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MePZ STRUNE vabi na LETNI KONCERT, ki bo v soboto, 6. junija, ob 20. uri v Kulturnem domu v Šentlovrencu. 
Prepevali bomo ljudske pesmi narodov vsega sveta, v gosteh pa bo dramska skupina PLIN iz Čateža. Lepo vabljeni!

Ne zamudite velikega dogodka z glasbo in plesom

Koncert Občinskega pihalnega orkestra Trebnje
in Trebanjskih mažoret

Nastopile bodo tudi: 
• mažoretke 2. razreda OŠ Trebnje

• mažoretke 3. in 4. razreda OŠ Trebnje
• mažoretke 4. in 5. razreda OŠ Trebnje
• starejša skupina mažoretk OŠ Trebnje

Trebnje, petek, 29. maj, ob 19.30, na dvorišču stavbe CIK, Kidričeva 2, Trebnje
Vstop prost! Povezovalka programa bo Petra Krnc

Občinski javni 
razpisi in pozivi 

• kulturni programi in projekti
• šport
• socialno varstvo
• prireditve 2009
• kmetijstvo
• kmečka tržnica
• dodelitev stanovanj
• turistične poti, turistična društva
• drugo….

strani 10- 23

42. MEDNARODNI TABOR LIKOVNIH 
SAMORASTNIKOV TREBNJE

OD 13. DO 20. JUNIJA 2009

Tradicija prirejanja taborov se je v Trebnjem začela 
že pred dobrimi štiri desetletji, ko se je zbrala skupi-
na posameznikov in organizirala  prvi tabor likovnih 
samorastnikov. V naslednjih letih se je število udele-
žencev večalo in s tem število del v zbirki Galerije. 
Danes obsega že več kot 1000 del, ki jih je ustvarilo 
240 umetnikov iz 36 držav sveta. Letošnje leto bo 
galerija gostila že 42. Mednarodni tabora likovnih 
samorastnikov, ki se ga bodo udeležili umetniki iz 
različnih dežel sveta: Hrvaške, Bolgarije, Finske, Špa-
nije, Velike Britanije, Združenih držav Amerike in 
Slovenije. Tovrstna srečanja so priložnost, da pobli-
že spoznamo delo slikarjev in kiparjev. 

Magyar Viktor , 
Plavi razgovor, 1978, olje na lesu
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Ustanovitelj in izdajatelj: 
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje
Odgovorni urednik: Igor Teršar
Namestnica urednika: Živa Zakšek
Uredniški svet: Katarina Zupančič, Valerija Jarm, 
Ivanka Višček, Bogdana Brilj, Jožko Tomšič, Dušan Zakrajšek, 
Živa Zakšek, Igor Teršar
Lektorica: Ivanka Višček
Grafi čna realizacija: Tiskarna Jordan, Krško
Naklada: 4800 izvodov, ki se razdelijo brezplačno vsem 
gospodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje.

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobjave, delne objave ali 
krajšanja nenaročenih prispevkov v skladu s prostorskimi 
možnostmi in uredniško politiko. Pridržuje si tudi pravico, da 
neprimerne in žaljive vsebine ne objavi. Nenaročeni in 
nedogovorjeni prispevki so lahko dolgi največ 1000 znakov skupaj s 
presledki in morajo biti podpisani s polnim imenom. Slike, ki bodo 
prilepljene v word, zaradi slabe kakovosti ne bodo objavljene. 
Prispevki političnih strank in poslancev DZ so lahko dolgi največ 
2000 znakov skupaj s presledki oziroma 1500 znakov skupaj s 
presledki in sliko, županov prispevek pa 2500 znakov s presledki. 
Uredništvo bo objavilo le prispevke strank, ki bodo pisale o svojem 
delu, načrtih in aktivnostih. V Glasilu občanov je možna tudi 
brezplačna objava osmrtnic oz. zahval ob smrti občanov iz naše 
občine, in sicer v velikosti 10x12 cm, kar pomeni največ 600 znakov 
s presledki oz. nekoliko manj, če želite priložiti še sliko.
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na naslov glasilo.
obcanov@trebnje.si ali na naslov uredništva: Glasilo občanov, Goliev 
trg 5, Trebnje. Rok oddaje prispevkov za naslednjo številko je 2. junij 
2009. Prispevki, ki bodo prispeli na uredništvo po tem datumu, bodo 
objavljeni v kasnejši številki, če bodo še aktualni.

Drage občanke, dragi občani,
pomlad vsak dan znova preseneti. Po muha-
stem aprilskem deževju je zdaj začela utripati 
sredica spomladanskega sonca. Sonce je kralj 
narave, na katero smo že pred mnogimi leti 
preveč pozabili. Prav zaradi zanemarjanja na-
rave se človeštvu godi, kakor se mu godi; po-
hlep je naravo izropal in jo naredil bolj divjo 
kakor ona v svojem izvoru biva. Zato poglejmo 
pohlepu v oči; ne samo, da pohlep uničuje na-
ravo, pohlep uničuje tudi naša življenja, še bolj 
pa življenja naših zanamcev. Zaradi pohlepa 
smo v recesiji, zaradi pohlepa so nekateri nič 
hudega sluteči in pridni ter pošteni ljudje ostali 
brez službe. Pohlep je torej človeško čustvo, ki 
nima samo enodimenzionalno negativnih im-
plikacij. Pohlep je večplastno negativno čustvo, 
ki mu ni para.

Torej: bodimo skromni. Skromnost je lepa če-
dnost, pravi vsem nam znani pregovor. Biti 
skromen je enostavno. Skromnost nima velikih 
oči, ima pa za svoje gibalo iskrenost, poštenje in 
delavnost. Biti skromen pomeni hoditi po pravi 
poti, kajti skromnost je najboljša prijateljica str-
pnosti in spoštovanja sočloveka. Danes skro-
mnosti skorajda ni več. Zato, drage  občanke in 
občani, zakaj ne bi bili mi skromni? S tem bomo 
naredili veliko za boljši jutri, za boljši svet in ne-
nazadnje tudi za svojo srečo, svojo življenjsko 
vizijo pa bomo zaradi skromnosti nagradili z 
možnostjo, da lahko uživamo tudi v drobnari-
jah. Te pa so za naša življenja odločilne.
Želim vam prijeten maj in prijetno življenje,

mag. Igor Teršar, 
urednik

Krajani Studenca, Pristave, Rožnega vrha in 
ostali občani (več kot 60 podpisnikov) so na žu-
pana občine Trebnje, občinski svet, Inšektorat 
RS za okolje in prostor ter Upravno enoto Treb-
nje naslovili zahtevo za takojšnje ukrepanje zo-
per poseg v prostor na območju, ki se nahaja ob 
športnem centu Vita. Na zemljišču v lasti Aloj-
za Rajerja  so  brez načtrov in dovoljenj začeli 
postavljati  objekte za izvajanje dejavnosti pain-
tballa (paintball je šport s puškami v dometu 50 
do 150 m, ki s pomočjo plina, najpogosteje CO2 
ali zraka, izstreljujejo kroglice, z obvezno upo-
rabo mask in oblačil, na poligonu s preprekami 
in spremljevalnimi objekti; vir enciklopedija). 
Zemljišče je oddaljeno 60 m od stanovanjskega 
naselja in predstavlja veliko nevarnost za stano-
valce in sprehajalce.
Krajani  in drugi uporabniki tega zelenega pasu 
se s posegom v prostor in dejavnostjo paintbal-
la nikakor ne  strinjajo in zahtevajo od Alojza 
Rajerja takojšnjo ustavitev posega v prostor in 
pojasnilo institucij v zvezi z občinskimi postop-
ki za uveljavitev takšne športne dejavnosti v 
rekreacijski zeleni coni. Gozdna površina so 
pljuča Trebnjega in mnogi občani kot spreha-

Stanovalci Studenca, Rožnega vrha in Pristave z 
javno peticijo proti paintballu v bližini 
stanovanjskega naselja

jalci svoj prosti čas  preživljajo ravno v delu Stu-
denca in tega gozda. S takšno dejavnostjo pa se 
okolju vzame tudi vrednoto, še posebej če se 
vanj vnese aktiven in glasen šport, ki prinaša 
nemir, hrup in nevarnost za ljudi in živali. To bi 
pomenilo, da bi se to območje, ki je bilo opre-
deljeno v aktih kot rekreativno območje vseh 
občanov,  v bodoče uporabljalo samo za dolo-
čeno ciljno skupino ljudi. Šlo bi za spremembo 
okolja v taki meri, da bi bili pogoji življenja v 
sami okolici bistveno spremenjeni. Nespreje-
mljivo je , da bi  vrednote, ki jih dajeta gozd in 
narava prepuščali v presojo posameznikov, saj 
je narava naša skupna dobrina. Zato podpisniki 
predlagajo, da občina v spremembi prostorskih 
aktov jasno opredeli vlogo mestnega rekreacij-
skega območja in navede dejavnosti, ki se že 
sedaj opravljajo, to je rekreacija za tek, poho-
dništvo in sprehode. Predlagajo tudi, da občina 
zavaruje interes mnogih naših krajanov in ob-
čanov, ki dnevno obiskujejo ta površine in od-
kupi te površine za navedeni namen.
Podpisani krajani so ustanovili tudi odbor za 
njihovo skupno zastopanje. Sestavljajo ga To-
maž Kukenberger,  Igor Teršar in Vlado Prpar.

Novogradnja vrtca v Trebnjem
Potrebe po varstvu otrok iz naselij, na katere gravitira vrtec v Trebnjem, se iz leta v leto poveču-
jejo. Zaradi prostorske stiske je v Trebnjem nujna izgradnja novega vrtca in gradnja mora steči 
čim prej. Za ta namen je Občina Trebnje že leta 2002 predvidela novogradnjo na območju 
Starega trga v Trebnjem in vrtec umestila v veljavni zazidalni načrt Stari trg-DSO, po katerem 
naj bi zgradili vrtec z osmimi oddelki. Glede na to, da je potrebno danes zagotoviti vrtec s ka-
paciteto najmanj 12 oddelkov, je potrebno čim prej pristopiti k spremembi zazidalnega načrta, 
izdelavi idejne zasnove in potem tudi takoj predlagati navedene spremembe. Menim, da je s 
smotrnim načrtovanjem ter z uveljavitvijo izjeme, ki jo dovoljuje 8. člen Pravilnika o normati-
vih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, parcela, ki jo imamo na razpo-
lago, povsem primerna in zadošča za izgradnjo 14-oddelčnega vrtca.
Čeprav so nekateri svetniki na zadnji seji občinskega sveta temu predlogu nasprotovali in želijo 
iskati rešitve drugje, menim, da bi z iskanjem nove lokacije  ponovno izgubili nekaj dragocenih 
let in povzročili staršem, ki bi želeli imeti otroke v trebanjskem vrtcu, dodatne skrbi.
Zavzemal se bom, da Občina Trebnje čim prej začne z aktivnostmi za pravilno izbiro načina, ki 
bo pripeljal do rešitve in izgradnje novega, prepotrebnega vrtca.

Marjan Peter Pavlin, podžupan
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Nekaj vprašanj in preprostih 
odgovorov
V vsakdanjem življenju se pojavlja vrsta vprašanj, na katera se nikoli ne 
dobi preprostih odgovorov. Vsi so vedno zaviti v tančico skrivnosti, mno-
go stvari ni jasno povedanih in ostaja odprtih. Pa vendar bi lahko z neka-
terimi jasnimi odgovori naredili stvari bolj preproste in si s tem olajšali 
življenje. 
V ObO SD Trebnje imamo na nekaj vprašanj, ki se vlečejo kar precej časa 
in katerih odgovori bi lahko imeli pomemben vpliv na življenje lokalne 
skupnosti, jasne odgovore. Seveda je izvedba v praksi vprašljiva, usmeri-
tev pa je jasna.

1. Kaj je osnova prostorskega razvoja občine Trebnje? 
Celovit občinski prostorski načrt (OPN), ki opredeljuje vsa področja 
prostora, načine izrabe prostora in vse temu prilagojene odloke.

2. Ali morajo biti zidanice del OPN?
Da, in to v obliki, da se bo življenje vrnilo v trebanjske gorice.

3. Ali naj se spremenijo nekateri odloki, ki narekujejo pogoje izgradnje?
Da, vendar v skladu s strokovnimi smernicami in s tem, da se upošte-
va trende razvoja, dolgoročne posledice in prijaznost ter stvarnost do 
ljudi, ki želijo investirati.

4. Kje mora stati nov vrtec?
Tam, kjer bo vpet v okolje in bo s tem otrokom zagotavljal varnost in 
udobje ter bo v skladu s celovitim razvojem Trebnjega oz. z OPN. Se-
daj predvidena lokacija ni primerna. Poleg tega je potrebno najti pri-
merno lokacijo za nov vrtec v Velikem Gabru. 

5. Ali naj se naredi nov načrt centra mesta?
Da, vendar na način, s katerim bodo ohranjene sedanje značilnosti in 
maksimalno izkoriščene možnosti, ki jih ta prostor ponuja. Devastira-
no območje med Gubčevo cesto in železniško progo je potrebno oži-
viti in dati Trebnjemu novo razsežnost.

Vprašanj je seveda nešteto in vsak občan ima svoja. Vprašanje pa je, ali je 
vsak občan tudi zadovoljen z vsakim odgovorom. Kar je za nekoga pre-
prosto, je za drugega zapleteno. Kar je za nekoga jasno, drugemu poraja 
nova vprašanja in dileme. Verjamemo pa, da so preprosti odgovori včasih 
nezaželeni, ker terjajo takojšnje ukrepanje in dejanja lahko preverimo. To 
pa v trebanjskem vsakdanu ni ravno praksa.

ObO SD Trebnje

Slovenija zmore več 
Predsednik SDS Janez Janša je v petek, 8. 
maja 2009, predstavil listo kandidatov in 
kandidatk SDS za volitve v Evropski par-
lament. 
Nosilec liste je podpredsednik SDS dr. Milan Zver, nekdanji minister 
za šolstvo in šport in univerzitetni učitelj, avtor mnogih študij, član-
kov in knjig. Druga na listi je podpredsednica SDS, evropska poslan-
ka in doktorica jedrske fi zike dr. Romana Jordan Cizelj. Naslednja na 
listi je predsednica Gospodarskega foruma SDS Zofi ja Mazej Kuko-
vič, uspešna podjetnica in nekdanja ministrica za zdravje. Na listi je 
tudi nekdanji minister za notranje zadeve Dragutin Mate, ki je zaslu-
žen za razširitev schengenskega prostora. Peti na listi je Mirko Za-
mernik, dolgoletni poslanec SDS v državnem zboru, javnost ga pozna 
predvsem po tem, da je vodil preiskovalno komisijo za ugotovitev 
vzrokov in ozadja napada na novinarja Mirana Petka. Dolga leta je bil 
tudi uspešen župan. Naslednja na listi je nekdanja alpska smučarka in 
dobitnica bronaste olimpijske medalje v slalomu Katja Koren Mikla-
vec. Sedmi na listi je mag. Anže Logar, nekdanji direktor urada vlade 
za komuniciranje in zelo uspešen uradni govornik slovenskega pred-
sedstva v času vodenja Evropske unije.

Gre za kandidate z izkušnjami z različnih področij, ki jih odlikuje tako 
poznavanje nacionalnih kot evropskih tematik, kar je ena največjih 
konkurenčnih prednosti naše liste. Predsednik SDS je prepričan, da 
se bo geslo »SLOVENIJA ZMORE VEČ« uspešno odražalo pri delu 
Evropskega parlamenta tudi po zaslugi dobrih kandidatov in kandi-
datk, izvoljenih z liste SDS.

Nada Pepelnak, predsednica
OO SDS Trebnje

O Centru za ravnanje z odpadki, s kratico CERO Globoko, je bilo že 
veliko političnega besedičenja, storjenega pa bolj malo. Projekt je vre-
den prek 20 milijonov evrov, fi nanciral pa naj bi se iz nepovratnih sred-
stev EU in iz taks pridruženih občin. Še pred letom je pri najbolj gla-
snih v Občinskem svetu Občine Trebnje prevladovala miselnost, da 
»smeti« od drugih ne bomo vozili v Globoko. CERO Globoko bo to-
varna, ne »smetišče«! Tehnologija je zelo napredovala, večina odpad-
kov gre v predelavo. Po direktivah EU morajo biti taki centri prvega 
reda za odpadke za najmanj 100.000 prebivalcev. Okoliški prebivalci v 
500-metrskem krogu okoli centra pa bi imeli pravico do javne rente. 
Novembra 2006 je Občinski svet Občine Trebnje sprejel idejno rešitev 
za CERO Globoko. Ministrstvo za okolje naj bi zagotovilo kvoto 
100.000 prebivalcev iz dolenjskih in notranjskih občin, Občina Trebnje 
pa je zagotovila prostor v Globokem in sredstva za izdelavo projektov 
v višini 100.000 evrov, ki so bila s sprejetjem proračuna potrjena šele 

aprila letos. Tako smo izgubili še dodatne štiri mesece. Na Ministrstvu 
za okolje smo opravili nekaj razgovorov, ker menimo, da mora k pro-
jektu resneje pristopiti tudi država. Ministrstvo naj bi sklicalo župane 
zainteresiranih občin, izdalo uredbo in določilo občine, ki bodo sode-
lovale v projektu.
Komunala Trebnje mora po 15. 7. 2009 pridobiti okoljevarstveno do-
voljenje za obratovanje sedanje deponije Globoko. Brez tega dovolje-
nja bi država deponijo zaprla, odpadke pa bi morali voziti drugam po 
mnogo višjih cenah! Kljub tej grožnji novi Odlok o ravnanju s komu-
nalnimi odpadki do 15. maja 2009 še ni bil sprejet, čeprav je to pogoj za 
dovoljenje. Komunala Trebnje bi morala podrobnosti iz odloka že ure-
diti, Občinski svet pa odlok pravočasno sprejeti. Odgovorni morajo 
zato resno pristopiti k zadevi, da bo odlok pravočasno sprejet in da 
deponija dobi obratovalno dovoljenje.

Jože Povšič, podžupan

Informacije o Centru za ravnanje z odpadki Globoko 
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Tako na občinskem svetu, kot tudi s pomočjo lokalnih medijev poskušam 
vse mesece letošnjega leta priti do pojasnil v zvezi z neaktivnostmi župa-
na, podžupana za komunalne zadeve in celotne občinske uprave na pro-
jektu regijskega središča za ravnanje z odpadki v občini Trebnje. Projekt je 
velikega pomena za našo občino in izvedbo ali ne bo prej ali slej občutil 
vsak občan. Zato sem tudi mnenja, da bi morali biti občani na tekočem o 
projektu in vseh aktivnostih in neaktivnostih v zvezi z njim. Tako bi mo-
rali biti seznanjeni tudi s pridobitvami, ki bi jih projekt občini prinesel 
(sodoben objekt za ravnanje z odpadki, nove zaposlitve, nepovratna sred-
stva …), kot tudi s posledicami (med drugim podražitvijo odvoza komu-
nalnih odpadkov tudi do 350 %), v kolikor projekt ne bi uspel. Že dve šte-
vilki nazaj sem pripravil za objavo članek o samem projektu in se spraševal, 
zakaj se nič ne dela na tem projektu, vendar zaradi same dolžine članek ni 
bil objavljen. Tako sem se odločil, da predstavim projekt in njegov pomen 
v nadaljevanjih.   
Konec marca 2008 je bil na Vladi RS noveliran Operativni program od-
stranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgra-
dljivih odpadkov. Ta program opredeljuje smernice glede ravnanja z od-
padki. V njem so zapisani določni cilji: glavna usmeritev ravnanja z 
odpadki v RS mora biti ločeno zbiranje odpadkov na izvoru in učinkovita 
obdelava (mehanska, biološka, termična) preostanka odpadkov po loče-
nem zbiranju ter, v primeru posameznih tokov odpadkov, da proizvajalec 
prevzame odgovornost za izdelke, iz katerih nastanejo ti odpadki. 

Opredeljuje pa tudi celovit regijski koncept ravnanja z odpadki in ponuja 
rešitve za celotno področje RS. Tako program predvideva po 15. 7. 2009 
zaprtje večjega števila odlagališč (61), od preostalih odlagališč pa zahteva 
opredelitev in kasnejšo prilagoditev le-teh na občinski ali regijski nivo. 
  

Vir: Operativni program ravnanja z odpadki, 2008

Nadaljevanje v prihodnji številki Glasila občanov.
Mag. Bojan Rajer, 

občinski svetnik

Kdo bo občanom plačeval višje položnice 
za odvoz komunalnih odpadkov?
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Naše aktivnosti za razvoj 
občine Trebnje
V Občinskem svetu Občine Trebnje delujemo konstruktivno, za ra-
zvoj celotne občine. Pri sprejemanju proračuna, ki ga je leva opozicija 
zavrnila kar petkrat, smo ves čas vztrajali na stališču, da mora biti 
proračun razvojno naravnan in da ga je potrebno sprejeti takoj. Tako 
ne bi izgubili štirih mesecev za izvajanje javnih investicij. Krajevne 
skupnosti pa morajo po formuli prejeti enako ali več sredstev kot v 
preteklem letu, kar je tudi sprejeto.
Podžupan občine Trebnje Jože Povšič se je na podlagi vabil udeležil 
številnih akcij in prireditev v občini. Navedli jih bomo samo nekaj. Bil 
je na čistilnih akcijah, največja je bila akcija TD Trebnje. Na slavnostni 
akademiji ob 50-letnici smrti pesnika Pavla Golie je nagovoril navzo-
če in orisal življenjsko pot tega trebanjskega rojaka. V Krajevni sku-
pnosti Velika Loka je pozdravil in nagovoril starejše občane, katerih 
srečanje je organiziral RK Velika Loka. Pri Obolnarju je pozdravil in 
nagovoril mlade talente osnovnih šol na tridnevni raziskovalni delav-
nici. Dokumentiral je aktivnosti, ki so povezane z gradnjo avtoceste 
skozi občino Trebnje. Aktivno deluje na projektu CERO Globoko in 
skuša nadomestiti zamude drugih. 
Kadrovska komisija, ki jo vodi Špela Smuk (DROT), bi morala kadro-
vati strokovno in na podlagi rezultatov volitev. Pa smo se ušteli. Gla-
sove so »prodali« ortodoksni levici in sedaj skupaj politično kadrujejo 
po svoje. V vse svete javnih zavodov in javno podjetje, katerih večin-
ska lastnica je Občina Trebnje, niso imenovali niti ene osebe z list 
NSi, SDS, NDK in ŽLZR.
Drugi mesec bodo volitve v Evropski parlament. Izbor na volitvah 
prepuščamo presoji volivk in volivcev občine Trebnje. V Evropskem 
parlamentu je največ poslancev Evropske ljudske stranke (EPP), v ka-
teri so slovenski desnosredinski poslanci.
V Glasilu občanov aprila 2009 je Dušan Zakrajšek navedel polno ne-
resnic, na njegove insinuacije ne bomo odgovarjali. V Glasilu obča-
nov februarja 2009 pa je Nada Pepelnak navajala neresnice o Jožetu 
Povšiču. Obtožen je bil za nekaj, česar ni storil. Več o tem najdete na 
spletni strani: www.joze-povsic.com  pod >Članki>SDS Trebnje.

Neodvisni demokratski klub NDK Trebnje

Radovan Žerjav zadovoljen z listo 
kandidatov SLS za Evropski parlament
SLS je vložila kandidatno listo za volitve 
v Evropski parlament. Listo pričenja nek-
danji minister za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko dr. Ivan Žagar. Sledi-
jo mu direktorica Urada RS za kemikalije 
dr. Marta Ciraj, profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani dr. Marjan 
Senjur, svetovalka poslanske skupine SLS Nada Skuk, predsednik Kmetij-
sko-gozdarske zbornice Slovenije Ciril Smrkolj, direktorica podjetja JM 
Ribič Marija Ribič in podpredsednik SLS Janez Podobnik.

SLS nasprotuje obdavčitvi plačil OMD
Predsednik Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in poslanec 
SLS Franc Bogovič je dejal: »Pri plačilih za območja z omejenimi dejavni-
ki (OMD) gre za okoljska plačila, ki bi morala biti izvzeta iz obdavčitve 
tudi za leto 2008. Člani odbora so soglasno sprejeli sklep, da Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvo za fi nance proučita 
vključitev plačil OMD v davčno osnovo za leto 2008, tako da bodo upo-
števani temeljni nameni teh plačil, opredeljeni v Zakonu o dohodnini. 
Odbor je odločil, da predlaga Vladi RS, naj pripravi spremembe Zakona 
o dohodnini in Zakona o katastrskem dohodku, tako da se te in podobne 
težave pri obdavčitvi kmetijstva v prihodnje ne bodo več pojavljale.«

Čestitke g. Antonu Zaletelu ob njegovem 60. jubileju
V skoraj 40-letnem delovanju na področju kmetijstva je skupaj s svojimi 
sodelavci najprej v Kmetijski zadrugi Trebnje in kasneje na Kmetijski sve-
tovalni službi oblikoval razvoj kmetijstva v občini Trebnje. Z organizira-
njem in pomočjo kmetijskim interesnim združenjem (Strojni krožek, 
Govedorejsko društvo, Društvo podeželske mladine, vinogradniška dru-
štva ...) je bilo njegovo delo usmerjeno v izobraževanje članov kmetij in 
tudi v razvoj prostovoljnega dela. Občinski odbor SLS Trebnje se zahva-

» Danes želimo nadaljevati pot, ki smo jo z vašim 
zaupanjem začeli pred petimi leti. V Evropski zvezi 
želimo tudi v prihodnje delati v dobro Slovenije in 
vseh njenih državljank in državljanov. Hočemo delati 
za uspešno Slovenijo v močni Evropi. Z dosedanjim 
delom smo že dokazali, da smo BLIZU LJUDEM, kar 
želimo biti tudi v prihodnosti.

Vabim vas, da 7. junija 2009 glasujete za listo Nove 
Slovenije, ki ima zaporedno številko 1.«
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Lojze Peterle
Evropski poslanec in nosilec liste NSi na evropskih volitvah 2009

1

ljuje g. Antonu Zaletelu tudi za več kot 20-letno predano delovanje v Slo-
venski ljudski stranki in Slovenski kmečki zvezi na lokalnem in državnem 
nivoju.

Matjaž Glavan,
predsednik OO SLS Trebnje
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Uredba o integraciji tujcev
15. 7. 2008 je začela veljati Uredba o integraciji tujcev, ki opre-
deljuje ukrepe, namenjene zagotavljanju hitrejšega vklju-
čevanja tujcev v kulturno, gospodarsko in družbeno ži-
vljenje Republike Slovenije. Med pomembnejše ukrepe 
sodijo: zagotavljanje programov učenja slovenskega jezi-
ka, programov seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo 
in ustavno ureditvijo ter možnost opravljanja preizkusa znanja iz slo-
venskega jezika. Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za brezplač-
no udeležbo v programih oziroma brezplačno opravljanje prvega 
preizkusa znanja iz slovenskega jezika ter na podlagi tega izdana po-
trdila so pristojne upravne enote, pri katerih  ima tujec prijavljeno 
stalno ali začasno prebivališče.  
Oseba, ki se želi udeležiti enega izmed programov, mora na upravni 
enoti vložiti zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev za 
udeležbo v programu učenja slovenskega jezika oziroma zahtevek za 
izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu se-
znanjanja s slovensko kulturo, zgodovino in ustavno ureditvijo.

UE Trebnje

Preventivni nasvet!

Ker v zadnjem času na območju Policijske postaje Trebnje beležimo 
vlome v avtomobile in stanovanjske hiše, svetujemo občanom, da 
imajo v času njihove odsotnosti zaklenjena vrata in zaprta vsa okna 
ter da sami poskrbijo za varnost in namestijo alarmne naprave, ki 
bodo v primeru sprožitve alarma storilce prav gotovo odvrnile od 
dejanja. Policisti tudi svetujemo, da občani doma ne hranijo večje 
vsote denarja in vrednejše zlatnine. Občane tudi naprošamo, da v 
prihajajočih mesecih, predvsem v času, ko delajo na poljih in v vino-
gradih, v vozilih in zidanicah ne puščajo vrednejših predmetov, pred-
vsem ne na vidnih mestih, in naj dosledno zaklepajo vozila in objekte 
v času, ko se v njih ne nahajajo. Ravno tako občanom tudi svetujemo, 
da PIN kod ne hranijo poleg bančnih kartic, saj storilci v večini pri-
merov odtujujejo bančne kartice in z uporabo PIN kod dvigajo denar 
na bančnih avtomatih.
Policijska postaja Trebnje prosi občane, ki bi opazili sumljive osebe v 
bližini stanovanjskih hiš, vikendov in v bližini parkiranih avtomobilov 
ter bančnih avtomatov, da o tem obvestijo operativno-komunikacijski 
center na tel.:113 ali Policijsko postajo Trebnje na tel.: 07 346-2700.

SKUPAJ ZA VARNOST
VAŠA POLICIJA

OBVESTILAJ A V N I   P O Z I V
za rešitev nelegalnih in neskladnih gradenj 

v vinogradniškem območju

Na podlagi številnih dosedanjih pobud posameznikov za ureditev legal-
nosti objektov v vinogradniških območjih občina Trebnje poziva lastni-
ke, da z namenom rešitve neskladne in nelegalne gradnje posredujejo 
podatke o dejanskem stanju objektov, ki niso skladni s predpisi. 
Občina Trebnje si bo na podlagi prejetih podatkov prizadevala urediti to 
situacijo z novim prostorskim aktom občine – občinski prostorski načrt 
občine Trebnje. Poziv občine Trebnje je dobronamerno prizadevanje za 
ureditev neskladnih in nelegalnih gradenj in nima značaja inšpekcijskega 
nadzorstva. Dovoljeni gabariti zidanic po veljavnih prostorskih ureditve-
nih pogojih v občini Trebnje:
- pravokoten tloris z razmerjem stranic 1 : 1,25,
- maksimalna tlorisna površina do 50 m2,
- višinski gabarit: K + P (brez kolenčnega zidu) ali
                K z možnostjo kolenčnega zidu
- opomba: pomožni, enostavni in nezahtevni objekti v vinogradniškem 

območju niso dopustni(nadstreški, lope,…)
Občina bo preučila prejete vloge in preverila istovetnost podatkov s sta-
njem na terenu. 
Lastnike objektov v vinogradniških območjih, katerih gabariti objektov 
niso skladni z veljavnimi prostorskimi ureditvenimi pogoji v občini 
Trebnje ali pa presegajo dovoljene, pozivamo da predložijo pobudo. Ti-
sti, ki pobude ne bodo oddali, možnosti za rešitev problema nelegalnega 
oziroma neskladnega objekta ne bodo imeli. 
Posamezniki naj podatke posredujejo občini na obrazcu, ki ga dobijo v 
sprejemni pisarni Občine Trebnje (pritličje, soba št. 2) ali na internetni 
strani www.trebnje.si (Obrazci in vloge, Oddelek za okolje in prostor – 
Občinski prostorski načrt občine Trebnje – neskladna in nelegalna gra-
dnja zidanic). 
Pobude bomo sprejemali najkasneje do 19. junija 2009.
Informacije oziroma dodatna pojasnila lahko občani in vsi zainteresirani 
dobijo na sedežu občine, oddelku za okolje in prostor v času uradnih ur. 
 Župan
 Alojzij Kastelic l.r.

J A V N I   P O Z I V
za gradnjo zidanic

Občina Trebnje na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju nadaljuje 
s postopkom priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine 
Trebnje. V skladu z zadnjimi pojasnili Ministrstva za okolje in prostor, je 
gradnja objektov možna le na opremljenih stavbnih zemljiščih. Iz tega 
izhaja, da je potrebno tudi za nove objekte na vinogradniških območjih 
načrtovati stavbna zemljišča na podlagi ustreznih kriterijev. 
Občina Trebnje poziva zainteresirane lastnike zemljišč v vinogradniških 
območjih, da podajo pobudo v primeru želje po gradnji novih gospodar-
skih objektov – zidanic. Vse prejete pobude bodo proučene v postopku 
priprave OPN. 
V primeru, da na svojem zemljišču lastniki ne boste imeli vrisanega stavb-
nega zemljišča, gradnja na vinogradniškem območju po sprejemu OPN 
ne bo možna, tudi če boste izpolnjevali ostale pogoje (vinograd, do-
stop,…). Na možnost graditve zidanice v vinogradniškem območju boste 
tako morali počakati do naslednje spremembe in dopolnitve OPN.
Vse zainteresirane, ki v prihodnosti načrtujejo gradnjo zidanice v vino-
gradniških območjih pozivamo, da predložijo pobudo na obrazcu, ki ga 
dobite v sprejemni pisarni Občine Trebnje (pritličje, soba št. 2) ali na 
internetni strani www.trebnje.si (Obrazci in vloge, Oddelek za okolje in 
prostor – Pobuda za spremembo namenske rabe zemljišča).
Pobude bomo sprejemali najkasneje do 19. junija 2009.
Informacije oziroma dodatna pojasnila lahko občani in vsi zainteresirani 
dobijo na sedežu občine, oddelku za okolje in prostor v času uradnih ur. 
 Župan
 Alojzij Kastelic l.r. 
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Policija svetuje
Dvokolesa v cestnem prometu
Prihajajo toplejši dnevi, ko bodo vozniki dvokoles množično sedli na 
svoje jeklene konjičke. Pri tem ne smemo pozabiti, da vozniki dvoko-
les sodijo med ranljivejše udeležence v cestnem prometu, saj jih poleg 
zaščitnih oblek in čelade v primeru nesreče ne ščiti oz. varuje nič dru-
gega. Ker je bilo preteklo leto in tudi že letošnje leto žal v znamenju 
mnogih nesreč, v katerih je veliko število voznikov motornih koles in 
koles z motorjem izgubilo življenje, veliko pa se jih je telesno poško-
dovalo, policisti opozarjamo vse voznike na previdnost in strpnost. 
Nekaj napotkov za varno vožnjo voznikom motornih koles:
• Pred vožnjo preverite zračni tlak v pnevmatikah in jih v prvih kilo-

metrih vožnje primerno ogrejte. 
• Motoristično čelado si pravilno zapnite. Čist vizir vam omogoča 

potrebno vidljivost. Ne pozabite na oblačila s ščitniki. 
• Motorno kolo je ozko, zato vas pri večji hitrosti drugi prometni ude-

leženci lahko hitro spregledajo. Naj bo vaša hitrost primerna okoli-
ščinam, da vas bodo drugi pravočasno opazili, pa tudi vi njih. 

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

• Hitrost in način vožnje motornega kolesa še posebej prilagodite v 
prvih minutah deževja. 

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

• Izogibajte se asfaltnih površin, na katerih je posut pesek, razlito olje 
ali podobno (predvsem v ovinku). 

• Reakcijski čas v idealnih pogojih je 0,6–0,8 sekunde, v cestnem pro-
metu v povprečju 1 sekundo, pri nezbranem ali utrujenem vozniku 
pa že 2 sekundi ali več. 

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

• Ne vozite, če ste uživali alkohol, mamila, psihoaktivna zdravila ali če 
ste utrujeni. To lahko hitro postane vaša zadnja vožnja.

Policijska uprava Novo mesto preventivne aktivnosti, namenjene 
motoristom, izvaja, nadgrajuje in prilagaja že vrsto let. 
Na Policijski upravi Novo mesto že drugo leto teče preventivni pro-
jekt Obisk motorista. Vodje policijskih okolišev vseh policijskih po-
staj obiskujejo motoriste na domu, se pogovarjajo z njimi in jim sve-
tujejo, kako bodo varni v prometu. 
Letošnja novost in nadgradnja dobro vpeljanih preventivnih akcij je 
vabilo moto klubom na kondicijsko vožnjo s policisti motoristi. 

7. aprila so se novomeškim prometnikom pridružili motoristi iz 
Trebnjega. 

PP Trebnje

Varna vožnja za motoriste 
in mopediste

Moto klub Kamerad iz Trebnjega že od svoje ustanovitve deluje tudi v 
smeri vzgoje in preventive na področju varnosti v cestnem prometu, zato 
smo člani kluba 10maja v sodelovanju s Policijsko postajo Trebnje in 
Zdravstvenim domom Trebnje organizirali 5. delavnico varne vožnje za 
vse motoriste in mopediste. Delavnice se je udeležilo prek trideset moto-
ristov in mopedistov iz okolice Trebnjega in širše okolice. 
Na začetku so reševalci Zdravstvenega doma Trebnje prikazali praktičen 
primer reševanja ponesrečenega motorista. Policisti Policijske postaje 
Trebnje so motoristom predavali o varni vožnji, obnašanju v prometu, 
opremi, ki jo morajo imeti, in o drugih nevarnostih, ki jih lahko pričaku-
jejo v prometu oziroma med vožnjo z motornim kolesom. Prikazali so 
jim tudi praktičen primer vožnje motorista po poligonu. 
Moto klub Kamerad 23. maja 2009 organizira moto zbor, ki so ga poime-
novali Kamerad weekend. Z namenom spoznavanja krajev občine Treb-
nje bo organizirana orientacijska vožnja, ki bo udeležence vodila prek 
kontrolnih točk po okoliških krajih.

MK Kamerad

Zbor krajanov na Selih pri 
Šumberku
9. 5. 2009 smo na Selih pri Šumberku imeli zbor krajanov. 
Krajane smo seznanili s pobudo za ustanovitev vrtca. Upamo, da 
bomo projekt kmalu realizirali in se bodo naši otroci lahko varovali 
in vzgajali v domačem kraju. 
Nekaj besed smo namenili mrliški vežici, vendar krajani niso izglaso-
vali predloga KS o postavitvi vežice. Imamo tudi nekaj nerešenih 
vprašanj glede zemljišča.
Kot večna problematika so se ponovno izpostavile ceste in pluženje. 
Opozorjeni smo bili, da je cesta Sela pri Šumberku–Orlaka že dve 
leti zarezana in zato nevarna za promet. Krajani, ki so s to težavo se-
znanjali župana in občinsko upravo, so naleteli na gluha ušesa.
Prisotni krajan je opozoril na neustrezno ureditev prevoza otrok v 
šolo. Prvi morajo v zgodnjih jutranjih urah na avtobus in so zadnji, ki 
se vrnejo domov. Prosil je, da se ta neenakovreden položaj naših 
otrok odpravi. 
Veliko neodobravanja in vroče krvi je bila deležna informacija, da je 
KS odkupila del zemljišča gospoda Kocjančiča. Nerešljiv zaplet s ce-
sto med Gorenjim Podšumberkom in Seli pri Šumberku se vleče že 
več kot dvajset let. Predsednik Franc Selan meni, da je problem z od-
kupom zemljišča rešen, krajani pa so že poročali, da naj bi gospod 
Kocjančič po podpisu pogodbe in prejemu plačila na cesto že metal 
ostanke razbitih steklenic. Kot je bilo opaziti, je KS s tihim odkupom, 
ki je v nasprotju z odločitvijo krajanov na lanskem zboru krajanov, 
zaplet le razširila in poglobila. 

Bogdana Brilj,
podpredsednica Sveta KS Sela pri Šumberku
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Letos pomagali Rdečemu križu
V trebanjskem podjetju Trimo so letos pripravili deseti dan okolja, ki 
je namenjen zaposlenim in njihovim družinam. »Je pa ta dan name-
njen tudi okolju – se pravi tistim, s katerimi v tem okolju vsako leto 
sodelujemo in jim tudi pomagamo,« je izpostavila Tatjana Fink, prva 
dama Trima. Glede na sedanje razmere so se tokrat odločili za dona-
cijo trebanjskemu združenju Rdečega križa. »Podarili smo jim kontej-
ner. Tako Trimo kakor tudi Tinde in Akripol smo podarili prve pakete 
s hrano,« je pojasnila Finkova in dodala, da so se akciji pridružili tudi 
sami zaposleni. 

Ž. Z.

Šola dobiva končno podobo
Starši sedanjih in bodočih šolarjev Podružnične šole Dolenja Nemška vas 
in ostali krajani se veselimo vidnega napredka pri obnovi šolskega objekta 
in gradnji telovadnice. Sedaj je že mogoče slutiti, kakšen bo izgled šole in 
njene okolice po končanih delih. Pogled na gradbišče nam razkrije, da se 
stara šola obnavlja. Ima že novo streho, zamenjana so okna, dela se fasada, 
prizidana sta povezovalni trakt in kuhinja ter postavljena je telovadnica. 
To dokazuje, da je tudi v naši občini mogoče doseči marsikaj, kar sicer v 
začetku izgleda kot izgubljena bitka, če le vse ključne osebe z vsemi silami 
sodelujejo in na prvo mesto postavijo dolgoročne interese skupnosti. Ob 
tej priložnosti bi pohvalili ga. Darinko Trdina (z Občine Trebnje), ki je z 
veliko dobre volje in delovnega elana pristopila k obnovi naše šole.
Seveda si želimo, da bi bila dela zaključena, kot je načrtovano, tako da bo 
možno prvošolčke v šolskem letu 2009/2010 sprejeti v prenovljeni zgradbi 
prav v letu, ko praznujemo njeno 100-letnico. Kot zaenkrat kaže, z zunanjo 
podobo ne bo večjih težav ali zamud. Bolj nas skrbi, ali bo možno tudi vse 
potrebne postopke za nakup notranje opreme zaključiti do 1. septembra, 
saj goli zidovi za pridobivanje novega znanja ne bodo dovolj. Naša skrb je 
toliko večja, ker je sprejemanje občinskega proračuna zahtevalo preveč 
dragocenega časa. Zato naš prispevek zaključujemo z željo, da bi v sep-
tembru lahko poročali o praznovanju 100-letnice šole in sprejemu prvo-
šolčkov in ostalih šolarjev v prenovljene prostore z ustrezno opremo.

Marija Zupančič,
Odbor staršev za izgradnjo PŠ DNV

Za strelce konec sezone
Ob zaključku tekmovalne sezone je prav, da vam povemo, kako smo 
se trudili za kar najboljše dosežke. V tretji državni ligi so se naši naj-
mlajši strelci odlično odrezali, saj je pri cicibanih do 11 let Jan Čibej 
zasedel 2. mesto, Luka Novak 6. in Nejc Jaklič 7. mesto. V kategoriji 
mlajših pionirjev do 13 let smo imeli kar 7 tekmovalcev, ki so osvojili 
naslednja mesta: Marcel Kepa 3., Anže Razdrh 5., Aleks Zupančič 6., 
Žan Turnšek 7., Nik Šunta 8., Anže Šušteršič 9. in Iztok Mlakar 11. 
mesto. Ekipno so fantje zasedli 2. mesto. Brez odličja niso ostala niti 
dekleta, saj je Špela Mejaš zasedla 3., Bernarda Gabrijel pa 4. mesto. 
Pri pionirjih do 15 let je zmagal Jošt Kepa, 4. pa je bil Gašper Šušteršič. 
Ekipa mlajših pionirk in pionirjev je zasedla 1. mesto. Izidorju Peskar-
ju pa je za bron zmanjkala samo točka. V pionirski ligi JV regije je iz 
našega društva sodelovalo 56 tekmovalcev ali 37 %  tekmovalcev, ki 
so bili pred Brežicami s 40 nastopajočimi ali 27,03 %.
V državni ligi za mlade (1. ligi) smo sodelovali v treh kategorijah. Eki-
pa za zračno standard pištolo je zasedla 3. mesto, posamezno pa Ur-
ban Gabrijel 3., Tomaž Marinčič 10. in Matej Mlakar 13. mesto. Pri 
kadetih v isti kategoriji nas je zastopal Miha Bahun in zasedel končno 
15. mesto. Nekoliko nižje na lestvici so pristali pionirji. Ekipno so za-
sedli 10. mesto (17 ek.). Skozi vso sezono smo se spopadali z zdra-
vstvenimi težavami, tako da smo izpustili tudi en turnir. Najbolje se je 
uvrstil Jošt Kepa na 12. mesto, Marcel Kepa se je uvrstil na 37. in Anže 
Razdrh na 41. mesto. Kadeti so tekmovali s standard zračno puško in 
zasedli 6. mesto, posamezno pa je bil Žiga Falkner 19., Gašper Rojc 
23., Matic Uhan 27. in Andraž Rajkovič 36. Vzporedno je potekalo 
tudi tekmovanje za pokal Slovenije, kjer smo skupno zasedli 11. me-
sto med 49 ekipami. V fi nalu državne dopisne lige je ekipa kadetov s 
standard zračno puško zasedla 3. mesto, ravno tako posamezno Žiga 
Falkner, Matic Uhan je bil 9. in Gašper Rojc 13. S standard zračno 
pištolo sta nastopila Tomaž Marinčič in Matej Mlakar in zasedla 4. in 
5. mesto. S serijsko zračno puško so mladinci David Udovič, Darjan 
Progar in Andraž Rajkovič zasedli 2., 3. in 4. mesto. 

Po nekajletnem premoru smo tekmovali tudi v članski konkurenci, 
kjer smo zasedli 3. mesto, posamezno pa je bil Andrej Novak 4., Mar-
jan Rajkovič 7. in Bojan Ostanek 12. V kategoriji veteranov in invali-
dov se je v fi nale uvrstil Franc Cugelj in v obeh kategorijah zasedel 2. 
mesto. Tako kot med samo sezono so nam prekrižale zdravstvene te-
žave tudi načrte za udeležbo na državnem prvenstvu, kjer smo nasto-
pili le z okrnjeno ekipo kadetov, ki je osvojila 7. mesto, in dvema pio-
nirjema, bratoma Joštom in Marcelom Kepo, ki sta zasedla 18. in 39. 
mesto. Državnega prvenstva veteranov sta se udeležila Franc Cugelj 
in Bojan Ostanek in osvojila 5. in 14. mesto.

Franc Cugelj, SD Trebnje
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Orientacija gasilske mladine
25. aprila 2009 je Mladinska komisija GZ Trebnje v sodelovanju s 
PGD Štatenberk organizirala 4. gasilsko tekmovanje v orientaciji za 
mlajše in starejše pionirje ter mladince. Tekmovanja se je udeležilo 77 
trojic z mentorji. Tekmovanje v orientaciji je potekalo po okoliških 
gričih, mladi tekmovalci pa so morali med potjo najti kontrolne točke 
in tam opraviti različne preizkuse gasilskih spretnosti ali reševati te-
ste. Po sprejemu pri sprejemni komisiji so se mladi gasilci podali na tri 
različne poti. Mlajši pionirji in pionirke so se podali na 2 km dolgo 
pot, starejši pionirji in pionirke na 3 km dolgo pot,  mladinci in mla-
dinke pa na 5 km dolgo pot. Na cilju jih je čakala zaslužena malica, za 
katero je poskrbelo PGD Štatenberk.
Ko so člani Mladinske komisije izračunali končne rezultate, je ob 13. 
uri sledila podelitev pokalov najzaslužnejšim ekipam, ki jo je vodil 
predsednik Mladinske komisije Peter Marn. V kategoriji mlajših pio-
nirjev je zmagala ekipa PGD Štatenberk, pri mlajših pionirkah pa eki-
pa PGD Veliki Gaber. V kategoriji starejših pionirjev je zmago prosla-
vila ekipa PGD Štatenberk, zmago pri starejših pionirkah pa so 
odnesla dekleta iz PGD Zagorica. Najboljši pri mladincih so bili po-
novno mladi gasilci iz PGD Štatenberk, medtem ko so pri mladinkah 
zmago odnesla dekleta PGD Čatež. Prve tri ekipe iz vsake kategorije 
se bodo udeležile regijskega tekmovanja.

Mojca Praznik

Pešpot po mejah krajevnih 
skupnosti
Kar nekaj let se je kalila zamisel o pešpoti po mejah KS Šentlovrenc. Letos 
so združili moči Športno društvo Šentlovrenc, KS Šentlovrenc in Turi-
stično-konjeniško društvo Krtina. Najprej so izbrali ustrezne poti, jih oči-
stili vej in grmovja ter označili. Na velikonočni ponedeljek, 13. aprila, so 
se vabilu na čistilno akcijo odzvali člani omenjenih društev, pa tudi šen-
tlovrenski gasilci in vsi krajani, ki si želijo čistega okolja. Zbrali so pet pol-
nih traktorskih prikolic odpadkov in jih odpeljali na deponijo Globoko. 
V nedeljo, 19. aprila, se je ob deveti uri zjutraj pred Okrepčevalnico Vav-
tar na Krtini zbralo skoraj sedemdeset pohodnikov in krenilo na prvi po-
hod po obrobju KS Šentlovrenc. Pot jih je vodila s Krtine pod Malo Loko 
in nad Žabjakom na Videmsko lužo. Kljub aprilskemu dežju so se vzpeli 
nad Mačjim Dolom na Kragulev hrib, najvišjo točko pohoda. Ob lepem 
vremenu se od tu razgled razteza do Primskovega, Zaplaza, vzdolž Gor-
jancev, prek Vrhtrebnjega, Lisca in Sela Šumberka vse do Snežnika. 
Domačin Brane Praznik nam je na kratko predstavil zanimivosti iz prete-
klosti naših krajev: najdbe ostankov pračloveka, rimske ceste in naselbin 
ter pojasnil izvor imen posameznih vasi. Marsikdo pa je prvič slišal tudi o 
nahajališču človeške ribice v Škavbi v Mačjem Dolu.
Pot smo nadaljevali skozi Vrhovo, prečkali dolino reke Temenice in se 
vzpeli na vinsko gorico Medvedjek. Od tu smo se spustili mimo Martinje 
vasi, Muhabrana in Kukenberka nazaj do Krtine.
Po petih urah hoje smo si zaslužili počitek, vroč golaž in se pogovorili o 
nadaljnjih načrtih.

Krvodajalska akcija
Območno združenje Rdečega križa Trebnje je organiziralo po pro-
gramu za potrebe Zavoda RS za transfuzijsko medicino Ljubljana 
tridnevno spomladansko krvodajalsko akcijo. V ponedeljek, 11. 
maja, je potekala krvodajalska akcija v Mokronogu v Kulturnem 
domu, v torek, 12. maja, prvič na novi lokaciji v gostišču Galaksija v 
Trebnjem, 13. maja pa je bila krvodajalska akcija v Zdravstveni posta-
ji Mirna. Udeležba na krvodajalski akciji je bila nad pričakovanji, saj 
smo vse tri dni beležili večje število krvodajalcev kot običajno. V treh 
dneh se je vabilu odzvalo 489 krvodajalcev (iz Mokronoga 87, Treb-
njega 247, Mirne 155). Zelo vzpodbudno je, da je bilo kar nekaj prvih 
odvzemov krvi in tako novih krvodajalcev. Veseli smo, da je med 
nami še vedno prisoten duh solidarnosti, saj prostovoljni krvodajalci 
s svojo krvjo rešujejo življenja drugih. Kljub naglemu razvoju znano-
sti še vedno ostaja kri nenadomestljiva, najdragocenejša tekočina in 
najdragocenejše zdravilo.  Vsem krvodajalcem se iskreno zahvaljuje-
mo za darovano kri. Hvala pa tudi prijaznemu osebju Zavoda RS za 
transfuzijsko medicino Ljubljana, gostišču Galaksija za brezplačno 
uporabo prostora in kakovostno postrežbo in vsem prostovoljcem 
za pomoč pri akciji v Mokronogu, Trebnjem in na Mirni.

OZRK Trebnje

Krožna pot je primerna za pohodnike vseh starosti in tudi za rekreativno 
jahanje, večinoma poteka po gozdnih poteh in je lepa v vseh letnih časih. 
Idej za opremljanje poti je veliko, upamo, da jih bomo z obilico dobre 
volje v naslednjih letih uresničili. Želimo si, da bi pohod postal tradicio-
nalen in bi potekal vsako leto na velikonočni ponedeljek kot priložnost za 
spomladansko rekreacijo, prijetno druženje ter spoznavanje naših krajev, 
lepe narave in zanimivih ljudi.

Alojz Rajnar in Neža Vavken
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Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 
96/02, 56/08), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08), v 
skladu z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 
33/09) in Pravilnikom o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih 
programov in kulturnih projektov, ki se sofi nancirajo iz proračuna Občine 
Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06),  Občina Trebnje objavlja  

JAVNI RAZPIS
za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki jih bo v letu 

2009 sofi nancirala Občina Trebnje

1. Naziv in sedež naročnika: OBČINA TREBNJE, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, 
telefon 07/348-11-00, faks: 07/348-11-31.

2. Predmet javnega razpisa je sofi nanciranje naslednjih vsebin: 
I. javni kulturni programi (JKP) in
II. javni kulturni projekti:

A- investicije in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so označeni kot jav-
na infrastruktura na področju kulture ter objektov, ki se pretežno upo-
rabljajo za kulturne namene,

B- varstvo kulturne dediščine,
C- javne kulturne prireditve,
D- založništvo,
E- nakup opreme in osnovnih sredstev,
F- izobraževanje,
G- materialni stroški zvez ter izvajalcev kulturnih dejavnosti, ki delujejo v 

interesu večine kulturnih društev.

3. Na javni razpis lahko oddajo vloge:
- za področja: javni kulturni programi (JKP), C, D, E in F se lahko prijavijo 
društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi, gospodarske družbe in druge 
organizacije, registrirane oz. ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti (iz-
jemoma izvajalci lahko tudi niso registrirani za opravljanje kulturne dejavno-
sti, če so njihovi kulturni projekti v javnem interesu Občine Trebnje); posame-
zniki, 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 jav-
nega zavoda,
- za področje A: društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi, gospodarske 

družbe in druge organizacije, registrirane oz. ustanovljene za izvajanje kul-
turne dejavnosti (izjemoma izvajalci lahko tudi niso registrirani za opravlja-
nje kulturne dejavnosti, če so njihovi kulturni projekti v javnem interesu 
Občine Trebnje), ki so lastniki ali upravljalci javne infrastrukture na podro-
čju kulture in objektov, ki se pretežno uporabljajo za kulturne dejavnosti,

- za področje B: lastniki ali upravljalci nepremične kulturne dediščine, ki se 
nahaja na območju občine Trebnje in ima status kulturnega spomenika,

- za področje G: zveze kulturnih društev in izvajalci kulturnih dejavnosti, ki 
delujejo v interesu večine kulturnih društev.

4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogo-
je:
- da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,
- da izkažejo na predpisanih obrazcih zaprto fi nančno konstrukcijo za prija-

vljen javni kulturni program ali kulturni projekt,
- da imajo sedež oz. stalno prebivališče v Občini Trebnje (izjemoma se lahko 

sofi nancira tudi kulturne projekte izvajalca, ki nima sedeža v Občini Treb-
nje, če so kulturni projekti v javnem interesu Občine Trebnje),

- delujejo na področju kulture najmanj eno leto,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske 

pogoje za izvedbo javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta,
- da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti, če so preje-

li sredstva iz proračuna Občine Trebnje,
- za posameznike, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministr-

stvu za kulturo Republike Slovenije, je pogoj, da imajo stalno prebivališče v 
Občini Trebnje,

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

5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje javnih kulturnih programov bodo upoštevana naslednja me-
rila in kriteriji: vrednotenje kulturnih izvajalcev glede na posamezno vrsto 
kulturne dejavnosti, glede na kakovost izvedbe programa, glede na število 
sekcij, število aktivnih članov in glede na število nastopov na javnih priredi-
tvah. 
Za ocenjevanje investicijskih projektov bodo uporabljena sledeča merila: iz-
koriščenost objekta za izvajanje kulturnih dejavnosti, pomembnost projekta 
za vlogo v javnem dogajanju na področju kulture v Občini Trebnje, razlogi za 
investicijo, zagotovljena lastna fi nančna sredstva, pridobljena sredstva iz dr-
žavnih in evropskih virov.
Za ocenjevanje projektov s področja varstva kulturne dediščine bodo upošte-
vana sledeča merila: ovrednotenje kulturnega spomenika, stopnja ogroženo-
sti spomenika zaradi človeških ali drugih zunanjih vplivov, izdelana izvedbena 
dokumentacija, pomembnost projekta za vlogo v javnem dogajanju in za po-
pularizacijo spomenika, zagotovljena lastna fi nančna sredstva, projekt je sofi -
nanciran iz državnih in evropskih virov. Sofi nancirajo se izredni stroški, ki 
presegajo gospodarsko korist in običajne stroške vzdrževanja: stroški konser-
vatorsko-restavratorskih posegov na kulturnih spomenikih, stroški gradbeno-
obrtniških posegov, kakor jih zahtevajo kulturnovarstveni pogoji (stroški sa-
nacije temeljev, stroški sanacije sten – zidov, stroški sanacije stropov, stroški 
sanacije stopnišč, stroški sanacije strešnih konstrukcij in streh – kritin, stroški 
sanacije stavbnega pohištva-okna, vrata, stroški sanacije stavbno-kleparskih 
del, stroški sanacije tlakov).
Za ocenjevanje javnih kulturnih prireditev bodo upoštevani naslednji ele-
menti točkovanja: raven prireditve, število nastopajočih, delež zagotovljenih 
lastnih sredstev, število obiskovalcev, tradicionalnost, pomen prireditve za šir-
ši kulturni prostor, vzpostavitev vzvodov za partnerstvo. 
Na področju založništva bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja: vse-
binska tematika, število izvodov, obseg edicije, delež zagotovljenih lastnih 
sredstev, izvirnost avtorskega dela, umetniška in kakovostna vrednost.
Projekti s področja nakup opreme  in osnovnih sredstev bodo ocenjevani po 
sledečih elementih: delež zagotovljenih lastnih sredstev, kvalitetni nivo izved-
be programov, število uporabnikov, vrsta kulturne dejavnosti in namen opre-
me, število članov oz. sekcij izvajalca. 
Pri izobraževanju se bodo sofi nancirali stroški kotizacije za izobraževanje in 
usposabljanje strokovnih kadrov in članov kulturnih društev.  
Pri materialnih stroških zvez ter izvajalcev kulturnih dejavnosti, ki delujejo v 
interesu večine kulturnih društev se bodo sofi nancirali materialni stroški, na-
stali v zvezi z administrativnimi, fi nančnimi in računovodskimi deli, stroški 
strokovne literature in promocijskega materiala.
Podrobnejše ocenjevanje po navedenih merilih in kriterijih je določeno s Pra-
vilnikom o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov 
in kulturnih projektov, ki se sofi nancirajo iz proračuna Občine Trebnje (Ur. l. 
RS, št. 20/06).

6. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Trebnje za 
leto 2009 za sofi nanciranje posameznih vsebin javnega razpisa:
- javni kulturni programi, sredstva do višine   34.040 EUR,
- investicije in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so označeni kot javna in-

frastruktura na področju kulture ter objektov, ki se pretežno uporabljajo za 
kulturne namene, do višine     3.168 EUR,

- varstvo kulturne dediščine, sredstva do višine   27.930 EUR,
- javne kulturne prireditve, sredstva do višine    57.960 EUR,
- založništvo, do višine   8.094 EUR,
- nakup opreme in osnovnih, sredstva do višine   13.906 EUR,
- izobraževanje, do višine    6.000 EUR,
- materialni stroški zvez ter izvajalcev kulturnih dejavnosti, ki delujejo v inte-

resu večine kulturnih društev, do višine   2.000 EUR.

7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009, v skladu s predpisi, ki 
urejajo porabo proračunskih sredstev.

8. Prevzem razpisne dokumentacije:
Razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi tega razpisa. Prevzamete  
jo lahko osebno – na Oddelku za družbene dejavnosti, kontaktna oseba Irena 
Žužek ali na internetni strani Občine Trebnje: http://www.trebnje.si
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9. Rok in način predložitve vlog: 
Vloge na javni razpis morajo biti predložene najkasneje v roku 30 dni po obja-
vi tega javnega razpisa v Uradnem listu RS oz. najkasneje zadnji dan tega roka 
oddane na pošti kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se bodo štele vse 
vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika: Občina Trebnje, Goliev 
trg 5, 8210 Trebnje. Vloge, izpolnjene na razpisnih obrazcih morajo biti z vse-
mi zahtevanimi prilogami dostavljene v zaprti kuverti, s pripisom »VLOGA 
NA JR KULTURA 2009, PODROČJE: ________________ (navedba osnov-
nega razpisnega področja, kot npr.: varstvo kulturne dediščine)«. Na hrbtni 
strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo pri-
spele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene prijavitelju. Oddaja vloge 
pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.

10. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu 
razpisa: 
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, 
ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani 
strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in 
kriterijih iz javnega razpisa. Strokovna komisija bo v roku 45 dni po zaključku 
javnega razpisa izdala prijaviteljem obvestila o predvideni višini sofi nancira-
nja oz. o zavrnitvi posameznih javnih kulturnih programov in kulturnih pro-
jektov. V 8-ih dneh od prejema obvestila se bodo lahko prijavitelji izjavili o 
predlogu strokovne komisije. Na podlagi predloga strokovne komisije bo žu-
pan izdal izvajalcem odločbo o izboru oz. o zavrnitvi posameznih javnih kul-
turnih programov in projektov. Na izdano odločbo ne bo pritožbe, možen bo 
upravni spor. Z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov in projektov 
bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in 
obveznosti glede izvedbe programov in projektov ter glede sofi nanciranja iz-
branega programa v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sred-
stev.

11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: 
Irena Žužek, telefon 07/ 348-11-26, fax: 07/348-11-31.

 Občina Trebnje
 Župan
 Alojzij Kastelic

Občina Trebnje objavlja na podlagi  99. člena Zakona o socialnem varstvu (UL 
RS, št. 3/07, 23/2007 popr., 41/2007 popr.), Odloka o proračunu Občine Treb-
nje za leto 2009 (Ur.list RS št. 33/09), in 5.člena Pravilnika o postopku za izbi-
ro in merilih za sofi nanciranje programov in investicij na področju socialnega 
varstva v občini Trebnje (Ur.list RS, št. 58/07, 16/08)

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
PROGRAMOV S PODROČJA 

SOCIALNEGA VARSTVA V OBČINI 
TREBNJE ZA LETO 2009

I. Naročnik javnega razpisa: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel.07 
348-11-00, faks 07 348-11-31.

II. Predmet javnega razpisa:
Javna sredstva se zagotovijo za sofi nanciranje naslednjih programskih sklo-
pov:

1. PROGRMI SOCIALNEGA VARSTVA DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN:

a) Programi na področju humanitarne dejavnosti, in sicer:
- programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi teža-

vami v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševne-
ga zdravja;

- programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi po-
moči invalidom;

- programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogro-
ženim 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 iz-
boljšanje kakovosti življenja s kronično boleznijo ter za preprečevanje na-
predovanja kronične bolezni v invalidnost.

b) Programi za delo z zasvojenimi, in sicer:
- programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode, 

terensko   delo, svetovanje, urejanje, rehabilitacija);
- preventivni programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejav-

nikov tveganja ter preprečevanju zasvojenosti.

c) Preventivni programi, in sicer:
- programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi pro-

grami, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti sta-
rostnikov;

- preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov;
- preventivni programi za preprečevanje nasilja v družinah;
- programi za usposabljanje in razvoj mreže prostovoljcev;
- preventivni programi za družine;
- drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi analiz in izraženih socialnih te-

žavah;
- projekt ˝Trebnje zdrava občina – občina dobrih medčloveških odnosov˝.

2. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV, ki se 
uporabljajo za izvajanje programov in projektov na področju socialnega var-
stva, in sicer za namene:
- adaptacij, novogradnje ali nakupa prostorov,
-  investicijskega vzdrževanja.

3. PROGRAMI DRUŠTEV UPOKOJENCEV S SEDEŽEM V OBČINI TREBNJE
- programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi pro-

grami, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti sta-
rostnikov;

- program obdaritve starejših ob novem letu in jubilantov;
- drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi analiz in izraženih socialnih te-

žavah.

III. Na razpis se lahko prijavijo:
a) javni socialno varstveni zavodi;
b) dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofi tne organizacije, ki jih z 

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

c) humanitarne organizacije, zavodi, ustanove in druge fi zične ali pravne ose-
be ter verske skupnosti, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju 
socialnega varstva;

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

e)  invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofi tne organizacije, ki jih 
ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih iz-
vajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih 
invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni 
položaj invalidov – občanov občine Trebnje,

f )  druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske 
programe  na področju sociale ali občinske programe za izboljšanje kvalite-
te življenja za občane občine Trebnje, ob pogoju, da so registrirani za opra-
vljanje dejavnosti na področju socialnega varstva, kar dokazujejo s šifro 
podrazreda 85.3 po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifi kacije de-
javnosti (UL RS, št. 2/02). V primeru, da nimajo šifre podrazreda 85.3 pa 
priložijo statut oziroma ustanovitveni akt iz katerega je razvidno, da so re-
gistrirani za opravljanje glavne dejavnosti na področju socialnega varstva,

ob pogoju, da:
a) imajo sedež v občini in delujejo na območju občine Trebnje za občane ob-



občanov občine Trebnje

12 št. 40/23. maj 2009



čine Trebnje, razen invalidskih in dobrodelnih organizacij, ki so zasnovane 
tako, da združujejo člane na področju regije (v tem primeru se upošteva 
število članov iz občine Trebnje);

b) so registrirani in delujejo na področju socialno varstvenih dejavnosti. V ko-
likor prijavitelji ne delujejo najmanj eno leto na področju socialno varstve-
nih dejavnosti, o njihovi vključitvi na javni razpis, na podlagi strokovne 
presoje programa, odloča pristojna komisija za področje socialnega var-
stva, imenovana s strani župana;

c) imajo urejeno evidenco članstva;
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske po-

goje za uresničevanje načrtovanih programov;
e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbra-

nem področju,
f ) v svojih aktih imajo jasno opredeljeno delovanje na področju, na katerega se 

prijavljajo v okviru socialno varstvenega razpisa;
g) prijavljajo program socialnega varstva ali projekt, ki je predmet javnega raz-

pisa in imajo izdelano fi nančno 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, 
voluntersko delo,..).

Prijavitelji, ki lahko kandidirajo za pridobitev sredstev za namen investicij in 
investicijskega vzdrževanja objektov, ki se uporabljajo za izvajanje programov 
in projektov na področju socialnega varstva, so lahko humanitarne in invalid-
ske organizacije, organizacije za samopomoč in drugi izvajalci ob pogoju, da 
imajo sedež v občini Trebnje ter izvajajo občinske programe  na področju so-
cialnega varstva ali občinske programe za izboljšanje kvalitete življenja za ob-
čane občine Trebnje in imajo podeljen status, da delujejo v javnem interesu 
oziroma status humanitarne organizacije – s strani Ministrstva za delo, druži-
no in socialne zadeve oziroma Ministrstva za zdravje.

Na programski sklop Programi društev upokojencev s sedežem v občini Treb-
nje se lahko prijavijo le:
- društva upokojencev, ki imajo sedež v občini Trebnje.

Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu prijavijo največ pet različ-
nih programov 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 Trebnje.

IV. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago v letu 2009: 
Skupna višina sredstev je 85.887,00 € in sicer:
- za programe socialnega varstva drugih ranljivih skupin (Programi na podro-

čju humanitarne dejavnosti, Programi za delo z zasvojenimi, Preventivni 
programi):  74.371,00 €

- za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov: 1.000,00 €
- za programe društev upokojencev s sedežem v občini Trebnje: 10.516,00 €
     
Posamezni programi lahko s strani Občine Trebnje prejmejo sredstva v višini 
največ 50% vseh predvidenih odhodkov programa, razen programov društev 
upokojencev, kjer lahko sofi nanciranje znaša do 100%.

Sredstva, ki se razdelijo, so namenjena za sofi nanciranje:
- stroškov izvedbe programov in projektov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo 
kot razvojne in dopolnilne programe ter programe rehabilitacij, ki so po-
membni za lokalno skupnost. Pri tem se upoštevajo stroški dela in materialni 
stroški, ki so nujni za izvajanje programa oziroma projekta in sicer: stroški 
dela, stroški dodatnega usposabljanja, stroški supervizije za strokovne delav-
ce, stroški nagrade ter materialni stroški v zvezi z delom prostovoljcev, stroški 
uporabe objekta za izvedbo programa, stroški administracije v zvezi z izved-
bo prijavljenega programa. V primeru dvoma, ali gre za upravičene stroške, 
odloča pristojna komisija za področje socialnega varstva, imenovana s strani 
župana;
- tistih programov in projektov, za katere se fi nančna sredstva ne morejo pri-

dobiti iz drugih naslovov.
Strokovna služba bo pri pripravi predloga sofi nanciranja izbranih izvajalcev 
oz. programov, upoštevala upravičenost posameznega stroška za izvajanje ter 
primerjavo višine stroškov na uporabnika med posameznimi istovrstnimi 
programi oziroma projekti.

Strokovna služba pri pripravi predloga sofi nanciranja izbranih izvajalcev oz. 
programov, ne bo upoštevala tistih odhodkov, ki jih Občina Trebnje v skladu 
s svojo usmeritvijo ne more sofi nancirati. Odhodki bodo ocenjeni v skladu z 
merili razpisa in glede na njihov pomen za izvajanje.

Kot upravičeni stroški na področju investicij in investicijskega vzdrževanja 
bodo upoštevani:
- stroški adaptacij, novogradnje ali nakupa prostorov,
- stroški investicijskega vzdrževanja. 
Davek na dodano vrednost se šteje kot upravičen strošek. Lastno delo oziro-
ma lastni material brez računov niso upravičeni stroški. Iz vloge izvajalca 
mora biti razvidno, da vodi investicijo v skladu  s področno zakonodajo.

Sredstva se razdelijo glede na:
         - doseženo število točk,
         - višino razpoložljivih sredstev,
         - realno prikazano fi nančno konstrukcijo. 
Pri fi nanciranju upokojenskih društev s sedežem v občini Trebnje, se sredstva 
razdelijo še glede na:
         - število jubilantov in obdarovancev v letu 2009,
         - število članov posameznega društva,
         - število udeležencev posameznega programa.
   
Način fi nanciranja je podrobneje opredeljen v Pravilniku o postopku za izbiro 
in merilih za sofi nanciranje programov in investicij na področju socialnega 
varstva v Občini Trebnje (Ur.list RS, št. 58/07, 16/08).

V. Rok izvedbe:
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009, v skladu s predpisi, ki 
urejajo porabo proračunskih sredstev.

VI. Merila za izbor programov/projektov:
Za ocenjevanje posameznih programov in projektov bodo uporabljena nasle-
dnja merila:
1. Splošna merila, ki so za vse prijavitelje enaka:
    - kvaliteta in realnost predloženega programa,
    - sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu,
    - fi nančna konstrukcija programa,
    - posebni interes Občine Trebnje.
2. Dodatna merila, ki so opredeljena po posameznih programskih sklopih.
3. Merila za sofi nanciranje programov društev, ki nimajo sedeža v Občini 
     Trebnje.

Merila so podrobneje opredeljena v Pravilniku o postopku za izbiro in merilih 
za sofi nanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v 
Občini Trebnje (Ur.list RS, št. 58/07, 16/08).

VII. Razpisna dokumentacija:
Prijavitelji morajo vlogo na razpis posredovati v zapečatenem ovitku, z naved-
bo javnega razpisa, na katerega se nanaša, po pošti kot priporočeno pošiljko ali 
oddati na vložišču Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje na obrazcih, ki so 
sestavni del razpisane dokumentacije. Razipsno dokumentacijo lahko prevza-
mete osebno – na Oddelku za družbene dejavnosti, kontaktna oseba Mateja 
Kozlevčar ali na internetni strani Občine Trebnje http://www.trebnje.si/. 
 
Obrazec SPL se nanaša na prijavitelja programov in se izpolni za vsakega pri-
javitelja enkrat, obrazec A pa se nanaša na posamezen program, zato se izpol-
ni v celoti za vsak program posebej.

VIII. Rok do katerega morajo biti predložene vloge:
Vloga mora biti dostavljena v roku 30 dni po objavi javnega razpisa v Ura-
dnem listu RS  na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, s pripisom: 
Ne odpiraj - Javni razpis – socialno varstvo. 

Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in se zapečatena vrne prijavitelju. Obrav-
navane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih 
obrazcih. 
Prijavitelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi vloge. Vloge, ki ne 
bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu, se s sklepom zavržejo.
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IX. Izid razpisa: 
Občinska uprava Občine Trebnje bo v 30. dneh po zaključku razpisa na pod-
lagi Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofi nanciranje programov in 
investicij na področju socialnega varstva pripravila predlog izbora prijavite-
ljev, ki ga bo posredovala Občinskemu svetu, ki o njem odloči s sklepom. 
Mnenje k predlogu poda pristojna komisija za področje socialnega varstva, 
imenovana s strani župana. O izboru prijaviteljev posameznih programov 
bodo kandidati pisno obveščeni v 15. dneh po sprejemu sklepa na občinskem 
svetu. Občinska uprava bo hkrati z obvestilom o odločitvi Občinskega sveta 
pozvala prijavitelje k podpisu pogodbe.
Odpiranje ponudb ni javno.

X. Dodatne informacije
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo od dneva 
objave na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Trebnje pri Mateji Kozlev-
čar (e-mail: mateja.kozlevcar@trebnje.si, tel. številka 07/ 34-81-118) ali pri Da-
rinki Trdina (e-mail: darinka.trdina@trebnje.si, tel. številka 07/34-81-124).

 Občina Trebnje
 Župan Alojzij Kastelic 

Na podlagi 10.člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalne-
ga programa športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00), Odloka o proračunu ob-
čine Trebnje za leto 2009 (Uradni list RS, št. 33/2009) in Pravilnika o sofi -
nanciranju izvajalcev letnega programa športa v občini Trebnje (Uradni list 
RS, št. 18/2006), Občina Trebnje objavlja 

JAVNI RAZPIS
ZA IZBOR IN SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA 

ŠPORTA  V LETU 2009

I. Naročnik javnega razpisa: OBČINA TREBNJE, Goliev trg 5, 8210 Treb-
nje.

II. Predmet javnega razpisa: izbor in sofi nanciranje izvajalcev letnega progra-
ma športa v občini Trebnje za leto 2009, v skupni vrednosti 194.298,00 
EUR, od tega:

1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, v višini 74.573,00 EUR, in si-
cer za izvedbo interesnih programov 29.829,00 EUR in za izvedbo progra-
mov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 44.744,00 EUR  
1.1 Športna vzgoja predšolskih otrok
- 1.1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok: 

- Zlati sonček (sofi nancira se gradivo za izvajanje programa);
- Naučimo se plavati (sofi nancira se strokovni kader in uporaba bazena, 

izven redne dejavnosti vrtca);
- Ciciban planinec (sofi nancira se strokovni kader in gradivo, izven redne de-

javnosti vrtca);
- Drugi programi redne vadbe, izven redne dejavnosti vrtca (sofi nancira se 

strokovni kader in uporaba objekta).
1.2 Športna vzgoja šoloobveznih otrok
- 1.2.1 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok:

- Zlati sonček (sofi nancira se gradivo za izvajanje programa; za 10-urni pla-
valni tečaj v 1.razredu 9-letke, ki se izvaja izven redne dejavnosti šole, se 
dodatno sofi nancira strokovni kader in uporaba bazena);

- Krpan (sofi nancira se gradivo za izvajanje programa);
- Drugi 80-urni programi, izven redne dejavnosti šole (sofi nancira se strokov-

ni kader in stroški uporabe objekta, če to ni šolski objekt);
- Šolska športna tekmovanja (sofi nancira se občinska, regijska in državna 

tekmovanja);
- Programi v počitnicah (za tečaje in krajše šole se sofi nancira strokovni kader 

in uporaba objekta, če to ni šolski objekt). 
- 1.2.2 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (sofi nan-

cira se objekt, strokovni kader in materialne stroške programa).
- 1.2.3 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami (za 80-urne programe izven 

redne dejavnosti se sofi nancira strokovni kader in uporaba objekta).

1.3 Športna vzgoja mladine
- 1.3.1 Interesna športna vzgoja mladine (za 80-urne programe se sofi nancira 

strokovni kader in uporaba objekta).
- 1.3.2 Športna vzgoja mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (sofi -

nancira se strokovni kader in uporaba objekta).
- 1.3.3 Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami (za 80-urne programe se 

sofi nancira strokovni kader in uporaba objekta).
1.4 Športna dejavnost študentov 
- 1.4.1 Interesna športna dejavnost študentov (za 80-urne programe se sofi nan-

cira strokovni kader in uporaba objekta).

2. A/Kakovostni šport, v višini 10.000,00 EUR
-  kakovostni šport (sofi nancira se najemnina objekta za 320 ur programa)
    B/ Vrhunski šport, v višini 45.105,00 EUR
- vrhunski šport (sofi nancira se največ 1200 ur programa)

3. Športna rekreacija, v višini 10.000,00 EUR
- za 80-urne programe se sofi nancira uporaba objekta
- za socialno in zdravstveno ogrožene ter za občane, starejše od 65 let se dodatno 

sofi nancira strokovni kader

4. Šport invalidov,  višini 1.518,00 EUR
-  sofi nancira se 80-urne programe

5. Razvojne in strokovne naloge v športu v višini 53.102,00 EUR, in sicer za:
- 5.1 Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov, v viši-

ni 3.555,00 EUR (sofi nancirajo se stroški plačanih kotizacij)
- 5.2  Velike mednarodne športne prireditve, v višini 2.861,00 EUR  (sofi nanci-

rajo se neposredni materialni stroški organizacije prireditve)
- 5.3 Športni objekti, v višini 30.000,00 EUR (sofi nancira se vzdrževanje javnih 

športnih objektov in športnih naprav ter vzdrževanje oz. nakup športne 
opreme objektov, adaptacije in tehnološke posodobitve javnih športnih 
objektov in športnih naprav, načrtovanje in gradnja novih javnih športnih 
objektov in športnih naprav, ob upoštevanju meril in pogojev v skladu s pra-
vilnikom)

- 5.4 Delovanje občinske športne zveze, v višini 16.686,00 EUR (sofi nancirajo 
se materialni stroški za delovanje zveze, ob pogoju, da opravlja strokovne in 
razvojne naloge vsaj za 10 športnih društev, ki so njeni člani, in profesionali-
zacija strokovnega dela)

III. Merila, ki bodo uporabljena za vrednotenje razpisanih programov in vsebin:
- merilo razširjenosti,
- merilo uspešnosti,
- za športne objekte: fi nančni kriterij, izkoriščenost objekta, razlogi za investi-

cijo, status objekta, 
- višina sofi nanciranja se izračuna na podlagi točkovnega sistema iz meril,
- podrobnejša merila, za vsebine in programe, ki so predmet sofi nanciranja, so 

določena s Pravilnikom o sofi nanciranju izvajalcev letnega programa športa 
v občini Trebnje (Ur.l. RS, št. 18/2006) in so tudi sestavni del razpisne doku-
mentacije.   

IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci letnih programov:
Za izvajalce letnih programov se lahko prijavijo:
- športna društva,
- zveza športnih društev, ki jo ustanovijo društva za posamezno območje,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za 

opravljanje dejavnosti v športu,
- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno 

koristne in neprofi tne,
- vrtci, osnovne šole;
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so registrirani najmanj eno leto in izvajajo program javnega interesa - nacio-

nalni program športa v RS;
- imajo sedež v občini in delujejo na območju občine Trebnje za občane obči-

ne Trebnje, razen invalidskih društev oz. invalidskih organizacij, ki so zasno-
vane tako, da združujejo člane na področju regije (v tem primeru se upošte-
va število članov iz občine Trebnje);

- imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresniče-
vanje načrtovanih programov športa;
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Na podlagi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2009 (Uradni list RS, 
št. 33/09) in Pravilnika za sofi nanciranje mladinskih programov in projektov 
ter sofi nanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in 
projektov iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06), Občina 
Trebnje objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofi nanciranje mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja 
izvajalcev mladinskih programov in projektov v Občini Trebnje za leto 2009

1. Naziv in sedež naročnika:  OBČINA TREBNJE, Goliev trg 5, 8210 Treb-
nje, telefon 07/348-11-00, faks: 07/348-11-31.

2. Predmet razpisa:
Predmet sofi nanciranja so sledeče vsebine:
- mladinski programi (dejavnost) - kontinuirano izvajanje in koordiniranje 

mladinskih aktivnosti skozi celo leto – vsaj enkrat tedensko devet mesecev v 
letu, ob zaključku obvezna predstavitev dejavnosti širši javnosti (prireditev, 
razstava, delavnica, življenje z naravo, ipd.)

- prijavljajo program športa ali projekt, ki je predmet javnega razpisa in imajo 
izdelano fi nančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za 
izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pri-
dobljena iz drugih virov;

- športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri 
izvajanju nacionalnega programa in občinskega programa.

V. Prevzem razpisne dokumentacije: 
Razpisna dokumentacija je na voljo po objavi tega razpisa do roka za oddajo 
vloge, na internetni strani Občine Trebnje: http://www.trebnje.si/ ali osebno 
- na oddelku za družbene dejavnosti pri Mateji Kozlevčar 
  (e-mail: mateja.kozlevcar@trebnje.si, tel. številka 07/ 34-81-118).

VI. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: 
Vloge na javni razpis morajo biti predložene v roku 30 dni po objavi tega 
razpisa v Uradnem listu RS. Za pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo do 
roka, navedenega v razpisni dokumentaciji, prispele na sedež naročnika, z 
oznako na ovojnici »ne odpiraj – vloga na javni razpis za šport 2009« in na-
vedbo naslova vlagatelja na ovojnici, na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 
8210 Trebnje. Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in se vrne vlagatelju. 

VII. Postopek za dodelitev sredstev:
Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna služba. Odpirajo se samo v roku pre-
dložene in pravilno označene vloge po vrstnem redu, v katerem so bile pre-
dložene. O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi ugotovitve o po-
polnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi vlog. 
Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu za dopolnitev, 
se s sklepom zavržejo. Strokovna služba opravi pregled popolnih vlog in vlog, 
ki so bile v roku dopolnjene ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, navede-
nih v razpisni dokumentaciji. Na podlagi ocene, strokovna služba pripravi 
predlog sofi nanciranja izbranih izvajalcev in ga predloži Občinskemu svetu, 
ki o tem odloči s sklepom. Občinska uprava je dolžna v roku 15 dni obvestiti 
vse vlagatelje o odločitvi občinskega sveta. Občinska uprava mora hkrati s 
sklepom o izbiri pozvati vlagatelje k podpisu pogodbe. Če se vlagatelj v roku 
30 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od zahteve za sofi nancira-
nje.  Za dodelitev sredstev se sklene pogodba med občino in izvajalcem le-
tnega programa športa. 

VIII. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009, v skladu s pred-
pisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.

IX. Dodatne informacije: 
Mateja Kozlevčar(e-mail: mateja.kozlevcar@trebnje.si, tel. številka 07/ 34-
81-118), Darinka Trdina (e-mail: darinka.trdina@trebnje.si, tel. številka 
07/34-81-124). 
 Občina Trebnje
 Župan Alojzij Kastelic   

- mladinski projekti (posamična aktivnost izvajalca) – posamični zaključen 
enkratni dogodek (predavanje, okrogla miza, ipd.),

- stroški delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov - nepro 
gramski stalni stroški za izvedbo njihove dejavnosti (stroški najemnine, tele-
komunikacij, komunalnih storitev, energije, vode, pisarniškega materiala, 
stroški dela).

3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo oz. so njihovi 

programi in projekti po presoji strokovne komisije v javnem interesu Občine 
Trebnje,

- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske mo-
žnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,

- programi in projekti se izvajajo za mladino v Občini Trebnje (mladi od 15 do 
29 let),

- imajo izdelano fi nančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in od-
hodki, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabni-
kov in delež sredstev iz drugih virov,

- vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov 
in projektov za preteklo leto ter redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti.

Pravico do sofi nanciranja mladinskih programov in projektov imajo neprofi -
tne organizacije, zavodi, društva, zveze, zasebniki in druge organizacije, ki so 
nosilci programov in projektov, namenjenih mladim med 15. in 29. letom 
starosti. Pravico do sofi nanciranja stroškov delovanja mladinskih programov 
in projektov pa imajo tisti izvajalci, ki izvajajo izključno programe in projekte 
za mlade, njihovo delovanje pa je širšega javnega pomena v občini.
4. Vrednost razpisanih sredstev:
Za sofi nanciranje mladinske dejavnosti je v proračunu Občine Trebnje za 
leto 2009 zagotovljenih 10.516,00 EUR, od tega za:
- mladinske programe in projekte, sredstva do  7.516,00 EUR,
- za sofi nanciranje stroškov  delovanja izvajalcev mladinskih programov in 

projektov, do  3.000,00 EUR. 

5. Merila in kriteriji za vrednotenje 
Za vrednotenje vlog za sofi nanciranje mladinskih programov in projektov 
bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji: preglednost, število vključenih 
članov v mladinskih programih in projektih, delež lastnih sredstev za izved-
bo mladinskih programov in projektov, ciljna populacija, dostopnost, ekono-
mičnost, primerljivost. 

Podrobnejše ocenjevanje vlog po navedenih merilih in kriterijih je določeno 
s Pravilnikom za sofi nanciranje mladinskih programov in projektov ter sofi -
nanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov 
iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 20/06), ki ga bodo prijavitelji 
prejeli kot sestavni del razpisne dokumentacije.

6. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009, v skladu s predpisi, ki 
urejajo porabo proračunskih sredstev.

7. Prevzem razpisne dokumentacije:
Razpisna dokumentacije je na voljo takoj po objavi tega razpisa. Prevzamete 
jo lahko osebno – na oddelku za družbene dejavnosti, kontaktna oseba Irena 
Žužek ali na internetni strani Občine Trebnje: http://www.trebnje.si, do roka 
za oddajo vlog.

8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način predložitve vlog: 
Vloge na javni razpis morajo biti predložene najkasneje v roku 30 dni po ob-
javi tega javnega razpisa v Uradnem listu RS oz. najkasneje zadnji dan tega 
roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se bodo štele 
vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika: Občina Trebnje, Go-
liev trg 5, 8210 Trebnje. Vloge, izpolnjene na razpisnih obrazcih morajo bili z 
vsemi zahtevanimi prilogami dostavljene v zaprti kuverti, s pripisom »PRIJA-
VA NA JAVNI RAZPIS – MLADINSKI PROGRAMI 2009«. 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.
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9. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu 
razpisa: 
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vlo-
ge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S stra-
ni strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in 
kriterijih iz javnega razpisa. 
Občinska uprava Občine Trebnje bo v 45 dneh po zaključku javnega razpisa 
izdala odločbe o izboru, višini in namenu odobrenih sredstev izvajalcem 
mladinskih programov in projektov. V 8 dneh od prejema odločbe bodo pri-
javitelji lahko vložili pritožbo pri županu Občine Trebnje. Po pravnomočno-
sti odločb bodo z izbranimi izvajalci programov in projektov sklenjene po-
godbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede 
izvedbe programov in projektov ter glede sofi nanciranja izbranega progra-
ma v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
10. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Irena Žužek, telefon 07/ 348-
11-26, fax: 07/348-11-31. 
 Občina Trebnje
 Župan Alojzij Kastelic

Na podlagi Odloka o proračunu občine Trebnje za leto 2009 (Uradni list RS, 
št. 33/09), Zakona o izvrševanju proračuna RS  v letih 2008 in 2009 (Uradni 
list RS, št.114/2007) ter 9.in 32. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list 
RS, št. 45/07) Občina Trebnje objavlja 

JAVNI POZIV  
ZA SOFINANCIRANJE ORGANIZACIJE PRIREDITEV 

V OBČINI TREBNJE ZA LETO 2009 

1. PREDMET RAZPISA: 
je sofi nanciranje organizacije proslav, prireditev, tekmovanj ter pokrovitelj-
stva in podobno (v nadaljevanju: prireditve).
Razpisana sredstva so namenjena sofi nanciranju organizacije prireditev, ki 
izpolnjujejo naslednje kriterije:
- da gre za prireditve, ki vključujejo promocijo občine Trebnje in so odmevne v 

širšem prostoru.

2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU:
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež v občini Trebnje ali gre za medobčinske prireditve, ki omogoča-

jo vključevanje članov oziroma uporabnikov iz občine Trebnje;
- fi nančni načrt prireditve mora imeti jasno konstrukcijo prihodkov in od-

hodkov in zagotovljene druge vire fi nanciranja;
- prijavitelji lahko prijavijo samo prireditve, ki bodo izvedene v letu 2009;
- prijavitelji imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvedbo pri-

reditve;
- prijavitelji niso pridobili sredstev za organizacijo teh prireditev na osnovi 

drugih razpisov Občine Trebnje.

3. MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR:
Na podlagi tega razpisa bodo prijavitelji izbrani na podlagi naslednjih kriteri-
jev;
- kvaliteta in realnost prijavljenega projekta (organizacije prireditve);
- izkušnje prijavitelja (poročilo o preteklih izkušnjah pri organiziranju podob-

nih prireditev);
- racionalna in varčna izvedba organizacije prireditve (fi nančni načrt priredi-

tve);
- usklajenost vsebine in ciljev prijavljene prireditve s predmetom razpisa;
- stopnja doseganja ciljnih uporabnikov v okviru predlaganega projekta;

Vrednotenje vsake popolne vloge bo izvedeno po posameznem kriteriju oz. 
merilu. 
Sredstva sofi nanciranja se bodo dodeljevala za vloge, ki bodo izpolnjevale 
pogoje in bodo ustrezno ovrednotene, odvisno od obsega razpisanih sred-
stev. 
4. OKVIRNA VREDNOST: 
razpisanih sredstev za sofi nanciranje organizacije prireditev v občini Trebnje 
za leto 2009 je 30.000  EUR  – razpis je odprt do porabe sredstev.

5. ROK IZVEDBE:
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009, v skladu s predpisi, ki 
urejajo porabo proračunskih sredstev.

6. VSEBINA PRIJAVE:
Prijava na razpis mora biti izdelana na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del 
javnega razpisa. V kolikor prijavitelj prijavlja več prireditev, mora za vsako 
posamezno prireditev izpolniti ločen prijavni obrazec. 
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne 
bodo obravnavane.

7. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE:
Razpis je odprt do porabe sredstev, skrajni rok za oddajo prijav je  20. 11. 
2009. 
Vlogo, izpolnjeno na prijavnem obrazcu, ki predstavlja razpisno dokumenta-
cijo, dostavite ali oddajte po pošti na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 
8210 Trebnje.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.

8. IZID RAZPISA:
Z izbranimi izvajalci organizacije prireditev bodo sklenjene pogodbe, v kate-
rih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe pro-
jekta in glede sofi nanciranja izbranih projektov v skladu s predpisi, ki urejajo 
porabo proračunskih sredstev. 

9. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO PRIJAVNE 
OBRAZCE:
Javni razpis se objavi v Glasilu občanov in na spletni strani Občine Trebnje: 
www.trebnje.si. 
Prijavni obrazci so od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljivi v 
sprejemni pisarni  Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje in na spletni strani 
Občine Trebnje. 

Številka: 081-3/2009
Datum: 6. 5. 2009
 Alojzij KASTELIC, l.r.
 Župan Občine Trebnje

Na podlagi Odloka o proračunu občine Trebnje za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 
33/09), Zakona o izvrševanju proračuna RS v letih 2008 in 2009 (Ur. l. RS, št. 
114/07) ter 9. in 32. člena Statuta Občine Trebnje (Ur.l.RS, št. 45/07, 111/07) 
Občina Trebnje objavlja 

JAVNI POZIV
ZA SOFINANCIRANJE ORGANIZACIJE IN IZVEDBE KMEČKE TRŽNI-

CE V OBČINI TREBNJE V LETU 2009

1. PREDMET POZIVA
Predmet poziva je sofi nanciranje organizacije in izvedbe kmečke tržnice v 
Občini Trebnje za leto 2009.

2. UPRAVIČENCI
Upravičenci do sredstev so neprofi tne organizacije s področja kmetijstva ali 
razvoja podeželja s sedežem na območju Občine Trebnje.

3. OKVIRNA VREDNOST
Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofi nanciranje organizacije in iz-
vedbe kmečke tržnice v Občini Trebnje v letu 2009 je 13.832 EUR. 

4. POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
Kandidirajo lahko prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- kmečko tržnico organizirajo tako, da omogočajo predstavitev vseh področij  

kmetijstva, kmetovalcev in rokodelcev iz Občine Trebnje
- predložijo podrobno fi nančno ovrednoten plan in program organizacije 

kmečke tržnice
- zagotovijo predstavitev vsaj 10 ponudnikov iz različnih kmetijskih in soro-

dnih dejavnosti, od tega jih mora biti vsaj 5 s sedežem v Občini Trebnje
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- zagotovijo primerno število stojnic, na katerih bo mogoče kupiti kmetijske in 
druge pridelke in izdelke povezane s kmetijsko proizvodnjo in kmetij-
stvom.

5. MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR
Merila in kriteriji za izbor najboljšega ponudnika so sestavni del razpisne do-
kumentacije.

6. VIŠINA SUBVENCIJE
Višina fi nančne pomoči je do 100% upravičenih stroškov (stroški organizaci-
je in izvedbe kmečke tržnice).

7. KORIŠČENJE SREDSTEV
Koriščenje sredstev je možno na podlagi predloženega popolnega zahtevka 
za izplačilo fi nančnih sredstev z dokazili o stroških za organizacijo in izved-
bo kmečke tržnice ter predloženih dokazilih o plačilu stroškov oz. računov in 
oddanega poročila o izvedbi kmečke tržnice v letu 2009.

8. ROK IZVEDBE
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009, v skladu s predpisi, ki 
urejajo porabo proračunskih sredstev.

9. VSEBINA PRIJAVE
Prijava na poziv mora biti izdelana na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del 
razpisne dokumentacije. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 
Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

10. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE
Vloge, izpolnjene na prijavnem obrazcu razpisne dokumentacije morajo pri-
speti najkasneje do 19. junija 2009 do 9. ure na naslov: Občina Trebnje, Goli-
ev trg 5, 8210 Trebnje, s pripisom: »Ne odpiraj – JAVNI POZIV - KMEČKA 
TRŽNICA 2009«.

11. IZID POZIVA
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo sestavljajo člani Odbora za kmetijstvo in 
gozdarstvo pri Občinskem svetu Občine Trebnje.  O dodelitvi sredstev po 
tem pozivu odloča na predlog strokovne komisije župan Občine Trebnje s 
sklepom. Medsebojne obveznosti med Občino Trebnje in upravičencem se 
uredijo s pogodbo.

12. DODATNE INFORMACIJE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo na spletni strani Občine 
Trebnje www.trebnje.si, in v sprejemni pisarni Občine Trebnje. Vse dodatne 
informacije v zvezi s pozivom lahko zainteresirani dobijo v prostorih Občine 
Trebnje, Oddelku za gospodarstvo, II. nadstropje, pisarna št. 20, na e-naslo-
vu: silva.slak@trebnje.si ali na tel.: 07 / 34 81 138.
 Župan
 Alojzij Kastelic

Na podlagi 24.člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08), Pravilni-
ka o sofi nanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje za 
programsko obdobje 2007 – 2013 (Ur. l. RS št. 70/07)  ter Odloka o proračunu 
Občine Trebnje za leto 2009 (Ur. l. RS št. 33/09), Občina Trebnje objavlja

J A V N I    R A Z P I S
za dodeljevanje sredstev za programe na področju kmetijstva 

v občini Trebnje  v letu 2009

I.  SPLOŠNI DEL
 
I. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ NEPOSREDNEGA UPORABNIKA
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

UKREPI:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
2. Pomoč za zaokrožitev zemljišč 
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 
4. Zagotavljanje tehnične pomoči 
5. Investicije za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 
6. Pokrivanje operativnih stroškov transporta z odročnih krajev 
8. Štipendiranje na področju kmetijstva

III.  UPRAVIČENCI
Upravičenci do pomoči, ki so:
• nosilci kmetijskega gospodarstva - pravne in fi zične osebe, ki se ukvarjajo s 

primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo stalno bivališče oziroma 
sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti 
oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine;

• člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu no-
silca dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kme-
tijskih gospodarstev in ima sedež  ter kmetijske površine na območju obči-
ne;

• organizacije, ki so registrirane za izvajanje storitev na področju kmetijstva, 
gozdarstva in razvoja podeželja;

• organizacije, ki so registrirane in opravljajo dejavnost transporta na podro-
čju kmetijstva na območju občine;

• registrirana stanovska in interesna združenja ter zveze, ki delujejo na podro-
čju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine;

• udeleženci izobraževanja kmetijskih poklicnih in srednjih šol.

IV.  SPLOŠNI POGOJI  ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
1. Sredstva za izvajanje programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje 

se zagotavljajo v proračunu Občine Trebnje. Višina sredstev je določena z 
Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2009 (Ur. l. RS št. 33/09).

2. Občina bo dodeljevala sredstva pod pogojem, da upravičenci podajo za po-
samezne namene izjavo, da niso pridobili sredstev iz državnega proračuna 
ali mednarodnih virov oz. da priložijo ustrezno dokumentacijo in navedejo 
višino že prejetih sredstev za določen namen. Za skupno višino pomoči se 
šteje vsota vseh oblik pomoči, ki jih prejemnik za posamezni namen lahko 
pridobi iz državnega, občinskega ali drugega sklada.

3. Skupna višina vseh prejetih sredstev iz proračuna Republike Slovenije, pro-
računov lokalnih skupnosti in mednarodnih virov za posamezne namene 
iz tega razpisa ne sme preseči zgornje meje  pomoči, določene s smernica-
mi za državno pomoč v kmetijskem sektorju (2000/C 28/02).

4. Sredstva za ukrepe po tem pravilniku, ki se izvajajo na območju Občine 
Trebnje, se dodeljujejo v določeni višini za posamezne namene kot nepo-
vratna sredstva v obliki dotacij ali v obliki subvencioniranih storitev.

5. Investicije in investicijska vlaganja, za katera se dodeljujejo sredstva mora-
jo biti začete v tekočem letu, za katere mora biti podana ocena možnosti 
obstoja oziroma preživetja kmetije po metodologiji kmetijske svetovalne 
službe.

6. Sredstva pomoči se lahko dodelijo v primeru, kadar ta predstavlja spodbu-
do za izvedbo projekta oz. je pomoč nujno potrebna za ohranjanje stabilno-
sti in doseženega nivoja kmetijske pridelave, preprečevanje zaraščanja 
kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti. 

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

8. Društva se lahko prijavljajo le na ukrepe, pri katerih je navedeno, da so upra-
vičenci društva. 

9. Sredstva se bodo nakazovala po podpisu pogodbe o dodelitvi, in sicer 30. 
dan po predložitvi zahtevkov z vsemi zahtevanimi dokazili o izvedenih na-
logah. 

10. Občina izplačuje upravičencem sredstva samo do skupne vrednosti, dolo-
čene za posamezni namen. Če se v prvem roku izkoristijo vsa sredstva za 
določeni namen, se vloge v naslednjem roku ne obravnavajo. V kolikor 
vloge v naslednjih rokih sredstva za določen namen prekoračijo, se upra-
vičencem zahtevki proporcionalno zmanjšajo.

11. Upravičenci uveljavljajo pravico do pomoči na podlagi vloge na javni raz-
pis in dokumentov, ki so navedeni v javnem razpisu.

12. Strokovna komisija opravi pregled prispelih vlog in pripravi predlog preje-
mnikov pomoči. Komisijo sestavljajo člani odbora za kmetijstvo in goz-
darstvo pri Občinskem svetu Občine Trebnje.
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13. O dodelitvi sredstev upravičencem odloča župan s sklepom, na predlog 
komisije. Odločitev župana je dokončna.

14. Zoper odločitev župana lahko upravičenec vloži tožbo v roku 30 dni po 
prejemu sklepa na Upravno sodišče v Ljubljani.

15. Obveznosti med Občino Trebnje in prejemnikom pomoči se uredijo s po-
godbo, v kateri so opredeljene posamezne naloge, roki za izvedbo le-teh 
ter način izvedbe plačil.

16. Najvišji zneski pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
proizvodnjo, tehnično podporo v kmetijskem sektorju, se uporabljajo ne 
glede na to, ali  se  podpora za projekt ali dejavnost v celoti fi nancira iz  
državnih ali  lokalnih sredstev ali pa se delno fi nancira iz sredstev Skupno-
sti. V zvezi z istimi stroški se pomoč izvzeta z Uredbo ES št. 1857/2006, ne 
sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s 
fi nančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega podod-
stavka člena 88(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005, ali s fi nančnimi sredstvi 
Skupnosti  zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s  tako kumu-
lacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z 
Uredbo ES št. 1857/2006. Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se 
ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) številka 
1860/2004 glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi 
bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi 
ES št. 1857/2006.

17. Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne  sme  
presegati 100.000 € v sektorju transporta, oziroma 200.000 € bruto za po-
dročje predelave in trženja v katerem koli obdobju treh proračunskih let 
(2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Po-
godbe pri pomoči de minimis).

V. NADZOR IN SANKCIJE
Namensko uporabo sredstev tega javnega razpisa spremlja in preverja pri pre-
jemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko 
pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev pridobljenih v tem razpisu, mora 
prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Preje-
mnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev iz razpisa za naslednji 
dve leti v primerih, ko se ugotovi:
- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena
- da je upravičenec za katerikoli namen navajal neresnične podatke
- da je upravičenec za isti namen že pridobil fi nančna sredstva
- da je upravičenec odtujil (prodal) objekte, specialno mehanizacijo in opre-

mo sofi nancirano iz nepovratnih sredstvih proračuna občine pred iztekom 
5 let.

VI. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV ZA POSAMEZNE NAMENE, UPRA-
VIČENI STROŠKI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi naslednjih meril, ki bodo upo-
števana pri dodeljevanju proračunskih sredstev:

UKREPI

POMOČI SKUPINSKE IZJEME  
              
Ukrep 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva 
Ukrep 2: Pomoč za zaokrožitev zemljišč 
Višina razpisanih sredstev za oba ukrepa znaša  60.559 €  

UKREP 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva - (Uredba komisije (ES) št. 
1857/2006)

Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofi nanciranje naložb v lastno, primarno pridelavo kmetij-
skih proizvodov, ki spadajo v naslednje sektorje: mleko, meso, jajca, med, polj-
ščine, vino, sadje in zelenjava, hmelj, okrasne rastline in grmovnice, semena in 
ostali semenski material. S tem ukrepom se želi spodbuditi naložbe v higieno 
in dobro počutje živali, pridelovanju okolju prijazne hrane in izboljšanje de-
lovnih pogojev. Sofi nancirale se bodo naslednje investicije:
- posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, prive-

zov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi)
- nakup in montaža nove tehnološke opreme za krmljenje,  molžo in izločke

- nakup nove  kmetijske mehanizacije in opreme, razen traktorjev
- prva postavitev oz. preoblikovanje obstoječih trajnih nasadov
- nakup in postavitve rastlinjakov, vključno s pripadajočo opremo
- adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenih standardov, temelječih 

na zakonodaji ES
- nakup materiala, opreme in izgradnja pomožnih živinorejskih objektov
- postavitev pašnikov 
- agromelioracijska dela 
- namakalne sisteme v zasebni lasti in obnova pod pogojem, da taka naložba 

vodi k zmanjšanju  prejšnje uporabe vode za 25 %
- naložbe v infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih (poljske, dovozne poti 

in poti v trajnih nasadih na kmetiji, ki niso javno dobro).

Upravičenci:
- nosilci kmetijskega gospodarstva - pravne in fi zične osebe, ki se ukvarjajo s 

primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo stalno bivališče oziroma 
sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti 
oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine;

- člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosil-
ca dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetij-
skih gospodarstev in ima sedež  ter kmetijske površine na območju občine;

Splošni pogoji upravičenosti:
- upravičene so naložbe, ki pomenijo novo tehnologijo in inovativnost na po-

dročju varstva okolja
- kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodar-

stev (imeti KMG MID)
- gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi 

objektov urejanju prostora in varstvu okolja
- naložba mora biti v skladu s standardi ES
- iz vloge mora biti razvidno, da kmetijsko gospodarstvo izpolnjuje čim več od 

naštetih ciljev, in sicer: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preu-
smeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje narav-
nega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje 
živali

- pomoč se lahko dodeli upravičencu, da omogoči doseganje minimalnih 
standardov glede okolja, higiene in dobrega počutja živali

- izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše ter 
s predračunom;

- izdelan načrt namakalnega sistema s predračunom ali načrt obnove pod po-
gojem, da taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 
25 %

- izdelan načrt ureditve poti (agromelioracije, ureditev poljskih in dovoznih 
poti ter poti v trajnih nasadih, ki niso javno dobro) s predračunom

- do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki niso podjetja v težavah

K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:
- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna 

strokovna služba,
- ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo ali 

projektno dokumentacijo s predračunom,
- v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezna dovoljenja
- načrt namakanja 
- za obnovo namakalnega sistema je potrebno priložiti dokazilo iz katerega je 

razvidno, da naložba vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode za 25 %
- v primeru agromelioracijskih del kopijo katastrskega načrta in program del, 

ki ga pripravi pristojna strokovna služba.

Upravičeni stroški:
- stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška dela, oprema stojišč, lež-

išč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni 
sistemi); 

- stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje,  molžo in 
izločke; 

- stroški nakupa nove  kmetijske mehanizacije in opreme
- stroški prve postavitve oz. preoblikovanje obstoječih trajnih nasadov
- stroški nakupa in postavitve rastlinjakov, vključno s pripadajočo opremo
- stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenih standardov, te-

melječih na zakonodaji ES
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- stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in 
izločke 

- stroški nakupa materiala, opreme in stroški izgradnje pomožnih živinorej-
skih objektov (sofi nanciranje izgradnje gnojnih jam in gnojišč zaradi izpol-
njevanja standarda »nitratna direktiva«ni možno)

- stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregra-
ditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napaja-
lišč za živino; 

- stroški nakupa in postavitve opreme namakalnih sistemov ali obnova pod 
pogojem, da taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode za 25 %

- stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški 
strojnih storitev

- stroški urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poti: stroški strojnih storitev
- agromelioracijska dela, ki ne pomenijo posega v prostor (za površine nad 0,3 

ha) 
- postavitev večletnih nasadov: postavitev proti točne zaščite (za registrirane 

trajne nasade nad 0,3 ha površine in 0.1 ha za jagodičje),

Podpore se ne dodelijo za:
- davke, razne takse in režijske stroške,
- stroške zavarovanja,
- stroške za refi nanciranje obresti,
- nakupe traktorjev,
- že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
- investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
- investicije, ki so fi nancirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in 

EU

Finančne določbe:
- do 40 % upravičenih stroškov 
- najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 €. 
- najvišji znesek pomoči dodeljen s strani občine posamezni kmetiji ne sme 

preseči 10.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let
- največji znesek pomoči za urejanje kmetijskih zemljišč znaša do 40 % upra-

vičenih stroškov, oziroma največ do 1.000 € na hektar kmetijskega zemlji-
šča

- najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 
400.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let.

UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev zemljišč (13. člen  Uredbe komisije (ES) 
št.1857/2006)

Namen ukrepa:
Zaradi neugodne posestne strukture kmetijskih zemljišč je namen ukrepa 
spodbuditi večje izvajanje združevanj in menjav kmetijskih zemljišč na obmo-
čju občine.

Upravičenci: 
Nosilci kmetijskih  gospodarstev,  ki so  vpisani v register kmetijskih gospodar-
stev in imajo kmetijske površine na območju občine.

Splošni pogoji upravičenosti:
Krijejo se stroški, nastali v tekočem letu.

Upravičeni stroški:
Stroški pravnih in upravnih postopkov ter geodetski stroški, ki nastanejo pri 
medsebojni menjavi  in zaokrožitvi izključno kmetijskih zemljišč. 

Finančne določbe: 
do 100 %  dejansko nastalih upravnih, notarskih stroškov in stroškov ponovne 
razmere zemljišč. Največji znesek pomoči znaša 5.000 € na kmetijsko gospo-
darstvo na leto, najmanjši znesek dodeljene pomoči pa je 50 €. 

Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 
Ukrep 6: Pokrivanje operativnih stroškov transporta z odročnih krajev 
Višina razpisanih sredstev  za oba ukrepa znaša  11.840  €  

UKREP 3 : Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (12. člen Uredbe komisije 
(ES) št.1857/2006)

Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofi nanciranje zavarovalnih premij z namenom stimulirati 
posamezne kmete, da zavarujejo svoje posevke pred elementarnimi nesreča-
mi, da s tem zmanjšajo posledice in tveganja, ki jih na posevkih naredijo na-
ravne nesreče ter zmanjšajo izgube nastale zaradi bolezni domačih živali.

Upravičenci:
Kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in 
imajo površine in sedež na območju občine.

Splošni pogoji upravičenosti:
Sofi nancira se zavarovalna premija v tekočem koledarskem letu, kot to določa 
Uredba o sofi nanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proi-
zvodnje in ribištva za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 126/08).

Upravičeni stroški:
Sofi nanciranje stroškov zavarovalnih premij.

Finančne določbe:
Višina sofi nanciranja občine je razlika med višino sofi nanciranja zavarovalne 
premije iz nacionalnega proračuna do 50 % opravičljivih stroškov zavarovalne 
premije za zavarovanje posevkov, plodov ter zdravja živali za primer bolezni.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 20 €, največji pa 1.000 € na upravi-
čenca na leto.

UKREP 6: Pokrivanje operativnih stroškov transporta z odročnih krajev 
(Uredba komisije (ES) št.1998/2006 o uporabi členov 87 in 88. Pogodbe pri 
pomoči de minimis)

Namen ukrepa:
Z ukrepom se želi pokrivati operativne stroške tovornega transporta na od-
ročnih, razpršenih območjih občine.  

Upravičenci:
Subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovornega transporta.  

Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenec (izvajalec) transporta mora: 
- predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih obmo-

čjih, z navedbo razdalj
- predložiti seznam lokalnih odročnih prog, z navedbo razdalj in število pre-

vozov letno
- zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.

Upravičeni stroški:
Operativni stroški tovornega prevoza /km v odročnih krajih. 

Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči do 50 % upravičenih stroškov za prevoz.

Skupna pomoč »de miminis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme pre-
segati 100.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.

Ukrep 4: Zagotavljanje tehnične pomoči 
Višina razpisanih sredstev  33.358  €  

Namen ukrepa:   
Namen ukrepa je omogočiti kmetom pridobivanje novih znanj za zagotavlja-
nje ustrezne usposobljenosti in možnosti koriščanja storitev tehnične podpore 
v kmetijstvu, kar je temeljni pogoj za izvajanje primarne kmetijske dejavnosti.

Predmet ukrepa:
- stroški usposabljanja in izobraževanja kmetov v okviru društvene dejavno-

sti;
- izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in delavcev na kmetij-

skem gospodarstvu;
- stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopu-

stom;
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Upravičenci:
- registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na podro-

čju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine;
- organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju 

kmetijstva;
- nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski člani, ki so vpisni v regi-

ster kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske površine na območju obči-
ne.

Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci pod prvo in drugo alineo prejšnjega odstavka, morajo k vlogi pre-
dložiti letni program dela, upravičenci pod tretjo alineo pa ustrezna dokazila. 
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to 
na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavlja-
jo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, 
članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do 
storitev. 

Upravičeni stroški:
- stroški izobraževanja in  usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem 

gospodarstvu: stroški organiziranja in stroški programov usposabljanja
- stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med 

trajne ali občasne dejavnosti kot so to rutinsko davčno svetovanje, redne 
pravne storitve ali oglaševanje, stroški organizacije forumov za izmenjavo 
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na 
njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški izdaje publikacij, najemnine in 
opremljanje razstavnih prostorov, materialni stroški priprave in dostave iz-
delkov za razstave, ocenjevanja pridelkov, simbolične nagrade, podeljene na 
tekmovanjih do vrednosti 42 € /nagrado, vendar ne več kot 84 € za posame-
znika

- stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski 
poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da 
posamezna podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, razen za proizvode 
iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 in št. 1493/1999

- stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o pro-
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije 
in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da 
se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje 
stroškov vzpostavitve internetne strani)

- za nadomeščanje kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom se 
upoštevajo le stroški dela najete delovne sile v obliki medsosedske pomoči

Podpore se ne dodelijo:
- za že izvedene aktivnosti,
- za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
- za stroške storitev povezanih z običajnimi operativnimi stroški, na primer 

rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve in podobno.

Finančne določbe:
- pomoč se dodeli do 100 % stroškov 
- pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati 

neposrednih plačil v denarju proizvajalcem
- kadar je tehnična pomoč namenjena upravičencem za dejavnost predelave 

in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov, se upoštevajo določila pra-
vila »de minimis«. 

Ukrep 5: Investicije za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (Ured-
ba komisije (ES) št.1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči 
de minimis)
Višina razpisanih sredstev  26.000  €  

Namen ukrepa:
Z ukrepom se želi ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih 
mest ter realizacijo poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva. Namenjen 
je investicijam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali 
za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti, in sicer:
- predelavi kmetijskih proizvodov (sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa, ze-

lišč, …..)
- turizem na kmetiji

- dejavnosti (storitve in izdelki), povezanih s tradicionalnimi znanji na kmetiji
- pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji
- kompostiranje organskih snovi

Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvar-
jajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodar-
stvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev  ter  ima sedež in kmetij-
ske površine na območju občine.

Splošni pogoji upravičenosti:
- upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejav-

nosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo 
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji 
(Ur.l. RS, št. 61/2005),

- dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj 
naslednjih 5 let po investiciji, ki se sofi nancira.

K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
- fi nančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oz. dokončanja le-te,
- pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oz. lokacijsko 

informacijo (če gre za adaptacijo objekta),
- predračune za nakup strojev ali opreme oz. predračune o potrebnih delih 

(vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne 
dejavnosti; v primerih, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti vla-
gatelj (nosilec) davčni zavezanec),

- fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo re-
gistriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v 
primeru, če le-ta še ni registrirana, 

- mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganj v izbrano vrsto 
dopolnilne dejavnosti.

Upravičeni stroški:
- vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta
- stroški nakupa nove opreme in strojev, razen traktorjev
- stroški promocije
- splošni stroški

Finančne določbe:
- najvišji delež dodeljene pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov investi-

cije za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti,
- skupna pomoč iz občinskega proračuna posameznemu kmetijskemu go-

spodarstvu ne sme  preseči 10.000 € v katerem koli obdobju treh proračun-
skih let

UKREP 8: Štipendije na področju kmetijstva
Višina razpisanih sredstev znaša  8.512  €  

Namen ukrepa:
Namen ukrepa je fi nančna pomoč pri izobraževanju dijakov srednjih kmetij-
skih šol, naslednikov kmetij in s tem dvigovanje izobrazbenega nivoja nasle-
dnikov kmetij. 

Pogoji za pridobitev sredstev: 
- izjava lastnika kmetije, da bo prosilec prevzemnik kmetije
- izjava, da prosilec ne prejema druge štipendije ali pomoči
- kopijo zadnjega šolskega spričevala
- potrdilo o šolanju.

Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
Prednost pri dodelitvi imajo prosilci, katerih starši imajo edini vir dohodka iz 
kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana.

Upravičenci:
- udeleženci izobraževanja poklicnih in srednjih kmetijskih šol, ki so predvi-
deni za naslednike kmetij.

Finančna določbe:
Višina štipendije se letno usklajuje z višino drugih štipendij, ki se izplačujejo iz 
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občinskega proračuna in bo določena na podlagi sprejetih sredstev proraču-
na, števila prijavljenih kandidatov in zadnjega šolskega uspeha posameznega 
kandidata, vendar ne več kot 120 € /mesec.

VII. VSEBINA VLOGE
Vlagatelji izpolnijo in oddajo vloge na sedežu Občine Trebnje, Goliev trg 5, 
8210 Trebnje, in sicer obvezno na predpisanem obrazcu »Vloga za dodelitev 
sredstev na področju kmetijstva v občini Trebnje za leto 2009«, ki jih dobijo 
na Občini Trebnje v sprejemni pisarni (soba št. 2), na oddelku za gospodar-
stvo ali na internetni strani  http://www.trebnje.si/. 
Izvajalci ali organizatorji razpisanih ukrepov morajo k vlogi priložiti pisno po-
nudbo za izvedbo v programu določenih nalog in predvideti višino potrebnih  
sredstev ter vso dokumentacijo, s katero dokažejo izpolnjevanje pogojev za 
posamezne ukrepe, določene v tem razpisu. 
K vlogi morajo poleg posebnih dokazil, določenih pri posameznem ukrepu, 
priložiti še fotokopijo subvencijske vloge za leto 2009.

VIII. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpi-
sanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Razpis in obrazci so objavljeni 
tudi na internetni strani občine Trebnje http://www.trebnje.si/ .
Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale 
pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavržene in ne bodo obrav-
navane v postopku dodelitve sredstev. 
Strokovna komisija bo opravila pregled prispelih vlog in pripravila predlog 
prejemnikov pomoči. Komisijo sestavljajo člani odbora za kmetijstvo in goz-
darstvo pri Občinskem svetu Občine Trebnje. O dodelitvi sredstev po tem 
razpisu odloča na predlog strokovne komisije, župan Občine Trebnje s skle-
pom. Medsebojne obveznosti med Občino Trebnje in upravičencem se ure-
dijo s pogodbo.

IX. DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom  lahko zainteresirani dobijo po 
telefonu vsak delovni dan na telefonski številki 07/ 348-11-38 (Silva Slak), e-
naslov: silva.slak@trebnje.si, ali v prostorih občinske uprave Trebnje, Oddelek 
za gospodarstvo, II. nadstropje, pisarna št. 20.

X. ROK, DO KATEREGA MORAJO BITI VLOŽENE VLOGE
Vloge morajo biti oddane do 30.06.2009, oz.. za ukrep št. 8 najpozneje do 
18.09.2009.
 Župan Občine Trebnje
 Alojzij Kastelic

Na podlagi Odloka o proračunu občine Trebnje za leto 2009 (Uradni list RS, 
št. 33/09), Zakona o izvrševanju proračuna RS v letih 2008 in 2009 (Uradni 
list RS, 114/07), Pravilnika o sofi nanciranju vzdrževanja turističnih poti v 
Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 31/01) in Statuta Občine Trebnje (Uradni 
list RS, št. 45/07), Občina Trebnje objavlja 

J A V N I   P O Z I V 
o sofi nanciranju vzdrževanja turističnih poti v Občini Trebnje za leto 2009

1. PREDMET JAVNEGA POZIVA: 
Sofi nanciranje vzdrževanja turističnih poti v Občini Trebnje

2. UPRAVIČENCI: 
Na javni poziv lahko oddajo vloge upravljavci pohodnih, kolesarskih in učnih 
poti, ki so v evidenci pri Občinski upravi Občine Trebnje. 

3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM POZIVU:
Na javni poziv se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež v občini Trebnje;
- imeti morajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene 

druge vire fi nanciranja;
- da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti do Občine 

Trebnje;

- prijavitelji niso pridobili sredstev za sofi nanciranje na osnovi drugih razpisov 
Občine Trebnje.

4. MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR:
Na podlagi poziva bodo izbrane prijave, ki bodo izpolnjevale spodaj navede-
ne kriterije in bodo ocenjene po kriterijih.
Kriteriji in število možnih točk:
1. Dolžina pohodnih poti v občini.     
 (0 do 20 točk)
2. Redna vzdrževalna dela.      
 (0 do 20 točk)
3. Poti, ki so vezane na posamezne kulturne dogodke in prireditve.  
 (0 do 20 točk)
4. Poti, ki povezujejo večje število znamenitosti v občini in izven nje. 
 (0 do 20 točk)
5. Poti, ki so vezane na spominska dneva občine Trebnje.   
 (0 do 20 točk)

Vrednotenje vsake popolne ponudbe bo izvedeno na podlagi navedenih in 
pogojev za dodelitev fi nančnih sredstev.

5. FINANČNA SREDSTVA: 
Višina razpisanih sredstev za sofi nanciranje vzdrževanja turističnih poti v 
Občini Trebnje za leto 2009 znaša  1.932,00 €.

6. ROK IZVEDBE: 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009, v skladu s predpisi, ki 
urejajo porabo proračunskih sredstev.

7. VSEBINA PRIJAVE:
Prijava na javni poziv mora biti izdelana tako, da bo iz nje razvidno izpolnje-
vanje pogojev in kriterijev tega javnega poziva z natančno fi nančno kon-
strukcijo. 

Vsebovati mora:
- kratko predstavitev upravljavca turistične poti,
- poročilo o vzdrževanju turistične poti v preteklem letu,
- predvideno vzdrževanje v tekočem letu,
- število oseb, ki bodo pri vzdrževanju sodelovale,
- fi nančno konstrukcijo vzdrževanja v tekočem letu, ki je skladna z vsebinsko 

konstrukcijo.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
Vlogo je potrebno oddati na obrazcu: »Prijava na javni poziv – sofi naciranje 
vzdrževanja turističnih poti«, ki ga dobite v sprejemni pisarni Občine Treb-
nje, na spletnem naslovu www.trebnje.si. Nepopolne prijave ne bodo obrav-
navane.

8. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE:
Javni poziv je odprt do 30. 6. 2009. 
Vlogo dostavite ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje z oznako »Javni poziv – sofi naci-
ranje vzdrževanja turističnih poti«. 

9. IZID JAVNEGA POZIVA:
Župan bo najkasneje v 15 dneh po odpiranju vlog obvestil prijavitelje o pred-
videni višini sofi nanciranja vzdrževanja turističnih poti oz. o zavrnitvi. 
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene 
medsebojne pravice in obveznosti glede vzdrževanja turističnih poti in glede 
sofi nanciranja v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.

10. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DOBIJO DODATNE 
INFORMACIJE:
Javni poziv je objavljen v občinskem glasilu in na spletni strani Občine Treb-
nje: www.trebnje.si. Dodatne informacije o javnem pozivu lahko zainteresi-
rani dobijo v prostorih Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, oddeleku 
za gospodarstvo, tel: 07 34 81 138 ali e-naslovu silva.slak@trebnje.si. 

  Župan
 Alojzij Kastelic
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Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofi nanciranju programov turističnih društev 
v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 73/03) in Odloka o proračunu Občine 
Trebnje za leto 2009 (Uradni list RS, št. 33/09), objavlja Občina Trebnje

J A V N I  R A Z P I S
za sofi nanciranje programov turističnih društev v Občini Trebnje 

za leto 2009

1. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je sofi nanciranje programov tu-
rističnih društev v Občini Trebnje za leto 2009, z naslednjimi vsebinami: 
- izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega po-

mena
- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeše-

vanja turizma
- akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanju 

okolja
- organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega 

in širšega pomena
- aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka.

2. Upravičenci po tem razpisu: za sofi nanciranje programov morajo društva 
izpolnjevati naslednje pogoje:
- da so registrirana po zakonu o društvih 
- da imajo sedež v občini Trebnje
- da imajo urejeno evidenco o članstvu 
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske 

pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma
- da izvajajo redno turistično dejavnost
- da izpolnjujejo druge pogoje iz tega javnega razpisa.

3. Višina razpoložljivih sredstev: višina sredstev namenjenih za sofi nanciranje 
programov turističnih društev znaša 8.500,00 €.
 
4. Merila za dodeljevanje sredstev:
Turističnim društvom  se izvedene aktivnosti, opredeljene v točki 1, točkujejo. 
Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih 
sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov. 
a)  Program dela za razpisano leto:
- izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega po-

mena      do 15 točk
- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeše-

vanja turizma     do 15 točk
- akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanju 

okolja      do 10 točk
- organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega 

in širšega pomena    do 20 točk
- aktivnosti za zagotavljaje turističnega podmladka do 10 točk
      
b) Število članov turističnega društva:
- do petdeset članov      do 10 točk
- nad petdeset članov    do 15 točk

c)  Drugo – izobraževanje članov društva             do 5 točk

5. Rok za vložitev vlog: najkasneje do 30.06. 2009.  

6. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Prosilci morajo vlogo na 
razpis posredovati na obrazcu »Vloga za sofi nanciranje programov turističnih 
društev«, ki ga dobijo v sprejemni pisarni Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 
Trebnje na internetni strani Občine Trebnje http://www.trebnje.si/, na od-
delku za gospodarstvo ali e-naslovu: silva.slak@trebnje.si.

7. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na pred-
pisanih obrazcih skupaj s prilogami iz razpisa na naslov: Občina Trebnje, Go-
liev trg 5, Trebnje, s pripisom: »Javni razpis – programi turizma«.

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

9. Oddelek za gospodarstvo Občine Trebnje najkasneje v 15 dneh po zaključ-
ku razpisa pripravi predlog izbora programov turističnih dejavnosti, ki ga po-
sreduje županu v odločitev. 

10. Rok za obveščanje o izidu razpisa: 
Prosilci bodo o odobritvi oziroma ne odobritvi vloge pismeno obveščeni s 
sklepom župana najkasneje v roku 30 dni po izteku razpisnega roka. 

11. Javni razpis se objavi v občinskem glasilu in na spletni strani občine Treb-
nje -  http://www.trebnje.si/, kjer je objavljena tudi razpisna dokumentacija.

 Župan
 Alojzij Kastelic

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2009 (Uradni list RS, 
št. 33/09) in Zakona o izvrševanju proračuna RS v letih 2008 in 2009 (Uradni 
list RS št. 114/2007) ter 9. in 32. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS 
št. 45/07)  objavlja Občina Trebnje

JAVNI POZIV 
ZA IZBIRO ORGANIZATORJA PRAZNOVANJA SPOMINSKEGA 

BARAGOVEGA DNEVA V OBČINI TREBNJE V LETU 2009

1. PREDMET JAVNEGA POZIVA 

Je izbira organizatorja (in izvajalca) za praznovanje spominskega Baragove-
ga dneva v občini Trebnje v letu 2009 (spominski dan je določen 29. 6. v 
skladu z 8. členom Statuta Občine Trebnje), ki vključuje izvedbo kulturnega 
programa v skladu z vsebino praznovanja.

Na javni poziv lahko oddajo vloge kulturna društva, skladi, zveze in ostale 
ustanove, ki so registrirane za izvajanje kulturnih dejavnosti. 

2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA POZIVU:

Na poziv se lahko prijavijo prijavitelji iz 1. tč., ki izpolnjujejo naslednje pogo-
je:
- imajo sedež v občini Trebnje;
- prijavljeni program mora imeti jasno fi nančno konstrukcijo za prijavljen kul-

turni program in zagotovljene druge vire fi nanciranja;
- prijavitelji morajo imeti zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izva-

janje programa;
- prijavitelji niso pridobili sredstev za sofi nanciranje teh programov ali projek-

tov na osnovi drugih razpisov Občine Trebnje.

3. MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR:

Na podlagi tega poziva bodo izbrani programi, ki bodo izpolnjevali naslednje 
kriterije:
- kvaliteta in realnost izvedbe prijavljenega programa,
- izkušnje izvajalca programa (poročilo o delu v preteklem letu),
- fi nančna izvedljivost programa (racionalna in varčna izvedba – fi nančna   
konstrukcija).

Merila za izbor - najnižja ponujena cena.

4. OKVIRNA VREDNOST 

Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu občine Trebnje za 
leto 2009 in je namenjena za predmet tega javnega poziva, znaša do 3.000 
EUR. 

5. ROK IZVEDBE: 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009, v skladu s predpisi, ki 
urejajo porabo proračunskih sredstev.
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6. VSEBINA PRIJAVE:

Prijava na poziv mora biti izdelana tako, da bo iz nje razvidno izpolnjevanje 
pogojev in kriterijev tega javnega poziva z natančno fi nančno konstrukcijo 
programa. 
Prijava mora vsebovati opis in predstavitev prireditve.

7. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE:

Javni poziv je odprt do 1. 6.  2009.
Vlogo dostavite ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje z oznako NE ODPIRAJ – PRIJA-
VA NA JAVNI POZIV – BARAGOV SPOMINSKI DAN. 
Nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.

8. IZID JAVNEGA POZIVA:

Župan bo najkasneje v 8 dneh po odpiranju vlog obvestil prijavitelje o izbiri 
in o predvideni višini sofi nanciranja izbranega programa oz. o zavrnitvi. 
Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba, v katerih bodo opredeljene 
medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programa in glede sofi nan-
ciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračun-
skih sredstev.

9. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DOBIJO DODATNE 
INFORMACIJE:

Javni poziv se objavi v Glasilu občanov in na spletni strani Občine Trebnje: 
www.trebnje.si. Dodatne informacije o javnem pozivu lahko zainteresirani 
prijavitelji dobijo na sedežu Občina Trebnje ali po telefonu: 34 81 104.

Številka:  081-2/2009
Datum:    6.5.2009 
 Alojzij KASTELIC, l.r.
 Župan Občine Trebnje

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2009 (Uradni list RS, 
št. 33/09) in Zakona o izvrševanju proračuna RS v letih 2008 in 2009 (Uradni 
list RS št. 114/2007) ter 9. in 32. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS 
št. 45/07)  objavlja Občina Trebnje

JAVNI POZIV 
ZA IZBIRO ORGANIZATORJA PRAZNOVANJA 

»PRAZNIK OBČINE  TREBNJE  25. JUNIJ«

1. PREDMET JAVNEGA POZIVA 

Je izbira organizatorja (izvajalca)  prvega praznovanja »PRAZNIKA OBČI-
NE TREBNJE 25. JUNIJ  2009« ki je določen s statutarnim sklepom št. 007-
11/08, dne 28. 1. 2009.

Praznovanje je namenjeno obeležitvi občinskega praznika, ki vsebuje: 
- slavnostno prireditev s kulturnim programom  in podelitvijo občinskih pri-

znanj.

Tematika prireditve zajema: 
- kulturne, zgodovinske dogodke v občini Trebnje, značilnosti, osebnosti in 

pomembne prelomnice, kot so dogodki ob osamosvojitvi, preimenovanje 
Trebnjega v mesto…

- podelitev občinskih priznanj.

V ceni izvedbe je potrebno zajeti stroške prireditvenega prostora, ozvočenja, 
honorarje sodelujočih in tudi oglaševanje prireditve,  priprava, oblikovanje 
vabil ter tiskanja priznanj in  pogostitev na prireditvi.

2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA POZIVU:

Na javni poziv lahko oddajo vloge kulturna društva, skladi, zveze in ostale 
ustanove, ki so registrirane za izvajanje kulturnih dejavnosti in izpolnjujejo 
naslednje pogoje:
- imajo sedež v občini Trebnje;
- prijavljeni program mora imeti jasno fi nančno konstrukcijo za prijavljen kul-

turni program in zagotovljene druge vire fi nanciranja;
- prijavitelji morajo imeti zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izva-

janje programa;
- prijavitelji niso pridobili sredstev za sofi nanciranje teh programov ali projek-

tov na osnovi drugih razpisov Občine Trebnje.

3. MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR:

Na podlagi tega poziva bodo izbrani programi, ki bodo izpolnjevali naslednje 
kriterije:
- kvaliteta in realnost izvedbe prijavljenega programa,
- izkušnje izvajalca programa (poročilo o delu v preteklem letu),
- fi nančna izvedljivost programa (racionalna in varčna izvedba – fi nančna   

konstrukcija).

Merila za izbor - najnižja ponujena cena.

4. OKVIRNA VREDNOST 

Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu občine Trebnje za 
leto 2009 in je namenjena za predmet tega javnega poziva, znaša do 6.000 
EUR. 

5. ROK IZVEDBE: 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009, v skladu s predpisi, ki 
urejajo porabo proračunskih sredstev.

6. VSEBINA PRIJAVE:

Prijava na poziv mora biti izdelana tako, da bo iz nje razvidno izpolnjevanje 
pogojev in kriterijev tega javnega poziva z natančno fi nančno konstrukcijo 
programa. 
Prijava mora vsebovati opis in predstavitev prireditve.

7. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE:

Javni poziv je odprt do  2. 6 . 2009.

Vlogo dostavite ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje z oznako NE ODPIRAJ – PRIJA-
VA NA JAVNI POZIV – praznovanje občinskega praznika.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.

8. IZID JAVNEGA POZIVA:

Župan bo najkasneje v 8 dneh po odpiranju vlog obvestil prijavitelje o izbiri 
in o predvideni višini sofi nanciranja izbranega programa oz. o zavrnitvi. 
Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba, v katerih bodo opredeljene 
medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programa in glede sofi nan-
ciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračun-
skih sredstev.

9. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DOBIJO DODATNE 
INFORMACIJE:

Javni poziv se objavi v Glasilu občanov in na spletni strani Občine Trebnje: 
www.trebnje.si. Dodatne informacije o javnem pozivu lahko zainteresirani 
prijavitelji dobijo na sedežu Občina Trebnje ali po telefonu: 34 81 104.

Številka:  081-2/2009
Datum:    6.5.2009 
 Alojzij KASTELIC 
 Župan Občine Trebnje
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Na podlagi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2009 (Uradni list RS, 
št. 33/09) in Zakona o izvrševanju proračuna RS v letih 2008 in 2009 (Uradni 
list RS št. 114/2007) ter 9. in 32. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS 
št. 45/07)  objavlja Občina Trebnje

JAVNI POZIV 
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ALI PROJEKTOV, KI NISO 

PREDMET DRUGIH RAZPISOV V OBČINI TREBNJE ZA LETO 2009

1. PREDMET RAZPISA 

je sofi nanciranje programov ali projektov, ki niso zajeti v programih drugih 
razpisov občine Trebnje.  

Razpisana sredstva so namenjena sofi nanciranju programov ali projektov 
društev (invalidov vojne, veterani, borci….) in drugih društev, zavodov in po-
dobno.

2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU:

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- imajo sedež v občini Trebnje ali gre za medobčinske organizacije, ki omogo-
čajo vključevanje članov oziroma uporabnikov iz občine Trebnje;

- program mora imeti jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagoto-
vljene druge vire fi nanciranja;

- prijavitelji lahko prijavijo samo programe ali projekte izvedene v letu 2009;
- prijavitelji imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje 

programa;
- prijavitelji niso pridobili sredstev za sofi nanciranje teh programov ali projek-

tov na osnovi drugih razpisov Občine Trebnje.

3. MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR:

Na podlagi tega razpisa bodo izbrani programi ali projekti, ki bodo izpolnje-
vali naslednje kriterije:

- kvaliteta in realnost prijavljenega programa ali projekta,
- izkušnje izvajalca programa ali projekta (poročilo o delu v preteklem letu),
- fi nančna izvedljivost programa ali projekta (racionalna in varčna izvedba – 

fi nančna  konstrukcija),
- sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami,
- usklajenost vsebine in ciljev prijavljenega programa ali projekta s predme-

tom razpisa,
- stopnja doseganja ciljnih uporabnikov v okviru predlaganega programa ali 

projekta.

Vrednotenje vsake popolne vloge bo izvedeno po posameznem kriteriju oz. 
merilu. 

Sredstva sofi nanciranja se bodo dodeljevala za vloge, ki bodo izpolnjevale 
pogoje in bodo  ustrezno ovrednotene, odvisno od obsega razpisanih sred-
stev. 
 
4. OKVIRNA VREDNOST 

razpisanih sredstev za sofi nanciranje programov ali projektov, ki niso pred-
met drugih razpisov v občini Trebnje za leto 2009, je  8.000 EUR  – razpis je 
odprt do porabe sredstev.

5. ROK IZVEDBE: 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009, v skladu s predpisi, ki 
urejajo porabo proračunskih sredstev.
 
6. VSEBINA PRIJAVE:

Prijava na razpis mora biti izdelana na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del 

javnega razpisa. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov ali projektov, 
mora za vsak posamezen program oz. projekt izpolniti ločen prijavni obra-
zec. 
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne 
bodo obravnavane.

7. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE:

Razpis je odprt do porabe sredstev, zadnji rok za oddajo prijav je 20. 11. 2009 
. Prijavne obrazce lahko prijavitelji dobijo v sprejemni pisarni Občine Treb-
nje, Goliev trg 5, Trebnje, ali na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.
si.

Vlogo, izpolnjeno na prijavnem obrazcu, ki predstavlja razpisno dokumenta-
cijo, dostavite ali oddajte po pošti na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 
8210 Trebnje. 
Nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.

8. IZID RAZPISA:

Z izbranimi izvajalci programov oz. projektov bodo sklenjene pogodbe, v ka-
terih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe pro-
grama ali projekta in glede sofi nanciranja izbranega programa ali projekta v 
skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.

9. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO PRIJAVNE 
OBRAZCE:

Javni razpis se objavi v Glasilu občanov in na spletni strani Občine Trebnje: 
www.trebnje.si.
Prijavni obrazci so od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljivi v 
sprejemni pisarni Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje in na spletni strani 
Občine Trebnje.  

Številka: 081-5/2009
Datum:  18. 5. 2009
 Alojzij KASTELIC 
 Župan Občine Trebnje     

J A V N I   R A Z P I S
za dodelitev neprofi tnih stanovanj v najem

Razpis za dodelitev neprofi tnih stanovanj v najem na območju občine Treb-
nje bo objavljen na spletni strani občine Trebnje -  http://www.trebnje.si/, 
predvidoma do 25.05.2009. 

Oblikovana bo ena prednostna lista za stanovanja, predvidena za oddajo, v 
najem prosilcem, ki glede na dohodek po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju 
neprofi tnih stanovanj v najem (Ur. list RS št. 14/2004, 34/2004, 62/2006 in 
11/2009) niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine.

Prosilci lahko dvignejo razpisno dokumentacijo in obrazec vloge v sprejemni 
pisarni Občine Trebnje (pisarna št. 2 v pritličju) ali na oddelku za okolje in 
prostor (pisarna št. 8 v prvem nadstropju)  in sicer v času uradnih ur. 

 Župan
 Alojzij Kastelic l.r. 
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Kraška jama na Griču pri 
Trebnjem
Na Griču so gradbeni delavci pri izkopavanju trase za novo avtocesto 
na pobočju blizu vhoda v tunel Leščevje odkrili manjšo kraško jamo. 
Jama sicer res ni velika, prostor je le tolikšen, da lahko vanj vstopiš in 
zagledaš nekaj manjših kapnikov, je pa toliko bolj pomembna za nas 
maloštevilne prebivalce vasi Grič, saj imamo sedaj svojo kraško jamo. 
Jamo bodo verjetno podrli, ker je zelo majhna in seveda nepomemb-
na v primerjavi z Veliko in Malo jamo na pobočju Bukovja nad Treb-
njem. Ko sta mi g. Jože Pekolj z Griča in njegov vnuk Jošt povedala za 
jamo, sem jo šel tudi jaz pogledat. Nastalo je nekaj fotografi j, da bomo 
lahko še komu pokazali dokaze, da smo tudi na Griču imeli »pravo 
kraško jamo«.

Stane Kravcar

Priprave na prireditev
Iz trebanjskega koša
Letošnji Trebanjski koš se bo odvijal malo pozneje, kot je bilo običaj-
no, saj smo datum spremenili zaradi praznovanja prvega občinskega 
praznika 25. junija, ki ga je določil Občinski svet Občine Trebnje. 
Tako bo prireditev potekala od 26. junija do 28. junija. Društvo je z 
izvajalci zabavne glasbe že sklenilo pogodbe, sedaj pa pripravljamo 
kulturni program ter program za mladino in otroke. 
Velika želja društva je, da bi v programu sodelovalo čim več domačih 
izvajalcev, zato POZIVA vse posameznike ali skupine, ki se želijo 
predstaviti širši javnosti, da to čim prej sporočijo društvu. 
Nekaj mladih izvajalcev se je že prijavilo, posamezne pevce in skupi-
ne pa bomo vključili tudi v večerno-nočni program. Želimo slišati 
tudi skupine in posameznike, ki bi želeli s humorjem razveseliti ude-
ležence prireditve. 
Seveda so na voljo tudi stojnice za predstavitev ali prodajo izdelkov, 
predvsem izdelkov domače obrti.
Letos bo Trebanjski koš za marsikaterega udeleženca še posebno za-
nimiv, saj ga bodo popestrili tudi člani Konjeniškega kluba Temeniške 
doline z organizacijo viteških iger. To bo prva taka prireditev v na-
šem kraju, za katero upamo, da bo postala tradicionalna. 
Odvijala se bo v bližini trebanjskega gradu, kot gostje pa bodo sode-
lovali tudi člani Turističnega društva Suha krajina iz Žužemberka, ki 
imajo z viteškimi igrami že večletne izkušnje.

Vse prijave za Trebanjski koš pošljite čim prej na naslov: Turistično 
društvo Trebnje, Baragov trg 1, Trebnje ali pa po elektronski pošti na 
naslov: dusan.meznarsic@trebnje.si. 

D. M. 

Počastitev dneva Zemlje, dneva 
voda in 1. maja
Turistično društvo Trebnje je v okviru vseslovenske akcije, ki jo organizi-
ra TZS ob dnevu varstva voda in dnevu Zemlje (letos se je imenovala 
Počistimo pred svojim pragom), organiziralo čiščenje mesta Trebnje. Če-
prav smo vodili močno propagando, se je pozivu odzvalo le malo udele-
žencev. Kljub temu smo Trebnje dobro očistili in napolnili kar dva kontej-
nerja. Zaključek akcije je bil v restavraciji Galaksija, kjer smo si »privoščili« 
dobro obaro. Akciji so se pridružili le taborniki Sivih jelš Trebnje ter Vrtec 
Trebnje. Žal drugih društev ni bilo. Povezali pa smo se tudi s člani društva 
pododbora ribičev iz Trebnjega, ki so očistili reko Temenico.
Ob dnevu Zemlje pa so člani društva sadili vrbe na prostoru gostinske 
destinacije Topler na Blatu.    

Turistično društvo je že drugič organiziralo kresovanje v počastitev 1. 
maja. Letošnje leto je bilo nekaj posebnega, saj smo organizirali pohod z 
baklami od Trebnjega do Blata. Žal nam je vreme ponagajalo, saj je ravno v 
času priprav na pohod pričel padati močan dež, zato je večina pohodnikov 
skrajšala pot in pričela s pohodom pri gostilni Kavšek. Je pa bilo veselo in 
prijetno ob veličastnem kresu pri Toplerju na Blatu, ki so ga člani društva 
postavili dan prej. Ob kulturnem programu (recitaciji Jelke Bukovec), poz-
dravnih besedah predsednika društva Dušana Mežnaršiča ter igranju Tro-
pinc se je rajalo okoli kresa (ki je dolgo in veličastno osvetljeval okolico), 
zatem pa je društvo vsem udeležencem, ki se jih je kasneje zbralo kar lepo 
število, »častilo« okusen bogreč, ki ga je skuhala družina Okoren.

D. M.  

Od čebelnjaka do medenjaka

Približno 50 otrok, starih štiri in pet let, je sodelovalo v projektu Z 
igro do prvih turističnih korakov. »Letos smo se odločili za podna-
slov od čebelnjaka do medenjaka. Pri otrocih smo želeli vzpodbuditi 
čim bolj pozitiven odnos do narave in do čebel, ki čedalje bolj izumi-
rajo. Predvsem smo dali poudarek na ekološko osveščenost otrok,« je 
pojasnila Magda Zakrajšek, vodja projekta. 
V sklopu projekta so obiskovali različne kraje v trebanjski občini, ki 
nudijo dovolj vsebin za spoznavanje čebelarstva. »Obiskali smo tudi 
čebelarski muzej v Brdu pri Lukovici. Eden izmed čebelarjev pa nas 
je obiskal v vrtcu,« je izpostavila Zakrajškova in dodala, da so med 
projektom nastali čudoviti likovni izdelki. 

Ž. Z.
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Prvi maj – nekoč praznik dela, 
sedaj sedmina
Komu praznik dela? Odpuščenim, premalo plačanim delavcem, tistim na 
čakanju ali tistim, ki že nekaj mesecev niso prejeli plačila. Mnogo izmed 
njih ima 20, 25 in 30 let delovne dobe, a čakajo, samo ne vedo, kaj bodo 
pričakali. Obubožano življenjsko pravico, pravico do dela! Parola DELU 
ČAST IN OBLAST je umrla. Ni umrla naravne smrti. Ubil jo je kapital, ki 
se nabira na računih posameznikov, ki so nagrabili že za nekaj rodov. 
Kaj pa tisti z najnižjimi in celo nerednimi plačami, tisti, ki jih skrbijo ne-
plačane položnice in …
Praznik spominov na čas, ko smo gradili domovino, tovarne, ki sedaj ne-
prestano menjavajo lastnike, ki izkoriščajo delavce do onemoglosti. Pa pra-
vijo naši »velečastni« politiki in menedžerji, da so krivi delavci, ker so pre-
dragi. Niso predragi, so pa preveč pridni, potrpežljivi, morda celo boječi. 
Kaj pa oni, gospodje v usnjenih naslonjačih, politiki? Na te bi bilo potrebno 
pokazati s prstom, poleg pa navesti še imena in priimke tistih, ki svoje ra-
čune polnijo z uspehom krvavega znoja delavcev, ki imajo ubito veselje in 
poteptano dostojanstvo. Do kdaj še? Do kdaj bo delovno ljudstvo še lahko 
vztrajalo le ob prvomajski budnici? Lepo so jo zaigrali trebanjski in mnogi 
drugi godbeniki, toda to je le kaplja, ki žeje delavcev po pravičnem plačilu 
ne more pogasiti. Politiki na vseh nivojih, menedžerji, zbudite se, nehajte 
se prepirati in skrbeti za svoje plače in nagrade! Poglejte delavcem v oči! 
Morda vas pogled na tisto, kar boste videli v njih, odvrne od prepirljivosti 
in grabežljivosti. Popustite, če nočete, da se nam vsem zgodi čas, ko bo 
prepozno. Nenazadnje je mnogo izmed vas tudi katolikov. Sveto pismo 
pravi: »Lažje bo šel velblod skozi šivankino uho kot bogatin v nebesa.« Ta 
stavek vas najbrž ne skrbi, saj je še gospod Rode dejal, da biti bogat ni greh. 
Kristus pa je dejal: »Nimam toliko svojega, kamor bi glavo položil!« 
K čemu in kam potujemo vsi?

Pavlina Hrovat 

Kjer je volja – je pot
Še precej evropskega denarja je na voljo. V kratkem bo objavljen nov raz-
pis za fi nanciranje širokopasovnih internetnih povezav na podeželju v vi-
šini 32 milijonov evrov. V občini Trebnje kar tretjina naselij sodi med ko-
munikacijske bele lise, za odstranjevanje katerih je možno pridobiti do 
3.000 evrov na gospodinjstvo, skupno za občino okoli 2 milijona evrov. V 
Črnomlju, na primer, so hitro naredili anketo med prebivalci, da bi prido-
bili verodostojne podatke o interesu občanov. Kaj smo lani in letos naredi-
li v Trebnjem in kdo bi to moral storiti? Še odobrene proračunske postavke 
v višini 5.000 evrov iz leta 2008 nismo izkoristili. Spet bomo zamudili vlak 
napredka! Da lahko gre tudi drugače, so pred dnevi dokazali gozdarji pod 
vodstvom g. Jožeta Morija. Po napovedi razpisa za gozdarsko opremo so 
vsaj teden dni pred objavo usmerjali kmete v zbiranje potrdil in predraču-
nov. Po objavi razpisa v petek, 8. maja, ob 18. uri zvečer na spletnih straneh 
Ministrstva za kmetijstvo, so klicali kmete – investitorje in jim vso noč 
pomagali urejati dokumentacijo in prijavne obrazce, tako da so v soboto 
zjutraj, komaj 14 ur po objavi razpisa, že lahko na poštah oddali strokovno 
izpolnjene prijave. Vsaj oni ne bodo zamudili vlaka napredka, ker imajo 
dobrega strojevodjo in dobro organizirano vlakovno osebje.
Odprti so razpisi za razvoj podeželja. Na večkrat ponovljeno vprašanje o 
vaških vrtcih je občinska uprava odgovorila, da ni zaznala zanje zanima-
nja med prebivalstvom. Že na naslednji seji Občinskega sveta se je izkaza-
lo, da je tak interes v vsaj treh vaseh.
Prenovo in opremljanje vaških središč in domov fi nancira občina sama, 
namesto da bi projekte pripravljala po razpisnih navodilih in pridobila 
polovico denarja nazaj iz evropskih skladov. Menda je ovira v tem, da 
mora biti dokumentacija urejena po predpisih in še pet let na vpogled 
tudi inšpektorjem iz Bruslja. Vlaka napredka še ni na obzorju.
Bo že držalo: kjer je volja, je pot in KJER VOLJE NI, NI POTI!

Gorazd Marinček,
prebivalec v beli lisi z osebnim interesom

Zrenjanin Cup 2009
Člani aerokluba Dolenjski letalski center (DLC) iz Trebnjega smo se 
med prvomajskimi prazniki udeležili mednarodnega tekmovanja v 
jadralnem letenju Zrenjanin Cup 2009, ki je potekalo v Srbiji, v Zre-
njaninu. Dolenjski letalski center smo zastopali štirje tekmovalci: De-
nis Štrbenc, Janez Podpadec, Branko Sitar in Boštjan Marinčič. Tek-
movanje je potekalo od 25. 3. 2009 do 3. 5. 2009. V tem času smo 
preleteli več kot 3.500 kilometrov. Večino letov je vodil član DLC De-
nis Štrbenc in v skupnem seštevku osvojil odlično drugo mesto. Sku-
pni uspeh kluba je dopolnil Boštjan Marinčič z uvrstitvijo na 5. me-
sto. Organizator tekmovanja Aeroklub Zrenjanin se je odlično 
izkazal z gostoljubnostjo in organizacijo tekmovanja.   

Dosežena rezultata sta dobra popotnica za naše člane, ki se bodo 
udeležili slovenskega državnega prvenstva v jadralnem letenju, ki bo 
potekalo v Lescah konec meseca,  in kasneje še mednarodnega tek-
movanja, ki bo v začetku julija. Utrip tekmovanja si lahko ogledate na 
spletni strani kluba: www.dlc.si.
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10 let  MePZ  DU Mirna

17. aprila zvečer je bil v Domu Partizan na Mirni jubilejni koncert 
MePZ DU Mirna. Pevci so praznovali 10. obletnico prepevanja pri 
DU Mirna. Zbor je bil ustanovljen leta 1999. Začetne korake je delal 
pod vodstvom Antona Pivca, ki je žal po nekaj mesecih zbor in dru-
štvo zapustil. V zbor se je vključil tudi Anton Kotar z Mirne, takrat še 
aktiven delavec, ki je prevzel skrb za pevski zbor, ob upokojitvi pa 
postal tudi predsednik komisije za kulturo. To delo uspešno opravlja 
še danes. Poleg pevcev deluje v kulturnem programu še literarna in 
igralska skupina. Pridružile so se jim tudi plesalke z imenom Nasmeh, 
ki so vključene v Univerzo za tretje življenjsko obdobje v Trebnjem.
MePZ DU Mirna šteje 27 pevk in pevcev. Imajo bogato zbirko nasto-
pov: 12 predstav Za Mirno z ljubeznijo, 19 gostovanj v tujih društvih, 
od tega so štirikrat obiskali Slovence v tujini. Udeležujejo se pevskih 
revij, komemoracij, prepevajo na društvenih slavjih, sodelujejo na li-
terarnih večerih, mnogim znancem zapojejo ob jubilejnih dogodkih. 
Zbor so vodile  zborovodkinje Valerija Rančigaj, Katarina Makor in 
Nina Cugelj, zadnji dve leti zbor vodi Tanja Benedik. 
V tem jubilejnem večeru je šest pevcev dobilo Gallusove značke: 
Marta Kolenc, Marija Podlogar in Dragoljub Stojkečić so prejeli bro-
nasto, Janez Cugelj, Alojz Skube in Stane Turšič pa srebrno. Večera se 
je udeležilo več delegacij iz drugih društev. Lep večer so zaključili s 
torto, na kateri je gorelo 10 svečk, v dvorani in na odru pa je odmeva-
la pesem Vse najboljše za vas, vse najboljše dragi pevci. 

Pavlina Hrovat

Dva koncerta 

15. in 16. maja je območna izpostava JSKD organizirala dva koncerta ob-
močne revije odraslih zborov in malih pevskih skupin. Sodelovalo je 16 
različnih pevskih sestavov iz vseh treh občin. Iz trebanjske občine so za-
peli moški pevski zbor Zagriški fantje z zborovodjem Ladom Stoparjem, 
ženski pevski zbor KTD Dobrnič z zborovodkinjo Matejo Glivar, Tre-
banjski oktet pod umetniškim vodstvom Staneta Cvelbarja, ženski pevski 
zbor dr. Petra Držaja Veliki Gaber z zborovodkinjo Fani Anžlovar, mešani 
pevski zbor Društva vinogradnikov Trebnje z novo zborovodkinjo Bar-
baro Leben, Mešani pevski zbor vinogradnikov Čatež z zborovodkinjo 
Jožico Stanič, mešani pevski zbor Sela Šumberk  z zborovodkinjo Vanjo 
Erjavec, mešani pevski zbor DU Mirna z zborovodkinjo Tanjo Benedik, 
mešani pevski zbor Kres Čatež in zborovodkinja Katja Jarm, ki je za revijo 
pripravila tudi mešani pevski zbor Strune iz Šentlovrenca, mešani pevski 
zbor KUD Matija Tomc z Mirne, ki ga vodi Stane Cvelbar, Oktet Lipa z 
umetniškim vodjem Tonetom Strmoletom ter ženski pevski zbor Zimze-
len z zborovodjem Stanetom Pečkom. 

Petkov koncert z osmimi pevskimi sestavi se je odvijal v mirnskem kul-
turnem domu, strokovno ga je spremljala Katja Gruber iz Velenja. V so-
boto je koncert z drugo skupino osmih pevskih zasedb izzvenel v mokro-
noškem kulturnem domu  in ga je strokovno spremljal Gregor Klančič iz 
Ljubljane. 

M. F.

Razstava Marije Korbar
V petek, 5. junija, ob 19. uri bo v Baragovi galeriji Trebnje otvoritev 
pregledne razstave likovnih del Marije Korbar iz Trebnjega.       M. F.

Z Debelo repo na državno 
srečanje otroških gledališč

Z rusko pravljico DEBELA REPA so se učenci 1. C razreda OŠ Treb-
nje ob  mentorstvu Antonije Rot in Martine Zupančič najprej pred-
stavili na območnem srečanju otroških gledaliških skupin v Mokro-
nogu. Tu so dobili na podlagi ocene strokovne spremljevalke možnost 
udeležbe regijskega srečanja, ki je prav tako potekalo v Mokronogu. 
Na regijskem srečanju je bila predstava trebanjskih prvošolčkov De-
bela repa skupaj z mentoricama izbrana kot edina predstava za dr-
žavno srečanje otroških gledaliških skupin z območja Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja za leto 2009.  Državno srečanje bo potekalo 
od 25. do 27. maja v Ljubljani v Šentjakobskem gledališču. Naši pred-
stavniki bodo nastopili 27. maja dopoldan. 
ČESTITAMO!

JSKD OI Trebnje
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Branje = kul
Bralna srečanja Branje = kul so se pričela v šolskem letu 2006/2007. 
Tako smo letos aprila zaključili že tretjo sezono bralnih srečanj za 
osnovnošolce od 7. do 9. razreda. V projektu sodelujemo z Osnovno 
šolo Trebnje, njihova šolska knjižničarka Mojca Bahun je tudi soorga-
nizatorka bralnih srečanj. V letošnji sezoni smo se ob aktualnih in 
zanimivih temah, gostih in seveda knjigah z osnovnošolci srečevali 
vsak predzadnji četrtek. 

V oktobru smo se posvetili ljubezni na spletu ob knjigah Dragi Zaza 
in Fant z interneta, naša gostja pa je bila učiteljica Maja Mišmaš, ki 
nam je predstavila lastno izkušnjo. Novembra smo gostili Cecilijo Ži-
bert in Darjo Bahor, govorili smo o konjih in knjigi Konji, veličastne 
živali. Pogovor smo navezali tudi na knjigo Kaja hoče na vrh. V de-
cembru smo se družili ob temi »Sošolec, sošolka, od kod prihajaš?«, 
naš gost pa je bil osnovnošolec Peter Zalan, ki je v Trebnje prišel z 
Madžarske. Zadnji četrtek v januarju se nam je v naši prijetni skupini 
pridružila Magda Lojk, naša tema pogovora pa je bila »Pišem, sem 
mar pisatelj?«. Magda Lojk je napisala Dnevnik pajka Francija, sedaj 
pa piše zgodbice za otroke in jih objavlja v revijah za otroke. Februar-
ja smo se ob knjigi Hitro, hitreje posvetili gibanju za zdravje, naša go-
stja pa je bila fi zioterapevtka Jožica Zupančič. V marcu smo gostili 
občinskega inšpektorja in nekdanjega policista Vinka Ribiča, pogo-
varjali pa smo se o prestopništvu med mladimi in o knjigi Spričevalo 
Slavka Pregla. 23. aprila smo imeli letošnje zaključno srečanje ob temi 
»Povezujemo generacije« in knjigi Mojca Ivana Karlovška. V goste 
smo povabili gospo Majdo Ivanov, upokojeno direktorico Doma sta-
rejših občanov Trebnje, ki nam je spregovorila o prostovoljnem delu 
osnovnošolskih otrok OŠ Trebnje in OŠ Mirna v Domu starejših ob-
čanov Trebnje ter potrebah starejših občanov. Vse osnovnošolce je 
tudi povabila k prostovoljnemu delu, saj so prebivalci Doma starejših 
občanov Trebnje njihove družbe vedno zelo veseli.

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Golievi dnevi 2009
Od 14. do 17. aprila 2009 so se v občini Trebnje odvijali Golievi dnevi v 
spomin na obletnico rojstva rojaka, pesnika in kulturnika Pavla Golie. Le-
tos mineva tudi 50 let od njegove smrti. Prireditve ob Golievih dneh je 
tokrat organizirala Knjižnica Pavla Golie Trebnje ob sofi nanciranju Obči-
ne Trebnje.
Ves teden je bila v predprostoru predavalnice na CIK-u Trebnje na ogled 
razstava ilustracij Mirnčanke Kristine Krhin. Te so nastale ob ponatisu 
knjige Pavla Golie Gospod Baroda in druge ljudske pesmi, ki jo je pod 
uredniško roko Jožeta Zupana in direktorice knjižnice Milene Bon izdala 
Knjižnica Pavla Golie Trebnje. Kristina Krhin je o ustvarjanju ilustracij 
zapisala: »Zgodbe pesmi so brez krinke, direktne in nepredvidljive. Zdelo 
se mi je, da knjiga s svojim čvrstim pulzom polni žile, strani s krvjo in jih 
s tem dela sveže in žive. Seveda lahko zato pesmi še toliko bolj zadenejo 
in prizadenejo – izvabijo močno čustvo. Kakorkoli, vsaka pesem me je 
prevzela po svoje in bilo mi je v čisti užitek in veselje sodelovati pri nasta-
janju te knjige.«
Konec marca pa se je v knjižnici Pavla Golie Trebnje končal projekt dru-
žinskega branja, Jurčkov nahrbtnik, ki je letos pritegnil veliko mladih bral-
cev na vseh enotah knjižnice. Projekt smo organizirali že tretje leto zapo-
red, spodbuden pa je podatek, da je število sodelujočih otrok iz leta v leto 
večje. Prvo leto je pri Jurčkovem nahrbtniku sodelovalo 17 otrok, lani jih 
je bilo 80, letos pa že 192. Vsak otrok, ki se odloči sodelovati v projektu 
družinskega branja, prebere 6 knjig, ki jih dobi v nahrbtniku. Tri knjige 
izbere knjižnica, tri pa preberejo po lastnem izboru. Otroci sami narišejo 
risbice ali odgovorijo na vprašanje, ki je priloženo k izbrani knjigi. Seveda 
je bila potrebna tudi pomoč staršev. 
Za zbranih 6 nalepk so vsi sodelujoči na sklepni prireditvi prejeli prizna-
nje za celoletno pridno branje. Poleg priznanj so otroci dobili tudi simbo-
lična darila, pisalo in sončnična semena. Letos sta bili zaradi velikega šte-
vila otrok kar dve zaključni prireditvi, ki sta potekali v okviru Golievih 
dni. Jurčkovi nagrajenci so skupaj s čarovnikom Grego uživali v petju, ani-
macijah in čarovniških vragolijah. 
Zaključek Golievih dni pa je bila Slovesna akademija v petek, 17. aprila 
2009. Na njej sta svoje živahne misli z občinstvom podelila slavnostna 
govornika, profesor dr. Igor Saksida, strokovnjak za mladinsko književ-
nost, in pesnik Tone Pavček, Goliev prijatelj. 

Oba sta prispevala tudi spremni besedili v ponatisu Golieve knjige Go-
spod Baroda in druge ljudske pesmi, ki smo jo javnosti predstavili istega 
dne na tiskovni konferenci. Pavček in Saksida sta svoje misli strnila v stri-
njanju, da so Golieve pesmi za bralce še vedno zanimive zaradi svoje več-
plastne sporočilnosti, v kateri se povezujejo pravljični motivi, čista otro-
ška srca in ljubezen do vsega, kar je. Niti prireditve je spretno pletel igralec 
Mestnega gledališča ljubljanskega Boris Ostan, ki je Golievo poezijo tudi 
doživeto interpretiral. Vse skupaj pa sta s svojim nastopom popestrila še 
učenca Glasbene šole Trebnje, Alma Zupan in Matic Uhan. Večer smo 
sklenili s prijetnim druženjem ob pogostitvi.

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Ponovno državne prvakinje
Na devetem odprtem državnem prvenstvu Mažoretne in twirling zve-
ze Slovenije, ki je aprila potekalo v Kranju, so v kategoriji senior Tre-
banjske mažorete osvojile naslov državnih prvakinj, mažorete Osnov-
ne šole Trebnje pa so bile v kategoriji junior druge. Z osvojenima prvim 
in drugim mestom so si mažoretke prislužile nastop na evropskem pr-
venstvu, ki bo septembra.

Ž. Z.
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Ko bi najina volja bila,
vaju ne bi zemlja krila.

Zvone in Dušan

V SPOMIN

V marcu je minilo leto, odkar naju je zapustila draga mama

Vera Moravec

in 39 let, odkar je za vedno odšel najin oče

Anton (Zvone) Moravec

iz Zidanega Mosta 1, Trebnje.

Žalujoča sinova: Zvone in Dušan

ZAHVALA

V 74. letu nas je po dolgi bolezni zapustil naš dragi mož, oče, stari 
ata in tast

LUDVIK VIRC
Tomšičeva 11, Trebnje.

Iskreno se zahvaljujemo za neizmerno pomoč v trenutkih žalosti 
vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečena sožalja, 

podarjeno cvetje, sveče in za svete maše. Posebna zahvala Zdenki 
Pevec, Mirjam Zupančič in Andreji Žnidaršič za vso pomoč. Hvala 

pogrebnemu zavodu Oklešen iz Novega mesta, pevcem za lepo 
zapete pesmi, trobentaču Tišine ter Komunali Trebnje. Posebna 

zahvala gospodu župniku iz Trebnjega za lepo opravljen obred. Hvala 
Ludvikovim sodelavcem iz Novolesa Straža za denarno pomoč. 

Še enkrat hvala vsem, ki ste se mu v tako velikem številu poklonili, 
nam kakorkoli pomagali, pa vas nismo posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njegovi

»Ustvarjalne roke naših krajev«

Marca je v kulturnem domu v Šentlovrencu potekala otvoritev razstave z 
naslovom »Ustvarjalne roke naših krajev«. Svoje izdelke je razstavilo 
enajst umetnikov, ki so se predstavili na pobudo voditeljic večera Suzane 
Bajuk in Petre Zupančič, celotno dogajanje pa je popestril Mešani pevski 
zbor Strune z ubrano ljudsko pesmijo. 
Spoznali smo ustvarjalne roke naslednjih umetnikov: Tomaž Lavrih je po-
stavil na ogled različne podobe, izrezljane iz lesa, s sabo pa je imel tudi 
orodje in gledalcem v živo pokazal, kako nastajajo njegova dela. Občudo-
vali smo lahko abstraktne slike, podobe živali in cvetlic v akrilni tehniki ter 
nakit umetnice Katje Marolt. Boža Zupančič slika prelepe slike tihožitja v 
tehnikah akril na platno, suhi pastel in akvarel. Janez Šepec je razstavil slike 
v tehniki olje na platno ter intarzije. Jože Golob je na ogled postavil doma 
narejeno mizo z intarzijami in intarzije golobov, ki krasijo domačno steno. 
Nataša Vene je poleg zanimivih abstraktnih slik v tehnikah svinčnik in olje 
na platno dodala še svojo poezijo in nakit. Neža Vavken izdeluje prelepe 
torbice, ki se jih ne bi branile še tako fi ne gospodične ter še druge stvaritve 
iz blaga, pohvali pa se lahko tudi z lončarskimi izdelki. Prav tako je glina vir 
ustvarjanja Mirjam Kotar, ki je razstavila svoje lončarske izdelke. Alojz Raj-
nar vsako leto izdela pokale, medalje in plakete iz lesa, ki so namenjeni 
prireditvi »Krtinska deteljica«. Jože Rus je mojster izdelovanja metel in ple-
tenih peharjev, Stane Jarm pa iz vej, štorov in kamnov ustvari čudovite 
stenske ure, podstavke za rože, skalnjake in še marsikaj.
Razstava je privabila številne obiskovalce tako na dan otvoritve kot tudi 
naslednji dan, ki so občudovali do sedaj prikrito ustvarjalno žilico svojih 
sokrajanov ali celo sosedov. Prav gotovo pa je večer popestrila tudi dobra 
domača kapljica. Razstava je doživela velik uspeh, zato se veselimo odkri-
vanja še več skritih talentov v naših krajih. 

Jana Smolič

10. MALI LIKOVNI TABOR 
UČENCEV OŠ DOLENJSKE, 
BELE KRAJINE IN POSAVJA

Trebnje, 16. junij 2009, 
od 8. ure dalje 

RAZSTAVA DEL 10. MALEGA 
LIKOVNEGA TABORA

Avla CIK Trebnje, 
20. junij 2009, ob 10. uri
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Rešitve v strateških 
partnerstvih
V Trebnjem sta Tatjana Fink, glava direktorica družbe Trimo, in Pe-
ter Strickwerda, direktor britanskega podjetja Corus, podpisala po-
godbo o sodelovanju pri novem fasadnem sistemu, imenovanem 
Qubiss by trimo. Trebanjsko podjetje je v naložbo vložilo sedem mi-
lijonov evrov.
»Trenutno gospodarsko stanje je priložnost za nove rešitve. Inovaci-
je so gonilo napredka in izhodišče za uspešno prihodnost. Močna 
strateška partnerstva tako omogočajo iskanje najboljših rešitev,« je 
izpostavila Finkova. 
»Za sodelovanje s Trimom smo se odločili, ker imamo Trimo za zelo 
dobro podjetje. So inovativni, so zmagovalno podjetje, se hitro širijo. 
In s takšnimi podjetji bi radi sodelovali,« je povedal Strickwerda. Od 
sodelovanja pričakujejo predvsem dodaten posel tako za svoje kot 
tudi trebanjsko podjetje. 

Ž. Z.

V spomin

Tako nenadoma je zamrl tvoj smeh, je zastal tvoj korak, a v naših 
srcih, mislih si še kako prisoten, naš dragi  

Mitja Erjavec
iz Dolenje Nemške vasi 8, Trebnje.

Mineva že eno leto, odkar si odšel, mi pa še vedno pogrešamo tvoje 
obiske ob vikendih.

Tako, kot je bilo, ne bo več, vendar hvala, ker paziš na nas!
Vsi tvoji.

Letošnje leto se tudi v Trimu poznajo 
vsi trendi, ki se dogajajo po vsem svetu, 
je povedala Tatjana Fink, glavna direk-
torica trebanjskega podjetja. »Samo 
poslovanje se je letos upočasnilo, pri 
čemer pa je treba povedati, da se v ne-
katerih državah, ki so najprej začutile 
recesijo, že čuti tako počasno okreva-
nje, v nekaterih pa se stvari in trendi še 
vedno poslabšujejo,« je pojasnila. V 

Trimu v tem času sprejemajo številne ukrepe. »Na eni strani ukrepe, ki se 
tičejo stroškov poslovanja, tako kot vedno pa prihajamo na trg z vedno 
novimi produkti. Najbolj aktualen je Qubiss by trimo, ki ga proizvajamo 
skupaj z britanskim podjetjem Corus,« je izpostavila.

Kriza je prizadela praktično vsa podjetja, 
njen vpliv tako čutijo tudi v Akripolu, je 
povedal direktor Robert Krvavica. »Ven-
dar je to hkrati tudi priložnost za doka-
zovanje in pospeševanje določenih ak-
tivnosti. Na primer, mi razvijamo zelo 
veliko novih izdelkov, gremo na trge, 
kjer nas nikoli ni bilo, glavne aktivnosti 
potekajo tudi v smislu iskanja novih 
kupcev. Je naporno, a druge ni,« je poja-
snil. Med drugim so trenutno aktualni trgi na Švedskem, Albaniji, Polj-
skem, Romuniji in Bolgariji. »Praktično vsepovsod,« je še izpostavil prvi 
mož Akripola. 

Krizo čutijo tudi v podjetju Tinde, ker 
je prizadela prav vsakega, je izpostavil 
direktor Dejan Škofl janc. »Mi smo si-
cer prisotni samo v Sloveniji, tako da 
se ne širimo na zunanja tržišča. Smo 
pa širili proizvodni program. Vpeljali 
smo dva nova programa, tako da smo 
manj odvisni od manjšega števila kup-
cev. Če prizadene enega, manj čutimo 

mi,« je pojasnil. Med drugim so v sodelovanju s Trimom prevzeli pro-
gram protipožarne zaščite. »Za novi program Qubiss by trimo smo pre-
vzeli en podporni člen tega elementa, tako da smo zdaj prek Trima vklju-
čeni tudi na tuje trge,« je še izpostavil Škofl janc.

Proti krizi z novimi proizvodi
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Romski jezik 
Romski jezik je pomemben faktor ohranjanja romske kulture in iden-
titete. Romi govorimo en jezik, vendar pa se razlikujemo po dialektih 
oz. vsaka skupina Romov ima svoje narečje. Romskemu jeziku je po-
doben hindijski jezik, ki je najbolj množično govorjeni jezik v Indiji in 
iz katerega izvira romski jezik. 
V Sloveniji obstaja nekaj romsko-slovenskih slovarjev, vendar je rav-
no zaradi narečij zelo pomembno, v kateri regiji je slovar nastal. V 
primeru, da je slovar nastal v prekmurski regiji, si z njim pri dolenj-
skih Romih ne boste mogli veliko pomagati. 
Ravno zaradi tega dejstva nas je razveselila novica, da je pred kratkim 
izšel prvi romsko-slovenski slovar na Dolenjskem oz. v Beli krajini. 
Nastal je v Črnomlju in je delo Romkinj Madaline in Marine Brezar. 
Vsebuje 8.000 romskih besed ter osnove slovnice na 191 straneh. Slo-
var je nastajal dve leti na podlagi ustnih virov in ob podpori Ministr-
stva za kulturo, Zveze Romov Slovenije, občin Črnomelj in Metlika 
ter JSKD Črnomelj. 
Trenutno je v izdaji še romsko-slovenski slovar, ki ga je pripravila 
upokojena učiteljica Ana Marija Kozlevčar. V slovarju so prevedene 
besede, ki jih govorijo dolenjski Romi. Ana Marija Kozlevčar je bila 
učiteljica od leta 1966 in je upokojitev dočakala na novomeški 
Osnovni šoli Bršljin. V letih 1999 in 2001 je s pomočjo novomeške 
tiskarne in Ministrstva za šolstvo izdala 13 delovnih zvezkov, name-
njenih romskim učencem. Sedaj je zaposlena v pisarni Zveze Romov 
Slovenije v Novem mestu. 
O nastajanju slovarja je povedala, da je besede zbirala skozi vsa leta 
svojega poučevanja in prosila Rome, da so ji pomagali pri prevajanju. 
Romsko-slovenski slovar zajema okoli 70 strani, število natisnjenih 
izvodov pa je odvisno od Zveze Romov Slovenije, ki je izdajo fi nanč-
no podprla.

Vida HočevarA

Delavnica za nadarjene učence

V marca in aprila smo na OŠ Trebnje izvedli delavnico TEHNIŠKA DE-
DIŠČINA za nadarjene učence. 25 učencev iz centralne šole in iz podru-
žničnih šol Dobrnič ter Dolenja Nemška vas je bilo razdeljenih v dve sku-
pini. Učenci so se  seznanili s pojmom  dediščina, s skrbjo za ohranjanje 
naravne in kulturne dediščine ter s pomočjo literature in računalniške 
predstavitve raziskali, kaj uvrščamo med tehniško dediščino. Podrobno 
so si ogledali skrinje ter jih nato skicirali po lastni zamisli. S pomočjo mo-
dela so ob vodenju in pomoči mentorice iz lesa naredili vsak svojo skrinjo 
ter jo okrasili. Skrinjice so opremili še z mošnjički in ročno izdelanimi 
nageljčki iz krep papirja. Učenci so bili pri delu zelo ustvarjalni in navdu-
šeni nad svojimi izdelki.a

Zdravo življenje v Vrtcu Sončnica
V letošnjem letu smo se lotili tematskega sklopa zdravo življenje v 
okviru projekta Ekošola kot način življenja, ki zajema zdravo prehra-
no, gibanje in ločevanje odpadkov. Pri projektu smo sodelovale vse 
skupine Vrtca Sončnica. Strokovne delavke smo želele naše otroke 
ozavestiti, kako pomembna je zdrava prehrana in gibanje. Trudile 
smo se otrokom na nevsiljiv način približati sadje in zelenjavo.
Na dan Zemlje smo imeli čistilno akcijo. Skupaj  smo poskrbeli za 
okolico vrtca, teraso in igrišče.
Otroci iz skupine Kužki so obiskali EKO kmetijo Marn, kjer so si 
ogledali mlekarno in sirarno. Povabili so tudi kuharico Valerijo Pra-
znik, ki jim je pomagala pri izdelavi skutinega zavitka. 
Na ekodan smo imeli delavnice, v katerih smo pripravljali okusno 
hrano iz sadja, zelenjave in mleka. Pripravili smo tudi degustacijo v 
skupnem prostoru, kjer smo se posladkali z jagodnim napitkom, sa-
dnimi nabodali, obloženimi kruhki z zelenjavo ter skutnimi namazi.
Ob zaključku projekta smo strokovne delavke pripravile razstavo fo-
tografi j dejavnosti, otroških izdelkov in misli o tej temi, ki so nastajale 
ves mesec.

Vzgojiteljica Tanja Falkner

GALERIJA LIKOVNIH SAMORASTNIKOV TREBNJE
in

družina LESKOVEC 
Vas vabita na otvoritev pregledne razstave

ALEKSANDER-SANDI LESKOVEC

petek, 22. maj 2009, ob 18. uri,
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, Goliev trg 1.

Avtorja in njegovo delo bo predstavila 
Andrejka Vabič Nose.

Razstavo bo odprla gospa Tatjana Fink, MBA, 
glavna direktorica Trimo d.d.

Razstava bo na ogled do 6. septembra 2009.

Vljudno vabljeni!

Galerija likovnih samorastnikov, Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, 
tel.: 07 34 82 100, 101, 106

faks: 07 34 82 102, e-pošta: galerija@ciktrebnje.si, www.ciktrebnje.si
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Za prijavo na prejemanje obvestil pošljite e-mail na tictrebnje@volja.net z naslo-
vom OBVEŠČANJE. Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.
Info: TIC Trebnje, 07/30 44 717,  tictrebnje@volja.net

NAPOVEDNIK PRIREDITEV

Datum Prireditev                               Lokacija

Razstava Ujeti trenutki dediščine/Anton 
Lamovšek/Leseni uporabni predmeti
Vabljeni na razstavo z naslovom »Ujeti trenutki 
dediščine/Anton Lamovšek/Leseni uporabni 
predmeti«, ki je prva v letu 2009 v okviru 
projekta Ujeti trenutki dediščine. Odprta po 
predhodnem dogovoru.

Jurjeva 
domačija

Bralna značka za odrasle Zvesti bralec
Vabljeni k sodelovanju v bralni znački za odrasle. 
Bralna značka poteka do 20. 11. 2009. Zloženke 
lahko poiščete v knjižnici na izposoji ali na 
njihovi spletni strani.

Knjižnica 
Pavla Golie 
Trebnje

22. 5. pet
18:00

Otvoritev razstave Aleksander-Sandi Leskovec
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje in 
družina Leskovec vas vabita na otvoritev 
pregledne razstave. Avtorja in njegovo delo bo 
predstavila Andrejka Vabič Nose. Razstavo bo 
odprla gospa Tatjana Fink, MBA, glavna 
direktorica Trimo d.d. Razstava je na ogled do 6. 
9. 2009.

Galerija 
likovnih 
samorastni-
kov Trebnje

23. 5. sob
8:00 
– 12:00

Kmečka in rokodelska tržnica park v 
Trebnjem

23. 5. sob
8:00

Ekološka tržnica Mercator 
center 
Trebnje

23. 5. sob
15:00

5. Kamerad weekend
Orientacisjak vožnja, panoramska vožnja, moto 
igre, glasba: Black out, Hanibal, � e closhers, � e 
drinkers.

Lanšprež

23. 5. sob
20:00

Prvenstvena rokometna tekma
MIK 1. rokometne lige, končnica, 9. krog
RK Trimo Trebnje : RD Slovan

dvorana OŠ 
Trebnje

25. 5. pon
13:00 
– 16:00

Zaposlitveni kotiček in pomoč pri učenju
Vsak ponedeljek vas v čitalnici osrednje knjižnice 
Trebnje čaka svetovalka iz Razvojno izobraževal-
nega centra Novo mesto, ki vam bo pomagala z 
nasveti pri iskanju zaposlitve in učenju.

Knjižnica 
Pavla Golie 
Trebnje

25. 5. pon
17:17

Ura pravljic
Otroci lahko prisluhnete pravljici in skupaj boste 
pobegnili v čarobni svet pripovedk, legend ter 
sodobnih pravljic.

Knjižnica 
Pavla Golie 
Trebnje

26. 5. tor
15.00

Točke vseživljenjskega učenja Dolenjska
Udeležite se brezplačne delavnice »Čudoviti, 
skrivnostni svet mineralov«.

Knjižnica 
Pavla Golie 
na Mirni

26. 5. tor
17:17

Ura pravljic Knjižnica 
Pavla Golie 
na Mirni

28. 5. čet
18:00

Točke vseživljenjskega učenja Dolenjska
Udeležite se brezplačne delavnice »Nordijska 
hoja«.

KD Šentlo-
vrenc

29. 5. pet
18:00

Ustvarjalna delavnica »Cvetoči lokvanj« Mercator 
center 
Trebnje

29. 5. pet
19:30

Pomladni koncert OPO Trebnje in Trebanjskih 
mažoret

Dvorišče pri 
CIK Trebnje

30. 5. sob
8:00 
– 12:00

Kmečka in rokodelska tržnica park v 
Trebnjem

30. 5. sob
8:00

Ekološka tržnica Mercator 
center 
Trebnje

1. 6. pon
13:00 
– 16:00

Zaposlitveni kotiček in pomoč pri učenju Knjižnica 
Pavla Golie 
Trebnje

1. 6. pon
17:17

Ura pravljic Knjižnica 
Pavla Golie 
Trebnje

1. 6. pon
19:00

Literarni večer z Goranom Vojnovičem
Avtor knjige Čefurji raus!

Knjižnica 
Pavla Golie 
Trebnje

2. 6. tor
15:00

Točke vseživljenjskega učenja Dolenjska
Udeležite se brezplačnega predavanja o 
Skandinaviji.

DSO Trebnje

6. 6. sob
8:00 
– 12:00

Kmečka in rokodelska tržnica park v 
Trebnjem

6. 6. sob
8:00

Ekološka tržnica Mercator 
center 
Trebnje

6. 6. sob
dopoldan

Abonmajski izlet Vače

6. 6. sob
20:00

Letni koncert MePZ Strune
Prepevali bomo ljudske pesmi narodov vsega 
sveta, v gosteh pa bo dramska skupina PLIN iz 
Čateža.

KD Šentlo-
vrenc

7. 6. ned
7:00

Pohod na Vrhtrebnje
Zbor pohodnikov ob 7:00 uri na avtobusni 
postaji Trebnje, s katere bo organiziran prevoz v 
Veliki Gaber.

Veliki Gaber 
- Vrhtrebnje

7. 6. ned
15:00

Regijsko srečanje upokojenskih pevskih zborov DSO Trebnje

8. 6. pon
13:00 
– 16:00

Zaposlitveni kotiček in pomoč pri učenju Knjižnica 
Pavla Golie 
Trebnje

8. 6. pon
17:17

Ura pravljic Knjižnica 
Pavla Golie 
Trebnje

9. 6. tor
15:00

Točke vseživljenjskega učenja Dolenjska
Udeležite se brezplačne delavnice »Nordijska 
hoja«.

Knjižnica 
Pavla Golie 
na Mirni

9. 6. tor
17:17

Ura pravljic Knjižnica 
Pavla Golie 
na Mirni

10. 6. sre Točke vseživljenjskega učenja Dolenjska Galerija 
likovnih 
samorastni-
kov

11. 6. čet
18:00

Točke vseživljenjskega učenja Dolenjska
Udeležite se brezplačne delavnice »Uporabna 
vrednost medu«.

KD Šentlo-
vrenc

13. 6. sob
8:00 
– 12:00

Kmečka in rokodelska tržnica park v 
Trebnjem

13. 6. sob
8:00

Ekološka tržnica Mercator 
center 
Trebnje

13. 6. sob
18:00

Otvoritev 42. mednarodnega tabora likovnih 
samorastnikov Trebnje
Letošnje leto bo galerija gostila že 42. Mednaro-
dni tabor likovnih samorastnikov, ki se ga bodo 
udeležili umetniki iz različnih dežel: Hrvaška, 
Bolgarija, Finska, Španija, Velika Britanija, ZDA 
in Slovenije. Zaključek tabora bo v soboto, 20. 6. 
2009, ob 12. uri.

Galerija 
likovnih 
samorastni-
kov Trebnje
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Podpisali ekolistino
Letos so prvič Dan druženja in gibanja treh generacij obeležili tudi v 
Trebnjem. »Namen vsega je združiti čim več generacij. Predvidene so bile 
tri, mi pa smo imeli kar štiri,« je izpostavila Aleksandra Gričar, ena izmed 
koordinatoric ekošole v Osnovni šoli Trebnje.
Pripravili so predvsem športne igre. »V okviru tržnice, ki je vsako soboto 
v parku, smo imeli delavnice. Na pomoč so nam priskočile še skupine iz 
knjižnice, vrtca in Javnega sklada za kulturne dejavnosti, največ pa smo jih 
imeli mi iz Osnovne šole Trebnje,« je pojasnila Gričarjeva. Med drugim 
so oblikovali tudi drevo obljub. »Pripravili smo eno drevo, ki je skozi pri-
reditev zelenelo. Pogoj pa je bil, da so vsi napisali eno obljubo z eko vsebi-
no.« To drevo bo del njihovega eko kotička in se bo skozi leto ves čas spre-
minjalo. 
Sicer pa so dan izkoristili še za podpis ekolistine, kar je eden od pogojev 
za pridobitev zastave. »Za pridobitev ekozastave je potrebnih sedem ko-
rakov. Mislim, da smo pri zadnjih. Prijavo smo že oddali. Računamo, da 
nas junija povabijo na podelitev,« je še povedala Gričarjeva. 

Ž. Z.
Foto: Ž. Z., OŠ Trebnje

 Podpis ekolistine predstavlja dodaten korak k pridobitvi ekozastave.

Nagrado za najštevilčnejšo družino je prejela družina, 
ki so jo zastopale kar štiri generacije

Prireditev so odprli člani trebanjskega občinskega pihalnega orkestra z 
mažoretkami. Pripravili so predvsem športne igre, kot je mali nogomet.

Poskrbljeno je bilo tudi za kulturno-zabavni program, ki ga 
je vodil Luka Bregar.

Irena Višček in Aleksandra Gričar, koordinatorici ekošole, ob 
drevesu obljub.

Pripravili so tudi številne delavnice.


