s sončno energijo
ni najbolj posrečen, saj v praksi ne gre
za čisto samooskrbo. Kot je bilo že prej
omenjeno, se lastniki sončnih elektrarn
brez pomoči javnega omrežja ne bi mogli
samooskrbovati z elektriko. Distribucijsko omrežje torej deluje kot hranilnik
– omogoča oddajo viškov proizvodnje
elektrike ter možnost odjema elektrike,
ko je sončne elektrarne ne proizvajajo
oziroma je ne proizvajajo dovolj.
Energetska prihodnost je na dolgi rok
le še v obnovljivih virih energije. Sončna
energija je postala ena izmed najcenejših
alternativ izmed vseh. Glede na to, da je
cena električne energije v zadnjih desetih
letih rastla, se lahko pričakuje, da bo
cena rastla še naprej. Odločitev za sončno
elektrarno je vsekakor smotrna, saj lahko
vso potrebno elektriko gospodinjstvo proizvede samo in si zagotovi neodvisnost od
naraščanja cen na trgu.
Jerneja Dragan

Konzorcij
turizem v
zidanicah
vabi lastnike
zidanic
da se
pridružijo
k trženju
dolenjskih
zidanic
Na Dolenjskem je bil leta 2010 ustanovljen Konzorcij Turizem v zidanicah. Osnoven namen Konzorcija je trženje zidanic.
Zidanice, skupaj z vinogradi, predstavljajo
zaščitni znak dolenjske pokrajine. Po nekaterih ocenah imamo v vinorodni deželi
Posavje več kot 15.000 zidanic. Glede na
njihovo uporabnost in urejenost, je večina
teh zidanic mnogo premalo izkoriščenih.
V teh osmih letih so naše zidanice doživele že kar lepo prepoznavnost, ne samo
v Sloveniji, ampak tudi v tujini. Samo v
zadnjem letu smo zabeležili 40% porast
nočitev. Zato vas vabimo, da se priključite
obstoječim 40 ponudnikom.
Kako vključite svojo zidanico v turistično
ponudbo? Zelo enostavno: prijavite se na
Kompasu Novo mesto, kjer izrazite željo po
priključitvi v Konzorcij. Ekipa Kompasa vas
potem obišče na terenu in svetuje, kaj še potrebujete, kako se lahko registrirate, kakšno
dokumentacijo potrebujete… Opozarjamo
vas, da je trenutno v veljavi zelo ugodna
možnost legalizacije nelegalnih objektov,
ki jo vsekakor velja izkoristiti.
Obstajajo zelo različne možnosti registracije: lahko imate dopolnilno dejavnost
na kmetiji, lahko ste registrirani kot samostojni podjetnik, lahko pa enostavno oddate
zidanico v najem Kompasu Novo mesto,
ki poskrbi za vso potrebno administracijo,
trženje, denarne tokove, prijavo gostov…
Na koncu meseca vam iz Kompasa nakažejo mesečno najemnino, za čas ko so bili v
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zidanici gostje, ter odvedejo dohodnino in turistično takso – zelo
preprosto. Vaša je le skrb za čiste prostore, okolje in dobrodošlico
za goste, ki pridejo v vašo zidanico. Imamo tudi čedalje več interesentov, ki so oddaljeni od zidanice (morda iz Ljubljane ali drugih
slovenskih krajev). Za take primere razmišljamo, da bi v Kompasu
organizirali tudi čistilni servis in recepcijo. Skratka, variant in

rešitev je veliko, potrebna je le volja. Statistike zidanic so čedalje
bolj spodbudne: lani je bilo 5 zidanic zasedenih več kot 100 dni,
2 zidanici po tri mesece, 3 zidanice 2 – 3 mesece, 5 zidanic 1 – 2
meseca, 10 zidanic 20 – 30 dni…
Z oddajanjem zidanic v najem seveda ničesar ne izgubite. Še
vedno je zidanica vaša, lahko jo uporabljate tako kot do sedaj,
edino v času bivanja gostov ste malo manj navzoči, seveda pa
lahko postorite vsa potrebna dela okoli nje (škropljenje, košnja…).
Vedno imate tudi možnost, da blokirate zasedenost, če zidanico
potrebujete sami, če imate kakšne obiske, praznovanja in podobno.
V zidanice prihajajo zelo kulturni gosti, ki cenijo mir in lepoto
naših vinskih goric. V osmih letih izvajanja te dejavnosti nismo
še nikoli imeli nobenega incidenta ali namerno povzročene škode.
Mnogokrat gostje zapustijo zidanico najmanj tako čiste, kot so jih
prejeli… Seveda pa naši gosti običajno zelo radi konzumirajo tudi
cviček in ostala vina, kar predstavlja dodatne možnosti trženja.
Ponudbo zidanic si lahko ogledate na:
http://www.etrips.info/sl/search
Vabljeni torej, da se včlanite v Konzorcij Turizem v zidanicah.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na 041 880 813
ali e-pošta: matjaz.pavlin@kompas-nm.si

Pozivi k pravilni uporabi fitofarmacevtskih
sredstev in varstvu čebel.
Čebelarstvo ima tako v Sloveniji kot v
sodobnem svetu zelo velik gospodarski
pomen. Čebelje pridelke, kot so med, cvetni
prah, vosek, propolis, matični mleček in čebelji strup, človek uporablja za hrano in kot
pomoč pri lajšanju zdravstvenih težav. Prav
tako pa so ti pridelki pomembni kot surovina za pridobivanje nekaterih živilskih in
drugih proizvodov. Vrednost vseh čebeljih
pridelkov pa je veliko manjša od koristi, ki
jo imamo zaradi opraševanja čebel.
Čebele lahko med obiskovanjem cvetov
pridejo v stik s škodljivimi snovmi, ki se v
kmetijstvu uporabljajo za zaščito rastlin.
Ker kmetijski pridelovalci za opraševanje
svojih pridelkov potrebujejo čebele, morajo
ves čas skrbeti za kočljivo uravnoteženost
med obvarovanjem njihovih pridelkov pred
škodljivimi organizmi in obvarovanjem
čebel. V intenzivnem načinu pridelovanja
hrane se uporabi FFS ni mogoče povsem
izogniti, zaradi česar je sodelovanje kmetovalcev in čebelarjev na območjih intenzivnega kmetovanja ne samo zaželeno, ampak
celo nujno. V Sloveniji poznamo številne
zgledne primere sodelovanja sadjarjev in
vinogradnikov z okoliškimi čebelarji, vseeno pa se pojavljajo tudi drugačni primeri,
ki bi jih bilo treba v prihodnje izboljšati.
Čeprav so pravilna raba, promet in kazni
v primeru nepravilne uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS) predpisane v Zakonu o fitofarmacevtskih sredstvih, skoraj ne

mine leto brez pomorov čebel, zato je nujno
ozaveščanje vseh uporabnikov za pravilno
uporabo FFS.
Čebelarji uporabnike FFS prosimo, da jih
uporabljajo v skladu z načeli dobre kmetijske prakse in varstva okolja ter da so pri
tem pozorni zlasti, da:
• pred načrtovano uporabo FFS natančno
preberejo priložena navodila, saj je v njih
in tudi na embalaži opozorilo, ali je sredstvo strupeno za čebele; FFS, ki so škodljiva za čebele, so na etiketi označena
kot »Nevarno za čebele« in opremljena
s posebnim grafičnim znakom
• priporočena sredstva uporabljajo v naj-

nižjih priporočenih odmerkih;
• pred načrtovanim škropljenjem pokosijo
cvetočo podrast v sadovnjaku ali vinogradu;
• škropijo v večernih urah ali ponoči in v
brezvetrju;
• čebelarja obvestijo o nameravanem
škropljenju rastlin s strupenimi ali škodljivimi FFS za čebele.
V primeru, da bodo uporabniki FFS
uporabljali v skladu z navodili, bodo čebelje
družine v njihovi okolici zdrave in bolje
preskrbljene, ter dobro opravljale vlogo
opraševanja rastlin .

10

ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

Novice iz Državnega zbora RS
Konec marca bo minilo 8 mesecev
od prve seje Državnega zbora RS v tem
mandatu. Imeli smo 5 rednih in 19 izrednih sej. Poslanci Nove Slovenije smo v
tem času v parlamentarni postopek vložili osem zakonov. Zakon o gospodinjskem dodatku, ki bi ga prejele vse ženske
starejše od 65 let in imajo pokojnino
manjšo od 500 eurov. Z zakonom bi
nekoliko ublažili krivico, ki jo je številnim ženskam povzročila ukinitev državne pokojnine. Za mlade
družine smo predlagali brezplačen vrtec in 500 eurov ob rojstvu
otroka. Žal, koalicijski poslanci naših predlogov niso podprli.
Ob sprejemanju rebalansa proračuna za leto 2019 je Poslanska
skupina NSi na moj predlog vložila amandmaja, s katerima bi
se povečala sredstva namenjena za ureditev bivše hitre ceste
H1, sedanje obvoznice mimo Trebnjega. Začeti je potrebno z
izgradnjo krožišča pod trebanjskim gradom in urediti navezave na H1, predvsem za naselji Dobrava in Jezero. Z drugim
amandmajem pa bi se v letu 2019 povečala sredstva za čimprejšnjo izgradnjo prepotrebne obvoznice mimo Mirne. Za ukrepe
na H1 bi namenili 1.000.000 eur, za obvoznico mimo Mirne
pa 500.000 eur. Nova Slovenija je vložila tudi amandma, s
katerim bi se povečala sredstva za investicijska in vzdrževalna
dela na predšolskih in osnovnošolskih objektih in sicer na obeh
postavkah v višini 5.000.000 eur.
Če želite, me lahko obiščete v poslanski pisarni v Trebnjem,
na Gubčevi cesti 16 (nad SKB banko), vsak ponedeljek med
12.30 in 15. uro.
Srečamo se lahko tudi po dogovoru in sicer v občini Mokronog – Trebelno vsak drugi ponedeljek v mesecu med 11.
in 12. uro. Moja telefonska številka je 041/743 644 ali po blaz.
pavlin@nsi.si.
Blaž Pavlin, poslanec

Borci volili in načrtovali

Dne 2.3.2019 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 2018 zelo aktivni in uspešni, kar so opazili tudi drugi,
saj smo bili kot najboljša občinska organizacija borcev za vrednote
NOB odlikovani z ZLATO PLAKETO ZZB NOB SLOVENIJE.
V veselje nam je tudi ugotovitev, da se je organizacija kar precej
okrepila in pomladila z novimi člani, kar daje garancijo, da se bodo
pridobljene vrednote partizanskega boja prenašale in ohranile.
Sprejeli smo tudi plan dela za leto 2019. Še naprej bomo organizirali akcije v zvezi z vzdrževanjem in urejanjem partizanskih obeležij, med temi spomenik pod Pričo. S tega mesta je Milan Majcen,
poznejši narodni heroj, sprožil prvi strel na okupatorja v Mirnski
dolini. V začetku junija bomo organizirali že VIII. Orientacijski
pohod po poteh partizanstva. 7. septembra bomo na Trebelnem
izpeljali proslavo v počastitev Gubčeve brigade, Mokronoške čete in
70. letnice ustanovitve XII. Slovenske narodno osvobodilne udarne
brigade (SNOB). V tem sklopu bo za učence osnovnih šol Mirnske
in Temeniške doline organizirano že tradicionalno tekmovanje
v streljanju z zračno puško. Seveda se bomo tudi letos udeleževali
partizanski spominskih dogodkov.
Mišo Hrovat

Razširjena seja GRD z vodstvom GZS
Gasilska regija Dolenjska (GRD) je v torek, 26. februarja 2019,
ob 18. uri v dvorani PGD Mokronog gostila sejo Regijskega sveta
in Poveljstva Gasilske regije Dolenjska z vodstvom Gasilske zveze
Slovenije (GZS).
GRD je ena od 17 regij Gasilske zveze Slovenije, ki združuje
86 prostovoljnih gasilskih društev v treh gasilskih zvezah: Novo
mesto, Šentjernej in Trebnje.
Od lanskega leta Regijskemu svetu Gasilske regije Dolenjska
predseduje predsednik Janez Bregant in prav tako Gasilski zvezi
Trebnje. Na čelu Gasilske zveze Slovenije pa sta od lanskega kongresa predsednik Janko Cerkvenik in poveljnik Franci Petek,
ki se udeležujeta tudi srečanj na regijskih ravneh, saj je dobra
komunikacija s terenom še kako pomembna za uspešno delovanje
krovne organizacije.
Zbrane je med drugim nagovoril tudi župan občine gostiteljice
Anton Maver, ki je na kratko izpostavil mlado Občino Mokronog-Trebelno, njene številne dosežke in uspešen razvoj občine
ter predstavil pomembno delo petih gasilskih društev, pohvalil

njihovo predano in koristno delo, ki ga opravljajo ob različnih
situacijah in predstavil izjemno lepo sodelovanje z gasilci, občino
in zvezo ter izrazil globoko spoštovanje do vseh gasilcev, gasilk in
njihovega dela..
Gosta sta spregovorila o namenu in poteku teh srečanj in o aktualnostih, ki potekajo na nivoju GZS, nato pa sta se osredotočila na
vprašanja, ki so jima bila že pred sejo poslana s strani Regijskega
sveta in Poveljstva GRD. Predsednik Cerkvenik je opozoril tudi
na tri velike gasilske jubileje v letošnjem letu: 150 let gasilstva na
Slovenskem, 50 let delovanja Slovenskega gasilskega muzeja dr.
Branka Božiča v Metliki in 70-letnica  ustanovitve Gasilske zveze
Slovenije. Jubileji bodo obeleženi 7. in 8. septembra 2019 v Metliki.
Razširjena seja je priložnost za izmenjavo informacij o delu,
rezultatih in poglobljenih razmišljanjih o nadaljnjem uspešnem
medsebojnem sodelovanju, o izzivih, ki se nizajo tako vodstvu na
vseh nivojih, kakor celotnemu članstvu 150-letne gasilske tradicije.
Gasilska zveza Trebnje
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Poročilo o dogodkih v PGD Mokronog za
obdobje julij 2018–februar 2019
Intervencije:
8. 8. 2018: odstranjevanje sršenjega gnezda;
Srednje Laknice
14. 8. 2018: sršeni ogrožajo stanovalce;
Sveti Vrh
24. 8. 2018: odstranjevanje sršenjega gnezda; Gorenje Laknice
27. 8. 2018: odstranjevanje sršenjega gnezda;
Preloge
6. 9. 2018: odstranjevanje sršenjega gnezda;
Hrastovica
11. 9. 2018: odstranjevanje sršenjega gnezda;
Gorenje Laknice
16. 9. 2018: odstranjevanje sršenjega gnezda;
Martinja vas pri Mokronogu
18. 9. 2018: odstranjevanje sršenjega gnezda;
Sveti Vrh
5. 10. 2018: odstranjevanje sršenjega gnezda;
Gorenje Laknice
15. 12. 2018: odpiranje vrat s tehničnim
posegom; Gorenje Laknice
1. 2. 2019: požar v stanovanjski hiši; Sveti
Vrh
5. 2. 2019: dimniški požar v stanovanjski
hiši; Preloge
Operativne vaje:
13. 7. 2018: redne operativne vaje – spoznavanje ročnikov in oblikovanje različnih
curkov
15. 7. 2018: vaja GPO – prometna nesreča,
iskanje pogrešane osebe, požar gospodarskega objekta, Trebelno
10. 8. 2018: redne operativne vaje – pravilna
uporaba nosil
1. 9. 2018: nenapovedana vaja GPO – Žaga

Deu, Mokronog
14. 9. 2018: redne operativne vaje – notranji
napadi
12. 10. 2018: društvena vaja v mesecu požarne varnosti – dimna hiša, Mokronog
24. 10. 2018: vaja GPO – požar gospodarskega poslopja, Sveti Križ
4. 11. 2018: vaja GPO – požar gospodarskega
poslopja, Jelševec
9. 11. 2018: redne operativne vaje – osvežitev znanja, vzdrževanj in čiščenje vozil
in opreme
14. 12. 2018: redne operativne vaje – termovizijska kamera, obremenitveni test z IDA
11. 1. 2019: vaja preiskovanje notranjih
prostorov z gasilsko mladino
8. 2. 2019: redne operativne vaje – analiza
intervencije, uporaba IDA s pripravniki
Usposabljanja:
10. 10. 2018: tečaj za usposabljanje gasilcev
za gašenje notranjih požarov modul A (1
gasilec, 2 dni)
13. 10. 2018: tečaj za reševalca ob nesrečah z
nevarnimi snovmi (2 gasilca, 3 dni)
24. 11. 2018: tečaj za tehničnega reševalca
(2 gasilca, 3 dni)
23. 11. 2018: tečaj za usposabljanje gasilcev
za gašenje notranjih požarov modul B (2
gasilca, 2 dni)
20. 12. 2018: tečaj za nosilca izolirnega
dihalnega aparata (1 gasilec, 2 dni)
31. 1. 2019: tečaj za gasilca pripravnika (3
gasilci, 6 dni)
16. 2. 2019: tečaj za prve posredovalce (6
gasilcev, 1 dan)

Zbor mk gzt
Vsako leto po izvedenih zborih mladih po prostovoljnih gasilskih društvih, ki se jih udeležijo delegati oz. člani Mladinske
komisije GZ Trebnje (MK GZT) komisija izvede še svoj zbor, ki se
ga udeležijo delegati mladinskih komisij po društvih naše zveze.
Letošnjega zbora MK GZT, ki je potekal v petek, 1. marca 2019, v
večnamenski dvorani Krajevne skupnosti Veliki Gaber, se je udeležilo 41 delegatov (od 52) iz 21 PGD oz. 79 % udeležbo.
Gostitelji iz PGD Veliki Gaber so za popestritev zbora pripravili
krajši kulturni program, nato pa je predsednica MK GZT, Andreja
Zupančič, podala poročilo o delu mladinske komisije preteklega
leta. Poleg zborov mladih in zbora same komisije ter posveta
mentorjev mladine v naši zvezi je komisija v preteklem letu izvedla
tudi tekmovanji v kvizu in orientaciji na nivoju zveze, ter regijsko tekmovanje v orientaciji, ki je potekalo na območju Občine

25. 2. 2019: tečaj za usposabljanje gasilcev
za gašenje notranjih požarov modul A (2
gasilca, 2 dni)
Tekmovanja:
21. 7. 2018: gasilske igre brez meja, Veliki
Cirnik, 5. mesto
18. 8. 2018: tekmovanje za pokal občine
Šentrupert, Sveti Rok, 2. mesto
22. 9. 2018: državno tekmovanje starejših
gasilcev, Gornja Radgona, 37. mesto
8. 2. 2019: pokalno tekmovanje v spajanju
sesalnega voda, Orehovica, 10. mesto
Ostali dogodki:
7. 7. 2018: udeležba na praznovanju 70-letnice PGD Volčje Njive
18. 7. 2018: udeležba na praznovanju 60-letnice PGD Koprivnik
21. 7. 2018: udeležba pri prevzemu obnovljenega doma PGD Velika Loka
21. 7. 2018: udeležba na praznovanju 110 let
PGD Mirna
25. 7. 2018: sestanek GPO Mokronog-Trebelno
4. 8. 2018: udeležba na praznovanju 70-letnice (in otvoritev novega doma) PGD
Lukovek
23. 10. 2018: dan odprtih vrat za vrtec OŠ
Mokronog
27. 10. 2018: dan odprtih vrat za krajane in
gasilski dan za mladino
11. 1. 2019: zbor mladih PGD Mokronog
19. 1. 2019: občni zbor

Šentrupert v soorganizaciji z Mladinsko komisijo Gasilske regije
Dolenjska. Ekipe naše zveze so se udeležile regijskih in državnih
tekmovanj v kvizu in orientaciji. Med večjimi projekti MK GZT
pa je zagotovo že večletna tradicija taborjenja gasilske mladine v
kampu Veli Joža v Savudriji. V lanskem letu se je v dveh skupinah
taborjenja udeležilo 99 otrok iz 19 društev naše zveze, ki jih je
spremljalo v prvi skupini 15 in v drugi skupini 14 mentorjev z
vodjo taborjenja Andrejo Zupančič.
Tudi za letošnje leto si je MK GZT zadala smele in podobne
načrte preteklemu letu.
Predsednik GZ Trebnje, Janez Bregant, je pohvalil zelo dobro
delo mladinske komisije GZT in komisij po društvih.
Predsednica Andreja je zbor mladih sklenila z zahvalo za dobro
delo, ki se naj nadaljujejo tudi v tekočem letu. Hkrati pa je prisotne
seznanila, da se bodo že v tem letu začele priprave na velik izziv
prihodnjega leta, ko bodo v soorganizaciji z Gasilsko zvezo Slovenije gostitelji Državnega tekmovanja v kvizu gasilske mladine.
Gasilska zveza TREBNJE
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Predlagajte prostovoljca leta 2018
Rok za prijavo: 29. 3. 2019
Mladinski svet Slovenije razpisuje natečaj Prostovoljec leta že sedemnajstič zapored. Izbirali bodo najboljše prostovoljke,
prostovoljce, prostovoljski projekt, naj mladinskega voditelja
oz. voditeljico in naj mladinski projekt v minulem letu. Predlagatelji ste lahko vse nevladne organizacije, javne institucije,
neformalne skupine in posamezniki; skratka vsi, ki ste lani v
svoje dejavnosti vključevali prostovoljstvo.
• Predlagatelj mora izpolniti priloženi obrazec – prijavnico
za projekte, ki jo lahko prejme po navadni ali elektronski pošti
(prostovoljec@mss.si) ali poišče na spletni strani www.mss.si.
Nevladniki tudi zaposlujemo

Zaposlenih v nevladnem sektorju je v Sloveniji resda bolj za
vzorec (kar 92 % organizacij namreč deluje popolnoma na prostovoljski ravni), a oglasi za delo vseeno niso redkost. Društvo
za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto trenutno išče
strokovnega sodelavca za delo v dnevnem centru za romske
otroke (več). V sektorju je sicer zaposlenega le 0,82 % delovno
aktivnega prebivalstva, medtem ko je delež na ravni EU kar
5,4-odstoten.
T: 041 925 405, 07 39 39 311
E: drpdnm@gmail.com
W: www.nevladnik.info
FB: nevladnik

Novi nižji gasilski
častniki (ngč)

Tekmovanje
gasilske mladine

Od lanskega 16. novembra do 3. februarja letos je na podlagi
soglasja Gasilske zveze Slovenije v organizaciji Gasilske zveze Trebnje (GZT) potekalo izobraževanje za nižjega gasilskega častnika.
Tečajniki so ob vikendih opravili 69 ur teoretičnih predavanj in 44
ur praktičnih vaj. Predavanja so potekala v dvorani PGD Trebnje,
praktični del pa prav tako v trebanjskem društvu v domu in na
zunanjih površinah. Po uspešnem teoretičnem preverjanju znanja,
opravljenih praktičnih vajah ter enodnevnih praktičnih vajah s
preverjanjem v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na
Igu, je tečaj uspešno zaključilo 23 udeležencev in napredovalo v
čin NGČ. V petek, 8. marca 2019, je GZ Trebnje pripravila svečano podelitev čina, ki so se je poleg vodstva Zveze in poveljnika
Gasilske regije Dolenjska udeležil tudi župan Anton Maver, edini
od štirih županov.
Podelitev je bila sklenjena s čestitkami vodstva Zveze, regijskega
poveljnika in župana Občine Mokronog-Trebelno novima nižjima
gasilskima častnicama in častnikom z željo, da bi pridobljeno znanje in sposobnosti čim bolj uspešno nadaljevali in nadgrajevali na
vajah in jih uspešno delili tudi med svoje člane društva in širše.
Med nove nižje gasilske častnike sta napredovala tudi Petra
Nahtigal in Tomislav Kocjan, oba iz PGD Trebelno.
Gasilska zveza Trebnje

Na pustno soboto je v športni dvorani Osnovne šole Trebnje
MK GZT, skupaj s PGD Trebnje organizirala kviz za gasilsko
mladino. Tekmovalo je 83 pionirskih in mladinskih ekip, ter
ekip gasilcev pripravnikov iz 21 od 28 Prostovoljnih gasilskih
društev naše zveze. Na preizkusu je bilo znanje o prvi pomoči
in požarni preventivi, spretnost pa so dokazovali v štafetnem
izvajanju predpisanih vaj, ter v vezanju vozlov. Med 37 pionirskimi ekipami so se s pokali in medaljami okitili ekipa PGD
Občine 1 in Občine 2 za dve prvi mesti
V kategoriji mladincev je tekmovalo 34 ekip. Medalje in pokal
so osvojili tekmovalci iz PGD Občine 2 za 1. mesto, tekmovalci
PGD Štatenberk za 2. mesto in ekipa PGD Občine 1 za 3. mesto.
Pri gasilcih pripravnikih se je tekmovanja udeležilo 12 ekip.
Najboljša je bila Ekipa PGD Občine, na drugo stopničko se je
povzpela ekipa PGD Veliki Gaber 2, na tretjo pa Veliki Gaber 1.
Na regijskem tekmovanju v kvizu gasilske mladine 9. marca
2019 v Novem mestu je iz naše zveze sodelovalo 8 ekip. Za
državno tekmovanje v Krškem sta se iz naše zveze plasirali
ekipa mladincev PGD Občine 1 in ekipa gasilcev pripravnikov
iz PGD Veliki Gaber.
GZ Trebnje

Tradicionalno ponovoletno srečanje gasilk
Tudi letošnjo drugo soboto v januarju se je tradicionalno zbralo 80 članic iz 18 od 28 prostovoljnih gasilskih društev (PGD) v
Galaksiji Trebnje. Uspešno delo v novem letu in dobro počutje na
tem večeru so zbranim zaželeli predstavniki vodstva GZ Trebnje
in Gasilske regije Dolenjska.
Namesto predsednice Olge Smolič, ki je zbolela, je zbrane članice
nagovorila njena namestnica Jasmina Dolenec, ki je poleg nagovora
osvežila tudi vse izvedene projekte v preteklem letu in napovedala

nekaj bistvenih dogodkov tekočega leta; med drugim udeležbe
na tekmovanjih ter razne izobraževalne aktivnosti. Med projekti
državnega pomena pa bo zagotovo organizacija 11. pohoda članic
gasilk Gasilske zveze Slovenije po Baragovi poti prvo soboto v
juliju. Nadaljevalo se je druženje po večerji s člani glasbene skupine Dolenjih pet. Všečen večer je bil razlog, da so se udeleženke
poslovile z željo ob letu osorej.
GZ Trebnje

13

leto XIII., številka 47, marec 2019

OŠ MOKRONOG, VRTEC MOKRONOŽCI

Slovenski kulturni
praznik na PŠ Trebelno

vabi k vpisu predšolskih otrok
1. in 2. starostnega obdobja v starosti od 11 mesecev do vstopa v
šolo s pričetkom 1. septembra 2019.
Vpis bo
od 25. 3. do 5. 4. 2019.
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

Pustovanje v Vrtcu Mokronožci

Letošnje šolsko leto smo Prešernov dan obeležili nekoliko drugače. Pod mentorstvom knjižničarke, zborovodkinje in učiteljic s
podružnice smo izvedli skupno kulturno uro za učence od prvega
do petega razreda. Skozi uvodne besede in kulturne točke, v katerih so sodelovali predstavniki učencev z vseh razredov, smo na
zanimiv in konkreten način spoznavali pomen kulture in njeno
širino, ki bogati slehernega posameznika.
Z nastopi učencev smo se sprehodili med slovenskimi umetniki
in njihovimi deli. Prvošolci so predstavili ilustratorja, drugošolci
pisatelja in pevca – solista, tretješolci pesnika in deklamatorja,
četrtošolci plesalca, petošolci pa recitatorja. Učenci, ki obiskujejo
pevski zbor, so predstavili še skupino pevcev oz. zbor. Trije učenci
so z igranjem na instrumente predstavili tudi glasbenike in sicer:
harmonikarja, violončelistko in pianistko.
Spoznali smo, kaj vse je kultura in ugotovili, da je povsod okoli
nas. Kultura smo ljudje in naš odnos do vsega, kar obstaja.
PŠ Trebelno

Pust
v vrtcu na Trebelnem
Tudi letos so se otroci oddelkov vrtca na Trebelnem našemili v
pustne maske in s petjem in plesom preganjali zimo. Kje drugje
kot v novi športni dvorani! Zaposleni in otroci pa se ne veselimo
le prihajajoče pomladi, temveč tudi novih prostorov vrtca, ki
jih bomo prav kmalu pričakali.
Polonca Bartolj

Tudi v Vrtec Mokronožci je prikorakal pust široko nasmejanih
ust. V torek, 5. 3. 2019, je v vrtec prišlo veliko najrazličnejših
maškar, ki so s pustnim rajanjem, obiskom učencev in delavcev
šole, obiskom zaposlenih na občini, delavcev tovarne Dorema in
povorko po Mokronogu uspešno odganjale zimo. Ves dopoldan
je bilo veselo in živahno, maškare so pele in plesale ter se zabavale
v skupnem prostoru vrtca, ki si je za en dal nadel podobo sejma.
Starši so se s svojimi otroki lahko fotografirali ob foto panojih in
si ogledali pustno razstavljene izdelke v garderobi vrtca. Pust je
zimo za letos odgnal, a vendar komaj čakamo, da se drugo leto
spet vrne med nas!
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Kultura
nas povezuje!

Vrtec presenetil
zaposlene v Doremi

Osrednja medobčinska prireditev ob slovenskem kulturnem
prazniku, ki so ji v dolinah rek Temenica in Mirna že pred leti dali
naslov Prijatlji, kroži med štirimi občinami. Letos se je ustavila v
Trebnjem, slavnostna govornica je bila Petra Škarja, ki ima svoje
korenine v Hrastovici pri Mokronogu.

Petra Škarja

Ob dnevu žena so otroci vrtca Mokronožci obiskali vse
zaposlene v Doremi in jim pripravili presenečenje. Otroci so
jim zapeli nekaj pomladnih pesmic ter jih obdarili z ročno
izdelanimi rožicami. S to pozornostjo bi se radi zahvalili za
dolgoletno sodelovanje ob različnih priložnostih.
Strokovne delavke vrtca Mokronožci

Letos preganjale
toplo vreme?

Na pustni torek potekajo po številnih krajih po Sloveniji še
zadnje pustne povorke, karnevali, kjer v kostumih oblečene
šeme z rajanjem preganjajo zimo. Skrbno oblečene in težko
prepoznavne maškare smo opazili tudi po vaseh naše občine –
te na fotografiji smo ujeli v Ornuški vasi, kjer so z dobro voljo
in norčavostjo zanesljivo pregnale zimo. No, morda letos niti
niso imele obsežnega dela, saj si zima ni bila podobna. S tako
zelo dovršenimi kostumi so kajpak bile deležne tudi sladkarij,
krofov in drugih darov. Vse to v zameno za dobro letino in srečo,
ki naj bi jo našemljenci prinašali s plesom in poskakovanjem.

Pisateljica in predavataljica Petra Škarja je v svojem govoru poudarila: »Premalo se zavedamo pomena kulture. Kultura je tista,
ki nas povezuje, kultura je tista, ki nam daje čustva, in s čustvi
postanemo ljudje. Sicer smo samo neke številke, ki tavamo po
svetu, in iščemo smisel življenja.
Tako da: spoštujmo kulturo,
dajmo nekaj v njo. Predvsem pa
se zavedajmo, da tudi preko kulture dajemo zgled ostalim ljudem
in naslednjim generacijam. To
potrebujemo in to nas ohranja
najbolj človeške in najbolj prijetne ljudi.«

Zahvala Mojci Femec

V imenu županov občin Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in
Šentrupert, ki so tudi sofinancirale prireditev, je zbrane nagovoril

trebanjski podžupan dr. Jože Korbar, ki je nagovor zaključil z
zahvalo Mojci Femec, ki je 20 let delala na trebanjski izpostavi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in s svojimi
nasveti, pomočjo in organizacijo prireditev odločilno soustvarjala
kulturni utrip v vseh štirih občinah. Pri tem se mu je pridružil
tudi član sveta JSKD OI Trebnje, ki iz ljubezni do materinščine že
šest desetletij spodbuja in podpira kulturni utrip v dolini in širši,
častni občan Občine Šentrupert, profesor Jože Zupan.

Pika Nogavička

79 skupin vseh starostnih obdobij in z različnih področij kulturnih dejavnosti je v preteklem letu pripravilo raznolike kulturne
prireditve, ki so navduševale obiskovalce, včerajšnjo pa so – pod
okriljem trebanjske izpostave JSKD – soustvarjali Občinski pihalni
orkester Trebnje pod vodstvom Primoža Kravcarja, Trebanjske ma-
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žorete, učitelji Glasbene šole Trebnje, učenci Podružične osnovne
šole Trebelno, Luka Bregar, Ragle, Oktet Lipa Trebnje in tenorist
Diego Barrios Ross ter scenaristka in povezovalka programa Petra
Krnc Laznik. Obiskovalci so si po prireditvi ogledali tudi razstavo
v Baragovi galeriji, Baragovo življenje vpeto v čipke.
Kot je bil večplasten največji med slovenskimi pesniki, dr.

France Prešeren, tako so tudi včeraj na prireditvi prepletli otroško
razigranost, spomin, zahvalo, klasično melodijo, ljudsko pesem
in izpovedno sodobno pesem, nežne ženske in odločne moške
glasove in tako prikazali vso raznolikost kulturnega ustvarjanja
v vseh štirih občinah.
P. K. L., foto: Alenka Stražišar Lamovšek

Srečanje s plemenitim (ne)koncem.

Stojijo: Franc Stanko Marolt, dr. med., Sonja Steklasa, dr. med.,
dr. Božidar Voljč, nekdanji minister za zdravstvo, mag. Franc
Hočevar, nekdanji direktor UKC in URI Soča Ljubljana, Janez
Mejač, baletnik , častni občan Občine Mokronog-Trebelno, Jože
Steklasa, dr. med.
Sedijo: Danica Zafošnik, prof. kemije, Ludvika Žiberna, dr. med.,
Silva Vičič in dr. Irena Hren, dietetičarka.
HENRIK METOD HEFERLE se je rodil v Mokronogu 6. julija
1900, umrl pa 9. maja 1967 v Ljubljani, kjer je tudi pokopan. Domači
kraj je zapustil že v mladih letih, a so ga v Mokronog vedno znova
vodila poklicna in zasebna pota. Po končani osnovni šoli v rodnem
trgu je šolanje nadaljeval v škofijski gimnaziji v Šentvidu pri Ljubljani. Medicino je študiral v Zagrebu in se po diplomi študijsko
izpopolnjeval v Berlinu, kar ga je na njegovi profesionalni poti še
posebej zaznamovalo. Uvrščal se je namreč med tiste zdravnike, ki
so sodelovali pri tedaj novih načinov odkrivanja srčnih bolezni s
pomočjo elektrokardiografije. Objavljal je številne znanstvene razprave, predvsem v Zdravstvenem vestniku, predaval na seminarjih
in skupaj z dr. Brankom Volavškom napisal tudi prvi slovenski
učbenik s tega področja (Klinična elektrografija, Ljubljana 1948).
Poleg strokovnega in znanstvenega dela na področju medicine

je Heferle ves čas pritegovala zgodovina Dolenjske in še posebej
rojstnega kraja. Vrsto let je marljivo zbiral in zapisoval podatke iz
različnih dosegljivih virov – arhivov, muzejskih in zasebnih zbirk
ter ustnih pričevanj. Vrhunec njegovega ljubiteljskega zgodovinarskega dela predstavlja tipkopis o zgodovini Mokronoga, ki ga je v
šestdesetih letih prejšnjega stoletja nameraval tudi objaviti, vendar
ta prvi zaokroženi pregled mokronoške zgodovine ni nikoli prišel
na knjižne police. Še več, tudi tipkopis ni ohranjen v celoti in je
bil do nedavna praktično nedostopen, z izidom naše monografije
pa so verjetno dokončno odpadli razlogi, da bi ga izdali v celoti
v knjižni obliki. Prav zaradi tega posvečamo pričujoči zvezek
Heferletovemu spominu.
Tako je zapisala urednica Marjeta Bregar v uvodniku knjige
TRG MOKRONOG SKOZI STOLETJA (Studio 5 Mirna, 2003).
V Heferletov spomin se je ubesedilo tudi srečanje zdravstvenih delavcev, ki so, kot dr. Heferle, v Mokronogu naredili prve
korake, obiskovali šolo, odraščali… ali so kako drugače vezani
na kraj. Ob samoplačniški malici, kot sta srečanje hudomušno
krstila pobudnika Franc Stanko Marolt, dr.med. in kulturnik
Stane Peček, so zadnjo februarsko soboto v vsem znani gostilni
Zlata kaplja odstirali tančice osebnega in krajevnega preteklega
časa. Se spomniš? Si bil takrat zraven? Kdo je bil pa v tvojem času
tu zdravnik? Ali veste, da se že v začetku devetnajstega stoletja v
Mokronogu omenja zdravnik z doktorsko diplomo? Ali veste, da
so Heferletovo hišo podrli? In tako do predloga Občini Mokronog-Trebelno in Zdravstvenemu domu Trebnje, da naslednje leto,
ob 120 letnici rojstva dr. Henrika Heferleta Zdravstveno postajo
Mokronog poimenujejo po tem zaslužnem Slovencu, v čakalnici
pa postavijo spominsko vitrino.
Poleg udeležencev srečanja (na fotografiji) predlog podpirajo
tudi Elizabeta Žlajpah, zdravnica, dr. Ivo Pavšič, ortodont, dr.
Vito Videčnik, Mimi Videčnik, Gozdana Mrkaić , Cvetka Dvornik, Simona Samide, dr. med. in podpisani, ki se srečanja zaradi
obveznosti niso mogli udeležiti.
Stane Peček

16

ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

Že dvajsetič so zaigrale orglice

Zaključek z ljudsko Tam dol na ravnem polju pod taktirko Staneta Pečka

Mirnska dolina je z Mokronogom na čelu zadnjo februarsko
soboto gostila jubilejni 20. Mednarodni festival „(ah), TE ORGLICE“, na katerem se je letos zbralo več kot 80 orgličarjev iz različnih

Sejmarji

Halonga Potepuhi

krajev Slovenije ter iz sosednih Avstrije in Hrvaške. Na večernem
gala koncertu v Mokronogu sta se jim kot orgličarja na odru pridružila tudi gosta iz Bruslja: evropska komisarska Violeta Bulc in
evropski poslanec Lojze Peterle. Šlo je za edinstveno priložnost,
podobno tisti, ko je na prvem festivalu zaigral na ustno harmoniko tudi prvi predsednik prve slovenske vlade v prvi samostojni
slovenski državi, Lojze Peterle.
Prvi in drugi festival sta bila leta 1991 in 1992 v Trebnjem, sledil
je desetletni premor, dokler idejni vodja Stane Peček, takratna
vodja trebanjske izpostave JSKD Mojca Femec in umetniški vodja
Vladimir Hrovat niso festivala obudili v Mokronogu.
V tem času je na mokronoškem odru nastopilo čez sto slovenskih
orgličarjev, solistično ali v skupinah, prav tako je na festivalu sodelovalo več kot sto ustnih harmonikarjev s Hrvaške, iz Makedonije,
Avstrije, Italije in Francije.
V okviru jubilejnega festivala je bilo v Temniški in Mirnski
dolini kar pet koncertov na petih prizoriščih v petih občinah.
Popoldanske koncerte so gostili v dvorani STIK v Trebnjem, na
Mirni v domu Partizan, v Gostilni Javornik na Rakovniku in v

Zvuci zavičaja iz Zadra
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gostilni Marjana v Krmelju, večerni gala koncert pa tradicionalno
v dvorani Upravno-kulturnega središča Mokronog.
V Mokronogu, kjer je zbrane nagovoril domači župan Anton
Maver, je poleg gostov iz Bruslja nastopilo še 13 skupin s pestrim
in raznolikim repertoarjem.
Tradicionalni festival z orglicami v glavni vlogi je sicer običajno
zasnovan kot tekmovalno srečanje, ob jubileju pa so praznovanje
raje zaokrožili s skupno pesmijo - pod dirigentskim vodstvom
Staneta Pečka se je na odru zbralo vseh trinajst nastopajočih skupin in števili solisti, mnogi pa so na orglice zaigrali kar v dvorani.
Tam dol na ravnem polju je še nekaj časa po prireditvi odmevalo
v ušesih.
Celodnevno druženje orgličarjev je organiziral Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti (JSKD), Območna izpostava Trebnje, s
pomočjo številnih sponzorjev, med katerimi je največji Občina
Mokronog-Trebelno.
Ob tem so festival omogočili še: Občina Trebnje, Občina Mirna,
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) - Območna izpostava

Sorške Face

Sevnica, Kmetijska zadruga Trebnje, GM Slapšak, SEP Mokronog,
Cvetličarna Barbara, ZKD Trebnje, Dorema Mokronog, Gostilna
Javornik in Gostišče Barbara.
P. K. L., foto: Marko Kapus

Knjižnica – prostor neštetih možnosti

Jasna Tuta, Vse barve Polinezije

Kljub temu, da knjižnica ni podjetje (ali pač), vsako leto vse splošne knjižnice pripravimo »obračun« preteklega leta. V trebanjski
knjižnici se lahko pohvalimo z dobrimi poslovnimi rezultati. V
Krajevni knjižnici Mokronog ste si uporabniki knjižnice v letu
2018 izposodili preko 15.000 enot gradiva (skupaj s podaljšanji),
na vseh enotah skupaj pa več kot 167.000 enot. Vsako leto otrokom
preberemo preko 100 pravljic, za 1.280 šolskih in predšolskih otrok
smo v letu 2018 izvedli 64 bibliopedagoških ur. Organizirali smo
literarne večere, strokovna in potopisna predavanja ter postavili
preko 40 priložnostnih razstav na vseh enotah naše knjižnice. Ker
nikoli nismo tako dobri, da ne bi mogli biti še boljši, bi si želeli, da
bi se zanimivih dogodkov udeleževalo še več obiskovalcev, tako bi
se povečalo tudi članstvo in izposoja knjižničnega gradiva (zdaj je
v knjižnico včlanjen skoraj vsak četrti občan).
Največji izziv za prihodnost je javnosti predstaviti knjižnico
kot drugačen, večnamenski prostor, kjer se bonton in kultura še
ohranjata, človeški stik pa še dogaja. Strokovna javnost že vrsto let
opozarja na izjemen pomen knjižnic v Sloveniji, saj so te nenadomestljivo kulturno, izobraževalno in lokalno stičišče, ki izrazito
pozitivno vpliva na širjenje bralne kulture pri nas, poleg tega pa
ponuja veliko drugih storitev. Knjižnice se na različne načine
trudimo pomen branja približati staršem, otrokom, vsem ciljnim
skupinam uporabnikov. Zato organiziramo tako bralno značko za
odrasle (Bralna potepanja) kot tudi za otroke (Jurčkov nahrbtnik).
Obe se bosta zaključili konec marca, zato z branjem ne odlašajte

predolgo. Bralne potepuhe na zaključek bralne značke vabimo 8.
aprila ob 19h v Osrednjo knjižnico Trebnje, Jurčkove nagrajence
in pridne obiskovalce pravljičnih uric pa 12. aprila ob 17h v KD
Trebnje na zanimivo predstavo Čuk na palici.
V knjižnici Mokronog je v februarju drugi del trilogije o
kemičnih in nekemičnih zasvojenostih (z naslovom POGUM)
predstavila Sanja Rozman. Naslov je opogumljajoč, taka je tudi
vsebina. Opogumljajoča, čeprav presunljiva. Nasilje, kakršno je
preživljala Sanjina klientka Mija, kar je opisano v knjigi, se dogaja
med nami, tukaj in zdaj, otroku, ki ga srečujete na poti v službo,
deklici, ki sedi v vašem razredu, dečku, ki se podi za žogo na sosedovem dvorišču ... Pri zlorabljenih otrocih travma lahko pusti
nepopravljive posledice, opozarja avtorica, in to najranljivejšo
skupino še posebej obravnava. Je pa pomembno, da se zavedamo
dejstva, da posledice travm danes znamo zdraviti, pot do okrevanja
pa zagotovo ni lahka. Napovedala je tudi že izid naslednje knjige
z naslovom MODROST.
Zgodbo o triletnem jadranju med otoki Francoske Polinezije
je predstavila Jasna Tuta. Knjiga Vse barve Polinezije je prežeta z
barvami in vonji eksotičnih cvetov, z melodijami južnih morij in
nasmehi tamkajšnjih ljudi. Avtorica je predstavila svoje dogodivščine, tako smo skupaj, vsaj za trenutek, odpotovali v deželo večnega
poletja. Knjižnica Trebnje se bo ponovno pridružila številnim
evropskim in slovenskim knjižnicam ter drugim ustanovam, ki
bodo na poseben način obeležile 2. april, svetovni dan knjige za
otroke in rojstni dan znanega danskega pravljičarja H. C. Andersena. Šolarje tretje triade vabimo na zanimivo praznovanje, ki bo
trajalo v noči s petka (29. marca 2019) na soboto, ko bomo dopoldne
druženje zaključili in na zajtrk povabili tudi starše.
Predsednica združenja splošnih knjižnic je ob dnevu splošnih
knjižnic takole zapisala: »Knjižnice s svojimi storitvami spodbujamo človekovo zvedavost, kreativnost, združujemo ljudi med
seboj. Sodelujemo pri formalnem izobraževanju, podpiramo
vseživljenjsko učenje, pomagamo vzgajati mlade bralce, prostemu
času dajemo smisel in kakovost ter delujemo kot informacijska
središča z vso sodobno informacijsko tehnologijo.« Izkoristite vse
ponujene možnosti, ni jih malo.
Irena Palčar, Knjižnica Trebnje
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Spominsko obeležje
Stanku Pirnatu
Skladatelj in notar STANKO PIRNAT je bil rojen 7. junija 1859 v
Štorah pri Celju, umrl pa 28. avgusta 1899 v Mokronogu, kjer je tudi
pokopan. V zahvali žalujočih sorodnikov, ki je bila 2. septembra
1899 objavljena v Slovenskem narodu, beremo, da so se pogreba
udeležili visoki uradniki notarske zbornice, visoka duhovščina,
Dolenjsko pevsko društvo, domači pevski zbor, mokronoška
Požarna bramba, zastopniki raznih društev in številni krajani.
Ko so v Mokronogu pred desetletji širili pokopališče in potrebovali prehod do nove poslovilne vežice, so njegov grob zravnali,
verjetno po logiki: nihče ne plačuje grobnine.
Letos bo minulo 160 let od njegovega rojstva in 120 let od njegove
smrti, kar je prijazna priložnost za opravičilo zaslužnemu Slovencu
in uglednemu Mokronožanu. Občina Mokronog-Trebelno je sprejela pobudo skupine Mokronožanov za postavitev spominskega
obeležja na pročelje nekdanje sodnije, v kateri je notar Stanko
Pirnat uradoval. Slovesnost je načrtovana za petek, 7. junija proti
večeru, v nadaljevanju pa bo v mokronoški knjižnici organiziran
pogovor o skladatelju.
s.p.

KUD Emil Adamič Mokronog
ima novo predsedstvo
Na rednem občnem zboru KUD-a Emil Adamič Mokronog, 25. 1.
2019, smo na pobudo sekcij izvolili novo predsednico in nove člane
ostalih organov društva. Za predsednico društva je bila izvoljena
Bojana Gregorčič, dosedanja predsednica lutkovne skupine Mokre
tačke. Za namestnika predsednice je bil izvoljen Ferdo Švajger, član
sekcije Ljudski godci in pevci Trebelno.
Povabilu na občni zbor se je odzvala tudi gospa Mateja Vrabec
(družbene dejavnosti) in članom društva pojasnila nejasnosti
glede sofinanciranja društev s strani občine in glede točkovanja
za sredstva iz razpisov. Po uradnem delu smo se še neformalno
družili in prav prijetno poklepetali.
Bojana Gregorčič

V Mokronog prihaja Adi Smolar
Legendarni slovenski kantavtor Adi Smolar z nepogrešljivo spremljevalko – s svojo kitaro – prihaja v Mokronog. Zadnjo marčevsko
soboto bo v dvorani Upravno-kulturnega centra v Mokronogu
priljubljeni koroški glasbenik zagotovo poskrbel za edinstveno
glasbeno vzdušje, začinjeno z svojevrstnim Adijevim humorjem.
Koncert, ki ga pripravlja Zveza kulturnih društev Trebnje v
sodelovanju s trebanjsko izpostavo Javnega sklada za kulturne
dejavnosti (JSKD), finančno pa ga omogoča Občina Mokronog-Trebelno, bo v soboto, 30. marca 2019, ob 19.30, ko se v Mokronogu
obeta prava glasbena poslastica z verjeno najbolj prepoznavnim
kantavtorjem pri nas in s številnimi, nekaterimi že ponarodelimi
skladbami.
Besedilo: JSKD OI Trebnje

Pred nami je
Pogovor s predsednikom Turističnega
društva Mokronog Jernejem Maukom
in članom upravnega odbora Francijem
Gregoričem.
Slišati je, da je delo upravnega odbora Turističnega društva Mokronog,
ki je tudi glavni organizator prireditve, v polnem zamahu. Kaj
načrtujete?
Res je. Z načrtovanjem letošnje jubilejne prireditve smo začeli že v začetku jeseni lanskega leta, ko smo skupaj s kolegi iz
Prostovoljnega gasilskega društva Mokronog začeli pripravljati
osnutek letošnjega programa. Skupni začrtan program prireditve smo predstavili županu, ki je naše ideje podprl. Kasneje
skozi celotno zimsko obdobje smo imeli kar nekaj usklajevalnih
sestankov. Turistično društvo Mokronog je sicer res glavni
organizator, vendar dobra prireditev nam lahko uspe samo,
če pri tem skupaj sodeluje več različnih društev kot tudi širše
lokalno prebivalstvo. Najpomembneje se nam zdi, da bi naša
osrednja turistična prireditev Kresna Noč bila razumljena kot
naša skupna prireditev vseh, ki živimo v tem okolju. Tako ali
drugače lahko prireditev soustvarjamo prav vsi. To je naš cilj,
torej skupno soustvarjanje te prireditve.
Pred petimi leti ste prizorišče dogajanja izpred gasilskega doma
preselili na trg Mokronoga. V lanskem letu ste tej lokaciji dodali še
prizorišče za Strelovim turnom. S kakšnim namenom ste to storili?
Najlepša lokacija za izvedbo prireditve bi bila zagotovo na mokronoškem gradu, kjer so se odlične lokalne prireditve dogajale
nekoč. Veliko nas ima nostalgične spomine na prireditve iz te
lokacije. Samo upamo lahko, da bo grad kdaj spet v takšnem
stanju, ki bi omogočalo organizacijo takšnih dogodkov.
V preteklem letu smo si zastavili cilj, da bi se v popoldanskem
dogajanju prireditve na Starem trgu predstavila vsa društva v
naši občini in vsi lokalni pridelovalci. Predstavitev lokalnih
društev in pridelovalcev smo organizirali na Starem trgu, kjer je
vsako društvo oziroma lokalni pridelovalec dobil svojo stojnico,
na kateri je lahko razstavil svoj program oziroma svoje izdelke.
Vsi razstavljavci so se predstavili tudi preko intervjuja, ki ga ja
tekom popoldanske predstavitve izvajala moderatorka. Odziv
društev za sodelovanje je bil odličen, praktično sto odstoten.
Celotni program na Starem trgu se je prepletal tudi z nastopom folklorne skupine Kres iz Novega mesta ter z delavnicami
za najmlajše. Po koncu kulturnega programa na Starem trgu
smo povezali oba prireditvena prostora na način, da smo
nadaljevali s programom pod velikim šotorom za Strelovim
turnom, kjer se je nadaljeval folklorni nastop, nastop čarodeja
in zabavni del prireditve z večernim prižigom kresa. Menimo,
da nam je povezava obeh prireditvenih prostorov lepo uspela,
kar je potrdil odziv obiskovalcev.
Mnenja glede prireditvenega prostora so v okolju sicer različna. Zagotovo bi bilo najlepše celotno prireditev izvesti na Starem
trgu, ki ima, kot pravimo, »pravo dušo za to«. Nekaj preteklih
prireditev nam je močno zagodlo vreme, zato je vremensko
tveganje glavni razlog, da smo se odločili za dodatno lokacijo
za Strelovim turnom, ki je dejansko v neposredni bližini in na
kateri se lahko postavi velik šotor. Glede na to, da se je za družabni del prireditve ta lokacija pokazala kot zelo dobra, jo bomo
za ta namen izkoristili tudi v letošnjem letu in najverjetneje tudi

19

leto XIII., številka 47, marec 2019

jubilejna 30. Kresna noč.

v prihodnje. Pri dogovarjanju za to lokacijo
nam je šel zelo na roko upravljavec zemljišča
podjetje S.E.P in njegov direktor g. Edmund
Pal, ki se mu ob tej priložnosti tudi lepo
zahvaljujemo za sodelovanje.
Vemo, da so spremembe vedno dobrodošle.
Se moramo pa tudi zavedati, da vedno pa
le-te niso pozitivno sprejete. Morda tudi letos
načrtujete kakšno spremembo v programu?
Letošnjo prireditev imamo namen izvesti
v dveh dneh. Prvi dan, v petek, 21. junija,
ko je predviden koncert skupine Kok band
s predskupino Drugi vagon. Koncert se bo
odvijal pod šotorom na lokaciji za Strelovim
turnom.
V soboto, 22. junija bomo popoldansko
dogajanje začeli na Starem trgu in sicer z
vseslovenskim sejmom kresne noči. Torej
kulturni program je zastavljen v enakem
konceptu kot lansko leto, pri čemer bo
izveden v precej širšem kontekstu in sicer
s sodelovanjem turističnih društev, kulturnih in etnoloških društev, ki jih bomo
povabili in bodo želela sodelovati iz širšega
slovenskega prostora. Vsako sodelujoče
društvo se bo na prireditvi predstavilo s
svojo vsebino, ki je primarno vezana na
kresno noč. To pomeni, da bodo svojo
predstavitev izvajali skozi običaje, obred,
glasbo, ples ali kulinariko.
Na kakšen način boste oziroma ste privabili
društva k sodelovanju?
Idejo za program letošnje Kresne noči
smo člani upravnega odbora predstavili
na Turistični zvezi Slovenije s ciljem, da bi
poiskali in našli morebitno skupno sodelovanje. Pokazala se nam je možnost v smeri
povezave letnega srečanja turističnih društev podeželja, ki ga vsakoletno organizira
Turistična zveza Slovenije. Glede na to, da
ta projekt za letošnje leto takrat še niso imeli
dokončno usklajen, smo člani Turističnega
društva Mokronog skupaj z županom g.
Antonom Mavrom v zelo kratkem času
naredili ustrezne korake, da nam je dogovor
s Turistično zvezo Slovenije uspel. Tako bo
letošnji kulturni del prireditev Kresne noči

na Starem trgu izveden tudi v povezavi s Turistično zvezo Slovenije in vse slovenskim
srečanjem turističnih društev podeželja.
Kako naj bi to potekalo?
Vsekakor moramo društva najprej motivirati k udeležbi. Vse skupaj se bo začelo s
prihodom društev, ki ga načrtujemo okrog
poldneva. Načrtujemo kratek izlet, ki ga
sestavlja ogled kulturne krajine Žalostne
gore in nato ogled ter degustacija v Vinskem dvoru Deu ter ogled in degustacija
s kratkim programom pri 200 let starem
avtohtonem dolenjskem vinskem hramu.
Po vrnitvi na Stari trg bo v sodelovanju
s Knjižnico Pavla Golie Trebnje v Upravno
kulturnem središču izvedeno predavanje
znanega etnologa, dr. Janeza Bogataja.
Natančnejšo vsebino predavanja z njim še
usklajujemo, zagotovo pa bo vsebina na
temo kresne noči.
Torej, kako ohraniti to kulturno izročilo,
kako ga postaviti v sodobni čas in v turistične namene.
Po predavanju g. Janeza Bogataja, se od
18.00 ure dalje začne program na Starem
trgu s predstavitvijo društev na že predstavljen način. Predstavitve društev se bodo
izvajale tako na njihovih stojnicah kot tudi
na odru.
Ali se bo na Starem trgu dogajalo še kaj poleg
predstavitev društev na temo Kresne noči?
Poleg predstavitev bomo za sodelujoče
imeli organizirano strokovno vodeno
delavnico na temo izdelave venčkov iz
praproti, kresnic in raznovrstnega spomladanskega cvetja. S temi venčki bomo
okrasili Stari trg.
Celotni program na Starem trgu se bo
prepletal še s folklornim nastopom in nastopom škratov Mokronožcev. Vsekakor
pa nismo pozabili na letošnjo 740 letnico
prve omembe Trga Mokronog, ki jo bomo
zagotovo pomembno obeležili na tej prireditvi. Ker vsega ne želimo razkriti naj ta in
še kakšna pomembna podrobnost za enkrat
ostane še skrivnost.
Kaj lahko pričakujemo za naše najmlajše?
Vsekakor bodo naši najmlajši tudi letos
pomembno sodelovali v animacijskih
delavnicah in nadvse uživali v magičnosti
čarodeja, ki bo tudi del programa na Starem
trgu. Kot vedno bodo najmlajši tudi letos
uživali v preizkušanju svoje sreče za dobitke
na srečelovu.
Verjetno bo tudi letos poskrbljeno za zabavni
program? Kaj načrtujete?
Brez tega ne gre, saj nenazadnje je to
kresna noč. Ob koncu programa, ki je

predviden ob 21.15 uri, bomo dogajanje
preselili na lokacijo za Strelovim turnom,
kjer bomo skupaj s sodelujočimi društvi
prižgali kres. To bo zadnje dejanje, če lahko
rečemo »formalnega dela programa«. Za
tem začnemo družabni del prireditve, ki ga
bomo kot običajno pozno v noč nadaljevali
pod šotorom in ob zvokih ansambla Novi
spomini. V sodelovanju s Prostovoljnim
gasilskim društvom Mokronog bomo
poskrbelo tudi za lačne in žejne trebuščke.
Se bo vzporedno s prireditvijo dogajalo še kaj?
Za predšolske in osnovnošolske otroke že
poteka likovni in literarni natečaj na temo
Čarobnost Kresne noči. Otroke želimo
spodbuditi k razmišljanju o pomenu praznovanja starih običajev, o pomenu sonca,
ognja in vode, o magičnosti in čarobnosti
rastlin ter živali in o nadnaravnih bitjih,
ki na najdaljši dan v letu preizkušajo svoje
moči. Poskrbeli bomo, da bodo najbolj
nenavadne zgodbe, najbolj barvite ilustracije,… javno objavljene in nagrajene.
In še za zaključek…
Veliko smo že povedali na temo letošnje
Kresne noči, veliko pa bi lahko tudi še
dodali.
Iskrena hvala vsem, ki ste sooblikovali
bogat kulturni program. Iskrena hvala vsem
pokroviteljem jubilejne prireditve, Občini
Mokronog-Trebelno, JSKD Trebnje, Knjižnici Pavla Golie Trebnje in Turistični zvezi
Slovenije. Iskrena hvala vsem sponzorjem.
Brez vaše pomoči v denarju in delu, te prireditve zagotovo ne bi bilo. Iskrena hvala
tudi vsem, ki boste za namene srečelova
zagotovili dobitke.
Zdaj pa res. Še za konec…
Izkoristimo ta trenutek, da vas povabimo
na letošnjo že jubilejno 30. Kresno noč.
S pestrim in bogatim programom bomo
poskrbeli, da bo Mokronog takrat res
zaživel. Dogodki so namenjeni prav vsem
nam, našim občanom, zato bomo veseli, če
se boste udeležili kulturnih in glasbenih
dogodkov, ki bodo zanimivo tematsko
obarvani. Želimo si tudi, da bi pri izvedbi
dogodka sodelovala čim širša krajevna skupnost. To sodelovanje ima več pozitivnih
učinkov, ki bogatijo širšo skupnost. Kresna
noč ni le prireditev Turističnega društva
Mokronog, ampak naša skupna prireditev,
ki je namenjena vsem nam.
Naj bodo dogodki ob obeh dneh letošnje
Kresne noči, čas za našo sprostitev, skupno
druženje in zabavo.
Sandra Fišter
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Na mladih svet stoji

Skoraj sto gledališčnikov je nastopilo v štirih predstavah
območnega srečanja otroških gledaliških skupin, ki ga je gostil
mokronoški oder.
Predstavile so se gledališke skupine Klobuki iz vrtca Čebelica
v Šentrupertu, gledališka skupina Podružnične šole Dobrnič in
gledališka skupina iz Osnovne šole Veliki Gaber, kot zadnja pa
je na oder stopila gledališka skupina Podružnične šole Trebelno.
Mladi igralci, pevci in plesalci so navduševali polno dvorano
obiskovalcev, ki se je najbolj nasmejala in vidno uživala ravno
med zadnjo predstavo, ko je na odru stalo vseh 55 učencev
podružnične šole na Trebelnem, ki jih je na nastop pripravila
Janja Cajner.
Strokovna spremljevalka srečanja, ki ga je organizirala trebanjska izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, je
bila Tjaša Črnigoj.
P. K. L.

Državno šolsko
tekmovanje v odbojki

Stojijo: Patrik Grebenc, Luka Rejc, Tim Kos, Jan Pikl, Enej Kos in trener
Matej Dreža. Klečijo: Nik Železnik, Nik Strah Tratar, Jaka Zupančič,
Benjamin Hudoklin, Lovro Čož, Anže Knez

V ponedeljek, 4. 2. 2019, je na OŠ Mokronog potekalo državno
tekmovanje v odbojki. Udeležile so se ga tri osnovne šole: OŠ Maks
Pečar, OŠ Globoko in OŠ Mokronog. Vse tekme so bile zelo izenačene, naši fantje, pa so na igrišču dobesedno pustili srce. Kljub
velikemu številu napak v igri in tremi, sta bili želja in požrtvovalnost pri naših fantih zelo veliki in rezultat ni izostal. Na turnirju
je naša ekipa osvojila 1. mesto in se uvrstila v polfinale državnega
tekmovanja, ki bo v petek, 15. 3. 2019, tudi v športni dvorani Mokronog. Za pomoč pri organizaciji tekmovanja, se zahvaljujemo
podjetju SEP iz Mokronoga in DANA iz Mirne.

Ocenjevanje vin v vinski gorici Bitovska gora
Na pustno soboto smo se vinogradniki vinske gorice Bitovska gora zbrali na šestnajstem
zaporednem srečanju vinogradnikov te vinske gorice. Kot vsako leto doslej, so bili na srečanju
razglašeni rezultati ocenjevanja vin, ki so bila pridelana v letu 2018.
Nekaj dni pred srečanjem so ocenjevalci ocenjevali kar 40 vzorcev vin, kar je do sedaj
največje zbrano število vzorcev. Letos je bilo zbranih največ vzorcev dolenjskega belega
vina in cvička. Vzorcev modre frankinje je bilo manj kot običajno. Manj je bilo tudi vzorcev
sortnih vin.
Ocenjevalci so si bili enotni, da je kvaliteta vin odlična, kar se je odražalo tudi na ocenah, saj
so bile razlike med njimi minimalne. Najvišjo oceno za cviček letnika 2018 je dobil cviček, ki
ga je pridelala BRIGITA VERŠČAJ, njemu pa sledi cviček vinogradnika ALOJZA STARIČA.
Po pogostitvi, za katero je bil zadolžen izbrani vinogradnik, se je druženje nadaljevalo ob
zvokih harmonike. Za dodatno mero smeha je poskrbel tudi obisk pustnih šem.
Leto 2018 je bilo dobro leto za vinogradnike. Pridelka je bilo obilo, več kot pretekla leta.
Kot sem že navedla, so se pridelala dobra vina. Zbrani smo bili enotni, da bomo tovrstna
druženja v prihodnje nadaljevali, saj si tako vsaj enkrat na leto vzamemo čas, da se skupaj
poveselimo in s tem ohranjamo prijateljske vezi.
Jerneja Dragan
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Ustvarjalne delavnice Mokronoški
za otroke na sejemski dan smučarski tečaj 2018

V hiši Društva upokojencev Mokronog vsako tretjo soboto v
mesecu potekajo ustvarjalne delavnice, namenjene predšolskim in
šolskim otrokom. Februarska delavnica je bila v duhu gregorjevega,
ko so udeleženci s Pepco Žagar izdelovali ptičke iz volne, z Evo
Nino Cajnko pa premične ptičke iz kartona. Udeleženci so se lahko
preizkusili tudi v pletenju, njihova mentorica je bila Milena Zore.
Naslednja ustvarjalna delavnica bo v soboto, 16. marca, ob 9. uri v
hiši upokojencev Mokronog, ko bodo mladi ustvarjalci spet izbirali
med tremi delavnicami, tokrat v duhu velike noči. Udeleženci bodo
z Nino Kolar barvali pirhe z različnimi tehnikami, s Pepco Žagar
ustvarjali papirnate košarice, v katere bodo lahko postavili svoje
pirhe. V sklopu delavnice bo potekala še nadaljevalna delavnica
pletenja z Mileno Zore. Udeleženci, ki se bodo želeli preizkusiti v
pletenju, naj s seboj prinesejo volno in igle za pletenje.
Ustvarjalne delavnice za otroke, ki se bodo nato nadaljevale
oktobra, pripravlja trebanjska izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev
Trebnje, Društvom upokojencev Mokronog-Trebelno in Občino
Mokronog-Trebelno.
Besedilo: JSKD OI Trebnje

Konec lanskega leta je bil ponovno organiziran sedaj že tradicionalni otroški smučarski tečaj na smučišču Trije kralji, ki je
potekal od 26. do 28. decembra. Vsak dan smo se zgodaj zjutraj
zbrali pred osnovno šolo v Mokronogu, se vkrcali na avtobus in
odrinili proti štajerskim koncem. Vožnja je kar dolga, vendar na
polnem avtobusu nikoli dolgočasna. Ob prihodu na smučišče
je sledil »boj s pancerji« in nato ogrevanje, da se pripravimo na
celodnevno smučanje. Nadobudni smučarji so bili glede na svoje
predznanje razdeljeni v 5 skupin. V času tečaja so vsi nadgradili
svoje smučarske veščine, najbolj pa je napredovala skupina najmlajših, dotedanjih »nesmučarjev«, ki so po treh dneh vsi smučali
povsem samostojno. Sredi dneva so nam v bližnjem hotelu vsak
dan pripravili slastno kosilo. Sledilo je še popoldansko smučanje,
preoblačenje in nato vedno nadvse živahna pot domov. Tečaj je
bil uspešen, vreme je prijetno, snežne razmere ugodne, učenci in
učitelji pa zadovoljni.
Se vidimo prihodnje leto!
Lovrenc Kolenc

Za konec še namizni nogomet
Na Trebelnem so februarja sklenili tokratni niz delavnic z mentorico Alenko Stražišar Lamovšek, v katerih so se mladi ustvarjalci preizkusili v izdelavi svoje risanke, mini projektorja
in namiznega nogometa ter v krasitvi praprotne smrekice. Delavnice so se od novembra dalje
štirikrat zapored odvijale vsak drugi torek v mesecu v društvenih prostorih večnamenskega
doma na Trebelnem.
Na zadnji, februarski, delavnici so udeleženci izdelovali svoj namizni nogomet. Iz škatle za
čevlje, ščipalk za perilo in špil za klobase je nastala čisto prava namizna igra, s katero si bodo
lahko krajšali čas v družbi domačih ali prijateljev.
Nov niz delavnic, ki jih pripravlja trebanjska območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, finančno pa jih omogoča Občina Mokronog-Trebelno, se bo na Trebelnem
spet začel jeseni.
Besedilo in foto:
JSKD OI Trebnje
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OK SEP Mokronog

Mlajši dečki
Stojijo: Matej Dreža, Miha Nadu, Nejc Žnidaršič, Tjaž Jevnikar, Simon Udovč, Anže Golob, Mirko
Hrovat. Klečijo: Anže Krmc, Nejc Mauko, David Borštnar, Luka Metelko. Na sliki manjkata Jan
Pratljačič in Žan Florjančič.

selekcijah, razen v članski. Tu je nastala
luknja iz preteklih let, ko se z mladimi
igralci skoraj ni delalo in je ni bilo mogoče
zakrpati. Veseli nas, da je bil odziv mlajših
igralcev, predvsem otrok, pozitiven in da
ekipe sestavljajo pretežno domači igralci.
Treningi potekajo 2x tedensko po 60
minut. Trenira 11 igralcev v razponu od 3.
do 5. razreda. Trenerja te selekcije sta Matej
Dreža in Mirko Hrovat. Mlajši dečki ne
tekmujejo v državnem prvenstvu. Pridno
trenirajo in pridobivajo izkušnje v medsebojni igri.
Treningi potekajo 2x tedensko po 90
minut. Trenira 12 registriranih igralcev.
Trener te selekcije je Igor Jevnikar. Poleg
tega trenirajo starejši dečki še 2 krat v okviru šole – trener Matej Dreža. Starejši dečki
nastopajo v državnem prvenstvu – »B« liga
– skupina B. Ekipa je po 3. kolu s štirimi
zmagami na I. mestu, do konca tekmovanja
pa jih čakata še 2 tekmi.
Kadeti:

Starejši dečki
Stojijo: trener Igor Jevnikar, Luka Rejc, Nik Strah Tratar, Enej Kos, Jan Pikl, Patrik Grebenc. Klečijo: Jaka Zupančič, Nik Železnik, Benjamin Miklavčič, Lovro Čož, Anže Knez. Na sliki manjkata
Tim Kos in Matjaž Strajnar.

Odbojkarski klub SEP Mokronog zagotavlja vadbo 3 selekcijam: mlajši dečki, starejši
dečki in kadeti. Cilji vseh trenerjev v vseh
omenjenih selekcijah so bili, da vrnemo
odbojko v kraju na nivo, ki ga je že imela, in

lahko rečem, da nam to v nižjih selekcijah
kar dobro uspeva. Klub zelo dobro sodeluje
tudi z OŠ Mokronog.
V klubu smo glede na lanske igralce
dodali nekaj novih in sestavili ekipe v vseh

Treningi potekajo 2x tedensko po 90
minut. V tekmovanje kadetov smo vključili vse starejše dečke z namenom igranja
večjega števila tekem, s čimer pridobivajo
izkušnje in se kalijo v igranju proti ekipam s
starejšimi igralci. Tudi to ekipo na turnirjih
vodi trener Igor Jevnikar. Naša ekipa je v
tem tekmovanju najmlajša, saj je edina, v
kateri igrajo samo igralci iz OŠ. Trenutno
so po odigranih 4 tekmah na zadnjem, 6.
mestu. V nadaljevanju tekmovanja pa bodo
kadeti odigrali še 6 tekem.
Pri mlajših kategorijah nam je pomemben napredek igralcev v tehničnem, taktičnem znanju, fizičnem razvoju in tudi
na vzgojnem področju. Prav tako nam je
pomembno, da se za odbojko ponovno
odloča vse več otrok. V kategoriji male
odbojke v sezoni 2018/19 ne nastopamo v
državnem prvenstvu. Pri starejših dečkih
igramo z igralci, ki so od svojih vrstnikov v
tekmovanju mlajši eno leto. V prihodnosti
računamo, da bodo prav ti igralci tvorili
jedro članske ekipe.
Mišo Hrovat

Dopisujte v glasilo Odsev
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Skupaj stopimo po medoviti (pravi) poti
1. Ali se je človek pripravljen soočati za svojimi
posledicami?
Že naši predniki so vedeli, da je potrebno
tisto kar vzameš iz narave, potrebno tudi
vrniti, da se ohrani ravnovesje v naravi.
Statistika o številu prebivalcev se iz leta
v leto povečuje in s tem se povečuje tudi
večja poraba hrane. Pridelovalci hrane so
prisiljeni v intenzivno kmetijstvo in sajenjem monokultur ter krčenjem gozdov in
travnikov za njihovo širjenje. Na ogromnih
kmetijskih površinah, kjer se sejejo monokulture, te pestijo vsako leto škodljivci in
bolezni. Kako se temu izogniti so vedeli že
naši predniki, saj so upoštevali kolobarjenje
in tako preprečili marsikatero nevšečnost.
Travniki, ki ostajajo se kosijo redno, tako
da ne zacvetijo v svojih pisanih barvah kot
nekoč.
2. Ali še lahko ukrepamo?
Vsako pozitivno ravnanje bo doprinos k
ohranjanju naše narave. Tako se je potrebno zavedati, da s sajenjem avtohtonih
medovitih rastlin v naš prostor prispevamo
k preživetju in ohranjanju čebel kot tudi
ostalih opraševalcev.
3. Zakaj avtohtone medovite rastline?
Živali so se na določenem območju
prilagajale. Tako so se tudi rastline
prilagajale stoletja, tisočletja različnim
vremenskim kot tudi ostalim nevšečnostim. Medovite rastline zagotavljajo čebelam medičino in cvetni prah. Medičina in
cvetni prah medovitih rastlin zagotavljata
tisto kar čebele potrebujejo za svoj obstoj.
Torej se moramo skupaj zavedati in saditi
medovite rastline na domačem vrtu, njivah
kot tudi na javnih površinah. S tem bomo
zagotovili pestrost in pripomogli k ohranjanju čebel v našem prostoru. To pozitivno
energijo bomo lahko sprejemali nazaj iz
narave in tudi skupaj razmišljali pozitivno.
4. Katero medovito rastlino izbrati?
To je odvisno kaj imamo na razpolago ali
je to le balkon na katerem imamo cvetlična
korita, morda vrt, njiva ali pa so to javne
površine.
V cvetlična korita na balkonu imamo številne možnosti pri izbiri medovitih rastlin
tako iz vrst začimbnic in dišavnic. V korita
lahko sadimo baziliko, origano, timijan,
meliso, boreč kot tudi nizko sočnico ali
ameriški slamnik in še bi lahko naštevali.
Če imamo veliko prostora na vrtu se lahko
odločimo za zasaditev medovitih dreves kot
so lipa, divja češnja, navadna leska, kostanj

Ena od medovitih rastlin je ameriški slamnik.

in še mnogo drugih medovitih dreves. Na
vrtovih se lahko odločimo tudi za posaditev
grmov kot so vrtnice, ki nam s cvetenjem
obogatijo naš vrt. Na vrtovih imamo še
tudi možnosti posaditve medovitih začimb
in dišavnic.
Ko imamo na razpolago večjo kmetijsko
površino – njivo imamo prav tako številne
možnosti izbire med medovitimi rastlinami. Na njive lahko posejemo sončnice, buče,
ajdo, mak, oljno ogrščico, facelijo, deteljo,…
Te rastline ne bodo omogočale le pašo
čebelam, ampak bodo koristne tudi širše.
Npr. semena sončnic in buč lahko pozneje
uporabimo za izdelavo olja. Nato ajdo, ki
jo sejemo poleti, v času cvetenja omogoča
čebelam pašo ko dozori jo požanjemo in
pridobimo moko. Tudi ostale medovite
rastline niso uporabne le za čebele, ampak
po končanem cvetenju, žetvi se ostali zeleni
deli rastlin podorjejo in s tem obogatimo
tla s humusom.
S tem nahranimo milijone drobnih organizmov v tleh in izboljšamo zračnost in
strukturo tal. Tako s tem ravnanjem zemljo
obogatimo. Rastline, ki jih nato posejemo
na to zemljo bodo bolj močne, zdrave in
tudi odporne na stres, ki je v zadnjem
času bolj pogost. To mislimo na neugodne

Leska – medoviti grm, ki nas jeseni razveseljuje
s svojimi plodovi – lešniki.

Polje sočnic, ki čebelam zagotavljajo medičino
in cvetni prah.

vremenske pogoje in tudi posledično na
bolezni in škodljivce. Na javnih površinah
(parki, vrtovi, …) imamo tudi možnost,
da izberemo avtohtone medovite rastline.
Med njimi so to lipa, kostanj, javor kot tudi
številne medovite trajnice in grmičevje.
S tem pozitivni delom ne bomo omogočili le
pašo čebelam, ampak bomo poskrbeli tudi
za našo okolico. Ne le čebele, ampak tudi
narava nam bo hvaležna, saj ji bomo vračali
tisto kar potrebuje, da skupaj ohranimo naš
prostor za prihodnje rodove.
Tomaž Samec,
Svetovalec za varno hrano pri JSSČ
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Slovenski čebelarji smo orali ledino
Na področju promocije uživanja slovenske hrane, po 11 letih
smo spoznali, da je bilo naše razmišljanje pravilno, morda celo
vizionarsko!
Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) je pred več
kot 11 leti spoznala, da je edina pravilna pot
v pridelavi in uživanju lokalne hrane. Da
pa bi o pomenu uživanja lokalne hrane
osvestili javnost, pa je ključnega
pomena promocija lokalne hrane,
v našem primeru slovenskega
medu. Takrat je bilo v javnosti
milo rečeno »zločinsko« naglas
govoriti o uživanju slovenske ali
lokalno pridelane hrane, češ da
EU tega ne dovoljuje, da bomo
kaznovani … skratka NE in NE.
ČZS je ne glede na to že takrat
javno poudarjala pomen uživanja
lokalno pridelane hrane in to dokazala z izvedbo in javno promocijo
medenega zajtrka, ko so otroci zajtrkovali med slovenskih čebelarjev. Že
takrat smo si upali naglas reči: »Uživajmo
lokalni med in ga kupujmo neposredno iz rok
lokalnih čebelarjev, saj je lokalni med najboljši!«
Na pobudo ČZS je zajtrk leta 2011 prerastel v tradicionalni
slovenski zajtrk (zajtrk sestavljen iz lokalne hrane – med, kruh,
maslo, mleko , jabolko), kjer so tudi drugi deležniki projekta upali
že bolj naglas reči »jejmo slovensko hrano«, saj je bil ta dan sprejet
na nacionalni ravni. ČZS je zatem predlagala, da se razglasi še dan
slovenske hrane, ki ga je Vlada RS leta 2012 tudi razglasila. Od takrat dalje je vse podrejeno promociji lokalne hrane in ozaveščanju
ljudi, da je lokalno najboljše.
Po več kot 11 letih lahko ugotovimo, da smo slovenski čebelarji
orali ledino na področju promocije uživanja slovenske hrane. Po

11 letih smo spoznali, da je bilo naše razmišljanje pravilno, morda
celo vizionarsko!! Odlična slovenska hrana sodi na mize Slovencev,
sodi v javne institucije in zato je prav, da odkrito in naglas povemo, da je naša lokalna hrana najboljša!
V zadnjem času se posamezniki izpostavljajo z drzno idejo, da v slovenske vrtce,
šole, bolnišnice in domove za starejše
pripeljejo še več ali celo vso hrano, ki
je pridelana na lokalni ravni. Ovira,
ki jo posamezniki zaznavajo, prav
tako pa tudi ČZS in Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije,
je v veliki meri v sistemu javnih
naročil. Cilj bi moral biti, da
nas nobena birokratska ovira ne
zadržuje, da vse količine lokalno
pridelane hrane navsezadnje
končajo na krožnikih naših otrok,
starostnikov, bolnikov itd.
ČZS vsa ta prizadevanja podpira
in čestita vsem, ki razmišljajo v smeri
večje pridelave in potrošnje lokalno
pridelane hrane za drzno, a uresničljivo
idejo. Lokalno pridelana hrana na slovenskih
mizah ima širši pomen in multidisciplinaren
učinek: obdelano zemljo, podporo lokalnim kmetom,
podporo lokalnemu gospodarstvu, čebelarstvu, kakovostnejšo
hrano, ki jo nudimo svojim otrokom, bolnikom, starostnikom,
in še bi lahko naštevali. Zato bodimo v prihodnje ambiciozni in
omogočimo javnim institucijam nakup lokalno pridelane hrane
brez birokratskih težav, da bo ta hrana čim večkrat, še bolje pa
vsakodnevno na mizah Slovencev! Slovenci si zaslužimo najboljše
in to je NAŠA SUPER HRANA!
Boštjan Noč, predsednik ČZS
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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 2019 (Ur. list RS št. 27/2018 in Uradno glasilo e-občina
št. 9/2018 in 2/2019), 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 2019, Občina Mokronog-Trebelno objavlja
JAVNI RAZPIS
za izbor kulturnih programov in projektov na področju kulturne
dejavnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Občina Mokronog-Trebelno
1. Naziv in sedež naročnika: OBČINA MOKRONOG-TREBELNO, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog,
telefon 07/34 98 260, faks: 07/34 98 269.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje
naslednjih vsebin:
1/1 javni kulturni programi,
1/2 javne kulturne prireditve,
1/3 založništvo,
1/4 nakup opreme in osnovnih sredstev.
Občina bo sofinancirala tudi javne kulturne prireditve, ki so v interesu Občine Mokronog-Trebelno, in
presegajo meje ljubiteljske kulturne dejavnosti.
3. Na javni razpis lahko oddajo vloge:
 društva, zveze, skladi, zavodi in druge organizacije,
registrirane oz. ustanovljene za izvajanje kulturne
dejavnosti (izjemoma izvajalci lahko tudi niso registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti, če so
njihovi kulturni projekti v javnem interesu Občine
Mokronog-Trebelno),
 posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih
v kulturi pri ministrstvu za kulturo,
 javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za
obseg 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 društvih
oziroma imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno
Zap. št.
I.

II.

III.

NAMEN

2019
3.600 €

redna kulturna dejavnost

3.300 €

materialni stroški vezani na delovanje društva

300 €

kulturne prireditve

6.800 €

prireditve v občini Mokronog-Trebelno

6.600 €

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

200 €

založništvo

200 €

Izvajalci, ki nimajo sedeža v občini Mokronog-Trebelno
IV.

5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev:
Za ocenjevanje javnih kulturnih programov (redna kulturna dejavnost, materialni stroški vezani na
delovanje društva) bodo upoštevana merila in kriteriji
opredeljena v Pravilniku o postopkih in merilih za
sofinanciranje programov in projektov na področju
kulturne dejavnosti v Občini Mokronog-Trebelno.
Za ocenjevanje javnih kulturnih prireditev (prireditve v občini Mokronog-Trebelno in gostovanje
kulturnih društev s sedežem v občini Mokronog-Trebelno izven občine Mokronog-Trebelno) bodo
upoštevana merila in kriteriji opredeljena v Pravilniku
o postopkih in merilih za sofinanciranje programov in
projektov na področju kulturne dejavnosti v Občini

kulturni programi

izvajalci s sedežem v občini Mokronog-Trebelno

SKUPAJ

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 kulturni program ali
kulturni projekt,
- da imajo sedež oz. stalno prebivališče v Občini
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 pogodbene
obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna Občine Mokronog-Trebelno,
- za posameznike, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu za kulturo je pogoj,
da imajo stalno prebivališče v Občini Mokronog-Trebelno,
- da izkažejo nepridobitni značaj javnega kulturnega
programa ali kulturnega projekta, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev.
- da za njih ne velja omejitev poslovanja iz 35. člena
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki
pravi: Naročnik, ki posluje po predpisih o javnem
naročanju, ne sme poslovati s subjekti, v katerih je
funkcionar, ki pri tem naročniku opravlja funkcijo
ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je
neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5%
udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju
oziroma kapitalu.

nakup opreme in osnovnih sredstev

0€
200 €
1.000 €
11.600 €

Mokronog-Trebelno. Na področju založništva imajo
prednosti pri sofinanciranju v letu 2019 projekti izvajalcev s sedežem v občini Mokronog-Trebelno vezani
na področje kulturne dediščine in druge zgodovinske
tematike občine Mokronog-Trebelno.
Nakup opreme in osnovnih sredstev izvajalcev na
področju ljubiteljske kulturne dejavnosti za izvajanje
rednih programov in kulturnih dejavnosti. Upravičenci
za sofinanciranje nove opreme in osnovnih sredstev
za delovanje kulturnih 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.
Podrobnejše ocenjevanje po navedenih merilih in
kriterijih je določeno s Pravilnikom o postopkih in
merilih za sofinanciranje programov in projektov na
področju kulturne dejavnosti v Občini Mokronog-Trebelno.
6. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v
proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2019
za sofinanciranje posameznih vsebin javnega razpisa
je 11.600 EUR in sicer okvirno za posamezne sklope:
(glej preglednico)
7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena:
(1)
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena
v letu 2019, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo
proračunskih sredstev. Zahtevki morajo biti dostavljeni na Občino Mokronog-Trebelno najkasneje do
29.11.2019.
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-Trebelno: http://www.mokronog-trebelno.si .
9. Rok in način predložitve vlog:
Vloge na javni razpis je potrebno oddati v zaprti
kuverti najkasneje do 15.4.2019. Na pošti oddane
vloge morajo biti oddane priporočeno s poštnim
žigom, najpozneje z datumom 15.4.2019.
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.: založništvo)«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden
naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po
roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji
ter kriteriji razpisa.
10. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo
prijavitelji obveščeni o izidu razpisa:
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo
pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene
v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani
strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Na
podlagi predloga strokovne komisije bo občinska uprava izdala izvajalcem odločbo o izboru oz. o zavrnitvi
posameznih javnih kulturnih programov in projektov.
Na izdano odločbo je možna pritožba v roku 15 dni od
vročitve. Predmet pritožbe ne morejo biti merila in kriteriji za ocenjevanje vlog. Z izbranimi izvajalci javnih
kulturnih programov in projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
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in obveznosti glede izvedbe programov in projektov
ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu
s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
predvidoma v roku 45 dni po zaključku razpisa.

-

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

-

Številka: 619-0001/2019
Datum: 18.2.2019

Župan
Občine Mokronog-Trebelno
Anton MAVER

Občina Mokronog-Trebelno na podlagi 99. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 –
popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16
– ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A),
Odloka o proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2019 (Ur. list RS št.
27/2018 in Uradno glasilo e-občina št. 9/2018 in 2/2019), 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 2019 objavlja
JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA SOCIALNEGA IN
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V OBČINI MOKRONOG-TREBELNO ZA
LETO 2019

-

-

1. Naziv in sedež naročnika:
Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230
Mokronog.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje
naslednjih področij:
1. Programi na področju humanitarne dejavnosti
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 varovanja duševnega
zdravja;
- programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči invalidom;
- programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk
ter pomoči socialno ogroženim posameznikom in
družinam;
- programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti;
- programi, ki omogočajo neodvisno življenje osebam
s posebnimi potrebami ter drugi programi pomoči
osebam s posebnimi potrebami ter njihovim družinam;
- programi za kronične bolnike, ki s svojo dejavnostjo
skrbijo za enakopravno vključevanje kroničnih
bolnikov v življenje z zdravimi, za ohranjanje in
izboljšanje kakovosti življenja s kronično boleznijo
ter za preprečevanje napredovanja kronične bolezni
v invalidnost.
2. Preventivni programi v okvirni višini 3.000
EUR, in sicer:
- programi medgeneracijskih in drugih skupin za
samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem
okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti
starostnikov;
- preventivni programi za otroke in mladostnike;
- 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 skupnosti,
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju
socialnega varstva,
organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in
neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom
ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih
skupno reševali socialne potrebe svojih občanov;
invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi
posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo
posebne socialne programe in storitve, utemeljene
na značilnostih invalidnosti po 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 podrazreda, pa priložijo statut oziroma ustanovitveni akt iz katerega je razvidno, da
so registrirani za opravljanje glavne dejavnosti na
področju socialnega in zdravstvenega varstva.
ob pogoju, da izpolnjujejo naslednje pogoje:
da imajo sedež ali podružnico v občini Mokronog-Trebelno oziroma ne glede na sedež, če je program
dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje
občane občine (invalidske in dobrodelne organizacije, ki so zasnovane tako, da združujejo člane na
področju regije - upošteva se število članov iz občine
oz. delež virov financiranja vseh občin oziroma
maksimalna višina sofinanciranja opredeljena v
letnem programu), aktivno vključevanje občanov
je natančneje opredeljeno v pravilniku,
da so registrirane in imajo dejavnost socialnega
varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno v
ustanovitvenih aktih,
da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje
načrtovanih programov,
se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi
organizacijami na izbranem področju,
prijavljajo program ali projekt socialnega in zdravstvenega varstva, ki je predmet javnega razpisa in
imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so
razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa,
delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva,
pridobljena iz drugih virov (občina, sponzorstva,
donatorstva, volontersko delo, ..),
da na področju izvajanja programov in projektov, ki
so 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 preko drugih pravnih oseb v več kot 5%
udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju
oziroma kapitalu.

Prijavitelji lahko na posameznem področju prijavijo
največ tri različne programe naenkrat, ki pa jih lahko
strokovna služba združi, če meni, da je to smotrno.
Odstopanja v številu programov so možna le za tiste
programe, ki so v posebnem interesu občine.
4. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev:
Izbrani izvajalci bodo izbrani na podlagi meril in
kriterijev za vrednotenje in izbor programov in projektov socialnega in zdravstvenega varstva v občini
Mokronog-Trebelno, ki so sestavni del Pravilnika o
kriterijih in merilih za sofinanciranje programov in
projektov na področju socialnega in zdravstvenega
varstva v Občini Mokronog-Trebelno ter usmeritev
v Letnem programu socialnega varstva za leto 2019.
5. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v
proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2019
za sofinanciranje posameznih vsebin javnega 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 programov
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
2019, 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-Trebelno: http://www.mokronog-trebelno.si .
8. Rok in način predložitve vlog:
Vloge na javni razpis je potrebno oddati v zaprti
kuverti najkasneje do 15.4.2019. Na pošti oddane vloge morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom,
najpozneje z datumom 15.4.2019.
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 VARSTVO«. Na hrbtni strani
ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale
in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni,
da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.
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 zavržene. 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 upravnem 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 obveščeni v
roku 45 dni po zaključku razpisa.
10. Kontaktna oseba za dodatne informacije:
Mateja Vrabec, e-naslov: mateja.vrabec@mokronog-trebelno.si .
Številka: 129-0001/2019
Datum: 18.2.2019

Župan
Anton MAVER

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2019
(Uradni list RS, št. 27/18 in Uradno glasilo e-občina, št. 2/19), Zakona o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (UL RS,
št. 71/17, 13/18, in 83/18) in Statuta Občine Mokronog-Trebelno (UL RS, št.
43/18), Občina Mokronog-Trebelno objavlja
JAVNI POZIV
za sofinanciranje programov in projektov, ki niso predmet
drugih razpisov v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2019
1. NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA:
Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230
Mokronog, telefon 07/34 98 260.
2. PREDMET JAVNEGA POZIVA
Predmet javnega poziva je sofinanciranje programov
in projektov društev in organizacij v Občini Mokronog-Trebelno, ki niso predmet drugih razpisov, ki jih
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leto XIII., številka 47, marec 2019
je objavila Občina Mokronog-Trebelno oziroma in
ne bodo v letu 2019 financirani iz proračuna Občine Mokronog-Trebelno, vendar pomenijo prispevek
k zadovoljevanju javnih potreb občanov, izboljšanju
procesov in pogojev delovanja ter življenja v občini,
dostopnosti storitev občanom in prepoznavnosti občine.

8. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE
Rok za oddajo prijav za programe oz. projekte je
najkasneje do 15.04.2019 oz. do porabe sredstev.
Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti obvezno
oddane s priporočeno pošto do 15.04.2019 (datum
poštnega žiga na dan 15.04.2019).

3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM
POZIVU
Na javni poziv se lahko prijavijo:
• pravne osebe – društva in organizacije, ki so
registrirane za opravljanje dejavnosti;
• neprofitne organizacije in ustanove.

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

Prijavitelji morajo imeti sedež v Občini Mokronog-Trebelno ali tudi izven nje, v primeru, da te
organizacije vključujejo člane oziroma uporabnike
iz Občine Mokronog-Trebelno.

10. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO PRIJAVNE OBRAZCE
Javni poziv bo objavljen na spletni strani Občine Mokronog-Trebelno: www.mokronog-trebelno.si in v
občinskem glasu Odsev.

Prijavitelji morajo upoštevati, 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 preko drugih
pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.
Program mora imeti jasno strukturo prihodkov in
odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja.
Prijavitelji morajo imeti zagotovljene kadrovske in
prostorske pogoje za izvajanje programa.
Do financiranja sredstev niso upravičena društva in
organizacije, ki so za iste vsebine že prejela finančna
sredstva na drugih razpisih Občine Mokronog-Trebelno.

Prijavni obrazci so v času objave in do izteka prijavnega roka dosegljivi v glavni pisarni Občine Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog
in spletni strani Občine Mokronog-Trebelno: www.
mokronog-trebelno.si. Kontaktna oseba: Marija Sitar,
tel. št. 07/3498-270.

Programi ali projekti, ki jih prijavitelji prijavijo morajo biti izvedeni v letu 2019. Upravičenci, katerih
programi oz. projekti bodo izbrani in (so)financirani
iz sredstev tega javnega poziva, bodo morali Občini Mokronog-Trebelno najkasneje do 31. 01. 2020
podati poročilo o izvedbi prijavljenega programa oz.
projekta.

JAVNI RAZPIS
za subvencioniranje izgradnje male komunalne čistilne naprave
v občini Mokronog-Trebelno za leto 2019

4. KRITERIJI JAVNEGA POZIVA
Na podlagi javnega poziva bodo izbrani projekti ali
programi, ki bodo izpolnjevali naslednje kriterije:
• kvaliteta in realnost programa, projekta;
• izkušnje prijavitelja programa, projekta;
• finančna izvedljivost programa, projekta;
• sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami;
• usklajenost vsebine in ciljev prijavljenega programa ali projekta s predmetom razpisa;
• stopnja doseganja ciljnih uporabnikov v okviru
predlaganega programa ali projekta.
5. OKVIRNA VREDNOST FINANČNIH SREDSTEV
V
proračunu
Občine
Mokronog-Trebelno
je za predmet javnega poziva za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2019
namenjenih 3.500,00 €.
6. ROK IZVEDBE
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2019 oziroma v plačilnih rokih, kot jih
določa Zakon o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2018 in 2019 (UL RS, št. 71/17, 13/18,
in 83/18).
7. VSEBINA PRIJAVE
Prijava mora biti podana na obrazcu »Prijava na javni poziv«. Vsak prijavitelj lahko na javni poziv predloži izključno eno vlogo (en program ali projekt).
Prijava na javni poziv mora vsebovati:
• kratko predstavitev subjekta, ki se na poziv prijavlja (obvezno: ime subjekta, točen naslov, kontaktno osebo, telefon, TRR, davčno številko),
• podatke o programu ali projektu,
• finančno konstrukcijo programa,
• izjavo, da za izvedbo prijavljenega projekta ni bilo
pridobljenih sredstev na osnovi drugih razpisov v
Občini Mokronog-Trebelno,
• izjavo prijavitelja na javni poziv Občine Mokronog-Trebelno v letu 2019.

Številka: 410-0012/2019
Datum: 25. 02. 2019

Župan
Anton MAVER

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2019
(Uradni list RS, št. 27/2018 in Uradno glasilo e-občina, št. 2/19) in Pravilnika o
subvencioniranju izgradnje malih čistilnih naprav na območju občine Mokronog-Trebelno (Uradni list. RS št. 50/16) objavlja Občina Mokronog-Trebelno

1. RAZPISNI POGOJI ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV
Občina Mokronog-Trebelno objavlja Javni razpis za
subvencioniranje izgradnje male komunalne čistilne
naprave za čiščenje komunalne odpadne vode iz enostanovanjskih ali večstanovanjskih stavb na območju
občine Mokronog-Trebelno za leto 2019.
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 subvencioniranja male komunalne čistilne naprave (v nadaljevanju:
MKČN) zagotavlja proračunska sredstva v letu 2019
v višini 2.400,00 EUR. Višina subvencije za vsako
MKČN znaša 800,00 EUR za posamezno stanovanjsko
oziroma večstanovanjsko stavbo. V primeru čiščenja
odpadnih voda iz več stanovanjskih stavb z eno MKČN
je do sredstev upravičena vsaka posamezna stavba,
vendar ne več kot do 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 subvencioniranju izgradnje
malih čistilnih naprav na območju Občine Mokronog-Trebelno (Uradni list. RS št. 50/16).
• Do subvencije iz tega razpisa so upravičeni prosilci,
ki so zgradili MKČN v letu 2019 in še niso prejeli
subvencije na podlagi preteklih razpisov.
4. POSEBNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
• Da objekt enostanovanjske ali večstanovanjske
stavbe leži izven območja aglomeracij in da je v njem
prijavljeno stalno bivališče (MKČN mora biti izven
območij poselitve znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije – informacije si vlagatelj

pridobi pri občinski upravi);
• Da je za stanovanjsko stavbo izdano gradbeno
dovoljenje po letu 1967 ali potrdilo za stanovanjsko
stavbo zgrajeno pred letom 1967, da ima stavba na
podlagi veljavne zakonodaje (veljavni Zakon o
graditvi objektov) uporabno dovoljenje.
• Od izvajalca javne službe izdano potrdilo o vgradnji;
MKČN kot gradbeni proizvod za čiščenje komunalne
odpadne vode, mora ustrezati standardom in veljavni zakonodaji v Republiki Sloveniji (certifikat
oz. listino o skladnosti male čistilne naprave z
zahtevami glede doseganja mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
(Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17). Strankam je
lahko v pomoč seznam MKČN, ki ustreza emisiji
snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav). Strankam je lahko v
pomoč seznam MKČN, ki ustrezajo pogojem, ki ga
objavlja Zbornica komunalnega gospodarstva na svoji
spletni strani: https://www.gzs.si/zbornica_komunalnega_gospodarstva/vsebina/MK%C4%8CN/
Seznam-MK%C4%8CN-odprti).
5. VLOGA - PRIJAVNI OBRAZEC
Vsebina vloge zajema izpolnjen obrazec z osnovnimi
podatki prosilca in objekta.
Obvezne priloge so:
1. izpolnjeno in podpisano vlogo skupaj z izpolnjenim
in 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 kuverte mora biti označen
polni naslov vlagatelja.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z
vsemi pogoji razpisa. Rok za oddajo vloge je odprt do
porabe sredstev, ki so zagotovljena za izvedbo tega
razpisa, oziroma najkasneje do 1. 10. 2019. Na pošti
oddane vloge morajo biti oddane priporočeno s
poštnim žigom, najpozneje z datumom 1.10.2019.
7. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG IN OBVEŠČANJE
Vse prejete vloge bodo obravnavane po vrstnem
redu prispetja. V vrstni red se uvrstijo izključno
popolne ter pravočasno oddane vloge. V primeru, da
vloga ni popolna skladno s pogoji in merili razpisa za
sofinanciranje, bodo prosilci pozvani, da v roku 8 dni
vlogo dopolnijo. Če tega ne bodo storili, oziroma bo
vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, bo vloga s
sklepom zavrnjena oziroma zavržena.
8. DELITEV SREDSTEV
Sredstva se bodo odobrila po načelu vrstnega reda
popolne 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 pripadajočimi zamudnimi obrestmi
za obdobje od dneva nakazila dalje.
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ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno
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 (Marija Sitar) na telefonski številki 07/34
98 270.
Številka: 0003/2019-354
Datum: 20.02.2019

turističnih projektov ter prireditev,
• izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.
Omejitve:
Posamični izvajalci prireditev – prijavitelji lahko
prijavijo največ tri različne prireditve. Gasilske
veselice, društveni pohodi, kolesarjenja društva,
pikniki, društveni nogometni turnirji ter podobne
aktivnosti zgolj društvenega značaja ter prireditve
ob občinskem prazniku Občine Mokronog-Trebelno
niso predmet tega pravilnika.
Stroški pogostitev (udeležencev, izvajalcev,...)
niso predmet sofinanciranja turističnih projektov in
prireditev. Društva lahko prijavijo turistične projekte
in prireditve, za katere niso prejela sredstev iz drugih
virov Občine Mokronog-Trebelno.

Občina Mokronog-Trebelno
Župan Anton Maver

D) VSEBINE IN PROGRAMI, KI SO PREDMET
SOFINANCIRANJA:

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 2019 (UL RS, št. 27/18 in Uradno glasilo e-občina, št. 2/19) Občina
Mokronog-Trebelno, objavlja

1. Sofinanciranje delovanja:
Stroški delovanja izvajalcev turističnih projektov
so neprogramski stroški za izvedbo njihove dejavnosti (stroški najemnine, telekomunikacij, komunalnih
storitev, energije, vode, pisarniškega materiala,
stroški dela ipd.) in niso zajeti v stroških izvedbe
turističnih projektov in prireditev.

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU TURIZMA IN
PRIREDITEV
V OBČINI MOKRONOG-TREBELNO ZA LETO 2019
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 RAZPISA
Predmet sofinanciranja v letu 2019 je:
• delovanje turističnih društev - v višini 1.000 EUR;
• izvedba turističnih projektov - v višini 1.000 EUR;
• izvedba turističnih prireditev - v višini 19.000
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 izvajajo
redno turistično dejavnost na neprofitni ravni;
b) za sofinanciranje turističnih projektov: društva 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-Trebelno
in so registrirani za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v javnem razpisu,
• drugi organizatorji turistične prireditve, ki so
registrirani za izvajanje dejavnosti, opredeljenih
v javnem razpisu in, ki so z izvedbo turistične
prireditve lokacijsko vezani na Občino Mokronog-Trebelno (turistična prireditev se izvede na
območju Občine Mokronog-Trebelno).
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 uresničitev
načrtovanih aktivnosti;
• izvajajo turistične prireditve na območju občine
Mokronog-Trebelno;
• imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so
razvidni prihodki in odhodki izvajanja dejavnosti,

2. Sofinanciranje turističnih projektov:
Turistični projekt je posamična aktivnost izvajalca
– 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 društva 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 (seminarji, delavnice, okrogle mize, predavanja ipd.)
- spodbujanje in izobraževanje članov in lokalnega
prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja in razvoja turizma: organizacija in izvedba
raznih natečajev, seminarjev, delavnic, okroglih
miz, predavanj, šolanje in izpopolnjevanje kadrov
za namene turizma.
2.3.) Izdajanje promocijskega materiala (za
vsak izdelek):
- zgibanke, razglednice, brošure, drobni promocijski 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 promociji
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 upoštevajo
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

2019. Nadzor nad porabo dodeljenih sredstev opravlja občinska uprava.
G) VSEBINA VLOGE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA
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 Mokronog-Trebelno.
H) ROK IN NAČIN VLOŽITVE VLOGE
Rok za vložitev vloge je do vključno 15.04.2019.
Pošiljke oddane po pošti morajo biti obvezno oddane
s priporočeno pošto do 15.04.2019 (datum poštnega
žiga na dan 15.04.2019).
Vloga se odda neposredno v tajništvu Občinske
uprave Občine Mokronog-Trebelno ali se pošlje
priporočeno po pošti na naslov: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog.
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 dokumentacije in vsebovati
dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.
I) DATUM ODPIRANJA VLOG
Odpiranje vlog, ki ni javno, bo opravila komisija
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 poziva 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 kandidati
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@mokronog-trebelno.si.
Številka: 0001/2019-320
Mokronog, 25. 02. 2019

ŽUPAN
OBČINE MOKRONOG-TREBELNO
Anton MAVER

Občina Mokronog-Trebelno na podlagi pozitivnega mnenja o skladnosti
državne pomoči št. K-BE 047-2241170-2016 z dne 06.07.2015 in v skladu 24.
člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15), Pravilnika o sofinanciranju programov na področju
kmetijstva v Občini Mokronog-Trebelno za programsko obdobje 2015 - 2020
(Uradni list RS, št. 55/15), objavlja
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2019
I. SPLOŠNI DEL
I. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA
Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2,
8230 Mokronog
II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA (glej preglednico)
III. UPRAVIČENCI
Upravičenci do pomoči, so:
ü pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem
za mikro podjetja, dejavna v primarni kmetijski
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leto XIII., številka 47, marec 2019
UKREPI:
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);
POMOČI DE MINIMIS
2. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji; (21. člen)
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)

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 območju občine in so
vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter
imajo v lasti oz. zakupu kmetijska zemljišča, ki
ležijo na območju občine;
ü pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za
mikro podjetja v primerih ukrepov za pomoči de
minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013,
imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je
vpisano v register kmetijskih in ima sedež na
območju občine;
ü registrirana stanovska društva in interesna
združenja v primeru ukrepa za podporo delovanju društev, ki delujejo na področju kmetijstva,
gozdarstva, čebelarstva in podeželja na območju
občine in imajo sedež oz. podružnico v Občini
Mokronog-Trebelno in izvajajo programe pretežno za prebivalce občine Mokronog-Trebelno.
IV. SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV
SREDSTEV
ü Sredstva za izvajanje programov na področju kmetijstva v občini Mokronog-Trebelno se zagotavljajo
v proračunu Občine Mokronog-Trebelno. Višina
sredstev je določena z Odlokom o proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2019 (Ur. list RS,
št. 27/18, Uradno glasilo e-občine 9/18 in 2/19).
ü V kolikor bo glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov predvidenih sredstev za
javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem
dodeljena sredstva sorazmerno znižala.
ü Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih,
določeni v členih od 13. do vključno 16. pravilnika,
ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v členih 14, 15, 28 in 29 Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014 ne glede na to ali se podpora za projekt
ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih
sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.
ü Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št.
702/2014 se lahko kumulira z vsako drugo državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški,
ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s
tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti
pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za
zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014.
ü Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št.
702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2)
in člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z
istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek
pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU)
št. 702/2014.
ü Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št.
702/2014 se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013,
glede na iste upravičene stroške, če bi bila s tako
kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali
znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije
(EU) št. 702/2014.
ü Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje
tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla
največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
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, do-

5.100 €

VI. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV ZA POSAMEZNE NAMENE, UPRAVIČENI STROŠKI
IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

500 €

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

Višina sredstev

1.000 €
5.800 €

ločene v uredbi št. 360/2012. Pomoč de minimis,
dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) št.
1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami
de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000,00
EUR).
ü Sredstva za ukrepe po tem pravilniku, ki se izvajajo na območju Občine Mokronog-Trebelno,
se dodeljujejo v določeni višini za posamezne
namene kot nepovratna sredstva v obliki dotacij
ali v obliki subvencioniranih storitev.
ü Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se
pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek.
Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za
pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
ü Sredstva pomoči se lahko dodelijo v primeru,
kadar ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta
oziroma je pomoč nujno potrebna za ohranjanje
stabilnosti in doseženega nivoja kmetijske pridelave, preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč
ter ohranjanje poseljenosti.
ü Upravičenec, ki je za določen ukrep že prejel državno pomoč v razpisani višini, ne more ponovno
kandidirati na tem javnem razpisu.
ü Društva se lahko prijavljajo le na ukrepe, pri
katerih je navedeno, da so upravičenci društva.
ü Sredstva se bodo nakazovala po podpisu pogodbe
o dodelitvi, in sicer 30. dan po predložitvi zahtevkov z vsemi zahtevanimi verodostojnimi dokazili
o izvedenih nalogah. Zahtevek je potrebno vložiti
najkasneje do 29.11.2019.
ü Občina izplačuje upravičencem sredstva do skupne vrednosti, določene za posamezni namen.
ü Upravičenci uveljavljajo pravico do pomoči na
podlagi vloge na javni razpis in dokumentov, ki
so navedeni v javnem razpisu.
ü O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku, odloča strokovna komisija, ki je imenovana
s strani župana, odloča pooblaščena oseba.
ü Zoper odločitev lahko upravičenec vloži pritožbo
v roku 8 dni po prejemu sklepa. Odločitev župana
je dokončna.
ü Obveznosti med Občino Mokronog-Trebelno in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo, v
kateri so opredeljene posamezne naloge, roki za
izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.
V. NADZOR IN SANKCIJE
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini,
pridobljenih po tem pravilniku oz. javnem razpisu,
spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko
pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v
celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi
obrestmi, če se ugotovi:
- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti
nenamensko porabljena;
- da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve
sredstev navajal neresnične podatke;
- da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova
že pridobil finančna sredstva.
V navedenih primerih ugotovljene nenamenske
porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.

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 trajnosti
kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem
stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
- izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali
standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba
presega veljavne standarde Unije;
- vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo
kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih
zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč,
oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo
- povečanje lokalne pridelave hrane in samooskrbe
občine;
- preprečevanje zaraščanja podeželja in ohranjanje
tipične kulturne krajine v občini;
(2) Pomoč se ne dodeli za:
- nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in
letnih rastlin;
- zasaditev letnih rastlin;
- dela v zvezi z odvodnjavanjem;
- nakup živali in samostojen nakup kmetijskih
zemljišč;
- naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo
pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih
od začetka njihovega delovanja;
- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije;
- investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
- investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov
Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
- stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
- obratna sredstva.
(3) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in
pašnikov.
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Višina razpisanih sredstev znaša: 4.800 €
Namen ukrepa:
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in
rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih
poslopij na kmetiji;
- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije
hlevov in 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 poslopij;
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v
rastlinjaku;
- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi 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 kmetij-
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ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno
skih 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 kmetijskih
površin.
Pogoji za pridobitev:
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov
to potrebno;
- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter
dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do
sofinanciranja;
- za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5)
člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov
na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo
za pridobitev pomoči;
- ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok
za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih
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 €
Namen ukrepa:
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Upravičeni stroški:
- stroški urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov
za površine nad 0,3 ha,
- stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev
pašnikov z ograjo;
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za
živino.
Upravičenci do pomoči:
- posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo
(pašna skupnost, agrarna skupnost ipd.), vpisana
v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na
območju občine in imajo sedež na območju občine
ter katerih naložba se izvaja na območju občine;
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih
površin.
Pogoji za pridobitev:
- ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh
stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
- predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
- kopija katastrskega načrta ali izris obravnavanega
GERK-a s podatki in program del, ki ga pripravi
pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna
agromelioracija;
- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe
v primeru zakupa zemljišča;
Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih
gospodarstvih.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži
nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih
gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.
3. POMOČ ZA PLAČILO ZAVAROVALNIH
PREMIJ (28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Višina razpisanih sredstev znaša 500 €.
Namen ukrepa:
Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih
premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z

namenom kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov:
– naravnih nesreč;
– slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti
z naravnimi nesrečami, in
– drugih slabih vremenskih razmer;
– bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah; ter
– zaščitenih živali.
S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da
zavarujejo svoje pridelke pred posledicami škodnih
dogodkov iz prejšnjega odstavka.
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij,
vključno s pripadajočim davkom od prometa
zavarovalnih poslov.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, s sedežem na območju
občine s sklenjeno zavarovalno pogodbo za tekoče
leto, ki je vključena v sofinanciranje po nacionalni
uredbi za tekoče leto.
Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica, z obračunano višino
nacionalnega sofinanciranja.
Intenzivnost pomoči:
– pomoč po tem pravilniku, skupaj s pomočjo po
nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih
premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje ne sme preseči 65% stroškov zavarovalne
premije.
5. POMOČ ZA NALOŽBE V PREDELAVO IN
TRŽENJE KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PROIZVODOV 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 gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih
proizvodov, ter naložbe v nekmetijske dejavnosti
na kmetiji;
- stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti
predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter
nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
- stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti
predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske
dejavnosti.
Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi
dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na
območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
- dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem
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;
- poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom
stroškov;
Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov oziroma do 10.000
EUR.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč
ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli
skupni znesek de minimis pomoči iz šestega odstavka
17. člena tega pravilnika.

6. PODPOR A DELOVANJU DRUŠTEV S
PODROČJA KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN
RAZVOJA PODEŽELJA (106. i člen Zakona o javnih financah, Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13
– popr. in 101/13
Višina razpisanih sredstev znaša 5.800 €.
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje neprofitnih
aktivnosti in materialnih stroškov društev oz. združenj s področja kmetijstva, gozdarstva, čebelarstva
in podeželja iz območja občine, ki ne predstavljajo
državno pomoč ter njihov cilj z ustanovitvijo in
delovanjem ni pridobivanje dobička.
Cilj ukrepa je omogočanje izvedbe programov dela
navedenih društev oziroma združenj.
Upravičeni stroški:
1) materialni stroški, povezani z izvedbo programov društev oz. združenj, kot so: stroški ustrezne
infrastrukture za delovanje (najem prostorov), materialnih stroškov in stroški dela pisarne ter organov,
(stroški prehrane oziroma pogostitve lahko predstavljajo maksimalno 25% vseh stroškov 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 neopredmetenih
sredstev, (stroški prehrane oziroma pogostitve
lahko predstavljajo maksimalno 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, prikazi
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, državnega 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 prepoznavnosti
občine kot so: priprava gradiv, zloženk, objave v
medijih, organizacija samostojnih oz. društvenih
prireditev (stroški prehrane oziroma pogostitve
lahko predstavljajo maksimalno 25% vseh stroškov upravičene realizacije projekta) ipd.;
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- finančno in vsebinsko ovrednoten letni program
dela društva oz. združenja,
- seznam članov.
Dodatni pogoj za pridobitev sredstev
1. Redna dejavnost društva 600 €
ü materialni stroški, povezani z izvedbo programov
društev oz. združenj (za vsakega člana, ki je plačal
članarino )
 do 50 članov 5 točk
 od 51 do 100 članov 10 točk
 od 101 in več članov 15 točk
 za vsako sekcijo, ki deluje v okviru društva 10
točk
2 . S ofi na nc i r a nje p o s a me z n i h a k t iv no s t i
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 predstavitvijo
društev na prireditvah lokalnega, regionalnega,
državnega in mednarodnega pomena,		
			
Sredstva za sofinanciranje posameznih aktivnosti se razdeli sorazmerno na prispele vloge
upravičencev.

31

leto XIII., številka 47, marec 2019
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 pretežno za prebivalce občine
Mokronog-Trebelno.
Finančna določbe / intenzivnost pomoči:
- do 100% upravičenih stroškov.
VI. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 15.
aprila 2019 na naslov Občina Mokronog-Trebelno,
Pod gradom 2, 8230 Mokronog. Pošiljke oddane po
pošti morajo biti obvezno oddane s priporočeno
pošto do 15.04.2019 (datum poštnega žiga na dan
15.04.2019).
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 – DOPOLNILNA
DEJAVNOST-DE MINIMIS«
»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – DELOVANJE
DRUŠTEV«
Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oz. ne
bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.
VII. OBRAVNAVANJE VLOG
(1) Strokovna komisija, imenovana s sklepom
župana Občine Mokronog-Trebelno, bo z odpiranjem vlog začela 18.4.2019 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 popolnih
vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril
navedenih v javnem razpisu.
(4) Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom (o zavržbi, zavrnitvi ali odobritvi
sredstev) Občine Mokronog-Trebelno najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav.
(5) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem
pravilniku na predlog strokovne komisije, ki je
imenovana s strani župana, odloča pooblaščena
oseba.
(6) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko
upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni
od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
(7) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Pogodba
mora biti podpisana v roku 8 dni od prejema
poziva k podpisu, v nasprotnem se šteje, da
vlagatelj odstopa od vloge za pridobitev sredstev
(8) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti sklepa.
(9) Upravičencem se sredstva iz proračuna občine
izplačajo na podlagi zahtevka posameznega
upravičenca na transakcijski račun, naveden v
vlogi oziroma zahtevku, praviloma v letu 2019,
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna. Zahtevek mora vsebovati naslednjo
dokumentacijo: dokazila o plačilu obveznosti
(račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem
računu), druga dokazila, določena z javnim razpisom oziroma naročilom (poročilo ali dokazilo
o opravljenem delu oziroma storitvi, dokazilo o
izvedbi nadzornih ukrepov …) glede na posamezen ukrep. Zahtevki morajo biti dostavljeni
na Občino Mokronog-Trebelno najkasneje do
29.11.2019.
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 dokumentacija in na občinski oglasni
deski.

2. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan
na telefonski številki 07/ 34 98 263 (Marijana Jereb),
e-naslov: marijana.jereb@mokronog-trebelno.si ali
v prostorih občine.
Številka: 331-0003/2019
Datum: 26.02.2019

ŽUPAN
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 2019, Občina Mokronog-Trebelno objavlja
JAVNI RAZPIS
ZA IZBIRO izvajalcev letnega programa ŠPORTa
v Občini MOKRONOG-TREBELNO V LETU 2019
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 nadaljevanju pravilnik)
in Letni program športa v Občini Mokronog-Trebelno
za leto 2019. Z vsakim izvajalcem letnega programa
športa, ki mu bo priznano sofinanciranje programov,
bo sklenjena pogodba.
3. Predmet javnega razpisa so naslednji programi
oziroma vsebine:
 športni programi,
 razvojne dejavnosti v športu,
 organiziranost v športu,
 športne prireditve in promocija športa,
 športni objekti in površine za šport v naravi.
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali pri
izvajanju programa športa, so v skladu s predmetom
in namenom razpisa ter niso sofinancirani iz drugih
delov sredstev občinskega proračuna.
Izvajalci so do povračila oz. sofinanciranja posameznih 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 materiala za
izvajanje programov (npr. žoge, tekmovalni dresi…),
stroški oglaševanja, stroški prijav…
- Strokovni kader: stroški nadomestil za delo (npr.
strošek dela po pogodbi o delu, podjemna pogodba,
študentsko delo…) in stroški nadomestil v zvezi z
delom (npr. potni stroški, dnevnice) povezanih z
izvajanjem izbranih programov.
- Najemnina oziroma uporabnina: strošek najema
oziroma 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 morajo imeti poravnave vse
obveznosti iz naslova najema oziroma uporabnine
za pretekla leta.
- Tekmovalni stroški: prijavnine oz. članarine za
vstop v tekmovalni sistem, prevoz na tekmovanje,
prehrana na tekmovanju, štartnine pri udeležbi
na tekmovanju, sodniški stroški pri organizaciji
tekmovanj.
- Stroški delovanja: stroški vezani na delovanje izvajalca.
- Stroški športne prireditve: stroški prijave, varovanja,
NMP, potrošnega materiala za izvedbo prireditve
(pokali, diplome, športni rekviziti..), sodniški stroški, stroški zavarovanja, vodenja prireditve, potni
stroški vezani na izvedbo prireditve.
- Pogostitve: 25% od odobrenih upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški so definirani v obdobju od
01.01.2019 do 31.12.2019.
Neupravičeni stroški so stroški, ki so sofinancirani
iz drugih postavk, tekoči stroški društva (telefonija,
elektrika…), investicije v športne objekte in investicijsko vzdrževanje.
Kot dokazila za izkazovanje posameznih vrst

stroškov se upoštevajo fotokopije računov, potnih
nalogov, obračuni stroškov dela oz. drugih nadomestil posameznikom, avtorskih pogodb. Na listinah, iz
katerih ni jasno razvidno, na kaj se nanašajo (na kateri
program, projekt), mora izvajalec to ročno dopisati,
sicer se strošek ne bo priznal. K fotokopiji računa je
potrebna obvezna priloga, in sicer dokazilo o plačilu
le-tega oziroma mora biti dokazilo o plačilu sestavni
del končnega poročila.
4. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci
športnih programov na območju Občine Mokronog-Trebelno:
Na razpis se lahko prijavijo nosilci in izvajalci
športne dejavnosti:
 športna društva in klubi, ki so registrirana in delujejo v občini in izvajajo javne športne programe,
 zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna
društva s sedežem v občini,
 pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti
v športu s sedežem v občini,
 zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo
javno veljavne programe s sedežem v občini,
 lokalna skupnost,
 ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen
namen na področju športa s sedežem v občini,
 samostojni podjetniki, posamezniki, zasebni športni delavci, registrirani za opravljanje dejavnosti v
športu s sedežem v občini.
 Občini redno posredujejo letna vsebinska in finančna poročila z vsemi potrebnimi prilogami na predpisanih obrazcih ter druge podatke, ki se nanašajo
na izvajanje dejavnosti športa, in sicer najkasneje do
31.1. za preteklo leto.
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci oziroma 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 področju regije (upošteva se
število članov iz občine oziroma maksimalna višina
sofinanciranja opredeljena v letnem programu),
 imajo zagotovljene materialne (športna oprema in
rekviziti), prostorske (sklenjene najemne pogodbe),
ustrezno usposobljene strokovne delavce in organizacijske možnosti za uresničitev 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 Občine
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 društva,
 brezplačno sodelujejo na prireditvah, ki jih organizira Občina Mokronog-Trebelno,
 izkažejo nepridobitni značaj javnega programa ali
projekta športa, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev,
 so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene
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 prijavitelji),
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ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno
Zap. št.
1.
1.1.

NAMEN

2019
8.000 €

ŠPORTNI PROGRAMI

4.400 €

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

Promocijski športni programi
(Mali sonček, Ciciban planinec, Zlati sonček, Naučimo se plavati, Krpan, Mladi planinec)
Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine
1.1.2. (Programi za predšolske otroke;
Drugi celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine)
1.1.3. Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih

1.1.1.

1.2.

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

1.3.

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

1.3.1.
1.5.

Programi športnih društev na področju športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport
Vrhunski šport

2.200 €
0€
0€
100 €

Šport invalidov

100 €
1.200 €

Športna rekreacija

1.7.1. Celoletni ciljni športno rekreativni programi

400 €

1.7.2. Pilotski športni programi za krepitev zdravja in dobrega počutja

0

1.7.3. Množične delavske športne prireditve

800 €

1.7.4. Področni centri gibanja za zdravje
1.8.

800 €
0

1.6.1. Občinske športne šole za šport invalidov – celoletni športni programi invalidov
1.7.

2.900 €

2.200 €

1.5.1. Programi športnih društev na področju vrhunskega športa
1.6.

700 €

0
100 €

Šport starejših

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

100 €

2.

RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

600 €

2.1.

Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

600 €

2.2.

Založništvo v športu

0

2.3.

Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa

0

3.
3.1.
4.

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

900 €

Delovanje športnih društev in zvez

900 €

ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

7.000 €

4.1.

Športne prireditve

7.000 €

4.2.

Javno obveščanje o športu

0

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

19.200 €

5.1.2. Uporaba športnih objektov izven občine
5.2.

800 €

Investicije v javne športne objekte

 s podpisom in žigom potrjen vzorec pogodbe (vsi
prijavitelji),
 kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji (tisti, ki
se prvič prijavljajo na razpis),
 temeljni akt društva (tisti, ki se prvič prijavljajo na
razpis ozirom tisti, kateri so v zadnjem letu spreminjali akt).

0
SKUPAJ PROGRAMI

16.500 €

SKUPAJ OBJEKT

20.000 €

SKUPAJ

36.500 €

7. Skupni predvideni obseg sredstev za sofinanciranje programov je 36.500 EUR, od tega: (glej preglednico)
Prijaviteljem, ki bodo predložili neresnične in
zavajajoče podatke glede prijavljenih programov
(npr. prijavili bodo neobstoječe programe, na sezname uvrstili neobstoječe osebe in podobno), bodo
zavrnjeni vsi prijavljeni programi.

8. Rok izvedbe oziroma poraba sredstev:
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2019.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve:
Vloge na javni razpis je potrebno oddati v zaprti
kuverti najkasneje do 15.4.2019. Na pošti oddane vloge
morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom,
najpozneje z datumom 15.4.2019.
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 naslovniku. 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 dopolnitvi vlog. Vlogo
mora pošiljatelj dopolniti 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 opravljeno 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
sofinanciranja oz. o zavrnitvi posameznih športnih
projektov. Na izdano odločbo je možen ugovor, ki pa ne
zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Predmet
ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje
vlog. Z izbranimi izvajalci športnih programov in
projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo
opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede
izvedbe programov in projektov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo
porabo proračunskih sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v
roku 45 dni po zaključku razpisa.
12. Razpisno dokumentacijo lahko pridobite:
Razpisna dokumentacije je na voljo takoj po objavi
tega razpisa. Prevzame se jo lahko osebno – v sprejemni
pisarni Občine Mokronog-Trebelno ali na internetni
strani Občine Mokronog-Trebelno: http://www.mokronog-trebelno.si .
13. Dodatne informacije in pojasnila:
Mateja Vrabec, e-naslov: mateja.vrabec@mokronog-trebelno.si .
Številka: 671-0005/2019
Datum: 18.2.2019

Župan
Anton MAVER
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