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GLASILO                občanov
Glasilo občine Trebnje, št. 3/marec 2006/elektronski naslov: glasilo.obcanov@trebnje.si ali Občina Trebnje, Goliev trg 5

glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v občini Trebnje brezplačno

Občinski praznik
Pavel Golia, naš rojak in znani dramatik, prevajalec, dramaturg, publicist, 

poet se je rodil 10. aprila 1887. Občinski svet Občine Trebnje je 30. junija 
1996 v 7. členu statuta zapisal, da ima občina dva spominska dneva: 10. april 
- rojstni dan Pavla Golie in 29. junij - rojstni dan Friderika Barage.

Letošnji spominski dan Pavla Golie bo potekal od 6. do 8. aprila. Obele-
žen bo z literarnim večerom in svečano akademijo, na kateri bodo podeljena 
Golieva priznanja in plakete, domača gledališka skupina pa bo za praznik 
zaigrala gledališko predstavo. 

DZ ustanovil občino 
Mokronog-Trebelno 

Državni zbor (DZ) je 1. marca sprejel novelo zakona, s katero je ustanovil 
12 novih občin, med drugim tudi občino Mokronog-Trebelno, saj je v obeh 
krajevnih skupnostih ustanovitev nove občine podprlo več kot 54 odstotkov 
volivcev. Poslanke in poslanci so sprejeli še odlok, s katerim so za nedeljo, 9. 
aprila, razpisali posvetovalni referendum in določili osem referendumskih 
območij, med njimi tudi Šentrupert, na katerih se bodo tamkajšnji prebivalci 
izrekli o tem, ali želijo novo občino. 

Razpravo v DZ o dvanajstih novih občinah so spremljali pomisleki, da za 
ustanovitev nekaterih občin ni soglasja na lokalni ravni in da bodo nekate-
ra območja v novo občino vključena neprostovoljno. Na to so 28. februarja 
pred poslopjem DZ opozorili krajani Trebelnega. Pripravili so protest, kjer 
so poudarili, da je več kot 70 odstotkov volivcev iz krajevne skupnosti Tre-
belno glasovalo proti novi občini, 25 odstotkov pa jih je bilo za. Predsednika 
svetov krajevnih skupnosti Mokronog in Trebelno Anton Cvetan in Anton 
Maver sta podpisala dogovor pred januarskim referendumom, v katerem so 
zapisali, da v primeru negativnega izida na enem od referendumskih ob-
močij pooblastijo poslanko NSi Marjeto Uhan, da umakne predlog za usta-
novitev nove občine. Matični odbor in vlada pomislekov nista upoštevala, 
saj je ustanovitev novih občin izraz večinske referendumske volje ljudi na 
območjih, na katerih se je izid ugotavljal enotno. Referenduma se je namreč 
skupaj udeležilo okoli 72 odstotkov krajanov obeh krajevnih skupnosti, za 
novo občino je glasovalo 54 in proti 45 odstotkov volivcev. V krajevni skup-
nosti Mokronog je za glasovalo skoraj 77 in proti 22 odstotkov volivcev. 

Na podlagi odločitvi DZ bo v Sloveniji delovalo skupaj 205 občin, če se ne 
bodo v kateri od novoustanovljenih občin odločili za izpodbijanje odločitve 
na ustavnem sodišču. To so že napovedali krajani Trebelnega.  ki so zbrali 
več kot 560 podpisov krajanov proti ustanovitvi nove občine. 

Valerija Š. Jarm 

se je v organizaciji JSKD območna izpostava Trebnje in KUD Emil Adamič 
Mokronog zavrtel sedmič. Nastopilo je 34 posameznikov oziroma skupin iz 
Slovenije in 4 iz Hrvaške. Koncertni spored je postregel s pestrim glasbenim 
dogajanjem, vključno z Uspavanko W. A. Mozarta, ki sta jo izvedla komorni 
ansambel ustnih harmonik in otroški pevski zbor osnovne šole Mokronog pod 
vodstvom Fani Jevnikar. Festival se je tako spoštljivo priklonil spominu pred 250 
leti rojenega skladatelja. S častnim nazivom ambasador orglic je festival počastil 
Vladimirja Hrovata, umetniškega vodjo festivala, za njegov dragoceni prispevek 
k umetniški podobi festivala. Listino mu je izročil Stane Peček, ustanovitelj in 
vodja festivala.

Novinarska konferenca
V prostorih občine je župan občine sklical novinarsko konferenco, na kateri je s sodelavci predstavil delo-
vanje občinske uprave v letu 2005

Z leve proti desni: Drago Bregar, Branka Kržič, podžupan Alojz Kastelic, župan Ciril Metod Pungartnik, podžupan Jože 
Jevnikar in direktor občinske uprave Janez Slak 

Novinarska konferenca, na kateri so bili poleg župana tudi 
oba podžupana, direktor občinske uprave in vodje oddelkov 
občinske uprave, so se udeležili novinarji, ki pokrivajo Ob-
čino Trebnje. 

Župan Ciril Metod Pungartnik je uvodoma poudaril, da 
je po sprejetju rebalansa proračuna za leto 2006 potrebno 
prebivalce občine seznaniti, kako so bili realizirani programi 
občinske uprave in Občinskega sveta v lanskem letu in letu, 
ki je pred nami. Novinarje je seznanil, da  še pred letom dni 
sporom ni bilo videti konca, danes štiri mesece po nadomest-
nih volitvah za župana, Občinski svet in ostali organi vodenja 
občine delujejo konstruktivno in usklajeno. Župan je imeno-
val dva podžupana in na ta način zagotovil več usklajevanj. 

Proračun 2006 je rekorden v višini 4,3 milijarde sit. Struk-
tura proračuna glede investicijskih sredstev in ostalih z za-
konsko podlago trošenja je v razmerju 52% : 48% v korist 
investicij.

 V nadaljevanju je poudaril, da je  Občinska uprava pro-
fesionalna, dobro dela, kar se vidi tudi iz številnih nalog, ki 
jih je morala opraviti, pritožb pa je zanemarljivo malo. Še 
vedno pa so pritožbe ljudi, ki ne poznajo pristojnosti občine 
in se nanašajo na delo drugih organov ali pa so problemi, ki 
jih morajo reševati krajevne skupnosti ( pluženje krajevnih 
poti). Priznal pa je, da je občinska uprava zelo obremenje-
na, saj je primerljivost glede na podobne občine relativno 
majhna, zato jo bo potrebno okrepiti, da se bo lahko sledilo 
razpisom za državna finančna sredstva, kakor tudi sredstvom
evropskih skladov.

Zanimive podatke je v nadaljevanju novinarske konference 
podal direktor občinske uprave Janez Slak. Navedel je, da 
občinska uprava zaposluje 29 javnih uslužbencev, od tega sta 
dva zaposlena za določen čas, delo pa je  organizirano v treh 
vsebinskih oddelkih ( družbene dejavnosti, gospodarstvo ter 
okolje in prostor), službi za splošne zadeve, referatu za pro-
račun in pisarni župana. 18 zaposlenih ( 62%) ima visoko 
izobrazbo oz. univerzitetno, od tega je eden doktor znanosti, 
2 sta magistra, 3 zaključujejo magistrski študij; 5 zaposlenih 
ima višjo izobrazbo, od tega sta dve delavki pred zaključkom 
visokošolskega študija, 5 delavcev ima srednjo izobrazbo in 
eden manj kot srednjo.            

Še posebno zanimiv je podatek, da se neposredno za mate-
rialne stroške in plače zaposlenih v občinski upravi namenja 
190 milijonov, kar v celotni strukturi odhodkov proračuna za 
leto 2006 pomeni 4,3%.V v primerjavi z občinami v Sloveniji, 

ki imajo od 12% do 18% namenjenih za delo občinske upra-
ve, je to dejansko zelo malo.

Na sejah Občinskega sveta v letu 2005 ( 7 rednih, 3 izred-
nih sej, 61 sej komisij in odborov) je bilo sprejetih preko 130 
različnih sklepov, med drugim tudi 26 odlokov in 4 pravil-
niki. Občinska uprava je tudi s svojimi kadri pripravila velik 
del investicijskih programov, katere večina občin dajejo pre-
ko javnih razpisov zunanjim sodelavcem. Izredna naloga v 
letu 2005 pa je bila izvedba referenduma za samoprispevek 
v KS Trebelno, kjer je bilo v letu 2005 potrebno izdati preko 
820 odločb posameznim zavezancem, zaradi spremembe od-
loka pa še enkrat enako število.

V nadaljevanju je direktor občinske uprave novinarje sez-
nanil, da je v lanskem letu občinska uprava prejela 6169 za-
htevkov oz. vlog, od katerih pa ni bilo rešenih 211 (3 %), več-
ina od teh pa se rešuje še v zakonitem roku v letu 2006. Na 
izdane upravne akte je uprava prejela 122 (1,9%) pritožb, od 
tega 95 pritožb na izdane odločbe za odmero samoprispev-
ka, kjer pa so se pritožbene vloge nanašale bolj na prošnjo za 
oprostitev ali zmanjšanje samoprispevka.

Na koncu je direktor poudaril, da je občinska uprava v 
skladu z zakonodajo naročila neodvisno revizijsko hišo, ki 
je poslovanje porabe sredstev ocenila kot namensko oz. ni 
ugotovila nepravilnosti.

Da so podatki direktorja dejansko verodostojni je poudaril 
podžupan Jože Jevnikar, ki je posebej poudaril majhno šte-
vilo zaposlenih, visoko strokovno izobrazbo, dobre rezultate 
revizijskih pregledov ter nizko stopnjo utemeljenih pritožb. 
V nadaljevanju je dejal, da je presenečen nad visoko realiza-
cijo programov na področju družbenih dejavnosti. Nadalje 
je novinarje seznanil, da so se  s sprejetjem rebalansa prora-
čuna za leto 2006 bistveno povečala sredstva za šport ( iz 33 
milijonov na 57 milijonov) na račun programov, na kulturi 
je za 50% več sredstev za izvajanje programa ( predvsem na 
investicijah za nadaljnji odkup galerije likovnih samorastni-
kov, obnova knjižnice na Mirni, obnova kulturnih domov v 
Dobrniču, Čatežu, Velikem Gabru in Mokronogu. V šolstvu 
so povečana sredstva za 40 milijonov in sicer za izdelavo idej-
nih projektov za posamezne šole oz. podružnične šole: Dol. 
Nemška vas, Dobrnič, Šentrupert. Del sredstev je namenje-
nih tudi za idejne projekte gradnje novega vrtca v Trebnjem 
( letos se bodo znatna sredstva namenila za ureditev okolice 
sedanjega vrtca), saj je potrebno začeti s konkretnimi koraki. 
V zdravstvu je 17 milijonov namenjenih za nadzidavo oz. iz-

»(ah), TE ORGLICE«
mednarodni festival ustnih 
harmonik v Mokronogu

Foto Marko Kapus
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gradnjo nove ambulante nujne 
medicinske pomoči.

Letos je večji poudarek dan 
tudi socialnemu varstvu, pred-
vsem za družinske pomočnike, 
izvajanju pomoči na domu ter 
več sredstev nevladnim organi-
zacijam.

Podžupan Alojz Kastelic je 
poudaril dobre rezultate na go-
spodarskem področju v občini 
Trebnje in majhne nezaposleno-
sti. Dejal je tudi, da se v Občin-
skem svetu stvari rešujejo dokaj 
strpno, edini problem, ki se še 
vedno »vleče«, je čistilna napra-
va na Mirni. Prepričan pa je, da 
se bodo z imenovanjem novega 
Nadzornega sveta Komunale, 
tudi tu zadeve pričele reševati. 
Poudaril je tudi uspešen spre-
jem Strategije turizma v občini 
Trebnje, s katero je občina celo 
prehitela državno strategijo raz-
voja turizma in bo lahko občin-
ska se vnesla v državno strategi-
jo. Poseben poudarek pa je dal 
pripravi programa za razglasitev  
leta 2006 v občini za leto ekolo-
gije. S predlaganim programom 
se bo poizkušalo v program Eko 
šol poleg dosedanje šole v Veli-
kem Gabru, vključiti še kakšno 
šolo, z mladimi pa se bo izvajal 
program seznanjanja na podro-
čju ekologije. S to akcijo se bo 
očistilo preko 100 črnih odla-
gališč. Načrtuje se tudi izvedba 
enega ali dveh pred investicij-
skih načrtov, ki bi omogočala 
kandidiranje na sredstva EU na 
področju turizma. Pripravlja 
pa se tudi monografija o občini
Trebnje z naslovom »V objemu 
Temenice in Mirne«.

Na področju komunalne de-
javnosti je poleg vodovoda in 
kanalizacij, predvidena gradnja 
čistilnih naprav ( Mirna in Mo-
kronog), za Veliki Gaber, Šen-
trupert in Blato pa projektna 
dokumentacija. Nadaljevala se 
bo investicija sortirnega centra 
na deponiji Globoko. Obrtna 
cona v Trebnjem je komunalno 
opremljena, v letošnjem letu se 
nadaljuje projekt Industrijske 
cone v Trebnjem in dve stano-
vanjski coni: Mirna – Roje in 
Trebnje-Cviblje. Približno 280 
milijonov je namenjenih tudi za 
posodabljanje lokalnega in kra-
jevnega cestnega omrežja, večji 
projekt je železniški prehod na 
Mirni. Na področju odvajanja 
odpadnih voda se namenja 233 
milijonov za kanalizacijo Mir-
na, DSO-Stari trg-Trebnje, ZN 
Obrtna cona, ZN Cviblje, Čatež.         

V nadaljevanju novinarske 
konference so novinarji po-
stavili vprašanje županu glede 
ČN na Mirni. Župan je pojas-
nil, da obvezna gospodarska 
služba čiščenja odpadnih voda 
na desni strani reke Mirne ne 
deluje. Po obisku ministra za 
okolje in prostor Janeza Podo-
bnika je bilo sprejeto, da se z 
večinskim lastnikom podpiše 
pogodba. Vendar sta občina in 
lastnik Pančur še vedno na dveh 
bregovih, saj se le-ta ne odziva 
na predloge občine. Lastnik ima 
podporo v direktorju Komunale 
Jožetu Povšiču, ki misli, da mu 
ni potrebno izvajati sklepov Ob-
činskega sveta. Občina predlaga 
začasno čistilno napravo na des-
nem bregu ter pripravo študije o 

Z leve proti desni: DELO Zdenka Lindič Dragaš, DOLENJSKI 
LIST Mojca Žnidaršič, RADIO Slovenija Jože Žura,  VAŠ KA-
NAL Lucija Vidmar, STUDIO D Marjana Kavšek.  

Predsednik OO LDS v Trebnjem 
je Franc Jevnikar

vodovarstvenem območju tega 
prostora. Strokovne službe  pa 
priporočajo določitve nove lo-
kacije ČN, ki bi zajela vasi Slo-
venska vas, Rakovnik in Dob 
ter ostale vasi na tem območju. 
Tako bi bilo preko 2000 enot, 
s tem pa možnost pridobitve 
sredstev evropskih skladov. Do-
sedanja ČN na Mirni je zastare-
la in narejena za bistveno večjo 
kapaciteto, zato bi bili stroški 
obnove izredno visoki.

Župan je novinarje seznanil 
tudi s delovanjem Komunale 
Trebnje. Poudaril je, da je bilo 
v lanskem letu 220 milijonov sit 
neporabljenih sredstev, ki so bili 
namenjeni investicijam, katere 
bi  morala izvajati Komunala. 
Ugotavlja se, da bi Komunala 
morala imeti zaposlenega člo-
veka, ki bi vodil investicije, saj 
s sedanjim kadrom to ne uspe-
va. Zato bo predlagal Občin-
skemu svetu, da se razmere na 
komunali uredijo, saj dosedanji 
direktor izigrava sklepe Občin-
skega sveta. Igric, ki se jih gre 
direktor, mora biti konec. Obči-
na je 4 – 5 krat zavrnila njihova 
gradiva, ker niso bili usklajena z 
občinskim proračunom. Direk-
tor mora razmisliti ali bo izvajal 
sklepe ali pa bo moral odditi.  
450% povečanje cen Komunale 
za svoje storitve ne more biti 
razlog za  razlago Komunale, 
kako pozitivno je delovala v pre-
teklem letu. Direktor Komunale 
v zvezi z ČN na Mirni ne more 
imeti drugačno politiko, kot jo 
ima občina.Župan je v nadalje-
vanju tudi seznanil novinarje o 
odločitvah sodišča, da imeno-
vanje direktorja Komunale ni 
bilo v skladu z zakonodajo. Di-
rektor pa tudi ne upošteva od-
ločitev sodišča, da se mora de-
lavec odpuščeni delavec ( Boško 
Vujasin) vrniti na svoje delovno 
mesto in da se mu mora povrni-
ti vsa nadomestila plače za pre-
teklo obdobje. Celo nasprotno. 
Delavec je dobil »obvestilo«  (in 
ne odločbo, na katero se lahko 
pritoži), s katerim mu je bilo 
sporočeno, da za njega ni mesta 
v Komunali ( čeprav je nekoč 
vodil investicije in ima ustrezno 
izobrazbo). Plačo bo dobival, 
delo  pa mu ni omogočeno!!!

Novinarjem je bilo razdeljeno 
podrobno gradivo o realiziranih 
nalogah občinske uprave ter o 
planiranih nalogah v letu 2006.

D.M.

Spoštovani občanke in občani!

Nova generacija 
Občinskega odbora 
podmladka 
SLS Trebnje

V petek, 24. februarja smo v Ob-
činskem odboru SLS Trebnje usta-
novili podmladek 

Nove generacije SLS Trebnje. 
Ustanovnega občnega zbora se je 
udeležil predsednik Nove genera-
cije SLS Slovenije g. Rok Ravnikar. 
Poudaril je pomen vključevanja 
mladih tudi na političnem podro-
čju. Za predsednika je bil izvoljen 
Andrej Lenarčič.

Predsednik OO SLS Trebnje
           Anton Zaletel

Občinski odbor SDS Trebnje

Kaj je politika?
K temu pisanju nas je spodbudil glavni ured-

nik Glasila občanov g. Stane Peček, ki je v prejšnji 
številki odgovoril na opombo, češ, da je v Glasilu 
občanov spet »sama politika«. 

Vse kar se javnega in družbenega dogaja okoli 
nas, vse to je politika! Zato rečemo: politika do 
tega ali onega vprašanja, politika gradnje avto-
cest, kmetijska politika, politika formiranja no-
vih občin... Prav zanimivo je, da marsikdo pravi, 
da ga politika ne zanima, istočasno pa kritizira ali 
razlaga in govori, kako bi neko zadevo uredil sam. 
Vse to je politika.

Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika je 
politika urejanje in odločanje o družbenih raz-
merah s pomočjo države in njenih organov. Za-
nimati se za politiko ali biti v njej aktiven pomeni, 
da posamezniku ni vseeno, kaj se v družbi dogaja. 
Delovati v politiki je tudi izziv za posameznika, 
kako spretno in aktivno zna krmariti, da zado-
sti največjemu odstotku ljudi. Delo v politiki je 
lahko lepo, če si ves čas načelen in dosleden. 
Aktivni politik s svojo prisotnostjo pripomore k 
spremembi ali izboljšanju določenega družbene-
ga vprašanja. Politik se profilira in izkaže po dol-

Vračilo dohodnine
Vodstvo Liberalne demokracije Slovenije v Treb-

njem se je na osnovi večkrat izražene želje doseda-
njega predsednika g. Igorja Teršarja po razrešitvi 
odločilo za sklic zbora stranke in izpeljavo volitev 
za novega predsednika in sicer za obdobje do po-
teka mandata, torej do sredine leta 2007. Na zboru, 
ki je bil izpeljan dne 11.01.2006, je največ glasov 
prejel dolgoletni član stranke Franc Jevnikar. Takoj 
po izvolitvi je navedel nekaj programskih izhodišč 
za delo:

1.Kadrovska okrepitev stranke z novimi člani in 
s posebnim poudarkom na mlajši populaciji, ki bo 
pomenila pomladitev strukture članstva in bazo 
za bodoče kadrovanje v stranki in zunaj nje. Raz-
delitev področij dela med člani izvršilnega odbora 
stranke.

2.Aktivno sodelovanje pri pripravi in sprejema-
nju rebalansa proračuna s poudarkov na tistih po-
dročjih, ki pomenijo boljše bivalne in delovne po-
goje za naše občane. Tu je še posebej izpostavil:
− komunalo s problemom vodooskrbe, črnih odla-

gališč odpadkov in kanalizacijo s čistilnimi napra-
vami

− šolstvo, kjer je najbolj pereč prizidek k OŠ Šentru-
pert

− socialno področje s poudarkom na prizidku k 
DSO Trebnje, izgradnji varovanih stanovanj, 
oskrbo starostnikov na domu in izgradnjo VDC 
v okviru društva Sožitje

− stanovanjsko problematiko, kjer je opozoril na 
pravočasno urejanje dokumentacije za stanovanj-
ski coni v Trebnjem in na Mirni, gradnjo stano-
vanjskega bloka na Mirni ter gradnjo stanovanj za 
trg v Trebnjem

− šport in rekreacijo, kjer se je zavzel za več sredstev 

v proračunu za vzdrževanje športnih objektov, za 
boljše financiranje klubov in posameznikov, ki do-
segajo pomembne rezultate v državnem in širšem 
merilu ter za financiranje športno rekreativnih 
dejavnosti občanov s posebnim poudarkom na iz-
gradnji objekta na Debencu

− na področju kulture je potrebno pospešiti finan-
ciranje obnove kulturnih domov na celotnem ob-
močju občine in zagotoviti sredstva za knjižnico 
na Mirni

− obsežnejše zagotavljanje sredstev za vzdrževanje 
in popravila občinskih in krajevnih cest ter poti

− ustvarjanje boljših pogojev za razvoj podjetništva 
in obrti s hitrejšo pripravo dokumentacije in opre-
mljanje novih obrtnih in industrijskih con

− boljše izkoriščanje naravnih znamenitosti in kul-
turno-zgodovinskih objektov za razvoj turizma
3.Nadaljnje sodelovanje pri pripravi dokumen-

tacije za bodočo avtocesto mimo Trebnjega in pri-
ključevanje obstoječega občinskega in državnega 
cestnega območja na novo avtocesto (priključki, 
obvoznica, itd.).

4.Priprava na lokalne volitve tako v občinski svet 
kakor tudi za županstvo in svete krajevnih skupno-
sti.

5.Izboljšanje sodelovanja z vodstvom stranke na 
državnem nivoju in s koordinatorjem za Dolenjsko.

Občinski odbor LDS
 Trebnje

Opravičilo
Kdo ve kateri škrati so nagajali uredniku, da je članka 
OO LDS ni objavil v prejšnji številki Glasila občanov. 
Zanesljivo pa je, da niso bili politični!  Prosim, če 
sprejmete opravičilo. Stane Peček

Ekologija je osveščenost, ki se začne znotraj 
človeka samega, z njegovo naravnanostjo do sebe, 
sočloveka in svojega okolja. Je odprta do sočlove-
ka in budno skrbi za svoje okolje, v prvi vrsti za 
najbližje okolje, svoj dom, sobo, hišo, gospodinj-
stvo. Je skrb za okolje tukaj in zdaj, ta trenutek. 
Ekologija ni zgolj politični protest proti onesna-
ževanju, medtem, ko brezbrižno odvržem še go-
rečo cigareto skozi šipo vozečega avta. Medtem, 
ko si perem oblačila z neekološkimi sredstvi; ko 
ne ločim odpadkov (papir, steklo...).

Okoljski projekt v občini Trebnje začenjamo 
v mesecu marcu s poudarkom in željo sanirati 
črna odlagališča v naravi, kar pa ni edini naš cilj. 
Želimo tudi ozavestiti občane, da bodo skrbe-
li za zdravo bivalno okolje, da bomo uporabljali 
čimbolj ekološka sredstva v naših gospodinjstvih, 
da bomo porabili čim manj energije ter uporab-
ljali obnovljive vire energije(sončne kolektorje). 
Prizadevanje za čim manjšo porabo pitne vode 
in uporabo deževnice v sanitarne namene in za-

livanje vrta. Ločeno zbiranje odpadkov je nujno, 
vzpodbujati bo potrebno uvajanje malih čistilnih 
naprav. Leto 2006 kot leto varstva narave je samo 
kamenček v mozaiku prizadevanja za čistejše oko-
lje, hkrati pa tudi prelomnica, ker postaja del za-
vedanja tudi v naši občini.. 

Spremenimo svoj svet, tako da spremenimo 
sebe, svoj odnos do sebe, do soljudi, do okolja v 
katerem bivamo. Zemlja nam bo hvaležna; je živ 
organizem, ki čuti našo še tako skromno skrb za 
boljši, lepši, čistejši svet.

Pripravili in izvajali bomo ekološke akcije v ok-
viru obeležitve svetovnega dneva voda (22.03.), 
svetovnega dneva zdravja (07.04.), dneva Zemlje 
(22.04.), dan brez avtomobila (22.9.), dneva var-
stva okolja (05.06.) ter pomembnejše svetovne 
dneve (vode, hrane, boja proti kajenju, boja proti 
AIDS-u itd.). Spoštovani, pridružite se nam v pri-
zadevanjih in tudi vi dajte svoj prispevek  k ekolo-
škem ozaveščanju.

Podžupan  Alojzij Kastelic

gih letih. Do novih politikov so ljudje ponavadi 
previdni in čakajo na njihova dejanja. Zavedati se 
moramo, da je zmaga (npr. na volitvah) ali pre-
vzem določene funkcije tudi velika odgovornost. 
Vsakemu, ki resno prevzame neko javno funkcijo, 
se življenje spremeni, zasebnosti je čedalje manj, 
dela v prostem času pa čedalje več. Pravi politik 
dela za druge ljudi, ne zase. Politične funkcije niso 
dobro plačane, zato materialisti niso nikoli dobri 
politiki. 

Najbolj nevarni za družbo so politikanti, tudi v 
občini Trebnje jih imamo nekaj. To niso politiki v 
pozitivnem smislu besede. To so ljudje, ki vstopijo 
v politiko zaradi osebnih koristi ali zaradi oseb-
nega pohlepa po določeni funkciji. Taki ljudje so 
brez političnih nazorov in načel. Obračajo se po 
vetru, vseeno jim je, ali so na levici ali desnici, za 
njih je važno, da pridejo do materialnih koristi ali 
do drugih osebnih ciljev. Za blaginjo drugih ljudi 
se ne zanimajo. Take ljudi ponavadi javnost ozi-
roma volivci kmalu odkrijejo in njihove politične 
kariere je konec.

Vabimo vse občanke in občane Občine Treb-
nje, ki želijo v politiki delovati dosledno, načelno 
in pošteno, da se nam pridružijo s članstvom v 
stranki SDS in z delom v našem Občinskem od-
boru SDS Trebnje!

Jože Povšič, predsednik Občinskega odbora 
SDS Trebnje

Kot predsednik Občinske 
volilne komisije sem se dolžan 
postaviti v bran pravno nedo-
pustnemu postopanju Občinske 
uprave Občine Trebnje. V za-
dnjem tednu so predsedniki, čla-
ni in namestniki volilnih odbo-
rov prejeli od Občinske uprave 
Občine Trebnje odločbo o vrnit-
vi dohodnine, ki naj bi jo name-
sto zavezancev poravnala Občina 
Trebnje. Navedeni so opravljali 
delo na nadomestnih volitvah za 
župana Občine Trebnje v dveh 
volilnih krogih in sicer v dneh 
9.10. 2005 in 23. 10. 2005. Za 
vsakokraten volilni krog je upra-
vičencu pripadalo nadomestilo 
v višini dveh dnevnic za službe-
no pot v državi nad 12 ur, kot je 
to predpisano v določbi 45.a čl. 
Zakona o lokalnih volitvah. Ob-
činska volilna komisija je s skle-
pom določila višino posamezne 
dnevnice v znesku 4.716,00 SIT. 
Članom volilnih odborov je bila 
pripadajoča višina dnevnic iz-
plačana v gotovini takoj pokon-
čanih volilnih opravilih.

Nesprejemljiva je odločitev 
Občinske uprave Občine Treb-
nje, ki je skoraj po štirih mesecih 
od izplačanega nadomestila, z 
odločbo naložila članom volilnih 
odborov, da vrnejo dohodnino. 
Seveda je jasno, da je potrebno 
upoštevati Zakon o dohodnini 
in poravnati dohodnino, ki za-
vezuje fizične osebe tudi v pri-
meru prejetih dnevnic. Vendar 
je v konkretnem primeru Obči-
na Trebnje za zavezance prosto-
voljno poravnala dohodnino in 
jo odvedla pristojnim državnim 
organom, čeprav za to ni ime-
la zakonske podlage. Občina je 
(javen) lokalni organ, glede kate-
rega se predvideva, da mora po-
znati zakonske predpise.

V skladu z določbo 191. čl. 
Obligacijskega zakonika namreč 
tisti, ki kaj plača, čeprav ve, da ni 
dolžan, nima pravice zahtevati 
nazaj, razen če si je takoj pridržal 
pravico to zahtevati, ali če je pla-
čal nekaj, da bi se izognil sili. V 
dosedanjih zbranih sodnih pri-
merih, ko je državni organ v po-

stopku pred sodiščem terjal od 
fizičnih oseb preveč plačane da-
jatve, je sodišče odločilo v skladu 
z navedenim obligacijskim nače-
lom v korist fizičnih oseb.

 V zadnjem takšnem sodnem 
primeru, predstavlja ga sodba 
Vrhovnega sodišča RS v zadevi 
VIII Ips 139/05, ko je lokalna 
skupnost zahtevala od fizične 
osebe plačilo preveč plačanih 
dajatev, je sodišče zavrnilo za-
htevek lokalne skupnosti. Zato 
v skladu z navedenimi razlogi 
sedaj Občina Trebnje ne more 
zahtevati od članov volilnih od-
borov, da vrnejo že poravnano 
dohodnino. Gre za pravno ne-
dopustno postopanje Občine 
Trebnje, ki ne more biti vzgled 
poštenemu obravnavanju obča-
nov - članov volilnih odborov, ki 
bodo najbrž premislili, če bodo 
v bodoče še žrtvovali proste ne-
delje za volitve v korist občine.  
Prosim, da v zadevi tako žu-
pan kot oba podžupana Občine 
Trebnje ustrezno ukrepate in 
preprečite nedopustno odločitev 
občinske uprave. 

Predsednik občinske volilne komisije   
Metod Žužek
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80 let Občinskega 
pihalnega orkestra 
Trebnje

V letošnjem letu Občinski pihalni orkester Trebnje praznuje 
80-letnico ustanovitve. Obletnico bomo obeležili s festivalom 
godb in mažoretnih skupin v Trebnjem v soboto, 10. junija, v 
okviru prireditev Iz trebanjskega koša.  Posebej smo veseli, da sta 
se našemu povabilu odzvali godba iz Lauingena v Nemčiji in Sar-
varja na Madžarskem. Na festivalu bodo sodelovale še naše prija-
teljske godbe z območja Dolenjske in Bele krajine. K prijetnemu 
vzdušju na prireditvi bo prispeval tudi Tomaž Zlobko s svojim 
Big bendom. Prireditev je namenjena vsem našim občanom in 
upamo, da bodo skupaj z nami prijetno praznovali.

B. K.

PGD Štatenberk 
dobitnik državnega priznanja Civilne zaščite 
za leto 2005

Alojz Dragan, Zvonko Zore in Branko Zore ob številnih poka-
lih.

PGD Štatenberk si je samo v 
letu 2005 priborilo 24 pokalov, 
v vitrinah gasilskega doma pa je 
preko 200 pokalov in stene so 
prekrite s priznanji. 1. marca, ob 
svetovnem dnevu Civilne zaščite 
so prejeli še bronasti znak Civilne 
zaščite. To je bil razlog za prijeten 
klepet s predsednikom društva 
Lojzetom Draganom, poveljni-
kom Brankom Zoretom, podpo-
veljnikom Zvonetom Zoretom, 
ki je hkrati sektorski poveljnik, 
in gasilko Vlasto Dragan.
Predsednik, kako bi na kratko 
opisal zgodovino Prostovolj-
nega gasilskega društva Štaten-
berk?    
PGD Štatenberk je bilo ustanov-
ljeno 1927. leta, še istega leta pa 
je bila nabavljena prva motorna 
brizgalna Rosenbaver, ki je še 
danes v domu. Ustanovitelji so 
bili iz Štatenberka. Ker pa je na-
preden kmet Brajer dal zastonj 
zemljo, so gasilci dom zgradili na 
križišču poti v Ornuški vasi, ki je 
nekako center našega požarnega 
območja. Dom so z leti dograje-
vali, konjsko vprego pa je kasneje 
zamenjal gasilski avto. Članstvo 
se je kar hitro povečevalo, zato so 
gasilci dom dvignili in s tem po-
leg orodjarne, pridobili še dvora-
no za sestanke. Leta 1978 je dom 
dobil sedanjo podobo. Po letu 
1980 je bilo nabavljeno novo vo-
zilo, nova motorna brizgalna; v 
naše vrste so se začeli vključevati 
mladinci in dekleta. Ustanovlje-
na pa je bila tudi prva tekmoval-
na desetina. Sedaj je v društvu 
120 članov in 50 mladincev.
Sliši se izredno visoka številka. 
Katere vasi pa pokriva društvo?
Naše požarno območje pokriva 
vasi Štatenberk, Roje, Podturn, 
Jagodnik, Ornuška vas, Bogne-
ča vas, Češnjice, Čilpah, Bitna 
vas, Radna vas, Cerovec, Brezje; 
dejansko je pokrita celotna do-
lina Radulje. Število gasilcev je 
resnično veliko. Skoraj ni druži-
ne, ki ne bi bila vključena v naše 
vrste. Iz nekaterih družin izhaja-
jo kar tri generacije. Še posebno 
radi pa so naši člani otroci, saj v 
naši KS ni druge možnosti rekre-
acije in druženja.
Torej ste gasilci gibalo dogaja-
nja v krajevni skupnosti?
Da, mi organiziramo razne ak-
tivnosti. Od kulturnih, do delav-
nih in čistilnih akcij ter seveda 
zabavnih prireditev. Poleg veselic 
se v našem domu odvijajo tudi 
zabavni večeri za mladino. Verje-
mite mi, da gredo otroci oziroma 
mladina raje v dom kot v kakšen 
disko. Da je pri nas res prijetno, 
je dokaz, da na mladinske zaba-
ve prihajajo tudi mladi iz drugih 
krajev in občin.

Poveljnik Branko, v Gasilski 
zvezi Trebnje ste znani po vaših 
izrednih tekmovalnih uspehih. 
Tekmovalni duh v našem društvu 
se je začel v 80. letih preteklega 
stoletja. Prvi uspeh smo doživeli 
na občinskem tekmovanju v Ve-
likem Gabru leta 1981. In sedaj 
teče že 15. leto, ko tekmovalna 
desetina še vedno deluje skoraj v 
istem sestavu. Zamenjala sta se le 
dva člana. Uspehi so se kar vrstili 
in to nas je podžgalo, da smo v 
tekmovanje vložili še več časa in 
truda. Naši uspehi so podžgali 
mladino, da je v pripravo na tek-
movanje vložila ogromno truda 
in priprav. Vse znanje smo si pri-
dobili sami, ob branju knjig in ob 
analizi napak, ki smo jih napra-
vili na tekmovanjih. Ustanovili 

smo še eno člansko tekmovalno 
ekipo, nato pa pionirske, mladin-
ske in ženske ekipe. In uspehi so 
se kar vrstili. Na občinskem tek-
movanju GZ Trebnje smo v 15 
letih bili 12-krat prvaki, 2-krat 
drugi, enkrat peti. Zmagovali pa 
smo tudi na regijskih tekmova-
njih in drugih tekmovanjih izven 
naše občine, kot na primer v Gor. 
Radgoni, Kopru, Novem mestu 
in še kje.    
V vašem gasilskem domu sem 
videl množico pokalov in pri-
znanj. Poveljnik, od kod vsi ti 
pokali?
Iz prve tekmovalne ekipe so zras-
li odlični mentorji, ki so svoje 
znanje prenašali na mlajšo gene-
racijo.  Ženska ekipa B je začela 
dosegati odlične rezultate, saj so 
se že 2-krat udeležile državnega 
prvenstva. Od kod vsi ti pokali? 
V letu 2004 se je občinskega tek-
movanja udeležilo 8 naših ekip, 
v letu 2005 pa 9 ekip. Večina 
od teh je zmagalo. Tako smo v 
dveh letih prinesli domov 28 
pokalov. Koliko pa jih je v vitri-
nah, pa težko rečem. Mislim, da 

okoli 200, jih bomo pa drugič 
prešteli.
Slišal sem, da se vas kar malo 
»bojijo« druga društva, kar se 
tiče tekmovanj. Na raznih po-
kalnih tekmovanjih, kamor se 
prijavite, so ponavadi doma-
či gasilci kar malo razočarani 
nad vašo prijavo, saj že vnaprej 
vedo, da so lahko le drugi. Je v 
tem kaj resnice, podpoveljnik 
Zvone?
Mogoče je res malce resnice v 
tem. V letih 2004 in 2005 smo 
osvojili kar dve prvi mesti in dva 
pokala v istem dnevu. Tekmovali 
smo tako v Škocjanu in Radohovi 
vasi. Naša tekmovalna ekipa čla-
nov A se resnično udeležuje vrste 
tekmovanj, ki jih organizirajo 
gasilska društva izven naše obči-

ne. V letu 2004 smo se udeležili 7 
pokalnih tekmovanj in zasedli 7 
prvih mest.
Da dosegate tako zavidljive re-
zultate, je verjetno potrebno 
dati mnogo svojega prostega 
časa. Predsednik, koliko ur na 
mesec ali na  leto pa »prebijete« 
med gasilci?   
Težko je sešteti vse ure, saj oprav-
ljam tako delo predsednika, 
mentorja in tekmovalca, veliko 
je priprav, veliko je ekip, ki jih je 
potrebno naučiti, posebno mla-
dino, da dosežejo pravo rutino. 
Mi jim nudimo znanje, športni 
duh pa imajo sami, saj so mla-
di. Še več časa vložita Branko in 
Zvone, saj sta mentorja in hkrati 
tudi sodnika za športna gasilska 
tekmovanja. S svojim znanjem 
tudi pripomoreta, da naše ekipe 
dosegajo tako vrhunske rezulta-
te.
Kako pa na vaše številne aktiv-
nosti v PGD Štatenberk gleda 
vaša žena? Gospa Vlasta, se ni-
koli ne pritožujete nad moževo 
odsotnostjo?
Tudi sama sem aktivna gasilka, 

zato moževo odsotnost razu-
mem. Saj sva večkrat skupaj pri 
vajah in različnih prireditvah 
pa tudi najini otroci so gasilci in 
tako je družina skupaj.
Branko, kot poveljnik imate 
pregled nad delom vaših ekip. 
Že prej ste omenili, da se v vaše 
društvo vključujejo številna de-
kleta. Lahko malo več poveste o 
njihovem delu?
Resnično imamo zlata dekle-
ta. Zelo so aktivna in ne samo 
pri veselicah, kot je pri večini 
društev. Naučili smo jih tekmo-
valnih veščin, zato se sedaj ude-
ležujejo vseh tekmovanj, ki jih 
razpisuje GZ Trebnje. V lanskem 
letu so dosegle normo za letošnje 
državno prvenstvo, ki bo v Žalcu. 
Pa tudi mlajše članice A so zelo 
aktivne. Seveda pa je potrebno 
še posebej pohvaliti predsednico 
komisije za žene Majdo Zore, ki 
se aktivno vključuje v vse dejav-
nosti občinske komisije za žene.
Poveljnik, kako vidite razvoj 
društva vnaprej?

S svojimi dosežki na tekmo-
valnem področju  smo dosegli v 
Sloveniji veliko prepoznavnost. 
Seveda pa zaradi uspehov na tek-
movanjih ne pozabljamo na pre-
ventivo in usposabljanje za in-
tervencije, ki jih imamo res bolj 
malo – eno ali dve na leto, kar je 
dokaz velike požarne osveščeno-
sti ljudi na našem območju. Vsa-
ko leto izvedemo preventivne 
preglede hidrantnega omrežja, 
pregled vodnih virov, izvedemo 
vaje po vaseh, organiziramo pa 
tudi sektorske vaje.

Res pa je naša velika želja, da 
si v prihodnosti pridobimo poli-
gon, da ne bi imeli izobraževanje 
mladine kar na regionalni cesti, 
da bi lahko kupili zemljišče pri 
domu, razširili dom za orodjar-
no, za prireditve in še kaj.

Kakšno prihodnost društva 
pa vidi predsednik?

Sedaj je v teku velika akcija za 
zbiranje sredstev za novo vozilo 
GV-1. Planiramo, da bo vozilo 
v tem letu nabavljeno in dano v 
uporabo ob letni prireditvi dru-
štva. Zato izkoriščam priliko, da 
se vsem darovalcem in sponzor-
jem zahvalim za njihov prispe-
vek.

Še vnaprej bomo organizirali 
pokalno tekmovanje za pokal KS. 
Žal se tega tekmovanja udeležuje 
premalo društev iz naše gasilske 
zveze, vsako leto pa je več ekip iz 
drugih občin.

V naslednjem letu bo 80-let-
nica delovanja društva. Kot je že 
rekel poveljnik, želimo povečati 
dom, da pridobimo prostore za 
garažo in za druženje članov.

M.D.

»Za Mirno z ljubeznijo«
Tako so poimenovane prireditve, ki so postale na Mirni že tra-

dicionalne, saj je v  februarju letos potekala že sedma po vrsti. 
Ideja se o prvi prireditvi Za Mirno z ljubeznijo se je porodila 
Toniju Kotarju že leta 2002 in vse od tedaj skrbi za nadaljevanje 
tradicije, za program in organizacijo prireditev. Namen teh pa je 
kraju predstaviti delovanje različnih skupin iz samega kraja ter 
povabiti v goste zanimive posameznike in skupine, ki so poseb-
ni po svojih dejanjih, največkrat pa gre za umetnike, ustvarjalce, 
nosilce slovenske kulture. Nenazadnje pa je namen tudi tem po-
sameznikom predstaviti Mirno. 

Da spremenjen pogled na starost danes upokojencem omogo-
ča bolj aktivno vključevanje v različne aktivnosti, izobraževanje 
in družbeno delovanje in da se  Miti o neaktivnosti in neustavlji-
vem staranju ter »slednjem čakanju na vsakodnevni jutri« rušijo, 
dokazujejo člani Društva upokojencev Mirna. Ti se ne zapirajo 
v lupino, pač pa aktivno vplivajo na kvaliteto svojega življenja. 
Zelo aktivni so pevci moškega, ženskega in mešanega pevskega 
zbora DU Mirna, ki se vedno znova predstavljajo na priredit-
vi Za Mirno z ljubeznijo. Leta 1999 so ustanovili mešani pevski 
zbor, po petih letih delovanja pa sta se iz njega oblikovala še žen-
ski in moški pevski zbor. Pevke vodi Valerija Rančigaj, moški in 
mešani zbor pa Katarina Makor.

Za obilo humorja na omenjenih prireditvah poskrbijo člani 
dramske skupine, ki deluje v okviru DU Mirna pod vodstvom 
Slavke Kramer. Vsa besedila dramskih iger, s katerimi se dram-
ska skupina predstavlja (in ni jih malo), so avtorska dela Slav-
ke Kramer. Sicer pa znotraj društva deluje tudi literarni krožek, 
društvo je močno v pohodniški dejavnosti, organizaciji skupnih 
letovanj in športnih dejavnosti.

Da prireditve Za Mirno z ljubeznijo uresničujejo svoj namen, 
dokazujejo krajani, ki s ponosom in veseljem sprejemajo to, kar 
ponujajo ustvarjalci v okolju. Kajti zavedati se moramo, da smo 
samo ljudje tisti, ki lahko kraju damo pečat. In kaj je lepše, če pri 
tem povežemo vse generacije in pokažemo, da znamo sobivati? 
Tako redni gostje prireditev tudi učenci OŠ Mirna, ki se z učite-
ljico Dragico Hazdovac vedno skrbno pripravijo na svoj glasbe-
no, plesno in dramaturško bogat nastop.

Kot zanimivost lahko naštejemo nekaj gostov; Šentjernejski 
oktet, Jožica Kališnik in Miha Dovžan, Ivan Hudnik, Beneški 
fantje, Rok Kosmač, Tomaž Perko, Ljoba Jenče, Tamburaški or-
kester Sodražica.                                                           Polona Tratar 

Kako so praznovali 
Več kot dve leti so učenci s pomočjo učiteljic – mentoric v 

sodelovanju s starši, starimi starši, starejšimi sosedi ali znanci 
zbirali značilnosti ljudskih običajev v vaseh okoli Šentruperta. 
Nekaj zbranega gradiva so prikazali v pesmi in besedi na prire-
ditvi za starše in kraj že v šolskem letu 2003/04. Ker je ob tem 
nastalo veliko lepega slikovnega gradiva, smo za koledarsko 
leto 2005 izdali koledar z naslovom »Kako so včasih praznovali 
v Šentrupertu ... da preteklost ne usahne v pozabo«. 

Profesorica Dušica Kunaver, pobudnica in vneta zbiralka 
ljudskega bogastva je zapisala: »Ko odidejo od nas zadnji zbi-
ralci te stare slovenske vasi, ki so mlatili s cepcem, želi s srpom, 
kosili s koso in tepežkali na tepežni dan, bo za vedno prekinjen 
z živim izročilom stare slovenske vasi«. Prav ta njen zapis v Šol-
skih razgledih nas je dokončno prepričal, da zbiramo gradivo 
naprej in da izdamo knjigo. Učiteljica Janja Jerovšek je bila pri-
pravljena poglobiti se v delo: zbrala in uredila je gradivo in tako 
poskrbela, da je marsikatera posebnost, drobna drugačnost, 
značilna za naše vasi, oteta pozabi.

V uvodu je zapisala: » Iz zbranega gradiva je mogoče spozna-
ti, da se je preprosti šentruperski človek ob svojem vsakdanjem 
delu znal tudi poveseliti in tako obogatiti svoje življenje. To je še 
toliko pomembneje, ker je sodobni čas prikril nekatere prazni-
ke, stara kmečka opravila pa so tako že skoraj pozabljena...

Vse to so drobni kamenčki v mozaiku naše preteklosti, po-
membni tako za učence, ki so z raziskovanjem na terenu prišli 
do mnogih spoznanj, kot za vse Šentruperčane, saj delo pred-
stavlja preteklo sliko domačega kraja«.

Knjiga je naletela na lep odmev v kraju in tudi širše. Je drago-
cen kamen na poti do prizadevanj, da tudi za kasnejše rodove, 
kot tudi v družini evropskih narodov ohranimo svoj lasten ob-
raz kot zanimiv narod z bogato kulturo.

Polona Rugelj, ravnateljica
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Na podlagi 36.člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list 
RS, št. 54/00), Pravilnika o sofinanciranju programov na
področju kmetijstva v Občini Trebnje (Uradni list RS, 
št. 35/03 in 38/04-popravek) in Programa nalog na po-
dročju kmetijstva v občini Trebnje za leto 2005 in 2006, 
sprejetega na seji Občinskega sveta Občine Trebnje, dne 
28.2.2005  ter Odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o proračunu občine Trebnje za leto 2006 (Urad-
ni list RS, št. 21/05 in 18/06), 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 2006

I. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ NEPOSRED-
NEGA UPORABNIKA

Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje

II.  PREDMET JAVNEGA RAZPISA

1. Investicije in tehnološke posodobitve v kmetijstvu
2. Subvencioniranje dopolnilnih dejavnosti
3. Podpore stanovskemu in interesnemu povezova-

nju
4. Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč
5. Ukrepi za stabilizacijo trga
6. Štipendiranje na področju kmetijstva

III.  UPRAVIČENCI
Upravičenci do sredstev so fizične osebe s stalnim 

bivališčem v Občini Trebnje, ki se ukvarjajo s kmetijsko 
dejavnostjo, so vpisani v centralni register kmetijskih 
gospodarstev-CRKG (KMG-MID) in obdelujejo naj-
manj 1 ha primerljivih kmetijskih zemljišč, pravne 
osebe, ki opravljajo dejavnost s področja kmetijstva, 
za programe, ki so namenjeni večjemu številu nepo-
srednih uporabnikov (kmetom, ki imajo MID) v ob-
čini Trebnje in društva in druga združenja s področja 
kmetijstva, ki vključujejo člane – upravičence iz te toč-
ke razpisa.  

III. SPLOŠNI POGOJI  ZA PRIDOBITEV SRED-
STEV 
1. Občina bo dodeljevala sredstva pod pogojem, da 

upravičenci podajo za posamezne namene izjavo, 
da niso pridobili sredstev iz državnega proračuna 
ali mednarodnih virov oz. da priložijo ustrezno do-
kumentacijo in navedejo višino že prejetih sredstev 
za določen namen. Za skupno višino pomoči se šteje 
vsota vseh oblik pomoči, ki jih prejemnik za posa-
mezni namen lahko pridobi iz državnega, občinske-
ga ali drugega sklada.

2. Skupna višina vseh prejetih sredstev iz proračuna R 
Slovenije, proračunov lokalnih skupnosti in medna-
rodnih virov za posamezne namene iz tega razpisa 
ne sme preseči zgornje meje  pomoči, določene s 
smernicami za državno pomoč v kmetijskem sektor-
ju (2000/C 28/02).

3. Sredstva se dodeljujejo upravičencem le za realizira-
ne ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Trebnje, 
in sicer v obliki subvencij. 

4. Investicije in investicijska vlaganja, za katera se do-
deljujejo sredstva morajo biti začete v tekočem letu, 
za katere mora biti podana ocena možnosti obstoja 
oziroma preživetja kmetije po metodologiji kmetij-
ske svetovalne službe.

5. Sredstva pomoči se lahko dodelijo v primeru, kadar 
ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oz. je 
pomoč nujno potrebna za ohranjanje stabilnosti in 
doseženega nivoja kmetijske pridelave, preprečeva-
nje zaraščanja kmetijskih zemljišč ter ohranjanje po-
seljenosti. 

6. Upravičenec, ki je za določen ukrep že prejel državno 
pomoč v razpisani višini, ne more ponovno kandidi-
rati na tem javnem razpisu. 

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

8. Sredstva se bodo nakazovala po podpisu pogodbe o 
dodelitvi, in sicer 30.dan po predložitvi zahtevkov z 
vsemi zahtevanimi dokazili o izvedenih nalogah. 

9. Občina izplačuje upravičencem sredstva samo do 
skupne vrednosti, določene 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 do-
ločen namen prekoračijo, se upravičencem zahtevki 
proporcionalno zmanjšajo. 

10.V letu 2006 lahko upravičenec vloži izključno eno 
vlogo, in sicer do poteka rokov iz tega razpisa.  

IV. NADZOR IN SANKCIJE
Namensko uporabo sredstev po tem pravilniku 

spremlja in preverja Občinska uprava občine Trebnje, 
lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.

Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porab-
ljena sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obre-
stmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu 
do dneva vračila sredstev, in sicer v primerih, ko se 
ugotovi:
• da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nena-

mensko porabljena,
• da je upravičenec za katerikoli namen navajal neres-

nične podatke,
• da je upravičenec odtujil (prodal) specialno mehani-

zacijo in opremo, sofinancirano iz nepovratnih sred-
stvih proračuna občine, pred iztekom 5 let,

• druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

V. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV ZA POSA-
MEZNE NAMENE, UPRAVIČENI STROŠKI IN PO-
GOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi na-

Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju
programov turističnih društev v Občini Trebnje 
(UL RS, št. 73/03) in Odloka o proračunu Občine 
Trebnje za leto 2006 (UL RS, št. 21/05 in 18/06), 
objavlja Občina Trebnje

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

turističnih društev v Občini Trebnje
 za leto 2006

1. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je 
sofinanciranje programov turističnih dru-
štev v Občini Trebnje za leto 2006, z nasled-
njimi vsebinami: 

• izvajanje promocijskih in informativnih ak-
tivnosti lokalnega in širšega pomena

• spodbujanje lokalnega prebivalstva za sode-
lovanje pri aktivnostih pospeševanja turiz-
ma

• akcije na področju ohranjanja kulturne in 
naravne dediščine ter urejanju okolja

• organiziranje in sodelovanje pri organizaci-
ji turističnih prireditev lokalnega in širšega 
pomena

• aktivnosti za zagotavljanje turističnega pod-
mladka.

2. Upravičenci po tem razpisu: za sofinanciranje
programov morajo društva izpolnjevati na-
slednje 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 realiza-
cijo načrtovanih aktivnosti na področju turiz-
ma

• da izvajajo redno turistično dejavnost
• da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilni-

ka.

3. Višina razpoložljivih sredstev: višina sredstev 
namenjenih za sofinanciranje programov turi-
stičnih društev znaša 2.000.000 SIT.

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 aktiv-

nosti lokalnega in širšega pomena do 15 točk
• spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelo-

vanje pri aktivnostih pospeševanja turizma do 
15 točk

• akcije na področju ohranjanja kulturne in na-
ravne dediščine ter urejanju okolja do 10 točk

• organiziranje in sodelovanje pri organizaciji 
turističnih prireditev lokalnega in širšega po-
mena do 20 točk

• aktivnosti za zagotavljaje turističnega pod-
mladka 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. 3. 
2006.  

6. Prosilci morajo vlogo na razpis posredovati na 
obrazcu »Vloga za sofinanciranje programov tu-
rističnih društev«, ki ga dobijo v sprejemni pisar-
ni Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje ali 
na internetni strani Občine Trebnje http://www.
trebnje.si/.

7. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno 
izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih 
skupaj s prilogami iz razpisa na naslov: Občina 
Trebnje, Goliev 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 naj-
kasneje v 15 dneh po zaključku razpisa pripravi 
predlog izbora programov turističnih dejavnosti, 
ki ga posreduje županu v odločitev. 

10. Rok za obveščanje o izidu razpisa: 
Prosilci bodo o odobritvi oziroma ne odobritvi 
vloge pismeno obveščeni s sklepom župana naj-
kasneje v roku 30 dni po izteku razpisnega roka. 
Datum: 27. 02. 2006

OBČINA TREBNJE

slednjih meril, ki bodo upoštevana pri razdeljevanju 
proračunskih sredstev:

1. INVESTICIJE IN TEHNOLOŠKE POSODOBIT-
VE V KMETIJSTVU       
Višina razpisanih sredstev znaša  3.000.000  SIT

1. 1. Sofinanciranje izdelave projektne dokumenta-
cije 
Namen: 

Namen ukrepa je delno kritje stroškov izdelave pro-
jektne dokumentacije (PGD, PZI projekti), poslovne 
načrte za novogradnje, rekonstrukcije ali adaptacije 
objektov za rejo domačih živali- hlevov.
Upravičeni stroški:
• Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov izdelave 

projektne dokumentacije in načrtov, vendar največ 
do 300.000,00 SIT, ki pa ne sme presegati 12 % upra-
vičenih stroškov celotne investicije. 

Pogoji za pridobitev sredstev: 
Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz Pravilnika 

o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v 
občini Trebnje ter predložiti še naslednje dokumente:
• poslovni načrt iz katerega mora biti razvidna vred-

nost celotne investicije in njena ekonomičnost;
• račun o plačilu projektne dokumentacije (razvidna 

mora biti vrsta opravljene storitve);
• račun o plačilu poslovnega načrta, potrjen s strani 

kmetijske svetovalne službe ali druge pooblašče-
ne organizacije (iz računa mora biti razvidna vrsta 
opravljene storitve);

• pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe k 
predvideni investiciji;

1.2. Sofinanciranje ureditve skladišč za živalske od-
padke                       
Namen: 

Namen ukrepa je spodbujanje urejanja gnojišč in 
greznic s ciljem trajnega varovanja življenjskega in na-
ravnega okolja ter naravnih dobrin (tla, voda), v skladu 
z veljavno zakonodajo: Zakon o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. 32/93 in 1/96), Uredba o vnosu nevarnih sno-
vi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96) 
in Pravilnik o veterinarsko sanitarnih pogojih za pro-
izvodnjo živil živalskega izvora ter oddajo v promet za 
javno potrošnjo (Uradni list RS, št. 91/99). 
Upravičeni stroški:
• Subvencija znaša do 30 % upravičenih stroškov, ven-

dar ne več kot 300.000,00 SIT izvedenih del ureditve 
gnojišč in greznic, začetih v tekočem letu, in sicer: za 
vgrajen gradbeni material in gradbena dela.

Pogoji za pridobitev sredstev: 
Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz Pravilnika 

o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v 
občini Trebnje ter predložiti še naslednje dokumente:
• ustrezno dovoljenje za izgradnjo skladišč;  
• ocena o upravičenosti investicije narejena s strani 

kmetijske svetovalne službe;
• račun o izvedenih delih.

1.3. Podpora preusmeritvam kmetij v ekološko kme-
tovanje
Namen:

Podpora je namenjena kmetijam oz. kmetom, ki so 
vključeni v Združenje za ekološko kmetovanje Sloveni-
je, ki se preusmerjajo iz običajnega načina kmetovanja 
v ekološko kmetovanje. 

Sofinancira se nakup orodij oz. strojev, naprav za
ekološko pridelavo, predelavo kmetijskih pridelkov, 
stroškov preureditve gospodarskih objektov (za vgra-
jen gradbeni material in gradbena in obrtniška dela) za 
potrebe ekološke pridelave hrane.
Upravičeni stroški:
• upravičeni stroški nakupa orodij oz. strojev in na-

prav za ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih 
pridelkov ter stroškov preureditve gospodarskih ob-
jektov za potrebe ekološke reje domačih živali do vi-
šine 30 % izvedenih del.

Pogoji za pridobitev sredstev: 
Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz Pravilnika 

o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v 
občini Trebnje ter predložiti še naslednje dokumente:
• dokazilo, da je kmetija oz. nosilec vključeni v Zdru-

ženje za ekološko kmetovanje Slovenije;
• ocena o upravičenosti vlaganj v izbrano vrsto eko-

loške dejavnosti kmetije, narejena s strani kmetijske 
svetovalne službe;

• ustrezna dovoljenja pri preureditvah;
• račun o nakupu orodij oz. strojev za ekološko kmeto-

vanje.

2. SUBVENCIONIRANJE DOPOLNILNIH DEJAV-
NOSTI                              
Višina razpisanih sredstev znaša  3.000.000 SIT   

2.1. Subvencioniranje dopolnilnih dejavnosti                              
Namen: 

Namen ukrepa je pospeševanje razvoja dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah, ki omogočajo kmetiji boljšo 
rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile 
– družinskih članov v skladu z Zakonom o kmetijstvu 
(Ur.l. RS, št. 54/00 in 45/04), z Uredbo o vrsti, obsegu in 
pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kme-
tiji (Ur.l. RS, št. 46/01) in s Pravilnikom o usposoblje-
nosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji 
(Ur.l. RS, št. 17/04). 
Upravičeni stroški:
• sofinancira se do 30 % upravičenih stroškov za in-

vesticije za posamezne vrste dopolnilnih dejavno-
sti, začete v tekočem letu, in sicer za: nakup strojev, 
naprav in opreme, za vgrajen gradbeni material ter 
gradbena in obrtniška dela.

Pogoji za pridobitev sredstev: 
Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz Pravilnika 

o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v 
občini Trebnje ter predložiti še naslednje dokumente:

• vlogo, ki mora vsebovati: osnovne podatke o prosil-
cu, plan izvedbe oz. dokončanja investicije in finanč-
no konstrukcijo investicije;

• fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejav-
nosti ali izjavo, da bo upravičenec registriral dopol-
nilno dejavnost najpozneje v enem letu po zaključeni 
investiciji (če le-ta še ni registrirana);

• upravičenost vlaganj v izbrano vrsto dopolnilne de-
javnosti kmetije, ki jo mora pisno podati pristojna 
kmetijska svetovalna služba:

• pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za grad-
njo objekta) oz. lokacijsko informacijo (če gre za 
adaptacijo objekta);

• račune za nakup strojev ali opreme oz. račune o iz-
vedenih delih.

3. PODPORE STANOVSKEMU IN INTERESNEMU 
POVEZOVANJU
Višina razpisanih sredstev znaša  9.800.000  SIT 

3. 1. Programi izobraževanja kmetov 
Namen:

Namen je izobraževanje in s tem dvig izobrazbenega 
nivoja čim večjega števila kmetov v občini Trebnje. Pri 
programih izobraževanja kmetov se za kmete - nosilce 
kmetijske dejavnosti sofinancirajo programi izobraže-
vanja kmetijske svetovalne službe in programi ostalih 
verificiranih izvajalcev izobraževanja kot so: preizkusi 
znanja iz varstva rastlin, usposabljanje iz varstva pri 
delu, tečaji higienskega minimuma, usposabljanje za 
posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, izobraževanje 
za potrebe preusmeritev kmetij v integrirano pridelavo 
hrane, izobraževanje za potrebe ekološkega kmetova-
nja ter usposabljanje za uvajanje in uporabo sodobnih 
tehnologij. 
Upravičeni stroški: 
• kritje do 80 % upravičenih stroškov izobraževanja 

kmetom (udeležencem izobraževanja).
Pogoji za pridobitev sredstev: 

Do sredstev so upravičeni posamezni kmetje-udele-
ženci izobraževanja, ki predložijo naslednjo dokumen-
tacijo:
• dokazilo, da je kmetija oz. nosilec vključen v Združe-

nje za ekološko kmetovanje Slovenije;
• dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo ekoloških 

kmetij;
• račun oz. potrdilo o plačilu stroškov kontrole ekolo-

ške pridelave v tekočem letu;
• račun  oz. ustrezno dokazilo o izvedenem in plača-

nem izobraževanju.

3. 2. Sofinanciranje programov društev in izobraže-
vanje članov
Namen:

Namen ukrepa je sofinanciranje programov oz. iz-
vedene aktivnosti posameznih društev na področju 
kmetijstva in gozdarstva. Predmet sofinanciranja je
promocija kmetijstva, ohranjanje tradicionalnosti živ-
ljenja na podeželju, strokovno izobraževanje članov za 
izpolnjevanje pogojev za pridobitev sredstev namenje-
nih kmetijstvu ter podeželju iz državnih in evropskih 
skladov ter vključevanje čim večjega števila kmetov v 
stanovske organizacije oz. društva.
Upravičeni stroški: 
• sredstva bodo dodeljena za izvedbo programov stro-

kovnega dela: stroški organizacije in izvedbe stro-
kovnih prireditev (tekmovanj, razstav, sejmov), za 
izdajo strokovno informativnih publikacij, ki se ne 
prodajajo, za stroške prevoza strokovnih ekskurzij do 
višine 50 % realiziranih stroškov;

• za izvedbo predavanj in izobraževalnih tečajev, za 
uporabo prostorov, nabavo strokovne literature, de-
monstracijskih poizkusov in za plačilo honorarjev 
predavateljem do višine 100 % realiziranih stroškov.

Pogoji za pridobitev sredstev: 
Do sredstev so upravičena društva s področja kme-

tijstva in gozdarstva v Občini Trebnje, društva, katerih 
člani so regijsko ali drugače povezani, če na območju 
Občine Trebnje za tako področje ni registriranega po-
dobnega društva ter združenja s področja kmetijstva in 
gozdarstva, ki izvajajo programe izobraževanja kmetov 
in se izvajajo za kmete na območju občine Trebnje. 
K vlogi morajo upravičenci predložit:
• potrdilo o registraciji (če je društvo registrirano na 

novo)
• finančno poročilo o delu društva v preteklem letu;
• finančno ovrednoten program strokovnega dela za 

tekoče leto;
• dokazila, iz katerih mora biti razvidno število udele-

ženih članov ter delež lastnih in drugih sredstev;
• poročilo o izvedenih nalogah ter verodostojni doku-

ment (račun) z  nazivom izvajanega programa, ki se 
sofinancira.

3. 3. Sofinanciranje kmečke tržnice
Namen:

Namen ukrepa je izboljšanje ponudbe, pospeševanje 
prodaje živine in kmetijskih pridelkov, izdelkov doma-
če obrti in dopolnilnih dejavnosti s kmetij, ki omogo-
čajo boljšo izrabo delavne sile in njihovih proizvodnih 
zmogljivosti. 
Upravičeni stroški: 

Organizatorju kmečke tržnice se sofinancira del ma-
terialnih stroškov, ki so povezani izključno s prodajo 
živine in kmetijskih pridelkov, izdelkov domače obrti 
ter dopolnilnih dejavnosti s kmetij, in sicer stroški po-
stavitve prodajnih stojnic, stroški organizacije, promo-
cije in ureditve prostora. Stroški se v okviru sprejetih 
sredstev proračuna krijejo do 50 %.
Pogoji za pridobitev sredstev: 

Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz pravilnika 
o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v 
občini Trebnje ter predložiti naslednjo dokumentacijo:
• finančno ovrednoten program trženja kmečke tržni-

ce, 
• dovoljenje lastnika prostora za postavitev stojnic,
• dokazila o plačilu upravičenih stroškov.
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4. VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEM-
LJIŠČ  
Višina razpisanih sredstev znaša  7.000.000  SIT  
4. 1. Urejanje kmetijskih zemljišč 
Namen:

Sredstva so namenjena upravičencem za izvedbo ze-
meljskih del, kot so: ureditev pašnikov do končne po-
stavitve električne ograje, krčenje drevesne zarasti in 
grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja, 
drenažiranje kmetijskih zemljišč, ureditev poljskih poti 
in druga manjša zemeljska dela z namenom izboljšanja 
rodovitnosti tal, boljših pogojev obdelave kmetijskih 
zemljišč oziroma izboljšanja dostopa do kmetijskih 
zemljišč.  
Upravičeni stroški: 
• sofinancira se do 50 % stroškov izvedenih del, ven-

dar največ do višine 200.000 SIT/ha;
• sofinancira se do višine 40.000 SIT/ha upravičenih 

stroškov za postavitev pašnika na novo  in do višine 
20.000 SIT/ha upravičenih stroškov obnove obstoje-
čega pašnika, in sicer za nakup in postavitev električ-
nega pastirja ali mreže;

Pogoji za pridobitev sredstev: 
Upravičenci morajo izpolnjevati pogoje iz pravilnika 

o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v 
občini Trebnje ter predložiti še naslednjo dokumenta-
cijo:
• kopijo katastrskega načrta z načrtom predvidenih 

del,
• program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska sveto-

valna služba, 
• račun o opravljenih strojnih delih in nakup potreb-

nega materiala.

5. UKREPI ZA STABILIZACIJO TRGA
Višina razpisanih sredstev znaša  15.500.000  SIT
5. 1. Subvencioniranje reprodukcije v živinorejo
Namen:

Namen ukrepa je skozi program osemenjevanja po-
oblaščene organizacije in koncesionarjev izboljšati ge-
netski potencial v živinoreji, izboljšati prirejo mleka in 
mesa na kmetijah z uporabo semena kvalitetnih ple-
menjakov. 

Plemenske živali, za katere se uveljavlja subvencija 
morajo biti vpisane v centralnem registru  MKGP, če 
tak register obstaja.
Upravičeni stroški: 
• za vsako osemenjeno govejo plemenico se subvenci-

onira strošek prve osemenitve do višine 25 %, vendar 
največ 2.000,00 SIT/kom;  

• koncesionarji lahko uveljavljajo subvencijo za naba-
vo semena, in sicer do višine 50 % vrednosti semena, 
vendar največ do višine 2.000,00 SIT/kom.

• za druge plemenske živali do 20 % upravičenih stro-
škov naravnega pripusta oz. paketa prve osemenitve, 
vendar največ do višine 2.000,00 SIT/kom.

Pogoji za pridobitev sredstev: 
Na razpis se lahko prijavijo:
• registrirani izvajalci osemenjevanja, ki opravljajo 

storitve osemenjevanja za upravičence iz tega pravil-
nika. K računu je potrebno predložiti seznam upra-
vičencev ter kopije potrdil o osemenitvi.

• za sofinanciranje nakupa semena do višine staleža 
črede: kopijo odločbe o koncesiji in predloženi račun 
o nakupu semena.

5. 2. Zavarovanje pred elementarnimi nesrečami
Namen:

Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij
z namenom stimulirati posamezne kmete, da zavaruje-
jo svoje posevke pred elementarnim nesrečam in s tem 
dosežejo večjo sigurnost kmetijske proizvodnje. Na-
men vzpostavitve aktivne obrambe proti toči pa je za-
ščita pridelkov pred elementarnimi nesrečami v inten-
zivnih nasadih in pomoč pri ohranjanju konkurenčne 
sposobnosti ter s tem povečanje ekonomske varnosti  
kmetij. 
Upravičeni stroški: 
• sofinancira se do 50 % stroškov zavarovalne premije 

za zavarovanje kmetijskih pridelkov;
• do 30 % upravičenih stroškov za nakup in postavitev 

zaščitnih mrež v nasadih, ki so vpisani v register traj-
nih nasadov (MID sadovnjaka ali vinograda), vendar 
največ do 300.000,00 SIT/ha.

Pogoji za pridobitev sredstev: 
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
• kopijo katastrskega načrta z označbo obravnavanih 

parcel (za postavitev mreže)
• račun za nakup materiala
• sklenjeno individualno zavarovalno polico za tekoče 

leto in potrdilo o plačilu premije
• v primeru sklenitve zavarovanja po skupinski poli-

ci, mora upravičenec priložiti fotokopijo skupinske 
police in potrdilo o plačilu premije.

6. ŠTIPENDIRANJE NA PODROČJU KMETIJ-
STVA
Višina razpisanih sredstev znaša  2.600.000  SIT

6.1. Štipendiranje naslednikov kmetij
Namen:

Namen ukrepa je ohranjanje naslednikov kmetij in 
s tem dvigovanje izobrazbenega nivoja naslednikov 
kmetij. Občina nudi finančno pomoč dijakom, ki ne 
prejemajo štipendije iz drugega naslova, pri izobraže-
vanju kmetijskih programov srednjega in poklicnega 
šolanja, ki so predvideni za naslednike kmetij. Pred-
nost pri dodelitvi imajo prosilci, katerih starši imajo 
edini vir dohodka iz kmetijske dejavnosti in prosilci z 
manjšimi dohodki na družinskega člana.
Višina štipendije:

Višina štipendije za šolsko leto 2006/2007 se uskla-
juje z višino drugih štipendij Občine Trebnje, ki se iz-
plačujejo iz občinskega proračuna.
• višina štipendije bo določena na podlagi sprejetih 

sredstev proračuna, števila prijavljenih kandida-
tov in zadnjega šolskega uspeha, vendar ne več kot 
28.000,00 SIT/mesec.

Pogoji za pridobitev sredstev: 
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
• izpolnjen obrazec za štipendije – obr.1,51

• izjavo lastnika kmetije, da bo prosilec prevzemnik 
kmetije

• izjavo, da prosilec ne prejema druge štipendije ali 
pomoči

• kopijo zadnjega šolskega spričevala
• potrdilo o šolanju.

IV. VSEBINA VLOGE
Vlagatelji izpolnijo in oddajo vloge na sedežu Obči-

ne Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, in sicer obvezno 
na predpisanem obrazcu »Vloga za dodelitev sredstev 
za področje kmetijstva iz občinskega proračuna«, ki 
jih dobijo na Občini Trebnje v sprejemni pisarni (soba 
št. 2) ali na oddelku za gospodarstvo ali na internetni 
strani  http://www.trebnje.si/. 

Izvajalci ali organizatorji razpisanih ukrepov morajo 
k vlogi priložiti pisno ponudbo za izvedbo v programu 
določenih nalog in predvideti višino potrebnih  sred-
stev. 

Upravičenci morajo k vlogi, s katero se prijavijo na 
razpis, priložiti vso dokumentacijo, s katero dokažejo 
izpolnjevanje pogojev za posamezne ukrepe, določene 
v tem razpisu. 

K vlogi morajo upravičenci, poleg posebnih doka-
zil, ki so določeni pri posameznem ukrepu, priložiti še 
fotokopijo obrazca A (osnovni podatki o kmetijskem 
gospodarstvu za leto 2006, B (osnovni podatki o kme-
tijskem gospodarstvu za leto 2006 – stalež živine in ob-
razec C (zahtevek za podporo na površino v uporabi 
za leto 2006).

Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno iz-
polnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi 
zahtevanimi dokazili. Razpis in obrazci so objavlje-
ni 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 zavrnjene in ne bodo obra-
vnavane v postopku dodelitve sredstev. 

O dodelitvi sredstev po tem razpisu odloča na pred-
log strokovne službe občinske uprave, Občinski svet 
Občine Trebnje s sklepom. Medsebojne obveznosti 
med Občino Trebnje in upravičencem se uredijo s po-
godbo.

V. DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom  lahko 

zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na 
telefonski številki 07/ 348-11-38 (Drago Sila), ali v 
prostorih občinske uprave Trebnje, Oddelek za gospo-
darstvo, II. nadstropje, pisarna št. 20.

VI. ROK, DO KATEREGA MORAJO BITI VLOŽE-
NE VLOGE 
Vloge morajo biti oddane:
- za ukrep pod točko 5.1. do 20.03.2006, do 07.06.20-

06 oz. do porabe sredstev na tej postavki  vendar naj-
kasneje do 10.09.2006;

- za ukrep pod točko 6.1. najkasneje do 10.09.2006;
- za vse ostale ukrepe do 07.06.2006 oz. do porabe 

sredstev na posameznih postavkah vendar najkasne-
je do 10.09.2006 .

Datum: 27. 2. 2006     
  OBČINA TREBNJE

Na podlagi 9. člena Pravilnika o subvencioniranju ob-
restne mere za pospeševanje razvoja obrti in podjetni-
štva v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 49/02) in Od-
loka o proračunu Občine Trebnje za leto 2006 (Uradni 
list RS, št. 21/05 in 18/06), objavlja Občina Trebnje

R A Z P I S
za pridobitev sredstev iz 
občinskega proračuna za 

pospeševanje razvoja
obrti in podjetništva v občini 

Trebnje za leto 2006
1. Predmet razpisa so sredstva občinskega proračuna 
namenjena za subvencioniranje obrestne mere za po-
speševanje razvoja obrti in podjetništva v občini Treb-
nje, v skupni višini 4.000.000 SIT, ki se bodo uporabila 
za naslednje namene: 
• graditev, nakup zemljišča, zgradb in opreme – osnov-

nih sredstev
• investicije v osnovna sredstva za ustanovitev novega 

ali razširitev obstoječega podjetja
• spremembe proizvodnega procesa ali proizvoda in 

investicije v osnovna sredstva podjetja v obliki pre-
vzema podjetja, ki je prenehalo delovati, ali bi druga-
če prenehalo delovati.
          ni Trebnje še najmanj pet let po prejemu po-

moči.
Prednost pri dodelitvi subvencije bo imel tisti pro-

silec, ki v zadnjih treh letih ni prejel subvencije. 
2. Za subvencijo obrestne mere lahko zaprosijo go-

spodarske družbe, ustanovljene v skladu z Zakonom o 
gospodarskih družbah, ki morajo izpolnjevati pogoje 
Zakona o spremljanju državnih pomoči (Ur.l.RS, št. 
37/04). Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smi-
selno upoštevajo. 
Do subvencije niso upravičene družbe v težavah.
3. Subvencije se dodeljujejo za naslednje vrste upravi-
čenih stroškov:
• stroški materialnih investicij, kot so stroški nakupa 

opreme, zemljišč, zgradb
• stroški nematerialnih investicij (stroški nakupa pa-

tentov, licenc)
• stroški svetovanja 
• stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice na 

sejmih in razstavah (samo za prvi nastop na določe-
nem sejmu ali razstavi).

4. Prosilec lahko zaprosi za subvencijo obrestne mere 

za posojila, katerih vrednost naložbe ne presega 40 
mio SIT, ki jih odobrijo pristojne bančne institucije in 
ustrezajo namenom iz  pravilnika, z rokom vračanja 
največ 5 let. 

Subvencija obrestne mere se bo dodeljevala za kre-
ditne pogodbe, sklenjene v tekočem letu, v enkratnem 
znesku direktno na račun prejemnika subvencije, ta pa 
je dolžan finančni instituciji, ki mu je odobrila kredit, 
tekoče poravnavati obresti, ves čas odplačevanja kredi-
ta. 
5. Iz sredstev občinskega proračuna se subvencionira 
obrestna mera, ki znaša največ 4,5 odstotnih točk, 
glede na sprejeta sredstva v proračunu in število pro-
silcev.

Višina subvencije se določi na podlagi amortizacij-
skega načrta. 
6. Subvencija obrestne mere iz občinskega proračuna 
se lahko vloži za bančna posojila, ki  ne presegajo 30 
% predračunske vrednosti investicije prosilca. Prosilec 
mora podati izjavo, da ima najmanj 30 % zagotovlje-
nih lastnih sredstev in druge vire za preostali znesek 
investicije. 
7.  Rok za vložitev vlog:  do 7.6.2006  oz. do porabe 
sredstev, vendar najkasneje do  10.9. 2006.

Občina izplačuje upravičencem sredstva samo do 
skupne vrednosti razpisa. Če se v prvem roku izkori-
stijo vsa sredstva, se vloge v naslednjem roku ne ob-
ravnavajo. V kolikor vloge v naslednjih rokih sredstva 
prekoračijo, se upravičencem zahtevki proporcionalno 
zmanjšajo. 
8. Prosilec odda vlogo na sedežu Občine Trebnje, Goli-
ev trg 5, 8210 Trebnje, in sicer na predpisanem obrazcu 
»Vloga za subvencioniranje obrestne mere«, ki ga prej-
me na Oddelku za gospodarstvo Občine Trebnje.  

Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno iz-
polnjene in oddane na predpisanih obrazcih. Razpis 
in obrazci so na voljo 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 zavrnjene in ne bodo obra-
vnavane v postopku dodelitve sredstev. 
9. Obrazcu »Vloga za subvencioniranje obrestne mere« 
mora biti priložena naslednja dokumentacija:
• Investicijski program ali poslovni načrt.
• Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
• Finančni izkazi o poslovanju: 
• za gospodarske družbe – izkaz poslovnega izida in 

bilanco stanja za leto 2005
• za samostojne podjetnike - odločbo DURS-a za leto 

2005, kateri priložijo bilanco uspeha in bilanco sta-
nja za leto 2005.

• Za gospodarske družbe fotokopijo sklepa o vpisu 
družbe v sodni register.

• Za samostojne podjetnike fotokopijo  priglasitvene-
ga lista.

• Za prosilce, ki opravljajo obrtno dejavnost, fotokopi-
jo obrtnega dovoljenja.

• Sklep banke ali drugega posojilodajalca (ali pogod-
ba, če je že sklenjena) o odobritvi posojila. 

• Amortizacijski načrt.
• Dokazila glede na namen posojila:
• pri gradnji poslovnih prostorov: gradbeno dovolje-

nje,
• pri nakupu opreme: račun ali predračun,
• pri nakupu osnovnih sredstev (poslovnih prostorov, 

zemljišč): kupoprodajno pogodbo oz. predpogodbo 
o sklenitvi kupoprodajne pogodbe.

10. Sklep o dodelitvi subvencij se posreduje prosilcem 
najkasneje v 15-tih dneh po sprejemu na Občinskem 
svetu.
Datum: 27. 02. 2006

OBČINA TREBNJE 

Javni razpisi za sofinanciranje
projektov in programov s 
področja športa, kulture, 
mladinske dejavnosti in 
socialnega varstva

Obveščamo vse izvajalce letnega programa 
športa, da je bil v Uradnem listu RS, št. 23, z 
dne 3.3.2006 objavljen javni razpis za izbor 
in sofinanciranje izvajalcev letnega programa
športa v letu 2006. Predvidoma, dne 10.3.20-
06 bodo v Uradnem listu RS objavljeni tudi 
sledeči javni razpisi: 
- javni razpis za izbor javnih kulturnih pro-

gramov in kulturnih projektov, ki jih bo v 
letu 2006 sofinancirala Občina Trebnje,

- javni razpis za sofinanciranje mladinskih
programov in projektov ter stroškov delo-
vanja izvajalcev mladinskih programov in 
projektov v občini Trebnje za leto 2006, 

- javni razpis za sofinanciranje programov s
področja socialnega varstva v občini Treb-
nje za leto 2006.
Obrazce lahko zainteresirani prijavitelji 

prevzamejo na Občini Trebnje, Goliev trg 5, 
Trebnje ali na internetni strani Občine Treb-
nje: http://www.trebnje.si/. 

Vloge na javne razpise morajo biti pred-
ložene na Občini Trebnje najkasneje v roku 
30 dni po objavi omenjenih javnih razpisov v 
Uradnem listu RS.

Občina Trebnje

Na podlagi Odloka o proračunu občine Trebnje 
za leto 2006 (Uradni list RS, št. 21/05 in 18/06), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
RS (Uradni list RS, št. 13/06) in 41. člena Statuta 
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98 in 
119/05) Občina Trebnje objavlja 

JAVNI POZIV 
ZA SOFINANCIRANJE ORGANIZACIJE 

PRAZNOVANJA DNE PAVLA GOLIE 
 V OBČINI TREBNJE V LETU 2006 

1. PREDMET POZIVA 
je sofinanciranje organizacije praznovanja spo-
minskega dne Pavla Golie v občini Trebnje v letu 
2006 
Na javni poziv lahko oddajo vloge zveze in osta-
le ustanove, ki so registrirane za izvajanje kul-
turnih dejavnosti. 

2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA POZIVU:
Na poziv se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpol-
njujejo naslednje pogoje:
• imajo sedež v občini Trebnje;
• prijavljeni program mora imeti jasno konstruk-

cijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene 
druge vire financiranja;

• prijavitelji imajo zagotovljene kadrovske in 
prostorske pogoje za izvajanje programa;

• da so v preteklih letih redno izpolnjevali po-
godbene obveznosti do Občine Trebnje;

• prijavitelji niso pridobili sredstev za sofinan-
ciranje teh programov ali projektov 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 prijavljenega programa,
• izkušnje izvajalca programa (poročilo o delu v 

preteklem letu),
• finančna izvedljivost programa (racionalna in 

varčna izvedba – finančna konstrukcija).
Vrednotenje vsake popolne vloge bo izvedeno 
ob izpolnjevanju navedenih kriterijev po meri-
lu najnižja ponujena cena.

4. OKVIRNA VREDNOST 
Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v 
proračunu občine Trebnje za leto 2006 in je na-
menjena za predmet tega javnega poziva, znaša 
1.000.000 SIT. 

5. ROK IZVEDBE: 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 
2006, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo prora-
čunskih 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 finančno konstruk-
cijo programa. 
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popol-
na. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

7. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN OD-
DAJE:
Javni poziv je odprt do 20. 03. 2006. 
Vlogo dostavite ali oddajte po pošti kot priporo-
čeno pošiljko na naslov:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje z 
oznako NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI 
POZIV – DAN PAVLA GOLIE. 
Nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo ob-
ravnavane.

8. IZID JAVNEGA POZIVA:
Župan bo najkasneje v 8 dneh po odpiranju vlog 
obvestil prijavitelje o predvideni višini sofinanci-
ranja izbranega programa oz. o zavrnitvi. 
Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene 
pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne 
pravice in obveznosti glede izvedbe programa in 
glede sofinanciranja izbranega programa v skladu
s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sred-
stev.

9. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESI-
RANI 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 za-
interesirani prijavitelji dobijo na naslovu: Občina 
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.

Številka: 081-2/2006
Datum: 07. 03. 2006

Ciril Metod Pungartnik
Župan Občine Trebnje  
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Odgovor na članek

Spoštovane občanke in občani!
V februarski številki Glasila občanov je g. Alojzij Kastelic v članku 

pod gornjim naslovom na strani 3 navedel, da »dobiva pisma od Povšiča 
z žaljivo vsebino«. G. Kastelic je od mene prejel samo en dopis z deseti-
mi jasnimi vprašanji. Na vprašanja mi ni nikoli pisno odgovoril. Dopis 
ima naslednjo vsebino: (citat): »Gospodu Alojzu Kastelicu, Zagorica. 
Vrednote in cilji političnih strank in posameznikov slovenske pomladi 
v Občini Trebnje so bile, da v Občini Trebnje zgradimo družbo, ki bo te-
meljila na vrednotah kot so: delo, odgovornost, poštenje, pošteno delo 
z javnim denarjem, delovanje po predpisih, preprečevanje korupcije, 
preprečevanje pranja denarja, transparentno delo z občinskim javnim 
denarjem.« (konec citata). Nato sem mu zastavil 10 jasnih vprašanj. Kot 
vidite, dopis ni popolnoma nič žaljiv. Vprašanja izražajo resnico, dejstva 
in način njegovega slalomskega delovanja.

G. Kastelic v članku govori o rekordnem Rebalansu proračuna za leto 
2006. Štiri leta smo se nekateri mučili, da smo dopovedali in dokazovali, 
da je potrebno v Proračunu ali Rebalansu bistveno povečati sredstva 
za vodovode, čistilne naprave in drugo komunalno infrastrukturo. Kot 
dokaz je v arhivih vsa dokumentacija. Šele v tem letu, (ki je volilno leto 
2006!!?), se je nekaj premaknilo.  V drugih občinah imajo strategijo kot 
so npr. »pitna voda do zadnje hiše v občini« ali »pitna voda v zadnje 
naselje občine«.

Na predlog g. Kastelica naj bi v občini Trebnje razglasili leto 2006 
za leto varstva okolja. Po Zakonu o varstvu okolja je občina zadolžena 
za varstvo okolja in to za vsa leta. Treba je samo zagotoviti sredstva in 
zakon izvajati. Torej leto varstva okolja je vsako leto kot zakonska ob-
veznost občine. V kazenskih določbah tega zakona so za neizvajanje 
obveznosti zagrožene kazni celo do 100 milijonov tolarjev. 

Jože Povšič, Trebnje

Odgovor na članek

Sprenevedanje g. Povšiča
V februarski številki Glasila občanov na strani 4 je bil pod gornjim 

naslovom objavljen članek, ki ne izkazuje resničnega stanja. Vse važne 
zadeve, ki so bistvene za poslovanje podjetja, smo uredili. Prejeli smo 
pozitivna poročila revizorjev, dosegli smo rekordne prihodke, poslovali 
smo brez izgube, znižali smo plače na individualnih pogodbah. Revi-
zorji Računskega sodišča, pooblaščeni revizorji in ministrstva so nas 
pohvalili. 

Cene komunalnih storitev so bile predlagane že s strani prejšnje upra-
ve. S stroškovnimi cenami pa so se uskladile v letu 2003 in 2004 in od 
tedaj naprej se niso povečale. O cenah ne odloča javno podjetje, cene 
določa občina z odobritvijo države. Cena čiščenja odpadnih voda je bila 
takrat 19 tolarjev po kubičnem metru. Naj nekdo pove ekonomsko for-
mulo, kako je mogoče za tako ceno očistiti 1000 litrov umazane vode 
na čisto vodo?  Tudi za letošnje leto 2006 lahko zagotovimo, da se cene 
komunalnih storitev ne bodo povečale, saj izračuni kažejo, da prodajne 
cene pokrivajo stroškovne cene in to zaradi tega, ker smo znižali stroške 
na več področjih. Problem ostaja pri pitni vodi zaradi visokih stroškov 
vzdrževanja azbestnih in drugih starih cevi, pa še to le za 2%. Pred leti je 
štiričlanska uprava stala občane oziroma davkoplačevalce 50 milijonov 
tolarjev na leto samo za plače, sedanja uprava pa stane več kot štirikrat 
manj. Podatki iz grafa so revidirani s strani Računskega sodišča in revi-
zorjev, zato smo jih dolžni vsi upoštevati. Če bi s tako logiko prikazali 
leta za nazaj in bi iz poslovanja odšteli prejete subvencije občine za ko-
sovne odpadke in subvencije za čiščenje odpadnih voda in če bi prišteli 
nepravilno obračunane davke in prispevke s strani prejšnje uprave, bi 
bila izguba od leta 1999 do 2002 še bistveno večja. 

Izguba za nazaj ni pokrita. Večkrat smo predlagali, da če že ne bo po-
krita izguba z realnim denarjem za nazaj, naj občina vsaj pokrije izgubo 
za leto 2003 v višini 21,7 milijonov tolarjev.

Jože Povšič, direktor Javnega podjetja Komunala Trebnje

Odgovor na članek

Imenovanje NS JP Komunala 
pravilno in zakonito

V prejšnjem Glasilu občanov je bil na strani 3 objavljen članek z gor-
njim naslovom, ki je zavajujoč, zato bralci niso dobili jasne slike. Dva 
svetnika sta se pritožila nad nepravilnim postopkom imenovanja članov 
nadzornega sveta v javnem podjetju Komunala Trebnje. Sodišče je pri-
tožbo zavrnilo, ker po mnenju sodišča nista izkazala pravnega interesa 
za tožbo, ker sta pač samo svetnika. Sodišče je obrazložilo, da je varuh 
zakonitosti v občini župan in bi se zato moral pritožiti župan. Ravno tu 
pa je cokla, saj je ravno župan na seji občinskega sveta nezakonito, brez 
dnevnega reda, na hitro predlagal imenovanje članov nadzornega sveta. 
Izkoristili so odsotnost že pokojnega svetnika g. Metelka in pridobljen 
glas g. Kastelica. Niso upoštevali Zakona o lokalni samoupravi, Statuta 
Občine Trebnje, poslovnika Občinskega sveta in celo ne Ustave RS. V 
to se sodišče zaradi ugotovljenega neizkazanega pravnega interesa nato 
ni spuščalo. Sklep bi sodišče odpravilo, če bi se pritožil župan. Tako so 
v nadzorni svet izglasovali enega člana iz LDS, dva iz DeSUS-a in enega 
iz SMS. Odvetniki in pravniki so jasno povedali, da je javno podjetje 
v lasti občine Trebnje, skupščino podjetja predstavlja občinski svet, ki 
je kolektivni organ. Občinski svet je sestavljen iz svetniških skupin 
glede na volilni rezultat, zato mora biti temu primerno sestavljen 
tudi nadzorni svet javnega podjetja. Sedaj je sestavljen tako, da ima 
DeSUS glede na volilni rezultat samo dva svetnika v občinskem svetu 
in kar dva člana nadzornega sveta v javnem podjetju, SMS pa ima samo 
enega svetnika v občinskem svetu in enega člana v nadzornem svetu. 
Svetniške skupine NSi, SDS in SLS imajo uradno enajst svetnikov v ob-
činskem svetu in nobenega člana v nadzornem svetu javnega podjetja. 
Naj bralci razsodijo, če je tako prav. Leve stranke, predvsem LDS in 
Kastelic delajo sedaj ravno tisto, nad čemer so se še pred kratkim pri-
toževali, dokazi so v zapisnikih. 

 Občinski odbor SDS Trebnje

Pustno rajanje 
»vrtičkarjev«
Mlade pustne maškare vrtca iz Trebnjega na obisku 
pri županu občine

Pustni torek v Trebnjem je bil bolj »nepustni«, saj je bilo ma-
škar le toliko, da si jih lahko preštel na prste ene roke.  Čas, ko 
se lahko sprostijo naše zavore vsakodnevnega življenja in se pre-
pustimo svoji domišljiji, ko lahko za kratek čas postanemo drug 
človek, drugo bitje je za nami. Žal ga vse premalo izkoristimo, saj 
strokovnjaki pravijo, da je vselje in smeh pol zdravja.  Letos so 
nas razočarali tudi kurenti, ki jih v Trebnjem, kljub že nekaj letni 
tradiciji nismo videli. Ker ji ni bilo, tudi ni bilo prvih znanilcev 
pomladi,  kar se je pokazalo v veliki količini na novo zapadlega 
snega.

Toda otroci in vzgojiteljice vrtca v Trebnjem niso pozabile na 
ta lepi čas norčij, ki lahko marsikateremu otroku pusti lep spo-
min na mladost. Na pustni torek so nepričakovano »okupira-
li« prostore občine in z obiskom presenetile tudi župana Cirila 

V Mokronogu letos že 5. karneval zapored

Športnik leta 
Trebanjska športna zveza  je za letoš-

njo prireditev Športnik leta pripravila 
zanimiv spektakel, ki so ga glasbeno bo-
gatili Stil kvartet Trebnje, Dvojčici z Ja-
nezom ter Werner in Brigita, sicer pa še 
podžupan občine Trebnje gospod Jože 
Jevnikar,  poslanec Državnega zbora 
magister Franc Žnidaršič ter eminentni 
gost prireditve  svetovni prvak v gimna-
stiki Mitja Petkovšek.  in polna dvorana 
obiskovalcev Kulturnega doma Trebnje, 
ki so letošnjega 16. februarja z navdu-
šenjem spremljali razglasitev najboljših 
športnikov oz. športnic preteklega leta 
v občini Trebnje. Po izboru Komisije za 
izbor in podeljevanje priznanj najbolj-
šim športnicam oz. športnikom, ki ji 
predseduje Boštjan Kolenc in je hkrati 
tudi predsednik Športne zveze Trebnje, 
je športno nagrado Športnik leta 2005 
v občini Trebnje prejel Matej Glivar (2 
krat 1. mesto na državnem prvenstvu v 
atletiki in udeležba na mladinskem sve-

Z leve proti desni Boštjan Kolenc, Matej Glivar, Lana Grandovec, predstavnik 
Moto kluba Mitas Fortuna Trebnje, Matej Petkovšek, podžupan Jože Jevni-
kar. ( Foto Boršnar )

Foto Borut Dvornik

Jan Opara 
državni prvak v 
šahu do 10. let

V Murski Soboti je od 26.2.2006 do 4.3.2006 
potekalo mladinsko državno prvenstvo v šahu.

Udeležila sta se ga tudi dva člana Šahovskega 
kluba Trebnje, in sicer v konkurenci do 10 let 
Jan Opara iz Trebnjega in v konkurenci do 12 

let Aleš Brcar iz Šentruperta, ki sta si pravico 
nastopa pridobila z uspešnim nastopom na re-
gijskem prvenstvu.

Velik uspeh je z osvojitvijo prvega mesta v 
konkurenci do 10 let dosegel devetletni Jan 
Opara, ki je vodil skozi celo tekmovanje in na 
koncu zanesljivo postal državni prvak. Uspeh 
je še toliko večji, če vemo, da je sodeloval v 
konkurenci, kjer so tekmovali tudi igralci, ki so 
leto dni starejši in Jan bo tudi drugo leto naslov 
branil v isti kategoriji. Kot državni prvak, si je 
pridobil tudi pravico nastopa na mladinskem 
svetovnem prvenstvu, ki bo poleti v Rusiji.   

Klubski uspeh je z osvojitvijo osmega mesta 
v konkurenco do 12 let dopolnil Aleš Brcar.

Ti uspehi dokazujejo dobro delo z mladimi 
v klubu, saj si mladi pridobivajo znanje in na-
birajo potrebne izkušnje tudi na mladinskih 
treningih in tekmovanjih, ki potekajo v Šen-
trupertu in so množično obiskani, kar dokazu-
je velik interes za šah med mladimi v trebanjski 
občini.

Predsednik ŠK Trebnje
Andrej Brcar   

Pungartnika. Njihov prijetni živžav je na župana deloval zdra-
vilno, saj se je prešerno nasmejal »norčijam« klovnov in drugih 
maškar. Pa tudi »mrkim občinarjem«  se je za nekaj časa na ob-
razu pojavil nasmeh. 

Turistično društvo Mokronog je na pustno nedeljo organiziralo 
že 5. tradicionalno predstavitev pustnih mask z naslovom 
Mokronog skozi čas. Korenine nekdaj tradicionalne Larfarije 
so med Mokronajzarji ponovno pognale in se iz leta v leto bolj 
razraščajo. Člani turističnega društva so k sodelovanju pritegnili 
različna društva, predvsem gasilce iz Mokronoga, Sv. Roka in  
Sv. Križa, kolesarsko društvo Dolenjska balanca, konjeniško 

društvo Viktorija, OŠ Mokronog, in vaške skupnosti Sv. Vrha, 
Prelog in Ribjeka, ter vsakoletne goste »Oldtajmerje« iz Tržišča. 
Čarovnica in Bedanc, ki sta program duhovito povezovala, sta po 
nastopu mažoretk in gostujoče trebanjske godbe predstavila kar 
26 skupinskih in samostojnih mask. Obiskovalci so na sprehodu 
skozi čas spoznali naše prednike-   jamskega človeka in skupino 
Keltov, trepetali so pred zloglasno inkvizicijo, občudovali grajsko 
gospodo in se sprehodili čez mokronoški sejem, številne gostilne 
in pokukali za zidove mokronoškega sodišča. Pestra zgodovina 
kraja in turistična ponudba je ponovno privabila mogotca Kalina 
in maršala Tita s soprogo Jovanko v spremstvu pionirčkov. 
Nedeljsko popoldne sta na mokronoški TV komentirala 
Lado Bizovičar in prikupna Anja... Aktualne teme s ptičjo 
gripo,mirovna posredovanja v Darfurju ter vojaški inštruktorji 
na poti v Irak, niso ostale prezrte, prav tako ne krofi, ki so jih
peki še vroče ponujali številnim obiskovalcem. Norčavost 
pusta, predvsem pa njegovo poslanstvo, da prežene zimo in 
poskrbi za rodovitnost zemlje, je letos na karneval privabila tudi 
Mokronožca. Prebivalcem nove občine, Trebel-najzarjem in 
Mokro-belanom je zaželel dobro letino, škrat z velikimi bosimi 
nogami pa je bojda zagrešil tudi tiskarsko napako v potnih listih 
republike Nassenfues, ki so jih udeleženci prejeli ob vstopu v 
republiko of mokra noga. 

tovnem prvenstvu), Lana Grandovec 
(8. mesto na mladinskem svetovnem 
smučarskem prvenstvu), ekipa Moto 
kub Mitas Fortuna Trebnje (2. mesto 
na državnem prvenstvu). 

Športni znak Trebnjega za leto 2005 
so prejeli: Maja Vtič (smučarski sko-
ki 1. mesto na državnem prvenstvu), 
Damjan Vtič (nordijska kombinacija,  
9. mesto na mladinskem svetovnem 
prvenstvu, točke za svetovni pokal, 
kandidat za OI), Sebastjan Skube (za-
služen član rokometne ekipe, ki je 
dosegla 4. mesto v 1. mladinski ligi), 
Vanja Brodnik (1. mesto na državnem 
mladinskem prvenstvu), ženska ekipa 
Kegljaškega kluba Trebnje (državno 
prvenstvo v borbenih igrah). Nagrado 
Športna plaketa Trebnjega so podelili 
Martinu Hočevarju za dolgoletno delo 
na področju športa. 

Za uspešno prireditev gre pripisati 
zasluge organizacijskemu odboru pri-
reditve,  na čelu z Miranom Jurakom 
in Niku Borštnarju kot povezovalcu 
prireditve.                                       M. F.
     
    



GLASILO OBCANOV 15.02.2006 C M Y K 7

Glasilo občanov7 7

Vabljeni
na

RAZSTAVO
ročnih del

upokojenk - članic
Društva upokojencev Mirna

Ogled je možen v prostorih časopisne čitalnice
Knjižnice Pavla Golie Trebnje od 6. do 18. marca 2006.

Razstava je postavljena v počastitev
dneva žena.

Udeleženke (iz Laškega, Logatca, Dobove, Kranja, Radeč, Treb-
njega) plesnega seminarja mažoret z mentorjem Mihom Lam-
pičem iz Ljubljane, ki je potekal 18. februarja v mirnski športni 
dvorani v organizaciji trebanjske območne izpostave Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti ter v sodelovanju z Mažoretno 
twirling zvezo Slovenije. 

Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje. Uredniški odbor: Stane PEČEK (glavni in odgovorni urednik), Mojca FEMEC, Miro HRENK, Dušan MEŽNARŠIČ, Jože POVŠIČ, Gregor 
ROGELJ, Valerija ŠKET JARM, Polona TRATAR in Ivanka VIŠČEK. Grafična realizacija TOMOGRAF, Tomo Cesar s. p., Novo mesto. Naklada 6200 izvodov, ki se razdelijo brezplačno vsem gospodinj-
stvom in podjetjem v občini Trebnje. 

Ena od dveh počitniških delavnic je potekala tudi lončarska de-
lavnica pod mentorstvom Vesne Majes. Izdelovali so obredne 
maske na temo Trdinovih Bajk in povesti o Gorjancih. 

Pri gasilcih sta meseca januar in februar čas za pregled dela pre-
teklega leta in postavitev nalog za tekoče leto tako pri članih 
kot pri mladini. Tudi gasilska mladina iz Trebnjega je na zboru 
mladih opravila isto. Sprejeli so ambicioznem program, še naj-
bolj vzpodbuden pa je podatek, da so sprejeli 25 novih članov 
gasilske mladine. Torej, trebanjskemu društvu se ni bati za pod-
mladek. 

Gledališka skupina KD Šentrupert se je v soboto, 4. marca, pred-
stavila z novo gledališko predstavo, Greva lahko na morje, avto-
rice in režiserke Ane Rokvič. Predstavo bodo še kar nekajkrat 
ponovili, tako da si jo bodo ljubitelji gledališča lahko ogledali.

Na pustni torek so nas skoraj na vsakem koraku presenetile do-
miselne maškare. Še najbolj simpatične so bile maškare iz naših 
vrtcev. 

V okviru Prešernovanja na Čatežu so poleg proslave z bogatim 
kulturnim programom domačih skupin in glasbenih gostov 
Glasbene šole Trebnje pripravili še zanimivo razstavo ročnih del 
iz slame (na sliki) in izdelkov iz fimo mase ter gline.

Med počitnicami je v učilnici CIK-a trebanjska območna izpostava JSKD organizirala dve različni delavnici. Lutkovna skupina pod 
mentorstvom Tatjane Grabrijan je pripravila lutke in lutkovno predstavo Volk in kozlički, ki so jo zadnji dan delavnic predstavili 
varovancem Vrtca Trebnje.

Romi praznujejo
8. april, svetovni dan Romov. Osrednja prireditev v Trebnjem. 
V avli kulturnega doma bo prikazana razstava iz življenja Ro-
mov

Predsedstvo Zveze Romov Slovenije je Občino Trebnje in s tem 
Kulturno društvo Romano drom iz Hudej, izbralo za organiza-
torja osrednje proslave ob svetovnem dnevu Romov. Prireditev se 
bo odvijala 31. marca s pričetkom ob 15 uri v Kulturnem domu 
Trebnje. Na njej bodo nastopale skupine romskih kulturnih dru-
štev iz vse Slovenije, seveda pa se na nastop pripravlja tudi doma-
če društvo Romano drom.  

Na prireditev so vabljeni vsi občani, ki jih zanima ples in glasba 
Romov.

Počastitev praznika 
vseh žena

Ob osmem marcu, dnevu, ko praznujejo gospe, gospo-
dične, žene … ne le pri nas, temveč po vsej Evropi, so ta dan 
počastili tudi na Mirni. Člani gledališke skupine pod vod-
stvom učiteljice Dragice Hazdovac z OŠ Mirna so pripravili 
dramsko igrico  z naslovom Mojca Pokraculja. Šest deklet 
četrtega razreda je odlično odigralo svoje vloge, za kar jih je 
na koncu tudi nagradilo občinstvo z dolgim aplavzom. Vse 
čestitke pa gredo tudi njihovi mentorici, Dragici Hazdovac, 
ki se je z dekleti trudila in jih pripravila na gledališki nastop 
ter poskrbela za simpatično sceno in kostume. Po pravljici 
pa je nastopila Jerca Mrzelj s kitaro in kot je sama povedala, 
je bila pravzaprav darilo Zveza borcev Dobrnič ob medna-
rodnem dnevu žensk.

P.T. 

Vabilo
Vabimo Vas na kulturno prireditev ob materinskem dnevu, ki bo 
25. marca ob 19. uri v Kulturnem domu Trebnje. Nastopili bodo 
učenci OŠ Šentvid pod mentorstvom Marte Steklasa, v nadalje-
vanju večera pa Vas bo zabaval Andrej Šifrer. Vstopnine ni.             

Kulturno društvo Trebnje
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Čebelarstvo - 
poezija kmetijstva

Splošno znana je ocena strokovnjakov, da je čebela bolj koristna živalca za 
opraševanje žužkocvetnega bilja, kakor pa z nabiranjem žlahtnih pridelkov. 
In to desetkrat bolj! Takšno oceno je narekovala v najožjem pomenu bese-
de – ajda. Pišem v preteklem času, kajti danes ajda ne predstavlja več stebra 
ljudske prehrane, kakor v časih, ko je v teh krajih pospeševal čebelarjenje in 
kmetijstvo velemož kmetijskega napredka v Trebanjski dolini Lanšperški go-
spod Peter Pavel Glavar.

V okviru fiziokratskega gibanja, ki uči, da največ gospodarskih dobrin iz-
vira iz zemlje, je učeni Peter Pavel bistrovidno ocenil, da sta strd in ajdova 
kaša tisti dobrini, ki ne le da zagotavljata večinskemu prebivalstvu njegove 
gospoščine ustrezno bogat jedilnik, pač pa tudi prve svetle denarce, kot prva 
in najzanesljivejša izvozna artikla. Koliko ajdove kaše se je izvozilo v Solno-
grad nimamo podatkov, iz kronike cesarske tehtnice v Ljubljani pa izvemo, da 
se je v letih 1753 in 1754 stehtalo (in kajpak tudi izvozilo oz. prodalo) 593.975 
funtov, to je 332.626 kilogramov medu. Kaj je to pomenilo za izmozgane pod-
ložnike si lahko samo predstavljamo!

Nič čudnega, če je prefinjeni gospodarstvenik Peter Pavel Glavar usmeril
svoja prizadevanja za pospeševanje kmetijstva v pridelovanje teh dveh dobrin, 
dasiravno je to počel v stalni dilemi kaj je pomembnejše: ajda ali čebele? In še 
danes ne vemo ali so podložniki sejali ajdo zaradi čebel, ali gojili čebele zaradi 
ajde? Sožitje med ajdo in čebelo je bilo tako pristno, da si enega brez drugega 
težko predstavljamo …!

Brez enega ali drugega naša domovina ne bi bila tako mikavna, po kateri so 
naši kmečki fantje na frontah daleč od nje s pesnikom tako hrepeneli:
»Mati, kruha mi pošljite ajdov hleb,
oče, od medu mi dajte sat prelep,
sestra, s travnikov poveži šop cvetov,
tam od križa mi pošljite blagoslov…« (Cvetko Golar)

In kaj bi po vsej verjetnosti sloveči mislec Peter Pavel Glavar svetoval slo-
venskim čebelarjem danes? Danes, ko smo z intenzivnim kmetijstvom doma-
la povsem opustili pridelovanje ajde? In ko so nam razne bolezni razpolovile 
število čebeljih družin?

Pospeševanje čebelarstva je potrebno prilagoditi novim izzivom, ki se nam 
ponujajo v gospodarstvu s poudarkom na opraševalni vlogi čebel. Na plan-
tažo sadnih dreves ne bi čebelar pripeljal čebel zaradi pridelka medu, pač pa 
bi mu plantažar plačal določen znesek za opraševanje. S tem bi si izboljšal 
pridelek, čebelar pa bi imel v tem znesku reden dohodek brez tveganja na 
letino. Isto velja za pridelovalce žužkocvetnih poljščin: stročnic, oljaric, detelj 
in podobno. Prav posebno korist od opraševanja bi imelo turistično gospo-
darstvo z najžlahtnejšim »pridelkom« pisanega cvetja v okolici letovišč, ki bi 
razveseljevale oko prirodnih lepot žejnega turista. In tak turist bi ponesel v 
svet sloves cvetoče dežele, v katero se bo rad vračal. Lastnik letovišča bi rad 
plačal čebelarju, ki bi pripeljal v okolico čebele, da bi mu oprašile čimveč cvet-
ja v okolici.

Na oblastnikih je, da del denarja, ki ga namenjajo sadjarjem za kakovostnej-
ši pridelek, poljedelcem za večji pridelek krmnih rastlin in turističnim delav-
cem za večji obisk turistov, dodelijo tudi čebelarjem, da bi namnožili dovolj 
čebeljih družin za servisiranje teh dejavnosti.

Čebelar: Lojze Kastelic, ČD Trebnje

  OBVESTILA 
Kmetijsko svetovalne službe Trebnje

Obveščamo vse vlagatelje, ki želijo v tem letu uveljavljati kmetij-
ske subvencije 2006, da bodo predhodno vabljeni na individualni 
elektronski vnos zbirne vloge 2006. Glede na veliko število poten-
cialnih vlagateljev, (po podatkih ARSKTRP okoli 1600) prosimo 
vse vlagatelje, da dosledno upoštevajo termin, določen na vabilu. 
Prestavljanje datuma pride v poštev le v primeru višje sile (bolezen, 
smrt). Predpogoj je, da takoj po prejemu obvestila sporočite odpo-
ved na tel: 07/346 06 70

Za vse vlagatelje je letos obvezen elektronski vnos zbirne vloge 
2006, ki se izvaja na Izpostavi Kmetijsko svetovalne službe Treb-
nje. 

Ob prihodu na izpolnjevanje subvencijskih vlog, prosimo, da se 
držite navodil na Vabilu za elektronski vnos zbirne vloge 2006, ki 
ste ga že ali ga boste še prejeli po pošti.

Vse spremembe GERK-ov (premiki, prekrivanja, zamenjave) je 
možno dopolniti samo na Upravni enoti Trebnje najmanj en dan 
pred vnosom vloge.

TESTIRANJE ŠKROPILNIC
Obveščamo vas, da zbiramo prijave za testiranje škropilnic do 30. 
marca 2006.
Zbiramo tudi prijave za začetni tečaj FFS, ki bo potekal od 3.do 5. 
aprila 06.

SEDAJ JE PRAVI ČAS ZA ANALIZO VZOR-
CEV ZEMLJE
Obveščamo, da zbiramo vzorce zemlje tudi v času vlaganja sub-
vencijskih vlog, za analizo vsebnosti hranil v tleh. Po veljavni za-
konodaji je potrebno redno spremljati založenost tal s hranili na 
vseh enotah rabe (en vzorec zemlje na enoto rabe v petih letih). 
Priporočamo odvzem vzorcev pred spomladanskim gnojenjem.

PRIPRAVIL:  Dipl. ing. zooteh. Gregor Rogelj

 Novosti pri izvajanju 
projekta GERK

 V zvezi z nadaljnjim izvajanjem projekta GERK (grafič-
ne enote rabe zemljišč kmetijskih gospodarstev) Upravna 
enota Trebnje obvešča vse nosilce kmetijskih gospodarstev, 
ki morajo odpraviti pomanjkljivosti ali vnesti spremembe 
na GERK-ih, da so na Upravni enoti Trebnje kot kontaktne 
osebe, zadolžene za naročanje in usklajevanje GERK-ov,  
določene naslednje osebe:

 Kontaktna oseba:
 Matjaž DIMNIK
 Tel. št. 07/34 82 287
 Elektronski naslov:matjaz.dimnik@gov.si
 Namestnica kontaktne osebe:
 Darinka Mlakar-Korpar
 Tel. št. 07/34 82 258
 Elektronski naslov: darinka.mlakar-korpar@gov.si

 Hkrati vas obveščamo, da je v zvezi z nadaljnjim potekom 
projekta GERK Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano pripravilo naslednje:

 obvestilo nosilcem kmetijskih gospodar-
stev, ki morajo odpraviti pomanjkljivosti 
ali vnesti spremembe na GERK-kih

 Podatke morate obvezno uskladiti najkasneje en dan pred 
elektronskim vnosom zbirne vloge za subvencije 2006.

 Za termin usklajevanja GERK-ov (Grafičnih enot Rabe Kme-
tijskih gospodarstev) se vnaprej dogovorite:

 -do 28.02.2006 na instituciji, kjer ste že do sedaj urejali GERK-
e (Upravna enota, Kmetijsko svetovalna služba, Geodetska 
uprava, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, Zavod za gozdo-
ve Slovenije),

 -od 01.03.2006 dalje na Upravni enoti, zakupniki zemljišč 
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov pa  na Skladu.

 Opozarjamo predvsem na:
 ZAČASNE TRAVNIKE IN NJIVE:
 • vsa zemljišča, ki so začasno zasejana s travo ali travno de-

teljnimi mešanicami, morajo imeti vrsto dejanske rabe 1130 
- Začasni travnik;

  •vsa zemljišča, na katerih nameravate uveljavljati poljščine, 
morajo imeti vrsto dejanske rabe 1100-Njiva ali 1160 - Hme-
ljišče, če je v premeni;

 NOVE LETALSKE POSNETKE na določenih območjih, zara-
di katerih lahko pride do odstopanj, kjer so se GERK-i vriso-
vali še po starih letalskih posnetkih;

 ODSTOPANJA GERK-ov zaradi vnosa po digitalnem katastr-
skem načrtu.

 Pozivamo vas, da preverite podatke o GERK-ih na grafičnih
predlogah, ki ste jih prejeli na dom kot grafični del predtiska
za subvencije 2006 in podatke čimprej uredite. Podatki so do-
stopni tudi v spletni aplikaciji GERK IN RABA: pregledoval-
nik podatkov na naslovu: http:\\rkg.gov.si\GERK\.

Kakovostno osnovnošolsko izobraževanje 

3. zimski 
planinski 
pohod na 
Vrhtrebnje

V soboto, 21.01.2006, so imeli učenci – čla-
ni planinskega krožka OŠ Trebnje in podru-
žnic, skupaj z mentoricama in vodniki, 3. pla-
ninski pohod. Tokrat je bil cilj Vrhtrebnje. 

Pohodu smo se, tako kot vedno, pridružili 
tudi starši naših nadebudnih planincev. Zbra-
li smo se na železniški postaji v Trebnjem in 
se podali na pot. Dan je bil lep, sončen  in 
hladen. Pot je potekala mimo trebanjskega 
gradu, mimo Male jame in nato s krajšim po-
stankom naprej do Vrhtrebnjega. Na neka-
terih delih je bilo strmo in poledenelo, zato 
previdnost ni bila odveč. 

Ko smo osvojili vrh, smo najprej izpolnili 
in žigosali dnevnike, nato pa smo se spustili 
do planinskega doma. V planinskem domu 
nam je g. Rudi skuhal pravi planinski čaj, s 
katerim smo si ogreli premražene kosti, obe-
nem pa smo iz naših nahrbtnikov izbrskali 
malico in jo z užitkom pojedli.

Vodnica Marjeta je podelila priznanja za 
opravljene planinske pohode, za uspešno 
opravljeno planinsko šolo in za tekmovanje 
iz orientacije za Trdinov pokal. Planinskim 
vodnikom, predvsem ga. Martinčič in g. Ša-
leharju ter našima mentoricama planinskega 
krožka smo se zahvalili za odlično vodene 
pohode.

Med potjo smo se ustavili pri Brezovarje-
vih na Repčah, kjer so nas prijazno pogostili. 
Domov pa smo se vrnili rahlo utrujeni, ven-
dar zadovoljni. 

Naši mladi planinci imajo pred vsakim po-
hodom natančno določen cilj. Dosežen cilj 
pa je obenem tudi velika nagrada za trud, ki 
ga prikažejo na pohodih. Starši se jim zelo 
radi pridružimo, saj je v njihovi družbi vedno 
veselo. Prav zato pa si želimo, da bodo naši 
dobri organizatorji pod streho spravili še več 
tako uspešnih pohodov.

Bojana Koštal Svet

Poslanka Marjeta Uhan je v četrtek, 9. 2. 2006,  organizirala 
in vodila okroglo mizo na temo Kakovostno osnovno izobra-
ževanje otrok in zagotavljanje enakih možnosti za vse otroke. 
Okrogle mize so potekale v Šentrupertu, Dolenji Nemški vasi in 
v Dobrniču. Gosta okrogle mize sta bila državna sekretarka dr. 
Alenka Šverc in g. Emanuel Čerček, vodja investicij na Ministrt-
vu za šolstvo in šport. 

Na vseh treh lokacijah je bil velik obisk, saj so se je udeležili ne-
kateri občinski svetniki, podžupana občine Trebnje, direktor ob-
činske uprave, predsedniki KS 
in člani svetov KS, člani svetov 
staršev, ravnateljici OŠ Trebnje in 
OŠ Šentrupert, pomočnici ravna-
teljice, vodji podružničnih šol in 
učitelji ter predstavniki medijev. 

V prvem delu je spregovorila 
državna sekretarka o kakovost-
nem izobraževanju otrok, ki te-
melji na vzgoji in izobraževanju, 
ki je posebna skrb države in zato 
tudi velika sredstva vlagata v šol-
stvo tako lokalna skupnost kot 
država. 

Predvideva se reforma sredne-
ješolskega izobraževanja in iz-
boljšave na področju osnovnega 
izobraževanja. Nekaj razprave je 
bilo namenjeno predvideni spre-
membi na področju nivojskega 
pouka. Več avtonomije bo dano 
šolam, kar pomeni, da se bo šola 
sama odločala o načinih izvajanja 
nivojskega pouka.

Drugi del razprave pa je bil namenjen investicijskim vlaganjem 
na področju šolstva v občini Trebnje, konkretno šolam, na katerih 
je potekala okrogla miza. G. Čerček je dejal, da bo država še vnaprej 
vlagala v investicije, ki so upravičene in se med drugim kaže po-
zitiven trend otrok, kot tudi povsod, kjer se kažejo interesi lokalne 
skupnosti, da vlagajo v šole, ki imajo za kraj izreden pomen. 

V razpravo so se vključevali predstavniki krajevnih skupnosti, šol 
in starši z vprašanji in konkretnimi potrebami, na katere so odgo-
varjali predstavniki Občine Trebnje in ministrstva. Dr. Šverčeva je 
poudarila, da je lokalna skupnost odgovorna za pripravo dokumen-
tacije in načrtovana vlaganja, medtem ko ministrstvo le sofinancira

del investicije. 
Sprejeti so bili sklepi, da se v letošnjem letu pripravi vsa potrebna 

dokumentacija in kandidira prihodnje leto na razpis ministrstva. 
S strani ministrstva je bilo obljubljeno, da so pripravljeni sode-

lovati z občino pri pripravi dokumentacije (DIP), vendar zaenkrat 
nimajo na ministrstvu tovrstne dokumentacije, iz katere bi bila raz-
vidna potrebna vlaganja, imajo pa evidentirane potrebe po vlaga-
njih že iz leta 1999. 

IV

PRISPEVKE ZA NASLEDNJO ŠTEVILKO GLASILA OB-
ČANOV SPREJEMAMO DO 3. aprila 2006 NA NASLOV: 
glasilo.obcanov@trebnje.si
ali: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8230 Trebnje, 
s pripisom ZA GLASILO OBČANOV

Anonimnih prispevkov ne objavljamo.
Nenaročenih prispevkov in fotografij ne vračamo.


