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Članke in oglase za naslednjo številko Dobrčana 
pričakujemo do 12. maja 2008, po možnosti 
na elektronskem mediju (disketi, CD-ju ipd.) 
ali na naslov elektronske pošte: 
obcina@dobrna.si.

Velika fotografija na naslovnici: Nasmejane pustne maske
otrok OŠ Dobrna s pustne povorke na Dobrni.
Mala fotografija na naslovnici: Karateist Jernej Škoflek.

POMLADNI UTRIP
Dnevi se počasi, vendar občutno daljšajo. Sonce dobiva svojo moč, 
zato dnevi kar kličejo, da jih izkoristimo za izlete v naravo. Prav 
tako so se dela na poljih začela mnogo prej kot druga leta, ko je 
naravo v tem času prekrivala še snežna odeja. Želimo si lahko 
samo, da nam zima ne bo pokazala zob takrat, ko bomo to naj-
manj pričakovali. 
Od zadnje številke Dobrčana se je nabralo kar nekaj dogodkov, o 
katerih pišemo v tej številki. Želimo vam prijetno branje. 

Zdenka Kumer

Ledeni zvončki v Dobrnici

Teloh - znanilec pomladi

Bile so včasih Daje ...
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Pomlad je čas, ko se svet po dolgi 
»zimi« ponovno prebuja v mnogih 
pojavnih oblikah in v vsej veličini 
svojega stvarstva. Drage občanke in 
občani, želim, da se v teh pomladnih 
dneh del tega življenja, v čim večji 
meri,  dotakne tudi Vas. 

Velika, starodavna, drevesa (hruške, 
jablane, orehi, lipe, hrasti, kostanji, 
itd.) na markantnih lokacijah; na 
obronkih jas in domačij niso samo 
drevesa z veliko lesno maso, pred-
vsem so to drevesa, ki imajo svojo 
zgodovino, imajo dušo in imajo svojo 
zgodbo. Vsa ta drevesa dajejo podobo 
naši kulturni krajini in nas razvajajo v 
vsej svoji veličini in lepoti spomladi, 
poleti, jeseni in pozimi. Spomladi nas 
navdihujejo njih vonjave in cveto-
vi, v poletni pripeki nas razvajajo z 
žvrgolenjem ptic, s prijetno klimo in 
senco, itd. Življenje naših prednikov, 
minuli čas in dogodki v njem so moč-
no povezani s temi drevesi z našega 
podeželja. Svojega doma, nedeljskega 
druženja in drugih dogodkov iz mla-
dosti in življenja pod krošnjami dre-
ves na domačiji nikoli ne izbrišemo iz 
spomina. Trajno nas vežejo na dom in 
rodno grudo.
Spoštljiv odnos naših prednikov do 
teh dreves je botroval,  da so se 
ohranila in da jih lahko danes mi tako 
doživljamo. Spoštovane občanke in 
občani, naj bo ta odnos naših pred-
nikov tudi naša obveza, da te značil-
nosti našega podeželja ohranimo, da 
morda tudi sami kakšnega posadimo, 

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI!

BESEDA ŽUPANA

da mu damo vsebino in zgodbo lepe-
ga doma, ki se ga bodo naši otroci radi 
spominjali, ko bodo stari, in tako se naj 
nadaljuje … iz roda v rod …

Ob ohranjanju identitete podeželskega 
kraja ter Dobrni lastne naravne in kul-
turne dediščine smo veseli sprememb 
in gradnje v prostoru in v tej vezi tudi 
pozitivnih demografskih trendov v ob-
čini v zadnjih letih. Izgradnja 48 novih 
stanovanjskih enot v centru v letu 2007 
je bila v tem pogledu dobra naložba. 
Zelo pa je pomemben velik interes za 
individualno gradnjo, ki v občino privab-
lja novo energijo ali pa omogoča našim 
rojakom vračanje k lastnim koreninam, 
v svoj rodni kraj. Vseh smo veseli in 
vsem še enkrat iskrena dobrodošlica.  

V septembru preteklega leta je med 
drugimi tudi Občino Dobrna prizadela 
poplava in povzročila veliko škodo na 
javni infrastrukturi, na nekaterih objek-
tih in v šoli ter na kmetijskih in drugih 
površinah. 
Mnogi se v tej zadevi obračate na ob-
čino za povračilo škode. Zato želimo 
po tej poti pojasniti dejansko stanje in  
možnosti, ki jih imamo vsi skupaj. Ob-
čina Dobrna je ob poplavah, skladno z 
navodili Ministrstva za Obrambo,  popi-
sala vso nastalo škodo na javnih objek-
tih in  javni infrastrukturi, popisali smo 
tudi vso drugo vidno škodo v občini. K 
prijavi  nastale škode smo povabili tudi 
naše občane ter pravne osebe. Tako je 
nastala skupna evidenca škode po po-
plavah. Glede na vrsto evidentirane 
škode so bili seznami posredovani mi-
nistrstvom, ki so pristojna za povračila 
nastale škode, skladno s prejetim pro-
gramom vlade RS. V okviru tega pro-
grama lahko Občina Dobrna uveljavlja 
le delna povračila stroškov za sanacijo 
javne infrastrukture kot so ceste, vodo-
vodi itd.  Povračila za sanacijo škod na 
kmetijskih zemljiščih ter drugem pre-
moženju pravnih in fizičnih oseb obči-
na ne more uveljavljati, in zato tudi ne 
izvajati. 

Gledano na plazenje tal, ki ga povzroča-
jo večja deževja  in neurja spada, Obči-
na Dobrna med bolj ogrožena podro-
čja. Tako je neurje v novembru 1998 na 
območju Občine Dobrna povzročilo 

veliko škode na vodotokih in cestah 
ter sprožilo tudi precej plazov. Med 
drugimi se je v tem času aktiviral tudi 
plaz na lokalni cesti Dobrna–Lovska 
koča pri Zabukovnikovih na Klancu. 
Občani sprašujete, kdaj bo plaz na tej 
cesti saniran.
Občina Dobrna je za navedeni plaz 
že pred leti pripravila projekt sanaci-
je plazu. Vseskozi si tudi prizadevamo 
najti možnost sanacije tega trenutno 
mirujočega plazu v Klancu nad Do-
brno. V tem času so se v državi zgodili 
nekateri veliki plazovi in nesreče, kot 
je bil Mangart, Posočje, itd …, ki so 
morali biti prioritetno obravnavani 
zaradi velikih žrtev in nevarnosti za 
ljudi in njihovo premoženje. 
Navedeni plaz in tudi vsi ostali plazovi 
v občini so evidentirani, za nekatere 
(plaz Zabukovnik v Klancu in  plaz 
Matjak v Zavrhu) smo že pripravili 
potrebne projektne rešitve. Trudimo 
se dogovarjati z ministrstvom, da bi 
navedene plazove realizirali čim prej. 
Žal pa se nam dogajajo vedno nova 
neurja in poplave, ki povzročajo ved-
no novo škodo in plazove, ki ogro-
žajo varnost cest, prometa, ljudi in 
premoženja. Zato moramo glede na 
dejansko ogroženost in nevarnost 
za ljudi usklajevati tudi prioritete. 
Tako je poplava v septembru 2007 
v občini povzročila veliko škode na 
javni cestni infrastrukturi in sprožila 
tudi nekaj novih plazov, ki jih mora-
mo sanirati pod nujno, saj ogrožajo 
promet in varnost ljudi. Tako smo 
v zadnjem času sanirali dva plazo-
va, enega v Klancu pri Cesarju, ki je 
ogrožal cesto, vodovod in dostop do 
domačij na tem območju, ter drugega 
v Zavrhu pri Hrovatovih, ki je ogrožal 
edino pot do doma petim gospodinj-
stvom. Na občini trenutno priprav-
ljamo projekte za sanacijo plazov in 
škode, povzročene ob poplavah 2007 
na javni infrastrukturi. Za sanacijo te 
bo potrebno v prihodnje zagotoviti 
tudi precej velika sredstva. Ob tem si 
bomo prizadevali, da bi tudi plaz na 
cesti Dobrna–Lovska koča, pri Zabu-
kovnikovih, uspeli sanirati čim prej.

Ob intenzivnem dogajanju v občini 
ter omejenih proračunskih sredstvih 
je delo v občini zelo dinamično. Ob 
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KONFERENCA MLADIH KMETOV 
EVROPSKE UNIJE NA DOBRNI

izvajanju vseh osnovnih nalog za naše 
občane vseskozi pripravljamo različ-
ne projekte (od idej do gradbenega 
dovoljenja) ter iščemo možnosti pri-
dobivanja dodatnih sredstev za reali-
zacijo teh projektov. Predvsem zna-
nje in ljudje,  pripravljenost projektov 
in omejeni lastni viri so dejavniki, od 
katerih je v veliki meri odvisen raz-
voj občine. Iskrena hvala sodelavcem 
v občinski upravi, svetnikom in vsem, 
ki s svojimi dejanji prispevate k temu, 
da se Občina Dobrna lahko uspešno 
razvija v dobro vseh  naših občank in 
občanov.

Nekateri rezultati takšnega intenziv-
nega dela bodo na terenu vidni v na-
slednjih letih. Tako smo uspeli iz sred-
stev Evropskega kohezijskega sklada 
pridobiti sofinanciranje izgradnje 
povečave čistine naprave na Dobrni 
iz 1800 PE na 4000 PE. Skupna vred-
nost investicije znaša  1.480.498,00 € 

(več kot je polovica celotnega proraču-
na Občine Dobrna).  S tem projektom, 
ki smo ga zastavili že pred letom 2003, 
ko smo planirali razvoj Dobrne za na-
slednja desetletja, bomo v celoti rešili 
ekološka vprašanja v zvezi z ravnanjem 
in predvsem čiščenjem odpadnih voda 
v Občini Dobrna. S tem bo našemu 
gospodarstvu in občanom dana mož-
nost razvoja, skladno z vsemi današnji-
mi ekološkimi standardi. Predvidena je 
gradnja v 2008 in v 2009.

Prav tako nam je uspelo pridobiti sred-
stva iz Evropskega strukturnega sklada 
za sofinanciranje izgradnje vodooskrb-
nega sistema za naselja Parož, Lokovina, 
Loka in Klanc. Predvidena je tudi po-
vezava z Dobrno. Vrednost  celotnega 
projekta, skupaj s I. fazo, ki je bila zgra-
jena v letu 2007, znaša  981.211,00 €. 
Predvidena je gradnja v 2008 in v 
2009.  
Ob vseh prizadevanjih za uveljavlja-

nje Evropskih ekoloških standardov 
v Občini Dobrna, je pomembno, da 
vsak zase in vsi skupaj udejanjamo 
spoštljiv  odnos do našega okolja. V 
tem smislu velja VSEM povabilo na 
tradicionalno spomladansko čistil-
no akcijo. Poskrbimo vsak v svojem 
okolju in vsi skupaj, da bomo mi in 
naši otroci živeli v  lepem in čistem 
okolju.

Pomlad je čas prebujanja … Drage 
občanke in občani, naj Vas pomladni 
čas navdihne z optimizmom za življe-
nje in vsem lepim, kar lahko to pri-
naša. 

Drage žene, matere in dekleta, vse naj-
boljše za Vaš praznik. Vsem občankam 
in občanom želim notranje bogate in 
doživete velikonočne praznike.

                                                     
  Župan Občine Dobrna:

Martin Brecl

Konec novembra 2007 je na Dobrni v soorganizaciji Zveze slovenske podeželske mladine (ZSPM) in 
Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) potekala konferenca mladih kmetov EU pod naslovom 
»Health check« in finančna perspektiva – stimulativna za mlade kmete? 

Mlade kmete Evropske unije je na konferenci na Dobrni pozdravila Mariann Fischer Boel, evropska ko-
misarka za kmetijstvo in razvoj podeželja.

Francije, Italije, Avstrije in Slovenije ter predstavniki iz 
Evropske komisije in Evropskega parlamenta. Razpravljali 
so o skupni kmetijski politiki (SKP), sodelovanju mladih v 
aktivnem družbenem življenju (kako izboljšati javno podo-

bo evropskega kmetijstva), prihodnosti kmetijskega pro-
računa, prav tako pa tudi o kmetijstvu kot večpomenski 
panogi. 
Udeleženci so v svojih referatih predstavili analize in smer-
nice skupne evropske kmetijske politike in strategije, kakor 
tudi stališča držav in organizacij, ki so jo predstavljali. Na 
podlagi razprav so se oblikovala izhodišča za novo kme-
tijsko politiko po letu 2013. Ta naj bi bila zasnovana bolj 
prilagodljivo z možnostmi razvoja na uravnoteženi ravni 
ter poenostavljena za vodenje in upravljanje. 

Vsi govorniki so vlogo mladih v iskanju odgovorov na iz-
zive prihodnosti označili kot ključnega pomena. Mariann 
Fischer Boel, evropska komisarka za kmetijstvo in razvoj 
podeželja, je mlade nagovorila z besedami: »Ko govorimo 
o prihodnosti – to so mladi«. Zato je posebej poudarila, 
da ji je v veliko veselje sodelovati z mladimi kmeti, ki ima-
jo jasne, profesionalne in v prihodnost usmerjene pogle-
de. Giacomo Ballari, predsednik Evropskega združenja 

GLASILO OBČINE DOBRNA
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mladih kmetov, je predstavil potrebe mladih kmetov, katerih 
uresničitev bi pripomogla k bolj kompetentnemu in dolgo-
ročno stabilnejšemu kmetijstvu. Iztok Jarc, kmetijski mini-
ster, je predstavil prioritete v kmetijstvu v času predsedova-
nja Slovenije in perspektive za mlade kmete; Peter Vrisk, 
predsednik KGZS, pa prizadevanja za dosego primerljivega 
statusa mladih kmetov v družbi, za večje zaupanje v lastne 
sposobnosti in spodbujanje inovativnosti. Oba govornika sta 
spregovorila še o pomenu obnovljivih virov energije, ohra-
njanja poseljenosti podeželja in varovanja naravne dediščine 
ter o vlogi mladih v demokratičnih sistemih odločanja in nji-
hovi aktivnosti v civilni družbi. Rok Sedminek, predsednik 
ZSPM, je poudaril pomen kmetijstva kot večpomenske pa-
noge, ki ima poleg gospodarske tudi družbeno oziroma soci-
alno vlogo. S svojimi pozdravnimi govori sta zbrane počastila 
tudi predstavnika generalnih sponzorjev, in sicer dr. Draško 
Veselinovič, predsednik uprave Deželne banke Slovenije 
(DBS), Martin Nose, direktor Zadružne zveze Slovenije 
(ZZS). Zbranim je izrekel dobrodošlico tudi Jožef Majer, 
podžupan Občine Dobrna.

Na konferenci so razglasili tudi inovativnega mladega kmeta 
Slovenije za leto 2007. Naziv inovativni mladi kmet je prejel 
Boštjan Škrabar iz Šempetra v Savinjski dolini. Nagraje-
nec sodi med najuspešnejše pridelovalce hmelja v Sloveniji 
glede na edinstven pristop k pridelavi in prestrukturiranju 
namakanja nasadov hmelja na nadzemni kapljični sistem in 
veliki uspešnosti ter doprinosu k varstvu okolja in napredku 
panoge. V sklepnem delu konference so udeleženci obiskali 
še Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo v Žalcu. 

Andreja Krt Stopar

e- TOČKE NA DOBRNI
Razširjenost uporabe elektronskih komunikacij in po-
membnost le-teh v današnji informacijski družbi je izjem-
nega pomena. Občina Dobrna želi omogočiti brezplačno 
dostopnost do elektronskega medija (internet) pre-
bivalcem, predvsem pa tistim, ki te možnosti doma nimajo, 
in pa tudi vsem turistom, ki prihajajo v našo občino. Zaradi 
navedenega je Občina Dobrna postavila prvo javno e-točko 
v naši občini z brezžičnim dostopom, namenjeno krajanom, 

turistom, naključno mimoidočim, skratka vsem, ki želijo upo-
rabljati svetovni splet tako za izobraževanje kot razvedrilo. 

Projekt je zasnovan tako, da je javno dostopna e-točka 
preko uporabniškega mesta na naslovu Dobrna 19 
- v občinski stavbi pred vhodom v pošto – le-ta pa 
se povezuje z brezžičnimi točkami v naseljih Do-
brna, Vrba in Klanc. Računalniška oprema je povezana s 
širokopasovnim priključkom kapacitete prenosa 10 
Mbit/s. Za postavitev brezžične telekomunikacijske opreme 
WiFi se za sodelovanje na projektu v Vrbi zahvaljujemo g. 
Krajncu in na Klancu g. Gorečanu, saj sta dovolila montažo 
opreme na njihovih stavbah.

Vsak, ki bi se rad povezal v brezplačno omrežje e-točka na 
Dobrni, mora izpolnjevati tudi neke strojne računalniške za-
hteve. Poleg računalnika z naloženim operacijskim sistemom 
ter programom za brskanje preko interneta je potrebno 
imeti tudi opremo, ki omogoča brezžično sprejemanje in 
oddajanje podatkov. To je v večini primerov wlan pci kartica 
s priključeno anteno ali pa kar wlan usb ključek, ki ga vtak-
nemo v usb režo računalnika. Novejši prenosni računalniki 
imajo anteno za sprejem brezžičnega signala že vgrajeno v 
samo ohišje. Pri teh računalnikih ni potrebno kupovati po-
sebej strojne opreme. S programsko opremo, ki jo dobimo, 
naložimo gonilnike in računalnik je pripravljen za priklop na 
brezplačno omrežje.
Treba je tudi poudariti, da je doseg brezžičnega omrežja 
omejen z razdaljo. Torej čim bolj se oddaljujemo od e-točke, 
tem večjo anteno bomo potrebovali za nemoteno brskanje 
po internetu. Ovire so tudi razna drevesa in stavbe ali drugi 
vplivi, ki motijo signal. Najboljše je seveda, če imamo vidno 
razdaljo med e-točko in anteno, s katero sprejemamo.
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Z ZASEDANJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOBRNA
Od zadnje številke glasila Občine 
Dobrna, ki je izšla v mesecu decem-
bru 2007, št. 36/07, so svetniki Ob-
čine Dobrna zasedali kar na treh 
rednih sejah, in sicer na 11. seji, ki je 
bila 22. 11. 2007, na 12. redni seji, ki 
je bila 3. 12. 2007, ter 13. redni seji, ki 
je bila dne 19. 2. 2008. 

Na 11. redni seji, dne 22. 11. 2007, 
so svetniki Občine Dobrna, med 
drugim, obravnavali in sprejeli letni 
program kulture v Občini Dobrna za 
leto 2008 in letni program športa v 
Občini Dobrna za leto 2008. Svetni-
ki so obravnavali in sprejeli Rebalans 
proračuna Občine Dobrna za leto 
2007 ter Odlok o rebalansu prora-
čuna Občine Dobrna za leto 2007 
ter obravnavali osnutek Proračuna 
Občine Dobrna za leto 2008. 

Na 12. redni seji, dne 3. 12. 2007, so 
svetniki Občine Dobrna, med drugim, 

sprejeli Proračun Občine Dobrna za 
leto 2008. Potrdili povišanje vredno-
sti grobnin za m2 grobnega prostora 
v Občini Dobrna in povišanje cene 
žarnega prostora v Občini Dobrna, 
cene so v veljavi od 1. 1. 2008 dalje,  
za m² grobnega prostora znaša cena 
5,71 € (z 20% DDV), za žarni grob 
pa 11,43 € (z 20% DDV).  Na tej seji 
je bila tudi potrjena revalorizirana 
vrednost točke za odmero nadome-
stila za uporabo stavbnega zemljišča 
v Občini Dobrna za leto 2008.  Svet-
niki pa so ob pozitivnem mnenju Mi-
nistrstva za šolstvo in šport k pred-
logu za imenovanje Darinke Stagoj 
za ravnateljico Osnovne šole Dobr-
na, štev.: 10010-268/2007, z dne 16. 
11. 2007, sprejeli ugotovitveni sklep 
o imenovanju prof. Darinke Stagoj za 
ravnateljico Javnega vzgojno-izobra-
ževalnega zavoda Osnovna šola Do-
brna za mandatno obdobje 5 let, od 
1. 1. 2008 do 31. 12. 2012.

Ko prvič odpremo neko in-
ternetno stran, se pojavi sli-
ka e-točke, kjer kliknemo na 
brezplačen dostop. Nato lah-
ko po internetu brskamo po 
vseh straneh, ki so na voljo.

Projekt je bil vzpostavljen v 
drugi polovici lanskega leta, 
ko je bila Občina Dobrna 
uspešna na javnem razpisu 
za postavitev javne e-točke z 
brezžičnim dostopom in do-
bila financiran projekt s stra-
ni Ministrstva za gospodar-
stvo. Marsikateri občani to 
novo pridobitev v občini že 
tudi redno uporabljajo. V pri-
hodnje si bomo prizadevali ta 
projekt še razširiti na druge 
točke oz. lokacije v občini, in 
s tem dvignili kakovost biva-
nja v naši občini in k večji raz-
vitosti podeželskega okolja.
    
 Bogdana Mešl

 Lokacija brezžičnih telekomunikacij WiFi.

13. redna seja Občinskega sveta Ob-
čine Dobrna je bila 19. 2. 2008, na 
tej seji pa so svetniki sprejeli dopol-
nitev programa prodaje občinskega 
stvarnega in finančnega premoženja 
Občine Dobrna za leto 2008, ki je bil 
sprejet v okviru sprejetja Proračuna 
Občine Dobrna za l. 2008. Sprejet je 
bil tudi sklep o prenosu infrastruk-
turnih vodov v javno dobro za pri-
mere sofinanciranja Občine Dobrna 
ter obravnavane in sprejete spre-
membe in dopolnitve Pravilnika o 
dodeljevanju državnih pomoči v Ob-
čini Dobrna. Na seji je Občinski svet 
Občine Dobrna določil tudi delovno 
uspešnost ravnatelja JVIZ OŠ Dobr-
na v šol. letu 2006/07.

Po gradivu Občinskega sveta 
Občine Dobrna povzela:

Mateja Smrečnik
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NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA OBČANOV

1. Kaj je e-poslovanje?

Elektronsko poslovanje oz. e-poslova-
nje je izmenjava poslovnih informacij  
preko omrežij s pomočjo računalniške 
izmenjave podatkov in vseh podobnih  
tehnologij. Pogosto uporabljani pojem 
e- uprava zato združuje e-poslovanje z  
in znotraj javne uprave. 
Z njim mislimo intenzivno uvajanje 
uporabe interneta in e-poslovanja v 
javno upravo,  tako znotraj med upra-
vnimi organi, kot tudi navzven s pravni-
mi in fizičnimi osebami. 
Povsod po svetu se državna uprava 
sooča z izzivi, ki jih prinaša internetna  
tehnologija. Nič drugače ni v Sloveniji, 
kjer se tako v vladnih ustanovah kot po  
upravnih enotah komunikacija vse po-
gosteje odvija preko interneta. Državna  
uprava si prizadeva, da bi državljanom, 
poslovnim partnerjem in vsem zaposle-
nim  v državni upravi, preko “internet-
nega okenca” ponudila poenotene in 
učinkovite  storitve, ki bi v kar največji 
meri zadovoljevale njihove  potrebe.

2. Kakšno je elektronsko poslova-
nje Upravne enote Celje?

Svetuje: Damjan Vrečko, načelnik

V Upravni enoti Celje od 01.10.2007 
dalje, za medsebojno izmenjavo pisnih 
dokumentov med organi državne pra-
ve, uporabljamo izključno elektronsko 
pošto. Izjeme so le pri tistih dokumen-
tih, ko elektronsko poslovanje objek-
tivno ni mogoče oziroma če z drugimi 
predpisi ni določeno drugače.

Na svoji spletni strani na naslovu http://
upravneenote.gov.si/celje/ objavljamo 
informacije o naši upravni enoti, sez-
nam uradnih oseb, pooblaščenih za od-
ločanje ali vodenje upravnih postopkov, 
javne objave, aktualne ponudbe kmetij-
skih zemljišč ter razne novice. 

Na UE Celje deluje vstopna točko VEM 
(Vse na Enem Mestu), kjer lahko refe-
rent – svetovalec UE v času uradnih ur 
za stranke preko portala e-VEM opravi 
vpis samostojnega podjetnika (prijava 
za vpis v Poslovni register Slovenije - 
AJPES, prijava za vpis spremembe po-
datkov ali izbris podjetnika v PRS, pri-
java za vpis podatkov v Davčni register, 
oddaja vloge za pridobitev obrtnega 
dovoljenja pri OZS). 
Od 1.2.2008 dalje pa lahko na vstopnih 

točkah VEM ustanovite družbo z ome-
jeno odgovornostjo – d.o.o. (če gre za 
enostavno d.o.o.). Postopki preko si-
stema e-VEM so brezplačni, prav tako 
so brezplačni na vseh vstopnih točkah 
VEM.

S spletne strani UE Celje se je mogo-
če povezati na državni portal e-uprava, 
kjer uporabniki naših storitev na pod-
lagi življenjskih dogodkov iščejo infor-
macije o določeni storitvi oz. upravnem 
postopku. Portal e-storitve, elektron-
ske storitve javne uprave je portal, ki 
na enem mestu ponuja obrazce ali pra-
ve elektronske vloge, ki jih organi javne 
uprave ponujamo uporabnikom. 
Precejšnje število vlog s področja pri-
stojnosti upravne enote je že mogoče 
oddati elektronsko: npr. prijava stalnega 
prebivališča, prijava opravljanja kratko-
trajnega dela, vloge za izdajo izpiskov 
iz matičnih knjig, zahteva za priznanje 
statusa in pravic žrtve vojnega nasilja, 
vloga za preverjanje kmeta fizične ose-
be idr.

3. Kaj potrebujem za elektronsko 
oddajo vloge?

Elektronsko oddane vloge, razen vloge 
za podaljšanje prometnega dovoljenja 
in nekaterih drugih izjem, morajo biti 
elektronsko podpisane, kar pomeni, 
da uporabnik potrebuje kvalificirano 
digitalno potrdilo. Kvalificirana digital-
na potrdila so digitalna potrdila ove-
riteljev: SIGEN-CA, SIGOV-CA, HAL-
COM-CA-FO, POŠTA®CA, AC- NLB.
Ker ima digitalni podpis, overjen s kva-
lificiranim potrdilom enako pravno ve-
ljavo kot klasični, je zelo pomembno, da 
se imetniki zavedajo pomena digitalnih 
potrdil in z njimi ravnajo skrbno, tako 
da v čim večji meri preprečijo nevar-
nost morebitne zlorabe potrdila. Digi-
talno podpisana vloga je namreč enako-
vredna lastnoročno podpisani vlogi.

4. Kako lahko pridem do digitalne-
ga potrdila?
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Vlogo za pridobitev digitalnega potrdila 
za fizične osebe overitelja SIGENC-CA 
lahko oddate na katerikoli upravni eno-
ti. Na Upravni enoti Celje lahko vlogo 
oddate na okencih št. 3,4,5,6 v poslov-
nem času upravne enote in sicer: v po-
nedeljek: od 8.00 - 15.00 ure, torek: 
od 8.00 - 15.00 ure, sredo: od 8.00 do 
18.00 ure, četrtek: od 8.00  - 15.00 ure 
ter v petek: od 8:00 do 13:00 ure ter 
vsako prvo soboto v mesecu oziroma 
drugo soboto, če pride prva na držav-
ni praznik ali drug z zakonom določen 
prost dan, od 8. ure do 12. ure. S sabo 
potrebujete osebni dokument: osebna 
izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje 
ali drug uradno veljaven osebni doku-
ment. 

5. Ali in kako je mogoče spletno 
podaljšanje registracije motorne-
ga vozila – prometnega dovoljenja 
vozila?

Preko spletnega naslova http://e-upra-
va.gov.si/e-uprava/ lahko vsak lastnik 
oziroma uporabnik motornega vozila 
ne glede na uradne ure upravnih enot 
zahteva podaljšanje registracije in  pri-
dobi novo prometno dovoljenje za svo-
je motorno vozilo. Pogoj, da bo takšen 
strankin zahtevek upravna enota, ki jo 
lahko stranka sama izbere, takoj ugod-
no rešen, je, da stranka pred tem opra-
vi tehnični pregled vozila (če ga mora 
opraviti v času podaljšanja registraci-
je).

Stranka lahko obnovi obvezno avto-
mobilsko zavarovanje preko spleta ali 
pa pri eni od zavarovalnic (zavarovalne-
mu agentu pove, da bo zahtevala splet-
no podaljšanje prometnega dovoljenja 
motornega vozila).

Za spletno podaljšanje prometnega do-
voljenja lastnik ali uporabnik vozila po-
trebuje številko veljavnega prometnega 
dovoljenja, številko veljavne police ob-
veznega zavarovanja ter plačilno sred-
stvo (Moneta, spletna banka Abanet, 
kartica Activa, MasterCard, Visa, Visa 
Electron, Diners in pametna kartica 

Maestro-s čipom). 

Postopek je mogoče izvesti brez digi-
talnega potrdila. 
Celotno storitev od spletne obnove 
avtomobilskega zavarovanja do poda-
ljšanja prometnega dovoljenja lahko 
opravi uporabnik vozila, ki ima sklenje-
no obvezno avtomobilsko zavarovanje 
pri zavarovalnicah Zavarovalnica Mari-
bor d.d., Adriatic Slovenica Zavaroval-
na družba d.d., Generali Zavarovalnica 
d.d., Zavarovalnica Tilia d.d., GRAWE 
Zavarovalnica d.d. ali Zavarovalnica Tri-
glav d.d.

Po uspešno oddani popolni vlogi izbra-
na upravna enota pošlje novo promet-
no dovoljenje vozila stranki na njen na-
slov, z možnostjo izbire, da se vročitev 
opravi v soboto, ko je stranka doma. 
Opozoriti je potrebno, da mora stran-
ka po sprejemu novega prometnega 
dovoljenja staro prometno dovoljenje 
vrniti osebno na upravni enoti ali po 
pošti. Poštnina za vračilo dovoljenja je 
na podlagi pogodbe med MJU in Pošto 
Slovenije plačana kot priporočena do-
stava – stroški poštnine ne bremenijo 
stranke. Stranka ob predaji pošiljke 
prejme ustrezno potrdilo. 

6. S 15. 4. 2008 bodo začele veljati 
Spremembe in dopolnitve Zako-
na o graditvi objektov (ZGO-1B). 
Ali je res, da od takrat dalje ne bo 
več potrebno pridobiti gradbeno 
dovoljenje za nadomestno grad-
njo ter za spremembo namemb-
nosti? 

Z dnem uporabe ZGO-1B (15. 4. 2008) 
se pojem nadomestna gradnja ukinja in 
se šteje, da nadomestna gradnja po-
meni odstranitev obstoječega objekta 
in gradnjo novega objekta, ki se lahko 
postavi na mestu poprej odstranjene-
ga objekta, nov objekt pa mora biti po 
velikosti in namembnosti enak odstra-
njenemu objektu. 
Glede spremembe namembnosti je 
v zakonu določeno, da gre vedno za 
spremembo namembnosti, za katero 

je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, 
če se objekt ali del objekta glede na-
membnosti spremeni v zabaviščni park 
ali podoben zabaviščni objekt, stavbo za 
kulturo in razvedrilo, bencinski servis, 
trgovsko skladišče z namenom proda-
je, gostinsko stavbo. Gradbeno dovolje-
nje za spremembo namembnosti pa ni 
potrebno, če se objekt ali del objekta 
glede na svoj namen spremeni znotraj 
skupine upravnih in pisarniških stavb, 
znotraj razreda trgovske in druge stav-
be za storitvene dejavnosti, iz upravne 
in pisarniške stavbe v trgovsko in drugo 
stavbo za storitvene dejavnosti, iz go-
stinske stavbe v upravno in pisarniško 
stavbo ali trgovsko in drugo stavbo za 
storitvene dejavnosti, razen če se takš-
ne stavbe spremenijo v sejemsko dvo-
rano, razstavišče ali bencinski servis.

7. Ali bo potrebno po 15. 4. 2008 
pridobiti uporabno dovoljenje za 
vse vrste objektov, za katere bo 
predhodno pridobljeno gradbeno 
dovoljenje?

Po navedenem datumu bo za začetek 
uporabe objekta potrebno pridobiti 
uporabno dovoljenje za zahtevne in 
manj zahtevne objekte, za nezahtevne 
objekte pa ne.

8. Ali se v celoti ukinja lokacijska 
informacija?

Da, lokacijska informacija, ki jo je izdala 
pristojna občina in je bila sestavni del 
obveznega dela projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, se s 15. 4. 2008 
v celoti ukinja, projektant si bo moral 
sam pridobiti podatke o pogojih grad-
nje iz veljavnega prostorskega izvedbe-
nega akta. 

9. Kakšne bodo novosti na po-
dročju projektne dokumentacije, 
za objekte, za gradnjo katerih bo 
potrebno pridobiti gradbeno do-
voljenje?
   
Pravilnik o projektni dokumentaciji, ki 
bo natančno določal sestavo projektne 
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dokumentacije za gradbeno dovolje-
nje glede zahtevnost gradnje (zahtev-
ni, manj zahtevni, nezahtevni objekti) 
je sicer še v pripravi, večje novosti na 
področju projektne dokumentacije pa 
predstavljajo predvsem spremembe v 
povezavi s prostorskimi izvedbenimi 
akti in sicer, če je gradnja na območju, 
ki se ureja z državnim prostorskim na-
črtom (DPN) ali občinskim podrobnim 
prostorskim načrtom (OPPN), mora 
biti iz projektne dokumentacije raz-
vidno, da so lega objekta na zemljišču, 
raba in oblikovanje objekta in komunal-
ni priključki v skladu z rešitvami iz teh 
načrtov. Če pa je gradnja na območju, 
ki se ureja z občinskim prostorskim na-
črtom (OPN), mora biti poleg že na-
vedenega, s projektno dokumentacijo 
prikazano tudi območje za določitev 
strank v postopku izdaje gradbenega 
dovoljenja (prej vplivno območje). To 
območje, ki se določi glede na vrsto 
objekta, zahtevnost, velikost in druge 
značilnosti, mora projektant določiti 
tudi za vse gradnje na območjih, ki se 
urejajo s prostorsko izvedbenimi akti, ki 
so bili sprejeti pred Zakonom o pros-
torskem načrtovanju, ki je začel veljati 
28. 4. 2007, in so še v veljavi. Uredba, ki 
bo predpisovala podrobnejša merila za 
izračun in prikaz območja za določitev 
strank v postopku, je v pripravi.

10. Kakšne bodo novosti na po-
dročju in načinu izdaje soglasij in 
soglasodajalcev k projektni doku-
mentaciji?

Najprej je potrebno opozoriti, da je 
izdaja projektnih pogojev in soglasij z 
uvedbo ZGO-1B brezplačna. Seznam 
vseh soglasodajalcev bo objavilo Mi-
nistrstvo za okolje in prostor na svo-
jih spletnih straneh. Projektne pogoje 
mora soglasodajalec določiti v 15 oz. 
30 dneh od popolne vloge, soglasje pa 
v 30 dneh od popolne vloge, razen če 
ni v posebnih predpisih določeno dru-
gače. V pogojih mora navesti določbe 
zakona, ki so podlaga za določitev po-
gojev oz. izdaje soglasij. Če leži pred-
videna gradnja na območju DPN ali 

OPPN, so pogoji pridobljeni z izdanimi 
mnenji k tem načrtom, investitor pa si 
mora pridobiti soglasja k projektni do-
kumentaciji. Če leži predvidena gradnja 
na območju v varovalnem pasu gospo-
darske javne infrastrukture ali na varo-
vanem območju, si mora investitor pri-
dobiti projektne pogoje, k projektnim 
rešitvam pa soglasje, razen za enostav-
ne in nezahtevne objekte, ko pridobi-
tev pogojev ni potrebna, soglasja pa so 
obvezna. Varovalni pas gospodarske jav-
ne infrastrukture znaša 3 m, merjeno 
od osi voda, če ni drugače določeno. 
Če se pa bo nameravana gradnja pri-
ključila na objekte gospodarske javne 
infrastrukture, si investitor pridobi so-
glasje za priključitev (brez pogojev). 
Soglasodajalec lahko namesto pogojev 
takoj izda soglasje. Za stanovanjske ob-
jekte je najdaljši rok za izdajo soglasja 
60 dni, ne glede na določbe posebnih 
zakonov.

11. Kdo je in kdo bo lahko nasto-
pal kot stranka v postopku za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja?

Stranka v postopku izdaje gradbenega 
dovoljenja za objekt na območju, ki se 
ureja z DPN ali OPPN, je samo inve-
stitor. V postopku izdaje gradbenega 
dovoljenja za objekt na območju, ki se 
ureja z drugimi prostorskimi izvedbe-
nimi akti (prostorski ureditveni pogoji,  
zazidalni načrti, prostorski redi, lokacij-
ski načrti, občinski prostorski načrti), 
pa so lahko stranke v postopku lahko 
tudi drugi: občina, lastniki nepremičnin, 
ki jih projektant določi v območje za 
določitev strank, lastniki zemljišč, na 
katerih je predvidena dovozna cesta 
ali  komunalni priključki ter imetniki 
služnostne oziroma stavbne pravice na 
takšnih nepremičninah, in drugi subjek-
ti, če tako določa zakon. 

12. Ali bo potrebno od 15.4.2008 
dalje pri pridobitvi uporabnega 
dovoljenja za stanovanjske objek-
te izvesti tehnični pregled?

Pridobitev uporabnega dovoljenja za 

enostanovanjske stavbe se po navede-
nem datumu ne bo spremenila, upravni 
organ bo kot do sedaj za takšen objekt 
izdal uporabno dovoljenje brez poprej 
opravljenega tehničnega pregleda na 
podlagi geodetskega načrta in izjave 
projektanta ter nadzornika, da je stavba 
zgrajena v skladu s predpisi.  
13. Po sedanji gradbeni ureditvi 
je možno pod določenimi pogoji 
legalizirati objekte zgrajene pred 
letom 1967, kot tudi objekte go-
spodarske javne infrastrukture 
zgrajene v letu 1991. Ali bo tudi 
po 15.4.2008 veljala za te primere 
enaka zakonska ureditev, oz. kakš-
na bo?

Za navedene primere bo po 15. 4. 2008 
veljala enaka zakonska ureditev.

14. Kam in kako se vloži spremem-
ba namembnosti parcele?

Potrebno je razlikovati spremembo 
namembnosti parcele oz. spremembo 
vrste rabe zemljišča. Za spremembo 
vrste rabe zemljišča je pristojen organ 
geodetske uprave, postopek pa ureja 
Pravilnik o vodenju vrste rabe zemljišč 
v zemljiškem katastru ( Ur.l. RS, št. SRS, 
št. 41/1982 … Ur.l. RS, št. 47/2006 – po-
daljšanje uporabe pravilnika ) in Zakon 
o zemljiškem katastru ( Ur.l. RS, št. ( Ur.l. 
SRS, št. 16/74 … Ur.l. RS, št. 47/2006 ). 

Opozoriti je potrebno, da spremem-
ba namembnosti zemljišča, v kolikor je 
mišljeno, da se spremeni status zemljiš-
ča iz nezazidljivega v zazidljivo, ni mo-
goča, ne da bi poprej pristojni organ 
lokalne skupnosti - mestni ali občinski 
svet, zemljišče opredelil v ustreznih 
prostorskih aktih kot zazidljivo. V prak-
si se oba pojma mešata in ljudje napač-
no razumejo, da bo s postopkom pri 
pristojnem organu geodetske uprave 
za spremembo vrste rabe zemljišča, 
spremenili tudi njegovo namembnost 
iz nezazidljivega v zazidljivo.

15. Kako se opravi sprememba bi-
vališča?
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Podlaga za prijavo stalnega in začasnega 
prebivališča je Zakon o prijavi prebiva-
lišča. Za prijavo stalnega prebivališča je 
pristojna upravna enota, kjer bo imela 
stranka prijavljeno stalno prebivališče.  
Rok za prijavo prebivališča je  8 dni po 
naselitvi. 
Za prijavo stalnega prebivališča posa-
meznik potrebuje veljaven osebni do-
kument, opremljen s fotografijo in do-
kazilo, da ima pravico do prebivanja na 
naslovu, ki ga prijavlja. Kot dokazilo,  se 
šteje dokazilo o lastništvu, najemna oz. 
podnajema pogodba ali pisno soglasje 
lastnika, pri čemer soglasja lastnika ni 
potrebno overiti. Če je nepremičnina, 
na naslovu kateri želi posameznik pri-
javiti prebivališče, vpisana v zemljiško 
knjigo, mu ni potrebno dokazovati last-
ništva nad to nepremičnino, saj te poda-
tke pridobi organ po uradni dolžnosti.

Vloga se lahko odda tudi elektronsko z 
uporabo kvalificiranega digitalnega po-
trdila. K vlogi se lahko pripnejo potreb-
ne priloge.  

Za prijavo začasnega prebivališča so 
pogoji popolnoma enaki, kot pri prijavi 
stalnega prebivališča, velika ugodnost 
pa je, da začasno prebivališče lahko po-
sameznik prijavi na katerikoli upravni 
enoti, ker je bila ukinjena krajevna pri-
stojnost. Začasno se lahko posameznik 
prijavi za najmanj 3 mesece in največ za 
1 leto. Za navedeni postopek ni pred-
pisane upravne takse.

16. Na kakšen način se opravi od-
java stalnega in/ali začasnega pre-
bivališča iz RS ? 

Stalno prebivališče posameznik odjavi 
pri upravni enoti, na območju katere 
ima prijavljeno stalno prebivališče, in si-
cer najpozneje tri dni pred odselitvijo.

Pri odjavi stalnega prebivališča mora 
posameznik pristojnemu organu sporo-
čiti naslov prebivališča v tujini, in sicer: 
državo, ulico in hišno številko oziroma 

naselje in hišno številko, ime in številko 
province ali kantona (če jih država ima), 
uradno kratico naslovne države, poštno 
številko in naziv naslovne pošte.  

Prijavo odhoda v tujino za čas, daljši od 
treh mesecev, lahko posameznik prijavi 
na katerikoli upravni enoti. Posameznik, 
ki je prijavil svoj odhod z območja RS, 
je svojo vrnitev dolžan prijaviti pristoj-
nemu organu. Za navedeni postopek ni 
predpisane upravne takse.

17. Kako morajo priložiti pri odja-
vi stalnega/začasnega prebivališča 
tujci ?

Prijavno-odjavna obveznost tujcev, ki 
imajo veljavno dovoljenje za prebivanje 
v Republiki Sloveniji, je povsem enaka 
kot za državljane Republike Slovenije. 
Tujec, ki želi prijaviti stalno prebivališče, 
mora imeti veljavno dovoljenje za stal-
no prebivanje. Za začasno prijavo pa se 
tujec lahko prijavi za največ 1 leto oz. 
do izteka dovoljenja za začasno prebi-
vanje v Sloveniji.

Stalno ali začasno prebivališče vedno 
prijavi tisti tujec z veljavnim dovolje-
njem za prebivanje v Republiki Sloveniji, 
ki se želi prijaviti oziroma je spremenil 
naslov stanovanja oziroma se začasno 
nastanil v nekem naselju. Za navedeni 
postopek ni predpisane upravne takse.

18. Kje je mogoče pridobiti potr-
dilo o živetju?

Potrdilo o živetju se dobi na Upravni 
enoti Celje, Oddelku za upravne notra-
nje zadeve. Za pridobitev potrdila se iz-
piše vloga s podatki o vlagatelju in odda 
na okencu (ni predpisanega obrazca) za 
poslovanje s strankami.
Zahtevek za potrdilo o živetju mora 
vložiti oseba sama, ker se mora pred 
uradno osebo identificirati z osebnim 
dokumentom. Za izdajo navedene-
ga potrdila nepokretnim osebam, pa 
se po predhodnem naročilu oglasimo 

na domu. Nekatere države, predvsem 
Nemčija, Francija imajo že natisnjene 
obrazce, tako, da se na obstoječi obra-
zec samo potrdi, da oseba še živi.  Smi-
sel teh potrdil je, da potrdimo, da oseba 
še živi in je še upravičena do pokojnine, 
zato morajo osebe same  vložiti vlogo 
za izdajo potrdila. Takse ni!

19. Kako in kje se prekličejo izgub-
ljene listine in dokumenti?

Državljan lahko od 1.10.2007 naznani 
pogrešitev/izgubo/krajo potne listine 
na katerikoli upravni enoti, med tem 
ko krajevna pristojnost za naznanitev 
pogrešitve osebne izkaznice še ni bila 
ukinjena, torej jo lahko državljan opra-
vi samo na tisti upravni enoti, kjer ima 
stalno prebivališče. Naznanitev pristoj-
nemu organu mora državljan opraviti v 
osmih dneh na obrazcu, ki ga dobi na 
Upravni enoti. Preklic, kot tudi vlogo za 
nov dokument, opravi državljan oseb-
no pri pristojnem organu, za državljane 
mlajše od 18 let in tiste, ki niso poslov-
no sposobni, opravi to zakoniti zastop-
nik. Upravni organ na podlagi te nazna-
nitve opravi preklic v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Stranka lahko nato 
poda vlogo za nov dokument, ki se iz-
dela po objavi v Uradnem listu. Strošek 
preklica je taksa v znesku 8,35 €.

20. Kako hitro dobim potrdila iz 
uradne evidence ( RMK, PMK, 
MKU, potrdilo o stalnem bivališ-
ču, potrdilo o skupnem gospodinj-
stvu, potrdilo o lastništvu osebne-
ga avtomobila )?

V kolikor je vloga stranke za izdajo po-
trdila popolna in je podatek vnešen v 
elektronski register (e-MR, e-RSP ali 
gospodinjsko evidenco), se potrdilo 
praviloma izda istega ali pa naslednjega 
dne od prejema vloge, najkasneje pa v 
roku 15 dni od prejema popolne vloge, 
kot je to določeno v 179. členu ZUPa. 
Isto velja za potrdilo o lastništvu oseb-
nega avtomobila.
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Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu – UPB (Uradni list 
RS, št. 51/06), Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 
2008 (Uradni list RS, št. 113/07) in Pravilnika o dodeljevanju 
državnih pomoči v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 71/07, 
24/08) Občina Dobrna objavlja

JAVNI RAZPIS
o dodeljevanju državnih pomoči na področju 

kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna v letu 
2008

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finanč-
nih sredstev iz proračuna Občine Dobrna v skupni višini 
27.120,00 EUR v letu 2008 po shemi državnih pomoči v 
kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 
in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 za subvencionira-
nje naslednjih ukrepov:
1) naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 

kmetiji v Občini Dobrna,
2) naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 

proizvodnjo v Občini Dobrna,
3) naložbe za opravljanje storitev in trženje proiz-

vodov ter storitev s kmetij na območju Občine 
Dobrna,

4) zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu in
5) ohranjanje tradicionalnih stavb v Občini Dobr-

na.

2 . UPRAVIČENCI

Upravičenci po ukrepih:
- kmetijska gospodarstva, ki se uvrščajo med majhna in 

srednje velika podjetja, se ukvarjajo s kmetijsko dejav-
nostjo, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, 
imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Dobrna, 
ali imajo v lasti ali zakupu kmetijska zemljišča, v katera 
vlagajo, in ležijo na območju Občine Dobrna (za ukrep 
št. 2, in 5),

- kmetijska gospodarstva, ki se že ali se bodo ukvarjala z 
dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, 
ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo 
stalno bivališče oziroma sedež v Občini Dobrna, ali ima-
jo v lasti ali zakupu kmetijska zemljišča, v katera vlagajo, 
in ležijo na območju Občine Dobrna (za ukrep št. 1, 
3 in 5),

- registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki 
delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane 
na območju Občine Dobrna ali regije (za ukrep št. 4 
in 5),

- organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične po-
moči na področju kmetijstva na območju Občine Do-
brna ali regije (za ukrep št. 4).

Skladno s smernicami Skupnosti o državni pomoči se lah-
ko pomoč dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso v 
težavah, in če pomoč pomeni spodbudo za izvedbo pro-
jekta oziroma je za prosilca nujno potrebna.

3. UKREPI, SPLOŠNI POGOJI UPRAVIČENO-
STI, UPRAVIČENI STROŠKI, BRUTO INTEN-
ZIVNOST POMOČI, POTREBNA DOKUMEN-
TACIJA

UKREP ŠT. 1: Naložbe za opravljanje dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji.
Višina razpisanih sredstev znaša 7.500,00 EUR.

Splošni pogoji:
• vloga mora biti predložena v skladu z zahtevami tega 

razpisa in prijavnega obrazca,
• upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravlja-

nje dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno zakonoda-
jo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje 
dopolnile dejavnosti na kmetiji (Ur.l. RS, št. 61/2005) oz. 
registrirati dejavnost v enem letu od pridobitve sred-
stev iz tega namena,

• vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime 
nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija 
vključena v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni za-
vezanec,

• dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne de-
javnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni 
investiciji,

• gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi 
predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in var-
stvu okolja,

• investicija mora biti zaključena pred izplačilom sred-
stev,

• sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen, kot 
ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, 
že prejel javna sredstva RS ali sredstva EU,

• skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremukoli 
podjetju, ne sme presegati 200.000,00 € bruto v kate-
remkoli obdobju treh proračunskih let iz nacionalnih in 
lokalnih virov.

Upravičeni stroški:
Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivno-
sti so lahko datirani od 1. 1. 2008 do predložitve zahtevka 
za izplačilo, najkasneje do 30. 10. 2008, računov z datu-
mom po 30. 10. 2008, komisija ne bo upoštevala. Upravi-
čeni stroški so vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo 
objekta, stroški nakupa nove opreme, stroški promocije, 
stroški gozdnih vlak, splošni stroški:
a) predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih 

v Prilogi 1 k Uredbi (ES) št. 364/2004 (sadja, ze-
lenjave, žit, mleka, mesa, lesa, zelišč …),

b) turizem na kmetiji,
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c) dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na 
kmetiji,

d) pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih 
virov na kmetiji,

e) naložbe za urejanje gozdnih zemljišč, f) kompo-
stiranje organskih snovi.

Bruto intenzivnost pomoči:
Znesek dodeljene pomoči se določi glede na obseg vlog, 
prispelih na javni razpis, ter razpoložljiva sredstva, vendar 
lahko znaša največ do 50% upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200,00 EUR, naj-
višji znesek pa 3.500,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo 
na leto.

Potrebna dokumentacija:
• vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti pred-

ložena v skladu z zahtevami tega razpisa in prijavnega 
obrazca za posamezno pomoč,

• vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerlji-
vih zemljišč, razen v primeru pridelave medu in čebeljih 
izdelkov v skladu z Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za 
opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,

• fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti 
ali izjava, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpo-
zneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-
ta še ni registrirana,

• izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme 
in tehnologijo,

• pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, v 
kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja,

• ponudba oziroma predračun za nameravano investicijo,
• mnenje strokovne službe o upravičenosti naložbe, če 

vrednost investicije presega 50.000,00 EUR,
• zemljiškoknjižni izpisek oz. drugo veljavno dokazilo o 

lastništvu zemljišča, na katerem se bo izvajala investi-
cija.

UKREP ŠT. 2: Naložbe v kmetijska gospodarstva 
za primarno proizvodnjo.
Višina razpisanih sredstev znaša 12.320,00 EUR.

Splošni pogoji:
• vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerlji-

vih zemljišč,
• investicija mora biti zaključena pred izplačilom sred-

stev,
• vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva,
• kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k 

izpolnjevanju vsaj enega od ciljev ukrepa (to so: zmanj-
šanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev 
proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljša-
nje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali 
standardov za dobro počutje živali),

• sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen, kot 
ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, 
že prejel javna sredstva RS ali sredstva EU,

• najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu upra-
vičencu ne sme preseči 400.000,00 EUR v kateremkoli 
obdobju treh proračunskih let iz nacionalnih in lokalnih 
virov.

Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:
• 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali 
• 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnja-

kov (GERK 1222) ali
• 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
• 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK 1221) ali vino-

gradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali olj-
čnikov (GERK 1230) ali ostalih trajnih nasadov (GERK 
1240, 1180) ali

• 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v dre-
vesnicah in pri trsničarstvu (GERK 1190) ali

• 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
• 8 ha gozdov ali
• 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
• 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 

1321).

Upravičeni stroški:
Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivno-
sti za ukrepe Naložbe v kmetijska gospodarstva morajo 
biti datirani po podpisu pogodbe. Računov z datumom 
pred podpisom pogodbe, kot tudi računov z datumom po 
30. 10. 2008, komisija ne bo upoštevala.
a) Izgradnja ali izboljšanja nepremičnin, infra-

strukture in pripadajoče opreme za kmetijsko 
proizvodnjo: nakup in menjava kritine, prehod na 
prosto rejo, ureditev samodejnega

odplakovanja izločkov, adaptacija hleva in skladišča za 
krmo, adaptacija mlekovoda in pripadajoče opreme 
ter objektov.

b) Nakup kmetijske mehanizacije in računalniške 
programske opreme.

c) Nakup in postavitev mrež proti toči: nakup in po-
stavitev mreže in pripadajočega materiala.

d) Postavitev intenzivnih in ekstenzivnih trajnih 
nasadov: nakup sadik.

e) Postavitev rastlinjakov: nakup rastlinjaka in posta-
vitev rastlinjaka.

f) Postavitve pašnika in obore za nadzorovano 
pašo domačih živali in gojene divjadi: nakup in 
postavitev ograje.

g) Izvedba agromelioracijskih del na kmetijskem 
gospodarstvu: izvedba zemeljskih del.

h) Urejanje, obnova in izgradnja poljskih poti, ki 
jih uporablja izključno eno kmetijsko gospodar-
stvo: nakup in dostava materiala in izvedba zemeljskih 
del.

i) Splošni stroški, povezani s pripravo in z izvedbo 
projektov, kot so honorarji arhitektov, inženir-
jev in svetovalcev, stroški za študije izvedljivo-
sti, nakup patentov in licenc.
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Bruto intenzivnost pomoči:
Znesek dodeljene pomoči se določi glede na obseg vlog, 
prispelih na javni razpis, ter razpoložljiva sredstva, vendar 
lahko znaša največ do 40% upravičenih stroškov. Najmanj-
ši znesek dodeljene pomoči je 200,00 EUR, najvišji znesek 
pa 3.500,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.

Potrebna dokumentacija:
• vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti pred-

ložena v skladu z zahtevami tega razpisa in prijavnega 
obrazca za posamezno pomoč,

• izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in 
tehnologijo,

• ponudba oziroma predračun za nameravano naložbo, 
študijo ali projektno dokumentacijo,

• v primeru agromelioracijskih del: kopija katastrskega na-
črta in program del,

• ponudba oziroma predračun za nameravano investicijo 
oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun 
o izdelavi,

• kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju 
vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev

(kot npr.: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in 
preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohra-
njanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje hi-
gienskih razmer za standardov za boljše počutje živali) 
tega ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge, • v pri-
meru naložb, povezanih z graditvijo objektov, je k vlogi 
potrebno priložiti ustrezno prostorsko dokumentacijo 
(gradbeno dovoljenje, veljavno lokacijsko informacijo),

• v primeru urejanja pašnikov, kmetijskih zemljišč in do-
stopov je k vlogi potrebno priložiti original ali kopijo 
katastrskega načrta in program del,

• zemljiškoknjižni izpisek oz. drugo veljavno dokazilo o 
lastništvu zemljišča, na katerem se bo izvajala investi-
cija,

• potrdilo o plačanih davkih,
• Obrazec D lastnika zemljišč za neposredna plačila za 

leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj po-
deželja oz. izpis iz registra kmetijskih gospodarstev, ki 
izraža zadnje stanje,

• mnenje strokovne službe o upravičenosti naložbe, če 
vrednost investicije presega 50.000,00 EUR.

UKREP ŠT. 3: Naložbe za opravljanje storitev in 
trženje proizvodov in storitev s kmetij.
Višina razpisanih sredstev znaša 1.300,00 EUR.

Splošni pogoji:
• vloga mora biti predložena v skladu z zahtevami tega 

razpisa in prijavnega obrazca,
• upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravlja-

nje dopolnilne dejavnosti skladno z veljavno zakonodajo 
in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje do-
polnile dejavnosti na kmetiji (Ur.l. RS, št. 61/2005),

• vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime 

nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija 
vključena v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni za-
vezanec,

• dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejav-
nosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po

 zaključeni investiciji,
• pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki 

niso podjetja v težavah,
• gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi 

predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu 
okolja,

• investicija mora biti zaključena pred izplačilom sred-
stev,

• sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen, kot 
ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, 
že prejel javna sredstva RS ali sredstva EU,

• skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremukoli 
podjetju, ne sme presegati 200.000,00 € bruto v kate-
remkoli obdobju treh proračunskih let iz nacionalnih in 
lokalnih virov.

Upravičeni stroški:
Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti 
so lahko datirani od 1. 1. 2008 do predložitve zahtevka za 
izplačilo, najkasneje do 30. 10. 2008, računov z datumom 
po 30. 10. 2008 komisija ne bo upoštevala. Upravičeni 
stroški so vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objek-
ta, nakupom nove opreme, promocijo in splošni stroški, ki 
so namenjeni sofinanciranju:
a) neposredni prodaji kmetijskih proizvodov na 

kmetijah ali izven kmetij,
b) storitvam s kmetijsko in gozdarsko mehaniza-

cijo, opremo, orodji in živalmi ter
oddaja le-teh v najem,
c) izobraževanju na kmetijah, povezano s kme-

tijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na 
kmetiji.

Bruto intenzivnost pomoči:
Znesek dodeljene pomoči se določi glede na obseg vlog, 
prispelih na javni razpis, ter razpoložljiva sredstva, vendar 
lahko znaša največ do 50% upravičenih stroškov. Najmanj-
ši
znesek dodeljene pomoči je 200,00 EUR, najvišji znesek 
pa 3.500,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.

Potrebna dokumentacija:
• vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti pred-

ložena v skladu z zahtevami tega razpisa in prijavnega 
obrazca za posamezno pomoč,

• izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme 
in tehnologijo,

• ponudba oziroma predračun za nameravano investicijo,
 dokazilo o registraciji dopolnilne dejavnosti,
• potrdilo o plačanih davkih,
• Obrazec D lastnika zemljišč za neposredna plačila za 
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leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj po-
deželja oz. izpis iz registra kmetijskih gospodarstev, ki 
izraža zadnje stanje,

• mnenje strokovne službe o upravičenosti naložbe, če 
vrednost investicije presega 50.000,00 EUR,

• zemljiškoknjižni izpisek oz. drugo veljavno dokazilo o 
lastništvu zemljišča, na katerem se bo izvajala investi-
cija.

UKREP ŠT. 4: Zagotavljanje tehnične podpore v 
kmetijstvu.
Višina razpisanih sredstev znaša 2.000,00 EUR.

Splošni pogoji:
Izobraževanje in usposabljanje mora biti dostopno vsem 
kmetom in delavcem na kmetijskih gospodarstvih, ki se 
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče 
oziroma sedež v Občini Dobrna, so vpisani v register 
kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti ali zakupu kmetij-
ska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Dobrna. Cilj je 
boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost 
preživetja.

Upravičeni stroški:
Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivno-
sti morajo biti datirani po podpisu pogodbe, v primerih, 
ko se prijavlja program izvajanja izobraževanja ali informa-
cijskopromocijskih
programov društev kontinuirano in ni le enkratna aktiv-
nost, so upravičeni stroški od 1. 1. 2008 do 30. 10. 2008. 
Računov z datumom pred podpisom pogodbe, razen za 
izvajanje kontinuiranih izobraževalnih ali informacijsko-
promocijskih programov društev, ko veljajo stroški od 1. 
1. 2008, kot tudi računov z datumom po 30 .10. 2008 
komisija ne bo upoštevala. Pomoč se dodeli v obliki sub-
vencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih 
plačil v denarju proizvajalcem. Omejitve so za stroške 
storitev, povezanih z običajnimi operativnimi stroški kme-
tijskega gospodarstva, na primer rutinsko davčno sveto-
vanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.

Upravičeni stroški so:
a) izobraževanje in usposabljanje kmetov in delav-

cev na kmetijskem gospodarstvu:
• stroški organiziranja programov za usposabljanje, • 

potni stroški in dnevnice udeležencev.
b) svetovalne storitve, ki jih opravijo tretje strani:

• stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med 
trajne ali občasne dejavnosti, niti niso v zvezi z obi-
čajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer ru-
tinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali 
oglaševanje.

c) organizacija forumov za izmenjavo znanj med 
gospodarstvi, razstav in sejmov ter sodelovanja 
na njih:
• stroški udeležbe,

• potni stroški,
• stroški publikacij,
• stroški najemnin razstavnih prostorov,
• simbolična nagrada, na tekmovanjih in ocenjevanjih 

podeljenih nagrad, do vrednosti 250,00 EUR na na-
grado in zmagovalca.

Bruto intenzivnost pomoči:
Znesek dodeljene pomoči se določi glede na obseg vlog, 
prispelih na javni razpis, ter razpoložljiva sredstva ter lah-
ko znaša do 100 % upravičenih stroškov.

Potrebna dokumentacija:
• vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti pred-

ložena v skladu z zahtevami tega razpisa in prijavnega 
obrazca za posamezno pomoč,

• finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj 
oziroma storitev z ustreznimi dokazili, kot so kotiza-
cije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to 
odloči,

• pomoč mora bit dostopna vsem upravičencem na 
ustreznem območju,

• če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične pomoči 
v kmetijstvu nevladne organizacije, članstvo v teh orga-
nizacijah ne sme biti pogoj za dostop do tehnične pod-
pore,

• pri zahtevku mora biti priložen spisek udeležencev sve-
tovanja. Občina Dobrna z izvajalci sklene pogodbo, v 
kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za iz-
vedbo leteh ter način izvedbe plačil.

UKREP ŠT. 6: Ohranjanje tradicionalnih stavb.
Višina razpisanih sredstev znaša 4.000,00 EUR.

Splošni pogoji:
• vloga mora biti predložena v skladu z zahtevami tega 

razpisa in prijavnega obrazca,
• podpora je namenjena sofinanciranju obnove tradicio-

nalnih stavb, zaščitenih z občinskim odlokom ali vpisanih 
v register kulturne dediščine,

• gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi 
predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in var-
stvu okolja,

• investicija mora biti zaključena pred izplačilom sred-
stev,

• sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen, kot 
ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, 
že prejel javna sredstva RS ali sredstva EU,

• najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu upra-
vičencu ne sme preseči 400.000,00 EUR v kateremkoli 
obdobju treh proračunskih let iz nacionalnih in lokalnih 
virov.

Upravičeni stroški:
Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivno-
sti za ukrepe Naložbe v kmetijska gospodarstva morajo 
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biti datirani po podpisu pogodbe. Računov z datumom 
pred podpisom pogodbe, kot tudi računov z datumom po 
30. 10. 2008, komisija ne bo upoštevala.
a) Priprava dokumentacije za rekonstrukcijo ali 

obnovo oziroma sanacijo objekta:
 • izdelave posnetka stanja,
 • arhitekturni in statični načrt.
b) Stroški projekta gradnje ali obnove, popisa del 

in konservatorskega programa.
c) Material za obnovo.
d) Izvedba del.

Bruto intenzivnost pomoči:
Znesek dodeljene pomoči se določi glede na obseg vlog, 
prispelih na javni razpis, ter razpoložljiva sredstva, vendar 
lahko znaša največ do 60 % upravičenih stroškov. Najmanj-
ši znesek dodeljene pomoči je 200,00 EUR, najvišji znesek 
pa 3.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.

Potrebna dokumentacija:
• vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti pred-

ložena v skladu z zahtevami tega razpisa in prijavnega 
obrazca za posamezno pomoč,

• ponudba oziroma predračun za nameravano naložbo, 
študijo ali projektno dokumentacijo,

• zemljiškoknjižni izpisek oz. drugo veljavno dokazilo o 
lastništvu zemljišča, na katerem se bo izvajala investi-
cija,

• v primeru, da gre za rekonstrukcijo, zgodovinsko izpriča-
na lokacija in obstoj objekta (fotodokumentacija, zemlji-
škoknjižni izpisek, katastrski načrt),

• mnenje strokovne službe o upravičenosti naložbe, če 
vrednost investicije presega 50.000,00 EUR,

• vsa potrebna dovoljenja za obnovo objekta.

4. OBRAVNAVANJE VLOG

Župan Občine Dobrna imenuje komisijo, ki bo prispele 
vloge obravnavala ter odločila o posamezni vlogi. Komisija 
tudi pripravi predlog upravičencev, ki ga potrdi župan. O 
dodelitvi sredstev upravičencem po tem razpisu se izda 
odločba.
Odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji bodo o izidu jav-
nega razpisa pisno obveščeni v roku 15 dni od potrditve 
predloga upravičencev. Z upravičenci bodo sklenjene po-
godbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja 
sredstev. Pri postopku dodeljevanja sredstev se uporab-
ljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku. 
Kolikor bo za posamezen ukrep prispelo manjše število 
vlog, kot je razpisanih sredstev, se prosta sredstva lahko 
prerazporedijo na drug ukrep znotraj okvira javnega raz-
pisa.

5. NADZOR IN SANKCIJE

Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna spremlja 
in preverja Nadzorni odbor Občine Dobrna ter druge za 
nadzor financ pristojne institucije. V primeru nenamensko 
porabljenih sredstev, pridobljenih po Pravilniku o dodelje-
vanju državnih pomoči v Občini Dobrna, mora prejemnik 
sredstev vrniti v celoti s pripadajočimi priznanimi obre-
stnimi merami, ki jih določa Pravilnik o priznani obrestni 
meri (Uradni list RS, št. 141/2006).

6. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO PREDLAGATELJI 
DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva 
objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka, in sicer v 
sprejemni pisarni Občine Dobrna, dostopna pa je tudi na 
spletni strani Občine Dobrna (www.dobrna.si) pod rubri-
ko občina in javni razpisi. Dodatne informacije lahko do-
bite na tel. (03) 780 10 64 – Bogdana Mešl ali na e-mailu: 
bogdana.mesl@dobrna.si.
Prejeta dokumentacija se prosilcem ne vrača. Dokazila, 
ki so dostopna v uradnih evidencah, prosilec lahko sam 
predloži vlogi, v kolikor pa tega ne želi, mora predložiti 
pisne izjave za posamezna dokazila, da za potrebe tega 
javnega razpisa dovoljuje Občini Dobrna pridobitev po-
datkov iz uradnih evidenc.

7. NAČIN IN ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG

Rok za dostavo vloge je: 23. 4. 2008. Vloge, ki jih ne bo 
vložila upravičena oseba ali vloge, ki ne bodo pravočasne, 
bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Prosilec zaprosi za 
pomoč na vlogi (obrazcu), ki jo lahko dobi v času urad-
nih ur v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, Dobrna ter 
na spletni strani Občine Dobrna, http:// www.dobrna.si/, 
pod rubriko občina in javni razpisi.
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti, skupaj z 
zahtevano dokumentacijo, v tajništvo Občine Dobr-
na, Dobrna 19, Dobrna, ali pa se pošljejo po pošti na na-
slov:
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, v kuvertah, 
opremljenih z naslovom pošiljatelja in označene z 
oznako: »NE ODPIRAJ – RAZPIS KMETIJSTVO
2008 - UKREP ŠT.___«.

Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl
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Občina Dobrna na podlagi 53. člena Zakona o javnih financah 
(Ur. l. RS, št. 9/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-
ZJZP, 14/07-ZSPDPO), Odloka o  poračunu Občine Dobrna za 
leto 2008 (Ur. l., št. 113/07), objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev sredstev, ki niso državna pomoč na 

področju kmetijstva v
Občini Dobrna v letu 2008

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela neprofit-
nih aktivnosti in materialnih stroškov društev s področja 
kmetijstva v Občini Dobrna za leto 2008, ki ne predstav-
ljajo državno pomoč, delujejo na področju kmetijstva ter 
njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje 
dobička.

2. OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV
Za izvajanje razpisanih programov so v proračunu Občine 
Dobrna za leto 2008 predvidena sredstva v višini 2.090,00 
EUR. Sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2008.

3. UPRAVIČENCI
Na razpisu lahko sodelujejo društva, ki delujejo na podro-
čju kmetijstva in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Dobrna,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumen-

tacijo, kot jo določa zakonodaja,
– so registrirana in delujejo najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne 

in organizacijske možnosti za izvajanje in uresničevanje 
načrtovanih aktivnosti,

– dotacijo za namene, ki so sestavni del te vloge, niso in 
ne bodo prejela iz državnih ali mednarodnih virov.

– njihov namen in cilj z ustanovitvijo ni pridobivanje do-
bička;

Prijavitelji, ki so za neprofitne aktivnosti in materialne 
stroške že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Do-
brna oziroma je bili njihov program oz. projekt v letu 2008 
kakorkoli že financiran iz proračuna Občine Dobrna, niso 
upravičeni do sredstev po tem razpisu.

4. MERILA IN KRITERIJI
Pri izboru neprofitnih aktivnosti za sofinanciranje 
se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:

ŠTEVILO VSEH ČLANOV DRUŠTVA
do 50 aktivnih članov 5 točk
nad 51 aktivnih članov 10 točk
PREPOZNAVNOST PROJEKTA
programi oz. projekti prispevajo k 
prepoznavnosti občine do 10 točk

ORGANIZACIJA PRIREDITVE ali PROJEKTA

organizacija prireditve ali projekta
do 15 točk/
prireditev oz. 
projekt

SODELOVANJE

izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih, katerih 
organizator ali soorganizator je Občina Dobrna do 10 točk

sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami do 5 točk

OMEJITVE - Pomoč se ne dodeli:
Za izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, 
organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sode-
lovanja na tekmovanjih, publikacij in spletišč ter stroške 
nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo 
in dopustom. Omenjeni upravičeni stroški so državna po-
moč, ki niso predmet tega javnega razpisa.

5. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMI-
RANJE
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva 
objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka, in sicer 
v sprejemni pisarni Občine Dobrna, dostopna pa je tudi 
na spletni strani Občine Dobrna (www.dobrna.si) pod 
rubriko občina in javni razpisi. Dodatne informacije lahko 
dobite na tel. (03) 780 10 64 – Bogdana Mešl ali na e-ma-
ilu: bogdana.mesl@dobrna.si. Vloga mora biti izpolnjena 
izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumen-
tacije, biti mora čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter 
žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila 
in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

6. OBRAVNAVA VLOG
Župan Občine Dobrna imenuje komisijo, ki bo prispele 
vloge obravnavala ter odločila o posamezni vlogi. Komisija 
tudi pripravi predlog upravičencev, ki ga potrdi župan. O 
dodelitvi sredstev upravičencem po tem razpisu se izda 
odločba. Odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji bodo o 
izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 30 dni od 
podaje popolne vloge. Z upravičenci bodo sklenjene po-
godbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji  koriščenja 
sredstev. Pri postopku dodeljevanja sredstev se uporab-
ljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku. 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v roku 8 
dni in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustre-
zale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom zavrnjene in 
ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev.

7. ROK IN NAČIN PRIJAVE NA RAZPIS
Rok za dostavo vloge je: 23.04.2008. Vloge, ki jih ne bo 
vložila upravičena oseba ali vloge, ki ne bodo pravočasne, 
bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Prosilec zaprosi za 
pomoč na vlogi (obrazcu), ki jo lahko dobi v času urad-
nih ur v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, Dobrna ter 
na spletni strani Občine Dobrna, http://www.dobrna.si/, 
pod rubriko občina in javni razpisi.
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Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti, skupaj z 
zahtevano dokumentacijo, v tajništvo Občine Do-
brna, Dobrna 19, Dobrna, ali pa se pošljejo po pošti na 
naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, v 
kuvertah, opremljenih z naslovom pošiljatelja in ozna-
čene z oznako: »NE ODPIRAJ – RAZPIS KMETIJ-
STVO 2008- DRUŠTVA«.

8. NADZOR IN SANKCIJE
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje 
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna sprem-
lja in preverja Nadzorni odbor Občine Dobrna ter druge 
za nadzor financ pristojne institucije.

Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl

Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Dobrna za leto 2008 
(Uradni list RS, št. 113/2007), Pravilnika o dodeljevanju finanč-
nih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v 
Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 47/2007), in Pravilnika o 
dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje odpiranja 
novih delovnih mest v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 48/20-
07),  ter mnenja Ministrstva za finance RS, Sektor za nadzor 
nad državnimi pomočmi številka.: M001-1358570-2007/1, v 
povezavi s podaljšanjem mnenja štev.: 441-21/2008/3, z dne 
03.03.2008, Občina Dobrna, Odbor za malo gospodarstvo in 
obrt, objavlja naslednji

JAVNI  RAZPIS
za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje 

razvoja malega gospodarstva in obrti
v Občini Dobrna v letu 2008

I. Predmet javnega razpisa

Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospo-
darstva se namenijo kot nepovratna finančna pomoč »de 
minimis« v obliki dotacij kot sofinanciranje izvajanja po-
sameznih ukrepov.
Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na pod-
lagi javnega razpisa za pospeševanje razvoja malega go-
spodarstva  v Občini Dobrna, znaša 4.500,00 €.

II. Nameni, ukrepi in pogoji

Finančna sredstva se namenijo za:

Sofinanciranje posameznih ukrepov v obliki dotacij. Skup-
na višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi 
tega razpisa, v obliki dotacij, je skupaj 4.500,00 €.

a) Spodbujanje začetih investicij:
-     Stroški materialnih investicij: zemljišča, zgradbe, 

oprema, stroji, do 50% upravičenih 
stroškov pridobitve oz. največ 417,29 €.

- Pridobitev ali podaljšanje standarda kakovosti, 
ki je priznan v tujini, do 45% upravičenih stroškov pri-
dobitve oz. največ 417,29 €.

- Stroški nakupa in pridobitev patentov, licenc iz-
umov, tehničnih izboljšav, nepatentiranega teh-
ničnega znanja in blagovnih znamk: do 50% upra-
vičenih stroškov oz. do maksimalne višine 417,29 €. 

- Stroški izdelave projektne dokumentacije in 
stroški investicijskih programov: do 45% upra-
vičenih stroškov pridobitve oz. do maksimalne višine 
417,29 €. Prejemnik pomoči mora prispevati najmanj 
25% vrednosti investicije. Investicijski projekti morajo 
ostati v občini vsaj 5 let.

b) Prva udeležba na sejmih ali razstavah:
- Prva udeležba na sejmu ali razstavi: krijejo se 

upravičeni stroški najetja, postavitve in delovanja stoj-
nice v višini do 50 % upravičenih stroškov oz. maksi-
malno do 417,29 €. Upravičen strošek je prva po-
stavitev in delovanje stojnice na sejemski prireditvi od 
01.01.2008 do 31.12.2008.  Upravičenci so do sredstev 
upravičeni samo enkrat, to pomeni, da upravičenci iz 
preteklih let ne morejo ponovno pridobiti sredstev iz 
naslova tega ukrepa.

c) Odpiranje novih delovnih mest:
Sredstva za pospeševanje odpiranja novih delovnih 
mest se namenijo kot nepovratna finančna pomoč 
(subvencija) za kritje dela stroškov plače zaposlitve in 
predstavljajo upravičene stroške za:
–  amozaposlitev osebe, 
– zaposlitev osebe za nedoločen čas, če ima taka zapo-

slitev za posledico neto povečanje delovnih mest, do 
maksimalne višine 834,58 €.

III. Upravičenci

Sredstva za razvoj lahko pridobijo fizične in pravne osebe, 
ki:
- imajo  sedež ali enoto na območju  Občine Dobrna in
- da poteka investicija na območju Občine Dobrna, in 

sicer:
- samostojni podjetniki in gospodarske družbe, pri če-

mer se smiselno uporabljajo pravila za majhna podjet-
ja, ki ima manj kot 50 zaposlenih, ima letni promet, ki 
je manjši od 7 mio EUR ali bilančno vsoto, ki je manjša 
od 5 mio EUR in je neodvisno podjetje.
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Do pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev jeklar-
stva, premogovništva, kmetijstva in ribištva. Pomoč tudi 
ni namenjena spodbujanju izvoza. Do sredstev tudi niso 
upravičeni samostojni podjetniki in gospodarske družbe 
(majhna podjetja), ki imajo na dan prijave na javni razpis 
do razpisovalca Občine Dobrna neporavnane zapadle ob-
veznosti.

Do sredstev za razvoj niso upravičena podjetja, ki so v 
prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali pa so kapitalsko 
neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj 
s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega ka-
pitala družbe. Do pomoči tudi niso upravičena podjetja, 
ki so v finančnih težavah in prejemajo državno pomoč za 
reševanje in prestrukturiranje. Pomoč tudi ni namenjena 
spodbujanju izvoza.

Za pridobitev sredstev za odpiranje novih delovnih mest 
mora upravičenec izpolnjevati se naslednje:
    – novo zaposlena oseba mora biti državljan Republike 

Slovenije,
    – da je zaposlitev osebe sklenjena v tekočem koledar-

skem letu ali v obdobju od 01.10.2007 do 31.12.2007,
    – da ima prejemnik sredstev sedež dejavnosti na ob-

močju Občine Dobrna,
    – da pomoč predstavlja spodbudo za neto povečanje 

delovnih mest,
    – zaposlitev je potrebno ohraniti za nedoločen čas.

IV. Vsebina vloge

Vloga Občine Dobrna je možno dvigniti v tajništvu Ob-
čine Dobrna v času uradnih ur, in sicer od 25.03.2008 
dalje ali na internetni strani Občine Dobrna, http://www.
dobrna.si.

Izpolnjeni vlogi je potrebno predložiti naslednje (pod: a- 
spodbujanje začetih investicij in b- prva udeležba na sej-
mih ali razstavah):
1. Odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje go-

spodarskih dejavnosti.
2. Potrdilo o plačanih davkih.
3. Potrdilo o poravnanih zapadlih plačilnih obveznostih 

do Občine Dobrna.
4. Izjavo prosilca o višini lastnih sredstev za posamezen 

namen.                                                                                             
5. Izjavo, da podjetje ni v težavah in da predstavlja razpi-

sana pomoč spodbudo za izvedbo nameravanega pro-
jekta.

6. Izjavo, da za ta namen še ni dobil državne pomoči ozi-
roma kolikšen del je že dobil iz drugih virov.

Za posamezne ukrepe je potrebno predložiti tudi:

* stroški materialnih investicij:

- dokazilo o plačilu, pogodba, 
- račun.

* za pridobitev in podaljšanje standarda kakovosti:
- dokazilo o plačilu, 
- račun.

* stroški nakupa in pridobitev patentov, licenc izumov, 
tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja 
in blagovnih znamk:

- dokazilo o plačilu, 
- račun.

* za izdelavo projektne dokumentacije in investicijskih 
programov:

- dokazilo o plačilu izdelave projektne dokumentacije in 
investicijskih programov,

- račun.

* za prvo udeležbo na sejmu ali razstavi:
- dokazilo o plačilu za najem, postavitev in delovanje stoj-

nice,
- račun.

Izpolnjeni vlogi je potrebno predložiti naslednje (pod: c-
odpiranje novih delovnih mest):

– izpis zavarovanih oseb za preteklo in tekoče leto (razen 
za samozaposlovanje),

– dokazilo o zaposlitvi (fotokopija obrazca M1), za osebo, 
ki je zasedla novoustanovljeno delovno mesto,

– fotokopija pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za 
osebo, ki je zasedla novoustanovljeno delovno mesto,

– fotokopija plačilne liste za osebo, ki je zasedla delovno 
mesto, za katero se uveljavlja jo finančna sredstva,

- potrdilo o stalnem prebivališču za osebo, ki je zasedla 
novoustanovljeno delovno mesto (za primer samoza-
poslitve),

– odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za oprav-
ljanje pridobitne dejavnosti in priglasitveni list (za s.p.) 
oziroma,

– odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registri-
rane dejavnosti (za gospodarske družbe),

- potrdilo o plačanih davkih,
- potrdilo o poravnanih zapadlih plačilnih obveznostih do 

Občine Dobrna,
– izjavo, da za ta namen ni prejel sredstev iz državnega 

proračuna oziroma drugih virov. V primeru, da so bila 
sredstva prejeta, je potrebno navesti višino prejetih 
sredstev.

V. Rok in način prijave razpisa

Rok za prijavo na javni razpis je od 25.03.2008 do 
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30.09.2008 oz. do porabe sredstev. Vloga, z zahteva-
nimi dokazili, mora biti poslana priporočeno po pošti ali 
osebno oddana v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, 
3204 Dobrna, najkasneje do roka prijave. Za čas prejema 
se šteje, ko je vloga v tajništvu Občine Dobrna. 

Upravni organ Občine Dobrne lahko od prosilca zahteva 
tudi dodatno dokumentacijo. V primeru, da vloga ne bo 
dopolnjena v določenem roku, se s sklepom zavrže.
Vse vloge bo obravnaval Odbor za malo gospodarstvo in 
obrt Občine Dobrna, ki bo sprejel sklep o dodelitvi sred-

stev najkasneje v roku 45 dni od poteka roka za prijave.
Vse informacije lahko dobite na sedežu Občine Dobrna, 
Dobrna 19, 3204 Dobrna, ali po telefonu (03) 780-10-50  
(ga. Bogdana Mešl ali ga. Mateja Smrečnik) ali po e-pošti: 
obcina@dobrna.si .
 

Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kul-
turo (Uradni list RS, št. 96/02) ter v skladu z določbami Pravil-
nika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini 
Dobrna (Ur. l. RS, št. 32/05, 113/07) objavljamo

JAVNI RAZPIS 
za zbiranje ponudb programov s področja

ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Dobrna 
za leto 2008

1. Pravico za pridobitev sredstev za letne programe ljubi-
teljskih kulturnih dejavnosti imajo upravičeni nosilci in 
izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:
• da imajo sedež v Občini Dobrna,
• da so registrirani najmanj eno leto,
• da je njihova dejavnost področje kulture,
• da delujejo v javnem interesu,
• da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi, 
• da imajo urejeno evidenco o članstvu,
• da pristojnim občinskim organom redno dostavljajo 

letna poročila o realizaciji programov ter načrt aktiv-
nosti za prihodnje leto,

• da je predloženi program namenjen čim večjemu šte-
vilu uporabnikov.

2. Praviloma se sofinancirajo naslednji programi:
• dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih 

sekcij; kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo 
v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejav-
nost, 

• kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in 
srednješolske populacije ter kulturna dejavnost štu-
dentov – vse le v delu, ki presega šolske vzgojno-iz-
obraževalne programe, 

• udeležba na območnih, medobmočnih in državnih 
srečanjih, 

• izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubitelj-
skih kulturnih dejavnosti, 

• kulturne prireditve in aktivnosti (navesti prireditve, 
ki jih namerava društvo organizirati), 

• drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost. 
  Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje 

in investicije v prostor in opremo za kulturno dejav-
nost in spomeniško varstvo.

3. Programi bodo sofinancirani v skladu s pogoji in merili 
Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejav-
nosti v Občini Dobrna (Ur. l. RS, št. 32/05, 113/07) in 
Letnim programom kulture Občine Dobrna za leto 
2008.

4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 14.814,00 
EUR.

5. Predlagatelji programov podajo svoje prijave na pred-
pisanem obrazcu, ki ga dvignejo v tajništvu Občine Do-
brna. Obrazci bodo na voljo tudi na spletni strani http://
www.dobrna.si. Vse dodatne informacije o razpisu do-
bijo zainteresirani na Občini Dobrna, po tel. 03/780-
10-64 pri Bogdani Mešl v času uradnih ur ali na e-mail: 
bogdana.mesl@dobrna.si.

6. Prijave podajo osebno ali pošljejo po pošti v zaprti ku-
verti na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Do-
brna. Na kuverti mora biti vidno označeno: »JAVNI 
RAZPIS KULTURA 2008 - NE ODPIRAJ!« Upoš-
tevane bodo le prijave na predpisanih obrazcih, ki bodo 
prispele na sedež občine najkasneje do 21. 4. 2008 
oziroma vloge, ki bodo s priporočeno poštno pošiljko 
oddane na pošto najkasneje zadnji dan prijave na javni 
razpis. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane. 

     
   Župan Občine Dobrna:

Martin Brecl
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Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS št. 
22/98), 9. in 10. člena Pravilnika za vrednotenje športnih pro-
gramov v Občini Dobrna (Uradni list RS št. 32/05 in 22/06) 
objavlja Občina Dobrna
 

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje programov športa na območju 

Občine Dobrna za leto 2008

1. Na razpis za sofinanciranje športnih programov iz ob-
činskega proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci 
športnih programov: športna društva, njihove zveze, 
zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge orga-
nizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu; 
zavodi s področja vzgoje in izobraževanja ter ustanove, 
ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in 
so splošno koristne ter neprofitne.

2. Pravico do sofinanciranja programov športa imajo no-
silci in izvajalci športne dejavnosti iz prejšnjega člena 
tega pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• imajo sedež in delujejo v Občini Dobrna,
• so registrirani za izvajanje športne dejavnosti naj-

manj eno leto,
• imajo materialne, kadrovske, prostorske in organiza-

cijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih 
programov,

• imajo organizirano redno dejavnost in vadbo za do-
ločene športne programe,

• imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini 
ter registriranih tekmovalcih (velja le za društva),

• da občini redno dostavljajo programe dejavnosti 
s področja športa, podatke o članstvu, o realizaciji 
programov in druge zahtevane podatke.

 3. Predmet javnega razpisa so programi javnega in-
teresa za naslednje vsebine: 
1. Športna vzgoja otrok, ki se prostovoljno ukvar-

jajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega 
programa.

1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok.

1.2 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok.
1.3 Športna vzgoja otrok - oseb s posebnimi potre-

bami.
1.4 Interesna športna vzgoja mladine.
1.5 Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami. 
2. Športna rekreacija.
3. Šport invalidov.
4. Izobraževanje strokovnega kadra.
5. Pomembne mednarodne, državne, medobčinske 

in občinske športne prireditve.
6. Delovanje  društev, športnih zvez in zavodov na 

ravni lokalne skupnosti.

4. Programi bodo sofinancirani v skladu s Pravilnikom o 
sofinanciranju športa v Občini Dobrna (Uradni list RS, 
št. 32/05, 22/06) in določili letnega programa športa v 
Občini Dobrna za leto 2008.

5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 8.137,00 €, 
sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu, 
za katerega so bila dodeljena. 

6. Predlagatelji programov podajo svoje prijave na pred-
pisanem obrazcu, ki ga dvignejo v tajništvu Občine 
Dobrna. Obrazci bodo na voljo tudi na spletni strani 
http://www.dobrna.si. Vse dodatne informacije o raz-
pisu dobijo zainteresirani na Občini Dobrna, po tel. 
03/780-10-64 pri Bogdani Mešl v času uradnih ur ali na 
e-naslov: bogdana.mesl@dobrna.si.

7. Prijave podajo osebno ali pošljejo po pošti v zaprti ku-
verti na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Do-
brna. Na kuverti mora biti vidno označeno: »JAVNI 
RAZPIS ŠPORT 2008 - NE ODPIRAJ!« Upošte-
vane bodo le prijave na predpisanih obrazcih, ki bodo 
prispele na sedež občine najkasneje do 21. 4. 2008 
oziroma vloge, ki bodo s priporočeno poštno pošiljko 
oddane na pošto najkasneje zadnji dan prijave na javni 
razpis. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.

Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl

Občina Dobrna na podlagi 6. člena Statuta Občine Dobrna 
(Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06), 
4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju tu-
rizma v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 32/05) ter Odloka 
o Proračunu Občine Dobrna za leto 2008 (Uradni list RS, št. 
113/07) objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju turiz-

ma v Občini Dobrna za leto 2008

1. Občina Dobrna objavlja javni razpis za dodelitev finanč-
nih sredstev iz občinskega proračuna za sofinanciranje 

programov na področju turizma v Občini Dobrna za 
leto 2008. Skupni znesek razpisanih sredstev za leto 
2008 znaša 6.677,00 €.  Dodeljena sredstva morajo 
biti porabljena do 31. 12. 2008.

2. Predmet sofinanciranja so naslednji programi:
a) urejanje in varstvo okolja, 
b) organiziranje in usklajevanje prireditev, 
c) izvajanje promocijske in informativne dejavnosti, 
d) izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za de-

lovanje na področju turizma, 
e) število članov turističnega društva,
f) izobraževanje članov društva.  
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3. Pravico do sofinanciranja programov na področju tu-
rizma imajo društva na področju turizma na območju 
Občine Dobrna, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• da so registrirana v skladu z zakonom o društvih in 

imajo sedež na območju Občine Dobrna,
• da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani čla-

narini in ostalo dokumentacijo v skladu z določili o 
registraciji,

• da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo 
načrtovanih programov,

• da izpolnjujejo druge pogoje iz Pravilnika o sofinan-
ciranju programov na področju turizma v Občini 
Dobrna,

• imajo sprejet program dela in finančni načrt za leto 
2008, ki ga je sprejel pristojni društveni organ, 

• imajo poročilo o delu društva in finančno poročilo 
društva za preteklo leto.

Izvajalci programov na področju turizma in ostalih de-
javnosti promoviranja Občine Dobrna, ki zgornje po-
goje izpolnjujejo, vendar se na ta razpis ne prijavijo ali 
pa se ne prijavijo skladno z razpisno dokumentacijo, v 
letu 2008 ne bodo upravičeni do namenskih sredstev 
Proračuna Občine Dobrna.

4. Programi bodo sofinancirani v skladu s Pravilnikom o 
sofinanciranju programov na področju turizma v Ob-
čini Dobrna (Uradni list RS, št. 32/05) in Letnim progra-
mom turizma za izvedbo javnega razpisa za sofinancira-
nje programov na področju turizma v Občini Dobrna 
za leto 2008.

Programi se ocenijo glede na vsebino posameznih de-
javnosti, pestrost programa, množičnost vključevanja, 
sodelovanje z okoljem, odmevnost programov, ki se jih 
izvaja v ožji in širši okolici in pomembnost projektov 
za lokalno skupnost. Sredstva za posamezne programe 
se razdelijo na osnovi razdelitve v Letnem programu 
turizma za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje 
programov na področju turizma v Občini Dobrna za 
leto 2008 in glede na doseženo število točk glede na 
merila in kriterije za izbor programov. Višina sofinanci-
ranja posameznega programa je odvisna od skupnega 
števila zbranih točk in vrednosti točke (Pravilnik o so-
financiranju programov na področju turizma v Občini 

Dobrna, Ur. list RS, št. 32/2005). V primeru, da se za 
organizacijo istega programa prijavi več organizatorjev, 
bo najprimernejši kandidat izbran na podlagi točkova-
nja po naslednjih kriterijih z maksimalnim številom 100 
točk:
- uspešna izvedba iste prireditve v preteklem letu: 0-

35 točk,
- kvaliteta programa: 0-55 točk,
- zagotovljeni prostorski, kadrovski in tehnični pogoji: 

0-10 točk.
 
5. Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis je na 

voljo v tajništvu Občine Dobrna ali na spletnih straneh 
Občine Dobrna na naslovu http://www.dobrna.si.

6. Rok za prijavo na javni razpis je do 21. 4. 2008.  Za 
pravočasno predložene se štejejo vloge, ki bodo naj-
kasneje do 21. 4. 2008 do 15. ure predložene v tajništvu 
Občine Dobrna oziroma vloge, ki bodo s priporočeno 
poštno pošiljko oddane na pošto najkasneje zadnji dan 
prijave na javni razpis.

Predlogi morajo biti podani na razpisnih obrazcih, ki 
jim je potrebno priložiti zahtevane priloge. Nepravo-
časne vloge ne bodo obravnavane in bodo s sklepom 
zavržene.

O izboru in višini sredstev bodo izvajalci obveščeni v 
roku 30 dni od izteka roka za prijavo na javni razpis. Z 
izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.

7. Vloge z zahtevano dokumentacijo se oddajo osebno v 
tajništvu Občine Dobrna ali pa pošljejo priporočeno na 
naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 DOBR-
NA, s pripisom »JAVNI RAZPIS TURIZEM 2008  
- NE ODPIRAJ !« ter s pripisanim naslovom pošilja-
telja.  

8. Vse dodatne informacije o razpisnih pogojih in postop-
kih so na voljo v času uradnih ur na Občini Dobrna pri 
Bogdani Mešl ali na telefonski številki: 03-780-10-64 ali 
pa na elektronskem naslovu: bogdana.mesl@dobrna.si.

Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl

Na podlagi 5. člena Statuta Občine Dobrna (Ur. list RS, št. 
47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06) in na podlagi 9. člena 
Odloka o priznanjih Občine Dobrna (Ur. list RS, št. 27/01 in 
70/05) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja 
in priznanja Občine Dobrna objavlja

J A V N I   R A Z P I S 
za podelitev priznanj Občine Dobrna

za leto 2008

I.  Priznanja Občine Dobrna za leto 2008, in sicer prizna-
nja: »Častni občan« Občine Dobrna, »Zlata plaketa« 
Občine Dobrna in »Listina Občine Dobrna« bo Občin-
ski svet Občine Dobrna podelil na slavnostni seji Ob-
činskega sveta ob občinskem prazniku Občine Dobrna 
2008.

II.  Priznanja občine se lahko podelijo zaslužnim občanom, 
drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, 
skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za 
dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, 
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znanosti, športa, ekologije, zaščite in reševanja na po-
dročju Občine Dobrna, ne glede na njihov domicil. 

Razlog podelitve velja za zasluge na področjih človeške 
ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu in popolnejše-
mu življenju občanov in ki imajo pomen za razvoj in 
ugled Občine Dobrna.

III. Imenovanje za častni naziv »ČASTNI OBČAN« Obči-
ne Dobrna je najvišje priznanje Občine Dobrna. Značaj 
tega enkratnega priznanja je spoštljivo pozorno vred-
notenje dela vsakogar, ki je svoje življenjsko delovanje 
posvetil delu za napredek in koristi Občine Dobrna. 

»ZLATA PLAKETA« Občine Dobrna ima značaj prizna-
nja posameznikom ali pa skupinam za njihove enkratne 
dosežke izjemnega pomena za občino v smislih, nave-
denih v drugem členu tega razpisa. 

»LISTINA OBČINE DOBRNA« ima značaj pohvale za 
dosežke v zadnjem obdobju in vzpodbude za nadaljnje 
delo posameznikov ali skupin ljudi. 

IV.  Predloge za podelitev priznanj občine lahko podajo 
občani, politične stranke, podjetja, javni zavodi, društva 
in klubi, ustanove, ter druge organizacije.

Predlog za podelitev priznaj mora biti predložen v pisni 
obliki in mora vsebovati:
- podatke o predlagatelju,
- ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja in 

njegove točne podatke,

- naziv predlaganega priznanja (“Častni občan Občine 
Dobrna”, “Zlata plaketa” ali “Listina Občine Dobr-
na”),

- utemeljitev in obrazložitev pobude,
- dokumente, listine oz. druga dokazila, ki potrjujejo 

dejstva v obrazložitvi,
- predlog mora biti s strani predlagatelja lastnoročno 

podpisan, v kolikor pa predlagatelj ni fizična oseba, 
tudi podpisan s strani zakonitega zastopnika in po-
trjen z žigom.

V.  O podelitvi priznanj odloča Občinski svet Občine Do-
brna s sklepom. Sklep Občinskega sveta Občine Do-
brna o podelitvi priznanj se objavi v občinskem glasilu 
Dobrčan. 

Na leto se lahko izvede le eno imenovanje za častni 
naziv »Častni občan« Občine Dobrna,  ena podelitev 
»Zlate plakete« Občine Dobrna ter največ tri podelit-
ve »Listine Občine Dobrna«. Priznanja bodo podeljena 
ob občinskem prazniku Občine Dobrna v mesecu ju-
niju 2008.

VI. Predloge pošljite v zaprti ovojnici na naslov: 

Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, s pripisom 
»PREDLOGI ZA PRIZNANJA 2008 - NE ODPI-
RAJ!«,  in sicer najkasneje do petka, 9. 5. 2008.

                       Komisija za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja in priznanja Občine Dobrna

KOMUNALA IN OKOLJE

DEJAVNOST KOMUNALE
Komunalna dejavnost je izredno raznolika, pestra ter za vse 
krajane Dobrne izredno pomembna. Vsi si želimo prijetnega 
doma, lepega okolja in urejene komunalne infrastrukture. 
V ta namen se za ureditev okolja in za graditev ter vzdrže-
vanje infrastrukture vlaga obilo naporov, vendar se mora-
mo izvajalci proračunskih obveznosti uokviriti v predvidena 
razpoložljiva finančna sredstva. Glede na navedeno dejstvo 
moramo pridobivati tudi sredstva iz raznih razpisov, kjer pa 
le dobro pripravljeni programi pridobijo prioriteto, in s tem 
pridobitev nepovratnih sredstev. 

Ugotovimo lahko, da je občina uspešno pridobila del 
nepovratnih sredstev za projekt Posodobitev vodovodne-
ga sistema Dobrna–Loka, Lokovina, Klanc, Parož in Vinska Gora. 
Prav tako je občina uspešno pridobila nepovratna 
sredstva iz evropskega kohezijskega sklada za pro-
jekt Izgradnja čistilne naprave Dobrna za 4.000 PE. Omenje-
na projekta se bosta realizirala predvidoma v letih 

2008/2009, podrobneje pa ju bomo predstavili v na-
slednji številki Dobrčana. 

V lanskem letu je po Sloveniji pustošilo neurje, ki je priza-
delo tudi našo občino. Uničena je infrastruktura, kmetijske 
površine, stavbe, sprožilo se je več zemeljskih plazov in cest-
nih udorov. Iz naslova sanacije škode po neurju v mesecu 
septembru 2007 je občina uspešno pridobila določen delež 
sredstev, ki se bodo namensko vložila v sanacijo nastale ško-
de na občinski infrastrukturi. V okviru prioritetne sanacije 
škode po neurju se je vzpostavila prevoznost cest, prav 
tako pa sta se s kamnito zložbo sanirala dva plazova, in sicer 
Skutnik–Polenek v Klancu in Martjak–Hrovat v Za-
vrhu. V nadaljevanju sanacije je pripravljen program sana-
cije škode po neurju, ki ga bomo izpeljali v okviru prido-
bljenih državnih sredstev in v okviru proračunskih sredstev 
za leto 2008. V okviru programa sanacije škode po neurju se 
je pripravil tudi program vzdrževanja cest, po katerem 
so se že pričela strojna dela na makadamskih cestah, izvaja 
se gramoziranje cest, urejuje se odvodnjavanje cest, … Ob-
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čina Dobrna ima približno 70 km kategoriziranih cest, ki jih 
je potrebno vsako leto redno vzdrževati, letos pa še po-
sebej, saj je septembrsko neurje pustilo velike posledice, ki 
so vidne še danes. Trenutno se izvajajo večja vzdrževalna in 
obnovitvena dela na cesti v Strmcu.

Sanacija plazu Martjak – Hrovat v Zavrhu.

Saniran plaz Martjak – Hrovat v Zavrhu.

Sanacija plazu Skutnik – Polenek v Klancu.

Saniran plaz Skutnik – Polenek v Klancu.

Dela na cesti v Strmcu nad Dobrno.

Ureditev ceste v Strmcu nad Dobrno.

Za najbolj kritične plazove, ki ogrožajo občinsko infrastruk-
turo, so naročene geološko- geomehanske raziskave s pred-
logom sanacije plazov, na podlagi katerih bo mogoče pristo-
piti k sanaciji le-teh. 
Vzporedno z deli na terenu potekajo postopki izvedbe jav-
nih naročil, pridobivanja potrebnih projektno – tehničnih 
dokumentacij in ustreznih upravnih dovoljenj ter vodenje 
projektov za projekte, ki so uvrščeni v Načrt razvojnih pro-
gramov Občine Dobrna.

Urška Vedenik
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ČIŠČENJE RIBNIKA V LOKOVINI
»Člani PGD Dobrna si poleg osnovnih društvenih dejavnosti 
prizadevamo tudi za čistejše in  prijaznejše okolje, v katerem 
bivamo,« je v pogovoru strnil svoje misli predsednik društva, 
g. Štefan POHAJAČ. S tem namenom se je že v letu 2007, 
še zlasti pa v prvih dveh mesecih letošnjega leta, intenzivno 
pristopilo k čiščenje okolice ribnika pri vili Puškar, ki je v za-
dnjih nekaj letih bil nekako bolj ali manj prepuščen samemu 
sebi, kar je imelo za posledico, da se je na lokacijah v bližnji 
okolici pojavilo več manjših divjih odlagališč smeti, ki nikakor 
ne sodijo na ta prostor.   

KOMUNALA IN OKOLJE

Izpust vode iz ribnika.

Z veliko dobre volje in še večjo angažiranostjo članov PGD, 
kot tudi z občinsko pomočjo, bi bilo mogoče obstoječi rib-
nik skupaj z okolico spremeniti v prav zanimivo turistično 
točko, ki bi zajemala krajše sprehode, počitek v naravi, na-
biranje gob in kostanja, opazovanje živali …
Člani PGD pa v tem ribniku vidimo tudi možnost zbiralnika 
– za hrambo vode, ki jo v primeru morebitne večje inter-
vencije nujno potrebujemo. Še zlasti pa se zavedamo, da vse 
pogostejša sušna obdobja dajejo tudi vse manj možnosti za 
koriščenje kapacitet pitne vode iz vodovodnega omrežja. 
Predvsem iz tega razloga si bomo člani PGD Dobrna priza-
devali, da skupaj z občinskimi dejavniki uresničimo zastav-
ljeno nalogo, in s tem v Občini Dobrna trajno zagotovimo 
oskrbo protipožarne vode za potrebe PGD Dobrna.  
S spoštljivimi pozdravi in na pomoč!    
         Za PGD Dobrna: Stanislav Pečnik

NAROÈILO
ZABOJNIKOV
ZA KOSOVNE

ODPADKE

(odsluženo pohištvo, bela tehnika, gradbeni material …)

Za informacije o dostavi in ceni poklièite na tel.: 425 64 00 ali GSM: 
041 669 362 (do 14. Ure) 
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MEDALJA S SVETOVNEGA IKF - 
PRVENSTVA V KARATEJU

Čudovit človek, zvest  prijatelj, mož besede in poštenih de-
janj. To so le nekatere od mnogih lastnosti, ki mi privrejo na 
plan, ko mi je dodeljena naloga, da predstavim našega zaved-
nega občana, nekdanjega predsednika Mladinskega kluba in 
zelo dobrega prijatelja, Jerneja Škofleka. Hkrati pa so to 
vrline, ki ga tudi v športni luči dvignejo nad gladino povpre-
čja in ga v njegovi panogi postavijo povsem v ospredje.
 
Karate je šport prav posebne vrste in je eden izmed najbolj 
razširjenih športov na svetu. Najdemo ga lahko praktično 
na vseh celinah našega planeta. Karate originalno izvira iz  
kitajskega boksa, ki so ga v 14. stoletju prenesli na Okinavo. 
Za očeta sodobnega karateja velja sensei Gichin Funakoshi, 
ki je karate v 19. stoletju tudi prenesel najprej na Japonsko, 
kasneje pa še naprej v ZDA in Evropo. Od tod za širjenje 
karateja ni bilo več ovir.  
Karate se je v tem času precej razširil in razcepil v več smeri, 
tako se pri treningu karateja lahko odločimo za bolj duhovni 
pristop s tradicionalnim karatejem ali bolj atletski pristop z 
modernim športnim karatejem.

Eden izmed naših prvih članov Mladinskega kluba Dobrna 
in med drugim tudi moj predhodnik, Jernej Škoflek, se je že 
v osnovni šoli zastrupil s tem zanimivim športom. Ker na 
Dobrni ni bilo možnosti treninga, se je na pobudo Jožeta 
Sluge skupaj z njegovim vnukom, Borutom Slugo, udeležil 
treningov v Celju. To je bilo leta 1994, in sicer pri mojstru 
Radu Krušiču 3.DAN, kasneje se je zaradi vpisa na fakulte-
to prepisal v Ljubljano, kjer po manjših »turbolencah« še 
danes trenira v Univerzitetnem karate klubu Ljubljana. Ker 
je karate prav specifičen šport, kjer je doba učenja neso-
razmerno dolga v primerjavi z ostalimi športi, konkurenca 
pa zelo močna, se je s prvimi uspehi srečal šele po 5 letih 
vztrajnega treniranja, z MSKA reprezentanco je začel sode-
lovati na mednarodnih turnirjih v letu 2002, zaradi uspešnih 
nastopov na mednarodnih tekmovanjih se je svojega prvega 
in upajmo, da ne tudi zadnjega svetovnega prvenstva, udeležil 
v letu 2008.

Svetovno prvenstvo v karateju je letos potekalo od 17. do 
20. januarja v znanem italijanskem letovišču Rimini v Italiji. 
Na prvenstvu je sodelovalo preko 3500 karateistov z vseh 
kontinentov in je bilo zaradi množice nastopov razdeljeno 
v 4 tekmovalne dni. Najprej so se pomerili kataši (borba z 
namišljenimi nasprotniki), kasneje pa so bile še borbe ekipno 
in posamično. Že v ekipnih borbah, kjer se nacionalne ekipe 
borijo z dvema karateistoma in eno karateistko, se je Jernej 
izvrstno odrezal, saj je do konca kategorije ostal neporažen. 
Ekipa Slovenije je zasedla odlično 3. mesto, kar je v elitni 
konkurenci odličen rezultat.   
Po odličnem začetku  v soboto so apetiti po uspehu jasno 
narasli tudi na posamični tekmi, ki je bila na sporedu v ne-
deljo. Na žalost je bil to račun brez krčmarja, saj je Jernej 
po zmagi v prvem kolu nad Nemcem v drugem kolu po 
podaljšku moral priznati premoč Poljaku. Tako so sanje o 
svetovnem prvaku splavale po vodi, vseeno pa 9. mesto na 
svetovnem prvenstvu, kjer sodelujejo praktično vsi najboljši 
karateisti na svetu, seveda ni slab rezultat. 

Utrinek s svetovnega prvenstva v karateju, IKF-WORLD 
KARATE CHAMPIONSHIP 2008, ITALIA - Rimini, ekip-
no 3. mesto.

Mednarodni uspehi zadnjih dveh let: 
 
Summer tournament, Brno, 10. 7. 2005, 1. mesto 
Este Padova Italija EuroCup, 12. 6. 2005, 4. mesto 
Berlin OPEN, 22. 4. 2006, 1. mesto   
Adria Cup, Mali Lošinj, 27. 9. 2006, 2. mesto
Adria Cup, Mali Lošinj, 28. 9. 2006, 1. mesto ekipno
International MSKA Christmas tournament, Ljubljana, 
17. 12. 2006, 1. mesto
Grand Prix , Žalec, 11. 3. 2007, 3. mesto  
Czech Championship, Chotebor, 11. 11. 2007, 1. mesto  
International MSKA Christmas tournament, 
16. 12. 2007, 1. mesto
IKF-WORLD KARATE CHAMPIONSHIP 2008, ITALIA 
- Rimini, ekipno 3. mesto

INFO: www.mska.net
Rok Žerjav
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KAKO JE TRENER ŠD MARIBOR CENTER PREDSTAVIL NAŠEGA 
TELOVADCA PETRA LAMPRETA?

Začetki Petrovega ukvarjanja s športno 
gimnastiko segajo v leto 2003. Tega leta 
sta ga mama Mateja in oče Simon pr-
vič pripeljala v telovadnico Športnega 
društva Center Maribor. Iz avtomobi-
la je stopil fant s kratko pristriženimi 
lasmi in široko odprtimi očmi. Že ob 
prvem srečanju je s svojo postavo in 
trdim stiskom roke dokazal, da sta mu 
športno življenje in obnašanje pisana 
na kožo. Temu sta pripomogla tudi oba 
starša s svojo pozitivno vzpodbudo in 
zgledom.
Vztrajnost je lastnost, ki zaznamuje šir-
ši krog družine Lampret. To dokazujejo 
kilometri, ki so jih opravili v vseh pre-

PETER LAMPRET NA PRIREDITVI »SLOVENIJA TELOVADI 
ZA ZVEZDO ALJAŽA PEGANA«
Gimnastična zveza Slovenije je, v 
mesecu januarju in februarju, orga-
nizirala v večini večjih mest po Slo-
veniji prireditev »Slovenija telovadi 
za zvezdo Aljaža Pegana«. Prireditev 
v smislu popularizacije gimnastike je 
bila v prvi vrsti namenjena podpori 
našemu šampionu Aljažu Peganu, da 
bi dobil posebno povabilo organiza-
torja za nastop na olimpijskih igrah 
v Pekingu, saj mu dosedanja pravila 
v športni gimnastiki, kljub njegovim 
izjemnim uspehom, tega ne dopuš-
čajo. Sistem olimpijskih kvalifikacij 
nastop na olimpijskih igrah omogoča 
le svetovnim prvakom na posamez-
nih orodjih, sicer pa se tekmovalci 
na igre uvrščajo prek mnogoboja. Za 
Aljaža Pegana, lani drugega na SP v 
Stuttgartu, je tako posebno povabilo, 
ki ga bo aprila letos podelila tripartit-
na komisija OI, zadnja možnost.

V sledi zgoraj navedenega se je karavana gimnastikov v so-
boto, 26. januarja, ob 17. uri, ustavila tudi v Celju, v celjski 
Dvorani Zlatorog.

Obiskovalci navedene prireditve so lahko uživali v poldru-
go uro trajajočem spektaklu gimnastičnih zvezd, kjer so se 
predstavile vse panoge slovenske gimnastike. Svoj vrhunec 
pa je predstava doživela, ko je s svojim nastopom navdušil 
Aljaž Pegan.

Peter Lampret (ŠD Center Maribor) ob Aljažu Peganu, 
Dvorana Zlatorog v Celju, 26. 1. 2008.

Na prireditvi je bil v okviru svojega kluba, Športnega društva 
Center Maribor, v Celju prisoten tudi naš občan, mladi, 11-
letni telovadec, Peter Lampret, ki se je pod budnim očesom 
Aljaža Pegana zavihtel na bradlji. Kot član Mariborskega klu-
ba pa se je seveda, teden dni poprej, 19. 1. 2008, predstavil 
tudi v Mariboru, njegov nastop na bradlji pa je, v neposredni 
bližini, spremljal Mitja Petkovšek. 

teklih letih. Peter se namreč petkrat 
na teden za tri ure na dan pripelje v 
Maribor na vadbo. Prevoženi kilometri 
in veliko ur vadbe v telovadnici so že 
pokazali mnoge izjemno dobre rezul-
tate. Peter je od leta 2004 neprema-
gan na državnem prvenstvu med svo-
jimi vrstniki. Enako uspešen je tudi v 
tekmovanju na posameznih orodjih. S 
svojimi nastopi je pričel kot desetletni 
tekmovalec leta 2006, ko je prvič na-
stopil v finalih na posameznih orodjih 
na Kadetskem pokalu Slovenije (tek-
movanje do 14 let). Istega leta je prvič 
nastopil za slovensko kadetsko repre-
zentanco in je od leta 2007 njen stalni 

član. Decembra 2007 je prejel nagrado 
Gimnastične zveze Slovenije za tretjega 
najboljšega tekmovalca v športni gim-
nastiki v Sloveniji za kategorijo do 14 
let za tekmovalno leto 2007.
V prihodnje bo potrebno zakorakati še 
po mednarodni tekmovalni poti. Prvi 
koraki so že narejeni. O tem pričajo 
medalje z mednarodnih tekmovanj v 
Novem Sadu, Bitoli in Kiskunhalasu. 
Glede na vztrajnost in dosedanje uspe-
he lahko trdimo, da Petra čaka še lepa 
prihodnost tekmovalca v športni gim-
nastiki.

Trener ŠD Center Maribor,
mag. Miha Marinšek
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Peter Lampret, Dvorana Tabor Maribor, 19. 1. 2008.

Za Aljaža Pegana stiskamo pesti, da bi mu uspelo nastopiti na 
OI v Pekingu, Petru, kot še zelo mlademu telovadcu, pa če-
stitamo, da se je kar na dveh prireditvah predstavil ob priso-
tnosti obeh šampionov gimnastike, ter mu želimo še veliko 
uspehov na zahtevni športni poti. 

Mateja Smrečnik

UTRINKI S PRIREDITVE  »RAD 
IGRAM NOGOMET«
V sklopu nogometnega krožka smo se odločili, da se prijavi-
mo na prireditev Rad igram nogomet, ki poteka na državnem 
nivoju. V nedeljo, 20. 1. 2008, so svoje znanje pokazali naši 
najmlajši v selekciji U-8. V hali Golovec v Celju smo odigrali 
šest tekem, tekmovali smo tudi v žongliranju in tekih. Glede 
na to, da so otroci prvič nastopili na takšnih tekmah, je bilo 
prisotno precej treme, ki pa se je hitro izgubila. Pomerili 
smo se z vrstniki iz NK MIK CELJE, NK SIMER ŠAMPION 
in NK KIV VRANSKO. Čas je neusmiljeno tekel in okrog 12. 
ure se je turnir zaključil. Otroci so bili že vidno utrujeni, a 
smo se vseeno zadovoljnih obrazov odpravili proti domu. V 
lepem spominu nam bo ostala tudi skupna slika vseh sodelu-
jočih, ki je bila objavljena v športnem časopisu Ekipa.
V nedeljo, 27. 1. 2008, smo s selekcijo U-10 nastopili v celjski 
lepotici, športni dvorani Zlatorog. Na turnirju so sodelovale 
ekipe NK MIK CELJE, NK SIMER ŠAMPION, NK RUDAR 
VELENJE, NK VRANSKO in OŠ DOBRNA. Ob 13. uri smo 
odigrali prvo od petih tekem. Imeli smo tudi podporo s tri-
bun, saj so bili naši starši  bučni navijači. Popoldne je hitro 
minilo, turnir se je zaključil ob 18. uri. Vsi otroci so dobili pri-
znanje za sodelovanje in plakat RIN. Velja omeniti še dejstvo, 
da smo v projektu RIN sodelovali kot edina  osnovna šola na 
Celjskem, na kar smo lahko še posebej ponosni.

Najmlajši v sekciji KMN Samorastniki U-8.

Sekcija U-10 v KMN Samorastniki.

 Nogometni krožek.

KMN Samorastniki: Drago Adamič
Takole vadimo.
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UTRINKI IZ CELJA
V četrtek, 31. 1. 2008, smo se podali na pot v Celje, kjer smo 
odigrali nogometno tekmo z NK SIMER ŠAMPION. Uro in 
pol smo se podili za žogo ter se trudili, da bi dosegli gol več 
od nasprotnika. Na koncu nam to sicer ni uspelo in smo 
športno čestitali tekmecem, bile pa so to dragocene izkuš-
nje za v prihodnje. Veliko smo se lahko naučili od fantov, ki 
trenirajo 4-krat tedensko, in to že vrsto let. Ob slovesu smo 
prijateljem iz Celja obljubili, da se kmalu spet srečamo.
                                                                          

KMN Samorastniki: Drago Adamič

ANDREJ IN DRAGO V DOBOVCU
Naši člani KMN Samorastniki uspešno nastopajo tudi v prvi 
državni »futsal« ligi. V črno- belem dresu Dobovca igra An-
drej Božnik, trener članske ekipe je Drago Adamič.
Dobovec trenutno zaseda četrto mesto na lestvici, uvr-
stili pa so se tudi na zaključni turnir četverice v poka-
lu Slovenije, ki se bo odvijal v marcu, kar štejejo kot naj-
večji uspeh kluba v njegovi zgodovini. Kot priznanje 
klubu za njegovo uspešno delovanje je prišlo tudi po-
vabilo za prijateljsko tekmo proti reprezentanci Sloveni-
je, ki se pripravlja na kvalifikacije za svetovno prvenstvo.                                                                                          
                                      

 KMN Samorastniki: Drago Adamič

Andrej in Drago v Dobovcu.

ŠPORTNO POPOLDNE NA 
DOBRNI
Nova generacija na Dobrni je bila  ustanovljena pred enim 
letom, zato je prav, da se spomnimo, kaj smo v 1. letu naredili 
oz. kaj je bil plod našega druženja!

Za naše mlade Dobrnčane smo organizirali turnir v odbojki 
na mivki in v malem nogometu. Za datum smo izbrali 21. julij 
in priprave so stekle.
Člani so me presenetili s svojo aktivnostjo, tako da ni bilo 
težav s samimi pripravami. 

Na dan turnirja smo tako imeli sončen dan, zadosti pijače 
in hrane, da ni nihče ostal lačen. Ekipe so se pomerile na 
žgočem soncu in naša ekipa je morala sicer priznati nepri-
pravljenost na igrišču, a zagotovo smo zmagali z energijo, ki 
smo jo vložili v organizacijo te prireditve.

Za sodelovanje in pomoč pri organizaciji se zahvaljujem  
Osnovni šoli Dobrna, Občini Dobrna, PGD DOBRNA za 
njihovo opremo ter MK Dobrna, Risom in ostalim za  šte-
vilčno udeležbo. Zahvala gre tudi sponzorjem: Termam Do-
brna, Slaščičarni Jagoda, Gostilni Koren ter Cafe Fontani za 
bogate nagrade. Zahvaljujem pa se tudi  Občinskemu odbo-
ru SLS za  podporo projekta.
Zahvaljujem se celotni »Novi Generaciji Dobrna« za pri-
pravljenost, da smo skupaj uspeli BITI NOVA GENERACI-
JA!!!

Hvala vsem in lep pozdrav, se vidimo!!!
                                                                                   

 Predsednik NG Dobrna: Jože Verdel
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SILVESTROVANJE NA PROSTEM 
LETOS NA NOVI LOKACIJI
Že tradicionalno Silvestrovanje na prostem smo letos orga-
nizirali na ploščadi zraven občinske stavbe. Ne prehladna 
noč, kot bi za ta letni čas lahko pričakovali, je privabila na 
ploščad veliko število ljudi; tako domačinov kot tudi ljudi 
od drugod. Ob veselih zvokih dua Jasa sta se urina kazalca 
premaknila proti polnoči. Malo pred polnočjo je vse priso-
tne nagovoril župan, g. Martin Brecl, in jim v svoji poslanici 
zaželel še mnogo zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva. 
Čestital je tudi slavljencem, ki prav na novega leta dan praz-
nujejo svoj osebni praznik. 

Ko je ura odbila polnoč, smo si vsi nazdravili s penino, ki jo 
je za to priložnost za vse prisotne priskrbela Občina Do-
brna, in si izrekli voščila ter najlepše želje za prihajajoče leto. 
Nekaj minut po polnoči so se vsi pogledi usmerili v svetleče 
nebo, ki ga je osvetlil čudovit ognjemet. Silvestrsko rajanje 
se je, po zaslugi dua Jasa, nadaljevalo še pozno v jutro novega 
leta.  
        Zdenka Kumer

BOŽIČNO RAJANJE ZA OTROKE 

V zasneženi idilični nedelji, 16. 12. 2007, smo se pred Zdra-
viliškim domom zbrali na Božičnem rajanju, ki ga je orga-
nizirala Občina Dobrna v sodelovanju z Osnovno šolo in 
Vrtcem Dobrna, z Aktivom kmečkih žena Dobrna, Centrom 
za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, Čebelarskim dru-
štvom Dobrna, s sponzorji ter občani.  

Otroci, občani ter gostje so se najprej zabavali in si ogledali 
novoletno ponudbo ob Božičnih pesmih. Zelo lep program 
za otroke je pripravila Romana Krajnčan, ki je otroke prav 
lepo ogrela s svojimi prelepimi pesmicami. Otroci so lepo 
sodelovali, peli so in plesali ter skupaj priklicali Božička. Ko 
so zaslišali zvonjenje in zagledali jelenčka Rudolfa, ki je skak-
ljal od veselja, so pritekli naproti in z navdušenjem pozdravili 
Božička.

Darilca in rajanje z Rudolfom, Božičkom in Romano 
Krajnčan.
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Božiček je imel tudi spremstvo palčic, ki so delile man-
darine obiskovalcem.

Sponzorji božičnega rajanja: ETT Lighting d.o.o., Installs 
instalacije – Lampret Simon s.p., Terme Dobrna d.d., 
Svetovanje – Olenšek Vlado s.p., Tomik-montaža stavb-
nega pohištva – Dobovičnik Tomaž s.p., Mizarstvo Šlavs 
– Šlavs Fredi s.p., Storitve in vzdrževanje – Šibanc Matej 
in Bogomil s.p., Kava bar mini Rosi – Branka Rošer s.p., 
Okrepčevalnica Hudičev graben – Drev Marija s.p., Mle-
karna Celeia d.o.o., Profilplast d.o.o., Aroma – masažno 
lepotni salon – Razgoršek Mojca s.p. in Frizerstvo Metka 
– Marjeta Krajnc s.p.

Bogdana Mešl

Otroci so z Božičkom, palčicami in Rudolfom ob nastopu 
Romane Krajnčan peli, rajali in se sladkali s sladkarijami ter 
mandarinami.  Med rajanjem so si lahko obiskovalci na sejmu 
nakupili razne dobrote, okraske in druge izdelke, ki so jih 
ponudili sodelujoča društva, vrtec in osnovna šola. Letos je 
bil Božiček še posebej radodaren, saj so otroci dobili tudi 
darilca. Vse se je končalo v veselem vzdušju, Božiček pa je 
obljubil, da se drugo leto spet vrne.

POKOP PUSTA NA DOBRNI 
V sredo, 6. februarja 2008, ob 16. uri, se je zgodila že 43. 
tradicionalna prireditev “Pokop pusta na Dobrni.” Priredi-
tev, katere organizator je bilo Prostovoljno gasilsko društvo 
Dobrna, je potekala v centru Dobrne na prostoru pred tr-
govino Mercator in novo zgrajenim stanovanjskim blokom 
pri Občini Dobrna. Prireditve se je udeležilo več sto občank 
in občanov našega kraja, gostje Term Dobrna ter občani iz 
sosednjih občin.

Na prireditvi so sodelovala številna društva iz našega in oko-
liških krajev, seveda pa so na prireditvi sodelovali tudi učenci 
Osnovne šole Dobrna. Prava atrakcija na takšni prireditvi, ki 
pritegne posebno pozornost obiskovalcev, pa so vedno ku-
renti v svoji tradicionalni opremi, kajti kurenti predstavljajo 
pustni lik kot nekaj nadnaravnega in se kot demoni bojujejo 
z zimo ter z divjim plesom in oglašanjem zvoncev v deželo 
kličejo pomlad.

Da so bila društva oziroma krajani res aktivni v pripravi vo-
zov s pustno tematiko, kaže podatek, da je bilo v povorki 
udeleženih kar trinajst vozov z zelo zanimivo vsebino, ki je 
najbolje prikazana in opisana na priloženih fotografijah. Vozo-
vi z najbolj izvirnimi vsebinami, kot tudi vsi ostali udeleženci 
v povorki, so bili nagrajeni s praktičnimi darili. Seveda pa ne 
smemo pozabiti tudi na tiste, ki so poskrbeli za dodatno po-
nudbo s pustnimi dobrotami in izdelki.

Višek prireditve je predstavljal sam pokop pusta, ki mu je 
bilo ime Nergač in so mu vse težave, ki si jih je nakopal te-
kom leta, že močno nažirale zdravje in psiho, zato mu je bilo 
povsem jasno, da bo moral za to odgovarjati. In da je tako 
prav, je menil tudi pustni odbor, ki se je soglasno odločil, 
kljub nasprotovanju njegove žene Frače, da ga še isti večer 
na Dobrni hudič bo žgal, njegov pepel pa bo za vedno kar v 
krematoriju ostal.
 
Po dokončni odločitvi pustnega odbora je bil pust Nergač 
po opravljenem obredu z vsemi častmi skurjen v krema-
toriju v vednost in opomin vsem njegovim naslednikom, ki 
jih bo za  vse tako hude storjene napake doletela enaka ali 
podobna usoda.
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Zaključek 43. tradicionalne prireditve “Pokop pusta na Do-
brni” je v prijetnem vzdušju vseh udeležencev prireditve po-
tekal v prostoru gasilskega doma PGD Dobrna.

Kot organizator prireditve se PGD Dobrna vsem sodelu-
jočim na prireditvi v letu 2008 iskreno zahvaljuje, hkrati pa 
vabi vse, da se v naslednjem letu še v večjem številu udeleži-
jo oziroma sodelujejo na 44. tradicionalni prireditvi.
          
         Za PGD Dobrna: Stanislav Pečnik

PUSTOVA OPOROKA   

Ste me lani pokopal’, pa ne dovolj globoko.
Na sedmini se smejal’ nad mojo oporoko.

Spet sem tu nadloga vaša,
da tole vam povem,
kaj se po Dobrni razglaša.

Za NERGAČA ste letos me krstil’
in na delavske proteste povabil.

Matilda Štrovsu se smeji, za njo pa penzionisti vsi.

Iz Dobrne čez plot
še k drugi stranki je pognal zelen gospod.

Prstan tudi druge žuli,
jih strah stopit’ je pred oltar, 
da bi kaj zaslužil FAR.

»Štiblc« imate spet zaprt,
v bližini pa stara vam cveti obrt.

Kadilski zakon še drži,
pred oštarijo zunaj se kadi.

Sem vam milo zimo »zrihtal«,
da lažje tobakarji bi zdržali
in še dolgo na prostem modrovali.

V Termah se naprej gradi, nič ne bo z dividendami.

Zdraviliški dom vam mirno spi,
da boljši časi bi prišli.
Morda kaj ostalo bo za sedmino pustovo.
Na »britof« se vam je mikrofon pokvaril,
le bobnar in trobenta zdaj se čuje,
ko za pokojnim vse žaluje.

Jesen pa vsi na volitve!

Tu in tam kakšen glas kupite,
da svetnikov starih se znebite.

Prijat’li moji, bi vam še kaj napisal,
pa ni »gnarja« za notarja,
ki oporoko bo podpisal.

Za moje otroke poskrbite
in na ženo Fračo ne pozabite.

VAŠ NEPOZABNI PUST  N E R G A Č!

POČASTITEV  SLOVENSKEGA  
KULTURNEGA  PRAZNIKA
VSlovenski kulturni praznik smo v Občini Dobrna proslavili 
s prireditvijo v petek, 7. 2. 2008, na  predvečer državnega 
praznika. Z osrednjo predstavitvijo likovnih in fotografskih 
del, ki so nastala na lanski, drugi mlinarski nedelji v Loki, je 
bilo v lepem razstavnem prostoru  Hotela Vita ustvarjeno 
prijazno okolje  za dostojno počastitev spomina na Prešer-
na, največjega slovenskega pesnika.

Ob tej priložnosti smo  hvaležno in z velikim spoštovanjem 
posvetili spomin tudi Primožu Trubarju, velikemu sinu slo-
venskega naroda. Letos bomo proslavili 500 let od rojstva 
prvega velikega razumnika, ki je Slovencem napisal Abeced-
nik in Katekizem. Z neomajno pripadnostjo veri in narodu je zanju 
terjal, da naj vsakdo bere in moli v svojem maternem jeziku.

Svoje likovne stvaritve so  razstavile umetnice in umetniki:  
Irena Guček,  Tilčka Prpič, Suzana Švent, Vlado Geršak in Bo-
židar Ščurek. Umetnine so lepo dopolnile izbrane fotografije 
iz »doline mlinov« v Loki. Posnela sta jih Bojan Vrečer in 
Marko Deu. Proslavo so  obogatile učenke Osnovne šole 
Dobrna z recitalom in glasbenim vložkom. KUD Dobrna, ki 
je prireditev pripravil, so zastopali folkloristi, vokalna skupina 
Vigred in  pevke  starih domačih pesmi, sestre Jakob. 

                                                               Irena Artank
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VALENTINOV KONCERT
pet je prišel dan, ko se ptički ženijo, 
Sveti Valentin. To je dan, ki prinaša lju-
bezen in pomlad, dan, ko se z majhnimi 
pozornostmi spomnimo svojih najdraž-
jih, prijateljev in seveda vseh ljudi, ki jim 
ta praznik kaj pomeni.
Tudi pevke Ženske vokalne skupine 
smo se odločile s pesmijo polepšati ta 
praznik vsem ljudem na Dobrni in tudi 
gostom Term Dobrna, ter jim zaželeti 
veliko ljubezni  in radosti.
V soboto,  16. februarja, smo v avli ho-
tela Vita priredile Valentinov koncert, ki 
je postal že kar tradicionalen.
Pesmi, ki smo jih prepevale so bile na 

SPOMENIK NOB V IVENCI PRI 
VOJNIKU
Spomenik se nahaja v gozdu nad cesto Celje-Maribor v kraju 
Ivenca pri Vojniku. Spomenik je uredila ZB NOV Vojnik leta 
1956. Postavljen je bil v spomin na neznana borca (borec in 
borka) dvanajste brigade triindvajsete srbske divizije narod-
no osvobodilne vojske. Borca sta padla v boju z umikajočimi 
se ustaši 11. maja 1945. 

Besedilo na spominski plošči se glasi:
DNE 11. 5. 1945

STA PADLA BOREC
IN BORKA 12. BRIGADE
23. SRBSKE DIVIZIJE NOV.

SLAVA NJIMA!

Za spomenik že dolga leta vestno skrbi naš član, Jurček 
Korošec, za skrb se mu iskreno zahvaljujemo.

Bodi vama lahka slovenska zemljica!

Smrt fašizmu, svoboda narodu!
ZB za vrednote NOB Vojnik Dobrna

Spomenik NOB v Ivenci pri Vojniku.

TERME  DOBRNA … Navdihujemo 
življenje
Topli dnevi nas vse bolj prepričujejo, da pokukamo iz zim-
skega brloga in se podamo v naravo ter pomladnemu pre-
bujenju in dogodivščinam naproti.

V Termah Dobrna smo v teh mesecih za vas pripravili kar 
nekaj ugodnosti in novosti. V mesecu aprilu, Mesecu pisanih 
presenečenj, vam po akcijskih cenah nudimo penečo kopel 
Pridih pomladi, napitek Koktajl pomladi, pa tudi v masažno-
lepotnem centru boste zagotovo našli nekaj zase, še posebej 
tisti, ki želite v poletje stopiti sproščeni in polni energije. 
Pomlad je čas maturantskih plesov, birm, obhajil in nenaza-
dnje tudi porok. Ob takšnih trenutkih si vsi želimo popolne-
ga izgleda. Obiščite salon za nego las »Hiša na travniku«, kjer 
vas ne samo postrižejo in uredijo pričesko, ampak vam tudi 
svetujejo in posebej za vas uporabijo najboljšo kozmetiko 
»Rene Furterer«. Le-ta se ponaša z več kot 50 let tradicije in 
pariškega slovesa. Si mogoče želite še nekoliko večjih spre-
memb in verjamete, da vam lahko polepšajo življenje? V me-
dicinskem centru Term Dobrna vam v sodelovanju s Kirur-
gijo Vidmar in Kirurgijo Volovec ponujamo visokokvalitetne 
posege s področja estetske medicine: odstranjevanje gub na 
obrazu z vbrizganjem polnil ali z vbrizganjem botulinum tok-
sina, kemične peelinge, injekcijske lipolize, mezoterapije in še 
mnogo več. Dovolite, da malenkosti postanejo pomembne. 
Vsi, ki pa se radi smejete, pa vsekakor ne smete zamuditi 
monokomedije v izvedbi Erika Vidmarja. S predstavo »Za-
konski dvojec z dvema krmarjema« vas bo pozdravil že na-
slednji teden, 28.3. 2008 ob 20. uri, v kavarni Hotela Vita in 
vas nasmejal do solz. Odženite vsakodnevne skrbi na pre-
prost in družaben način.

Prepustite se sončnim žarkom, sprehodite se po energij-
skem parku, skratka, ne pozabite nase!

Tina Štravs

temo  pomladi,ljubezni in hrepenenja, 
ki so po obrazih sodeč segle globoko 
do srca vseh poslušalcev. Naša pevka 
Mirjam je z uvodnimi besedami in po-
vezovalnim programom poskrbela za 
odlično vzdušje in marsikomu se je v 
oči prikradla tudi kakšna solza sreče.
Za popestritev programa smo povabile 
v goste tudi Savinjski trobilni kvartet, ki 
so s svojimi  inštrumenti odigrali nekaj 
veselih viž in odprli srca tudi najzahtev-
nejšim.
Po odzivu in številu gostov sodeč je bil 
Valentinov koncert odlično pripravljen 
in veselimo se že koncerta, ki bo prav 

tako naslednje leto.
Da pa je bilo vse tako kot mora biti 
smo si nastopajoči po koncertu pripra-
vili majhno pogostitev in ob kozarčku 
prijetno pokramljali in zaključili večer z 
lepimi željami.
Ob tej priložnosti bi se rade zahvalile 
Termam Dobrna, Savinjskemu trobilne-
mu kvartetu in upamo na sodelovanje 
še v prihodnosti.
Vsi ostali pa ste prisrčno vabljeni na 
vse ostale koncerte in prireditve, ki jih 
pripravljamo v sklopu Kulturno umet-
niškega društva Dobrna.

Romana Štraus
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NA ZBORU SMO SE ZBRALI GASILCI PGD DOBRNA

Članice in člani ter mladinci PGD Dobrna smo se v soboto, 
26. januarja 2008, ob 18. uri zbrali na volilnem občnem zbo-
ru, ki je potekal v sejni sobi PGD Dobrna.

V razpravi, ki je potekala po podanih poročilih, je bilo izre-
čenih veliko pohvalnih in vzpodbudnih besed z željo po na-
daljnjem uspešnem sodelovanju med gasilskimi društvi GZ 
Vojnik-Dobrna, kot tudi društvi iz celotne regije. Predvsem 
pa je bilo poudarjeno tudi zgledno sodelovanje med PGD 
Dobrna in Občino Dobrna ter ostalimi društvi v kraju. 
Potrjen je bil nov statut PGD Dobrna, ki je sedaj usklajen z 
določili novega Zakona o društvih. Po razrešnici dosedanje-
mu vodstvu in organom društva je bil na osnovi predhodno 
izvedenih tajnih volitev potrjen nov upravni in nadzorni od-
bor ter častno razsodišče. Potrjeni so bili tudi vsi na volit-
vah izvoljeni člani in članice društva, zadolženi za posamezna 
področja aktivnosti PGD Dobrna v naslednjem mandatnem 
obdobju.  

Na zboru smo bili s strani vodstva društva seznanjeni z raz-
nimi poročili, v katerih so bile zbrane in podane vse aktiv-
nosti kot tudi finančno poslovanje društva v času od zadnje-
ga volilnega zbora oziroma za obdobje zadnjih petih let. Iz 
obsežnih poročil je bilo razbrati tudi zelo veliko aktivnost 
društva na tekmovalnem, kot tudi izobraževalnem področju 
in drugih področjih. 

Po izvolitvi vodstva in organov PGD Dobrna je bil sprejet 
program dela za tekoče leto in že delno tudi za celotno 
mandatno obdobje, ki pa se lahko odvisno od potreb še ko-
rigira in dopolnjuje. Kot prioritetna naloga v naslednjem ob-
dobju izstopa nakup novega kombiniranega vozila (cisterna 
za prevoz pitne vode), saj je sedanje vozilo, staro že več kot 
dvajset let, v dokaj slabem stanju in ga je zaradi pomanjkanja 
rezervnih delov praktično nemogoče vzdrževati. Izpostavlje-
na je bila tudi potreba po nakupu osebne zaščitne opreme 
za operativne člane PGD, ki sodelujejo v raznih intervencijah 
v okviru nalog društva, kot so požari, poplave, reševanja in 
drugo. 

Ob zaključku volilnega zbora je sledila še podelitev priznanj, 
odlikovanj in napredovanj članom PGD Dobrna, ki so s svo-
jim dolgoletnim delom v društvu, kot tudi z dodatnim izob-
raževanjem,  pridobili določena znanja in kvalitete za delo na 
področju gasilstva. 

Na pomoč!
Za PGD Dobrna: Stanislav Pečnik
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OBČNI ZBOR TURISTIČNEGA DRUŠTVA DOBRNA
V petek, 22. februarja 2008, je v dvo-
rani gasilskega doma v Dobrni potekal 
redni letni občni zbor Turističnega dru-
štva Dobrna, ki se ga je udeležilo okoli 
osemdeset članov ter drugih povablje-
nih gostov. 
V prvem delu smo prisluhnili predava-
nju o spomladanskem urejanju okras-
nega vrta ob hiši, ki ga je vodila ga. 
Štefanija Kos Zidar iz vrtnarske šole iz 
Celja. Postregla nam je s koristnimi na-
potki o spomladanskem urejanje trate, 
obrezovanju vrtnic, grmovnic in dreves, 
dosajevanju ipd. 
Sledil je uradni del, kjer smo najprej pri-
sluhnili poročilom o delovanju društva 
v letu 2007. Med razpravo nas je nago-
voril župan Občine Dobrna in tudi dru-
gi povabljeni gostje, kot so predsedniki 
domačih društev, ravnateljica OŠ Dobr-
na ter predstavnica CUVD.
Potrdili in sprejeli smo plan dela društva 
za leto 2008, ki je oblikovan po predvi-
denih razpisnih programih.
V program Aktivnosti za ohranja-
nje kulturne in naravne dedišči-
ne uvrščamo sodelovanje na srečanjih 
turističnih društev regije,  sodelovanje 
na prikazu starih običajev in obrti ter 

IZ DELA DRUŠTEV

pomoč in podporo zboru vaških pevk, 
ki skrbijo za ohranjanje starih ljudskih 
pesmi.
V program Urejanje in varstvo oko-
lja sodi priprava in izvedba cvetličnega 
sejma, izvajanje ocenjevanja urejenosti 
okolja, vključevanje v akcije čiščenja 
okolja ter skrb za turistične poti.
V okviru programa Izvajane ozaveš-
čenosti krajanov in mladine za 
delovanje na področju turizma si 
bomo prizadevali za organiziranje de-
lavnic ali predavanj, za udeležbo na raz-
nih organiziranih izobraževanjih, za raz-
vijanje delovanja turističnega pomladka 
ter za ogled dobrih praks. Skrbeli bomo 
tudi za promoviranje v domačem kraju 
in izven.
Obenem pa je naša naloga tudi sodelo-
vanje z drugimi društvi in ustanovami v 
kraju pa tudi izven.
V zadnjem delu pa je predsednik komi-
sije za ocenjevanje okolja podal poroči-
lo o delu le-te. Že pred pričetkom ob-
čnega zbora smo si lahko v posebnem 
prostoru ogledali fotografije, ki so na-
stale pri ocenjevanju urejenosti okolja, 
med samim potekom občnega zbora 
pa smo lahko spremljali multimedijsko 

predstavitev fotografij, ki pričajo o tem, 
da si Dobrnčani zelo prizadevamo za 
lepo urejeno okolico svojih domov.
Podeljenih pa je bilo kar 11 priznanj za 
lepo urejeno okolje, ki so jih prejeli:
- družina KOROŠEC, Dobrna
- ČREPNJAK MARIJA, Dobrna
- družina SMREČNIK, Vrba
- družina BOŽNIK, Zavrh
- družina REPAS, Klanc
- družina MOČENIK, Klanc
- družina CVIKL, Strmec nad Dobrno
- družina BRAČIČ, Strmec nad 
 Dobrno
- družina ARLIČ, Pristova
- družina MASTNAK, Vinska Gorica
- družina REHAR, Lokovina

Posebna priznanja za dolgoletno lepo ure-
jeno okolje pa so prejeli:
- družina GAL, Dobrna
- družina KOPRIVNIK, Lokovina
- RAMŠAK, ROMAN-JOŽICA, Klanc
Vsem dobitnikom priznanj iskreno če-
stitamo. Vsem pa želimo obilo lepega 
cvetja in zanimivih idej pri urejanju oko-
lja tudi v letošnjem letu.

Za Turistično društvo Dobrna: 
Sonja Špegel

O DEJAVNOSTI DU DOBRNA

DU Dobrna je tudi v zimskem obdo-
bju beležila živahno aktivnost.
V mesecu decembru smo, kot se to 

spodobi, opravili humanitarne naloge in 
dejanja, ki medsebojne odnose lepšajo 
in ustvarjajo toplejše.

Opravili smo obiske članov in občanov 
po domovih upokojencev, kakor tudi 
vseh starejših od 80 let. Seveda smo ob 
tej priložnosti z njimi tudi pokramljali in 
jim izročili darila, ki naj bi jim vsaj malo 
polepšala praznične dni.
Organizirali smo tudi tradicionalno 
decembrsko družabno srečanje v go-
stišču Koprivnik v Socki. Namen tega 
srečanja je bil, da se ob glasbi in petju 
malo razveselimo, da nazdravimo in si 
v živo izrečemo želje za prihodnje leto. 
Srečanje so popestrili pevci MoPZ DU 
Dobrna in članice rekreacijske sekcije, 
ki so prikazale šaljivi prizorček na svo-
jo tematiko. Nastopajočim se za njihov 
prispevek iskreno zahvaljujem. Besede 
zahvale in najlepše želje za v prihodnje 
smo si v živo izrekli tudi člani UO, NO, 
poverjeniki in vsi, ki smo sodelovali v 
letu 2007 z namenom, da uspešno ures-
ničimo program DU Dobrna. 
Ko smo zakorakali v leto 2008, pa smo 
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PREGLED DELA  ZB ZA VREDNOTE NOB VOJNIK-DOBRNA 
V LETU 2007
• V februarju so po vseh KO potekale letne konference.
• 15. 3. je bila Ustanovitvena skupščina ZB za vrednote 

NOB Vojnik-Dobrna, sprejeli smo svoj statut, registrirali 
smo se kot društvo na upravni enoti in pričeli kot dru-
štvo delovati. 

• 24. 4. Odprli smo svoj TRR, uspešno smo organizirali 
sredstva za nakup novega prapora, ki smo ga slovesno 
razvili na proslavi ob dnevu upora proti okupatorju v 
kulturnem domu Vojnik.

• 26. 5. Kumrovec -  dan mladosti –dan radosti, en avto-
bus udeležencev.

• 3. 6. smo organizirali piknik Ob kotlu in partizanski pes-
mi ter pohod: I. pohod Vojnik-Bezovica-Dobrotin-Voj-
nik; oboje je dobro uspelo, saj je bilo na pikniku preko 
300 udeležencev.

• 7. 6. KO Nova Cerkev - komemoracija.
 Zapotok - 65. obletnica ustanovitve 
• 30. 6. Svetina, pohod, en avtobus udeležencev.
• 14. 7.  22. spominski pohod na Triglav.
• 15. 7. Komelj. Udeleženih 80 članov združenja.
• V juliju se je izdelala napisna tabla združenja, napisni 

trakovi za prapore po KO, izdelati smo dali slavnostne 
obleke za praporščake.

• 18. 8. Tradicionalno srečanje na Dobrotinu s komemo-
racijo in pogostitvijo - preko 250 udeleženih.

• 25. 8. Graška Gora, srečanje borcev XIV. divizije in dru-
gih udeležencev - en avtobus udeležencev.

• 1. 9. Izlet  članov združenja v Rogatec, ogled steklarne 
in muzeja na prostem - en avtobus udeležencev.

• 8. 9. Velika Raven. Tradicionalni pohod iz Stranic in iz 
Dobrne, pohodnikov preko 40, z zaključno komemora-
cijo in pogostitvijo. Preko 200 udeležencev.

• Obiskali smo vse člane, ki so v poplavi utrpeli škodo in 
vsakemu izročili po 25 € iz blagajne KO Vojnik.

• V oktobru komemoracije po KO ob dnevu mrtvih.
       V novembru smo nabavili novoletne čestitke in čestitke 

ob rojstnih dnevih, ki jih prejmejo vsi člani in članice.
• Pristopili smo k nabavi daril za vse starejše od 80 let 

in bolne člane, teh je 92 v našem združenju Vojnik-Do-
brna.

     8. 12 pohod Stari pisker–Šmartno.
 Razdelitev novoletnih daril.

                       Predsednik
Združenja borcev za vrednote NOB Vojnik-Dobrna:

                    Marijan Oprešnik

pričeli s pripravami na zbor članov, ki 
smo ga dobro opravili 28. februarja. Na 
tem zboru nas je razveselila številna 
udeležba članov društva. Prisotnih je 
bilo 108 članov društva. Izvoljen je bil 
nov upravni odbor, ki je sedaj 9-članski 
in zopet popoln. Upajmo, da bo uspešno 
uresničeval sprejeti program društva, ki 
sicer ni doživel nekih večjih sprememb.
Ob zaključku zbora smo dosedanjemu 
dolgoletnemu članu in predsedniku dru-
štva, g. A. PODPEČANU podelili repu-
bliško priznanje in knjigo, hkrati pa smo 
se mu zahvalili za požrtvovalno delo.
Novoizvoljeni predsednik, g. A. DREV, pa 
je izrazil željo po dobrem sodelovanju 
vseh dejavnikov v občini, ki lahko vpliva-
jo na uspešno delovanje DU Dobrna.
     

Predsednik DU Dobrna: 
Anton DREV
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BRUC 2007

Zopet Vas kot predsednik MKD-ja pozdravljam v imenu Mladinskega kluba 
Dobrna. Tokrat je moj cilj s člankom približati občanom in bralcem Dobrčana 
ideje in delo, ki ga načrtujejo naši kreativni člani kluba v letu 2008. Poleg vsa-
koletnih prireditev, kot so Veter v laseh, Turnirji ob občinskem prazniku, Noč 
pod kostanji, Brucovanje in Kostanjada, smo se odločili v letošnjem koledar-
skem letu dati poudarek razgibanemu, zdravemu načinu življenja, zato smo za 
prednostne naloge postavili še kolesarske vikende, zimske športne dneve ter 
plavanje in vodne radosti. Poleg športnih aktivnosti pa bomo skozi leto s pri-
dom izkoriščali tudi našo ustvarjalnost in umetniško žilico s projekti, kot so 
nadaljevalni tečaji fotografiranja in ličenja, tečaj družabnih plesov ter likovno-
ustvarjalne delavnice. 
 Če se kot občani vseh starosti, spolov in usmerjenj vidite v kateri od teh 

dejavnosti, je na Vas samo to, da nam zaupate svoje želje in nam pišete na elektronski naslov mk.dobrna@gmail.com 
oziroma spremljate dogodke na naši spletni strani www.mk.dobrna.si in se nam pridružite ob različnih priložnostih. Več 
nas bo, bolj bo veselo! 
        
          Rok Žerjav

Vsako leto se na Dobrni rojevajo nove generacije, ki 
skupaj prestopijo prag vrtca, osnovne šole, srednje šole 
in v večji meri ˝prilezejo˝ tudi do fakultete. Prehodi iz 
ene stopnje na drugo niso povsem enostavni in tega 
se zaveda vsakdo, ki mu je in mu šolanje še pomeni del 
življenja. 
Tako stare bajte (beri: študenti višjih letnikov) z vsakim 
letom sprejmemo v naš svet ˝študentarije˝ bivše dija-
ke oz. bodoče bruce različnih fakultet. Tako imenovano 
brucovanje izvajamo že vrsto let in je v našem kraju, 
kot tudi drugod po Sloveniji, postala že utrjena tradicija. 
Letošnja osrednja tematika  je bila hudiči vs. angeli, kjer 
je vsekakor bila prisotna tudi stilska preobrazba v ome-
njena bitja. Po uvodni predstavitvi posameznih brucev, 
ki jih je letos bilo kar 12, so sledile praktične igrice, 

ki bodo bodočim študentom v nepred-
vidljivem študentskem življenju prišle 
še kako prav. Vsak študent se mora v 
čim krajšem možnem času prilagoditi 
novemu tempu življenja, ki ga diktirajo 
fakulteta, sprememba okolja in ostale 
»obštudijske« obveznosti. Tako je bru-
covanje eden izmed ritualov, s katerim 
prestopiš prag študentskega obdobja, za 
katerega večina pravi, da je to najlepši 
del življenja. Če je temu res tako, bodo 
kaj kmalu znali povedati tudi naši novo-
pečeni študenti oz. bruci.
Posebna zahvala v imenu Mladinskega 
kluba Dobrna pa je namenjena Jani-
ju Šventu, ki nam že vsa leta omogoča 
uporabo prostorov kluba Vrbioli, v ka-
terem smo takšna in drugačna brucova-
nja sploh lahko izvedli. 

Špela Pavlin
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1. december – 
DAN BOJA PROTI AIDSU
1. december je svetovni dan boja proti aidsu, zaradi te kuge 
21. stoletja pa je na svetu umrlo že več kot 25 milijonov ljudi. 
V letu 2007 smo tudi člani MKD-ja želeli opozoriti na nevar-
nost te bolezni, ki svoje razširjanje še do danes ni zmanjšala, 
kaj šele ustavila. Smrtonosna bolezen imenovana aids, ki se 
prenaša z virusom HIV, lahko doleti prav vsakogar, in zato 
je ozaveščanje ljudi, kako preprečiti okužbo s tem virusom, 
vsekakor nujna preventiva, saj kurative žal še niso odkrili. 
Podatki kažejo, da je v Sloveniji z virusom HIV okuženih več 
kot 350 ljudi (od tega se zdravi na infekcijski kliniki 170 lju-
di). Samo letos so odkrili na novo okuženih 30 ljudi, med 
njimi kar 95 % moških. Vse večji je delež starejših okuženih, 
zaradi vse večje spolne aktivnosti tudi med ljudmi po 50. 
letu starosti. 

Na dan boja proti aidsu, 1. decembra 2007, smo v popoldan-
skih urah na ploščadi pri Občini Dobrna postavili stojnico, 
kjer je lahko vsak mimoidoči dobil rdečo pentljo, ki pred-
stavlja simbol boja proti aidsu in naj bi jo na ta dan nosili vsi 
ljudje, ki se zavedajo nevarnosti te bolezni. Vsekakor pa smo 
želeli izvedeti, ali Dobrnčani resnično poznajo načine, kako 
se prenaša virus HIV. V ta namen smo z mimoidočimi veselo 
poklepetali o bolezni aids.

 Dobili smo nekaj sramežljivih odgovorov, saj je očitno ta 
tema ponekod še vedno tabu in z velikim veseljem smo ugo-
tovili, da ljudje v večini poznajo načine, s katerimi lahko pri-
dejo v stik z virusom HIV. V znak učinkovite zaščite proti 
okužbi z virusom smo jim podarili še kondome, saj kot pravi 
slogan kampanje boja proti aidsu izpred nekaj let, ˝Aids ne 
izbira, ti lahko!˝, je pomembno, da vsak posameznik pri spo-
lnem odnosu izbere možnost varnega sexa, in s tem izključi 
možnost nevarne okužbe.
Naš cilj je bil vsaj kanček svetovnega boja proti smrtonosni 
bolezni vpeljati tudi na domača tla, in s tem opomniti ljudi na 
neustavljivo bolezen aids.

Špela Pavlin

MOTIVACIJSKI VIKEND NA 
VELIKI PLANINI
Vsako leto si najbolj vneti člani MK Dobrna nabiramo moči 
na Veliki Planini, na tradicionalnem motivacijskem vikendu. 
Tudi letos je dogodek potekal med 25. in 27. januarjem. Toli-
ko bolj veselo je bilo zaradi novih pridruženih članov, novih 
podpornih stebrov našega kluba. S seboj so prinesli nove 
ideje, nov zagon, kar bomo v prihodnosti seveda s pridom 
izkoristili. 

Po urejanju logističnih podrobnosti smo se v petek popol-
dne odpravili na pot. Do Kamnika nas je ločila dobra ura 
vožnje, kjer smo nakupili hrano, pijačo in nekatere druge 
nepogrešljive stvari. Ker so bile ženske v manjšini, smo naku-
povanje prevzeli moški in ker nismo tako vešči nakupovanja, 
nam je to vzelo precej časa. Celo toliko, da smo za las ujeli 
nihalko, ki nas je nato popeljala okoli 500 metrov višje do 
spodnje postaje sedežnice, ki nas je potem popeljala še višje. 
Če smo lahko bili pod nihalko še priča zelenim travnikom, pa 
nas je nekaj metrov pod vrhom že pričakala obilica snega. 
Večer je bil hladen, nebo jasno, polno zvezd in sij lune nas je 
po poti varno vodil do naše koče, ki je stala v samoti, pokrita 
s snegom, objeta v zavetrje dreves in obsijana s svetlobo me-
sečine, v ozadju osvetljene gore ... Pravljično! Po začetnem 
razporejanju po sobah smo si v soju sveč pripravili večerjo. 
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Razlog, da smo večerjali ob svečah, ni bil samo romantične 
narave, temveč predvsem posledica tega, da v koči ni bilo 
elektrike. Še dobro, da nam je bila na voljo peč na drva, ob 
kateri smo si pogreli svoje premražene kosti in posušili pre-
močena oblačila.
Naslednja dva dneva smo preživeli v medsebojnem druže-
nju. Preizkusili smo se v sekanju drv, črpanju vode iz kleti 
koče, pomivanju posode na malce drugačen način – zunaj, 
na snegu, … Prosti čas, predvsem pa večere, smo si krajšali 
z raznimi družabnimi igrami in igrami s kartami. Ste že kdaj 
poskusili igrati Twister na prostoru 2 x 2 m? Predlagam, da 
preizkusite, zagotavljam vsekakor zanimivo doživetje. Vreme, 
če seveda izvzamemo prenekateri močan sunek vetra, nam 
je bilo zelo naklonjeno. Izkoristili smo ga na sprehodih po 
čudovito zasneženi pokrajini. 
Sobotno popoldne je bilo namenjeno resnejšemu delu. Na 
sestanku smo se pogovarjali o novih idejah in projektih, ki 
nas čakajo v novem letu in kako jih čim bolje izvesti. Zadnji 
večer je bila na vrsti zabava in tradicionalni krst, kjer smo 
sprejemali nove člane. Vsi novinci so ga uspešno prestali in 
prejeli predsedniško pooblastilo, s katerim so uradno postali 
člani našega kluba. 

Zadnji dan smo si privoščili malo daljši spanec, nato pa začeli 
s čiščenjem in pospravljanjem koče. V dolino smo se vrnili z 
lažjimi nahrbtniki, a polni prekrasnih občutkov in spominov.
Udeležba je bila dokaj visoka, vendar bi si želeli še kakšen 
obraz več. Saj veste: več glav več ve in več kot nas bo, lažje 
bomo ustvarjali večje in še boljše projekte.
Nabrali smo si moči za prihajajoče mesece za popestritev 
dogajanja na Dobrni. 
Prisrčno vabljeni na vse zabave, športne in druge prireditve, 
ki bodo nastajale v okviru našega kluba. 

Do takrat pa  Lep mladinski pozdrav … 

Gašper Žagar in Marko Turk

MKD pod košarkarskimi obroči

Člani košarkarske ekipe MKD smo v decembru leta 2007 
pričeli z ligaškim tekmovanjem v Slovenskih Konjicah. To je 
bila novost glede na preteklo sezono, zato smo si morali 
priskrbeti tudi trenerja. Pod vodstvom Marjana Oprčkala, ki 
ima tudi izkušnje iz 3. slovenske lige, smo se vsak petek pri-
pravljali na tekmo. Nekateri so se prvič srečali s treniranjem 
košarke pod taktirko trenerja, zato so potrebovali mogoče 
nekaj časa, da so se navadili klubske košarke, ki se kar precej 
razlikuje od ulične. Zato sem mnenja, da v vsakem primeru 
to nikakor ni bila zgrešena »destinacija« denarja, ki smo ga 
namenili za treniranje in včlanitev v ligo. V Medobčinski ko-
šarkarski ligi nastopa 14 ekip. Sistem je takšen, da igra vsak z 
vsakim. Do sedaj smo odigrali devet tekem in od tega smo, 
žal, zmagali le eno. Vendar pa je bilo veliko napetih in tesnih 
tekem. To je naša uvodna sezona v tej ligi, zato tudi nismo 
zelo razočarani nad rezultatom, kajti dobili smo veliko izku-
šenj za naslednjo sezono. 

Lep košarkarski pozdrav,                       
Tadej Vogrin

ZIMSKI VZPON NA PECO

Ko pomislimo na hribe in gore, nam ponavadi misli uide-
jo k toplim letnim časom, predvsem poletju, ki je večinoma 
resnično najbolj primeren čas za naše hribovske podvige in 
doživetja v gorskem svetu. Da pa je v naročju gora lepo tudi 
v ostalih letnih časih, se seveda lahko prepričamo tudi na 
lastne oči, če kdaj »pomotoma« zaidemo kam višje …  in to 
sredi zime!
Ideja oziroma želja za doživetje malce drugačne vrst se je 
porodila med člani planinske sekcije Mladinskega kluba Do-
brna, med katerimi je čedalje več tudi navdušenih ljubiteljev 
odkrivanja gorskih »avantur« tako ali drugače.
Posledica tega je bila naša odločitev, da se v začetku febru-
arja udeležimo tradicionalnega zimskega pohoda na koroško 
lepotico - Peco, ki ga že vrsto let organizira PD Mežica. Če-
prav gora krepko presega 2000 metrov, je pot tudi pozimi 
povsem zmerna in ne preveč naporna. Prav nasprotno! Če 
je zbrana prijetna družba, je lahko »stvar« zelo simpatična in 
»osvežujoča«, kar pa je bistvo vsega! Stik z naravo in  spro-
ščeno druženje je prav tisto, kar dandanes vse prevečkrat 
pogrešamo in hkrati tudi pozabljamo.
Čeprav je bilo jutro še v »povojih«, se nas je zbralo osem »ta 
zagnanih«, ki smo se polni pričakovanj podali proti Koroški 
in njenim čarom. Najkrajša pot v naročje kraljestva kralja 
Matjaža vodi iz naših koncev preko prelaza Sleme (1080 m), 
ki smo ga ob romantičnem sončnem vzhodu prečkali tudi 
mi. Ob prihodu na začetek poti (Podpeca) nas je presenetila 
dokaj žalostna »scena« ob pogledu na kraj, kjer bi moralo 
biti te dni vse polno snežnih gradov in raznih skulptur, zgra-
jenih v čast kralja Matjaža. Vzrok je bil seveda »kronično« 
pomanjkanje snega, ki ga letos ni in ni tudi tam, kjer bi vse-
kakor moral biti …
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Smo pa zato svoje apetite po pokrajini, oviti v snežno belino, 
zadovoljili malo višje ob poti, ko se je le-ta vendarle spreme-
nila v zimsko pravljico. Traso pohoda, ki resnično ni bila na-
porna smo prehodili v dveh etapah. Vmesni počitek pri domu 
na Peci nam je prišel kar prav, da smo za hip zajeli sapo in se 
podali proti težko pričakovanemu vrhu. Nagrada za naš trud 
je sčasoma prišla sama po sebi, saj se je dan tekom dopol-
dneva »prelevil« v prav razkošnega s čudovito zimsko po-
krajino okoli nas in širnimi razgledi daleč naokoli. V takšnem 
okolju kar pozabiš na trenutne »muke« in se komaj zaveš, da 
si že na vrhu Pece (2126 m), kjer je kar mrgolelo navdušenih 
pohodnikov. Kljub zelo lepemu vremenu je bilo na Kordeže-
vi glavi (ime vrha) precej mrzlo, kar pa nas ni zmotilo, da ne 
bi naredili nekaj lepih posnetkov in še skupinskega za anale 
našega kluba! Rečeno storjeno … potem pa v stilu »divje 
jage« nazaj dol! Omenjeni izraz je bil internega značaja za 
pot nazaj v dolino, saj se je vse skupaj odvijalo precej hitreje 
kot pred tem, ko smo »ga gazili gor«! Skratka, povratek je bil 
prav adrenalinski, poln smeha in užitkov ob zasneženi poti! 
Vmes smo za trenutek »zavili« še k planinskemu domu, se 
okrepčali, evidentirali svojo udeležbo in jo že mahnili naprej. 
Čeprav se nam ni nikamor mudilo, je bila hitra hoja oz. tek 
po snegu tako mikaven, da se mu res nismo mogli upreti, saj 
nas je kar vleklo v dolino. Prav »cool«, bi rekli mladi! Smo 
si pa zato vzeli malce več časa na cilju – »Pri Mitniku«, kjer 
smo ob toplem čaju in še čem podoživeli prehojeno pot in 
dan, ki ga je bilo resnično vredno doživeti! 
Še malce nižje, v Črni na Koroškem, pa nas je za še dodatno 
nagrado čakala težko pričakovana pica, ki pa smo jo »žal« 

morali tudi plačati! No, se zgodi … sicer pa nam ta dan res 
ni bilo hudega, saj nam bo le-ta zagotovo ostal v zelo lepem 
spominu in prijetnem druženju, ki se ga nadejamo tudi v 
bodoče! 

Za konec pa še tale zanimivost! Ob zaključku poti me je 
šokiral pogled na Klemnov nahrbtnik, ko je iz njegove no-
tranjosti potegnil 10 litrov vode in jih zlil v bližnji jarek?! 
»Klemen, kaj je bilo pa to?« mi ni bilo nič jasno. »Ah nič, 
pač nadomestilo (težek nahrbtnik) za odpadli kolesarski tre-
ning,« mi reče povsem sproščeno. »Aha,« je bil moj skro-
men odgovor …  
     Tomaž Kumer

ŠOLSKI KOTIČEK

TRADICIONALNA PRIREDITEV "Prižgimo si lučke"
Tudi letos smo 
učenci OŠ Do-
brna in otroci 
Vrtca Dobrna 
pripravili tradi-
cionalno prire-
ditev ob novem 
letu Prižgimo si 
lučke. 

Z njimi smo že-
leli ob novem 
letu  prižgati vse 
dobro v srcih 
vseh. S pestrim 
in raznolikim 
programom smo 
popestrili pred-
praznične dneve.

Prižgimo si lučke – tradicionalna novoletna prireditev otrok Vrtca in Osnovne šole Dobrna.
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ZIMSKA ŠOLA V NARAVI 
UČENCEV 5. RAZREDA 
OSEMLETKE

V ponedeljek, 7. 2. 2008, smo se učenci 5. razreda osemletke  
odpravili na Pohorje, na Kope za en teden. S kombiji smo se 
zjutraj odpeljali na Kope. Pot je bila dolga in nekoliko viju-
gasta. Ko smo prispeli, smo si najprej razdelili sobe, po šti-
ri. Nato smo raztovorili prtljago. Sobe so bile udobne. Tega 
smo bili nadvse veseli. Vsaka soba je imela celo televizor in 
svojo kopalnico. Potem smo odšli v svojo novo učilnico, kjer 
smo imeli ves teden pouk. Po pouku je vedno sledilo kosilo. 
Kosilo je bilo vedno odlično. Same dobre jedi: zelenjavna 
juha, pomfri, čevapčiči, solata, … tako kot tudi zajtrk in več-
erja. Pri zajtrku smo si lahko sami izbirali hrano in pijačo. 

Četrti dan nas je popoldne obiskal g. Simon, učitelj deskanja 
na snegu (bordanja). Na kratko nam je predstavil »borda-
nje«. Prinesel pa je tudi  kar nekaj »bordov«. Ko je učiteljica 
tisti večer vprašala, kdo namerava v bodoče »bordati«, smo 
skoraj vsi dvignili roko. 

Učenci 5. razreda osemletke so tudi letos odšli za pet 
dni v zimsko šolo v naravi, na Kope.

Za pokušino – »bordanje« v zimski šoli v naravi na Ko-
pah, 5. razred.

Prvi dan smo se razdelili v tri skupine. Prvo skupino je učil g. 
Marko, drugo g. Zdravko, tretjo pa je učil g. Tomaž. Žal je To-
mažu tretji dan ponagajalo zdravje in je moral domov. Tretja 
skupina se je učila osnove, medtem pa sta ostali dve utrjevali 
svoje smučarsko znanje.Vsak dan smo imeli smučanje do-
poldne in popoldne po dve uri. Skupaj približno štiri ure 
in pol. Po smučanju so sledili počitek, malica, nato pa spet 
pouk. Čeprav smo se pri pouku veliko naučili, smo imeli rajši 
počitek in smučanje. Pri večerji smo včasih lahko gledali tudi 
televizijo. Pozneje smo imeli razne dejavnosti. V torek nam 
je policist razložil vseh 10 FIS pravil, in kako so na smučiščih 
opremljeni policisti, v sredo smo obiskali Holcer pub in tam 
lahko zaplesali. Peter pa je pokazal svoje plesno-gimnastične 
spretnosti. V četrtek zvečer pa smo imeli krajši pohod na 
vrh Velike Kope. Nazadnje pa je sledilo spanje. Ko smo neke-
ga dne pisali pismo staršem, je en učenec napisal naslednje: 
»Ko smo bili prvič na veliki progi in gledali navzdol, sem si 
mislil takole: Ali bom umrl ali pa bom postal hrom.« Res je 
bila proga malo strma, ampak za nas, ki smo že skoraj pravi 
smučarji, ni bil problem. Prva skupina je šla tudi na novo 
smučišče Kaštivnik. Sicer pa smo se večinoma smučali na 
Pungartu in Sedlu, ki sta obratovala tudi za nočno smuko. 

Zimska šola nam bo vsem ostala v lepem spominu. Ko smo 
se vrnili s Kop, smo svoje vtise predstavili tudi staršem. Želi-
mo le, da bi bilo več snega tudi v dolini, kjer bi lahko pokazali 
svoje smučarsko znanje.

Tjaša Žerjav, 5. r./8
Mentorica: Irena D. Smrečnik

In zdaj še zimska šola v anketi

Kaj nam je bilo najbolj všeč?
- to, da sem se naučil smučati,
- »bordanje«,
- zabavni večer,
- smučanje na zahtevnejši progi,
- tekmovanje,
- počitki v sobah.

Kaj je bilo najbolj poučno?
- pouk o Pohorju,
- 10 pravil za varnejše smučanje,
- predavanje policista
- razgled s Pohorja.

Kaj bi rad pozabil?
- padce na smučišču,
- hojo na smučišče,
-  pouk.
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GAZELA

Bo najina ljubezen še kdaj cvetela, kot bilo je nekoč?
Bova še kdaj po bližini drug drugega hrepenela, 

kot bilo je nekoč?
Se bova še kdaj opolnoči na skrivaj dobila

in najine poljube v neskončnost štela, kot bilo je nekoč?
Ali mi boš še kdaj čudovite stvari obljubljal,
da veliko hišo in deset otrok bova imela, 

kot bilo je nekoč?
Moja ljubezen gorela je močno še vedno zate

in včeraj ptičica tiho na uho mi je zapela, 
kot bilo je nekoč,

a tokrat pela je zadnjič, saj prišepnila mi je,
da tebi moje zadnje je darilo ta gazela, 

kot bilo ni nekoč,
saj ti odšel si z drugo, me kot smet zavrgel

in nikoli več se ne bova objela, kot bilo je nekoč.

Anja Turnšek,  9. b
Mentorica: Irena Pak

O, Vrba, draga vas domača, kjer hiša mojega stoji očeta, …

Tako je zapisal France Prešeren, naš največji slovenski pes-
nik, ki se je rodil 3. decembra 1800 v Vrbi na Gorenjskem. 
Njemu in kulturi v čast praznujemo Slovenci 8. februarja slo-
venski kulturni praznik. In tako je bila v počastitev tega dne-
va v četrtek, 7. februarja, kulturna prireditev tudi na Osnovni 
šoli Dobrna. 
Na samem začetku nam je mladinski pevski zbor svečano 
zapel Zdravljico in pozdravila nas je ravnateljica, gospa Da-
rinka Stagoj. Predstavili so se otroci iz vrtca, zapel nam je še 
otroški pevski zbor, zaplesala je folklorna skupina naše šole, 
učenke 3. razreda so nam zaigrale igrico Zvezdica Zaspanka. 
Harmonikar in pevca iz 7. razreda so ustvarili prav posebno 
vzdušje, ne smemo pa pozabiti na naše recitatorke, ki jih je 
spremljala učenka s flavto. Res pester program. 

Utrinek s šolske prireditve ob slovenskem kulturnem 
prazniku.

Ob kulturnem prazniku smo učenci OŠ Dobrna in Vrtca 
Dobrna zapeli, zaigrali, zaplesali ...

Da nismo pozabili tudi na starše in krajane, pa velja omeniti, 
da smo obesili na oglasno desko v kraju plakat, in jih povabili. 
In kar nekaj se jih je udeležilo naše prireditve, česar smo 
bili tudi izredno veseli. Pridružili so se nam tudi varovanci 
Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, ki so s sabo 
prinesli precej pozitivne energije. 
Na zgornjem hodniku naše šole pa smo naredili razstavo 
slik in del Franceta Prešerna, kamor smo obesili tudi izdelke 
naših učencev in otrok iz vrtca.

Nekateri so narisali prav lepe in izvirne slike, vredno pa je 
omeniti tudi risbo dveh učencev 9. razreda, Jožeta Dražnika 
in Martina Božnika, ki sta s prav posebno tehniko, na prav 
mojstrski način, upodobila Urško in Povodnega moža. Prava 
umetnika! 
Ob vsem tem pa upamo, da se je vseh nas udeleženih dotak-
nil pomen tega kulturnega dneva. In če se spomnimo na našo 
himno, Zdravljico, naj želja, da bi bili vsi med seboj dobri so-
sedje,  ne pa so(vragi), raste in se uresničuje iz dneva v dan.

Nina Cvikl, 9. b
Mentorica: Jasmina Repolusk

DOBRNSKI HOKEJISTI 
Potreba po gibanju in igri sta otrokovi osnovni potrebi. 
Gibanje je način otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem 
obdobju. Prav zato pa morajo biti dejavnosti skrbno načr-
tovane, sistematično in kakovostno vodene ob upoštevanju 
otrokovega razvoja. 
V 1. razredu osnovne šole otrokom omogočimo vrsto novih 
gibalnih izkušenj, saj se s pomočjo le-teh otrok bogati, razis-
kuje svet okrog sebe, spoznava in obvladuje svoje telo ter ga 
razvija, doživlja ugodje, uspeh, uči se sodelovanja, prenašanja 
poraza, sprošča napetost in še bi lahko naštevali. Skratka, z 
gibanjem so v 1. razredu prepletene tudi vse druge dejavno-
sti. Zato niti kot starši niti kot pedagogi ne smemo otrokom 
omejevati gibanja in ukvarjanja s športom. Šport ni nagrada 
ne kazen. Je otrokova osnovna potreba, za katero se mora-
mo truditi, da jo dnevno zadovoljimo. 
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Pri uri športne vzgoje smo ob pomoči športnega pedagoga 
Aleša Črnka, ki se še kako zaveda, da je otrokom v zgodnjem 
obdobju potrebno ponuditi kar najširšo, predvsem pa kvali-
tetno paleto gibalnih informacij, ki so osnova za zahtevnejše 
gibalne vzorce, otroke na kratko seznanili s hokejem. Pri uri 
športne vzgoje smo razredne učiteljice ter športni pedagog 
s kolegom Simonom Rožmanom predstavili otrokom osno-
ve hokeja v dvorani. Otroci  in učitelji smo bili navdušeni. 
Prav lepo bi bilo, če bi imeli možnost narediti športno uro 
tudi na ledu. Hokej na ledu je izredno kompleksna gibal-
na oblika. Potrebno se je naučiti drsati, obvladati palico in 
plošček, kasneje igro. Zaradi širokega spektra motoričnih 
informacij (ravnotežje, moč, vzdržljivost, preciznost) je ho-
kej v otrokovem razvoju zelo dobrodošel. Seveda je vadba 
prilagojena otrokovi razvojni stopnji oziroma starosti. Nekaj 
otrok iz Dobrne se je že odločilo za vadbo v ledeni dvorani 
mestnega parka v Celju. Za vse, ki se za vadbo hokeja na 
ledu zanimate, se obrnite na Aleša Črnka, ki vadbo hokeja na 
ledu v Celju tudi vodi. 
Vodilo in cilj gibanja je, da postane šport ena izmed sestavin 
kakovosti življenja v vseh starostnih obdobjih. 

Ksenija Ulaga in Aleš Črnko

ŠOLSKI KOTIČEK

 Prvošolci - mladi hokejisti

PUSTNA POVORKA NA DOBRNI
Na Dobrni  se je v sredo,  6. 2. 2008, odvijala pustna povorka 
s pokopom Pusta, kjer se je trlo pustnih mask. Sodelovalo 
je 13 skupin iz okoliških krajev. Ena izmed njih smo bili tudi 
mi, učenci Osnovne šole Dobrna. Skupino smo organizirali 
v okviru skupnosti učencev in smo jo sestavljali učenci od 
5. do 9. razreda.  Predstavljali smo staro kmečko poroko.  S 
tem smo hoteli pokazati, da so se tudi v starih časih znali 
dobro  zabavati ter veseliti in da tudi mi mladi spoštujemo 
in imamo radi stare običaje. Radi igramo na harmoniko, po-
jemo narodnozabavne pesmi in plešemo.

V šoli smo se oblekli v kmečka oblačila ter se našemili. Pri 
tem smo se zelo zabavali in uživali. Našemili sta se tudi  dve 
naši učiteljici. Bili sta neprepoznavni. Seveda tudi brez »mu-
zikantov« ni šlo. Dva sta igrala harmoniko, eden pa klarinet. 
Naučiti smo se morali svatovske pesmi, ki so popestrile naš 
program. Najprej smo se peš v pričakovanju odpravili do 
Novega grada, kjer se je povorka začela. Ko smo prihajali na 
prizorišče, nas je bilo malo strah, saj smo videli, koliko ljudi  
se je udeležilo pustne povorke. Strah je bil kmalu premagan, 
saj smo se vživeli vsak v svojo vlogo. Muzikantje so zaigrali, 
svatje smo zaplesali, vsi pa smo zraven še  zapeli.  

Nasmejane pustne maske.

Gospod Ibrahimi je vsakega izmed nas nagradil z veli-
kim kosom torte.

Na koncu nas je  čakala dobra in obilna  malica v gasilskem 
domu. Mislim, da smo bili uspešni, saj smo si priborili celo 
tretje mesto. Nagrada je bila torta v slaščičarni Jagoda. Ker 
so  bili organizatorji zelo prijazni, smo dobili še vsak svoj 
dežnik in čokoladico s pomarančo. Ker smo uživali ob tem 
delu, sem prepričana, da nas boste tudi drugo leto videli na 
pustni povorki.
                                                                          

Podpredsednica skupnosti učencev:  Suzana Cvikl
Mentorica: Valerija Pečnik
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ŠOLSKI PARLAMENT
Tudi na naši šoli smo 28. 1. 2008 izvedli šolski parlament na 
temo Zabava in prosti čas mladih. Parlamenta smo se ude-
ležili predstavniki vseh oddelkov od 4. do 9. razreda in naši 
gostje: župan Občine Dobrna, g. Martin Brecl, ravnateljica 
Osnovne šole Dobrna, ga. Darinka Stagoj, svetovalna delavka 
na OŠ Dobrna, ga. Alenka Žnidarič Pešak, in mentorica Skup-
nosti učencev OŠ Dobrna, ga. Valerija Pečnik. 
Naše ugotovitve so naslednje:
Za večino učencev je prosti čas tisti čas, ko lahko počnejo, 
kar hočejo, kar želijo, ko nimajo nobenih obveznosti. To je 
čas, ki ga imajo samo zase.
Večina učencev ima od 2 do 4 ure prostega časa na dan.
V prostem času učenci najraje igrajo igre na računalniku, 
brskajo po internetu, nato pa sledi gledanje televizije, igre z 
žogo in kolesarjenje.
Pri preživljanju prostega časa v šoli so učenci izpostavili 
krožke, izbirne predmete, dodatni pouk, čas v varstvu voza-
čev in podaljšanem bivanju, športno šolo in knjižnico.
Pri preživljanju prostega časa v okolju pa so poudarili pred-
vsem primernost kraja za sprehode, pohode, kolesarjenje in 
športne aktivnosti.
Dobra polovica učencev pravi, da o prostem času odločajo 
sami, ostali pa skupaj s starši.
In kaj bi naši učenci spremenili?
 Želeli bi, da bi bilo manj učenja, manj domačih nalog, več 
prostega časa, daljši odmori v šoli in več organiziranih de-
javnosti v kraju.

Glede možnosti preživljanja prostega časa v kraju bi sama 
še nekaj dodala: 
Na Dobrni imamo sprehajalne poti, park, travnike, gozdove, 
igrišča, … Problem nastane, ko zunaj ni suho in toplo vreme. 
Mladi namreč nimamo prostora, v katerem bi se lahko zadr-
ževali v prostem času. Prav tako nam kraj ne nudi dovolj ozi-
roma nam nudi zelo malo organiziranih športnih in drugih 

Utrinek s šolskega parlamenta učencev OŠ Dobrna.

dejavnosti. Mesta, kot so Celje, Velenje, Žalec in ostala nudijo 
aktivnosti,  ki mladim popestrijo prosti čas, toda naš majhen 
kraj Dobrna nam tega ne nudi. Nimamo mladinskega doma, 
nimamo kina, nimamo diska, niti picerije. 
Zato se sprašujem, kam naj gremo mi, mladi? Tudi naša kra-
jevna knjižnica je zelo majhna in odprta le nekaj ur na teden, 
tako da se tudi v njej ne moremo zadrževati dalj časa.
Naj sklenem. Želimo si, da bi bila naša šola čimprej prenov-
ljena, da bi čimprej dobili nove prostore za šolsko in krajev-
no knjižnico ter mladinski prostor, da bi bila naša krajevna 
knjižnica odprta več ur na teden in da bi bilo v kraju organi-
ziranih več aktivnosti za mlade.

Predstavniki naše šole smo sodelovali še na medobčinskem 
otroškem parlamentu v Celju, ki je bil 30. januarja 2008, in na 
regijskem otroškem parlamentu, ki je bil 20. februarja 2008, 
prav tako v Celju.  

Predsednica skupnosti učencev: Nina Cvikl, 9. b
Mentorica: Valerija Pečnik

DROBTINICE IZ VRTCA

KAM JE IZGINIL SNEG?
Po novem letu se je zima skoraj že po-
slovila od nas. Ko smo se najmlajši spre-
hajali okoli vrtca, smo ugotavljali, da je 
snega vsak dan manj. Tako smo iskali 
ledene sveče, se jih dotikali, prijemali 
sneg, ga držali v roki, tipali s prstki po 
tleh, odtiskovali dlani, ogledovali ostan-
ke ledu, zmrznjene trave …
»Le kam je izginil?« smo se spraševali.
Otroci so dajali različne odgovore (ver-
balne, neverbalne):
- pa, pa je šel (NIVES 2 leti in mesec)
- ni ga več (GABER 2 leti in 2 meseca)

- bla  (RENE 2 leti in 2 meseca)
- mahata z roko, da ga ni več (JULIJA  
 leto in 8 mesecev, ŠPELA 2 leti in  
 mesec)
- stopil se je (JANEZ 2 leti in 10 
 mesecev)

Sneg smo v pokritem kozarcu odnesli v 
igralnico in  ugotavljali, kaj se bo zgodi-
lo. Otroci so ga opazovali, tipali in ob-
račali kozarec … Kasneje smo kozarec 
postavili na polico, ga večkrat opazovali 
in pripovedovali, kaj vidimo. Prijemanje snega.
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Kje pa smo dobili sneg?
- kažeta z roko proti oknu 
 (MATIC 1 leto in 6 mesecev, JULIJA)
- steče k oknu 
 (ŠPELA 2 leti in mesec)
- aaak (RENE)

Polnjenje posodic.

Presipavanje snega iz posode v po-
sodo.

Le kam se je skril sneg?

Raziskovalci na poti v vrtec.

Povedali so: 
- mazan je (NIVES)
- ne bomo pili … (GABER)
- lej, pesek, travo (JANEZ)
- tja daj (pokaže na polico - NIVES)

Po spanju smo bili presenečeni, saj ga 
enostavno ni bilo več. Le kaj se je zgo-
dilo z njim? »Polulal se je,« sta skupaj 
izstrelila Janez in Gaber.

Pripravili za jasli: 
Marjana Šet in Urška Mastnak.

PRAZNIČNI DECEMBER
December je čas želja, lučk, zvezdic, voščil, pričakovanja. Prav 
takšen je bil zadnji mesec v letu v našem vrtcu.
Ko nam je prvi dobri decembrski mož izpolnil želje, smo 
se začeli pripravljati na prireditev “ PRIŽGIMO SI LUČKE”. 
Preizkušnjo smo dobro opravili, ni pa nam zmanjkalo želja, ki 
smo jih naslovili na Dedka Mraza. Sporočil nam je, da se bo 
zagotovo oglasil tudi v našem vrtcu, zato smo se začeli na 
njegov prihod pripravljati. 
Okrasili smo jelko, narisali veliko zimskih risbic, brali pravlji-
ce, peli in poslušali pesmice ter ob njih plesali ter se veselili. 

Pospravili smo vse igralne kotičke in poličke, ob tem pa smo 
se pripravljali na Božični sejem. Bili smo ustvarjalni, delovni, 
skratka: pridni.
In je prišel! Na glavi je imel sivo kučmo, oblečen pa je bil v 
topel bel kožuh. Otroške oči so se zasvetile od sreče in pri-
čakovanja. Vse otroke je obdaroval, torej smo bili res pridni. 
Pod jelko nam je dal tudi skupno darilo. Zapeli smo mu pes-
mico, nato pa hiteli odpirat darila. 
Od vseh daril, ki so jih otroci prejeli, pa so bili najbolj veseli 
snega.
Pa naj še kdo reče, da naši otroci ne znajo biti skromni!
 

Pripravili: Mihaela Podrzavnik in Majda Blažič

Nekaj utrinkov iz skupine MUC:



45DOBRČAN, št. 37/2008

DROBTINICE IZ VRTCA

JAZ IN KNJIGA
Najmlajši v jaslicah zelo radi prelistavamo kartonke, slikanice 
in revije. Všeč so nam namreč razgibane in pisane ilustracije. 
Ker še večina otrok ne zna  govoriti, predmete in živali pre-
poznavamo s  posnemanjem glasov ali z gibanjem.

Knjižničarka pripoveduje. 

Med poslušanjem zgodbe. 

V vrtcu se učimo tudi pravilnega rokovanja s knjigo. Ni nam 
vseeno, s kakšnimi rokami jo prelistavamo ter kako in kje jo 
gledamo.
Zdaj že tudi (večina) vemo, da listov ne trgamo ali poslikava-
mo s pisali. Kaj več pa smo želeli izvedeti še v knjižnici.
Dogovorili smo se s knjižničarko Valerijo, da obiščemo šol-
sko knjižnico in si tam knjige tudi izposodimo.

Gospa Valerija je za nas pripravila toliko zanimivih stvari, a je 
naša radovednost kmalu postala prevelika. Želja po gledanju 
knjig in revij je bila mikavnejša. Umaknili smo se v kotiček ter 
iskali za nas primerno literaturo.
Iskrice v očeh so nam povedale, da so bili otroci zadovoljni  
z obiskom in da si še želijo tovrstnih srečanj. 

Pripravili za jasli: 
Marjana Šet in Urška Mastnak

OBISK V KNJIŽNICI
V skupini Muce tudi v januarju nismo počivali. Obiskali smo 
knjižnico v OŠ Dobrna, kjer nam je prijazna knjižničarka Va-
lerija namenila uro pravljic. Prebrala nam je zgodbo o med-
vedku, ki je imel veliko skrivnost. Otroci so jo z zanimanjem 
poslušali in aktivno sodelovali. Naučili smo se tudi krajšo 
deklamacijo o zimi, ki pravi tako:

LUNA ŽE SIJE, NA POLJU SNEŽI,
EN MIŠEK PREMRAŽEN V SVOJ DOMEK HITI.

PEČ BO ZAKURIL, SI TAČKE POGREL,
ŠE ČAJČEK BO SKUHAL, VEN VEČ NE BO ŠEL.

V knjižnici smo preživeli res prijetno urico, zato se knjižni-
čarki Valeriji iskreni zahvaljujemo za njen trud. Odločili pa 
smo se, da jo bomo še zagotovo obiskali. Iskrena hvala!

Otroci, Mihaela in Majda
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PUSTNI TEDEN
Pravijo, da pust preganja zimo. Mi v Vrt-
cu Dobrna pa smo jo želeli ponovno 
povabiti k nam. 

DROBTINICE IZ VRTCA

To smo me, pustne šeme. 

Poslikava obraza. 

Kdo nas prepozna?

Samostojno obuvanje. Gospodične na sprehodu. 

Tralala, hopsasa, pustne smo šeme. 

Žabec najde svojo …

Najmlajši smo nekaj dni skupaj s star-
ši pridno zbirali oblačila in obuvala, 
da smo se lahko v kotičku preoblačili. 
Sama priprava na šemljenje je pri nas 
zelo pomembna. Marsikdo se najprej ne 
želi preobleči ali nadeti kakšno pokriva-
lo. Čez nekaj dni pa strah izgine.  
Ker so nam na pomoč priskočili starši, 
so se v škatlah naenkrat znašle obleke 
z volančki, poletna in zimska pokrivala, 
mamine torbice, pasovi, pisane rute in 
seveda čevlji. Vse to smo pregledali, si 
nadeli ter se z njimi ponosno sprehajali 
po vrtcu. Sami pa smo si napravili še pi-
sane klobučke in ropotuljice.

Na pustni torek so v vrtec prišle čebeli-
ce, zajčki, pikapolonice, Turki, gospodič-
ne, muce, miške, žabe … Sami neznani 
obrazi, ki pa so se ob glasbi hitro raz-
živeli. Kmalu so slekli svoje kostume, saj 
so se brez njih bolje počutili. Nekate-
ri pa so ta dan nekajkrat menjali svojo 
garderobo, tako da so bili zares nepre-
poznavni. 

 Pripravili za jasli: 
Marjana Šet in Urška Mastnak.
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MISLI OTROK O SVOJIH STARŠIH!

Mesec marec ni samo mesec, ko je v 
deželi že pomlad, ampak čas, ko se v 
vrtcu s posebnim občutkom in veseljem 
pogovarjamo o družini, vlogi posamez-
nega družinskega člana, pa tudi o tem, 
kako očetje pomagajo pri gospodinjskih 
opravilih. Tako je nastal zapis komentar-
jev iz pripovedovanja otrok:
MOJ ATI PA …
Maja Lukman: »Ati pomaga posprav-
ljati, kadar mamica kuha, igra se z mano, 
včasih tudi  on kuha. Zvečer, ko grem 
spat, mi mami naredi kosmiče, takšne 
bele kosmiče. Ko pa vstanem, mi ne 
naredi jesti, grem v vrtec, potem pa ati 
skuha: gobovo juho doma kuha, notri da 
kroglice, pa še omako in makarone.«

Janez Zagrušovcem: »Moj ati lahko 
zakuri, da imamo toplo vodo in tople 
radiatorje. Doma imamo cel kup »kol-
ma«. Tudi dimnik čisti, da lahko gre dim 
skozi, tudi žaga drevesa, če imamo pre-
malo drv. Kadar se hočem z atijem igrati 
Spomin, vedno reče ja, in kdor ima več 
parov, zmaga. To je vse, ti bom potem 
naprej razložil. Ati ima tako službo, ki 
ima rdeče dimnike. Ati ima najraje špa-
gete, res ima najraje špagete. Špageti so 
dolgi, samo, da so malo bolj kratki. Ati 
je tako močen, da lahko postavi ptičjo 
hišico. Kadar katera »kura« zgubi pero, 
ga poberem in ga nesem na »dile«, kjer 
ga shranim. Zdaj sem ti pa vse razložil o 
atiju. Včasih gre ati nabirat rože za ma-
mico.«

Maruša Golčer: »Ati zlaga obleke. 
Klikne na računalnik. Ati poje lalalala.«

Jernej Počivalnik, 5 let

se rada uči. Igrava se Človek ne jezi 
se, samo to delava doma. Enkrat mami 
kuha, enkrat pa ati.  Moja mami ima 
kratke lase, ima drugačne lase, samo ne 
take kratke. Mami nima uhanov, ne. Ma-
mica mi da na računalnik risanko in lepo 
ptičko. Sama si znam pritisniti na slikico 
in tam gor na DVD-ju gledam risanko, 
enkrat pa gledam risanko na računalni-
ku.«
Janez Zagrušovcem: »Mami ima pa 
tako službo, da ima rumene dimnike, 
po barvi sonca. Najraje ima juhico, ze-
lenjavno. Mami ima zelenega »kliota«. 
Doma mami išče risanke na računalni-
ku, imamo tipkovnico in risanko zapiše. 
Mami je lepa, samo da včasih mi doma 
lase ostriže, včasih pa me ostriže stric 
Rudi.«

Maja Lukman, 5 let.

Timeja Čerenak, 5 let.

MOJA MAMICA …
Seveda pa je mamica tista, ki ima v 
mesecu marcu prav poseben dan, 
ki je namenjen samo njej v čast. 
Zato sva otroke povprašali, kaj 
neki mislijo o svoji mamici?
Timeja Čerenak: »Moja mami uči v 
šoli v Socki, tretji razred. Ima rada šopek 
rožic. Skupaj z mamico čistiva kuhinjo, 
»servetke« pomagam zložiti mamici, da 
jih pospravi v omaro. Ima rdeče lase, pa 
malo rjave, pa kratke. Doma čisti in po-
spravlja. Popoldan pa malo počiva.«
Maja Lukman: »Mami se piše Verdel, 
Simona jo ati kliče. Mamica pa vsak dan 
hodi v službo. Mami ima kratke lase in 

Laura Smrečnik, 5 let.

Janez Zagrušovcem, 5 let.
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Ana Božnik, 6 let.

Gašper Pušnik, 6 let.

Jasmina Smrečnik, 5 let.

Jernej Počivalnik: »Mami kuha, peče 
pire krompir, kruh, orehovo potico, riž 
skuha na štedilniku. Rada ima, kadar sem 
priden, da lepo rišem. Z mano sestavlja 
sestavljanke, ki so težke in majhne. V ča-
sopisu sva prebrala, da je pet avtomobi-
lov »ruknilo« skupaj na avtocesti.«

Žana Brecl, 6 let.

Eva Justin: »Mami peče pecivo in mafi-
ne in torto s pisanimi mrvicami (ko sem 
imela rojstni dan). Skuha dobro juho. 
Ima rdeče lase, take kratke, kot ti Ma-
teja. Kot fant ima lase. Razveseli jo, če 
ji narišem risbico. Rada obleče »kiklco« 
in eno črno, drugo pa pisano rdečo no-
gavico. Šminka se z roza barvo.«

Za skupino zapisala: 
Mateja Kos, vzgojiteljica

Maruša Golčer: »Mami pripravlja sok, 
mleko, moko za torto, jajce, maslo. Za 
kruh rabi: ščep soli, moko in vodo. To da 
v pečico. Mami šiva hlače, obleko za Fifi 
Spominčico.«
Laura Smrečnik: »Mamico razvese-
li, kadar greva skupaj ven. Pomagam ji 
pometati, ploščice pomivati, radiator 
očistiti. S sestrico Jasmino in mano 
igra Človek ne jezi se! Skuha zelo do-
bre špagete in mlince. Jaz pa pripravim 
krožnike za kosilo.«

DROBTINICE IZ VRTCA

Eva Justin, 4 leta.

Gašper Ramšak, 5 let.

Maruša Golčer, 7 let.
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OBISK LUTKOVNEGA 
GLEDALIŠČA LJUBLJANA – 
PREDSTAVA SAPRAMIŠKA

(otroci srednje in starejše skupine Vrtca Dobrna)

Končno smo dočakali torek in po zajtrku brž na avtobus 
(več kot polovica otrok se še ni peljala z avtobusom) ter 
veselo s pesmijo in smehom na ustnicah proti našemu glav-
nemu mestu, Ljubljani.

DROBTINICE IZ VRTCA

Spremljala sta nas tudi mamica in očka dveh naših otrok, 
tako da sta sama videla, da izleti niso šala. Ves čas je potreb-
no preštevati otroke in jih usmerjati, ker je v Ljubljani toliko 
zanimivosti in mnogo ljudi, pa stavb, pa velika tržnica in za-
nimivo Tromostovje. Seveda so pa  otroci opazili tudi račke, 
ki so mirno plavale po Ljubljanici.

Lutkovno gledališče in sama predstava, posebej pa miška Sa-
pramiška, so nas navdušili in kar nismo nehali ploskati. Ubo-
ga Sapramiška, res je hudo, če ti ostane samo en lešnik od 
treh, pa še ta je na koncu brez jedrca.

Vendar se je zgodba srečno končala, zadovoljna miška in še 
bolj zadovoljni otroci. V vrtcu so še nekaj dni intenzivno po-
doživljali vsebino predstave.
Upamo, da to ni naš prvi in zadnji izlet v Ljubljano. Približuje 
se pomlad in toplo vreme, pa  bo verjetno še kakšna lutkov-
na predstava, primerna za otroke, in tako bomo šli zopet na 
»rajžo«.
   Mateja Kos

UTRINKI IZ CENTRA ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA

AZIMUT
V vsakdanjem življenju se nam ponuja toliko priložnosti in 
možnih izbir. Vsak človek si začrta svojo pot in določi cilje, h 
katerim je namenjen. Pri tem ga usmerja notranji občutek za 
pravo smer, nekakšen ponotranjeni azimut.

V vsakdanu naših otrok se je porodila preprosta želja po 
raziskovanju in odkrivanju gorskega sveta. Izbrali smo vse 
– hoje željne, sestavili ekipo devetih gornikov ter določili 
ture, ki si jih v tem letu želimo izvesti.
Prvi pohod je bil preizkušnja za vse nas. Lovska koča nad 
Dobrno je bila dovolj dober pokazatelj moči, sposobnosti, 
predvsem pa tiste trdne volje, ki je potrebna za premagova-
nje ovir in vzpenjanje na vrh. Prav vsi smo preizkušnjo  pre-
živeli nasmejani: brez žuljev, negodovanj in pričakovane šibke 
volje. Presenetili smo sami sebe in zagotovo bi še marsikoga, 
če bi videl, kako lepo nam je res šlo. Resda vreme še ni bilo 
primerno za posedanje ob času slastne malice, a kljub temu 
nam ta le ni ušla. Ob vzpenjanju po tistem doooooooool-
gem klancu, na Klancu, vsem jeziki upravičeno so dol viseli 
in glasno vpili: »Žeja, huda!« Uh, še dobro, da je tam doma 

naša Jožica, ki nas je slišala in uslišala. Po poti se je našlo časa 
za vse: za opazovanje, igro iskanja Knafeljčeve markacije, za 
»štos« in petje. Če tokrat kdo nas slišal ni, zagotovo to se 
še zgodi, ker iz ture v turo bomo vse glasnejši, morda celo 
številčnejši.
Da  pa za konec osmislimo, za nekatere, res »neumno po-
četje«, vam povemo, da je naš cilj spoznati in postati del 
gorniškega duha, ki se zaveda pomena varovanja okolja, so-
žitja bivanja z naravo, prednosti dobrega orientiranja tako 
v času kot v prostoru, še kako rado pozabljenega deljenja 
medsebojne pomoči in izkušenj ter posledic, ki temu sledijo: 
zadovoljstvo in vsesplošno zdravje.

Stavek enega izmed naših članov: »A gremo drugi ponede-
ljek spet?« pa odkriva željo po ponovni poti. Midva pa lahko 
le upava, da je to dober azimut.

Polona KUZMAN 
in David STERGAR     
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DRUGAČNOST ZDRUŽUJE
V zadnjih 
dneh de-
cembra smo 
uspešno za-
ključili pro-
jekt »Dru-
g a č n o s t 
združu je« ! 
V treh me-

secih aktivnega sodelovanja Centra za 
usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, 
Osnovne šole Dobrna (oz. Vrtca Do-
brna) in krajanov Občine Dobrna se je 
zvrstilo kar 22 delavnic, v katerih je so-
delovalo preko 70 ljudi. Enkrat teden-
sko so potekale tematske delavnice s 
predstavniki različnih društev in klubov. 
Vsebino delavnic smo zabeležili s foto-
aparatom: fotografije si lahko ogleda-
te na naši spletni strani. Ob petkih so 
otroci iz Vrtca Dobrna prihajali v pros-
tore centra, kjer so pripravljali lutkovno 
predstavo. Zaključna prireditev, ki je bila 

UTRINKI IZ CENTRA ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA

namenjena širši publiki, je tako pokazala 
rezultat dela celotnih treh mesecev in-
tenzivnega sodelovanja. Projekt pa smo 
predstavili tudi nekaterim medijem: pri-
spevek so objavili v reviji Lovec, časo-
pisu Novi tednik ter na Velenjski tele-
viziji. 
Projekt »Drugačnost združuje« obra-
vnava aktualen pojem vključenosti oseb 
s posebnimi potrebami v socialno okolje 
glede na to, da je okolje tisto, ki sleher-
ni osebi ponuja neskončno možnosti, 
a hkrati izjemno veliko ovir za njegovo 
vključitev v vsakdanje okolje. Bistvo je v 
spoznanju drugačnosti, ne v drugačnih. 
Za dosego tega cilja je bilo potrebno 
ustvariti pogoje za sprejemanje, iskanje 
in spodbujanje drugačnosti. Osnovni cilj 
je bil usmerjen v proces spoznavanja 
drug drugega: druženje otrok in mladih, 
spodbujanje razumevanja in spoznava-
nje različnih potreb sovrstnikov, kar naj 
bi pripomoglo k sožitju in večji social-

PUSTOVANJE V CUDV DOBRNA

Na pustni torek smo se otroci in odrasli maskirali po skupinah.
Jaz sem bil noč, prav tako vsi v moji skupini. V drugih skupinah so bili maskirani 
v letne čase, strašila, delavce, pankerje, mušnice, divje mačke, rožice. Med maška-
rami sta bila tudi hudiček in čarovnica. Plesali smo v telovadnici. Igrala sta Rok in 
Mitja. Rok je igral na harmoniko, Mitja pa na bas kitaro. Ples je bil v torek dopol-
dan po maskiranju, trajal pa je do kosila.  Popoldan pa smo v bivalnih enotah pekli 
miške. Maske smo slekli, ker nam je bilo prevroče. Obleke smo namreč imeli 
narejene iz plastičnih vrečk za smeti. Pod njimi nam je bilo zelo toplo. Miške so 
bile dobre tudi brez maske. Veselim se, da bo drugo leto spet pust.

Igor Mesec

ŠPORTNI DAN 
NA ROGLI
Kako smo preživeli športni dan na Ro-
gli:

Ob prihodu na Roglo smo najprej 
malicali.

Nekateri so se odpravili na smuko.

Nekateri pa veselo na sanke.

Klavdija Rovan, Luka Čevnik

ni integraciji. Prav tako je bil ključni cilj 
vključitev lokalne skupnosti. Na ta način 
smo želeli raziskati možnosti za pove-
zave v lokalnem okolju ter spodbuditi 
ljudi za raziskovanje lastnih percepcij o 
osebah s posebnimi potrebami. 
Za konec bi se rada zahvalila vsem so-
delujočim za dobro voljo in podporo 
temu projektu! Glede na toliko pozitiv-
nih odzivov na projekt se v naših glavah 
že pletejo nove ideje interdisciplinarne-
ga povezovanja …

Vodja projekta: Tatjana Lavrinc
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ZAHVALA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi mame, stare mame in prababice

ZOFIJE ŠKOBERNE
(26. 4. 1922–18. 2. 2008)

Spoštovani!
Prehitro je minilo lansko leto in v začetku letošnjega leta bi 
se zahvalil vsem, ki ste sodelovali in pripomogli k ustanovitvi 
organizacije Združenja borcev za vrednote NOB Vojnik-Do-
brna.
Še posebno se zahvaljujem naslednjim.:
• Vsem članicam in članom združenja.
• Županu Občine Dobrna, g. Martinu Breclu. 
• Vokalni skupini »Sestre Jakob«.
• Vsem udeležencem naših prireditev, komemoracij, po-

hodov in proslav.

Posebej se moram zahvaliti učencem OŠ Dobrna in njiho-
vim pedagogom. Vedno nam priredite bogate programe in 
vaših nastopov smo še posebej veseli.
V lanskem letu smo ustanovili samostojno Združenje bor-
cev za vrednote NOB Vojnik-Dobrna, ki šteje preko tristo 
članov in članic. Zadali smo si veliko nalog, ki smo jih tudi 
uspešno izpeljali.
Mnogi od vas se sprašujete:«Kakšni borci so pa sedaj ti mlaj-
ši in za kaj se borijo?«

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, sodelav-
cem in prijateljem za darovano cvetje, sveče in izraze so-
žalja.

Hvala g. Reberniku za poslovilne besede, g. župniku za 
opravljeno mašo in obred, moškemu zboru in vsem, ki ste 
jo pospremili na njeni zadnji poti.
  
    Hčerka Vikica z družino

Pojasniti vam moram, da sedaj ne gre več za veteransko 
organizacijo borcev in drugih udeležencev NOB, marveč za 
organizacijo, ki naj poveže vse borce za vrednote, torej vse, 
ki imajo pozitiven odnos do NOB in so pripravljeni sodelo-
vati pri ohranjanju in uresničevanju vrednot tega boja.
Pri tem gre za vrednote, ki so splošnega izvora in so bile 
med NOB najbolj cenjene: domoljubje, svobodoljubnost, to-
varištvo, solidarnost, enakopravnost, socialna pravičnost itd.
Člani združenja si prizadevamo, da se vrednote, ki so bile 
dosežene med NOB, po vojni nikoli ne pozabijo in ne zble-
dijo. Nekateri jih hočejo izničiti s svojimi videnji in prireja-
njem zgodovinskih dejstev. Poveličujejo tiste, ki so se borili 
na strani okupatorja. Res so se v mislih borili za domovino, 
z dejanji pa so prikazali drugačen boj!
Želimo si, da se nam, če ste podobnih misli, pridružite in 
včlanite v čim večjem številu po krajevnih organizacijah 
Združenja borcev za vrednote NOB Vojnik-Dobrna. Veseli 
bomo vsakogar, posebno pa še mlajših članov.
Skupaj se bomo trudili, da ne bo nikoli pozabljeno trpljenje 
in odrekanja za svobodo, ki jo danes uživamo tudi mi. 

Predsednik 
Združenja borcev za vrednote NOB  Vojnik- Dobrna:                                                                   

Marijan Oprešnik   

OBVESTILA

VPIS OTROK V VRTEC DOBRNA 
IN ZAKAJ VPISATI OTROKA V 
VRTEC?

Hitri tempo življenja je stalnica, ki nas vse obremenjuje in 
zavezuje k vse večji racionalizaciji svojega časa. Posledica na-
vedenega je, da imamo starši vedno manj časa za družino, za 
sproščeno igro in sprehod s svojim otrokom in za negovanje 
tistih čustev, ki vplivajo, da se bo otrok razvil v polno, veselo 
in zadovoljno osebnost.
In tu priskoči na pomoč VRTEC. 
Vizija Vrtca Dobrna je oblikovati zadovoljnega, zdravega in 
srečnega otroka. S strokovnim znanjem, izkušnjami in ču-

stveno naravnanostjo ter z ljubeznijo do otrok se strokov-
ni delavci v vrtcu trudimo, da zagotavljamo takšno okolje, 
vzdušje in pozitivno klimo, ki vpliva na celosten in uravno-
težen razvoj predšolskega otroka.

Vsebine dejavnosti v vrtcu so oblikovane tako, da otroci skozi 
igro in z učenjem pridobijo koristna znanja, vedenja in sposo-
bnost navedeno uporabiti s pomočjo izkušnje v novi, drugačni 
situaciji. Vrtec se povezuje z osnovno šolo, z različnimi društvi 
znotraj občine, s Centrom za usposabljanje, delo in varstvo 
Dobrna, s Hermanovim brlogom iz Celja, z otroško knjižnico v 
Celju in knjižnico na Dobrni; sodelovali smo na Velenjski tele-
viziji in Radiu Celje, prav tako pa sodelujemo na različnih prire-
ditvah v kraju in kvalitetno sodelujemo s Termami Dobrna.
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Menim, da je zdaj čas, ko boste starši z veseljem vpisali svoje-
ga otroka v naš vrtec, in potem z zadovoljstvom spremljali 
njegov razvoj, ki bo obogaten z novimi spoznanji, ki jih bo 
pridobil v letih, ko bo obiskoval vrtec.
Pa še ena pomembna informacija za vpis v vrtec v domačem 
kraju. Otroci namreč v času obiskovanja vrtca stkejo prve 
prijateljske vezi, ki trajajo in se poglabljajo še v osnovni šoli,
zato Vam svetujem, da otrok vsaj eno leto pred vstopom v 
osnovno šolo začne obiskovati naš vrtec, ker bo spoznal pri-
jatelje, s katerimi se bo všolal v 1. razred osnovne šole. 
Spoštovani starši, vrtec je hiša, kjer domuje otroški smeh, 
sproščenost, veselje, družabnost in prijaznost. Vendar je ena 
izmed dobrih strani vrtca tudi ta, da se otroci v njem naučijo, 
kako živeti v skupini, kako se prilagajati, deliti, sočustvovati, 
pomagati, kako navezati prve stike s sovrstniki, drugo osebo 
in nenazadnje, kako se postaviti zase. Vse to so dejavniki, ki 
oblikujejo predšolskega otroka v osebnost, ki bo zmogla in 

VRAČILO VLAGANJ V JAVNO TE-
LEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE 
NA OBMOČJU OBČINE DOBRNA

Komisija za vračanje vlaganj v telekomunikacijsko omrežje 
Občine Dobrna, imenovana s strani Občinskega sveta Občine 
Dobrna na 4. redni seji dne, 17.02.2003, na podlagi 6. čle-
na prečiščenega besedila Zakona o vračanju vlaganj v  javno 
telekomunikacijsko omrežje (Ur.l. RS št. 54/2007) in 6. člena 
Odloka o vračanju vlaganj upravičencem v javno telekomu-
nikacijsko omrežje na območju občine Dobrna (Ur.l. RS št. 
78/2002) izdaja naslednji 
SKLEP

1. člen

V skladu z Zakonom o vračanju vlaganj v  javno telekomuni-
kacijsko omrežje (Ur.l. RS št. 54/2007), poravnavama o vračilu 
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje št. NT-CE-A07-
6959/2004-5-LJ-TU in št. NT-CE-A07-829/2007-LJ-7-T in tem 
sklepom so upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomu-
nikacijsko omrežje na območju občine Dobrna fizične osebe, 
organizacije fizičnih oseb in lokalna skupnost oz. njena pravna 
naslednica, ki so za namen pridobitve telefonskega priključka 
plačale več kot znaša povprečna vrednost priključnine in pri-
spevkov SIS, ki na vseh geografskih območjih in v vseh obdo-
bjih znaša 1.388 DEM.

Objavi se seznam vlagateljev zahtevkov za vračilo vlaganj v 
javno telekomunikacijsko  omrežje na območju občine Dobr-
na. Objava teče v času od 27.03.2008 do 27.04.2008. Seznam 
je sestavljen na osnovi vloženih zahtevkov v letu 2004 ter v 
skladu s 1. odstavkom tega člena.

2. člen

V času objave imajo vlagatelji zahtevkov oziroma njihovi pra-
vni nasledniki pravico dati pripombe na seznam ter podati ali 
dopolniti vlogo z dokazili, v kolikor niso na seznamu in lahko 
izkazujejo upravičenost zahtevka do vračila prekomernih vla-

ganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine 
Dobrna. Pripombe in morebitne dodatne vloge se sprejema-
jo v tajništvu Občine Dobrna v času objave sklepa, to je od 
27.03.2008 do 27.04.2008.

3. člen

Po preteku objave bo v skladu z 2. členom tega sklepa nare-
jen seznam končnih upravičencev za vračilo vlaganj v tele-
komunikacijsko omrežje na območju občine Dobrna, ki bo 
dokončen.

4. člen

Ta sklep se objavi v lokalnem časopisu Dobrčan. Seznam vlaga-
teljev zahtevkov za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko 
omrežje na območju občine Dobrna je izobešen na oglasni 
deski in objavljen na  internetni strani Občine Dobrna.

5. člen

Po preteku roka (27.04.2008) bodo pripravljene poravnave 
med Občino Dobrna in končnimi upravičenci. S strani Občine 
Dobrna podpisane poravnave bodo v podpis poslane konč-
nim upravičencem. Po podpisu poravnave s strani končnega 
upravičenca in vračilu dokumentov Občini Dobrna bo le-ta 
v roku 30 dni izvršila nakazilo zneska. Višina zneska, ki se bo 
nakazala končnim upravičencem bo izračunana na podlagi po-
godbenih zneskov, določenih v pogodbah med upravičenci in 
Krajevno skupnostjo Dobrna ter upoštevanju sorazmernega 
deleža vrnjenih sredstev na podlagi poravnav št. NT-CE-A07-
6959/2004-5-LJ-TU in št. NT-CE-A07-829/2007-LJ-7-T, skle-
njenih med Občino Dobrna in Državnim pravobranilstvom.

Predsednik Komisije 
za vračanje vlaganj v 
telekomunikacijsko omrežje 
Občine Dobrna   
Ivan Žemva

Župan
Občina Dobrna
  Martin Brecl 

znala zakorakati v svet z novimi izkušnjami in z občutkom do 
življenja v skupini, družini in širši skupnosti.
VPIS OTROK V VRTEC DOBRNA ZA PRVO STA-
ROSTNO OBDOBJE (JASLI) IN OTROK DO VSTO-
PA V ŠOLO  ZA ŠOLSKO LETO 2008/2009 BO V 
DRUGI POLOVICI MESECA MARCA. 
STARŠI VPIŠETE OTROKA PRI ŠOLSKI PEDAGO-
GINJI (ga. Alenka Ž. Pešak) NA OSNOVNI ŠOLI 
DOBRNA.
OBVESTILO O DATUMU VPISA BOSTE DOBILI V 
VSA GOSPODINJSTVA (POŠTA).

Lepo pozdravljeni in želim Vam, da sprejmete vrtec kot nekaj 
koristnega za svojega malčka in z zaupanjem v strokovne de-
lavce vrtca omogočite otroku zadovoljno in veselo druženje 
s sovrstniki in prijatelji.

Mateja Kos, vodja Vrtca Dobrna
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SEZNAM VLAGATELJEV ZAHTEVKOV ZA VRAČILO VLAGANJ V 
TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE NA OBMOČJU OBČINE DOBRNA

Zap.
št. Vlagatelji zahtevkov Naročnik (sklenitelj pogodbe) Faza

1. ARLIČ  Ivan, Klanc 64 b, Dobrna ARLIČ Ivan ml., Klanc 64 b, 
Dobrna K2

2. ARLIČ Jurij, Pristova 13, Dobrna isti K3

3. BIZJAK Aleksander, Vrba 4, Dobrna BIZJAK Aleksander, Dobrna 15, 
Dobrna K3

4. BLAZINŠEK Anton, Pristova 18, Dobrna isti K3

5. BOŽNIK Branko, Dobrna 66, Dobrna isti K1

6. BOŽNIK Jože, Klanc 86 c, Dobrna isti K2

7. BOŽNIK Stanislav, Vrba 13, Dobrna isti K2

8. BOŽNIK Štefan, Lokovina 22, Dobrna isti K3

9. BOŽNIK Viktor, Zavrh nad Dobrno 30, 
Dobrna isti K2

10. BRAČIČ Frančišek, Strmec nad Dobrno 
25, Dobrna isti K4

11. BRAČIČ Janko, Na Gmajni 2, Vitanje BRAČIČ Janko, Strmec nad 
Dobrno 22, Dobrna K4

12. BRAČIČ Marija, Strmec nad Dobrno 
28, Dobrna

BRAČIČ Friderik, Strmec nad 
Dobrno 28, Dobrna K4

13. BRAČIČ Vinko, Strmec nad Dobrno 29, 
Dobrna

BRAČIČ Vinko, Strmec nad 
Dobrno n.h., Dobrna K4

14. BRECL Martin, Zavrh nad Dobrno 3 d, 
Dobrna

BRECL Martin, Zavrh nad 
Dobrno 3 b, Dobrna - nova hiša K2

15. BRUSL Anton, Klanc 24 a, Dobrna isti K1

16. BUNDERLA Jože, Dobrna 60, Dobrna isti K1

17. CVIKL Andrej, Strmec nad Dobrno 30, 
Dobrna

CVIKL Andrej, Strmec nad 
Dobrno n.h., Dobrna K4

18. CVIKL Ivan, Brdce nad Dobrno 7, 
Dobrna isti K4

19. ČERENAK Alojz, Parož 13 a, Dobrna isti K4

20. ČERENAK Andreja, Parož 13, Dobrna isti K4

21. ČERENAK Anica, Čufarjeva 3, Velenje ČERENAK Jože, Klanc 66, 
Dobrna K2

22. ČERENAK Janez, Parož 13 b, Dobrna isti K4

23. ČERENAK Rudolf, Klanc 58, Dobrna isti K2

24. ČREP Ivan, Vrba 20, Dobrna isti K2

25. ČREP Marija, Strmec nad Dobrno 13, 
Dobrna isti K4

26. ČREP Vinko, Strmec nad Dobrno 8, 
Dobrna

ČREP Franc, Strmec nad 
Dobrno 8, Dobrna K4

27. ČREPNJAK Marija, Dobrna 33 g, 
Dobrna

ČREPNJAK Alojz, Dobrna 33 g, 
Dobrna NN

28. ČRETNIK Jože, Dobrna 59, Dobrna isti K1

29. ČRETNIK Marija, Klanc 26, Dobrna isti K1

30. DOBOVIČNIK Branko, Klanc 40, Dobrna isti K1

31. DOBOVIČNIK Frančišek, Parož 3, 
Dobrna isti K4

32. DOBOVIČNIK Matevž, Loka pri Dobrni 
7, Dobrna isti K1

33. DOBOVIČNIK Viljem, Zavrh nad Dobrno 
1, Dobrna isti K1

34. DOLAR Dragoslav, Vrba 19, Dobrna isti K2

35. DOLENŠEK Marjan, Loka pri Dobrni 2 
a, Dobrna

DOLENŠEK Marjan, Drapšinova 
11, Celje K1

36. DOLER Srečko, Dobrna 29, Dobrna isti K2

37. FLIS Martin, Zavrh nad Dobrno 27, 
Dobrna isti K2

38. GERL Janez, Zavrh nad Dobrno 49, 
Dobrna isti K2

39. GOLOUH Ivan, Zavrh nad Dobrno 3 b, 
Dobrna isti K2

40. GREBENC Gregor, Dobrna 60, Dobrna isti K2

41. GROBELNIK Alojz, Klanc 41, Dobrna isti K1

42. GROBELNIK Maksimilijan, Strmec nad 
Dobrno 15, Dobrna isti K4

43. GRUŠOVNIK Cecilija, Strmec nad 
Dobrno 26, Dobrna isti K4

44. GRUŠOVNIK Stanko, Strmec nad 
Dobrno 10, Dobrna isti K4

45. GUČEK Jože, Loka pri Dobrni 6, Dobrna isti K1

46. HABE Jakob, Lokovina 39 a, Dobrna isti K3

47. HROVAT Anton, Zavrh nad Dobrno 16 
a, Dobrna isti K2

48. HROVAT Ida, Zavrh nad Dobrno 16 a, 
Dobrna

HROVAT Ida, Lokovina 41, 
Dobrna K3

49. JAGER Marija, Dobrna 38, Dobrna isti K2

50. JAKOB Karl, Pristova 2, Dobrna isti K3

51. JAKOP Miroslav, Zavrh nad Dobrno 10, 
Dobrna isti K2

52. JANEŽIČ Ivanka, Paški Kozjak 56 a, 
Dobrna

PUŠNIK Ivana, Strmec nad 
Dobrno 20, Dobrna K4

53. JAVONIK Jože, Strmec nad Dobrno 14, 
Dobrna isti K4

54. JEVNIŠEK Erika, Zavrh nad Dobrno 21 
e, Dobrna

JEVNIŠEK Franc, Zavrh nad 
Dobrno 21 e, Dobrna K2

55. JURŠIČ Herman, Klanc 33, Dobrna isti K1

56. KLINC Viljem, Klanc 84, Dobrna isti K2

57. KODRIČ Vinko, Vinska Gorica 45, 
Dobrna isti K3

58. KOK Alojz, Vinska Gorica 8, Dobrna isti K3

59. KOMPAN Irena, Lokovina 25 a, Dobrna KOMPAN Irena, Lokovina 25, 
Dobrna K3

60. KOREN Bojan, Ulica Toneta Melive 8, 
Slovenske Konjice

KOREN Bojan, Dobrna 7 b, 
Dobrna K2

61. KORENAK Avgust, Vrba 9, Dobrna isti K2

62. KOSTANJEVEC Januša, Klanc 39, 
Dobrna isti K1

63. KOVAČIČ Marija, Parož 11, Dobrna KOVAČIČ Anton, Parož 11, 
Dobrna K4

64. KOZINC Liljana, Hraše 1 a, Lesce MOLLER Marija, Klanc 55, 
Dobrna K2

65. KRAJNC Stanislava, Dobrna 7 a, 
Dobrna isti K3

66. KRISTAN Anton, Zavrh nad Dobrno 40, 
Dobrna isti K2

67. KRISTAN Ivan, Zavrh nad Dobrno 42, 
Dobrna isti K2

68. KRIVEC Ivan, Dobrna 41, Dobrna isti K1

69. KRIVEC Marko, Klanc 54, Dobrna isti K2

70. KRIVIC Ivana, Prešernova 10, Trzin KRIVIC Ivana, Dobrna 3 a, 
Dobrna K2

71. KRULEC Ivan, Klanc 86 a, Dobrna isti K2

72. KRULEC Stanislav, Dobrna 32 b, 
Dobrna

KRULEC Stanislav, Dobrna n.h., 
Dobrna K2

73. LAMPRET Karl, Dobrna 34 e, Dobrna isti NN
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74. LESJAK Marko, Vinska Gorica 6, 
Dobrna isti K3

75. LESKOVŠEK Mojca, Dobrna 58, Dobrna NOVAK Mojca, Dobrna 58, 
Dobrna K1

76. LEŠNIK Gabrijela, Lokovina 4, Dobrna LEŠNIK Mirko, Lokovina 4, 
Dobrna K3

77. LOKOŠEK Franc, Loka pri Dobrni 5, 
Dobrna isti K1

78. LOVSKA DRUŽINA, Klanc 59, Dobrna Lovska koča, Parož, Dobrna K4

79. MAJCEN Štefka, Lokovina 5, Dobrna isti K3

80. MAROVŠEK Dušan, Klanc 29 b, Dobrna isti K1

81. MAROVŠEK Hermina, Loka pri Dobrni 
4, Dobrna

MAROVŠEK Karl, Loka pri 
Dobrni 4, Dobrna K1

82. MARŠNJAK Maks, Brdce nad Dobrno 
23, Dobrna

MARŠNJAK Justin, Brdce nad 
Dobrno 23, Dobrna K4

83. MASTNAK Valerija, Dobrna 34 b, 
Dobrna

SEŠL Valerija, Dobrna 34 b, 
Dobrna NN

84. MEDVED Anton, Brdce nad Dobrno 8, 
Dobrna isti K4

85. MEDVED Milan, Brdce nad Dobrno 9, 
Dobrna isti K4

86. MEŠL Franc, Parož 2, Dobrna isti K4

87. MEŠL Ivan, Strmec nad Dobrno 9, 
Dobrna isti K4

88. MEŠL Jože, Strmec nad Dobrno 18, 
Dobrna isti K4

89. MIHELJAK Ivan, Klanc 82, Dobrna isti K2

90. MIHELJAK Štefan, Klanc 62, Dobrna isti K2

91. MIKLAVC Stanko, Klanc 86, Dobrna isti K2

92. MLINŠEK Alojz, Zavrh nad Dobrno 5, 
Dobrna isti K2

93. MOČENIK Jože, Klanc 68, Dobrna isti K1

94. MOHORIČ Bernard, Brdce na Dobrno 
3, Dobrna isti K4

95. NOVAK Ivan, Lokovina 40, Dobrna isti K3

96. OPRČKAL Štefan, Klanc 71 b, Dobrna isti K1

97. ORLČNIK Karl, Zavrh nad Dobrno 19, 
Dobrna isti K2

98. OSETIČ Ivan, Zavrh nad Dobrno 16, 
Dobrna isti K2

99. PANDUROVIČ Marija, Klanc 36 a, 
Dobrna

PANDUROVIČ Marija, Dobrna 
33 f, Dobrna K1

100. PELICON Frančiška, Vinska Gorica 40, 
Dobrna isti K2

101. PETAN Franc, Klanc 34, Dobrna isti K1

102. PETEK Stanislav, Zavrh nad Dobrno 
29, Dobrna isti K2

103. PIHLER Marija, Klanc 24, Dobrna isti K1

104. PIHLER Peter, Klanc 25, Dobrna isti K1

105. PIKL Nikola, Klanc 11 a, Dobrna PIKL Nikola, Okrogarjeva 3, 
Celje K1

106. PINTER Alojz, Vrba 26, Dobrna isti K2

107. PINTER Janez, Vrba 21 b, Dobrna isti K2

108. PIRKMAJER Peter Cesta na Štibuhu, 
12, Slovenj Gradec

PIRKMAJER Peter, Klanc 77, 
Dobrna K2

109. PLANKO Helena, Zavrh nad Dobrno 17 
a, Dobrna isti K2

110. PLANKO Herman, Dobrna 68, Dobrna isti K1

111. PLEŠNIK Marija, Dobrna 33, Dobrna isti NN

112. PODGORŠEK Ivan, Zavrh nad Dobrno 
3 c, Dobrna isti K2

113. PODLESNIK Martin, Pristova 15 b, 
Dobrna isti K3

114. PODPEČAN Albert, Pristova 17 a, 
Dobrna isti K3

115. PODPEČAN Aleksander, Zavrh nad 
Dobrno 32 a, Dobrna isti K2

116. PODPEČAN Marko, Vrba 5, Dobrna isti K2

117. POGOREVC Alojz, Zavrh nad Dobrno 
23, Dobrna isti K2

118. POHAJAČ Irena, Vinterjeva 5, Vojnik POHAJAČ Irena, Lokovina 5, 
Dobrna K3

119. POHAJAČ Marjana, Vinska Gorica 1, 
Dobrna

POHAJAČ Milan, Vinska Gorica 
1, Dobrna K2

120. POHAJAČ Štefan, Vinterjeva 5,Vojnik   

121. POLENEK Anton, Klanc 12, Dobrna isti K2

122. POLENEK Anton, Klanc 12 b, Dobrna isti K1

123. POLENEK Jože, Klanc 13 a, Dobrna POLENEK Jože, Klanc n.h., 
Dobrna K1

124. PREBIČNIK SEŠL Alenka, Vizore 20, 
Nova Cerkev

PREBIČNIK Alenka, Klanc 76, 
Dobrna K2

125. PUNGARTNIK Vili, Pristova 9, Dobrna isti K3

126. RAMŠAK Branko, Strmec nad Dobrno 
4, Dobrna isti K4

127. RAMŠAK Peter, Klanc 49, Dobrna RAMŠAK Peter, Strmec nad 
Dobrno 16, Dobrna K4

128. REBEVŠEK Martin, Dobrna 7 a, Dobrna isti K2

129. REDNJAK Vinko, Parož 15, Dobrna isti K4

130. REPAS Anton, Klanc 21, Dobrna isti K1

131. REPAS Boris, Klanc 22, Dobrna isti K1

132. REPAS Rudi, Strmec nad Dobrno 12, 
Dobrna isti K4

133. ROŠER Franc, Loka pri Dobrni 1, 
Dobrna isti K1

134. ROŠER Jure, Klanc 52, Dobrna ROŠER Jure, Klanc 52 a, 
Dobrna K2

135. ROŠER Herta, Dobrna 33 a, Dobrna ROŠER Peter, Dobrna 33 a, 
Dobrna NN

136. ROŠER Silvester, Klanc 50, Dobrna isti K1

137. SKUTNIK Helmut, Klanc 17, Dobrna isti K1

138. SKUTNIK Silvester, Klanc 18, Dobrna isti K1

139. SMREČNIK Edvard, Zavrh nad Dobrno 
33, Dobrna isti K2

140. SMREČNIK Irma, Vrba 1 b, Dobrna isti K2

141. SMREČNIK Mihael, Pristova 10, Dobrna isti K3

142. SMREČNIK Štefka, Lokovina 12, 
Dobrna ni podatka  

143. STEGU Andrej, Zagrad 90 a, Celje STEGU Andrej, Dobrna 7 a, 
Dobrna  

144. ŠIBANC Bogomil, Dobrna 32, Dobrna isti NN

145. ŠKOBERNE Jožef, Lokovina n.h., 
Dobrna isti K3

146. ŠKOFLEK Dragica, Klanc 83, Dobrna isti K2

147. ŠKOFLEK Janez, Klanc 87, Dobrna ŠKOFLEK Ida, Klanc 87, Dobrna K2

148. ŠKOFLEK Jože, Lokovina 15, Dobrna isti K3

149. ŠLAVS Ivana, Klanc 23, Dobrna isti K1

150. ŠOTNAR Jože, Brdce nad Dobrno 11 
a, Dobrna isti K4

151. ŠPEGEL Franc, Strmec nad Dobrno 1, 
Dobrna isti K4
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152. ŠPEGEL Frančišek, Vrba 8, Dobrna isti K2

153. ŠPEGEL Srečko, Lokovina 24 a, Dobrna isti K3

154. ŠTEGER Marko, Dobrna 8, Dobrna isti K3

155. ŠTIMULAK Ivan, Klanc 51, Dobrna isti K2

156. ŠTIMULAK Jožef, Klanc 91, Dobrna isti K2

157. ŠTIMULAK Vili, Stmrec nad Dobrno 2, 
Dobrna isti K4

158. ŠTOR Marjan, Dobrna 34 d, Dobrna isti NN

159. ŠTRAUS Miran, Brdce nad Dobrno 10, 
Dobrna isti K4

160. ŠTRAUS Srečko, Brdce nad Dobrno 
17, Dobrna isti K4

161. ŠTRAUS Stanko, Klanc 86 b, Dobrna isti K2

162. ŠTRAVS Ivanka, Brdce nad Dobrno 19, 
Dobrna

ŠTRAVS Martin, Brdce nad 
Dobrno 19, Dobrna K4

163. ŠTRAVS Vinko, Zavrh nad Dobrno 14, 
Dobrna isti K2

164. ŠVENT Franc, Vrba 7, Dobrna isti K2

165. ŠVENT Frančišek, Dobrna 67, Dobrna isti K1

166. ŠVENT Matevž, Klanc 29, Dobrna isti K1

167. ŠVENT Peter, Klanc 10, Dobrna isti K1

168. ŠVENT Stanislav, Klanc 27, Dobrna isti K1

169. RAMŠAK (TIMPRAN) Darja, Klanc 49, 
Dobrna

PEČOLER TIMPRAN Darja, 
Klanc 49, Dobrna K1

170. VIDMAR Drago, Klanc 20, Dobrna isti K1

171. VORŠNIK Darko, Zavrh nad Dobrno 
23, Dobrna isti K2

172. VREČIČ Rajmund, Dobrna 60, Dobrna isti K1

173. VREČKO Breda, Lokovina 9, Dobrna isti K3

174. VREČKO Jože, Klanc 53, Dobrna isti K2

175. ZAGRUŠOVCEM Ivan, Vrba 19 a, 
Dobrna isti K2

176. ZAKELŠEK Viljem, Dobrna 7 a, Dobrna isti K2

177. ZANOŠKAR Rudolf, Lokovina 33 a, 
Dobrna isti K3

178. ŽERAK Anica, Zavrh nad Dobrno 28, 
Dobrna

PETEK Anica, Zavrh nad Dobrno 
28, Dobrna K2

179. ŽERJAV Ivan, Zavrh nad Dobrno 21 a, 
Dobrna

ŽERJAV Ivan, Klanc 84 b, 
Dobrna K2

180. ŽNIDAR Janez, Fortunata Berganta 12, 
Kamnik

ŽNIDAR Janez, Klanc 32, 
Dobrna K1

181. ŽNIDAR Mihael, Vrba 1 a, Dobrna ŽNIDAR Mihael, Vrba n.h., 
Dobrna K2

182. ŽUŽEK Pavel, Klanc 71, Dobrna isti K1

183. ŽUŽEK Viktor, Parož 16, Dobrna isti K1

184. BRECL Branko, Brdce nad Dobrno 2 
a, Dobrna isti K4

POPRAVEK NOVOLETNEGA VOŠČILA IZ 
ŠT. 36/2007
V št. 36/2007 je prišlo do tiskarske napake v voščilu SDS. 
Po pomoti je bil izpuščen podpis Občinskega odbora 
stranke SDS, ki je bila naročnica božično-novoletnega 
voščila.

Za napako se opravičujemo. 
Uredništvo Dobrčana.

REZULTATI ANKETE O VZPOSTAVITVI 
ULIČNEGA SISTEMA NA DOBRNI

V decembrski številki Glasila Občine Dobrna »Dobrčan« je Občina Dobrna ob-
javila anketo o vzpostavitvi uličnega sistema na Dobrni, in sicer z vprašanjem, 
ali naj Občina Dobrna pristopi k ureditvi uličnega sistema, ki bi zajemal celo-
tno naselje Dobrna, del naselja Vinska Gorica, del naselja Lokovina, del naselja 
Pristova in del naselja Klanc.

Glasilo Občine Dobrna prejmejo vsa gospodinjstva in pravne osebe v občini, 
ki jih je 833. Od tega je Občina Dobrna prejela v roku, kot je bil v anketi 
naveden, 15. 1. 2008, 48 izpolnjenih anket.  Na vseh 48 izpolnjenih anketnih 
lističih je bilo obkroženo proti uvedi uličnega sistema v Dobrni. 
 Občinska uprava Občine Dobrna

PREVIDNO Z LISICAMI!
Več vrst lisic imamo. Tiste, ki se svobodno sprehajajo po gozdo-
vih Evrope in ostalih kontinentih, med njimi sibirske ali polarne 
s snežno belim kožuhom pa one, ki jih nataknejo na roke 
hudodelcem in drugim v kazenskem postopku ali na kolesa 
avtomobila, kadar smo nepravilno parkirali.
Zvitorepke jim pravimo. Vse lepo in prav, dokler so tam v gozdu, 
zdrave, in ne ogrožajo ljudi ali domačih živali.
Več kot deset let je minilo, odkar je steklina stalež lisic močno 
razredčila. Veterinarska služba Slovenije že nekaj let z letali vsako leto trosi vabe, 
v katerih so ampule s cepivom proti steklini, ki jih pobirajo lisice. Ker pa tega ne 
izvajajo naši sosedje na Hrvaškem, prihaja z Bizeljskega in krajev ob meji vedno 
več sporočil o napadih lisic na pse in druge domače živali. Vse kaže, da je na 
pohodu nov val stekline, ki je smrtno nevarna tudi za ljudi, kadar okužena lisica 
pride v stik z domačimi živalmi ali celo z ljudmi. Najslabše je v primerih, kadar 
stekla lisica ugrizne psa, ki ni bil cepljen, pa za to ne vemo.
Vsem lastnikom psov resno opozorilo, da imajo poleg obveznega cepljenja pse tudi 
privezane in jih ne puščajo s povodcev, kadar so z njimi v naravi.
V kolikor bi opazili, da se je lisica približala domačiji in se sumljivo vede, 
ali se je celo spopadla s psom, pokličite Veterinarsko higiensko službo 
na telefon 03 5451031 ali najbližjega lovca, ki bo ukrepal v skladu z na-
vodili, ki jih je vsem lovskim družinam poslala Veterinarska inšpekcija.                                                                                         
                                           

 Lovska družina D o b r n a

Zaposlimo:

- KV električarja  z večletnimi delovnimi izkušnjami. Zaposlitev je za nedoločen čas 
s predhodnim preizkusnim delom na montaži in izdelavi svetil. 

- Skladiščnika/-co s končano izobrazbo KV električar z najmanj dvema letoma 
delovnih izkušenj.

Zaposlitev je za nedoločen čas s predhodnim preizkusnim delom v vodenju skladišča, 
nabavi in dostavi blaga ter občasnem delu v delavnici.
Od kandidatov pričakujemo: ustrezno izobrazbo, samostojno opravljanje del in nalog, 
sposobnost timskega dela, komunikativnost in prijaznost, vozniški izpit B kategorije, 
tekoče znanje slovenskega jezika, nekaznovanost.
Kandidatom nudimo: stimulativni osebni dohodek, povračilo prevoznih stroškov, dobre 
pogoje dela, delo v prijetnem kolektivu. Prijave s kratkim življenjepisom pošljite na na-
slov: ETT Lighting d.o.o. , Dobrna 7, 3204 DOBRNA 

Dobrna 7
3204 DOBRNA
tel:  03 780 10 70; 780 10 72
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Plan dela Združenja borcev za vrednote NOB Vojnik-Dobrna za leto 2008
1. Januar 5. 1., OSANKARICA, sobota, ob 11. uri pohod na Osankarico in spominska 

slovesnost ob 65. obletnici padca Pohorskega bataljona (Sl. Bistrica).
 12. 1., ZREČE, pohod po poti Pohorskega bataljona. Zaključek ob 15. 
uri v Zrečah.
 13. 1., DRAŽGOŠE, nedelja, ob 12. uri. 66 let Dražgoške bitke, v kateri 
je bilo ubitih 9 partizanov in 41 domačinov. Spominska slovesnost pri 
spomeniku.

2. Februar 7. 2.,  SEDLARJEVO, proslava v četrtek ob 11. uri. Pohod po poteh XIV. 
divizije. Sedlarjevo-Prevoje-Gračnica. Organizira se avtobusni prevoz.
9. 2., STRANICE, sobota, ob 11. uri. Komemoracija in pohod.  
(11. 2. 1945 je bilo obešenih 99 talcev, eden pa je bil ustreljen.)
9. 2, sobota, ob 8. uri. Pohod Konjiška Gora-Stranice 
(organizator Odbor za pohode ZB Vojnik-Dobrna).
- Sestanki krajevnih odborov (priprava na letno konferenco).
- Pobiranje članarine. 

3. Marec  Letne konference Krajevnih organizacij ZB za vrednote NOB    Vojnik-
Dobrna se bodo vršile:
 KO Nova Cerkev: 2. 3. 2008, nedelja, ob 8.30 
 KO Dobrna: 9. 3. 2008, nedelja, ob 8.30 
 KO Vojnik: 14. 3. 2008, petek, ob 16. uri
 KO Frankolovo: 15. 3. 2008, sobota, ob 17. uri
 Letna konferenca IO Združenja borcev za vrednote NOB Vojnik-  
Dobrna bo  v četrtek, 21. 3. 2008, ob 17. uri.
- Sanacija glavnega spomenika v Vojniku.

4. April   25. 4.,  petek, proslava ob dnevu upora proti okupatorju ob 19. uri v 
kulturnem domu v Vojniku.
  27. 4., Tolsti vrh, nedelja, ob 11. uri, spominska slovesnost. Delegacije 
gredo organizirano polagat vence v Žiče.
IZLET  (Odbor za izlete – konec aprila), če bo dovolj interesentov.

5. Maj  9. 5., Ljubljana, petek. Dan zmage: slovesnosti ob prazniku Evrope in 
prazniku mesta Ljubljana.
 10. 5. ali 17. 5., sobota, POLJANA, proslava v spomin na zadnje boje v 
Evropi.
  24. 5, sobota. Dan mladosti Kumrovec. Proslava ob 11. uri (organiziran 
prevoz – odbor za izlete).

6. Junij 6. 6., petek, sodelovanje pri krajevnem prazniku ( v sodelovanju z OŠ 
Vojnik, krajša komemoracija pri spominski plošči v Arclinu).
  14. 6., piknik »Ob kotlu in partizanski pesmi«, sobota, ob 17.uri.
  14. 6., sobota, ob 13. uri,  II. tradicionalni pohod po spominskih 
obeležjih:Vojnik-Bezovica-Dobrotin-Vojnik. Pričetek pohoda, ali 
zaključek, je pri glavnem spomeniku v Vojniku ( v sklopu krajevnega 
praznika). Odbor za pohode.
28. 6., sobota, proslava ob 11. uri, SVETINA, pohod, srečanje veteranov in 
borcev. Organiziran avtobusni prevoz, odbor za izlete.

7. Julij 4. 7. ali 5. 7, pet./sobota. Slovesnost ob 60. obletnici ustanovitve ZZB 
NOB Slovenije.
 5. 7., sobota, Nova Cerkev, komemoracija pri spomeniku (v sklopu 
krajevnega praznika).
 20. 7., nedelja, KOMELJ, 29. spominski pohod z zaključno proslavo, v 
sodelovanju z Občino Vojnik (organiziran prevoz). Odbor za izlete.
12. 7. in 13. 7., pohod na Triglav, v soboto, osrednja prireditev na Rudnem 
polju.

8. Avgust   16. 8., sobota, ob 15. uri. DOBROTIN, počastitev spomina na padle 
Dobrotinškove, proslava s pogostitvijo, v sodelovanju z Občino Vojnik.
  30. 8., sobota. GRAŠKA GORA, tradicionalno srečanje borcev 
(organiziran prevoz). Odbor za izlete.

9. September 6. ali 13. 9. ob 8. uri, sobota. DOBRNA, pohod po poti XIV. divizije; z 
Brdc preko Velike Ravni, Socke, Lindeka, z zaključkom na Frankolovem. 
Odbor za pohode. 
Organiziran prevoz - odbor za izlete.
6. 9. in 7. 9., sobota in nedelja. Spominska slovesnost ob 65. obletnici 
kapitulacije Italije. Obletnica vseljudske vstaje na Primorskem.

10. Oktober Komemoracije ob dnevu mrtvih v sodelovanju z občinama in OŠ Vojnik 
ter Dobrna, po vseh KO in na Straniških grobovih.
Sodelovanje pri občinskem prazniku Občine Vojnik.
12. 10 ali 19. 10., nedelja. Dobrnič-Trebnje. Spominska slovesnost ob 65. 
obletnici I. kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze.
4. 10., Čreta, ob 11. uri, komemoracija.

11. November

12. December POHOD po poteh osvoboditeljev Starega piskra.
- Sprejem novih članov( KO Vojnik).
- Novoletno obdarovanje starejših članov, nad 80 let, in bolnih.

Plan dela se bo po potrebi usklajeval in dopolnjeval.

Predsednik  
Združenja borcev za vrednote NOB  Vojnik-Dobrna:                                                                  
                                             Marijan Oprešnik     

PRIREDITVE V OBČINI DOBRNA OD MARCA DO JUNIJA 2008
Zap.
štev Naziv in vrsta prireditve Kratek opis prireditve Kraj

Izvajanja
Datum

prireditve
Organizator
prireditve

Naslov, telefon 
fax, e-mail, 

1. OBČNI ZBOR MKD Občni zbor Gasilski dom Dobrna 21.3.2008 MLADINSKI KLUB DOBRNA mk.dobrna@gmail.com
spletna stran: http://www.mk.dobrna.si 

2. PRIREDITEV ZA MATERE Z MALIM 
BAZARJEM CVETJA Kulturna prireditev s cvetjem Zdraviliška dvorana 30.3.2008 ob 16. uri Folklorna skupina  KUD Dobrna 03 780 10 50

041 769 984 

3. ZAKONSKI DVOJEC Z DVEMA 
KRMARJEMA Gledališka predstava (komedija) Kavarna hotela Vita 28.03.2008 ob 20. uri TERME DOBRNA 03 78 08 000

4. OTVORITEV HOTELA PARK Svečana otvoritev prenovljenega hotela 
Park. Dobrna april TERME DOBRNA 03 78 08 000

5. CVETLIČNI SEJEM Tradicionalni cvetlični sejem na Dobrni pred Gasilskim 
domom Dobrna

20. 4.2008 od 8.-12. 
ure TURISTIČNO DRUŠTVO DOBRNA 041 881 406

6. ZDRAVLJENJE S HUMORJEM Gledališka predstava (komedija) Kavarna hotela Vita 24.04.2008 TERME DOBRNA 03 78 08 000

7. BLAGOSLOV KONJ Prireditev z blagoslovom konj na parkirišču Dobrna 27.4.2008 KONJEREJSKO DRUŠTVO 
DOBRNA 03 5778 523

8. KRESOVANJE Tradicionalno kurjenje kresa in zabava 30.4.2008 MLADINSKI KLUB DOBRNA mk.dobrna@gmail.com
spletna stran: http://www.mk.dobrna.si 

9. Tradicionalna nogometna tekma 
LEDIK : OŽENJENI Nogometna tekma LEDIK : OŽENJENI Veliko nogometno 

igrišče 3.5.2008 NOGOMETNO DRUŠTVO Dobrna 041 794 306
nd.dobrna@gmail.com 

10. POHOD POT OB ŽICI Pohod okli Ljubljane-Pot ob žici Ljubljana 10.5.2008 MLADINSKI KLUB DOBRNA mk.dobrna@gmail.com
spletna stran: http://www.mk.dobrna.si 

11. VETER V LASEH – s športom proti 
drogi Športna prireditev s številnimi turnirji ŠPORTNA IGRIŠČA 

ZA OŠ DOBRNA 24.5.2008 MLADINSKI KLUB DOBRNA mk.dobrna@gmail.com
spletna stran: http://www.mk.dobrna.si

12. DAN ODPRTIH VRAT Kulturna, gibalna prireditev Prostori centra UDV, 
telovadnica 23.05.2008 CENTER ZA USPOSABLJANJE, 

DELO IN VARSTVO 03 780 10 00 

13. ZAKLJUČNA AKADEMIJA Učenci OŠ Dobrna in otroci vrtca se 
predstavijo v pesmi, besedi in plesu

Telovadnica OŠ 
Dobrna 29.5.2008 OSNOVNA ŠOLA DOBRNA 03 780 11 52

14. SREČANJE POROČNIH PAROV Srečanje vseh poročnih parov, ki so se 
poročili v Termah Dobrna. 30.05.2008 TERME DOBRNA 03 78 08 000

15. POHOD PO OBRONKIH OBČINE 
DOBRNA Tradicionalni planinski pohod Odhod izpred občine 

ob 8. uri 7.6.2008 PLANINSKO DRUŠTVO DOBRNA 041 763 362

16. LIKOVNA RAZSTAVA Učenci OŠ Dobrna in otroci vrtca se 
predstavijo v likovnih delih Avla hotela Vita 9. 6 do 13.6.2008 OSNOVNA ŠOLA DOBRNA 03 780 11 52

17. OSREDNJA PRIREDITEV OB 
OBČINSKEM PRAZNIKU Prireditev ob občinskem prazniku DOBRNA 13.6.2008 OBČINA DOBRNA 03 780 10 50

obcina@dobrna.si
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Privoščite si sanjske počitnice! 
Privoščite si več z 
NLB Osebnim kreditom!

Obiščite NLB Poslovalnico 
ali pokličite na brezplačno 
telefonsko številko 080 15 85.

www.osebnikredit.si

Privoščite si poletje! 

NLB Osebni kredit

Dobrna 7, 3204 Dobrna
Tel.: 03 780 10 70, 03 780 10 72

E-mail: info@ett-lighting.com

- svetila za hišo, stanovanje in vrt
- svetila za industrijo in poslovne prostore
- zunanja razsvetljava
- LED diode in svetilke
- elektronske komponente za vse vrste žarnic
- moduli za vžig in regulacija svetlobe

Proizvodnja svetil in opreme:

www.ett-lighting.com
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“ Naredili bomo dolgo verigo.” 

“ Pustne šeme se sladkajo s krofi. 
“Njami, kako so dobri!” 

“ Uganete, kdo sem?” 
Bravo, res sem Pika!”

“ Nas poznate?“

“ Danes smo Pike, klovni, gusarji, …” 

“ Pustne šeme rajajo in se veselijo.” 

“ Odganjamo zimo in kličemo pomlad.” 

“ Midva sva en 
lušten par!”

“ Pa smo priklicali pomlad!” 
Poglejte trobentico!

P R I P R A V E  N A  P U S T  I N   P U S T O V A N J E
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PRIZNANJA ZA LEPO UREJENO OKOLJEPRIZNANJA ZA LEPO UREJENO OKOLJE

Èrepnjak Marija

Ramšak
Roman in Jožica

Družina Gal

Družina Arliè

Družina Božnik

Družina Korošec

Družina Smreènik

Družina Moèenik

Družina Koprivnik

Družina
Repas

Družina Masnak


