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Članke in oglase za naslednjo številko Dobrčana 
pričakujemo do 2. septembra 2009, po možnosti 
na elektronskem mediju (disketi, CD-ju ipd.) 
ali na naslov elektronske pošte: 
obcina@dobrna.si.

Velika slika na naslovnici: 
Prvomajsko budnico je zaigrala Godba Dobrna.
(Avtor fotografije: Stanislav Božnik)

SPET JE LETO NAOKOLI
Spet je leto naokoli in v teh pomladnih dneh, ko vsa narava vzcve-
ti, ko se tudi mi zbudimo iz zimskega spanja in zadihamo s pol-
nimi pljuči, občina praznuje svoj rojstni dan. S pomočjo ankete, ki 
smo jo izvedli pred desetimi leti, ste, spoštovane občanke in obča-
ni, pomagali določiti praznik Občine Dobrna. Z veliko večino ste 
določili, da se za občinski praznik prevzame praznik nekdanje 
krajevne skupnosti, 15. junij, kot začetek širitve turizma v Dobrni 
ob zaključevanju večjih obnovitvenih del v Toplicah Dobrna. Obči-
na pa ne praznuje samo ta dan, temveč se skozi cel mesec junij 
odvijajo najrazličnejše prireditve v okviru občinskega praznika, na 
katere ste, spoštovane občanke in občani, vljudno vabljeni. 

Zdenka Kumer
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Jubileji so vedno priložnost, da se ozremo na prehojeno pot in snujemo načrte za 
naprej, so pa tudi priložnost, da se nekoliko bolj, kot nam dopušča povprečni delovni 
dan, poglobimo v naš nematerialni svet, da se nekoliko bolj zavemo stanja duha družbe 
in  vrednot časa, ki ga živimo. Za ljudem naklonjeno in uspešno družbo je ob zadovo-
ljivih materialnih pogojih pomembno, da je družba humana in  usmerjena k pozitivnim 
vrednotam.

Za takšne odnose in naravnanost si v Občini Dobrna prizadevamo vse od začetka 
njenega obstoja. Sam sem ponosen, da nam to v veliki meri, kljub krizi, dobro uspeva. 
V enajstih letih delovanja je Dobrna naredila velik razvojni korak in poskušala uloviti 
razvojno prednost, ki so jo imela razvita okolja in predvsem okolja bližja upravnim 
središčem. Investicijsko naravnana dejavnost je v občini vseskozi močno prisotna in 
razvojne razlike so primerjalno z drugimi danes precej manjše; zaradi ustvarjenih po-

gojev so razvojne možnosti občine ter življenjski pogoji naših občank in občanov precej boljši.

Na področju urejanja prostora je bilo sprejetih sedem prostorsko-izvedbenih načrtov in en prostorski plan, drugi pa 
je v teku. Na ta način je občina zagotovila možnosti za potrebno stanovanjsko gradnjo in usmerila tudi namensko rabo 
prostora za dolgoročni razvoj v turistično občino, z ambicijo Dobrno ohraniti kot podeželsko okolje z nadpovprečnimi 
bivanjskimi pogoji za občane in turiste. Takšna usmeritev razvoja občine terja ob drugih vsebinah predvsem dobro raz-
vito javno infrastrukturo za kvalitetno življenje in dobro počutje domačinov ter turistov.

Sistemski pristop k evidentiranju, zasnovi in projektnim rešitvam za dolgoročno kvalitetno in varno oskrbo z vodo v 
občini danes zaključujemo z izgradnjo vodo oskrbnega sistem za naselja Klanc, Lokovina, Loka, Parož in Dobrna, ki je v 
zaključni fazi. Ostaja nam še dograditev vodovoda za naselji Brdce in Vinsko Gorico. S tem bodo Dobrni zagotovljene 
zadostne količine pitne vode za mnogo let naprej oziroma za podvojitev števila prebivalcev, kar je skrajna meja razvoja 
Dobrne. 

Področje ekološke sanacije občine se permanentno izvaja z izgradnjo kanalizacijskih omrežij za priključevanje naselij 
na Čistilno napravo. Tako je osrednji in južni del občine že saniran, za severni del in ostala še ne- priključena področja 
pa smo v fazi priprave projektne dokumentacije in iskanja virov za realizacijo. Intenzivna so dela na izgradnji oziroma 
rekonstrukciji Čistilne naprave iz 1800 na 4000 populacijskih enot, kar je ciljni razvoj Dobrne.

Cestna infrastruktura je pomembna za razvoj naše občine in obstoj ljudi na podeželju. Ob mnogih projektih uspeva 
Občini Dobrna v povprečju na leto izvesti do 2 km asfaltnih cest. Posebej smo veseli dejstva, da nam je v zadnjih letih 
uspelo (kljub velikim škodam ob neurjih) sanirati večino nastalih plazov in večino makadamskih cest v občini urediti 
(sanirati neustreznost tras cest, izvesti potrebne razširitve cest, urediti odvodnjavanja itd …) v stanje, da so pripravljene 
za nasipavanje tamponskega sloja in asfaltiranje, ko bodo za to zagotovljena sredstva. Končna ureditev makadamskih 
cest v smislu končne priprave za asfaltiranje je pomembna zaradi zagotovitve trdnosti podlage, in s tem trajnosti cest 
po asfaltiranju, predvsem pa je to tudi pomoč ljudem, ki so za asfaltiranje cest pripravljeni pripraviti potrebno podlago, 
kar je v primerjavi z okolji, kjer se ceste izvajajo brez sodelovanja občanov, krivično. Usmeritev občine je, da bomo s 
temi deli nadaljevali in v naslednjih letih tako uredili vse makadamske ceste v občini. Prizadevanja bodo usmerjena tudi 
v asfaltiranje več cest, kar bo ob končanju velikih projektov v občini tudi nekoliko lažje zagotoviti. 
Za življenje ljudi je zelo pomembna javna družbena infrastruktura. Podoba občine brez kulturnega doma, brez primerne 
knjižnice, brez društvenih prostorov in času primerne osnovne šole ni vzpodbudna za razvoj občine; za  razvoj kulture, 
za obstanek mladih v občini, za vzpostavljanje bralne kulture in ustreznega odnosa do lastnega jezika in knjige, itd …  
Danes smo lahko ponosni, saj je v teku gradnja ene največjih investicij v času obstoja Občine Dobrna, ki predstavlja 
osnovno javno družbeno infrastrukturo, potrebno za njen predviden razvoj. Zaključek gradnje kulturnega doma, knjižni-
ce, društvenih prostorov ter dograditev in prenova celotne osnovne šole je predviden v prvi polovici leta 2010, morda 
tudi nekoliko prej. Mnogo je še aktivnosti in projektov, ki so v različnih fazah in preverjanjih in bodo, ko bodo »dozoreli 
v vseh ozirih, tudi v finančnih«, vključeni v zastavljen razvoj Občine Dobrna.

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI!

BESEDA ŽUPANA



4 DOBRČAN, št. 42/2009

GLASILO OBČINE DOBRNA

INVESTICIJSKO 
NARAVNANO LETO

Gradnja objektov družbenega standarda

Nov pristop in razvojna usmerjenost menedžmenta v Termah Dobrna nas navdaja z optimizmom, da bomo v naslednjih 
letih uspeli upravičiti ime, ki smo si ga zadali ob snovanju vizije razvoja občine, da bo Dobrna turistična občina. K temu 
cilju moramo usmeriti dovolj energije vsi skupaj, naše gospodarske družbe, občina, vsi potencialni ponudniki podeželja 
in okolice ter druge interesne skupine v prostoru. 

Ob tako pestrem dogajanju na področju razvoja in investicij nam na občini močno zmanjkuje časa za tisto, kar nas po-
vezuje in v medsebojnih odnosih krepi, za razna pogostejša srečanja in druženja ob različnih priložnostih. Verjamem, da 
bo tudi za to še čas. Mnogo je vsebin in aktivnih projektov in vseh ne bi bilo možno peljati brez podpore in sodelovanja 
svetnikov Občinskega sveta Občine Dobrna in velikih naporov zaposlenih sodelavcev v občinski upravi, za kar se jim ob 
tej priliki zahvaljujem in pričakujem takšno sodelovanje tudi naprej. Mnogo različnih del na terenu opravijo tudi sode-
lavci režijskega obrata: urejeni videz Dobrne ter drugo mesto za urejenost turističnega kraja v Sloveniji je tudi njihova 
zasluga. Vsem iskrene čestitke in zahvala za opravljeno delo.

Ob navedenem smo veseli, da društveno in družabno življenje v občini ne občuti preveč razvojnih preobremenitev ob-
čine. K temu mnogo prispevajo naša društva in organizacije ter mnogi posamezniki. Vsak na svojem področju ustvarjanja 
in delovanja skrbite, da je delo opravljeno po najboljših močeh, da se za vsakogar kaj najde, da lahko občani in naši turisti 
podoživijo kulturni utrip Dobrne, itd …; novoustanovljena Godba na pihala Dobrna je presenetila krajane naših vasi in 
goste Term Dobrna s prvomajsko budnico, lepo je izzvenel prvi koncert moškega pevskega zbora Društva upokojencev 
Dobrna v počastitev dneva upora proti okupatorju v hotelu Vita Dobrna, ob prazniku dela ste gasilci na vasi postavili 
mlaj, itd. Veliko Vas je, ki si prizadevate, da je v Dobrni lepo živeti in delati. Med slednje sodijo tudi letošnji nagrajenci 
Občine Dobrna ob občinskem prazniku. Vsem nagrajencem iskrene čestitke in zahvala za opravljeno delo.

Svet je danes v krizi tudi zaradi krize vrednot, nepošten je odnos človeka do narave, hitre ekonomske spremembe 
sveta ne upoštevajo dovolj duhovnih in humanih vrednot civilizacij tega sveta, nepoštena je delitev ustvarjenega med 
ustvarjalci dodane vrednosti in lastniki kapitala, itd ...  Ni preprosto, ob upoštevanju ekonomskih in tržnih zakonitosti, 
ki so nujne za napredek in razvoj, opredeliti termina človeku prijaznega kapitala in določiti pravila delovanja za boljši 
svet. Pa vendar je, ob tako utopičnem razmišljanju, skupna naloga, obveza in nuja o tem razmišljati ter delovati in svet 
usmerjati tako, da bo lepši za vse, da bodo, ob trdih zakonih ekonomije, humane, pozitivne vrednote spoštovane in skozi 
postavljena pravila delovanja družbe v največji meri tudi udejanjene.

Spoštovane občanke in občani!
V veselje mi je, da sem lahko del tako razmišljujoče družbe, da lahko tako sodelujem z Vami, da skupaj razmišljamo in 
iščemo možnosti in po svojih močeh udejanjamo dobro v naši občini in na tem svetu. Ob prazniku občine Vam, drage 
občanke in občani, iskreno čestitam.
                                                                                              Župan Občine Dobrna:

Martin Brecl                                                                           

V Občini Dobrna se je v zadnjih letih odvijalo kar nekaj 
projektov, ki bodo v prihodnosti bistveno vplivali na razvoj 
kraja in okolice. Eden glavnih je zagotovo prenova in 
dograditev Osnovne šole Dobrna, izgradnja Kulturnega 
doma Dobrna, Krajevne knjižnice Dobrna in 
Mladinskega kluba Dobrna. Ta do sedaj najzahtevnejši 
projekt smo v Občini Dobrna pripravljali zadnjih pet let. 
Najprej smo pristopili k izdelavi projektne dokumentacije, 
ki smo jo morali uskladiti še z Ministrstvom za šolstvo in 
šport in Ministrstvom za kulturo. Potrebno je bilo mnogo 
dogovarjanj in usklajevanj, mnogo znanja in energije, da smo 
pridobili sofinancerki delež resornih ministrstev za različne 
vsebine, ki so združene v ta projekt.
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Gradnja Čistilne naprave Dobrna

Sanacija plazu Zabukovnik na Klancu

Pri vstopu v Dobrno je že viden prizidek k OŠ Dobrna, v 
katerem bo nova krajevna in šolska knjižnica, kulturni dom, 
društveni prostori, prostori za mlade, del novozgrajenih 
prostorov pa bo namenjen tudi šoli. V teku pa je tudi že 
prenova same šole, ki se je začela najprej v kleti. Tu bo, poleg 
drugih prostor, popolnoma nova šolska kuhinja in jedilnica. 
Celotna prenova šole bo zajemala zamenjavo vseh oken, 
vodovoda, kanalizacije, centralne napeljave, strehe, fasade, 
prav tako bo nova tudi vsa oprema. 

Na področju komunalne infrastrukture se je zgradila 
vodovodna, kanalizacijska in cestna infrastruktura 
na odseku Pelicon–Mogu–Deu.

Močna neurja so v Občini Dobrna povzročila veliko škode 
na cestni infrastrukturi, sprožilo se je veliko zemeljskih plazov 
in cestnih usadov. Na podlagi poročila in ocenjene škode, 
sprejetega predhodnega delnega programa in programa 
odprave posledic škode na stvareh zaradi neurja s poplavo je 
občina uspešno pridobila določen delež namenskih sredstev 
iz resornih ministrstev, ki so se vložila v sanacijo nastale 
škode na občinski infrastrukturi. Iz tega naslova je občina 
pridobila tudi sredstva za sanacijo plazu Zabukovnik na 
Klancu.
Vzporedno z deli na terenu potekajo postopki izvedbe javnih 
naročil, pridobivanja potrebnih projektnih dokumentacij in 
ustreznih upravnih dovoljenj, vodenje projektov in prijava na 
različne razpise za sofinanciranje projektov, ki so uvrščeni v 
Načrt razvojnih programov Občine Dobrna. Naj omenimo 
nekaj večjih projektov: 
- Izdelava projektne dokumentacije faze PGD in PZI 

za fekalno kanalizacijo, ki je vključena v Operativni 
program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode v Občini Dobrna.

- Komunalna ureditev LN Gutenek, vodovod, fekalna 
kanalizacija.

- Energetska oskrba graščine Gutenek.
- Program opremljanja stavbnih zemljišč.
- Občinski prostorski načrt, sprememba ZN Center 

Dobrna, itd.

Prav tako si prizadevamo v okviru svojih možnosti na 
vseh področjih občanom olajšati in izboljšati kvaliteto 
življenja. Vseskozi se ureja cestna infrastruktura, vodovod in 
kanalizacija. Tako občina v letih 2008-2010 izvaja tri operacije, 
ki se sofinancirajo iz nepovratnih sredstev Evropske unije, in 
sicer:  
- Izgradnja čistilne naprave Dobrna iz 1800 na 4000 PE, 

ki se izvaja v okviru projekta Celostno urejanje 
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda 
in varovanja vodnih virov na Povodju Savinje, 
Projekt Celje. 

- Posodobitev vodovodnega sistema Dobrna–Loka, 
Lokovina, Klanc, Parož in Vinska Gora, s katerim se 
bo zagotovila količinsko ustrezno in kvalitetno 
pitna voda okoli 700 prebivalcem naselij Loka, 
Lokovina, Klanc, Parož in Vinska Gora.

- Rekonstrukcija lokalne ceste Dobrna–Hudičev graben–
Krištaje v dolžini 295 m, kjer gre za razširitev 
vozišča, izgradnjo pločnika, kolesarske steze, 
cestne razsvetljave in novega mostu preko 
Dobrnice.

Zgoraj našteti projekti so samo nekateri, na katerih dela 
občina. Želja in potreb je vedno veliko, vendar vseh ne 
moremo razrešiti naenkrat, prizadevamo pa si, da bi jih 
čimveč. Predvsem v zadovoljstvo naših občank in občanov. 

Zdenka Kumer
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V skladu s 37.členom Statuta Občine Dobrna in 9. členom 
Poslovnika NO Občine Dobrna, smo na podlagi predloženih 
dokumentov v marcu 2009 izvedli nadzor nad razpolaga-
njem z občinskim premoženjem, namenskost in smotrnost 
porabe proračunskih sredstev, pregledali pogodbe, naročila, 
račune in knjigovodske listine v Občini Dobrna.

Pregled smo opravljali člani nadzornega odbora:

Predsednik NO g.Aleš Štepihar
Članica NO ga. Irena Artank
Član NO  g. Andrej Kravos
Članica NO  ga. Lidija Senič
Članica NO  ga. Andreja Stopar

Člani NO smo opravili preglede naslednje dokumentacije:

1.) Javna dela v letu 2008

Ugotovitve so naslednje:

Občina Dobrna se je prijavila na Javni razpis za izbor  pro-
gramov javnih del Republiki Sloveniji za leto 2008, ki ga je 
19.10.2007 v Uradnem listu objavil Zavod Republike Slove-
nije za zaposlovanje in na njem dobila program javnih del Po-
moč pri naravovarstvu, komunali in ekologiji. Na tej osnovi je 
bila z ZRSZ podpisana Pogodba o izvajanju programa javne-
ga dela v katerega so bile vključene 4 brezposelne osebe za 
dobo 12 mesecev. Osebe so bile izbrane med brezposelnimi 
osebami prijavljenimi na ZRSZ. 

Po razpisu Zavod zagotavlja sredstva za:
- stroške predhodnega zdravniškega pregleda udele-

žencev javnih del,
- delež plač v skladu s Pravilnikom o financiranju javnih 

del (Uradni list RS, št. 112/06, 115/06 in 95/07), 
- prevoz udeležencev javnih del na delo in z dela,
- prehrano udeležencev javnih del med delom,
- vključitev udeležencev javnih del v programe usposa-

bljanje in izobraževanje za potrebe programa javnega 
dela, 

- prevoz na usposabljanje in izobraževanje.

Delež plač in regres pa je breme občinskega proračuna. 

Dokumentacija o programu javnih dela v letu 2008 
je bila vodena pregledno. Pri pregledu nismo ugoto-
vili večjih nepravilnosti.

2.) Razpis za malo gospodarstvo in obrt 2008

21.marca 2008 je bil v glasilu Občine Dobrna, Dobrčanu 

objavljen Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za po-
speševanje razvoja malega gospodarstva in obrti v Občini 
Dobrna v letu 2008. Predmet razpisa so bila finančna sred-
stva, kot nepovratna pomoč  za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva

Ugotovitve so naslednje:

Sredstva za namene pomoči so bila  načrtovana v proračunu 
občine za  leto 2008 na osnovi sheme, usklajene z  Ministr-
stvom  za finance.

Razpisni postopek je bil voden pregledno in s korektnim 
javnim obveščanjem v občinskem glasilu ter svetovanjem ob-
činskih služb osebno in preko telefona.

Komisija za pregled vlog in izbor upravičencev je delova-
la v skladu z veljavnim Pravilnikom o dodeljevanju državnih 
pomoči v občini Dobrna. Celoten postopek do podpisa po-
godbe s prejemniki pomoči je transparenten in strokovno 
podprt.

3.) Financiranje športnih programov in ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti v občini Dobrna.

Osnova za financiranje sta pravilnika, sprejeta 14.3.2005 na 
občinskem svetu:
• Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini 

Dobrna,
• Pravilnik za vrednotenje in financiranje ljubiteljskih kul-

turnih dejavnosti v Občini Dobrna.

Ugotovitve so naslednje:

1. Občinska uprava se dosledno drži pravilnikov.
2. Kot zahtevata pravilnika je bil objavljen razpis za finan-

ciranje omenjenih dejavnosti, na katerega so se pravilno 
prijavila vsa društva. Vsem vlogam je bilo ugodeno.

3. Z vsemi društvi, ki so se pravilno prijavili na razpis, je bila 
sklenjena pogodba o medsebojnih obveznostih in višini 
financiranja.

4. Za vsa izplačila so društva poslala zahtevek za plačilo na 
temelju sklenjene pogodbe. Zahtevkom so bili priložene 
tudi kopije računov.

5. Večina društev do pregledovanja dokumentacije še ni 
poslala tudi poročila o delovanju in porabi sredstev, kot 
zahtevata pravilnika. Rok pa je bil 28.2.2009.

4.) Razpisna dokumentacijo za javno naročilo: Iz-
vedba investicijsko vzdrževalnih del, rekonstrukci-
ja in dograditev osnovne šole Dobrna s kulturnim 
domom in knjižnico vključno z ureditvijo okolja in 
opremo.

Ugotovitve so naslednje:
6. Razpisna dokumentacija je natančno napisana in pregle-

dna. Objavljena je bila na portalu javnih naročil 12. 3. 
2008, številka objave JN 1789/2008.

POROČILO O OPRAVLJENEM 
PREGLEDU PORABE SREDSTEV V 
OBČINI DOBRNA V LETU 2008
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7. V skladu s časovnim planom poteka naročila so bile po-
nudbe odprte 21. 4. 2008. Napisan je bil tudi Zapisnik o 
odpiranju vlog z vsemi potrebnimi podpisi.

8. Poročilo strokovne komisije za pregled ponudb in odpi-
ranja vlog je bilo napisano 16. 6. 2008. Predlog komisije 
je bil, da se nobena od ponudb ne sprejme.

9. S ponudniki, ki so vloge dopolnili so se nadaljevala po-
gajanja 11.7. 2008 in 30.7.2008. O obeh pogajanjih sta 
napisana zapisnika z ustreznimi podpisi.

10. Poročilo strokovne komisije za pregled ponudb in pre-
dlog izbora je bilo napisano 1. 8. 2008. Predlagan je bil 
cenovno najugodnejši ponudnik, kot je bilo opredeljeno 
tudi v razpisni dokumentaciji.

5.) Razpisna dokumentacija za vzdrževanje asfaltnih 
in makadamskih cest ter odprava posledic poplave 
2007

Obseg nadzora

Pridobljen je bil izpis kartice proračunskih postavk 13001, 
13002 in 13011 od 01.01.2008 do 31.12.2008. 
Pridobljen je bil izpis kontnih kartic, računi, pogodba za vzdr-
ževanje makadamskih in asfaltnih cest v Občini Dobrna za 
leto 2008 ter Aneks št. 1 k pogodbi, zapisnik o odpiranju po-
nudb za vzdrževanje asfaltnih in makadamskih cest v Občini 
Dobrna ter obrazec oceno škode po predhodnem delnem 
programu odprave posledic škode na stvareh zaradi neurja 
s poplavo z dne, 18.09.2007, pregled naročilnic in računov. 
Pregled postopka zbiranja ponudb za vzdrževanje asfaltnih 
in makadamskih cest v letu 2008, oddaje naročila, pregled 
namenske porabe sredstev, ki je bil predmet zbiranja po-
nudb, seznanitev s postopkom oddaje naročila na podlagi 
postopka zbiranja ponudb za sanacijo plazu z izvedbo pilo-
tne stene in kamene zložbe.

Ugotovitve:
u Postopek zbiranja ponudb za vzdrževanje asfaltnih in 

makadamskih cest in oddaja naročila, pregled namenske 
porabe sredstev:

- Sredstva za vzdrževanje makadamskih in asfaltnih cest se 
vežejo na proračunske postavka 13001, 13002, kasneje 
tudi na proračunsko postavko 13011;

- dne, 4.2.2008 je bil izdan sklep o začetku zbiranja po-
nudb za vzdrževanje asfaltnih in makadamskih cest v 
letu 2008 z možnostjo podaljšanja, v skladu z Navodili 
za oddajo javnih naročil male vrednosti (iz leta 2004) in 
Zakona o javnem naročanju (ZJN-2). Okvirna vrednost 
naročila ni razvidno iz sklepa, ampak je navedena prora-
čunska postavka 13001 in 13002; 

- Izdana so bila povabila k oddaji ponudbe petim(5) pod-
jetjem.

- Dne, 18.2.2008 je bil pri odpiranju ponudb sestavljen 
Zapisnik o odpiranju ponudb za vzdrževanje asfaltnih in 
makadamskih cest, v katerem komisija ugotavlja, da glede 
na določilo v razpisni dokumentaciji, da bo naročnik iz-
bral največ štiri najugodnejše ponudnike, predlaga, da se 
sklene pogodba z naslednjimi ponudniki: ponudnik št. 4, 

ponudnik št.1 in ponudnik št.2. Ugotavljajo, da je ponud-
ba ponudnika št.5 nepopolna, saj obrazec C – (ponud-
ba po postavkah) ni v celoti izpolnjena. Pogoj v razpisni 
dokumentaciji pa je bil, da mora ponudnik ponuditi vso 
razpisano vrsto del.

- Dne, 20.02.2008 je bilo izdano poročilo o oddaji JNMV, 
ki vsebuje podatke o izbranih ponudnikih, zavrnjenih po-
nudnikov ni navedenih.

- Dne, 20.02.2008 so bila poslana ponudnikom obvestila o 
oddaji naročila, v dopisu je navedeno, da je bila ponudba 
ponudnika št. 5 nepopolna.

- Dne, 20.2.2008 so bile vsakemu izbranemu ponudniku 
v podpis posredovane pogodbe za vzdrževanje maka-
damskih in asfaltnih cest za leto 2008, katere so izvajalci 
z različnimi kasnejšimi datumi tudi podpisali z določi-
lom v pogodbi, da je veljavnost pogodbe z dnem, ko jo 
podpišeta zastopnika obeh strank, uporablja pa se od 
01.01.2008.

- Vrednost del je v pogodbi zapisano na način: Okvirna 
planirana vrednost pogodbenih del za leto 2008 za vzdr-
ževanje makadamskih cest je 40.000 EUR, za vzdrževa-
nje asfaltnih cest pa 12.519 EUR (vir: Proračun Občine 
Dobrna za leto 2008).

- V januarju je Občina Dobrna prejela s strani Ministrstva 
za okolje in prostor pogodbo št. 2511-07-700123, v ka-
teri obe stranki ugotavljata, da je Vlada RS s sklepom št. 
41008-21/2007/2 z dne 30.10.2007 sprejela Predhodni 
delni program odprave posledic škode na stvareh zaradi 
neurja s poplavo z dne 18.09.2007, s katerim je nameni-
la sredstva proračunske rezerve za plačilo že izvedenih 
del in izvedbo nujnih del za zagotovitev pričetka izvedbe 
sanacije nastale škode prizadetim občinam, da je MOP 
dne 15.11.2007 z dopisom št. 35425-5/2007/127 obči-
no pozvalo k podaji predlogov za uporabo zagotovljenih 
sredstev za plačilo že izvedenih del in izvedbo nujnih del 
za zagotovitev pričetka izvedbe sanacije nastale škode 
v letu 2007, da bodo dodeljena sredstva upoštevana pri 
izdelavi končnega programa odprave posledic škode na 
stvareh zaradi neurja s poplavo z dne, 18.09.2007. Po-
godba, je bila s strani MOP-a podpisana 31.12.2007, s 
strani občine pa 10.01.2008.

- Dne, 29.5.2008 je bil s ponudnikom št.4 podpisan Aneks 
št. 1 k pogodbi za Vzdrževanje makadamskih in asfaltnih 
cest v občini Dobrna za leto 2008, kjer stranki ugotavlja-
ta, da sta dne, 9.3.2008 sklenili pogodbi za vzdrževanje 
asfaltnih in makadamskih cest za leto 2008, v okvirni pla-
nirani vrednosti 40.000 EUR za vzdrževanje makadam-
skih cest in 12.519 EUR za vzdrževanje asfaltnih cest 
(vir: Proračun Občine Dobrna za leto 2008). Prav tako 
ugotavljata, da je zaradi neurja v mesecu septembru 
2007 prišlo do večjega obsega vzdrževalnih del, saj je 
neurje povzročilo ogromno škode na cestni infrastruk-
turi. Sanacijska dela na kategoriziranih cestah so nujno 
potrebna za vzpostavitev prevoznosti cest. Nadalje ugo-
tavljala, da je občina dne, 28.5.2008 sprejela 1. Rebalans 
proračuna občine za leto 2008, v katerem je na postavki 
13011: Sanacija škode namenila 516.000 EUR za odpravo 
posledic škode po neurju z dne, 18.9.2007. Stranki se 
dogovorita, da znaša okvirna planirana vrednost vzdr-
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ževalnih del za sanacijo cestne infrastrukture po neurju 
516.000 EUR. Vrednost pogodbenih del je okvirna in se 
naročnik ne zavezuje naročiti celotno vrednost del;

- Aneks k pogodbi je bil podpisan samo z enim izvajalcem, 
to je s ponudnikom št. 4, z drugima dvema, št. 1 in št. 2, 
aneksa nista bila podpisana. 

- iz popisa opravljenih del je bilo ugotovljeno, da je ponu-
dnik št. 4 opravljal dela že od 2.2.2008 dalje, torej pred 
in med samim postopkom zbiranja ponudb;

- iz kontne kartice ponudnika št.4, za obdobje 01/2008 
do 12/2008 je bilo ugotovljeno, da je za vzdrževalna 
dela (pogodba) uveljavljal stroške v skupnem znesku 
159.220,80 EUR z DDV in so bile zavedene na prora-
čunski postavki 13011:

• št. 03/2008, izstavljen 2.4.2008 v vrednosti 12.628,80 
EUR z DDV (strošek zajet pri postavki 13011, podlaga 
pogodba z MOP),

• Št. 06/2008, izstavljen 21.04.2008  v vrednosti 34.668,00 
EUR z DDV (strošek zajet pri postavki 13011),

• Št. 07/2008, z dne 5.5.2008 v vrednosti 60.000,00 EUR z 
DDV (strošek zajet pri postavki 13011, podlaga pogodbe 
z MOP),

• Št. 13/2008, z dne 8.8.2008 v vrednosti 9.706,80 z DDV 
(strošek zajet pri postavki 13011),

• Št. 18/2008, z dne 14.12.2008 v vrednosti 42.217,20 EUR 
z DDV(strošek zajet pri postavki 13011- gre pa za neur-
je avgust 2005-vendar ni bil izplačan iz proračuna za leto 
2008);

- Ugotovljeno je bilo, da je ponudnik št.2, izvedel dela po 
pogodbi, vendar so bili stroški zajeti na proračunski po-
stavki (13011) v skupnem znesku 40.404,00 EUR;

- Skupna uveljavljena vrednost stroškov iz predmeta JNMV 
vseh treh izbranih ponudnikih je znašala 208.531,20 EUR 
z DDV. Sredstva vključujejo tudi interventna sredstva za 
sanacijo po neurju;

- Iz proračunske postavke 13011, so se črpali tudi drugi 
stroški, kot npr. svetovanje, izdelava projektov, poravna-
nih pa je bilo za 375.849,26 EUR z DDV obveznosti. 

u Podobno kot pri prvem postopku zbiranja ponudb za 
vzdrževanje asfaltnih in makadamskih cest, so pričeli še s 
postopkom zbiranja ponudb za sanacijo plazu z izvedbo 
kamene zložbe:

- Začetek postopka oddaje javnega naročila male vredno-
sti in imenovanju strokovne komisije za izvedbo postop-
ka oddaje naročila male vrednosti za sanacijo plazov :

• pod cesto Švent – Oprčkal – Močenik na Klancu
• pod cesto Lamperček – Lokovina (pod Reharjem)
• Lamperček – Lokovina (Habe);
- Po zaključku postopka je bila s strani Občine Dobrna 

podpisana Gradbena pogodba št. 84400-0006/2007-
193(11) z dne 13.6.2008 v vrednosti 41.496,00 EUR z 
DDV z izvajalcem št.6, kasneje še aneks k pogodbi z dne, 
25.7.2008 v vrednosti 18.478,84 EUR z DDV. Skupna po-
godbena vrednost je znašala 59.974,84 EUR z DDV. Za-
deva se je krila najprej iz proračunske postavke 13005, 
kasneje, z rebalansom št. 1 pa iz postavke 13011.

u Sledil je še en postopek zbiranja ponudb za sanacijo pla-

zu z izvedbo pilotne stene:
- Po zaključku postopka je s strani Občine Dobrna bila 

podpisana Gradbena pogodba št. 84400-0006/2007-
194(11) z dne 13.6.2008 v vrednosti 56.934,00 EUR z 
DDV z izvajalcem št.6., kasneje še aneks k pogodbi z 
dne, 25.7.2008 v vrednosti 38.738,70 EUR z DDV. Sku-
pna pogodbena vrednost je znašala 95.672,70 EUR.  
Stroški so se krili iz proračunske postavke 13011. 

Računi, ki jih je uveljavljal izvajalec št.6 za sanacijo plazu z 
izvedbo kamene zložbe in pilotne stene znaša 155.647,55 
EUR z DDV (občina je sredstva pridobila  s strani MOP-a iz 
naslova sanacij škod po neurju).

u Pregledale so se naročilnice Občine Dobrna in računi 
Geosveta Celje d.o.o., za kakšen namen so bila izdana:

- naročilnica Občine Dobrna št. 9/2008 z dne, 24.1.2008, 
v kateri naročajo izdelavo geološko – geomehanskih raz-
iskav plazu s predlogom sanacije za plaz pod cesto pod 
gradom – Srebotno pod Pohajačem (plaz št. 1268), po 
ponudbi št. 06/2008 z dne, 16.1.2008;

-  naročilnica Občine Dobrna št. 10/2008 z dne, 24.1.2008, 
v kateri naročajo izdelavo geološko – geomehanskih raz-
iskav plazu s predlogom sanacije za plaz pod cesto Šti-
mulakova kapela pri Jurko (plaz št. 1280), po ponudbi št. 
07/2008 z dne, 16.1.2008

-  naročilnica Občine Dobrna št. 11/2008 z dne, 24.1.2008, 
v kateri naročajo izdelavo geološko – geomehanskih raz-
iskav plazu s predlogom sanacije za plaz pod cesto Švent 
– Operčkal – Močenik (plaz št. 1283), po ponudbi št. 
08/2008 z dne, 16.1.2008

-  naročilnica Občine Dobrna št. 12/2008 z dne, 24.1.2008, 
v kateri naročajo izdelavo geološko – geomehanskih raz-
iskav plazu s predlogom sanacije za plaz pod cesto Lam-
perček – Lokovina pri Habe (plaz št. 1287), po ponudbi 
št. 09/2008 z dne, 16.1.2008

-  naročilnica Občine Dobrna št. 13/2008 z dne, 24.1.2008, 
v kateri naročajo izdelavo geološko – geomehanskih 
raziskav plazu s predlogom sanacije za plaz pod cesto 
Lamperček – Lokovina pod Reharjem (plaz št. 1287), po 
ponudbi št. 10/2008 z dne, 16.1.2008

-  naročilnica Občine Dobrna št. 151/2008 z dne, 8.9.2008, 
v kateri naročajo geološko – geomehansko poročilo o 
raziskavah plazu pod stanovanjskim objektom R. Blazin-
šek, (plaz št. 11420) občine Dobrna s predlogom sanaci-
je, s projektom

- Račun 27.3.2008 izdan na podlagi naročilnice št. 12/2008 
s strani Občine Dobrna. 

- Račun 16.4.2008 izdan na podlagi naročilnice št. 10/2008 
s strani Občine Dobrna. 

- Račun 17.4.2008 izdan na podlagi naročilnice št. 13/2008 
s strani Občine Dobrna. 

- Račun 18.4.2008 izdan na podlagi naročilnice št. 11/2008 
s strani Občine Dobrna. 

- Račun 21.4.2008 izdan na podlagi naročilnice št. 09/2008 
s strani Občine Dobrna

- Račun 05.11.2008 izdan na podlagi naročilnice št. 
151/2008 s strani Občine Dobrna. 
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Povzetek ugotovitev in mnenje:

Iz pregledane dokumentacije in razgovora z občinsko upra-
vo je bilo ugotovljeno, da je Občina Dobrna dne, 04.02.2008 
pričela s postopkom zbiranja ponudb za vzdrževanje asfal-
tnih in makadamskih cest v letu 2008 z možnostjo podalj-
šanja, v skladu z Navodili za oddajo javnih naročil male vre-
dnosti in Zakonom o javnem naročanju (ZJN – 2). Okvirna  
vrednost naročila je bila 40.000 in 12.519 (razvidno iz prora-
čunske postavke 13001 in 13002). Določbe ZJN – 2  določa-
jo, da lahko naročnik v primeru naročil do 40.000 brez DDV 
za blago in storitve oz. 80.000 EUR brez DDV v primeru 
gradenj izvede postopek zbiranja ponudb. Pri pregledu po-
nudb, ki so jih poslali štirje ponudniki je bilo ugotovljeno, da 
ponudniki v specifikaciji razpisnih del niso navedli vseh del, 
točneje so pri postavki ponujena cena nekaterih del navedli 
samo: / (črtico), kar pa ne pomeni, da teh storitev ne zaraču-
navajo. Lahko bi razumeli, da gre zato, da omenjene storitve 
ne ponujajo. Pogoj v razpisni dokumentaciji pa je bil, da mora 
ponudnik ponuditi vso razpisano vrsto del po specifikaciji. 
Na vprašanje, zakaj niso ponudnike povabili k obrazložitvi, 
kar bi se komisija morala prepričati in o tem narediti tudi 
uradni zaznamek, je bilo pojasnilo s strani občinske uprave, 
da so ponudnike št.1, št. 2, št. 4 in št.5 poklicali po telefonu v 
času vrednotenja ponudb in so le ti pojasnili: 
• Ponudnik št. 1 v ponudbi ni navedel zneska prevoza grad-

benega materiala, vendar je po telefonu povedal, da po-
nuja ceno 1,40 EUR po km.

• Ponudnika št. 2 in št. 4  sta dejala, da ne zaračunavata 
posameznih stojnin, 

• Ponudnik št. 5 pa je bil telefonsko pozvan po dopolnitvi, 
ker ni podal vseh cen in je dejal, da vseh storitev ne 
more ponuditi. Zato je komisija sklenila, da je ponudba 
nepopolna. 

Glede na pojasnila, ki so jih prejeli po telefonu, bi moral biti 
s strani občine narejen vsaj uradni zaznamek o telefonskem 
pogovoru, v takšnem primeru še bolje pisni dokument, kot 
dokaz, da so bile dopolnitve zahtevane in predložene oz. da 
niso bile. Na način, kot je delala občina, transparentnost kot 
eno izmed osnovnih načel javnega naročanja, nikakor ni bila 
zagotovljena.  

Zapisniku je sledilo Poročilo o oddaji naročila JNMV v ka-
terem ni navedenega zavrnjenega ponudnika št.5. Pojasnilo 
občinske uprave je bilo, da se pod zavrnjeno ponudbo ne 
smatra nepopolnost ponudbe, zato na poročilu ni bilo za-
vedeno. Njeno pojasnilo je sporno, saj je potrebno vsako 
zavrnitev iz katerega koli razloga navesti v poročilo. 

Kasneje je Občina Dobrna podpisala pogodbe z ponudniki 
št.1, št. 2 in št. 4, v katerih pa pogodbena vrednost ni nave-
dena z DDV oz. brez DDV. Jasno je, da mora biti pogodbena 
vrednost določena jasno in ne sme priti do dvoumnosti, kar 
je v tem primeru prišlo. 

Konec maja je bil s ponudnikom št. 4 podpisan Aneks št. 
1 k pogodbi za Vzdrževanje makadamskih in asfaltnih cest 
v občini Dobrna za leto 2008, kjer stranki ugotavljata, da 
sta dne, 9.3.2008 sklenili pogodbi za vzdrževanje asfaltnih 

in makadamskih cest za leto 2008, v okvirni planirani vre-
dnosti 40.000 EUR za vzdrževanje makadamskih cest in 
12.519 EUR za vzdrževanje asfaltnih cest (vir: Proračun). 
Prav tako ugotavljata, da je zaradi neurja v mesecu septem-
bru 2007 prišlo do večjega obsega vzdrževalnih del, saj je 
neurje povzročilo ogromno škode na cestni infrastrukturi. 
Sanacija dela na kategoriziranih cestah so nujno potrebna 
za vzpostavitev prevoznosti cest. Nadalje ugotavljala, da je 
občina dne, 28.5.2008 sprejela 1. Rebalans proračuna občine 
za leto 2008, v katerem je na postavki 13011: Sanacija škode 
namenila 516.000 EUR za odpravo posledic škode po neur-
ju z dne, 18.9.2007. Stranki se dogovorita, da znaša okvirna 
planirana vrednost vzdrževalnih del za sanacijo cestne in-
frastrukture po neurju 516.000 EUR. Vrednost pogodbenih 
del je okvirna in se naročnik ne zavezuje naročiti celotno 
vrednost del. Aneks je bil podpisan samo z enim pogodbeni-
kom, to je ponudnikom št.4, z drugima dvema aneksa nista 
bila podpisana. Občinska uprava je pojasnila, da jim predpis 
zaradi sanacije škode to dopušča, hkrati pa je pojasnila, da so 
bili za sklenitev aneksa k pogodbi s ponudnikom št.4 pozvani 
s strani Ministrstva za okolje in prostor. Aneks k pogodbi je 
sporen oz. nedopusten.  Občina Dobrna bi morala v tem 
primeru iti v pogajanja brez predhodne objave iz elementov 
nujnosti (3. točka 1. odstavka 29. člena ZJN -2), izid pa ob-
javiti na portalu javnih naročil. Prav tako se poraja pomislek 
glede sklicevanja na element nujnosti (7. točka 1. odstavka 
17. člena ZJN -2) – »javna naročila opreme, tehnike ter dru-
ga javna naročila za zagotovitev osnovnih pogojev za preži-
vetje oziroma življenje ob naravni ali drugi nesreči, skladno 
s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami«,  
saj se je sanacija škode sanirana šele pol leta po nastanku 
škode.  

Iz popisa opravljenih del je bilo prav tako ugotovljeno, da 
je ponudnik št. 4 opravljal dela že od 2.2.2008 dalje, torej 
pred in med samim postopkom zbiranja ponudb. Tudi v tem 
primeru je bilo pojasnilo občinske uprave, da je zaradi inter-
ventnega dela to dopuščeno. Sklicevanje na interventnost 
dela ne opravičuje tega, da bi izvajalec dela izvajal brez prav-
ne podlage. To, da je občina dela še pred sklenitvijo pogodbe 
oddala ponudniku št.4, ki se je sicer kasneje res izkazal za 
najugodnejšega, kaže na nespoštovanje predpisov.
Prav tako je Občina Dobrna v januarju s strani Ministrstva za 
okolje in prostor prejela pogodbo št. 2511-07-700123, v ka-
teri ugotavljajo, da je Vlada RS s sklepom št. 41008-21/2007/2 
z dne 30.10.2007 sprejela Predhodni delni program odpra-
ve posledic škode na stvareh zaradi neurja s poplavo z dne 
18.09.2007, s katerim je namenila sredstva proračunske re-
zerve za plačilo že izvedenih del in izvedbo nujni del za za-
gotovitev pričetka izvedbe sanacije nastale škode prizadetim 
občina, da je MOP dne 15.11.2007 z dopisom št. 35425-
5/2007/127 občino pozvalo k podaji predlogov za uporabo 
zagotovljenih sredstev za plačilo že izvedenih del in izvedbo 
nujnih del za zagotovitev pričetka izvedbe sanacije nastal 
škode v letu 2007, da bodo dodeljena sredstva upoštevana 
pri izdelavi končnega programa odprave posledic škode na 
stvareh zaradi neurja s poplavo z dne 18.09.2007. Pogodba 
je bila s strani MOP-a podpisana 31.12.2007, s strani občine 
pa 10.01.2008. Glede na dejstva, da je občina predvidevala 
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pridobitev sredstev za sanacijo škode, pa bi moral biti že 
na samem začetku uporabljen postopek zbiranja ponudb po 
predhodni objavi ter opravljena objava na portalu javnih na-
ročil. 

Občina je izvedla nadalje še dva postopka zbiranja ponudb 
za sanacijo plazu z izvedbo kamene zložbe in sanacijo plazu z 
izvedbo pilotne stene. Pogodbi sta bili podpisani z izvajalcem 
št.6, na isti dan, zato se poraja pomislek, da gre za drobljenje 
naročila. 

Kasneje je bil opravljen pregled proračunske postavke 
13011, kjer je bilo ugotovljeno, da je podjetje, ki je izde-
lovalo geološka-geomehanska poročila, izdalo 6 računov za 
opravljene storitve. Pojasnilo občinske uprave je bilo, da so 
na terenu ugotovili, da je potrebno opraviti dodatna dela, 
zato so angažirali geologa, v tem primeru navedeno podjetje. 
Pisnih ponudb s strani preostalih tovrstnih ponudnikov niso 
prejeli, ker jih niso niti pisno zaprosili in niti ni bilo potrebno. 
Ponudbo so prejeli le od navedenega podjetja. Posebnih za-
znamkov ni bilo. Občina se sklicuje na interventna dela. Pod-
laga posameznih računov so posamezne naročilnice, skupni 
znesek vseh naročil oz. izvedb znaša 17.162,40 EUR z DDV. 
Pet naročilnic je bilo izdanih z dne, 24.01.2008 z naročilom 
izdelave geološko-geomehanskih raziskav plazu s predlogom 
sanacije za plaz (nadalje so navedeni različni plazovi), ena 
naročilnica z dne 8.9.2008. Ker gre v tem primeru za na-
ročila, katere skupna vrednost naročil je višja od 10.000,00 
EUR brez DDV, bi morala občina izvesti postopek zbiranja 
ponudb. 

Glede na ugotovljena dejstva in pomisleke smo člani NO 
menili, da občina ni ravnala v skladu z določili Zakona o jav-
nem naročanju, saj bi pri ponovnem postopku za oddajo jav-
nih naročil, pri pridobitvi ponudb večjega števila izvajalcev, 
lahko dosegla nižjo ceno za izvedbo del in dosegla smotrnej-
šo porabo sredstev iz občinskega proračuna. Zato smo pre-
dlagali, da se najame zunanjega izvajalca, ki bo o vseh naših 
ugotovitvah podal mnenje. Zaradi dobrih izkušenj in refe-
renc z družbo Praetor d.o.o. iz Ljubljane, smo prosili Obči-
no Dobrna, da uradno zaprosi omenjeno družbo za pregled 
pravilnosti vseh postopkov in podajo uradnega mnenja.

6.) Razpisna dokumentacija Javnega razpisa obja-
vljenega v Dobrčanu, št. 37, z dne 21. 03. 2008 – kme-
tijstvo

Na podlagi Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju 
o dodeljenih pomočeh in pomočeh po pravilu de minimis 
(Uradni list Republike Slovenije, št. 61/2004) in Pravilni-
ka o načinu posredovanja podatkov in poročanju o držav-
nih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Uradni list 
Republike Slovenije, št. 106/2004) je bil objavljen razpis za 
dodeljevanje pomoči na področju kmetijstva v 37. številki 
Dobrčana, ki je izšla 21. 03. 2008. Sredstva v razpisu so bila 
namenjena za sofinanciranje do vrednosti 40 % investicije in 
sicer za ukrepe št. 1, 2 in 5, v kmetijstvu, v skupni vrednosti 
23.820 EUR.

Prijavilo se je šestnajst (16) prosilcev. Dva od njih nista iz-
polnjevala razpisnih pogojev (premajhen obseg primerljivih 
kmetijskih površin ter pogoj za dostop do pomoči članstvo 
v določenem društvu). Vsem ostalim je bila pomoč dode-
ljena v skladu z določili razpisa. Iz  arhiviranih spisov, ki so 
pregledno in natančno urejeni, je mogoče ugotoviti vse po-
trebne podatke v zvezi s koriščenjem sredstev, vključno z 
izkazom nakazila odobrenih sredstev. S pregledom navedene 
dokumentacije je bilo ugotovljeno, da so vsi prosilci, ki so 
jim bila sredstva odobrena, razen enega (Kmetijsko gozdar-
ski zavod Celje), odobrena sredstva izkoristili natančno do 
višine, z odločbami odobrenih sredstev.
Ker prosilec ni izkoristil odobrenih sredstev in ker tega ni 
pravočasno sporočil (ni bilo možnosti naknadnega poveča-
nja odobrenih sredstev prosilcem, saj razpis tega ni predvi-
del, časa za naknadni razpis ni bilo) so ostala neporabljena 
sredstva v višini 561,00 EUR.

Predlog: Predlagamo, da se razpis oblikuje tako, da 
omogoča naknadno razdelitev morebiti neporablje-
nih sredstev in da bi komisija, ki odobrava dodeljeva-
nje teh pomoči, v prihodnje izvedla tudi ogled pora-
be sredstev pri prosilcih.

Zaključek

Nadzorni odbor je na podlagi pregleda predloženih doku-
mentov ugotovil, da je upravljanje z občinskim premoženjem 
gospodarno. Ob pregledu so se pojavili pomisleki o pravil-
nosti postopkov pri sanaciji škode, ki je nastala ob poplavi 
2007 oz. sanaciji plazov. Zato smo člani NO Občine Dobrna, 
Artank Irena, Senič Lidija, Stopar Andreja in Aleš Štepihar, 
v petek, 13.3.2009,  posebej obravnavali Poročilo o opra-
vljenem pregledu porabe sredstev v Občini Dobrna v letu 
2008. Pomisleki o pravilnosti postopkov pri sanaciji škode, 
ki je nastala ob poplavi 2007 oz. sanaciji plazov so ostali. Da 
bi se takšni pomisleki odpravili, smo člani NO predlagali, da 
dokumentacijo, pred obravnavo na Svetu občine, pregleda 
pooblaščena neodvisna revizijska hiša in poda svoje mnenje. 

Nadzor je izvedla revizijska hiša M-Revizija in svetovanje, 
d.o.o. iz Vojnika. Revizijski pregled je sicer ugotovil iste po-
manjkljivosti in nepravilnosti kot NO. 

Na navedeno poročilo je občina podala pojasnilo, v katerem 
se sklicuje na določilo 7. točke 17. člena Zakona o javnem 
naročanju, ki določa izjemo za javna naročila opreme, tehni-
ke ter druga javna naročila za zagotovitev osnovnih pogojev 
za preživetje oziroma življenje ob naravni ali drugi nesreči, 
skladno s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi ne-
srečami, kadar je vrednost naročila nižja od vrednosti, od 
katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu Evropske 
unije. Mnenje revizorke je, da ne glede na to določilo je ob-
čina vsa dela iz naslova sanacije škode in odprave posledic 
neurja na cestah izvajala na osnovi vsakoletnih razpisov za 
vzdrževanje cest in ponudb cen preverjenih izvajalcev in je 
tako sledila načelu transparentnosti, gospodarnosti in racio-
nalnosti porabe dodeljenih sredstev.
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Na osnovi pojasnila občinske uprave pa je revizorka menila, 
da je občina izvajala ukrepe sanacije v smislu zagotovitve 
načela gospodarnosti, saj v nasprotnem primeru sredstev 
Vlade RS iz programa za sanacijo in odpravo škode ne bi 
prejela. Kljub temu je za v bodoče priporočala, da se na-
vedena določba Zakona o javnem naročanju, ki predvideva 
odpravo posledic brez upoštevanja določil Zakona o javnem 
naročanju, upošteva izjemno restriktivno in da v primeru, ko 
gre za odpravo posledic po neurju na javnih poteh in lokal-
nih cestah - dolgoročna sanacija škode - upošteva določila 
Zakona o javnem naročanju.

NO vključuje mnenje revizijske hiše M- Revizija in svetova-
nje, d.o.o., kot del poročila o finančnem poslovanju Občine 
Dobrna v letu 2008. 
 

Po glasovanju člani Andrej Kravos, Andreja Stopar, Irena 
Artank in Aleš Štepihar občinskemu svetu Občine Dobrna 
predlagamo, da potrdi zaključni račun Občine Dobrna za 
leto 2008 in sprejme Odlok o potrditvi zaključnega računa 
Proračuna Občine Dobrna za leto 2008. Članica No Lidija 
Senič zaradi nepravilnosti, ki so podane v poročilu NO in 
revizorke daje mnenje s pridržkom.
 
Zaposlenim na občinski upravi, zlasti Zdenki Kumer, Urški 
Vedenik, Bogdani Mešl, Mileni Krušič, Mariji Švent, Urški Pe-
telinšek in Alenki Rošer se zahvaljujemo za pomoč pri na-
šem delu.

Nadzorni odbor Občine Dobrne
Predsednik, Aleš Štepihar, univ.dipl.pol.

Z ZASEDANJA OBČINSKEGA SVETA

Z ZASEDANJA OBČINSKEGA 
SVETA OBČINE DOBRNA
Od zadnje številke glasila Občine Dobrna, ki je izšla v mese-
cu decembru, št. 40/08, so svetniki Občine Dobrna zasedali 
na treh sejah, in sicer na 19. redni seji, ki je bila dne 10. 12. 
2008; na 20. redni seji, ki je bila dne 24. 2. 2009 in 21. redni 
seji, ki je bila dne 30. 3. 2009.

Na 19. redni seji, dne 10. 12. 2008, so svetniki Občine Dobr-
na, med drugim, sprejeli Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec 
v Občini Dobrna ter Pravilnik o sofinanciranju socialnih in 
humanitarnih dejavnosti v Občini Dobrna. Sprejet je bil tudi 
3. Rebalans proračuna Občine Dobrna za leto 2008. Ob-
činski svet Občine Dobrna je na 19. redni seji obravnaval 
tudi proračun Občine Dobrna za leto 2009 in sprejel Odlok 
o proračunu Občine Dobrna za leto 2009. Na tej seji je 
Občinski svet Občine Dobrna potrdil povišanje vrednosti 
grobnin za m2 grobnega prostora v Občini Dobrna, ki znaša 
od 1. 1. 2009 dalje 6,00 €, in povišanje cene žarnega pro-
stora v Občini Dobrna, ki znaša od 1. 1. 2009 dalje 12,00 €. 
Potrdil pa je tudi vrednost točke za odmero nadomestila 
za uporabo stavbnih in nezazidanih stavbnih zemljišč na ob-
močju Občine Dobrna za leto 2009, ki je 0,0045 €/leto in 
se uporablja od 1. 1. 2009 dalje. Svetniki so obravnavali in 
sprejeli tudi Program varnosti Občine Dobrna. Na podlagi 
programa varnosti se bo delo redarjev zagotavljalo preko 
vključitve v Medobčinski inšpektorat občin Dobrna, Oplo-
tnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče, s 
sedežem v Vojniku. V tej službi bodo zaposleni trije občinski 
redarji, ki bodo delovali na območju občin pristopnic k Med-
občinskemu inšpektoratu.

Na 20. redni seji, dne 24. 2. 2009, je Občinski svet Občine 
Dobrna sprejel Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za turi-
zem, šport in kulturo Dobrna in Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa Skupne občinske 
uprave občin Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, 
Vitanje, Vojnik in Zreče. Sprejeta je bila tudi dopolnitev pro-
grama prodaje občinskega stvarnega in finančnega premo-
ženja Občine Dobrna za leto 2009 in 2010. Na tej seji je 
Občinski Svet Občine Dobrna podal soglasje, da se zdravni-
ku Miodragu Balatu, dr.med., podeli koncesija za opravljanje 
javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti – področje 
splošne medicine - na območju Občine Dobrna. Svetniki 
Občine Dobrna pa so podali tudi oceno delovne uspešnosti 
ravnateljice JVIZ OŠ Dobrna.

Na 21. redni seji, dne 30. 3. 2009, je Občinski svet Občine 
Dobrna sprejel sklep o povišanju cene socialno- varstvene 
storitve pomoč na domu, kot jo je predlagal izvajalec sto-
ritev, Dom ob Savinji Celje – Center za pomoč na domu, v 
višini 17,13 €  za efektivno uro od 1. 4. 2009 dalje. Sprejet je 
bil sklep, da ob upoštevanju subvencije Republike Slovenije 
in Občine Dobrna znaša končna cena za uporabnika v Ob-
čini Dobrna 3,70 € za efektivno uro. Občinski svet Občine 
Dobrna se je seznanil in pozitivno opredelil do Poročila o 
delu Medobčinskega inšpektorata na območju občin Dobr-
na, Vitanje, Vojnik in Zreče za leto 2008. Seznanil in pozitivno 
se je opredelil tudi do Poročila Nadzornega odbora Občine 
Dobrna o opravljenem pregledu poslovanja Občine Dobrna 
za leto 2008. Svetniki Občine Dobrna so na tej seji potrdili 
zaključni račun Proračuna Občine Dobrna za leto 2008 in 
sprejeli Odlok o zaključnem računu Proračuna Občine Do-
brna za leto 2008.

Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna povzela:
Urška Petelinšek
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NAGRAJENCI OBČINE DOBRNA OB OBČINSKEM 
PRAZNIKU OBČINE DOBRNA 2009

Na podlagi Jav-
nega razpisa za 
podelitev pri-
znanj Občine 
Dobrna za leto 
2009, prispelih 
predlogov za po 
delitev priznanj 
ter predlogov 

Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve, imenovanja in priznanja 
Občine Dobrna, naslovljenih ob-
činskemu svetu je Občinski svet 
Občine Dobrna na 22. redni seji, 
dne 27.5.2009, sprejel sklep za 
podelitev priznanj Občine Dobr-
na za leto 2009 naslednjim nagra-
jencem:

Priznanje »Zlata plaketa Občine 
Dobrna 2009« prejme ga. Stanisla-
va Krajnc za življenjsko delo v Kra-
jevnem odboru Rdečega križa Dobrna.

Gospa Stanislava Kranjc, roj. 31.3.1949 
v Celju, stanujoča Dobrna 7a, 3204 
Dobrna, se je po končani osnovni  šoli 
v Dobrni zaposlila v Domu Mihe Pin-
tarja (danes Zavod za usposabljanje, 
delo in varstvo), kjer je opravljala dela 
bolničarke, varuške in druga priložno-
stna dela. V okolju,kjer se je dnevno 
srečevala z ljudmi s posebnimi potre-
bami, je razvijala prirojen socialni čut, 
ki se je odražal v pomoči ljudem z 
bolezenskimi, socialnimi in podobnimi 
težavami.
Ta osebnostna naravnanost jo je, raz-
meroma mlado, privedla do prevzema 
odgovorne naloge predsednice  kra-
jevnega odbora RK Dobrna in to funk-
cijo uspešno opravlja še po upokojitvi.
V tej vlogi je še vedno gonilna sila pri 
krvodajalskih akcijah, razdeljevanju 
prehrambenih paketov, oblačil in obi-
skih starejših občanov v domovih za 
starostnike.
Načrtno skrbi za kontinuiteto delo-
vanja, saj se je KORK Dobrna v leto-
šnjem letu okrepil z mlajšimi sodelavci, 
ki zagotavljajo vez medgeneracijskega 
sožitja.

Priznanje »Listina Občine Dobrna 
2009« prejme g. Branko Dobovič-
nik, roj. 29.9.1955, stanujoč Klanc 40,  

3204 Dobrna, eden najaktivnejših čla-
nov PGD Dobrna.

V vrste prostovoljnih gasilcev je stopil  
leta 1981. Že od začetka se je zavedal, 
kako pomembno je strokovno znanje. 
Opravil je vrsto usposabljanj za spe-
cialna gasilska področja, še posebno 
dejaven pa je bil pri izobraževanju za 
delo s podmladkom društva. Kar nekaj 
mladinskih desetin se je pod njegovim 
vodstvom uspelo uvrstiti na  gasilske 
olimpijade, kjer so dosegli zavidljive 
rezultate. Za slednje so v društvu zelo 
ponosni nanj.
Motiviranje mladih za delo v gasilskih 
vrstah in usposabljanje podmladka za 
delo v operativi je zahtevno in odgo-
vorno delo. Gasilski častnik II. stopnje 
Branko Dobovičnik bo to nalogo zmo-
gel tudi v prihodnje.

Priznanja, ki jih je na osnovi pravilnikov 
Gasilske zveze doslej prejel, naj bodo 
ob podelitvi priznanja Občine Dobrna 
njegova osebna motivacija in obligacija, 
da bo uresničeval svojo solidarnostno 
naravnanost povsod, kjer bo slišati: »Na 
pomoč!«

Priznanje »Listina Občine Dobrna 
2009« prejme g. Milan Rebernik, 
roj.12.9.1959, stanujoč Dobrna 7, 3204 
Dobrna.

Pred več kot  tremi desetletji, natanč-
neje leta 1976, se je g. Milan Rebernik 
vpisal  v PGD Dobrna, ki je s tem pri-
dobilo ne samo gasilca ampak člana  z  
organizacijskimi sposobnostmi 
in  »gasilskega očeta«-mentorja pionir-
ski ekipi. Veliko  svojega časa in truda 
vlaga, da se podmladek razvije v vestno 
in marljivo mladinsko desetino.
V sodelovanju z Gasilsko zvezo Vojnik - 
Dobrna vodi pionirje na taborjenja, kar 
je zanj izjemna odgovornost, za bodoče 
gasilce pa izreden motivacijski dejavnik. 
Zna prisluhniti otrokom, saj  poleg in-
tenzivnih vaj poskrbi tudi za sprostitve-
ne dejavnosti.

V dolgoletnem gasilskem stažu je veli-
ko pozornosti namenil usposabljanju za 
delo v operativi, z vso odgovornostjo 
opravlja naloge hišnika gasilskega doma 

in je vedno v pripravljenosti, da pripra-
vi teren za takojšen izvoz intervencij-
skih vozil.
Pri delovanju organov društva in or-
ganizaciji raznih prireditev je s svojimi 
izkušnjami in predlogi praviloma nepo-
grešljiv član.

Doslej je g. Milan Rebernik za članstvo 
v PGD Dobrna dobil gasilsko odliko-
vanje II. stopnje, v letu 2006 značko za 
dolgoletno delo in v letu 2008 značko 
za 30 let dela v operativi.
Podelitev Listine Občine Dobrna je 
zunanji odraz spoštovanja lokalne sku-
pnosti do njegovega prispevka za sku-
pno dobro.
 
Priznanje »Listina Občine Dobr-
na« prejme g. Ivan Štimulak, roj. 
9.11.1958, stanujoč Dobrna 31, 3204 
Dobrna.

Ivan Štimulak  je kmalu zatem, ko je 
zaključil poklicno izobraževanje, smer  
avtomehanik - voznik, v letu 1980,  re-
gistriral samostojno podjetniško de-
javnost Trgovina z lesom, storitve in 
prevozi s sedežem v domačem kraju. 
Ob novozgrajeni družinski hiši ima 
tudi delavnico za razrez lesa, izdelavo 
ostrešij in vrtne galanterije, hkrati pa 
nudi prevoze lesa. 
S svojo ekipo delavcev  prevzema dela 
tudi izven občine, saj si je v skoraj treh 
desetletjih pridobil dovolj referenc, da 
je uspešen pri sklepanju poslov. 

Njegova  prizadevanja, da vztraja na 
začrtani podjetniški poti, predvsem 
pa uspešnost na trgu dela, so bila za 
marsikoga odločilna vzpodbuda za sa-
mozaposlitev in pomemben prispevek 
k razvoju malega gospodarstva in obrti 
v Občini Dobrna.

Župansko priznanje 2009 prejme 
Tatjana Podpečan, roj. 30.10.1985 
v Celju, stanujoča Vinska Gorica 16, 
3204 Dobrna.

Tatjana Podpečan je predstavnica mlaj-
še, družbeno bolj angažirane generaci-
je. Po osnovni šoli je  izobraževanje za 
poklic zastavila na Srednji zdravstveni 
šoli v Celju. V času šolanja je socialni 
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čut razvijala s prostovoljnim delom v 
domu za starostnike v Celju, kjer je 
imela svojo »varovanko« brez svojcev. 
Po odlično opravljeni maturi se je vpi-
sala na fakulteto za zdravstvene vede 
v Mariboru. Študij je v roku uspešno 
zaključila in julija 2008 diplomirala, tudi 
tokrat z odliko.
Prvo zaposlitev je dobila v Splošni bol-
nišnici Celje, na ginekološkem oddel-
ku, kjer z veseljem in vso odgovorno-
stjo poglablja pridobljena znanja, a je,  
kot sama pravi, hudo, kadar ne more 
pomagati. Slednje  sodi v šolo življenja, 
ki jo bo utrdilo na njeni poklicni poti, 
česar se Tatjana v polni meri zaveda, 
zato z optimizmom gleda v priho-
dnost, saj je izredno odprta in srčna 
oseba, ki svoj pozitiven odnos do ljudi 
udejanja tudi v druženju z invalidnim 
stricem Robijem.
Dejstvo, da je že 18 let aktivna članica 
PGD Dobrna, priča o njeni solidarno-
stni naravnanosti do družbenega okolja.

Priznanje naj ji bo vzpodbuda za nadalj-
nje uspešno, razgibano in ustvarjalno 
življenjsko pot.

Župansko  priznanje 2009 prejme 
Maksimiljan Grobelnik, roj. 4.9.1942 
v  Strmcu nad Dobrno 15, kjer biva še 
danes.

Na gorski kmetiji Slopnik je Maksimiljan 
Grobelnik odraščal v družbi sedmih de-
klet in treh fantov. Na strmih pobočjih 
je bilo treba že zgodaj prijeti za delo, da 
je številna družina preživela.
Odraščal je v letih, ki so bila nenaklonje-
na življenju na podeželju in po odsluže-
nem vojaškem roku se je želel zaposliti 
v Rudniku lignita v Velenju, a  je nave-
zanost na zemljo odločilno prispevala k 
temu, da je, tudi na željo staršev, ostal 
na kmetiji. Življenjsko sopotnico je na-
šel v Vitanju, pri Ovčarjevih na Hudinji. 
Delavnost Ivanke in Maksimiljana ter 
njunih štirih hčera je omogočala, da so 

kmetijo v celoti ohranili in skladno z 
okoljem dograjevali. Tako so Slopnikovi 
ohranili tradicionalni sonaravni način 
gospodarjenja, kakršnega si v sedanjem 
času na gorskih območjih prizadeva 
udejanjati Evropa.
Spoštljiv odnos g. Grobelnika in njego-
ve družine do celotnega stvarstva, do 
materialne dediščine človeka in kra-
jine se kaže v izjemno lepo ohranje-
nem stavbnem kompleksu kmetije, ki 
je tudi danes v isti funkciji kot  nekoč. 
Skladnost sonaravnega bivanja se od-
raža tudi v gospodarjenju z gozdom in 
travniki ter celotni krajini v neposredni 
bližini kmetije.
Družini Maksimiljana Grobelnika naj 
bo to priznanje spoštljiva zahvala in 
hkrati vzpodbuda za njihova  prizade-
vanja pri ohranjanju stavbne in kultur-
ne dediščine slovenskega podeželja.

Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl                                                                           

PRIREDITVE OB OBČINSKEM PRAZNIKU 2009

  PETEK, 05. 06. 2009

LIKOVNA RAZSTAVA
- Organizator: Osnovna šola Dobrna
- Kraj dogajanja: Avla hotela Vita
- Razstavljajo: Učenci OŠ Dobrna in Vrtca Dobrna

  SOBOTA, 06. 06. 2009 

POHOD PO OBRONKIH OBČINE DOBRNA 
- Organizator: Planinsko društvo Dobrna
- Koordinator: g. Andrej Pušnik
- Kraj dogajanja: obronki občine Dobrna
- Zbirališče: ob 8. uri pred Občino Dobrna
- Kulturni program ob spomeniku na Brdcah: ob 11. uri
- Nastopajoči: Sestre Jakob

  SREDA, 10. 06. 2009

TEKMOVANJE V STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO
- Organizator: Strelska sekcija DU Dobrna
- Koordinator: g. Martin Jurko
- Kraj dogajanja: Gasilski dom
- Začetek turnirja: ob 14. uri

  PETEK, 12. 06. 2009

TEKMOVANJE MEŠANIH TROJIC V BALINANJU
- Organizator: Balinarska sekcija DU Dobrna
- Koordinator: g. Anton Drev
- Kraj dogajanja: Balinišče Dobrna
- Začetek turnirja: ob 14. uri

  SOBOTA, 13. 06. 2009

TEKMOVANJE ŽENSKIH EKIP V BALINANJU
- Organizator: Balinarska sekcija DU Dobrna
- Koordinator: g. Anton Drev
- Kraj dogajanja: Balinišče Dobrna
- Začetek turnirja: ob 14. uri

TURNIRJI V ODBOJKI, KOŠARKI IN NOGOMETU
- Organizator: Mladinski klub Dobrna
- Koordinator: g. Jernej Škoflek
- Kraj dogajanja: Športna igrišča za OŠ Dobrna
- Začetek turnirjev: ob 14. uri

  SOBOTA, 13. 06. 2009 – NEDELJA, 14.06.2009

RAZSTAVA ROČNIH DEL, ČEBELARSTVA 
IN KULINARIKE

- Organizator: Društvo upokojencev Dobrna in Čebe-
larsko društvo Dobrna
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- Koordinator: g. Drev Anton in ga. Lidija Senič
- Kraj dogajanja: Zdraviliški dom
- Začetek: ob 9. uri 

  PONEDELJEK, 15. 06. 2009

OSREDNJA PRIREDITEV OB OBČINSKEM 
PRAZNIKU OBČINE DOBRNA S PODELITVIJO 
PRIZNANJ OBČINE DOBRNA IN KULTURNIM PRO-
GRAMOM TER SPREJEMOM ZLATIH OSNOVNOŠOL-
CEV OŠ DOBRNA

- Organizator: Občina Dobrna
- Nastopajoči:učenci OŠ Dobrna, Ženska vokalna sku-

pina Dobrna, Vokalna skupina Sijaj
- Kraj dogajanja: dvorana Zdraviliškega doma
- Začetek: ob 18. uri

  ČETRTEK, 18. 06. 2009

KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA 
GLASBENE ŠOLE VELENJE

- Organizator: Terme Dobrna
- Koordinator: g. Predrag Canjko
- Kraj dogajanja: dvorana Zdraviliškega doma 
- Začetek: ob 20. uri

  SOBOTA, 20. 06. 2009

NOČNI POHOD NA PAŠKI KOZJAK
- Organizator: Planinsko društvo Dobrna
- Koordinator: g. Andrej Pušnik
- Kraj dogajanja: Dobrna – Klanc – Paški Kozjak – Hu-

dičev graben - Dobrna
- Zbirališče: ob 20. uri pred Občino Dobrna

  NEDELJA, 21. 06. 2009

PRIKAZ KMEČKIH OPRAVIL IN OBIČAJEV 
IZ OKOLICE DOBRNE S KULTURNIM PROGRAMOM

- Organizator: Občina Dobrna
- Koordinator: ga. Bogdana Mešl
- Kraj dogajanja: Ploščad pred Hišo kulturne dediščine 

– Zbirko Polenek
- Začetek: ob 15. uri

  SREDA, 24. 06. 2009

6. TRADICIONALNI KRESNI VEČER IN 
DAN DRŽAVNOSTI

- Organizator: KUD Dobrna
- Koordinator: ga. Marija Deu-Vrečer
- Nastopajoči: Moški pevski zbor KUD Dobrna, Žen-

ska vokalna skupina Kud Dobrna, Sekstet Vigred, Se-
stre Jakob, Folklorna skupina Dobrna, godba Dobrna, 

- Kraj dogajanja: ploščad pred Zdraviliškim domom in 
Zdraviliški park

- Začetek: prireditev se prične ob 20. uri s povorko 
nastopajočih izpred občinske stavbe proti ploščadi 
pred Zdraviliškim domom

  PETEK, 26. 06. 2009

MONOKOMEDIJA OSAMLJENA ŽENSKA
- Organizator: Terme Dobrna
- Koordinator: g. Predrag Canjko
- Kraj dogajanja: dvorana Zdraviliškega doma 
- Začetek: ob 20. uri

UPRAVNA ENOTA CELJE SVETUJE

Svetuje: Damjan Vrečko, 
načelnik UE Celje

1. Kje lahko pridobim 
potrdilo o stalnem 
prebivališču in dobi 
bivanja v MOC?

Posameznik lahko zaprosi 
za izdajo potrdila o stalnem 
prebivališču ali potrdila o 
prejšnjih stalnih prebivališčih 
na katerikoli upravni 
enoti ali krajevnem uradu 
na območju Republike 
Slovenije, osebno ali preko 
enotnega državnega portala 

e-uprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom.  
Če posameznik zaprosi za potrdilo osebno na upravni 
enoti ali krajevnem uradu, mora priložiti veljaven osebni 
dokument, na podlagi katerega uradna oseba preveri 

njegovo identiteto in pooblastilo, če zahteva potrdilo za 
drugo osebo. Pooblastila pa ne potrebuje, če vloži vlogo kot 
zakoniti zastopnik. Upravna enota mu izda potrdilo in mu ga 
osebno izroči. 
V primeru tako imenovane e-vloge za izdajo navedenega 
potrdila mora posameznik na katerikoli upravni enoti RS po 
elektronski poti poslati elektronsko podpisano in izpolnjeno 
vlogo za izdajo potrdila o stalnem prebivališču ali potrdila o 
prejšnjih stalnih prebivališčih ter skenirano pooblastilo, če 
vloži vlogo za drugo osebo. Tudi v tem primeru upravna enota 
preveri identiteto posameznika, vendar na podlagi uradnih 
evidenc, in veljavnost elektronskega podpisa. Upravna enota 
posamezniku izda potrdilo in mu ga pošlje po redni pošti.
Izdaja potrdila je brezplačna.

2. Kje pridobim izpisek iz Rojstne matične knjige, 
Matične knjige umrlih, Poročne matične knjige, 
potrdilo o državljanstvu
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Katerakoli upravna enota v Republiki Sloveniji nam lahko 
izda navedene izpiske, ki imajo upravni status potrdil. 
Posameznik lahko zaprosi za izdajo potrdila  oz. izpiska na 
upravni enoti osebno ali preko portala e-uprava s kvalificiranim 
digitalnim potrdilom. Če posameznik zaprosi za potrdilo 
osebno na upravni enoti, mora priložiti veljaven osebni 
dokument, na podlagi katerega uradna oseba preveri njegovo 
identiteto, in overjeno pisno privolitev osebe, na katero se vpis 
nanaša, če zahteva potrdilo za drugo osebo. Pisne privolitve 
ne potrebuje, če vloži vlogo za mladoletno osebo kot zakoniti 
zastopnik. Za izpisek ni potrebno plačati upravne takse. 
V primeru e-vloge za izdajo potrdila pa mora posameznik 
po elektronski poti poslati elektronsko podpisano in 
izpolnjeno vlogo za izdajo potrdila iz matičnega registra in 
overjeno skenirano pisno privolitev osebe, na katero se vpis 
nanaša, če zahteva potrdilo za drugo osebo. Upravna enota 
preveri identiteto posameznika na podlagi uradnih evidenc 
in veljavnost elektronskega podpisa. Upravna enota izdano 
potrdilo prosilcu pošlje po pošti. Izdaja izpiska je brezplačna!

3. Kako dolgo traja izdelava novega potnega lista, 
osebne izkaznice in koliko stane?

Čakalna doba je odvisna od števila prejetih vlog za izdajo 
osebne izkaznice ali potnega lista.
Izdelovalec (Cetis Celje, d.d.) mora izdelati osebno izkaznico 
ali potno listino v roku 15 delovnih dni od prejema vloge.  
CENE:

NAVADNE PRIORITETA
OI ZA OTROKA 13,16 € 15,12 €
OI ZA ODRASLE 16,70 € 20,43 €
PL za otroka do 3 let 28,98 € 30,23 €
PL za otroka od 3 let 32,17 € 35,01 €
PL za odraslo 37,49 € 42,99 €

4. Kje lahko odjavim vozilo iz prometa?

Vozilo lahko odjavite iz prometa pri pooblaščenih 
organizacijah za registracijo motornih vozil ali na upravnih 
enotah kjerkoli v Sloveniji.

5. Kaj je potrebno priložiti k vlogi, če želim 
spremeniti naziv sindikata?   
 

Vrsta prilog k vlogi za spremembo naziva sindikata je odvisna 
od tega, kakšen sklep so člani sindikata v zvezi s tem sprejeli.

•	 Če je članstvo sklenilo, da bo spremenilo samo ime 
svoje sindikalne organizacije, ostala določila statuta 
ali pravilnika sindikata pa ostanejo nespremenjena, 
je zadeva enostavna. K vlogi je potrebno priložiti 
zapisnik sestanka članstva. Iz zapisnika mora biti 
razvidno: star naziv sindikata, nov naziv sindikata, 
skrajšan naziv sindikata, oblika in vsebina štampiljke 
ter naziv statuta ali pravilnika, v katerem se ime menja.

•	 Če je članstvo sklenilo, da bo z nazivom sindikata 

spremenilo tudi svoj statut oziroma pravilnik, je 
potrebno priložiti tako zapisnik sestanka, na katerem 
so takšen sklep sprejeli, kot tudi en izvod novega 
statuta oziroma pravilnika.

Opozoriti je treba, da v primerih, ko se člani sindikata 
odločijo, da ne bodo več delovali v okviru obstoječega 
reprezentativnega sindikata, temveč se bodo pridružili 
drugemu reprezentativnemu sindikatu, ne gre le za 
spremembo imena. V tem primeru izstopajo iz ene 
organizacijske oblike v drugo, in tako ustanavljajo nov 
sindikat.

6. Kaj potrebujem za izdajo tretje tablice?

Za izdajo tretje tablice potrebujete: prometno dovoljenje, 
osebni dokument, plača pa se taksa v znesku 21,01€.

7. Kaj potrebujem za podaljšanje bivalne vize?

Vizum je dovoljenje, ki ga izda pristojni organ Republike 
Slovenije tujcu, na podlagi katerega lahko, če ni razlogov za 
njegovo zavrnitev, vstopi v državo in v njej biva toliko časa, 
kolikor je določeno z vizumom, ali s katerim se mu omogoči 
tranzit preko državnega ozemlja, če izpolnjuje za tranzit 
določene pogoje.
Za izdajo vizuma je pristojno diplomatsko konzularno 
predstavništvo Republike Slovenije v tujini. Vizum za 
kratkoročno bivanje lahko ministrstvo, pristojno za zunanje 
zadeve, po vstopu tujca v državo, podaljša. 

8. Kje lahko potrdim svoj podpis za podporo listi 
kandidatov in kandidatk za volitve poslancev in 
poslank iz RS v evropski parlament?

Na katerikoli upravni enoti v Sloveniji.

9. Kaj potrebujem za izdajo osebne izkaznice, 
potnega lista, vozniškega dovoljenja?  
 

Vloga za osebno izkaznico in potni list se lahko vloži 
le osebno. Istovetnost ob vložitvi vloge se izkaže s staro 
osebno izkaznico, potnim listom ali drugo javno listino. 
Vloga se izpiše računalniško, vlagatelj pa preveri le pravilnost 
izpisanih osebnih podatkov ter se lastnoročno podpiše.
Vlogi je potrebno priložiti eno fotografijo velikosti 3,5 
x 4,5 cm, ki mora kazati državljanovo pravo podobo. 

10.  Kam lahko potujemo z osebno izkaznico?

Slovenski državljan lahko z veljavno osebno izkaznico vstopi 
in prebiva (do 90 dni) v vseh državah Evropske unije, in 
sicer: Avstrija, Belgija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, 
Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, 
Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, 
Slovaška, Španija, Švedska, Velika Britanija, Romunija in 
Bolgarija. Z osebno izkaznico pa lahko državljan Slovenije, 
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na podlagi bilateralnih sporazumov, potuje tudi na Hrvaško 
in v Švico. Prav tako se s slovensko osebno izkaznico lahko 
potuje v Bosno in Hercegovino, Makedonijo ter Črno goro. 

11.  Kako do prioritetne izdaje potnega lista?

Vlogo za prioritetno potno listino lahko stranka vloži na 
katerikoli upravni enoti v Sloveniji.

12.  Kaj je potrebno za prehod meje za mladoletno 
osebo?

Dovoljenje zakonitega zastopnika za prehod meje. Dovoljenje 
pridobite na katerikoli upravni enoti na območju Republike 
Slovenije ali njenem krajevnem uradu. 
K vlogi za potrditev dovoljenja mora zakoniti zastopnik 
predložiti njegov osebni dokument in veljavno potno listino 
ali osebno izkaznico otroka, ki potuje v tujino brez spremstva 
zakonitega zastopnika. Če potuje v tujino v spremstvu tretje 
osebe, pa mora zakoniti zastopnik predložiti tudi podatke 
te osebe (EMŠO in št. osebnega dokumenta). Uradna oseba 
pristojnega organa pa tudi preveri resničnost podatkov na 
vlogi.
Upravna enota potrdi dovoljenje z veljavnostjo enega leta 
oz. do veljavnosti osebnega dokumenta. Taksa za izdajo 
potrdila znaša 0,71€. 

13.  Ali se lahko izda potrdilo o stalnem bivanju v 
nemškem jeziku?

Potrdilo o stalnem bivanju se izda samo v slovenskem jeziku.

14.  Kako lahko osebo odjavim z naslova, če ta že 
dolgo časa ne prebiva več na tem naslovu?

Vlogo za odjavo podate pisno ali ustno na zapisnik na upravni 
enoti, kjer ima takšna oseba prijavljeno stalno oz. začasno 
prebivališče. Pristojna upravna enota uvede postopek 
ugotovitve dejanskega stalnega ali začasnega prebivališča.

15.  Kje dobim potrdilo o skupnem gospodinjstvu?

Posameznik, ki je imel oziroma ima evidentirano gospodinjsko 
skupnost v Republiki Sloveniji, lahko na katerikoli upravni 
enoti v Republiki Sloveniji vloži vlogo za izdajo potrdila o 
gospodinjski skupnosti. Obstajata dve vrsti potrdil, ki jih 
izdajajo upravne enote, in sicer potrdilo, ki izkazuje skupno 
število članov, včlanjenih v gospodinjsko skupnost, in potrdilo, 
ki vsebuje poimenski prikaz vseh članov gospodinjske 
skupnosti.

16.  Kje lahko podaljšam vozniško dovoljenje? 

Vozniško dovoljenje lahko podaljšate na katerikoli upravni 
enoti v Republiki Sloveniji.
17.  Kje dobim vozniški izpit za inštruktorja?

Vozniško dovoljenje za inštruktorja izda upravna enota, kjer 
ima zainteresirana oseba stalno bivališče.

18.  Kje lahko zamenjam vozniško dovoljenje za 
slovensko in kaj je za zamenjavo potrebno?

Tuje vozniško dovoljenje lahko zamenjate na katerikoli 
upravni enoti v Sloveniji. 
Člani Evropske skupnosti potrebujejo: dokazilo o začasnem 
oz. stalnem bivanju v Republiki Sloveniji, veljavno vozniško 
dovoljenje, fotografijo. Strošek je15.42 €.
Člani tretjih držav pa potrebujejo: dokazilo o začasnem oz. 
stalnem bivanju v Republiki Sloveniji (voznik pridobi pravico 
za zamenjavo po šestih mesecih bivanja v Sloveniji), potrdilo 
o opravljenem praktičnem delu izpita, fotografijo, zdravniško 
spričevalo, veljavno tuje vozniško dovoljenje. Strošek je 
15.42 €.  Poklicni vozniki potrebujejo: dokazilo o začasnem 
oz. stalnem bivanju v Republiki Sloveniji, certifikat o NPK 
(nacionalna poklicna kvalifikacija), zdravniško spričevalo, 
fotografijo, veljavno vozniško dovoljenje. Strošek je 15.42 €.

19.  Kako dolgo lahko državljan EU živi v Slovenji, ne 
da prijavi stalno prebivališče?

Državljan EU, ki pride v Republiko Slovenijo z veljavno 
osebno izkaznico ali veljavnim potnim listom, lahko prebiva 
na območju Republike Slovenije brez prijave prebivanja tri 
mesece od dneva vstopa v  državo. Če želi na območju 
Republike Slovenije prebivati dlje kot tri mesece, mora pred 
pretekom trimesečnega dovoljenega prebivanja pri upravni 
enoti, na območju katere prebiva, prijaviti prebivanje.

20.  Živim v varni hiši, ker sem zapustila moža. Ali me 
lahko mož brez moje vednosti odjavi iz skupnega 
gospodinjstva?

Mož vas brez vašega pooblastila oz. soglasja ne more odjaviti 
iz skupnega gospodinjstva.

21.  Kaj potrebujem za prepis vozila?

Za prepis vozila potrebujete: dokazilo o lastništvu (račun, 
overjena kupoprodajna ali komisijska pogodba), prometno 
dovoljenje, zavarovalno polico, osebni dokument. Strošek je 
15.42 € (če tablice ostanejo na vozilu).

22.  Kako lahko ukinem društvo?

Društvo preneha po volji članov, s spojitvijo z drugimi 
društvi, s pripojitvijo k drugemu društvu, s stečajem, na 
podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali po samem 
zakonu. 

Društvo preneha po volji članov, če zbor članov sprejme 
sklep o prenehanju društva. 
O sklepu o prenehanju društva mora zastopnik društva v 30-
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ih dneh obvestiti pristojni organ in zahtevati izbris društva iz 
registra društev. Zahtevi in sklepu mora priložiti poročilo o 
razpolaganju s premoženjem društva, iz katerega so razvidni 
obseg sredstev in drugega premoženja društva, način 
poravnave vseh obveznosti društva, višina neporabljenih 
javnih sredstev, način njihove vrnitve proračunu ter 
način prenosa preostanka premoženja na prevzemnika 
premoženja. 

Za izbris društva iz registra se plača upravna taksa v znesku 
17,73 EUR.

23.  Kaj moram vse priložiti garantnemu pismu za 
zasebni obisk?

V primeru zasebnega obiska obrazec za garantno 
pismo lahko podpiše le slovenski državljan ali državljan 
druge države članice Evropske Unije, ki dejansko prebiva 
v Republiki Sloveniji in katerega namerava tujec dejansko 
obiskati (garant). Garantno pismo lahko podpiše tudi 
tujec, ki v Republiki Sloveniji biva na podlagi dovoljenja za 
prebivanje. Garant nato dokument overi na najbližji upravni 
enoti ali notarski pisarni ter overjen original s spremljajočo 
dokumentacijo posreduje osebi, ki jo vabi (povabljenec), ta 
pa mora urediti ustrezne dokumente za prehod državne 
meje na svojem veleposlaništvu. Tujec vso navedeno in ostalo 
zahtevano dokumentacijo  priloži v vizumskem postopku.
Spremljajoča dokumentacija, ki jo je potrebno priložiti h 
garantnemu pismu za zasebni obisk pa je naslednja:

•	 Garantna pisma morajo biti originalna. 
Veleposlaništvo, ki vodi vizumski postopek, zadrži 
original, stranki pa vrne fotokopijo, ki se jo označi z 
datumom in pečatom predstavništva. 

•	 Od garanta se lahko zahteva, da kot prilogo 
garantnemu pismu priloži dokumentacijo, ki 
dokazuje navedbe v garantnem pismu, npr.: 
- bančne izpiske za zadnje tri mesece, 
- izpisek iz zemljiške knjige ali kupoprodajno 

pogodba oziroma pogodbo o najemu stanovanja. 
Obrazci za garantna pisma se nahajajo na vseh upravnih 
enotah, notarskih pisarnah ter na spletnih straneh Ministrstva 
za zunanje zadeve. 

24.  Kaj vse moram priložiti garantnemu pismu za 
poslovni obisk?

V primeru poslovnega obiska obrazec za garantno pismo 
izpolni odgovorna oseba v imenu podjetja, registriranega v 
Republiki Sloveniji (garant). Garant nato dokument overi 
na najbližji upravni enoti ali notarski pisarni ter overjen 
original s spremljajočo dokumentacijo posreduje osebi, ki 
jo vabi, medtem ko mora ta oseba (povabljenec) urediti 
ustrezne dokumente za prehod državne meje (viza) na 
svojem veleposlaništvu.  

•	 Garantno pismo lahko izda le pravna oseba s 
sedežem v Republiki Sloveniji. Iz garantnega pisma 
mora biti jasno razviden priimek in ime podpisnika. 

•	 Garantna pisma morajo biti originalna. 
Veleposlaništvo zadrži original, stranki pa vrne 
fotokopijo, ki jo označi z datumom in pečatom 
predstavništva. Predstavništvo lahko po predhodnem 
dogovoru, v izjemnih in nujnih primerih, sprejme tudi 
garantno pismo, poslano po faksu. V tem primeru se 
mora preveriti avtentičnost garantnega pisma pri 
organu, ki je takšno garantno pismo overil. 

•	 Od pravne osebe se zahteva, da kot prilogo 
garantnemu pismu priloži dokumentacijo, ki 
dokazuje navedbe v garantnem pismu, in sicer:
- Dokazila o predhodnem poslovnem 

sodelovanju: račune, carinske deklaracije, ... 
- Veljavne pogodbe na podlagi katerih se izvajajo 

pravni posli.

25.  Ali mora biti 9-ni otrok prisoten pri izdajanju 
nove osebne izkaznice zanj?   
 

Za osebno izkaznico otroka vloži vlogo zakoniti zastopnik. 
Vloga se lahko vloži na katerikoli upravni enoti. Otrok mora 
biti ob vložitvi vloge navzoč, če se je sposoben na vlogo tudi 
sam podpisati, obvezno pa mora biti navzoč, ko dopolni 8 
let.

26.  Otrok živi pri materi, ki se je ločila in ne živi z 
očetom otroka. Ali potrebuje mati za izdelavo 
nove osebne izkaznice ali novega potnega lista za 
otroka soglasje očeta? Kaj, če oče tega soglasja 
ne da?

Kadar starša ne živita skupaj in nimata oba varstva in 
vzgoje otroka, o izdaji potne listine ali osebne izkaznice 
sporazumno odločata, zato lahko za izdajo osebne izkaznice 
ali potne listine otroka zaprosi tudi tisti roditelj, pri katerem 
otrok ne živi in nima vzgoje in varstva otroka, vendar pa 
je potrebno v teh primerih dokazati, da se drugi roditelj z 
vložitvijo vloge strinja.

Če starša ne živita skupaj, se izdana osebna izkaznica ali 
potna listina vroči tistemu od staršev, pri katerem otrok živi 
oz. tistemu od staršev, ki sta ga za vročanje pošiljk za otroka 
določila starša v skladu s tretjim odstavkom 107. člena 
Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.
Navedeni zakon določa, da roditeljsko pravico izvršujeta 
starša sporazumno, v skladu z otrokovo koristjo. Kadar 
starša ne živita skupaj in nimata oba varstva in vzgoje otroka, 
prav tako oba sporazumno odločata o vprašanjih, ki bistveno 
vplivajo na otrokov razvoj. Če soglasje drugega starša ni 
predloženo, mora vložnik pridobiti mnenje oziroma soglasje 
Centra za socialno delo. 

27.  Kaj potrebujem za sanacijo škarpe?

Če gre za škarpo, ki jo po Uredbi o vrstah objektov glede na 
zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/2008) lahko uvrstimo med 
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nezahtevne objekte, kar pomeni, da njena višina ne presega 
1,5 m, lahko njeno sanacijo uvrstimo med vzdrževalna dela, za 
katera ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja. Če se škarpa 
nahaja na območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno 
kot varovalni pas gospodarske javne infrastrukture, ali 
na območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot 
varovano, mora investitor pred začetkom del pridobiti pisno 
soglasje pristojnega organa oziroma službe.

Če gre za škarpo, ki spada po navedeni uredbi med manj 
zahtevne objekte in je bilo zanjo izdano gradbeno dovoljenje, 
pa si mora investitor za njeno sanacijo pridobiti gradbeno 
dovoljenje za rekonstrukcijo. 

28.  Če želi več solastnikov stanovanjske hiše na novo 
prekriti streho, kaj za to potrebujejo?

Prekritje strehe na obstoječem objektu z novo kritino 
lahko po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost 
(Ur. l. RS, št. 37/2008) uvrstimo med vzdrževalna dela, za 
katera ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, z njimi pa 
se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja 
njegova zmogljivost, velikost, namembnost in zunanji 
videz. Če se objekt nahaja na območju, ki je s posebnimi 
predpisi opredeljeno kot varovalni pas gospodarske javne 
infrastrukture, ali na območju, ki je s posebnimi predpisi 
opredeljeno kot varovano, mora investitor pred začetkom 
del pridobiti pisno soglasje pristojnega organa oziroma 
službe. V kolikor pa bi se pri teh delih poseglo v konstrukcijo 
objekta, pa je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za 
rekonstrukcijo. 

29.  Katera dovoljenja potrebujem za gradnjo 
nezahtevnega objekta?

Za gradnjo nezahtevnega objekta potrebujete gradbeno 
dovoljenje. Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za 
gradnjo nezahtevnega objekta vložite na pristojni upravni 
enoti. Lahko uporabite obrazec vloge, priložiti pa morate 
prikaz lege objekta na zemljišču, tako da je razviden njegov 
tlorisni položaj in oblika na zemljiško- katastrskem prikazu 
z navedbo odmikov objekta od parcelnih mej sosednjih 
zemljišč, značilne prereze ter oblikovanje objekta in terena, 
soglasja pristojnih soglasodajalcev in dokazilo o pravici 
gradnje. Opozarjamo, da mora biti nameravana gradnja 
skladna z ustreznim prostorskim aktom pristojne občine.

30.  Kje dobim potrdilo, da je bil objekt zgrajen pred 
letom 1968?

Na pristojni upravni enoti. Po 197. čl. Zakona o graditvi 
objektov (Uradni list RS,  št. 102/04 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/05 - popravek, 92/05 - ZJC-B, 111/05 - odločba 
US, 93/05 – ZVMS in 126/07 - spremembe in dopolnitve)) 

se šteje, da imajo uporabno dovoljenje po tem zakonu 
med drugim tudi vse stavbe, ki so bile zgrajene pred 31. 
decembrom 1967, in poslovni prostori v njih, ki so z dnem 
uveljavitve tega zakona (1. 1. 2003) v uporabi, če se jim 
namembnost po navedenem datumu ni bistveno spremenila 
in so zemljišča, na katerih so zgrajene, z dnem uveljavitve 
tega zakona na predpisan način evidentirana v zemljiškem 
katastru. Upravni organ lahko v takšnem primeru izda na 
zahtevo lastnika objekta potrdilo, da ima takšen objekt 
uporabno dovoljenje po samem zakonu, če so takšni zahtevi 
priložena dokazila, iz katerih izhaja, da so izpolnjeni že 
navedeni pogoji.

31.  Obnovili bi skedenj. Katera dovoljenja 
potrebujemo?

Če gre za skedenj, ki ga po Uredbi o vrstah objektov glede 
na zahtevnost (Ur. l. RS, št. 37/2008) lahko uvrstimo med 
nezahtevne objekte, kar pomeni, da je to enoetažen, pritličen 
objekt za opravljanje kmečkih opravil in shranjevanje sena ali 
slame z bruto površino največ 150 m2 in višino najvišje točke 
največ 6 m, merjeno od najnižje točke objekta, čigar streha 
je hkrati strop nad prostorom, lahko obnovo tega uvrstimo 
med vzdrževalna dela, za katera ni treba pridobiti gradbenega 
dovoljenja. Če se objekt nahaja na območju, ki je s posebnimi 
predpisi opredeljeno kot varovalni pas gospodarske javne 
infrastrukture, ali na območju, ki je s posebnimi predpisi 
opredeljeno kot varovano, mora investitor pred začetkom 
del pridobiti pisno soglasje pristojnega organa oziroma službe.
Če gre za skedenj, ki spada po navedeni uredbi med manj 
zahtevne objekte in je bilo zanj izdano gradbeno dovoljenje, 
pa si mora investitor za njegovo obnovo pridobiti gradbeno 
dovoljenje za rekonstrukcijo, če ta obnova pomeni poseg v 
osnovno konstrukcijo obstoječega objekta. 

32.  Ali lahko delodajalec delavcu zaključi delovno 
knjižico? Ali mu jo je dolžan izročiti po prenehanju 
delovnega razmerja?

Obstoječe delovne knjižice mora hraniti delodajalec. 
Še naprej ostajajo javne listine, zaposleni pa jih bodo še 
vedno uporabljali v postopku za uresničevanje določenih 
pravic. Zaposlenim v zvezi z obstoječimi knjižicami sicer 
ni treba ničesar ukreniti, glede njihove hrambe pa ostaja v 
veljavi stara ureditev. Tako torej  knjižice, ki so jih do zdaj 
hranili delodajalci, ostajajo pri delodajalcu, razen če bi 
delavec zahteval, da mu jo izročijo. V primeru prenehanja 
delovnega razmerja se knjižica vrne delavcu. Upravne enote 
novih delovnih knjižic ne izdajajo več, zato pravne podlage 
za vpisovanje novih podatkov v obstoječe knjižice ni več. 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve občanom 
svetuje, da delovne knjižice hranijo kot druge javne listine, 
saj so vpisi zaključka delovnega razmerja vanje tudi po 1. 1. 
2009 veljavni. Delavci bodo namreč obdobja zavarovanja do 
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1. 1. 2009 izkazovali prav z vpisi v knjižicah.

33.  Kdo mi lahko vpiše delovno dobo za nazaj v 
delovno knjižnico?

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona 
o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 103/2007; ZDR-A), 
prenehajo s 1. 1. 2009 veljati določbe 224., 225. in 226. 
člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR), ki se nanašajo 
na delovno knjižico. Navedeni zakon tako opušča delovno 
knjižico kot obvezen dokument delavca. 

Po 1. 1. 2009 upravne enote ne izdajajo več delovnih knjižic, 
prav tako ni več pravne podlage za vpisovanje podatkov v 
delovne knjižice. Delovne knjižice so se torej dokončno 
»poslovile«, njihovo vlogo pa je po 1. 1. 2009 prevzel izpis o 
obdobjih zavarovanja pri ZPIZ-u. Vlogo za izpis o obdobjih 
zavarovanja po 1. 1. 2009 je mogoče dobiti na spletni strani 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Uporabniki 
jo lahko vložijo preko elektronske pošte ali pa jo natisnejo 
in izpolnjeno pošljejo po navadni pošti ali osebno odnesejo 
na pristojno izpostavo ZPIZ-a.

34.  Ali lahko tujec pridobi slovensko delovno 
knjižnico?

Evropska Unija delovnih knjižic ne pozna. Na Ministrstvu za 
delo, družino in socialne zadeve so že ob pripravi Zakona o 
delovnih razmerjih presojali, ali je delovna knjižica še vedno 
potreben dokument delavca, saj takšnega dokumenta v 
večini članic EU-ja ne poznajo. V tem času so se med drugim 
uveljavili novi predpisi o matični evidenci zavarovancev na 
področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, navedeno 
ministrstvo pa je pri odločanju upoštevalo tudi težave pri 
vpisovanju nekaterih podatkov v delovno knjižico, med 
njimi vpisovanje izobrazbe na podlagi v tujini pridobljenih 
spričeval in diplom ter težave v zvezi z mobilnostjo delavcev 
v okviru EU-ja. Na podlagi tega se je ministrstvo odločilo, 
da delovne knjižice v skladu z Zakonom o spremembah in 
dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 
103/2007; ZDR-A), določbe 224., 225. in 226. člena Zakona 
o delovnih razmerjih (ZDR), ki se nanašajo na delovno 
knjižico, prenehajo veljati.

35.  Kaj potrebujem za pridobitev statusa s.p.?

Za registracijo statusa s.p. mora fizična oseba vložiti prijavo za 
vpis v Poslovni register Slovenije na točki VEM pri pristojnih 
organih ali prek portala e-VEM (z digitalnim potrdilom). Za 
izvedbo vpisa na točki VEM mora oseba  predložiti osebni 
dokument, davčno številko in izjavo, da nima neporavnanih 

obveznosti iz prejšnjih poslovanj. V primeru, da oseba 
potrebuje za opravljanje dejavnosti tudi druga dovoljenja 
(npr. obrtno dovoljenje, licence, ... ), jih lahko pridobi po 
registraciji, vendar pred začetkom opravljanja dejavnosti.  

36.  Ali je potrebna upravna odločba pri pravnem 
poslu za prodajo kmet. zemljišč z bivšo soprogo?

 
Da.

37.  Kaj je potrebno storiti, če gre za razdružilno 
pogodbo za kmetijska zemljišča med bratoma?

V primeru, da gre za razdružilno pogodbo med bratoma in je 
iz njene vsebine razvidno, da ne gre za elemente kupoprodaje 
oz. pravnega posla, takšno pogodbo stranki samo predložita  
davčni upravi in zemljiški knjigi pri pristojnem sodišču.

38.  Kaj je potrebno pridobiti, če sem prijavljena na 
zavodu za zaposlovanje, želela pa bi prodajati 
izdelke, pa ne na črno?

Vprašanje je sicer premalo konkretno, pa vendar posredujem 
naslednje ugotovitve: 

a. oseba lahko vrši  prodajo izdelkov kot trgovinsko 
dejavnost, če je registrirana kot samostojna podje-
tnica, ali ima registrirano gospodarsko dejavnost; 

b. v primeru, da gre za prodajo lastnih kmetijskih 
izdelkov, mora oseba imeti dovoljenje za opravljanje 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ga izda pristojna 
upravna enota;

c. v primeru pa, da gre za izdelovanje različnih izdelkov, 
ki jih je možno izdelovati na domu, pretežno ročno 
ali po pretežno tradicionalnih postopkih, na primer 
spominki, dekorativni predmeti, tradicionalna orodja, 
posoda, glasbila, sveče, razni drugi galanterijski 
predmeti in izdelki, predmeti za osebno uporabo 
ipd. ter prodajo teh izdelkov, pa je potrebno pridobiti 
potrdilo za opravljanje osebnega dopolnilnega dela, 
ki ga izda pristojna upravna enota.

V vseh navedenih primerih mora oseba pred opravljanjem 
dejavnosti izpolnjevati pogoje iz določene področne 
zakonodaje.  

39.  Kako lahko uredim spremembo namembnosti 
kmetijskega zemljišča?

Za odgovor so pristojne lokalne skupnosti, konkretno 
notranja organizacijska enota oz. pooblaščena oseba 
posamezne občine za področje prostora. 
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Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur.list RS, 
št. 69/03, 18/04 in 57/08), Zakona o splošnem upravnem 
postopku (Ur. list RS, št. 24/06- UPB2, 105/06, 126/07 in 
65/08), Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07- 
UPB2, 23/07, 41/07 in 122/07), Pravilnika o dodeljeva-
nju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 
34/04, 62/06 in 11/09), Pravilnika o merilih za ugotavlja-
nje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Ur. list 
RS, št. 127/04 in 75/05), Uredbe o metodologiji za obli-
kovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih 
in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin 
(Ur. list RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08), Splošnih pogojev 
poslovanja (Ur. list RS, št. 119/00 in 28/01) in na podlagi 
določil 2. odst. Pogodbe o soinvestiranju pri zagotavlja-
nju neprofitnih najemnih stanovanj št. 23062-45/03 z dne 
10.11.2004, Pogodbe o soinvestiranju pri zagotavljanju ne-
profitnih najemnih stanovanj št. 360-03-0002-27/2003-1 z 
dne 10.11.2004, Dodatka št. 1 z dne 11.04.2005 in Dodat-
ka št. 2 z dne 09.08.2005, sklenjene med Stanovanjskim 
skladom Republike Slovenije, Javnim skladom, Poljanska 
cesta 31, Ljubljana in Občino Dobrna, Dobrna 19, 3204 
Dobrna,  

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, 
Poljanska cesta 31, Ljubljana

in
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna

objavljata

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV 
NEPROFITNIH STANOVANJ V 

NAJEM

I. PREDMET RAZPISA

1.1.
      
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, v svojem 
imenu in s soglasjem ter po pooblastilu Stanovanjskega 
sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljevanju: 
razpisnik) razpisuje oddajo v najem eno (1) neprofitno 
najemno stanovanje-enosobno stanovanje v velikosti  
50,42 m2, št. stanovanja. 4.M.5, ki se nahaja v mansardi 
stanovanjskega bloka Dobrna 14/b (ZN Center Dobrna 
– objekt št. 4) in morebitna druga sproščena neprofitna 
stanovanja na območju občine v letu 2009 in 2010, ki bo 
uspelim upravičencem oddano v najem predvidoma v me-
secu juliju 2009.

Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi:
- lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem 

prosilcem, ki so glede na socialne razmere po 9. členu 
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v na-
jem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 in 11/09) opro-
ščeni plačila lastne udeležbe in  varščine;

- lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem 
prosilcem, ki so glede na določila 9. člena Pravilnika iz 
predhodne alineje zavezanci za plačilo lastne udeležbe 
in varščine.

Prosilci se bodo uvrščali na ločene liste v okviru liste A 
(oproščeni plačila lastne udeležbe in varščine) oziroma 
liste B (zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine), 
odvisno od dohodka gospodinjstva. 

Lastnik stanovanja je Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 
Dobrna. 
Najemniki bodo najemne pogodbe sklepali z lastnikom 
neprofitnega stanovanja, oddanega v najem.

1.2.

Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo dolo-
čena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje na-
jemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku 
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 
131/03, 142/04 in 99/08) oziroma na podlagi predpisa, ki 
bo veljal v času sklepanja najemne pogodbe.
Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pra-
vico do znižane neprofitne najemnine v skladu z uredbo, 
citirano v prejšnjem odstavku oziroma predpisom, veljav-
nim v času trajanja najemnega razmerja.

Za povprečno veliko enosobno stanovanje v izmeri 50,42 
m2, točkovano s 371 točkami, znaša najemnina v mesecu 
januarju 2009, izračunana na podlagi navedenih veljavnih 
predpisov 191,87 € (45.979,72 Sit).

Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsa-
kih pet let preveriti ali najemnik in uporabniki neprofi-
tnega stanovanja še izpolnjujejo dohodkovne pogoje za 
uporabo neprofitnega stanovanja po veljavnem pravilni-
ku na dan preverjanja. Podatke o denarnih prejemkih za 
preteklo koledarsko leto pred preverjanjem izpolnjevanja 
pogojev za uporabo neprofitnega stanovanja pridobivajo 
najemodajalci iz uradnih evidenc in drugih zbirk osebnih 
podatkov v skladu z zakonom. Najemniki morajo na zah-
tevo najemodajalca predložiti vse zahtevane izjave in do-
kazila zase in za uporabnike v roku 30 dni od prejema 
zahteve. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega 
stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v naje-
mno pogodbo za tržno stanovanje.

Če se socialne razmere najemnika, ki plačuje za stano-
vanje prosto oblikovano najemnino, spremenijo tako, da 
dohodek pade pod mejo, določeno v 5. členu Pravilnika 
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, lahko naje-
mnik od najemodajalca zahteva preveritev svojega soci-
alnega stanja in ponovno spremembo prosto oblikovane 
najemnine v neprofitno najemnino.
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1.3.

Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji površinski normativi:

Število članov 
gospodinjstva Površina stanovanja brez plačila varščine – lista A Površina stanovanja s plačilom varščine – 

lista B

3-člansko nad 45 m2 do 55 m2 nad 45 m2 do 70 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine 
spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m2.

I. RAZPISNI POGOJI

2.1.

Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem so 
državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče 
na območju Občine Dobrna.   

Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 
so tudi:
- žrtve družinskega nasilja, ki imajo začasno bivališče v 

materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, za-
vetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj na 
območju zgoraj navedenih občin;

- invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vo-
zička ali trajno pomoč druge osebe, ne glede na kraj 

stalnega prebivališča, če imajo v zgoraj navedenih obči-
nah, možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno po-
moč druge osebe in zdravstvene storitve;

- najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o po-
državljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če 
izpolnjujejo splošne pogoje  za upravičenost do dode-
litve neprofitnega stanovanja po Pravilniku o dodelje-
vanju neprofitnih stanovanj v najem.

2.2.

Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stano-
vanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v letu 2008 ne 
presegajo v točki 2.3. za listo B določenih odstotkov od 
povprečne neto plače v državi, ki je v letu 2008 znašala 
899,90 EUR;
Glede na višino dohodka gospodinjstva, kot je razvidno v toč-
ki 2.3., prosilci kandidirajo ali za stanovanja po listi A – (opro-
ščeni plačila lastne udeležbe in varščine) ali za stanovanja po 
listi B –(zavezani za plačilo lastne udeležbe in varščino).

Velikost 
gospodinjstva

LISTA  A LISTA B

% Meja dohodka % Meja dohodka

1-člansko 90 % do 809,91 € od 90 % do 200 % nad 809,91 € do 1.799,80 €
2-člansko 135 % do 1.214,86 € od 135 do 250 % nad 1.214,86 € do 2.249,75 €
3-člansko 165 % do 1.484,83 € od 165 do 315 % nad 1.484,83 € do 2.834,68 €
4-člansko 195 % do 1.754,80 € od 195 do 370 % nad 1.754,80 € do 3.329,63 €
5-člansko 225 % do 2.024,77 € od 225 do 425 % nad 2.024,77 € do 3.824,57 €
6-člansko 255 % do 2.294,74 € od 255 do 470 % nad 2.294,74 € do 4.229,53 €

2.3.

Prosilci za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem se ločijo na prosilce, ki so glede na višino dohodka gospodinjstva 
oproščeni plačila lastne udeležbe in varščine – lista A in na prosilce, ki so zavezani k plačilu lastne udeležbe in  varščine 
– lista B.

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nadaljuje na listi A s prištevanjem po 20 odstotnih točk, na 
listi B pa s prištevanjem 25 odstotnih točk.
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Število članov 
gospodinjstva

Vrednost drugega premoženja, ki 
ne sme presegati 40% vrednosti 
primernega stanovanja

1-člansko 15.154,85 EUR 

2-člansko 18.522,60 EUR

3-člansko 23.574,21 EUR 

4-člansko 27.615,51 EUR 

5-člansko 31.993,58 EUR 

6-člansko 35.361,32 EUR 

Opomba: Kot osnova za določitev vrednosti primernega 
stanovanja se upošteva stanovanje, točkovano s 320 toč-
kami, vrednost točke 2,63 EUR in površina stanovanja v 
povezavi s številom uporabnikov stanovanja, slednje v viši-
ni gornjih razponov, predvidenih za stanovanja s plačilom 
lastne udeležbe in varščine.
 

II. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE 
STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH RAZMER 
PROSILCEV

3.1.

Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih sta-
novanj v najem bo sestavljena na podlagi kriterijev, ki jih 
določa Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v 
najem.
Poleg kriterijev iz prejšnjega odstavka, se v skladu s 6. 
členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj 
v najem upoštevajo še naslednje prednostne kategorije 

PREDNOSTNE KATEGORIJE 
PROSILCEV             

LISTA 
A

LISTA 
B

1. mlade družine, mladi 100 100
2. invalidi in družine z invalidnim 
članom 60 60

3. državljani z daljšo delovno 
dobo, ki so brez stanovanja ali 
podnajemniki (moški 13 let, ženske 
12 let)

60 60

4. žrtve družinskega nasilja 60 60

DODATNI POGOJI LISTA 
A

LISTA 
B

5. stalnost bivanja prosilca na 
območju Občine Dobrna (Upošteva 
se čas do objave razpisa, v primeru 
prekinitve stalnega bivanja v Občini 
Dobrna, se leta stalnega bivanja v 
Občini Dobrna seštevajo.)

•	 za bivanje od 5 do 10 let 10 10

•	 za bivanje nad 10 do 15 let 20 20

•	 za bivanje nad 15 do 20 let 30 30

•	 za bivanje nad 20 let 40 40
6. Izobrazba udeleženca razpisa in 
njegovega zakonca oz. partnerja 
(najmanj visoka izobrazba), 
v kolikor ima udeleženec razpisa ali 
njegov zakonec oz. partner vpisan 
ali dokončan podiplomski študij še 
dodatno 

40

20

40

20

2.4.

Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 
morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje 
splošne pogoje:
- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni naje-

mnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen 
čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik 
drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne pre-
sega vrednosti 40% primernega stanovanja, razen če je 
stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu oddana v 
najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino;

- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni la-
stnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti 
primernega stanovanja:

- da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofi-
tnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz 
prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter mo-
rebitne stroške sodnega postopka.

Glede na število članov gospodinjstva vrednost drugega 
premoženja ne sme presegati naslednjih zneskov:

prosilcev: mlade družine in mladi, invalidi in družine z in-
validnim članom, državljani z daljšo delovno dobo, ki so 
brez stanovanja ali podnajemniki, žrtve družinskega nasilja 
(eventualno: ter prosilci, ki so glede na poklic ali dejav-
nost, katero opravljajo, pomembni za občino). 
Skladno z določili 4. člena Pravilnika o dodeljevanju ne-
profitnih stanovanj v najem, razpisnik določa še dodatne 
pogoje in sicer: 

- stalnost bivanja v Občini Dobrna,
- izobrazba prosilca in njegovega zakonca oziroma par-

tnerja.

Točkuje se izobrazba prosilca in izobrazba njegovega 
zakonca oziroma partnerja, točke se seštevajo. V zvezi s 
stalnim bivanjem v Občini Dobrna se upošteva čas do 
objave razpisa. V primeru prekinitve stalnega bivanja v 
Občini Dobrna, se leta stalnega bivanja v Občini Dobrna 
seštevajo.

3.2.

Prednostne kategorije prosilcev in dodatni pogoji se za 
posamezno listo A oziroma listo B točkujejo z naslednjo 
višino točk:
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Opomba: Prednostne kategorije upravičencev se točku-
jejo v razponu od 50 do 150 točk, točke, ki jih je mogo-
če doseči z dodatnimi pogoji, pa ne smejo presegati 112 
točk.

III. LASTNA UDELEŽBA IN VARŠČINA

Lastna udeležba so vračljiva denarna sredstva najemnika, 
namenjena za pridobivanje neprofitnih stanovanj v lasti 
najemodajalcev. Višina lastne udeležbe lahko znaša največ 
10% vrednosti neprofitnega stanovanja, pri čemer se vre-
dnost določa na podlagi in skladno z določili Pravilnika o 
merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanj-
skih stavb, brez vpliva lokacije.

Pogoje v zvezi z morebitnim plačilom in vračilom lastne 
udeležbe uredita uspeli prosilec in lastnik stanovanja s po-
sebno pogodbo.

Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi 
najemnika iz stanovanja potrebna za vzpostavitev stano-
vanja v stanje ob vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe 
stanovanja. Višina varščine znaša tri mesečne najemnine 
za stanovanje, ki se dodeljuje v najem. Varščina se vrne ali 
poračuna ob prenehanju najemnega razmerja.

Lastno udeležbo in varščino so zavezani plačati upravi-
čenci, katerih dohodek presega mejo določeno v 9. členu 
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem 
(upravičenci po listi B), pred oddajo stanovanja v najem. 
Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom varščine 
se opredelijo v odločbi in najemni pogodbi.     
IV. RAZPISNI POSTOPEK

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev nepro-
fitnih stanovanj v najem, dvignejo obrazec vloge, s ka-
terim se prijavijo na razpis od 08.06.2009 do vključno 
26.06.2009, v tajništvu OBČINE DOBRNA, Dobrna 19, 
3204 Dobrna, ali pa si vlogo natisnejo sami s spletne stra-
ni Občine Dobrna: www.dobrna.si. 
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso 
v višini 3,55 EUR za vlogo in 14,18 EUR za izdajo odločbe 
po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih 
taksah (Ur. list RS, št. 42/07-UPB3 in 126/07), kar znaša 
17,73 EUR. Upravno takso v znesku 17,73 EUR se nakaže 
s plačilnim nalogom na transakcijski račun za plačilo takse 
številka: 01355-5550309108, Sklic: 11 76546-7111002-
2007- Občinske upravne takse, katerega fotokopijo se 
nalepi na vlogo.
Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko 
zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahteva-
ne kriterije po 25. členu Zakona o upravnih taksah, s tem 
da status dokažejo s pravnomočno odločbo Centra za 
socialno delo ali drugimi dokazili. 
Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi bo 

razpisnik sprejemal od 08.06.2009 do vključno 
26.06.2009, in sicer v ponedeljek, sredo in petek od 
8.00 do 12.00 ure, v sredo tudi od 13.00 do 16.00.
Vloge oddajo prosilci s priporočeno poštno pošilj-
ko ali oddajo osebno na naslov: Občina Dobrna, 
Dobrna 19, 3204 Dobrna. Za osebno prejete vloge 
bo izdano potrdilo o prejemu vloge.

Šteje se, da se je prijava pravočasna, če je bila zadnji dan 
roka za oddajo prijav (26.06.2009) oddana na pošto s pri-
poročeno pošiljko ali do 12.00 ure (26.06.2009) oddana v 
tajništvu Občine Dobrne.
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlo-
go v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. 
Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, 
oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom za-
vržene.

K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem mora-
jo prosilci priložiti naslednje listine navedene pod tč. 1., 2. 
in 3., druge listine pa, če se nanašajo na njihov primer in/
ali na njihovi podlagi uveljavljajo dodatne točke:
1. izjavo o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in prejem-
kih ter nazivih njihovih izplačevalcev, za koledarsko leto 
pred razpisom;
2. dokazila o vseh izplačanih neto plačah v letu razpisa, 
če v preteklem koledarskem letu pred razpisom ni imel 
dohodkov iz delovnega razmerja;
3. izjavo o premoženjskem stanju, skladno s prvim odstav-
kom 3. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stano-
vanj v najem;
4. najemno oziroma podnajemno pogodbo, če prosilec ne 
živi pri starših ali sorodnikih;
5. dokumentacijo o trajni vezanosti na uporabo invalid-
skega vozička ali o vezanosti na trajno pomoč druge ose-
be, v kolikor gre za invalida po tretjem odstavku 3. člena  
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem;
6. izjavo o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec 
že imel v najemu neprofitno stanovanje.
7. potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega zakonske-
ga ali izvenzakonskega partnerja oziroma drugega družin-
skega člana (izda Zavod RS za zaposlovanje);
8. dokazilo o zadnji plačani najemnini oziroma podnaje-
mnini;
9. dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z 
največ 110 točkami (točkovalni zapisnik) 
10. utesnjenost v stanovanju – v kolikor gre za prosilca, ki 
stanuje pri starših ali sorodnikih, se upošteva izjava prosil-
ca o površini dela stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki jo 
ima prosilec v uporabi oziroma v souporabi;
11. kopijo poročnega lista oziroma notarsko overjene iz-
jave o obstoju izvenzakonske skupnosti;
12. kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za vsakega 
otroka;
13. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 
let;
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14. zdravniško potrdilo o nosečnosti;
15. odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev 
in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih 
razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so ra-
zlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere);
16. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka 
(samohranilec) – potrdilo, da je preživnina neizterljiva 
oziroma odločbo o prejemanju preživnine iz preživnin-
skega sklada;
17. potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov 
ožji družinski član, ki bo z njim stalno prebival, gibalno ovi-
rana oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega vozička 
ali trajno pomoč druge osebe;
18. dokazilo o invalidnosti I. kategorije (odločba Centra za 
socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje oziroma Zavoda za zaposlovanje);
19. izvid osebnega zdravnika, s katerim se dokazujejo traj-
na obolenja prosilca ali družinskih članov, pogojena s sla-
bimi stanovanjskimi razmerami;
20. odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše 
polnoletne osebe glede na zmerno, težjo ali težko dušev-
no ali težko telesno motnjo ali izvid in mnenje speciali-
stične pediatrične službe;
21. strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih 
in nevladnih organizacij (materinski domovi, zatočišča - 
varne hiše, zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih de-
janj), ki nudijo ženskam in ženskam z otroki psihosocialno 
pomoč ob nasilju;
22. odločbo o statusu žrtve vojnega nasilja;
23. izjavo o sodelovanju na prejšnjih razpisih.

Prosilec in polnoletni člani gospodinjstva lahko razpisni-
ku s pooblastilom dovolijo pridobivanje, vpogled, prepis, 
izpis ali kopiranje njihovih osebnih podatkov iz uradnih 
evidenc in zbirk osebnih podatkov pri vseh upravljalcih 
zbirk osebnih podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, ter 
občutljivih osebnih podatkov. V tem primeru morajo vlogi 
priložiti ustrezne pisne izjave.

Najemodajalci neprofitnih stanovanj pridobijo v skladu 
s prejšnjim odstavkom potrdila o državljanstvu, potrdi-
la o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva 
od pristojnih državnih organov, podatke o obdavčljivih in 
neobdavčljivih dohodkih ter prejemkih pa iz obstoječih 
zbirk podatkov.

Podatke, ki se štejejo za davčno tajnost, pridobijo naje-
modajalci neprofitnih stanovanj za prosilca in polnole-
tne člane gospodinjstva iz dokončnih odločb o odmeri 
dohodnine, iz drugih dokončnih odločb davčnega organa 
in iz davčnih obračunov. Iz navedenih dokumentov lahko 
najemodajalci neprofitnih stanovanj pridobijo podatke o 
davčni številki, o vzdrževalnih družinskih članih, o dohod-
kih davčnih zavezancev, o stroških upoštevanih pri uvelja-
vljanju davčne osnove, o obveznih prispevkih za socialno 
varnost, podatke o znižanjih in olajšavah, ki se upoštevajo 

pri obračunu akontacije dohodnine ter od dohodkov iz 
kmetijstva in od dohodkov iz dejavnosti, če davčni or-
gan s temi podatki razpolaga. Najemodajalci neprofitnih 
stanovanj v tem odstavku navedene podatke pridobivajo 
od davčnega organa v skladu z zakonom, ki ureja davčni 
postopek.

Na zahtevo najemodajalca upravljavci zbirk podatkov 
brezplačno posredujejo vse podatke o obdavčljivih in 
neobdavčljivih dohodkih in prejemkih za preteklo kole-
darsko leto pred letom razpisa za prosilca in polnoletne 
člane gospodinjstva, navedene v vlogi za pridobitev nepro-
fitnega stanovanja.

Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti 
starejša od 30 dni od objave razpisa.

Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču 
in številu članov gospodinjstva bo pridobil razpisnik nepo-
sredno od pristojnega državnega organa.

Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku 
razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača. 

V. SPLOŠNE DOLOČBE

Strokovna služba razpisnika bo preverjala pravočasnost 
prispelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje stanovanj-
ske razmere prosilcev.

Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo proučila utemeljenost 
pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, po-
trebnih za oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofi-
tnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravijo 
pri pristojnih organih in organizacijah ter posameznikih.

Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi 
ogledajo. V primeru ogleda se ta opravi nenapovedano in 
le pri tistih udeležencih, ki bodo na podlagi predložene 
listinske dokumentacije zbrali največje število točk glede 
na število razpisanih stanovanj.
 
Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa 
uvrščeni na prednostno listo in sicer po številu zbranih 
točk. Če se na prednostni vrstni red uvrstijo udeleženci 
razpisa z enakim številom točk glede na oceno stanovanj-
skih in socialnih razmer, ki so določene v obrazcu, imajo 
prednost pri dodelitvi neprofitnega stanovanja tisti, pri 
katerih predstavlja višina najemnine za primerno stanova-
nje večji delež v družinskem dohodku. 

Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi 
oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev v 
roku 6 mesecev po zaključku javnega razpisa. Če se posa-
mezni udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo, se lah-
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ko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritoži. Pritožbo 
naslovi na razpisnika. O pritožbi odloči v 2 mesecih po 
prejemu popolne pritožbe župan občine, v kateri ima pri-
tožnik stalno prebivališče. Odločitev župana o pritožbi je 
dokončna.

Po rešitvi pritožb se javno objavi seznam upravičencev, ki 
jim bodo zagotovljena stanovanja. Z uspelimi upravičenci 
bodo sklenjene najemne pogodbe za nedoločen čas in z 
neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, ki neupravi-
čeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje, ali ki se na 
ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se 
črta iz seznama upravičencev.
 

Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik ponov-
no preveril, če uspeli upravičenec še izpolnjuje pogoje 
in merila za dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. 
V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, zaradi kate-
rih uspeli upravičenec ne izpolnjuje pogojev in meril tega 
razpisa, lahko razpisnik postopek obnovi in prosilca črta 
iz seznama upravičencev.

Vse informacije lahko dobite osebno na sedežu Občine 
Dobrna, med uradnimi urami: ponedeljek 8.00 – 12.00 
ure, sreda 8.00-12.00 in 13.00-16.00 ure, petek 8.00-
12.00 ure, na telefonski številki 03/780-10-53 ali na naslo-
vu http://www.dobrna.si.

Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) ter
v skladu z določbami Pravilnika 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 2009 za dodatke za opremo, založništvo in 

izobraževanje ter izredne dosežke

1. Pravico za pridobitev sredstev za letne programe lju-
biteljskih kulturnih dejavnosti imajo upravičeni nosilci in 
izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo na-
slednje 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 dejavnost; 

• kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in sre-
dnješolske populacije ter kulturna dejavnost študen-
tov – vse le v delu, ki presega šolske vzgojno-izobra-
ževalne programe; 

• udeležba na območnih, medobmočnih in državnih sre-
čanjih; 

• 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. 
  
Osnovna dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev in sku-

pin se sofinancira le pod pogojem, da rezultate svojega 
dela predstavijo širši javnosti vsaj petkrat letno:

• trikrat brezplačno nastopijo, razstavijo za Občino Do-
brna; 

• pripravijo eno samostojno prireditev, razstavo ali pro-
jekt;

• najmanj enkrat letno sodelujejo na območnih revijah 
ali prireditvah, kolonijah ali razstavah;

• udeležijo se vsaj enega strokovnega izobraževanja.

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in in-
vesticije v prostor za kulturno dejavnost in spomeniško 
varstvo.

3. Programi bodo sofinancirani v skladu s pogoji in merili 
Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 
v Občini Dobrna (Ur. l. RS, št. 32/05, 113/07) in Letnim 
programom kulture Občine Dobrna za leto 2009.

4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 2.440,00 
EUR in sicer za dodatke za opremo 1.140,00 € in za izre-
dne dosežke 1.300,00 €.

5. Predlagatelji programov podajo svoje prijave na predpi-
sanem obrazcu, ki ga dvignejo v tajništvu Občine Dobrna. 
Obrazci bodo na voljo tudi na spletni strani http://www.
dobrna.si. Vse dodatne informacije o razpisu dobijo zainte-
resirani na Občini Dobrna, po tel. 03/780-10-64 pri Bog-
dani Mešl v času uradnih ur ali na e-mail: bogdana.mesl@
dobrna.si.
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6. Prijave podajo osebno ali pošljejo po pošti v zaprti ku-
verti na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobr-
na. Na kuverti mora biti vidno označeno: »JAVNI RAZPIS 
KULTURA 2009 – NE ODPIRAJ!« Upoštevane bodo le 

prijave na predpisanih obrazcih, ki bodo prispele na sedež 
občine najkasneje do 5. 7. 2009. Nepravočasne prijave ne 
bodo obravnavane.
       

Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu – UPB (Uradni 
list RS, št. 51/06), Odloka o proračunu Občine Dobrna 
za leto 2009 (Uradni list RS, št. 119/08) in Pravilnika o 
dodeljevanju državnih pomoči v Občini Dobrna (Uradni 
list RS, št. 71/07, 24/08) Občina Dobrna objavlja 

JAVNI RAZPIS
o dodeljevanju pomoči de minimis na področju 

kmetijstva in podeželja v
Občini Dobrna v letu 2009

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 
finančnih sredstev iz proračuna Občine Dobrna 
v skupni višini 13.535 EUR v letu 2009 po shemi 
državnih pomoči v kmetijstvu št. št. M002-1358570-
2007, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 
za subvencioniranje naslednjih ukrepov:
1) naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji 

v Občini Dobrna;
3) naložbe za  opravljanje storitev in trženje proizvodov 

ter storitev s kmetij na območju Občine Dobrna.

2 . UPRAVIČENCI

Upravičenci po ukrepih:
- 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 imajo v lasti ali zakupu kmetijska 
zemljišča, v katera vlagajo in ležijo na območju Občine 
Dobrna (za ukrep št. 1, 3).

Kmetijska gospodarstva, ki so jim bila v letu 2009 že 
odobrena sredstva na področju ukrepa 1 in 3, niso 
upravičena do sofinanciranja po tem javnem razpisu.

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

3. UKREPI, SPLOŠNI POGOJI UPRAVIČENOSTI, 
UPRAVIČENI STROŠKI, BRUTO INTENZIVNOST 
POMOČI, POTREBNA DOKUMENTACIJA 

UKREP ŠT. 1: Naložbe za opravljanje dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji. 
Višina razpisanih sredstev znaša 10.500 EUR.

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

razpisa in prijavnega obrazca;
•	 upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za 

opravljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno 
zakonodajo 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 sredstev 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 zavezanec;

•	 dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne 
dejavnosti 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 varstvu okolja; 

•	 investicija mora biti zaključena pred izplačilom 
sredstev;

•	 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 € bruto, v 
kateremkoli 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 30.10.2009, računov z datumom po 
30.10.2009 komisija ne bo upoštevala. Upravičeni 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, 
zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa, zelišč … ).

b) Turizem na kmetiji.
c) Dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na 

kmetiji.
d) Pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih 

virov na kmetiji.
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e) Naložbe za urejanje gozdnih zemljišč.
f) Kompostiranje 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 EUR, najvišji znesek pa 
3.500 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.

Potrebna dokumentacija:
•	 vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti 

predložena v skladu z zahtevami tega razpisa in 
prijavnega obrazca za posamezno pomoč; 

•	 vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha 
primerljivih zemljišč, razen v primeru predelave 
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 izjavo, da bo registriral dopolnilno 
dejavnost najpozneje 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 investicija.

UKREP ŠT. 3: Naložbe za opravljanje storitev in trženje 
proizvodov in storitev s kmetij.
Višina razpisanih sredstev znaša 3.035 EUR. 

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

razpisa in prijavnega obrazca;
•	 upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za 

opravljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno 
zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za 
opravljanje dopolnile 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 zavezanec;

•	 dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne 
dejavnosti 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 

sredstev;
•	 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 € bruto, 
v  kateremkoli 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. 2009, računov z datumom 
po 30. 10. 2009 komisija ne bo upoštevala. Upravičeni 
stroški so vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta, 
nakupom nove opreme, promocijo in splošni stroški, ki so 
namenjeni sofinanciranju:

a) Neposredne prodaje kmetijskih proizvodov na 
kmetijah ali izven kmetij.

b) Storitvam s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, 
opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v 
najem.

c) Izobraževanja na kmetijah, povezanim s 
kmetijsko, 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. Najmanjši 
znesek dodeljene pomoči je 200 EUR, najvišji znesek pa 
3.500 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Potrebna dokumentacija:
•	 vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti 

predložena v skladu z zahtevami tega razpisa in 
prijavnega obrazca za posamezno pomoč; 

•	 izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme 
in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna 
institucija;

•	 ponudba oziroma predračun za nameravano investicijo;
•	 dokazilo o registraciji dopolnilne dejavnosti;
•	 potrdilo o plačanih davkih;
•	 obrazec D lastnika zemljišč za neposredna plačila 

za leto 2009 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja 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 investicija.

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.
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Odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji bodo o izidu javnega 
razpisa pisno obveščeni v roku 15 dni od potrditve predloga 
upravičencev. Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe, kjer 
bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. Pri 
postopku dodeljevanja sredstev se uporabljajo 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 
razpisa.

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 dodeljevanju državnih pomoči v Občini 
Dobrna, mora prejemnik sredstev vrniti v celoti s 
pripadajočimi priznanimi obrestnimi merami, ki jih določa 
Pravilnik o priznani obrestni meri (Uradni list RS, št. 
141/2006, 52/2007). 

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 
rubriko občina in javni razpisi. Dodatne informacije lahko 
dobite 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 podatkov iz uradnih 
evidenc.

7. NAČIN IN ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG

Rok za dostavo vloge je: 14. 7. 2009. 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 uradnih 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 Dobrna, 
Dobrna 19, Dobrna, ali pa se pošljejo po pošti na naslov: 
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, v kuvertah, 
opremljenih z naslovom pošiljatelja in označene z 
oznako: »NE ODPIRAJ – RAZPIS KMETIJSTVO 
2009- UKREP ŠT.____«.

 Župan Občine Dobrna: 
Martin Brecl

KOMUNALA IN OKOLJE

Informacija občanom o pripravi 
novega Občinskega prostorskega 
načrta Občine Dobrna

Po dokončnem sprejetju krovne zakonodaje s področja 
prostorskega načrtovanja je Občina Dobrna v lanskem letu 
intenzivno pristopila k pripravi občinskih prostorskih ak-
tov Občine Dobrna. Novi prostorski dokumenti bodo na-
domestili trenutno veljavni prostorski plan ter vse veljavne 
prostorsko ureditvene pogoje na območju Občine Dobrna. 
Pripravo novih prostorskih aktov vsem občinam nalaga nova 
zakonodaja s področja urejanja prostora, in sicer dve leti po 
uveljavitvi zakona. 
Vloga Občine Dobrna pri pripravi prostorskih aktov je, da 
postopke priprave prostorskih aktov, ob pomoči Ministr-
stva za okolje in prostor, ustrezno vodi in v prostorske akte 

vključuje svoje razvojne potrebe, ki so v največji meri uskla-
jene z željami občanov. 
Vezano na sprejemanje novega prostorskega plana vas že-
limo seznaniti o novostih, ki jih prinaša nova zakonodaja. 
Želimo vas obvestiti, da bodo spremembe predvsem na ob-
močju razpršene gradnje. Razpršeni objekti na podeželju, ki 
ne predstavljajo kmetij ali večjih skupin objektov, bodo po 
novi zakonodaji evidentirani le kot fondus objekta, parcela 
okoli objekta ne bo več opredeljena kot stavbna, in tako ne-
kateri lastniki ne bodo imeli več takšnih možnosti gradnje, 
kot jim to dopušča sedanja zakonodaja in sedaj veljavni Pro-
storski plan Občine Dobrna. Imeli bodo le možnost rekon-
strukcije in adaptacije legalno zgrajenega objekta. Prav tako 
bodo spremembe veljale za parcele na območju razpršene 
gradnje, ki so po trenutno veljavnem prostorskem planu 
kategorizirane kot nezazidana stavbna zemljišča, po novem 
prostorskem planu pa bodo prešle v kmetijska zemljišča. Iz 
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teh razlogov obveščamo vse lastnike takšnih objektov in ze-
mljišč, da si še v letu 2009 pridobite ustrezna dovoljenja za 
gradnjo, v kolikor imate takšne potrebe. Vse potrebne infor-
macije si lahko pridobite na Občini Dobrna. 
Javnost bo o nadaljnji pripravi občinskega prostorskega na-
črta formalno obveščena preko javnih razgrnitev in javnih 
obravnav, neformalno pa tudi preko člankov v glasilu Dobr-
čan.

Urška Vedenik

MAREC V ZNAMENJU ČISTILNIH 
AKCIJ V CELOTNI OBČINI

Druga polovica meseca marca je bila letos na Dobrni v zna-
menju čistilnih akcij. Že od triindvajsetega marca dalje so po 
različnih mestih v občini krožili kontejnerji, ki ste jih občani 
dodobra napolnili z raznimi odpadki. Veseli smo, da je skrb 
za okolje velikega pomena tudi v šoli, vrtcu, društvih in dru-
gih ustanovah v občini, ki vsako leto sodelujejo pri čiščenju 
kraja. Kot vsako leto, je bila tudi letos organizirana čistilna 
akcija po naseljih. Potekala je v četrtek, 26. marca, s pričet-
kom ob 16. uri. Kljub temu da se je pol ure pred pričetkom 
čistilne akcije ulilo kot iz škafa, se je na vnaprej določenih 
zbirnih mestih zbralo kar lepo število udeležencev. Znova se 
je izkazalo, da so tovrstne akcije potrebne, saj vsi ljudje še 
niso dovolj ozaveščeni in puščajo odpadke na mestih, ki za 
to niso primerna. Po dveh urah smo se udeleženci vseh za-
selkov zbrali na Novem gradu, kjer smo evidentirali zbrano 
količino odpadkov. Lahko rečemo, da je čistilna akcija dobro 
uspela, saj so bili kontejner in vsa mesta, namenjena zbranim 
odpadkom, polni do zadnjega kotička.  Malce smo poklepe-
tali in se okrepčali, nato pa smo se podali vsak na svojo pot. 
Seveda smo si obljubili, da se na čistilni akciji srečamo spet 
prihodnje leto. 

Udeleženci čistilne akcije

DELOVNO-ČISTILNA AKCIJA 
CESTE NA KLANCU 
(DOLŠEK-ŽEBLJAR)

Ker je naša cesta zaradi konfiguracije terena kar zahtevna in 
nevarna, se vsako leto združimo in s skupnimi močmi. 
pometemo ter očistimo cesto, in si tako zagotovimo varnej-
šo vožnjo pa tudi hojo.

Vendar pa brez organizacije akcije, ki jo vsako leto priredi g. 
Dobovičnik, Branko, in sodelovanjem sokrajanov, ne bi bilo 
mogoče izpeljati. Zato hvala Branku in vsem ostalim, ki so 
sodelovali v akciji, posebna hvala tudi g. Žužku, Vikiju za po-
moč pri prevozu s traktorjem, s katerim se je s cestišča letos 
odpeljalo kar nekaj polnih prikolic zemlje iz brežin in nasipin 
ter tudi peska, ki vsako leto ostaja od zimske službe. Všeč 
pa mi je, da pri tovrstni akcijah sodelujemo prav vsi - kakor 
mladi, tako tudi tisti malo starejši. Zato prisrčna hvala vsem 
tistim, ki ste se letošnje akcije udeležili in upam, da bomo 
tudi v prihodnje združevali moči. 
Z dobro voljo, prijateljstvom in združenimi močmi se mar-
sikaj postori!

Natalija in David

Vsem udeležencem in sodelujočim se najlepše zahvaljujemo 
za udejstvovanje in dobro voljo, s katerima ste zopet doka-
zali, da si želite živeti v čistem in lepo urejenem kraju. Naj 
skrb za čisto okolje postane del vsakdanjika vseh nas. Le 
tako bomo lahko skupaj ohranili naš kraj takšen, kot si ga vsi 
želimo – lep in čist.

Marija Švent

Čistilna akcija
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V ČISTILNI AKCIJI SODELOVALI 
TUDI ČLANI LD DOBRNA

Več kot polovica od 40-ih članov lovske družine se nas je 
zbralo v sredo popoldne, 25. marca, pri ribniku v Lokovi-
ni. Razpored dela je bil že vnaprej pripravljen. Opremljeni 
z orodjem, plastičnimi vrečami in prikolicami za prevoz od-
padkov smo se razdelili v 4 skupine.
Prva je očistila okolico ribnikov, ki jih ima v najemu naša LD; 
druga se je odpeljala na lovsko kočo, da bi očistila ožjo in 
širšo okolico koče in strelišča za umetne golobe; tretja je 
pobrala vse, kar je bilo odvrženega ob cesti naselja Loka pri 
Dobrni; četrta pa je odšla v del lovišča Črnova, ki leži že v 
Občini Velenje, z njim pa gospodari LD Dobrna.
Sonce je zašlo, ko smo nabrani odpadni material odložili pri 
kontejnerju na Novem gradu v Lokovini in se malo odžejali. 
Čistilna akcija v tednu od 23. do 27. marca, ki jo organizira 
Občina Dobrna, je tudi po naseljih naletela na dober odziv. 
Kaj bi lahko rekli o stanju na področju varstva okolja v Obči-
ni Dobrna? Večjih črnih odlagališč ni več. K temu pripomore 
organiziran tedenski odvoz odpadkov na področju celotne 
občine. 

 Skupina članov LD Dobrna po končani čistilni akciji

Člani LD Dobrna bomo še naprej opozarjali na vse nega-
tivne pojave v lovišču, obenem pa skrbeli, da bodo objekti 
(ribniki, lovska koča, visoke preže, grmišča za divjad in lovske 
steze), ki jih ima v upravljanju LD, dobro vzdrževani. Toliko 
bolj zato, ker slikovito okolico Dobrne radi obiskujejo turi-
sti, planinci in pohodniki. Že vrsto let pa naše lovišče obisku-
jejo tudi lovski gostje iz tujine, ki po končanem lovu koristijo 
usluge, ki jih ponujajo Terme Dobrna. 
     Anton Mogu

RCERO Celje - odgovorno ravnanje z odpadki

Včasih smo bili prepričani, da se ži-
vljenjska pot odpadkov zaključi na 
odlagališču, zato smo jih odlagali v 
skupen koš za smeti. Pomembno 
spremembo je prinesla ugotovi-
tev, da lahko odpadke predelamo 
in jih uporabimo kot vir surovin za 
izdelavo novih izdelkov. Seveda pa 
je gospodarno ravnanje z odpad-
ki mogoče le v sodobnem centru 
za ravnanje z odpadki, kakršnega 
smo vzpostavili v Bukovžlaku pri 
Celju. Zaradi zahtevnosti in obse-
žnosti projekta je bila gradnja raz-
deljena na dve fazi. Partner tega 
pomembnega projekta je tudi 
Občina Dobrna, saj se zavedamo 
pomena ekološko sprejemljivega 
ravnanja z odpadki za ohranjanje 
naravnih virov in varovanje okolja.  

Cilj izgradnje Regionalnega centra za 
ravnanje z odpadki (RCERO) Celje je, 
da za prebivalce Občine Dobrna in 
ostalih 23 občin, ki sodelujejo pri pro-
jektu, uresničimo dolgoročne cilje na 
področju ravnanja z odpadki. Del sred-

stev za izgradnjo centra so zagotovile 
občine same, del sredstev pa pridobile 
iz Kohezijskega sklada Evropske uni-
je ter okoljskih dajatev Ministrstva za 
okolje in prostor.

Objekti RCERO Celje

Proces izgradnje objektov, ki bodo 
omogočali ekološko sprejemljivo ravna-
nje z odpadki, je bil razdeljen v dve fazi.

V prvi fazi so bili zgrajeni:
- kompostarna za biorazgradljive od-

padke, kjer poteka priprava in raz-
gradnja kompostne mešanice ter 
zorenje komposta;

- sortirnica ločeno zbranih frakcij, kjer 
ločeno zbrane surovine (plastika, pa-
pir, karton, steklo in kovine) še doda-
tno presortirajo;

- demontaža kosovnih odpadkov, v 
kateri iz kosovnih odpadkov izločijo 
uporabne sekundarne surovine;

- odlagališče preostanka odpadkov, ki 
jih ni mogoče snovno predelati.

Objekti druge faze: 
- objekt za mehansko-biološko ob-

delavo odpadkov, v katerem po me-
hanski in biološki obdelavi odpadkov 
nastane gorivo za toplarno;  

- Toplarna Celje, kjer poteka energij-
ska izraba lahke frakcije preostanka 
komunalnih odpadkov (proizvodnja 
toplotne in električne energije).

V objektih RCERO Celje večino odpad-
kov snovno in energetsko predelajo, kar 
omogoča, da na odlagališču preostanka 
odpadkov konča čim manjša količina 
odpadkov. 

Skrb za okolje

Objekti RCERO Celje so zgrajeni skla-
dno z vsemi okoljevarstvenimi predpisi 
in standardi ter zagotavljajo čim manjše 
vplive na okolje: 
- odlagališče preostanka odpadkov je 

v celoti prevlečeno z nepropustno 
folijo, ki preprečuje pronicanje izce-
dnih vod v podtalnico; 
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- zrak iz kompostarne, sortirnice in 
objekta za mehansko-biološko ob-
delavo odpadkov je speljan preko 
biofiltrov in se pred izpustom očisti;

- odpadne vode iz objekta za mehan-
sko-biološko obdelavo odpadkov so 
pred izpustom v okolje očiščene na 
lastni čistilni napravi;

- mehansko-biološka obdelava odpad-
kov prispeva k zmanjšanju biološke 
aktivnosti odpadkov na deponiji.

 
Zaključna faza obdelave odpadkov v to-

plarni dodatno prispeva k:
- zmanjšanju količine končno odlože-

nih odpadkov na deponiji,
- reševanju problema blata iz komu-

nalne čistilne naprave,
- izkoriščanju toplote in pridobivanju 

električne energije. 

Postopki in procesi v RCERO Celje

 

Ločeno zbrani 
odpadki (papir, 
kovina, steklo) 

Preostanek mešanih 
komunalnih odpadkov Biološki 

odpadki 

Mehansko-biološka 
obdelava odpadkov 

Sortirnica 

Kompostarna

Odlagališče 
preostanka odpadkov 

Lahka 
frakcija 

Težka 
frakcija 

Toplarna Celje 

Električna in toplotna 
energija 

Trg 

Ostanki (pepel, 
žlindra) 

 
Trg 

Ravnajmo odgovorno in ločujmo!

Učinkovito ravnanje z odpadki je mogoče le, če tudi posamezniki ravnamo z odpadki odgovorno. To pomeni, da:
- doma ločujemo papir, steklo, plastiko, kovine ter drugo embalažo;
- ločeno oddajamo odpadke v zabojnike na ekoloških otokih;
- ločeno oddajamo biološke odpadke, če imamo to možnost, ali doma pripravimo kompostni kup;
- v zbirni center oddajamo nevarne odpadke in druge odpadke, ki ne sodijo na ekološki otok;
- sodelujemo v akcijah odvoza kosovnih odpadkov.

Kaj lahko odložimo v posamezne zabojnike?

Embalažo tetrapak oddamo na ekološke otoke v zabojnike, ki so opremljeni z napisom 'embalaža'.

Več o ločevanju in odlaganju odpadkov, ekoloških otokih, zbirnih centrih in projektu RCERO Celje najdete na www.simbio.si.

VRSTA 
ODPADKOV DA NE

papir in karton časopisi, revije, zvezki, knjige, reklamna sporočila, papirna in 
manjša kartonska ovojna embalaža ter drugi papirni izdelki

plastificiran ovojni papir, tapete, embalaža tetrapak

steklo
steklenice in vsa druga steklena embalaža, npr. kozarci za 
konzerviranje, male stekleničke za parfume  in kozmetiko, 
druge votle steklene posode

avtomobilsko steklo, okensko steklo, porcelan, kovinski 
pokrovi steklene embalaže, ogledala, zamaški, pokrovi, 
žarnice, okensko steklo

plastika
plastenke in ostala odpadna plastika, npr. embalaža iz plastičnih 
mas (PE, PET, PVC), plastenke, plastični kozarci, plastične vreče, 
lončki od jogurta, prazna embalaža margarine itd.

papir, karton, kovine, steklo in ostala plastika, ki ni 
namenjena embalaži (otroške igrače, talne obloge itd.)

kovina

očiščene pločevinke, očiščene konzerve, pločevinke pijač, 
pločevinasta posoda  (ponve, lonci), pločevinaste igrače, 
alu folija, vsi drugi majhni kovinski odpadki (baker, cink, 
aluminij, bela pločevina itd.), kovinski zamaški

večje gospodinjske naprave, pohištvo, smuči; veliki 
odpadki, ki  jih zaradi njihove velikosti ali teže 
ni mogoče odložiti v običajne zabojnike

biološki odpadki

kuhinjski odpadki (zelenjava, sadje, olupki, ostanki solate, 
lupine, ostanki mesa in mesnih izdelkov, ...), kavna gošča ter 
kavni in čajni filtri, ostanki hrane iz pločevink, onesnažene 
papirne vrečke sadja in zelenjave, vrtni odpadki (cvetje, odmrle 
lončnice, pokošena trava, plevel, listje, obrezano grmičevje …)

plastična ali kovinska embalaža živil, sanitarni izdelki, 
papirnate plenice, olja in maščobe, mleko, jogurti in 
siri, iztrebki malih živali, kamenje, 
drugi leseni odpadki (žagovina, lesni sekanci, lubje, veje 
dreves in grmovja)
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LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA »OD POHORJA DO BOHORJA« 
AKTIVNO PRISTOPILA K IZVAJANJU PROGRAMA LEADER

Območje sedmih občin v okviru delu-
joče Lokalne akcijske skupine »Od Po-
horja do Bohorja« že izvaja aktivnosti, 
s katerimi bo upravičeno do koriščenja 
evropskih sredstev, saj je v prvem letu 
delovanja izbralo sedem projektov, ka-
terih glavni cilj je predvsem promocija 
podeželja, oživitev dediščine ter razvoj 
turizma na podeželju.

V okviru projektov za leto 2008 v sku-
pni vrednosti 218.705,00 €, ki se že ak-
tivno izvajajo ter za katere bo območje 
pridobilo 96.855,00 € iz naslova ukre-
pov Leader za izvajanje projektov, se 
bo uredila Guzajeva tematska pot, po-
hodne poti na Dobrni, vzpostavila tržni-
ca v Vitanju ter v Slovenskih Konjicah, 
uredila Vodovnikova zbirka v Skomar-
ju, nadgradil skupni podeželski spletni 
portal Podeželje.com, vzpostavila mre-
ža mladinskih koordinatorjev in bodo 
izvedeni manjši mladinski projekti po 
krajevnih skupnostih Občine Šentjur. 
Območje se zaveda priložnosti, ki jo 
izvajanje programa Leader daje, t.j., da 
samo odloča o prioritetnih aktivnostih 
glede na obstoječe potrebe, ki jih bo z 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

lastnimi zmožnostmi tudi realiziralo, ter 
si s tem vzpostavilo trdno osnovo, ki bo 
omogočala nadaljnji trajnostni razvoj 
tega podeželskega območja. Tudi za leto 
2009 je z javnim pozivom, na katerega 
so se lahko prijavili predstavniki različ-
nih ciljnih skupin, ki so imeli izdelano 
projektno idejo, s katero bodo prispe-
vali k izvajanju lokalne razvojne strategi-
je ter njenih ciljev, izbralo 9 projektov, v 
skupni vrednosti 233.207,00 €, ki pa še 
čakajo na odobritev s strani Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
V mesecu maju pa se je že pričelo z 
zbiranjem novih projektnih idej, katerih 
izvedba bo potekala v letu 2010.

Lokalna akcijska skupina »Od Pohorja 
do Bohorja« je objavila Javni poziv za 
oddajo predlogov projektov za izvajanje 
Lokalne razvojne strategije v letu 2010 
občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slo-
venske Konjice, Šentjur, Vitanje, Zreče. 
Javni poziv je odprt do petka, 3. julija 
2009, do 13. ure.
Predmet poziva je dodelitev nepovra-
tnih sredstev za izvedbo projektov, ki 
bodo prispevali k razvoju podeželja ter 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

STROKOVNA EKSKURZIJA LAS 
»OD POHORJA DO BOHORJA«

Strokovna ekskurzija Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja 
do Bohorja« je tokrat potekala po območju občin Vitanje, 
Zreče in Oplotnica, v četrtek, 21. maja 2009. Ogledali smo si 
le nekatere turistične zanimivosti in na koncu bili enotnega 

mnenja, da bi za podroben ogled vseh potrebovali več kot 
en dan.  
Ekskurzija se je pričela z jutranjim zbiranjem udeležencev v 
Šentjurju in v Slovenskih Konjicah. Območni turistični vo-
dnik, g. Damjan Fijavž, nas je spremljal in informiral o zname-
nitostih krajev na celotni poti našega izleta po območju LAS.

V Vitanju nas je sprejel župan, g. Slavko Vetrih. Najprej smo 
si ogledali Noordungovo zbirko, nato še razstavo fotografij 
kozmonavta dr. Jurija Baturina, »Srečanje z Zemljo«, o pogle-
du na naš planet z vesoljske postaje. Kmečke žene iz društva 
kmetic Lipa Vitanje so nas pogostile z domačimi dobrotami 
ob spremljavi prijetnega zvoka harmonike.
Iz Vitanja nas je pot peljala skozi prelepo neokrnjeno naravo 
Rakovca vse do Skomarja, kjer nam je dobrodošlico zaže-

k uresničevanju ciljev, zastavljenih v Lo-
kalni razvojni strategiji na območju ob-
čin od Pohorja do Bohorja.
Prijavitelji so lahko pravne in fizične 
osebe, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, 
opredeljene v javnem pozivu in pripa-
dajoči razpisni dokumentaciji.
Upravičeni stroški so stroški zaposlenih 
na projektu, materiala in storitev, nastali 
z izvedbo projekta, promocije projekta, 
prispevek v naravi javnih ali zasebnih 
upravičencev (prispevek v naravi lahko 
predstavlja do 20 % skupne vrednosti 
projekta) ter ostali splošni stroški.
Delež sofinanciranja iz naslova pristopa 
Leader je odvisen od tipa projekta. Za 
profitne projekte je delež sofinancira-
nja največ 50 %, za neprofitne projekte 
pa do 100 % upravičenih stroškov. Ne-
profitni projekti so tisti, ki nimajo nepo-
srednih finančnih učinkov.

Javni poziv in razpisno dokumentacijo 
lahko potencialni prijavitelji natisnejo s 
spletne strani las:
www.ra-kozjansko.si/las, na kateri 
najdejo tudi vse druge podatke, poveza-
ne z izvedbo javnega poziva.
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Skupinska fotografija udeležencev strokovne ekskurzije LAS, pred 
Skomarsko hišo

Na tržnici v Vitanju so nas pogostile članice Društva kmetic Lipa 
Vitanje

lel župan Občine Zreče, g. Boris Podvršnik. Pogledali smo 
si notranjost cerkvice sv. Lamberta, Vodovnikovo zbirko v 
nekdanjem župnišču in Skomarsko hišo, obe sta lep primer 
ohranjene etnološke dediščine. Vodovnikova zbirka se je 
uredila s pomočjo sredstev Leader, prav tako kmečka tržni-
ca v Vitanju – oba primera sta dober zgled priložnosti, ki jih 
prinaša pristop Leader in spodbuda udeležencem ekskurzije 
za skupno delo in sodelovanje tudi v prihodnje.

Iz Skomarja smo se peljali v Oplotnico, kjer so nas v Lešniko-
vi viničariji pogostili člani Turističnega društva Trta iz Oplo-
tnice in vsem podarili spominek kot povabilo, da se ponovno 
vrnemo v Oplotnico in si ogledamo številne zanimive točke, 
od cerkva, turističnih in vinskih poti do naravnih vrednot.

Na poti do Gorenja pri Zrečah, kjer smo s kosilom zaključili 
naše druženje v gostišču Smogavc, smo si ogledali razstavo 
»Natura 2000 in rastlinstvo Pohorja«. Po razstavi nas je vodil 
g. Gregor Kalan iz Zavoda Republike Slovenije za varstvo 
narave, Območna enota Celje.
Strokovna ekskurzija je vse udeležence še bolj povezala med 
sabo, nekaterim so se porodile nove projektne ideje in po-
kazale so se priložnosti za skupno sodelovanje pri projektih.
        

Jelena Zupanc

NAKUP DOMAČIH IZDELKOV 
OHRANJA DELOVNA MESTA

Potrebna je večja in boljša promocija kakovostnih domačih 
pridelkov in izdelkov, zato se v KGZS zavzemajo za čimprejšnjo 
oblikovanje Zakona o generični promociji. 

31. marca 2009 je v Čebelarskem domu na Brdu pri 
Lukovici potekala 4. redna seja Sveta Kmetijsko-gozdarske 
zbornice Slovenije. Na njej so med drugim imenovali Igorja 
Hrovatiča za direktorja Kmetijsko-gozdarske zbornice 
Slovenije (KGZS), predstavili akcijo Kupujmo domače ter 
spregovorili o težavah v mlečnem sektorju. 

Svet KGZS je za direktorja Kmetijsko-gozdarske zbornice 
Slovenije za mandatno dobo štirih let potrdil Igorja 
Hrovatiča. Le-ta od 15. septembra 2008 opravlja delo 
vršilca dolžnosti direktorja Kmetijsko-gozdarske zbornice 
Slovenije. »V KGZS želimo še naprej prispevati k ohranjanju in 
razvoju slovenskega kmetijstva ter poudarjati pomen kmetijstva, 
slovenske hrane in podeželskega oko lja za ka ko vost živ lje nja 
vseh pre bi val cev. Pri svojem delu se bom zavzemal, da vsak član 
KGZS začuti, da je zbor ni ca ti sta or ga ni za ci ja, preko ka te re lah ko 
uve ljav lja svo je po tre be in in te re se. Z ekipo sodelavcev Kmetijske 
svetovalne službe KGZS bomo posameznim kmetom še naprej 
nudili strokovno pomoč pri izvajanju ukrepov skupne kmetijske 
politike. Pomagali jim bomo pri prestrukturiranju ter jim stali 
ob strani pri uvajanju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Prav 
tako bomo izvajali različne aktivnosti za pomoč pri promociji 
in prodaji kmetijskih pridelkov in izdelkov. Sodelovali bomo pri 
izvajanju programa razvoja podeželja ter pomagali pri različnih 
oblikah združevanja kmetov, kmetic ter mladih na podeželju,« je 
med drugim povedal Igor Hrovatič.  

Vodstvo Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije je 
javnosti predstavilo akcijo Kupujmo domače, s katero 
želijo spodbuditi potrošnike k nakupu domačih pridelkov 
in izdelkov. Ob tem poudarjajo, da so pridelki in izdelki 
slovenskih kmetij sveži, kakovostni, varni, zdravi in okusni. 
Slovenski kmetje sodelujejo v shemah kakovosti, živila 
pridelujejo in predelujejo v skladu z uredbami in pravilniki, 
ki pomenijo izboljšanje kakovosti kmetijske pridelave ter 
prispevajo k povečanju dodane vrednosti v kmetijstvu. 
Nakup domačih proizvodov posredno predstavlja manjše 
onesnaževanje okolja in ohranja delovna mesta v Sloveniji. 
»Potrebna je večja in boljša promocija kakovostnih domačih 
pridelkov in izdelkov, zato se v KGZS zavzemamo za čimprejšnje 
oblikovanje Zakona o generični promociji. Nujen je dvig ravni 
samooskrbe, saj v Sloveniji uvozimo 50% hrane, zelenjave pa več 
kot 70%. Slovenski kmetje kakovost svojih izdelkov potrjujejo z 
ocenami z razstave Dobrote slovenskih kmetij. Letos bo na Ptuju 
med 22. in 25. majem potekala že dvajsetič. V KGZS prav tako 
tradicionalno prirejamo prireditve Podeželje v mestu, ki sodijo 
v sklop promocij domačih kmetijskih pridelkov in izdelkov,« 
je poudaril predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice 
Slovenije, Ciril Smrkolj.
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Glede problematike prireje mleka in zniževanja cen zaradi 
trenutno prevelike količine mleka na trgu Svet KGZS poziva 
ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da na prvem 
zasedanju Sveta ministrov EU predstavi problematiko nizkih 
odkupnih cen mleka in zahteva, da Komisija EU zadrži 
izvajanje postopnega povečanja mlečnih kvot. Komisija EU 
mora ponovno proučiti postopek ukinitve kvot in poiskati 
ustrezen nadomesti ukrep oz. ponovno uvesti sistem mlečnih 
kvot na raven pred dovoljenim povečanjem. Obenem poziva 
Vlado RS, da sprejme potrebne ukrepe, ki bodo zaustavili 
padec odkupnih cen mleka in zagotovili pogoje za nadaljnjo 
prirejo mleka. Vlada RS mora v okviru svojih pristojnosti 
preprečiti dvig posrednih stroškov, ki vplivajo na prirejo 
mleka, in zagotoviti stoodstotno vračilo trošarine na 
energente. Prav tako naj v verigi prireje, predelave in prodaje 
mleka zagotovi ustrezna razmerja pri delitvi prodajne cene 
mleka in pravičen delež prodajne cene mleka posameznemu 
sektorju znotraj verige glede na nastale stroške. 
       

Robert Peklaj

MINISTRSTVO POZIVA LASTNIKE 
GOZDOV K VARNEMU SPRAVILU 
LESA V GOZDOVIH

Ljubljana, 31. 3. 2009 – Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano poziva vse lastnike gozdov in 
kmete k varnemu spravilu lesa v gozdu. Pri tem naj 
izvedejo vse preventivne in varnostne ukrepe, nosijo 
ustrezna zaščitna sredstva ter uporabljajo ustrezno 
opremo in mehanizacijo za delo v gozdu. Predvsem 
pa morajo biti ustrezno usposobljeni, v nasprotnem 
primeru naj dela raje prepustijo za to usposobljenim 
izvajalcem. Delo v gozdu naj nikoli ne opravlja en 
sam človek, na delo v gozdu pa je potrebno opozoriti 
tudi naključne obiskovalce z opozorilnimi tablami. 
Zgolj v zadnjih treh tednih so se pri delu v gozdu 
smrtno ponesrečili trije ljudje, od začetka leta pa že 
štirje. 

Andrej Drašler, generalni direktor Direktorata za gozdarstvo, 
lovstvo in ribištvo na ministrstvu je na novinarski konferenci 
povedal: »Zavod za gozdove Slovenije skoraj vsak teden beleži 
novo delovno nesrečo. Delo v gozdu je eno najbolj nevarnih, saj 
vključuje dela z nevarnimi stroji na prostem, ponavadi na strmih in 
nevarnih terenih ter marsikdaj tudi v težkih vremenskih razmerah, 
v mokrem vremenu z vetrom, mrazom in zmrzaljo. Na žalost 
ugotavljamo, da so lastniki gozdov za delo v gozdu velikokrat 
premalo usposobljeni, ne uporabljajo osebne varovalne opreme 
oziroma je ta pomanjkljiva, delajo z zastarelo mehanizacijo in 
opremo ipd.«
Ob tem je dodal: »Skupna prizadevanja ministrstva in Zavoda 
za gozdove Slovenije so pripeljala do tega, da se je število nesreč 

s smrtnim izidom ter tudi ostalih nesreč v zadnjih letih sicer 
zmanjševalo. V zadnjih desetih letih se je v Sloveniji pri delu v 
zasebnih gozdovih smrtno ponesrečilo povprečno devet ljudi na 
leto, najmanj nesreč s smrtnim izidom pa je bilo v letu 2006, in 
sicer trije primeri.« 

Jurij Beguš, vodja Oddelka za gozdno tehniko pri zavodu, 
je opisal povprečnega ponesrečenca: »Je kmet ali polkmet, 
star 48 let, ki delo v gozdu opravlja ob sobotah. Žal si je smrtno 
poškodoval glavo in trup, pri tem pa ni uporabljal osebne 
varovalne opreme.«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano si 
skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije (ZGS) prizadeva z 
različnimi ukrepi zmanjšati število nesreč pri delu v gozdu. 
Ministrstvo letno zagotavlja skoraj 83 tisoč EUR za izvedbo 
tečajev varnega dela z motorno žago in traktorjem v gozdu, 
ki jih organizira  ZGS. Poleg tega si zavod tudi z različnimi 
predavanji, individualnim svetovanjem, izdajo različnih brošur 
s področja varnega dela v gozdu in organizacijo tekmovanj 
v gozdarskih delih  prizadeva za zmanjšanje nesreč pri delu 
v gozdu. 

Ministrstvo pa bo letos v okviru Programa razvoja 
podeželja RS 2007-2013 v okviru ukrepa »Povečanje 
gospodarske vrednosti gozdov« sofinanciralo nakup nove 
mehanizacije in opreme za delo v gozdu ter v povezavi z 
nakupom mehanizacije tudi nakup osebne zaščitne opreme. 
Upravičenci lahko pridobijo sofinanciranje v višini od 50 do 
60 odstotkov opravičljivih stroškov. V prvem razpisu, ki je 
bil objavljen 2007, je bilo dodeljenih 7,3 mio EUR. Nov javni 
razpis bo objavljen predvidoma v aprilu.

Letos pa bo ministrstvo prvič razpisalo financiranje 
usposabljanja v gozdarstvu in omogočalo pridobitev 
certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji za poklice sekač, 
traktorist in gojitelj. S tem želi ministrstvo prispevati k 
izboljšanju izobrazbene strukture in dvigniti k produktivnosti 
dela v gozdarstvu, posledično pa tudi k zmanjšanju števila 
nesreč pri delu v gozdovih. Javni razpis bo objavljen 
predvidoma v mesecu aprilu.
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Goti poroka

MOJA  (TVOJA) 
SANJSKA POROKA

Dolga bela obleka, moški mojih sanj, v družbi najdražjih in 
zvezde na nebu! Kaj lepšega si lahko želim ...
Popolna poroka so sanje vsake mlade dame, še posebno, ko 
pride pomladni čas, poln ljubezni in veselja!
Če smo nekoč poroke v hollywoodskem stilu pod belimi 
šotori gledali le v filmih, danes ni več tako. Tudi v Sloveniji 
obstajamo načrtovalci porok, ki poskrbimo za sanjsko poro-
ko, tudi na prostem. Da, meni so se sanje uresničile, vendar 
v malo drugačnem pomenu. Svoje popolne poroke še nisem 
doživela, mi je pa v veliko čast, da pri takšnih veselih trenut-
kih lahko pomagam drugim parom, ki so se odločili za ta 
korak.
Poroka je enkraten dogodek v vašem življenju, zato ne pusti-
te, da bi bil ta dan povprečen in  prepuščen usodi. Pri pripra-
vah bodite ustvarjalni in drugačni ter sledite svojim osebnim 
željam. Lahko prisluhnete tudi ljudem iz kroga svoje družine 
in prijateljev. A ker dobro veste, da je poroka dogodek, ki bo 
edinstven v vašem življenju, ni potrebno, da imate slavje v isti 
gostilni, kot ga je imel brat, prav tako ni potrebno imeti iste 
glasbene skupine, kot jo je imela vaša prijateljica … bodite 
drzni in predvsem drugačni! 
V primeru, da si želite imeti takšno poroko, vendar vam pri-
manjkuje idej, smo tukaj mi, ki vam bomo znali svetovati, po-
magali izpolniti želje, hkrati pa vam bomo odkrito povedali, 
katere stvari lahko naredite sami, kar bo dalo vajini poroki 

še prav poseben osebni pridih. Pa nikar ne mislite, da bo 
zaradi tega poroka dražja. Nasprotno.
Z vsemi močmi se potrudimo, da ta dan obarvamo z vese-
ljem, zabavo in z zanimivim dogajanjem, ki bo mladoporočen-
cema, kot tudi svatom, za vedno ostal v prijetnem spominu.
Seveda pa poroka ni edini zabavni dogodek, ki sem vam zgo-
di v življenju, tukaj so še druge pomembne obletnice, rojstni 
dnevi, prireditve in dogodki in če jih ne želite prepustiti na-
ključju, se obrnite na naju. 
Da, res je, vse to lahko uredite v domačem kraju, četudi 
dogodek načrtujete na obali ...
www.animiraj .me & www.zelimo.si

Goti, Gorazd in Tina

DOGODKI

CVETLIČNI SEJEM

»Rožce« in ljudje ter veselo druženje. Enkratna kombinacija, 
ki jo v Turističnem društvu Dobrna zelo vzpodbujamo. Izve-
dli smo tradicionalni cvetlični sejem, tokrat v osrčju Dobrne. 
Nedeljsko jutro se je za nas začelo zelo zgodaj. 

Pripravili smo vse potrebno za naše vrtnarje, cvetličarje in 
tudi za kmečke žene. Ob 7.00 je bilo že vse nared, in tako 
smo si lahko privoščili jutranjo kavico. Sonce, rahel vetrc in 
dobro vzdušje so bili razlog za dober obisk in postanek na 
naši ploščadi ali na našem trgu, bi lahko rekli. Naše vodilo je 
bilo: »Gremo na plac se kaj pomenit,« in to smo tudi dosegli. 
Prišli ste, se pogovorili in kupili »rožce« spotoma. Menjaj 
svojo z njegovo. Na rožico mislim. Da, menjali smo 3 rožice 
in naslednje leto jih bomo morda še kaj več. 

Nedelja pa je pravi dan za zvok domače melodije. Veseli pe-
tršiljčki so nas zabavali z dobro glasbo. Blaž, Nejc in Matej… 
hvala fantje.

Kot že pretekla leta, smo tudi letos razdelili kar lepo število 
bonov po gospodinjstvih. Vsako, pri uradni enoti, prijavljeno 
gospodinjstvo je bilo upravičeno do enega bona v vrednosti 
4€. Želimo si, da bi bilo enako, če ne še boljše, tudi v priho-
dnje. 
V mesecu maju bomo člane obiskali po hišah in razdelili na-
lepke za letošnje leto. Tisti, ki pa bi radi postali novi člani, 
pišite na turisticna.dobrna@gmail.com ali pokličite na: 
031 326625 (Nadja). Cvetlicni sejem, ljudje cvetlicni sejem.
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V tem obdobju vse lepo cveti in imamo lepo urejene vrtičke, 
domove. Pošljite nam kakšno fotografijo na zgoraj napisani 
elektronski naslov. Z veseljem jo bomo pogledali in objavili 
na spletni strani, ki jo pripravljamo.

Predsednik TD:
Gorazd Špegel

Muzikanta - cvetlicni sejem.

ZELENI JURIJ PRINESEL POMLAD 
TUDI NA DOBRNO

V petek 24. aprila nas je v Dobrni obiskal Zeleni Jurij - pri-
našalec pomladi, ki deli srečo in veselje ter radost. S svojo 
znano himno: “Prošel je prošel, pisani vuzem, došel je došel 
Zeleni Jure na zelenen konji, po zelenim polji. 
Dajete mu, dajte, Jurja darovajte...” je v par trenutkih, tudi 
nam pričaral veselje in radost. Še posebej zato, ker nas je 

Zeleni Jurij med obiskom v občinski 
stavbi

šeg se je ohranilo še do danes. Jurjevanje je torej obredno 
vpeljevanje pomladi. Jurij je tudi važen vremenjak. Vreme na 
ta dan naj bi povedalo kakšna bo letina, s tem pa je nastalo 
veliko pregovorov in rekov. Med njimi tudi ta: Če je na Jurija 
lepo, vina dosti bo. Glede na to, da je bil 24. april letos son-
čen dan, se nam torej za dobro letino ni treba bati.
Upamo, da se je Zeleni Jurij pri nas lepo počutil in nam bo 
tudi v prihodnje prinašal vse radosti v zvezi s pomladjo in 
napovedoval dobro letino. 
     Marija Švent

BLAGOSLOV KONJ NA DOBRNI

Leto je hitro naokoli in ponovno nas je prišel obiskat Sveti 
Jurij, ki je zaveznik  konj. Kot vsako leto, smo tudi letos člani 
Konjerejskega društva Dobrna organizirali že deveti Blago-
slov konj.
Na Dobrni se je na sončno Jurijevo nedeljo, 26. 4. 2009, 
zbralo največ konj doslej, zadnji, ki je prejel blagoslov, je nosil 
številko 45, kar je doslej največ. Udeleženci so svoje živali 
pripeljali od blizu in daleč; od domačinov pa vse do Šmar-
tnega ob Paki, Frankolovega, Velike Pirešice, … Prireditev se 
je odvijala na stari, že znani lokaciji, to je na parkirišču pri 
lekarni. 

Blagoslov konj

v našem kraju obiskal 
prvič je bilo to za nas 
posebno doživetje. Izve-
deli smo, da je ponesel 
pomlad tudi v vrtec in 
drugod po Dobrni in 
okolici.

V Sloveniji je Zeleni Ju-
rij pomemben del naše 
kulture v plesu, pesmih 
in navadah po vaseh. Ta 
običaj je najbolj značilen 
za Belo Krajino. Jurjevo 
po kmečkem koledarju 
pomeni začetek pomla-
di, tega pa se ljudje, še 
posebej kmetje, vedno 
razveselijo. Zaradi tega 
so ljudje prihod Jurija 
“proslavljali” na različ-
ne načine. Nekaj takih 

Dobrnski župnik, gospod Niko Krajnc, je podelil blagoslov 
vsaki živali posebej, prav tako pa je prejela košček kruha, 
lastnik pa lep spominek za ta dan.  
Slika: Blagoslov konj.
Ob tej priložnosti pa bi se radi zahvalila vsem članom, ki ste 
kakorkoli pripomogli k izvedbi blagoslova. Še posebej pa go-
spodu župniku za njegov obred, ki ga vsako leto z veseljem 
izvede. 
Letos naše društvo praznuje deseto obletnico, ki jo bomo 
proslavili v mesecu juliju, zato že zdaj vabim vse konjenike, 
ljubitelje konj in prav tako vse ostale, da ta dan proslavite z 
nami. Za naše društvo bo to velika naloga, ki pa bo popolnej-
ša  ob veliki udeležbi.
Vabljeni torej na našo obletnico in na Blagoslov konj drugo 
leto!

Tajnica KD: Nataša Zakrajšek
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BLAGOSLOV KONJ NA 
PAŠKEM KOZJAKU

KUD Paški Kozjak - Sekcija konjeniki smo 2. maja imeli II. 
blagoslov konj pri Svetem Joštu na Paškem Kozjaku. Ponosni 
smo, da smo do sedaj edini, ki imamo blagoslov konj na nad-
morski višini preko 1000m in stičišču treh občin: Dobrna, 
Velenje in Mislinja.

Kakor že leto poprej, tako smo se tudi letos odločili, da 
izpeljemo blagoslov konj, a le da tokrat v nekoliko večjem 
obsegu. Vabila smo poslali tudi drugim konjeniškim klubom 
in odziv je bil zelo pozitiven. Zavedamo se, da je varnost na 
takšnih prireditvah nujna, zato smo organizatorji poskrbeli, 
da je imel vsak konj svoj boks - odmaknjen od ostalih ljubi-
teljev konj in mimoidočih.
V lepem sobotnem dopoldnevu se je vila kolona konjenikov 
na vrh Paškega Kozjaka. Lastnikov konj se je zbralo okoli 
petdeset. Po pozdravu in krajšem opisu kraja je župnik, Tone 
Krnc, blagoslovil zbrane konje in lastnike. Konje smo po-

PRVOMAJSKA BUDNICA

Letošnja prvomajska budnica v občini Dobrna je bila nekaj 
posebnega, saj se je z njo prvič predstavila novoustanovljena 
Godba Dobrna. Godbeniki smo se zbrali ob peti uri zjutraj 
pred gasilskim domom, od koder smo se z gasilskimi kombiji 
okoli pol šeste odpravili na pot. Budnico smo igrali po vseh 
večjih zaselkih občine Dobrna ter bili povsod zelo toplo 
sprejeti. Vsem manjšim zaselkom, ki jih letos nismo uspeli 
obiskati, se iskreno opravičujemo in upamo, da nam bo ob 
podobni podpori in vzpodbudah, ki smo jih bili deležni letos, 
to uspelo prihodnje leto. Izkoriščamo to priložnost, da se 
zahvalimo občini Dobrna, ki nam je priskrbela enotne maji-
ce, PGD Dobrna za prevoz ter gospodu Rudiju Podpečanu 
in njegovi družini, ki nas je na koncu pogostila. Slike prvomaj-
ske budnice si lahko ogledate na naši uradni spletni strani: 
www.godba-dobrna.si

Za Godbo Dobrna
Rebeka Rošer

tešili s kruhom in senom, konjenike pa z golažem in pivom 
oziroma sokom. Vsi prisotni pa so prejeli še spominek na ta 
II. blagoslov konj na Paškem Kozjaku. Ob zvokih harmonike 
smo malo podebatirali, izmenjali mnenja in izkušnje o konjih, 
in tako je dopoldan v dobri družbi prijetno minil.
Zahvaljujemo se vsem krajanom, ki so pomagali izvesti ta 
blagoslov, našim članom (Konjeniki) in članom KUD Paški 
Kozjak. Še si želimo takšnega srečanja in obljubljamo, da se 
prihodnje leto zopet srečamo, morda še v večjem številu.

Erika Praprotnik
Bojan Borovnik
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ZAČETEK SEZONE IN ŽE 
PRVE STOPNIČKE

Kasaška sezona se tradicionalno vsako leto prične na ve-
likonočni ponedeljek. Po trdih treningih preko zime je to 
prva preizkušnja za konja, ki prične svojo sezono že s tem 
dnem. Tomaž je prvi tekmovalni dan prestavil na nedeljo, 17. 
5. 2009, v Komendi. Tekme se je udeležil z dvema žrebcema; 
Richy Richem, ki je triletni žrebec, in Jon GL-om, ki je sede-
mletni žrebec. Oba sta lansko leto pokazala, da sta iz pravega 
testa. 
Kljub Tomaževim pomislekom, ali sta dovolj pripravljena za 
tako težko konkurenco, ki jo lahko vsak tekmovalni dan sre-
čamo na dirkah, se je odločil, da poskusi srečo. Vendar se 
mu je ves trud poplačal že v prvi dirki, ko je v tandemu z 
Richy Richem odtekel odlično dirko, ki pa jo je le za smr-
ček izgubil, in pristal na drugem mestu. Rezultat je bil feno-
menalen za prvi nastop. V peti dirki na razporedu sta z Jon 
Gl-om pokazala, da sta eden najboljših med vsemi  konji v 
Sloveniji. Pritekla sta si tretje mesto. Danes na slovenskih 
hipodromih srečamo same odlične konje in takšne uvrstitve 
so nekaj najlepšega in najboljšega za tekmovalca, trenerja in 
nasploh za celoten hlev, iz katerega so konji. V našem hlevu 
se še temeljito pripravljata dva žrebca, ki bosta letos prvič 
okusila dirke. Vigur Golg je triletnik, Magic Max pa dveletnik. 
Menim, da bosta ravno tako dobra kot njuna predhodnika, 
saj že kažeta izjemne rezultate. Naša nova pridobitev letos 
je urejen »hipodrom«, ki pripomore k dobremu treningu v 
vsakem vremenu in doseganju dobrih rezultatov. Hvala za 
pomoč pri izvedbi.

Letos nas čaka obilo dirk, med njimi tudi velike državne dir-
ke, na katerih upamo na najboljše rezultate. Vsekakor vas 
bomo o rezultatih obveščali, vsi, ki imate radi konje, pa le 
stisnite kakšno nedeljo pesti in pomislite na Tomaža, da se 
bo zavihtel čim večkrat na stopničke in s tem branil čast 
Dobrne.

Tajnica KD:
Nataša Zakrajšek

SLIKAR NA VASI

Konec marca, nestanovitno vreme, sonce in dež. Hiša kul-
turne dediščine je znotraj v vsakem vremenu enaka. Diši 
po dediščini, diši po preteklosti. Tistega marčevskega dne pa 
smo v notranjost tega edinstvenega muzeja v Sloveniji, ki 
ga imamo prav na Dobrni, dali še dodatno vsebino. Oder, 
scena, igralci in gledalci so sestavine za predstavo. Ker pa je 
bil prostor dobro izbran in so bili igralci dobri, obiskovalcev 
pa ravno prav, je bila odlična tudi gledališka predstava. S Pa-
škega Kozjaka so prišli ljubitelji igre in nas razveselili z novo 
ustvarjeno predstavo. Komedija, ki je nasmejala vsakogar, nas 
je tudi vzpodbudila k ustvarjanju na Dobrni. 

Hiša kulturne dediščine, zbirka Polenek s strastnim zbirate-
ljem Jožetom na čelu, se je pokazala za odličnega gostitelja 
takih in tudi drugačnih prireditev. Fotografije so na voljo na 
spletni strani: www.kozolec.eu.

Kdorkoli bere te vrstice in ima željo ustvarjati na gledali-
škem področju v domačem kraju, naj postane aktiven in se 
javi na »mejl«: gorazd.spegel@gmail.com.
        

Gorazd Špegel
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O DEJAVNOSTI DU DOBRNA

Dejavnost DU Dobrna sledi programu, 
ki je bil sprejet na letnem zboru članov. 
Zaživelo je delo v sekcijah. Uspešno je 
bil realiziran računalniški tečaj, za nami 
pa je tudi prijetna in zanimiva ekskurzija 
v Belo krajino.

Delo po sekcijah:

MoPZ redno in aktivno vadi in je opra-
vil že dva nastopa. 27. aprila je v Hotelu 
Vita izvedel samostojni koncert, ki je bil 
namenjen tudi počastitvi dneva upora 
proti okupatorju. V nedeljo, 3. maja, pa 
je sodeloval na Reviji zborov občin Voj-
nik in Dobrna.

Zelo aktivni so tudi balinarji. Članice in 
člani sekcije zavzeto vadijo. Tekmovalna 
ekipa je v SA-ŠA ligi do 20. maja odigra-
la že pet ligaških tekem in vselej zma-
gala. Prav tako pa so posamezni člani 
zelo aktivni pri nadaljnjem urejanju ba-
linišča, utice in njene okolice. Zelo nas 
je razveselila ga. Mojca RAZGORŠEK, 
lastnica lepotnega salona »Aroma«, ki 
je vse članice in člane sekcije opremi-
la z zelo lepimi majicami in kapami. Za 
njeno veliko darežljivost se ji najlepše 
zahvaljujemo. 
Med dobrotnike, ki so naklonjeni našim 
balinarjem, pa sta se vpisala tudi Peter 
RAMŠAK in Rudi HROVAT. Prvi je da-
roval material za žlebove na utici pri 
balinišču, drugi pa je brezplačno opra-
vil potrebno delo za namestitev žlebov. 
Obema se najlepše zahvaljujemo za nju-
no naklonjenost in dobroto. V skladu s 
programom sta dejavni tudi sekcija roč-
nih del in strelska sekcija, zelo aktivne 
pa so tudi pohodnice.

Računalniški tečaj je zelo dobro orga-
nizirala Delavska univerza Celje ozi-
roma njen direktor, naš krajan, g. Aleš 
ŠTEPIHAR. Potekal je v dobro opre-
mljeni računalniški učilnici OŠ Dobrna. 
Zelo tenkočutno pa je udeležencem 
program tečaja posredovala ga. Irena 
DELČNJAK- SMREČNIK. Vsem akter-
jem tečaja, vodstvu Delavske univerze 
Celje, OŠ Dobrna, predvsem pa gospe 
Ireni, se za njihov prispevek in pristop 
k projektu v imenu udeležencev tečaja 
najlepše zahvaljujemo.

Koncert MoPZ DU Dobrna.

Računalniški tečaj.

Izlet v Belo krajino.
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Na ekskurzijo v Belo krajino smo se 
podali združeno s čebelarji. Zelo dobro 
zastavljen program izleta je bil realiziran 
v vsesplošno zadovoljstvo udeležencev. 
Ogledali smo si Krajinski park Lahinja, 
Župančičevo rojstno hišo, predelavo 
lanu in izdelavo pisanic v Adlešičih ter 
čebelarsko učno pot v Žuničih. V vasi 
Drašiči, znani po »borzi vina«, pa se vsi 
»židane« volje kar nismo znali poslovi-
ti. Po zaslugi g. Rudija ZANOŠKARJA 
in vodje ekskurzije, gospe Marjane, pa 
smo tudi med vožnjo zvedeli marsikaj 
zanimivega in duhovitega.
V tem obdobju smo se precej posvečali 

tudi projektu »Starejši za starejše«. 
Ker bi v okviru tega projekta morali 
opraviti anketiranje starejših občanov 
in jim ob tem zastaviti tudi vprašanja, 
ki posegajo v njihovo zasebnost, smo 
to nalogo začasno opustili. Vsekakor pa 
bomo aktivno sledili osnovnemu cilju 
projekta: »Izboljšati kvaliteto življenja 
našim občanom, starejšim od 69 let.

Ker bo glasilo izšlo pred bližajočim se 
praznikom Občine Dobrna, pozivamo 
člane DU Dobrna, da se čimbolj mno-
žično in aktivno vključijo v tradicio-
nalno razstavo članov DU in si jo tudi 

ogledajo. V njo je vloženega veliko tru-
da, časa in dobre volje, zato zasluži vso 
pozornost. 
Radovednost občanov pa želimo vzbu-
diti tudi s tekmovanjem trojk v balina-
nju, ki bo prav tako organizirano v tem 
prazničnem tednu.

Vsem občanom čestitamo za praznik 
Občine Dobrna in želimo, da v pestrih 
aktivnostih, ki se bodo odvijale v okviru 
praznika, doživite veliko prijetnega.     

Predsednik DU Dobrna:
Anton Drev

PREGLED POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN 
AKTIVNOSTI PGD DOBRNA

V obdobju od zadnjega poročanja o aktivnostih in delu PGD 
Dobrna v glasilu Dobrčan meseca marca letos je v PGD Do-
brna potekala vrsta aktivnosti tako na organizacijsko-tehnič-
nem, tekmovalnem, kot tudi na izobraževalnem področju. 
Gasilci vsaj enkrat mesečno preverjamo in preizkušamo 
gasilno opremo, ki jo potrebujemo ob morebitnih interven-
cijah, običajno se to dogaja vsako prvo nedeljo v mesecu. 
Zavedamo se, da je lahko uspešna intervencija še kako od-
visna od brezhibno pripravljene opreme, kot tudi dobro iz-
urjenih članov gasilskega društva. V ta namen se obdobno 
izvajajo tudi gasilske vaje članov, ki delujejo kot operativni 
člani društva. Veliko pozornosti in truda je bilo namenjenega 
tudi tekmovalnemu delu mladink, ki so se udeležile republi-
škega tekmovanja, žal pa jim ni uspela nadaljnja uvrstitev na 
evropsko prvenstvo. V okviru izobraževanja in usposabljanja 
članov gasilskih društev v prostorih Gasilskega doma Dobr-
na poteka izobraževanje članov za pridobitev naziva gasilski 
častnik, ki se ga udeležujejo članice in člani iz celotne celjske 
regije, med njimi so trije iz PGD Dobrna.     

To obdobje so zaznamovali tudi drugi dogodki, med katerimi 
naj izpostavim: 
- Prvič v zgodovini PGD Dobrna je bila tudi na večletno 

željo nekaterih članov društva opravljena sveta maša pri 
gasilskem domu na Dobrni, ki jo je opravil župnik, g. Niko 
KRAJNC, za kar se mu ob tej priliki člani PGD Dobrna 
iskreno zahvaljujemo. Maša je bila posvečena spominu 
na vse umrle članice in člane PGD Dobrna. Dogodek 
je naletel na veliko odobravanje vseh, ki so se udeležili 
maše, z željami, da bi se pri gasilskem domu opravljala 
tradicionalno vsako leto.

- Članice in člani Gasilske zveze Vojnik-Dobrna, kot tudi 
nekaterih drugih gasilskih društev, smo se v nedeljo, 3. 
maja, udeležili svete maše v cerkvi sv. Florjana v Vojniku. 
Sveti Florjan je kot zaščitnik gasilcev že iz začetka XIX. 
stoletja, ko se je začelo organizirano gasilstvo z ustana-
vljanjem prostovoljnih gasilskih društev. Svetega Florjana 
so kot svojega varuha in zaščitnika sprejeli gasilci po vsej 
Evropi in mu vsako leto ob njegovem godu posvetijo po-

seben namen.
- Naslednji dogodek, ki se bo globoko vti-
snil v spomin vseh članov PGD Dobrna, kot 
tudi članov iz  sosednjih gasilskih društev, pa 
se je zgodil v soboto, 9. maja, ko sta Olga in 
Slavko BOŽNIK skupaj praznovala 100 let. Ga-
silci smo jima v Socki pripravili pravo gasilsko 
»špricanje«, v katerem je sodelovalo več kot 
sto gasilcev z vodnimi curki, ter jima ob njunem 
življenjskem jubileju zaželeli veliko zdravja, 
sreče in vsega dobrega. Pospravljanje gasilske 
opreme se je potem zavleklo še dolgo v noč do 
zgodnjega jutra.    

Žal pa se moramo ob tej priliki spomniti tudi 
na prezgodnje slovo od dveh dolgoletnih čla-

Maša pri G. domu
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Olga in Slavko 100 let

nov društva, veteranov in prijateljev, Franca in Ladislava, ki 
nam bosta ostala za vedno v lepem spominu. 
Še opozorilo za občane, naj bodo pri kurjenju v naravi previ-
dni, zlasti naj ne kurijo v vetrovnem vremenu, kurišče pa naj 
ustrezno zavarujejo ter pazijo, da jim ogenj ne bo ušel izpod 
nadzora. Kazni za kršitelje so visoke, še večji problem pa je 
odškodninska odgovornost v primeru, da ogenj uniči gozd 
ali  premoženje. Ob upoštevanju navedenega lahko krajani 
sami največ pripomoremo k zmanjšanju vseh oblik požarne 
ogroženosti ljudi in premoženja.
Na pomoč!

    Za PGD Dobrna:
    PEČNIK, Stanislav

AKTIVNOSTI ŽENSKE VOKALNE 
SKUPINE KUD DOBRNA

Kaj vse se je zgodilo od zadnjega pisanja za Dobrčana? Žen-
ska vokalna skupina je v tem času sodelovala na kar treh 
zanimivih prireditvah.

V mesecu marcu smo se, lahko bi rekli tradicionalno, udele-
žile srečanja ženskih pevskih zborov v Slovenskih Konjicah. 
Tega srečanja se zmeraj razveselimo. Ponavadi vidimo žen-
ske, ki so s svojimi zbori bile tam že lansko leto, in je zmeraj 
lepo poklepetati ter se pogovoriti o dogodkih preteklega 
leta. 

3. maja je na Dobrni potekalo srečanje pevskih zborov občin 
Vojnik in Dobrna. Nastopale smo poleg še šestih zborov iz 
omenjenih občin. Predstavile smo pesmi, ki smo jih potem 
zapele na reviji v Celju. Sledilo je prijetno druženje z ostalimi 
pevci.

8. maja je v Celju potekala revija odraslih pevskih zborov 
občin Celje, Vojnik in Dobrna. Lahko rečem, da smo se na 
reviji suvereno predstavile. Sedaj moramo samo še počakati 
na oceno, ki jo bo podal strokovni ocenjevalec. Škoda je le, 
da je bilo tako malo zunanjih poslušalcev. Bolj kot ne smo 
pevci poslušali drug drugega. Želimo si, da bi se to spreme-
nilo. Mogoče pa drugo leto … nikoli se ne ve …

Predsednica ŽVS:
Mateja Golčer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDAJ TUDI V VAŠI NEPOSREDNI BLIŽINI 
P.E. VELENJE Črnova 33 b 

Cenjene stranke obveščamo, da smo 2.3.2009 odprli popolnoma nov tehnično-
pregledni center v Velenju na naslovu Črnova 33 b poleg Peugeot servisa Avto Igor in 

Bencinskega servisa 24/7 ! 
Tam  vam bodo na voljo vse storitve, ki jih nudimo na sedežu podjetja v Nizki, 

tudi overitve lastnoročnih podpisov na pogodbah za vozila!!! 

Dodatna ugodnost za naše nove stranke!!! 
Za vsak opravljen tehnični pregled osebnega vozila, Vam v sodelovanju z 

bencinskim servisom 24/7  EN-Plus d.o.o. podarimo bon za visokokakovostno 
gorivo!!!STORITVE: 

‐Tehnični pregledi motornih in priklopnih vozil do 3.5 t in traktorjev. 
‐Registracija vozil za vse upravne enote v Republiki Sloveniji. 
‐Prijave, odjave, spremembe lastništva in podaljšanje registracije vozil. 
‐Izdaje registrskih tablic in prevzem registrskih tablic v razgradnjo. 
‐Izdaje prometnih dovoljenj. 
‐Izdaja tablic in potrdil za preizkusno vožnjo. 
‐Upravna overitev lastnoročnih podpisov. 
‐Prevzem vozil v razgradnjo in izdaja potrdila o razgradnji vozila. 
‐Ugotavljanje skladnosti vozil za razrede: 

‐ M1‐osebna vozila (uvožena in predelana vozila), 
‐ L‐motorna kolesa (uvožena vozila), 
‐ N1‐tovorna vozila do 3.5 t (uvožena vozila). 

‐Sklepanje avtomobilskih zavarovanj. 
Določene aktivnosti izvajamo tudi na terenu. 

URADNE URE, URADNE URE PO TELEFONU IN POSLOVNI ČAS: 
OD PON DO PET OD 8 DO 17 URE, SOB OD 8 DO 12 URE 

Telefon:  03 897 61 05,   03 897 61 06,   FAX: 03 5870 335, 
E-MAIL:  miklavc.velenje@gmail.com  Ostale novice:   http://www.am-miklavc.com 
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SREČANJE PEVSKIH 
ZBOROV
3. maja je na Dobrni potekalo tradici-
onalno srečanje pevskih zborov občin 
Vojnik in Dobrna. Sodelovalo je kar se-
dem zborov: Moški pevski zbor Anton 
Bezenšek Frankolovo, Mešani komor-
ni pevski zbor društva upokojencev 
Vojnik, Moški pevski zbor KUD Fran-
ce Prešeren Vojnik, Moški pevski zbor 
Nova Cerkev, Ženska vokalna skupina 
Dobrna, Moški pevski zbor društva 
upokojencev Dobrna in Moški pevski 
zbor KUD Dobrna.
Zbori so predstavili pester program; 
od slovenskih ljudskih in umetnih pesmi 
do pesmi tujih avtorjev. Načeloma je to 
srečanje namenjeno predstavitvi pesmi, 
ki jih potem zapojejo na reviji pevskih 
zborov v Celju. Zborom veliko pomeni, 
da pesmi niso prvič predstavljene na re-
viji, ampak že prej, da se lahko do takrat 
še kaj popravi, če je to seveda potrebno. 
Po koncu prireditve smo še skupaj 
posedeli, izmenjali mnenja o slišanem, 
prijetno pokramljali in se kar kmalu 
odpravili domov, kajti naslednji dan je 
veliko članov zborov moralo v službo. 
Kaj reči… na snidenje naslednje leto!
Slike: Moški pevski zbor DU Dobrna, 
Moški pevski zbor KUD Dobrna (pod-
pis pod obema slikama).

Mateja Golčer

Moški pevski zbor DU Dobrna,

Moški pevski zbor KUD Dobrna

PRIREDITEV OB 
MATERINSKEM DNEVU

Mama je mogočna gora, ki v soncu se zlati, tudi ko obraz 
poln ji je skrbi, ga nasmeh krasi. To zmore le … mama.

V mesecu marcu, ko 25. praznujejo naše zlate mamice, smo 
člani Kulturno umetniškega društva Dobrna organizira-
li prireditev ob materinskem 
dnevu z naslovom »Župca za 
mamo«. Sam naslov prireditve 
je bil velikega pomena, kajti 
povezovalec, Gorazd Špegel, 
je bil oblečen v kuharja, ki je 
skozi ves program »zbiral« 
sestavine za »župco«. Vsak od 
nastopajočih mu je prispeval 
eno izmed sestavin, da je lah-
ko resnično skuhal juho … za 
mamo. Program so s svojim 

nastopom popestrili: učenci OŠ Dobrna in otroci iz Vrtca 
Dobrna, ki so s svojim otroškim žarom podarili mamicam 
košček ljubezni; sestre Jakob in ženska vokalna skupina so s 
svojimi ubranimi glasovi zapele pesem; člani Folklorne sku-
pine Dobrna so s spletom belokranjskih in gorenjskih noš 
zaplesali in se zavrteli. Prireditev sta popestrila gosta večera, 
plesni par iz Plesnega mesta Ljubljana, ki sta zaplesala akro-
batski rokenrol. Tako kot je bil poseben začetek prireditve, je 
potekal tudi konec, in sicer s pesmijo MAMMA MIA, skupine 
ABBA, na katero smo vsi nastopajoči zaplesali. 
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Folkloristi so podarili šopke iz pomladanskega cvetja, kuhar 
celotnega koncerta pa je vsem razdelil juho. 
Ves trud nastopajočih je poplačan z množičnim obiskom gle-
dalcev, ki so prišli na prireditev.
Iskrena hvala vsem, ki so kakorkoli pomagali pri organizaciji 
prireditve.       
  Srečko Špegel

KONCERT VOKALNE 
SKUPINE SIJAJ
Nas že poznate? 

To težko breme smo naložili naši vodji, Tjaši Lešnik, ki že 
tretje leto uspešno vodi našo skupino. Naš repertoar pe-
smi je zelo obsežen, saj prepevamo ljudske pesmi, popevke 
slovenskih in tujih avtorjev, prostora pa vedno ostane še za 
kakšno dalmatinsko pesem, zato nastopamo na koncertih ob 
različnih priložnostih, porokah, … Ker pa so se naše mape 
naučenih pesmi v teh treh letih kar precej odebelile, smo se 
odločili, da naredimo samostojni koncert, na katerem bomo 
pokazali sad svojega dosedanjega dela. Koncert smo priredili 
v mesecu aprilu v dvorani Zdraviliškega doma na Dobrni in 
odziv poslušalcev je bil odličen, kar nam je dalo dodatnih 
moči in zaleta za nadaljnje delovanje. Na koncert smo po-
vabili tudi goste, ki se jim zahvaljujemo za sodelovanje, in 
sicer: vokalna skupina Fortuna, vokalna skupina Vitis, oktet 
Dolič in skupina Kr´tk. To je na kratko o naši vokalni skupini 
in upam, da se vidimo na kakšnem našem koncertu. Ne bo 
vam žal.

Lep Sijaj-evski pozdrav!      
  Miha Kos

ODLIČEN ZAČETEK 
KMN SAMORASTNIKI

Tekmovanje v ligi malega nogometa Šentjur 2009 smo Kmn 
Samorastniki pričeli odlično, saj imamo po odigranih štirih 
krogih stoodstoten izkupiček; zmagali smo na vseh štirih 
tekmah in delimo prvo mesto s še dvema ekipama. Želimo 
si nadaljevati v tem slogu, predvsem pa čim manj poškodb.

Drago Adamič

… no, če še kdo ni slišal za nas, mi dovolite, da nas na hitro 
predstavim. Našo skupino sestavlja 13 mladih, ambicioznih 
predstavnikov nežnega in malo manj nežnejšega spola, ki pri-
hajamo iz Vinske Gore, Dobrne, Pake pri Velenju in Celja. 
Fantov nas je pet, in zato se moramo zelo potruditi, da lahko 
konkuriramo našim močnim ženskim glasovom. Ker ima pa 
vsak od nas svoje ideje, svoje misli in svoje »muhe«, potrebu-
jemo nekoga, ki nas spravi oz. poskusi spraviti v red. 
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TRENING V ŠRC HATTRICK 

Naši mladi nogometaši pridno trenirajo vse leto na zuna-
njem igrišču ali v telovadnici OŠ Dobrna, zato smo se od-
ločili, da za popestritev opravimo trening v drugem okolju. 
Odločili smo se za ŠRC HATTRICK CELJE, čigar lastnik je 
bivši član  zlate generacije nogometne reprezentance Slo-
venije, Simon Sešlar. Fantje so se prvič seznanili z igriščem z 
umetno travo, nogometom na odboj. Vsi smo bili navdušeni 
nad urejenostjo objekta. 

Skupinska slika po treningu.

Ogrevanje pred treningom.

V garderobah smo se preoblekli in pripravili na igranje no-
gometa. Čas je neusmiljeno tekel in kaj hitro je bilo našega 
treninga konec. Bila je zanimiva izkušnja, ki jo bomo v priho-
dnje ponovili.

Drago Adamič

NA ZDRAVJE VINSKEMU LETNIKU 2008

V vinu je največ sonca.
            
Naj žive ljudje, ki pridelujejo vino, 
kajti z njim vnesejo svetlobo sonca v človeško dušo.

(Maksim Gorki)

Po tem, ko je vse kazalo, da se tudi vinogadnikom na podro-
čju Občine Dobrna obeta ena boljših vinskih letin, je neurje 
soboto popoldne, 23. avgusta, z debelo točo in močnim ve-
trom uničilo kar polovico pridelka. Veliko truda in stroškov 

je bilo potrebno, da so lahko to, kar je ostalo, obdržali do 
trgatve. Lepa jesen pa je pripomogla, da je grozdje dozorelo 
in mošt se je spremenil v vino.
Dobrnski vinogradniki, vešči kletarjenja, včlanjeni v Vinogra-
dniško Vinarsko društvo Slovenske Konjice in Vinogradniško 
Vinarsko društvo Občine Vojnik so pridelek 17. 4.  2009 v 
Žički kartuziji in 9. 5. 2009 v Vojniku postavili pred ocenje-
valni komisiji. V Žički kartuziji so na dan ocenjevanja obrezali 
tudi prvo leto trto MODRE KAVČINE, ki so jo dobili v dar 
z najstarejše trte na mariborskem Lentu. 

Za ocenjena vina letnik 2008 so vinarji s področja Občine 
Dobrna prejeli naslednje število točk:
Matej Brecl, Brdce nad Dobrno 2 za BELO ZVRST 16,36 srebrna diploma
Martin Dražnik, Zavrh 48 za BELO ZVRST 18,26 zlata diploma
Martin Dražnik, Zavrh 48 za ŠIPON 18,25 zlata diploma
Štefan Oprčkal, Klanc 71 b za BELO ZVRST 17,27 srebrna diploma
Štefan Oprčkal, Klanc 71 b za MODRO FRA. 17,67 srebrna diploma
Boris Repas, Klanc 22 za MODRO FRA. 17,73 srebrna diploma
Roman Ramšak, Parož 17 za MODRI PINOT 18,17 zlata diploma

VSEM DOBITNIKOM PRIZNANJ ISKRENE ČESTITKE IN 
DOBRO LETINO V LETU 2009.    
 
Pij malo, pij dobro in žalostna     
 je miza, na kateri ni dobrega vina.
          Anton Martin Slomšek  
  

Podatke zbral: Anton Mogu

V Parožu 17, kjer raste in zori Modri pinot
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Pes je izprosil kruh!

Pripovedka o solčavski planini pra-
vi, da je dal Stvarnik pšenično zrno 
Človeku tistega dne, ko ga je pregnal 
iz raja; dal mu je tudi motiko in naro-
čilo, da sme prekopati toliko zemlje, 
kolikor je doseže z motiko, ne da bi 
se premaknil z mesta. A Človek je 
želel več, čeprav mu je zrasla pšenica 
na dolgem steblu in je imela zrnje od 
tal do vrha. Stvarnik se je razsrdil, 
prijel pšenico in potegnil s prsti po 
steblu navzgor ter osmukal zrnje.
Potem je malo počakal, v pričakova-
nju, da bo Človek prosil odpuščanja, 
to se ni zgodilo. A tedaj je pritekel 
pes in ga prosil, naj se usmili Človeka 
in mu pusti žito za kruh. Stvarnik je 
psa uslišal in ni potegnil z roko do 
vrha klasa, in zato ima pšenično ste-
blo zrnje samo pri vrhu. Pes, ki je iz-
prosil pšenično steblo za Človeka, je 
s tem tudi zase pridobil pravico do 
koščka vsakdanjega kruha!

Martina Žužek

1. En pastirček živinco pase na 
zelenem travniku, en pastirček 
živinco pase na zelenem travniku.

2.  Mimo pride eno dekle, lepo ga je 
vprašalo:

 »Kaj pastirček ti tukaj delaš?«
 Domaj ohcet imajo.
 Kaj pastirček tukaj delaš?
 Domaj ohcet imajo.«

3. Ko pastirček to zasliši,
 lepo živinco v štalco da.
 Ko pastirček to zasliši,
 lepo živinco v štalco da.

4.  Ko pastirček v hišo stopi,
 lepo svate pozdravi.
 Ko pastirček v hišo stopi,
 lepo svate pozdravi
 samo mojo Mamo ne.

5. Svatje so ga vpraševali,
 katera tvoja Mati je.
 Svatje so povpraševali,
 katera tvoja Mati je.

6. Mati moja je tista, 
 ki lep zelen krancel ima.
 Mati moja je pa tista,
 ki lep zelen krancel ima.

7. Če sem jaz res Tvoja mati,
 naj se mi krancel spremeni.
 Če sem jaz res Tvoja mati,
 naj se mi krancel spremeni.

8. Ona tega ni spregovorila,
 bil je krancel, ves rdeč.
 Ona tega ni spregovorila,
 bil je krancel, ves rdeč.

9. Saj niste imeli samo mene,
 imeli ste Sinove tri.
 Saj niste imeli samo mene,
 imeli ste Sinove tri.

10. Prvega ste v vodo vrgli, 
 da je otonilo.
 Prvega ste v vodo vrgli, 
 da je otonilo.

11. Ta drugega ste svinjam djali,
 da so ga raztrgale.
 Ta drugega ste svinjam djali,
 da so ga raztrgale.

12. Ali Mene ste pa v gozd peljali
 pod to klado bukovo.
 Ali Mene ste pa v gozd peljali
 pod to klado bukovo.

13. Še vem, kaj ste govorili, ko ste me 
notri devali.

 Še vem, kaj ste govorili, ko ste me 
notri devali.

 Hladen vetrič naj te ziblje,
 Marija tvoja Mati naj bo.
 Hladen vetrič naj te ziblje,
 Marija tvoja Mati naj bo.

Martina Žužek

V tujem svetu 
tam stanujem!

V tujem svetu tam stanujem
v samoti, premišljujem.
Mi je Mati napisala, 
da vse skupaj bo prodala
in se v mesto preselila bo.

Rojstne hiše ljuba Mati
ti ne smeš prodati, nikoli prodati,
saj dokler bo hiša stala
in pred njo boš Ti čakala,
bomo radi še prišli domov.

Koliko noči si Ti bedela,
ko si še za Nas skrbela,
pa saj dokler smo še skup živeli,
dobro smo se razumeli,
a sedaj se skoraj ne poznamo več.

Ti preljuba Mati, 
kaj imaš pa za dobroto,
grenke solze in sramoto,
sama zdaj živiš na stare dni.
    

Martina Žužek
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CELULIT IN MAŠČOBNE OBLOGE 
– ZNEBITE SE JIH V 7200 SEKUNDAH!

Vsi poznamo različne čudežne tabletke, 
masažne aparate in podobne zadeve, ki 
obljubljajo sanjsko postavo skoraj čez 
noč. Ne poznamo pa v resnici nikogar, 
ki bi nam te čudežne rezultate lahko 
potrdil. Seveda vsi zavidamo fotografi-
ranim postavam v različnih časopisih in 
revijah, ki potrjujejo uspešnost neverje-
tnega izdelka, ki ga oglašujejo. 

Žal pa so, v veliki večini, vse te osebe 
nekje iz Amerike ali vsaj Anglije, in seve-
da ne moremo preveriti verodostojno-
sti takšnih izjav, poleg tega pa so tudi iz-
delki kupljeni od različnih posrednikov, 
tako se pač tudi ne lotimo preverjanja 
proizvajalca. Zato kar verjamemo in za-
upamo, in sicer predvsem zato, ker si 
tako zelo želimo rezultatov. Tako zelo si 
želimo verjeti, da naše želje preglasijo 
zdravo pamet. Da seveda sploh ne ome-
njamo, kako zelo škodljive so nekatere 
učinkovine v čudežnih pilulah, pa čeprav 
je v priloženih navodilih pošteno napi-
sano in opisano, katere kategorije ljudi 

KAVITACIJA – NEKIRURŠKA LIPOSUKCIJA 
TERME DOBRNA, VRHUNSKI MASAŽNO-LEPOTNI CENTER 
»HIŠA NA TRAVNIKU«

jih ne smejo uživati oz. kateri so možni 
stranski učinki. Opozorila spregledamo 
v prepričanju, da nam pa res ne bo nič 
škodilo.

Zdaj je na voljo nova revolucionarna 
storitev, dostopna vsakomur. Postopek 
kavitacije je brez bolečine, ne prizade-
ne okoliških tkiv in je brez stranskih 
učinkov. Odpraviti je mogoče obloge 
na trebuhu, zadnjici, stegnih, kolenih in 
zgornjih delih rok. 

En tretma traja 40 minut, rezultati so 
vidni takoj. Zelo pomembno je pitje 
vode, saj se mora telo očistiti nakopi-
čenih maščob.

Podjetje, ki je razvilo napredno apara-
turo za kavitacijo, ki zagotavlja neboleče 
in neinvazivno preoblikovanje telesa, je 
slovensko podjetje Iskra Medical, ki se 
ne skriva za zvenečimi tujimi imeni. Re-
zultati so vidni že po prvem tretmaju. V 
Termah Dobrna lahko program KAVI-

TACIJE po promocijski ceni koristite le 
do 15. julija letos. 

Delovanje kavitacije
Nizko frekvenčni ultrazvočni valovi, 
usmerjeni na točno določeno globino 
v tkivu, selektivno razbijejo maščobne 
celice v podkožju (razpad maščobnih 
celic). Okoliško tkivo ostane nedota-
knjeno in nepoškodovano. Maščoba iz 
razbitih celic se v obliki trigliceridov 
izlije v medcelično tekočino. Presnova 
sproščenih maščob – trigliceridi, se pod 
vplivom encimov razgradi v glicerol in 
proste maščobne kisline. Vodotopni gli-
cerol prodre v krvni obtok in se porabi 
za energijo, proste maščobne kisline pa 
potujejo v jetra, kjer se razgradijo kot 
vsaka druga prosta maščobna kislina, 
vključno tista iz hrane. Ostanki maščob-
nih celic se izločijo skozi limfni sistem.
Kavitacija je namenjena tako moškim, 
kot tudi ženskam. Vsaka stranka je po-
vabljena na razgovor, kjer bo dobila vse 
odgovore na vprašanja in morebitne 
dvome. 

Za več informacij in morebitna vprašanja 
je na voljo kolektiv »Hiše na travniku« na 
telefonski številki 03 78 08 555, lahko pa 
nam tudi pišete na travnik@terme-dobr-
na.si ali obiščete spletne strani www.ter-
me-dobrna.si.

POLETJE V DRUŽBI KOSTANJEVEGA ŠKRATKA VITKA

Teja Grum,                      
Marketing Terme Dobrna

Seveda je otrokom popolnoma 
vseeno, kako se kakšne počitnice 
imenujejo, važno je, da so doma, 
da ni potrebno v šolo in da ni 
vsakodnevnih šolskih skrbi, nalog 
ter zadolžitev. Kljub temu da 
odrasli radi pozabimo na to, se 
moramo zavedati obremenjenosti 
otrok s šolo, in prav zato jim 
moramo omogočiti aktivno in 
zanimivo preživljanje šole prostih 
dni. Pomembno je, da se zabavajo, 
da lahko zjutraj še malo poležijo 

še vedno zabavna. Med letošnjimi poletnimi počitnicami se 
bo vsem navihankam in smrkolinom pridružil kostanjev 
dobrovoljček Vitko; dobrodušen, okrogloličen škratek, 
ki se bo z otroki skrival, telovadil in tudi ušpičil kakšno 
nepozabno vragolijo. Prisoten pa bo tudi takrat, ko bomo 
opazovali naravo in se naučili česa novega. 

in da se lahko s starši odpravijo na kakšen potep. 

Počitnikovanje v Termah Dobrna bo še lep čas ostalo 
glavna tema pogovorov in veselega razlaganja otrok, kaj so 
doživeli, saj bo tematike na pretek. Pripravili smo doživetja 
in razgibano animacijo, ki bo hkrati tudi poučna, vendar pa 
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Vsekakor bomo na voljo v trenutkih pomanjkanja idej in ko 
bodo mami in očka ali pa babica in dedek želeli imeti nekaj 
trenutkov zase. Tudi to je pomemben del počitnic, kajne?

Okolica Dobrne ponuja skoraj neizčrpne možnosti 
preživljanja prostega časa. V neposredni bližini hotelov je 
športni park z 200-letnim drevoredom, s trim stezo, 
vrtnim šahom z ogromnimi figurami, igriščem za 
odbojko, teniškimi igrišči, namiznim tenisom in 
baliniščem. Mali in veliki teniški nadebudneži se bodo z 
vrhunskim trenerjem tenisa lahko naučili prvih teniških 
udarcev, tisti, ki pa jim šport ne predstavlja posebnega 
veselja, se bodo lahko skozi energijski park sprehodili 
s Feng-Shui mojstrom, ki bo na osnovi datuma in ure 
rojstva vsakomur izračunal njegovo znamenje, ter mu pokazal 
točko v parku, kjer se lahko napolni z njemu pravo energijo. 
Energijski zdraviliški park preko vročega poletja nudi zeleno 
naravo, skoraj pravljično petje ptic in najpomembnejše - 
zavetje pred vročino, kjer bodo otroci, z novimi prijatelji, 
iskali skriti zaklad.

lepoto, ki jo skrivate v sebi. Tako bo cela družina lahko 
uživala v wellness ponudbi; odrasli bodo lahko izbirali 
med izredno pestro ponudbo masaž: od Ayurvedskih, 
sprostilnih in različnih čokoladnih ali medenih doživetij do 
lepotnih storitev, neg in ritualov. Prikrajšani pa ne bodo 
niti otroci, saj smo zanje pripravili posebno Baby-touch 
masažo. Poleg vodnih užitkov (notranji in zunanji otroški 
bazen z malim toboganom), pa  ostanejo v spominu prav 
vsem malčkom, tudi razvajanja in igra v kopelih z očkom 
ali mamico ter dodanimi različnimi eteričnimi olji.

Zelo prijeten bo sprehod do Doline mlinov, ki obiskovalce 
popelje v preteklost, saj si lahko ogledajo, kako so mlinarji 
včasih mleli žito v moko. Posebno doživetje bo obisk farme 
nojev, kjer pripravijo pravi nojev zajtrk, možen je celo 
nakup ogromnega nojevega jajca. Prav vsi ljubitelji živali 
se vedno razveselijo ogleda farme jelenov, damjakov 
in muflonov. Med vikendi bodo potekali pikniki z glasbo 
in otroško animacijo, za kakšen bolj siv deževen dan pa 
načrtujemo kreativne delavnice in igro v hotelskem 
otroškem kotičku.
Celotna družina si lahko izposodi kolesa in se v naši 
družbi, lahko pa tudi sama, odpravi  na ogled okolice. Možna 
je izposoja palic za nordijsko hojo in učenja te veščine, 
kjer dela kar 90% vseh telesnih mišic. 

V Termah Dobrna deluje vrhunski masažno-lepotni center 
»HIŠA NA TRAVNIKU«. Najmodernejši aparati za nego 
telesa in obraza se prepletajo in združujejo z zgodovino, 
že tradicionalno znanimi dotiki vrhunskih maserjev - vse 
zato, da vas razvajamo, sproščamo in prebudimo notranjo 

Pa vendar je vse opisano samo delček vsega, kar ponujamo 
v Termah Dobrna za aktivno preživljanje družinskih 
počitnic. Nikakor ne smemo pozabiti na posebne ugodnosti 
v programih za družine. Vsak dogodek pri nas je prava 
dogodivščina in prijetno doživetje, ki  zlepa ne potone v 
pozabo.
Letošnje poletje bo še posebej zanimivo, saj bo 29. avgusta 
potekala 30. tradicionalna Noč pod kostanji, saj nam jo 
je v preteklem letu, prav na dan prireditve, hudo zagodlo 
slabo vreme s točo. Na različnih prireditvenih prostorih se 
bo predstavilo več znanih glasbenih izvajalcev; čez dan bodo 
potekala različna športna tekmovanja: v košarki, odbojki 
na mivki in nogometu, ter razne predstavitve in kulturne 
dejavnosti. Poskrbljeno bo tudi za otroško animacijo in 
rajanje ter seveda, ognjemet.

Na spletni strani Term Dobrna, www.terme-dobrna.
si, bo, poleg ostalih podrobnih podatkov o programih in 
ugodnostih bivanja, mogoče najti tudi celotni program tega 
pomembnega dogodka. 

Prebujajte se z nami in preživite poletje v termah z več kot 
600-letno tradicijo dobrega počutja.
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7. REDNI ZBOR ČLANOV MLADINSKEGA KLUBA DOBRNA

Leto je naokoli, in tako je Mladinski klub Dobrna ponovno 
povabil vse svoje člane in partnerje na že 7. redni zbor 
članov, ki se je odvijal v soboto, 4. aprila 2009, v glasbeni 
učilnici OŠ Dobrna. 
S predstavitvijo aktivnega dela v preteklem letu 2008 in 
načrtovanih projektov v tekočem letu 2009 smo aktivni 
člani kluba želeli poudariti naš trud in voljo pri soustvarjanju 
družabnega življenja Dobrnčanov, predvsem mlajših 
generacij. Posebnost letošnjega rednega zbora članov je 

Kot »novopečeni« predsednik Mladinskega kluba Dobrna vas vse lepo pozdravljam in hkrati obljubljam, 
da bomo v MKD-ju še naprej skrbeli za športne, kulturne, zabavne in izobraževalne dogodke ter na 
ta način soustvarjali družabno življenje za mlade na Dobrni. Kot prvi dogodek pod mojim vodstvom 
smo, kljub slabšemu vremenu, uspešno izpeljali »kresovanje pri Minki«. Polni energije, dobre volje in 
še boljših zamisli pa se pripravljamo na pestro poletje, ki je pred nami. Vsi predlogi in želje o izvajanju 
novih projektov so dobrodošli na naš elektronski naslov: mk.dobrna@gmail.com, hkrati pa vas vabim, da 
si ogledate našo spletno stran www.mk.dobrna.si, na kateri lahko spremljate vse naše dogajanje, ki ga 
pripravljamo skozi celo leto. Ob tej priložnosti naj še povabim vse mlade ambiciozne Dobrnčane, da se 
nam pridružite pri organiziranju kakšnega projekta ter nam ga pomagate izboljšati, in tako približati 
mlajšim generacijam v našem kraju. Več nas bo, bolj bo veselo! 

Predsednik MKD-ja:
Matevž Tašler

Pozdrav novega predsednika MKD

bila izvolitev novega vodstva, saj je dveletni mandat staremu 
vodstvu že potekel. Tako smo na mesto predsednika postavili 
Matevža Tašlerja in na mesto podpredsednice Tadejo Vrečič. 
V podporo in pozdrav novemu vodstvo je spregovoril tudi 
župan Občine Dobrna, g. Martin Brecl. Vsekakor pa ni manjkal 
ustanovitelj Mladinskega kluba Dobrna, Drago Pungartnik, ki 
je v zahvalo za prizadevanje ustanovitve prvega mladinskega 
kluba na Dobrni dobil plaketo, Zlatega Sončka. 

Špela Pavlin

ŠOLSKI KOTIČEK

UTRINKI IZ ZIMSKE ŠOLE 
V NARAVI 

V ponedeljek, 9. 3. 2009, smo se šestošolci odpravili v zim-
sko šolo v naravi na Kope. Sprva smo bili malce negotovi in 
kar malo zaskrbljeni, saj nas je na poti spremljal pravi zimski 
vihar. Pravijo pa, da slabemu začetku sledi dober konec, in 
tako je tudi bilo.
Že prvi dan smo spoznali dva učitelja smučanja, smučišča 
in način dela. Vsak dan smo doživljali nova presenečenja. Vsi 
smo se naučili smučati, se ob tem zabavali in se družili. Svoje 
na novo pridobljene smučarske veščine smo pokazali na tek-
movanju, ki se ga je udeležilo kar nekaj naših staršev. Utrinek iz zimske šole v naravi.
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Pohvaliti moramo učitelje spremljevalce, učitelje smučanja, 
nastanitev v Lukovem domu, hrano in sam program dela. V 
spominu nam bodo ostale družabne igre (kartanje, spomin, 
modna revija, iskanje parov, iskanje skritega predmeta ipd.), 
obisk diskoteke, nočna smuka, tekmovanje v smučanju z ra-
zredničarko in še in še.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam omogočili udeležbo v zim-
ski šoli v naravi.

Šestošolci
Mentorica: Sonja Špegel

ŠOLSKI KOTIČEK

Učenci 6. razreda v zimski šoli v naravi na Kopah.

TURIZMU POMAGA LASTNA 
GLAVA

V sredo, 18. 3. 2009, je v Celju v Mercatorjevem centru po-
tekala turistična tržnica, kjer smo s svojo stojnico sodelovali 
tudi učenci OŠ Dobrna. Člani turističnega krožka smo pod 
mentorstvom Sonje Špegel in v sodelovanju z Občino Do-
brna in Termami Dobrna pripravili turistično nalogo z naslo-
vom Vodna učna pot Dobrna. 

Zamislili smo si vodno učno pot kot pot uživanja, sprostitve 
in učenja. Le-to smo tudi predstavljali na turistični stojnici, 
kjer smo vsem obiskovalcem predstavili pot in pomembnej-
še točke ob njej, kot so: termalni vrelec in Terme Dobrna, 
Topliški potok, Temnjaški vrelec, dolina mlinov, knajpov tol-
mun, Vovkov mlin in ribniki. Za obiskovalce smo pripravili 
zgibanke o Vodni učni poti Dobrna, propagandni material 
Term Dobrna in ustekleničeno vodo Klementina.

Predstavitev turistične raziskovalne naloge učencev OŠ Dobrna, 
Celje.

Člani turističnega krožka so pod mentorstvom Sonje Špegel pre-
jeli zlato priznanje za najboljšo turistično stojnico po mnenju ob-
činstva.

Učenci OŠ Dobrna – dobitniki zlatega priznanja v okviru pro-
jekta Turizmu pomaga lastna glava so se predstavili na zaključni 
prireditvi v Ljubljani. 

Veseli smo obiska na naši stojnici. Pohvalimo pa se lahko s 
srebrnim priznanjem za sodelovanje v projektu Turizmu po-
maga lastna glava in z zlatim priznanjem za najboljšo stojnico 
na tržnici po mnenju občinstva. 
Vsi prejemniki priznanj smo se predstavili na zaključni prire-
ditvi, ki je bila 23. 4. 2009 v Ljubljani. 

Člani turističnega krožka OŠ Dobrna
Mentorica: Sonja Špegel
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SE NE VIDI, SE NE SLIŠI.
ZDAJ JE TU, ZDAJ JE TAM.

V sredo, 25. marca, smo imeli četrtošolci drugi naravoslovni 
dan. Že naslov sam pove, da smo eksperimentirali z elektri-
ko. Kot vir energije smo uporabili baterijo in se s pomočjo 
eksperimentov dokopali do iskanih zakonitosti. Izdelali smo 
model električnega kroga in spoznali pomen stikala v njem. 
Naš model smo primerjali z delovanjem žepne svetilke. S 
poskusi smo spoznali tudi snovi, ki prevajajo oziroma ne 
prevajajo električnega toka. S pomočjo lastnih izkušenj smo 
v razpredelnico vpisovali prevodnike in izolatorje. Delo je 
bilo zelo zanimivo, saj smo skupine med seboj kar tekmo-
vale, da bi našle čim več prevodnikov in izolatorjev. Spoznali 
smo tudi zaporedno in vzporedno vezavo žarnic, kar se nam 
je v začetku zdelo zelo učeno. Ko pa smo tudi ta poskus 
praktično opravili, nam je učenost postala popolnoma jasna. 
Pika na i je bila izdelava svetilnika. Izdelali smo ga iz kar-
tonskega tulca, žarnice, izoliranih žic in ploščate baterije. Vsi 
smo nestrpno pričakovali, ali  bo svetilnik res deloval. Ko 
je svetilnik zasvetil, so se zaiskrile tudi naše oči. Z veseljem 
smo poskrbeli še za estetski izgled svetilnikov in jih ponosno 
postavili na ogled.

ŠOLSKI KOTIČEK

Utrinek z naravoslovnega dneva o elektriki učencev 4. razreda.

Ob koncu naravoslovnega dne smo znanje preverili ob reše-
vanju križanke in ugotovili, da vsi dobro poznamo zakonito-
sti električnega toka.               

                                                       Učenci 4. razreda                                                                                                                                      
Mentorica: Olga Vaukner

PROSLAVA OB 
MATERINSKEM DNEVU

Učenci prve triade so 19. marca priredili proslavo, ki so 
jo posvetili svojim mamicam, babicam, očetom, dedkom in 
ostalim. Proslava je bila v šolski telovadnici. Učenci so reci-
tirali, igrali, peli in plesali. Na mreži za odbojko so razstavili 
svoje risbice, ki so prav lepo popestrile in zapolnile prostor.
Moram pohvaliti vse učence, da so se lepo naučili in se do-

Tudi letos so najmlajši, učenci od 1. do 3. razreda, pripravili kultur-
no prireditev ob materinskem dnevu.

Tradicionalna prireditev ob materinskem dnevu  učencev od 1. 
do 3. razreda. 

stojno predstavili s svojim programom. Seveda so jim pri 
tem pomagali tudi starši. Vse pa so v celoto povezale učite-
ljice – mentorice učencev.

Z nekaj točkami tega programa so nastopili tudi v soboto, 
21. marca, v dvorani Zdraviliškega doma. Starši in vsi ostali 
obiskovalci proslave ob materinskem dnevu so bili veseli in 
zadovoljni nad pestrim in lepo naučenim izvajanjem naših 
učencev. 

                                 Vikica Golčer
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TEHNIŠKI DAN, 5. R.: 
IZDELAJMO LETALO IN 
VETROVNICO

23. 3. 2009 smo imeli v 5. razredu tehniški dan. Izdelovali 
smo letala in vetrovnice. Nekatere pripomočke smo prinesli 
od doma. V šoli pa smo dobili les za letalo. Delali smo na-
tančno po načrtu. Nazadnje smo letala in vetrovnice okrasili. 
Naslednji dan smo preizkusili letala. Nekatera so daleč in 
dolgo letela, druga pa ne. Včasih pa se je katero letalo celo 
raztreščilo. Letala in vetrovnice smo lahko odnesli domov. 
Tehniški dan je bil zelo zanimiv, ker smo napravili izdelek. 

Nina Bunderla in Karja Žerjav, 5. r.

 Leti, leti ... naše letalo: tehniški dan v 5. razredu.

OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV

V torek, 14. 4. 2009, se je v Celjskem 
domu odvijala tradicionalna območna 
revija otroških in mladinskih pevskih 
zborov za občine Celje, Dobrna, Voj-
nik in Štore. Koncert je bil hkrati tudi 
uvod v 28. Mednarodni mladinski pevski 
festival. Letos se je revije zborov ude-
ležil naš mladinski pevski zbor, v kate-
rem prepeva 30 pevcev. Nastopili smo 
v drugem delu koncerta s pričetkom ob 
19. uri. Revija pevcem predstavlja velik 
izziv, pričakovanje in nenazadnje  prilo-
žnost, da se s petjem predstavijo tudi 
širši okolici izven kraja.
V ta namen smo pripravili program treh 
pesmi:
- Na Gorenščem je fletno (ljudska)
- Ko se smeješ (prir. Pete Schmutte; sl.  
prevod Irma Močnik)
- Sing, sing (Jerry Estes)
Nastop zborov je strokovno spremljala 
ga. Mihaela Pihler, ki bo kasneje podala 

Nastop učencev Mladinskega pevskega zbora OŠ Dobrna na tradicionalni Območni 
reviji pevskih zborov v Celju. Zborovodkinja: Milena Urlep Rogl

tudi pisno oceno. Z nastopom smo bili 
vsi skupaj zelo zadovoljni, saj so pevci s 
svojo pozitivno energijo in sproščeno-
stjo pričarali prijetno vzdušje v dvorani. 
Večer smo zaključili sicer malce utruje-

ni, pa vendar zadovoljni ter polni novih 
vtisov in idej za naše nadaljnje ustvar-
janje.

Zborovodkinja: Milena U. Rogl
Mentorica: Sonja Špegel

PROJEKT »PASAVČEK 
– RED JE VEDNO PAS PRIPET«

Promet predstavlja enega 
od najpomembnejših de-
javnikov tveganja za naše 
zdravje in življenje. Še po-
sebej velja to za  zdravje in 
življenje otroka.
 Že nekaj let učitelji na 
naši šoli opazujemo, kako 
nevarno starši prevažajo 
svoje otroke (otroci se-
dijo na sprednjem sedežu, 
niso pripeti, stojijo, nimajo 
otroških varnostnih se-
dežev … ). Želimo, da se 
varnost otrok pri prevo-
zih izboljša.
Odločili smo se, da bomo 
sodelovali v projektu »Pa-

Učenci od 1. do 3. razreda so letos 
sodelovali v projektu Pasavček. 

savček«, ki sta ga organizirala Ministrstvo za promet in SPV 
RS. V projekt so bili vključeni učenci 1. triletja. Največ po-
zornosti smo namenili pravilni in dosledni uporabi varno-
stnih pasov in otroških varnostnih sedežev. Otroci so preko 
igre in ustvarjalnih dejavnosti spoznavali, kako pomembna je 
uporaba  varnostnih pasov med vožnjo v avtomobilu.

Pri našem delu so aktivno sodelovali tudi starši in policisti 
PP Celje.

Učiteljice in učenci I. triade
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KULTURNI DAN TRUBAR 

V ponedeljek, 6. 4. 2009, pa smo imeli tudi učenci 2. razreda 
kulturni dan. Svojim letom primerno smo spoznali »očeta 
slovenske književnosti«, Primoža Trubarja. Da ni bilo dolgo-
časno, smo si pripovedovali svoje pravljice. Imeli smo go-
vorne nastope. Sošolci so nas z veseljem poslušali. Učiteljica 
nam je predstavila, kako nastane »čisto prava« knjiga. Do 
nastanka je kar dolga pot. Kasneje bomo svojo pravljico tudi 
napisali, in tako bo nastala naša prva knjiga. Likovno jo bomo 
opremili – ilustrirali pri likovni vzgoji. Knjige bomo razstavili. 
Po malici nas je obiskala ga. Andreja Kveder in nam marsikaj 
povedala o različnih pisavah. Nato smo se lotili likovnega 
ustvarjanja naših črk inicialk. Risanje ni bilo enostavno, saj 
smo morali biti natančni pri risanju s tušem s pomočjo trsti-
ke. Brez polivanja tuša seveda ni šlo. Črko smo še pobarvali 
in nastale so čudovite risbe, ki smo jih razstavili. Pa presodite 
sami, kako nam je uspelo.

Učenci 2. razreda z učiteljico 

Prvošolci še ne znamo pisati, a smo se vseeno lotili pisanja 
prvih črk naših imen. V ponedeljek, 30. 3. 2009, smo namreč 
imeli kulturni dan, kjer smo spoznali Primoža Trubarja. Uči-
teljica nam je na kratko predstavila tega velikega moža. Nato 
pa nas je obiskala ga. Andreja Kveder in nam zelo veliko po-
vedala o različnih pisavah.  Z njeno pomočjo smo s tušem 
pisali prve črke našega imena. Nastale so lepe risbe. Vabimo 
vas, da si jih ogledate na šolskem hodniku.

Učenci 1. razreda z učiteljicama 

Tega dne smo imeli tudi tretješolci kulturni dan. Tudi nas 
je obiskala ga. Andreja Kveder in nam predstavila različne 
pisave. Nato pa smo se lotili pisanja svoje pravljice v posebni 
pisavi. Ob koncu smo naše pravljice povezali v veliko knjigo 
pravljic, ki je sedaj razstavljena na šolskem hodniku. Upamo, 
da vam je všeč.

Likovni izdelki učencev od 1. do 3. razreda v okviru projekta Tru-
bar.

V sredo, 15. 4. 2009, smo se učenci od 4. r. do 9. r. odpravili 
na sprehod po Trubarjevi rojstni fari. Ker nas je bilo 170, 
smo se z Dobrne  odpeljali  kar s tremi avtobusi. Bili smo 
razdeljeni v tri skupine, in se tako izmenjaje ustavili na vseh 
šestih postajah v Trubarjevi rojstni fari. Bili smo na Trubarjevi 
domačiji, kjer so nam predstavili celo Trubarjevo življenje. V 
galeriji Skedenj smo naredili vsak svojo miniaturno knjigo. To 
je bilo vsem zelo všeč. Bili smo tudi v cerkvi sv. Kancijana, 
kjer je bil Trubar krščen. V tej cerkvi imajo tudi razstavljeno 
Biblijo. Sprehodili smo se tudi po vasi Gradež, kjer smo si 
ogledali črno kuhinjo, sušilnico sadja, Zabukovčev kozolec z 
orodji za predelavo prosene kaše in  celo poizkusili Trubar-
jevo malico (pečeno proseno kašo s suhimi češpljami, kruh 
krhljak in krhljevko).
Obiskali smo tudi grad Turjak. Ogledali smo si grajske ječe, 
kjer so raziskovalci našli razstrelivo iz 2. svetovne vojne. Sle-
dil je kratek ogled gradu.
Okrog 16.30 smo se vrnili v Dobrno, polni lepih doživetij.

Učenci 3. razreda z učiteljico

Projekt Trubar: izdelali smo knjigo.

Projekt Trubar: na gradu Turjak.

Člani novinarskega krožka

Tudi učenci 4. razreda smo se udeležili kulturnega dne: 
Sprehod po Trubarjevi rojstni vasi. Nad dnem smo bili zelo 
navdušeni, saj smo videli in izvedeli veliko novega o našem 
reformatorju in piscu prve slovenske knjige. Učenci smo 
navdušeno pripovedovali:
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Projekt Trubar: Trubarjeva malica na Gradežu.

Užival sem na gradu Turjak. Na obhodu po gradu je bil zame 
najbolj zanimiv skrivni rov in grajska ječa. (Alen)
Grad Turjak je pomemben grad v naši zgodovini, saj je Andrej 
Turjaški poveljeval vojski, ki je premagala Turke. (Klemen L.)
Na gradu smo videli grajsko ječo in najbolj romantični del 
gradu – poročno dvorano. (Laura Č.)
Ogledali smo si freske v Dalmatinovi kapeli. (Sebastjan)
Ta dan je bil zame nekaj posebnega. Ogledali smo si tudi 
Zabukovčev kozolec z orodji, ki so ga uporabljali pri delu na 
kmetijah nekoč in podrobno spoznali orodje za pridelavo 
prosene kaše. (Klemen M.)
Na Trubarjevi domačiji smo si v galeriji Skedenj izdelali uni-
katne miniaturne slepe knjige, ki smo jih naslednji dan raz-
stavili v razredu. (Adrijana)
V Škocjanu smo si ogledali cerkev sv. Kancijana, kjer je bil 
Trubar krščen. (Polona)
Po ogledu sušilnice sadja smo na Gradežu malicali. To je bila 
Trubarjeva malica: pečena prosena kaša s suhimi češpljami, 
kruh krhljak in krhljevka – kompot iz suhega sadja. Meni je 
bolj všeč šolska malica. (Sara)

Malica ni bila po našem okusu. Vsi smo se zmrdovali. No, 
kompot iz suhega sadja je bil še kar dober. (Ula)

Učenci 4. razreda z razredničarko Olgo Vaukner

LIKOVNA RAZSTAVA 
Ob otvoritvi likovne razstave v četrtek, 
9. 4. 2009, ob 16.45 smo povezali nekaj 
misli pesnika Toneta Pavčka, in tako slo-
vesno postavili na ogled nekaj likovnih 
del naših učenk in učencev. Razstavo 
je pripravila naša likovna pedagoginja, 
Andreja Kveder. Ker vemo, da je ume-
tnost del kulture človeka in je ime za 
različne vrste človekovega izražanja in 
oblikovanja, kamor sodi tudi področje 
likovne umetnosti, smo popestritve na-
šega hodnika vsi zelo veseli. Tako tisti, 
ki se redno zadržujemo v šoli, in tudi 
tisti, ki prihajajo v šolo samo občasno. 
Na otvoritvi razstave je bilo prisotnih 
veliko staršev, učenk in učencev in vsi 
delavci šole. Takšnih poživitev našega 
vsakdana smo seveda veseli in upamo, 
da bodo prostori šole še večkrat pro-
stor za udejanjanje različnih vrst kultu-
re.

Ksenija Ulaga

POHODNIŠKI KROŽEK

Letos je med ponudbo interesnih de-
javnosti na naši šoli tudi pohodništvo. 
Lahko se pohvalimo, da se za priho-
dnost pohodništva v Dobrni ni bati, saj 
je mladih članov krožka veliko. Še več 
pa je lepih pohodniških točk v okolici 
Dobrne. 
V sredo, 8. 4. 2009, smo se odpravili 
na drugi pohod. Cilj našega pohoda so 
bile Rupe. Vreme je bilo kot nalašč za 

Najmlajši učenci OŠ Dobrna »merijo« svoje pohodniške sposobnosti tudi v okviru poho-
dniškega krožka.

bivanje v naravi in sonce nas je prijetno 
grelo. Po dolgi zimi smo ga vsi kar neka-
ko željni. V nahrbtnike smo spravili ma-
lico, obuli pohodniške čevlje in že smo 
bili nared. Ob Dobrnici smo se ogreli 
in pot nadaljevali po markirani poti do 
končne točke. Učenke in učenci so str-
mino brez težav premagali in po zaslu-
ženi malici, počitku in igri smo se vrnili. 
Vsi zadovoljni in prijetno utrujeni smo 
bili v pričakovanju naslednjega pohoda, 
ki ga bomo izpeljali ob lepem vremenu 

v začetku maja. Naš končni cilj bo to-
krat grad Lemberg. 
Še priporočilo: »Vsak dan namenite ne-
kaj časa sebi in se odpravite v naravo na 
vsaj kratek sprehod. Pozitivnih učinkov 
kar ne bo konca.« 

 Mentorica pohodniškega krožka: 
Ksenija Ulaga
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VELIK USPEH UČENCEV OŠ 
DOBRNA NA ŠPORTNIH 
TEKMOVANJIH 

• TEKMOVANJE ZA MALI IN VELIKI ATLETSKI 
POKAL

13. maja 2009 so naše učenke in učenci odlično zastopali 
našo šolo na tekmovanju v atletiki. Posebej bi omenil tiste, 
ki so osvojili medalje:
 
- DARJA ŠVENT je osvojila srebrno medaljo v teku na 60 

m;
- ANITA JAVORNIK je osvojila srebrno medaljo v suva-

nju krogle;
- ROBI BOŽNIK je osvojil bronasto medaljo v teku na 60 

m;
- TOMAŽ ŠPEGEL je osvojil bronasto medaljo v metu 

žogice; 
- ŠTAFETA 4 X 100 m (ŠTEGER, M. PODPEČAN, ČERE-

NAK in BOŽNIK) je osvojila bronasto medaljo. 
 
Celotni ekipi, ki je izjemno zastopala našo šolo, čestitamo.

• TEKMOVANJE V KROSU 
22. 4. 2009 so se učenke in učenci OŠ Dobrna udeležili po-
dročnega prvenstva v krosu (na letališču v Levcu).
Dosegli so odlične rezultate. Naj izpostavimo samo neka-
tere:
 
Darja Švent, 9. b (srebrna medalja)
Blaž Adamič, 7. r. (bronasta medalja)
Anja Mešl, 5. a (4. mesto)
Nina Bunderla, 5. a (5. mesto)

Vsem skupaj iskreno čestitamo!

Naši učenci so zelo uspešni atleti.

Učenci OŠ Dobrna so dosegli visoke rezultate na atletskem tek-
movanju.

Vojin Mlinarević, športni pedagog

Učenci OŠ Dobrna odlični na medobčinskem prvenstvu v krosu. 
Darja Švent, 9. b, je osvojila srebrno medaljo. 

Tudi najmlajši so se dobro odrezali na medobčinskem prvenstvu 
v krosu. Anja Mešl, 5. a, je dosegla 4. mesto; Nina Bunderla, 5. a, 
pa je zasedla 5. mesto.  

Vojin Mlinarević, športni pedagog

• REZULTATI  MEDOBČINSKEGA PRVENSTVA 
V NOGOMETU

V sredo, 6. 5. 2009, se je v Celju, v hali Golovec, odvijalo 
medobčinsko tekmovanje v nogometu. Z učenci (letniki roj-
stev 1996 in mlajši) smo se ga udeležili tudi mi. Prvo tekmo 
smo premagali ekipo OŠ Vojnik z rezultatom 2:0. Strelca na 
tekmi sta bila Blaž Adamič in Jernej Dražnik. Žal smo drugo 
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tekmo proti III. OŠ iz Celja izgubili z 2:0. Z lepimi vtisi na 
prijetno športno druženje in nekaj zmagoslavja smo se vrnili 
v Dobrno. 
Za OŠ DOBRNA so nastopili naslednji učenci:
• LUKA FELICIJAN, 7. r.
• BLAŽ ADAMIČ, 7. r.
• TOMAŽ ŠPEGEL, 7. r.
• MATIC BUNDERLA, 7. r
• JERNEJ KRALJ, 7. r
• JERNEJ DRAŽNIK, 7. r
• PRIMOŽ PESJAK, 7. r
• MATEJ SENIČ, 7. r
• ŽAN PUŠNIK, 6. r

Uspešna nogometna ekipa OŠ Dobrna na medobčinskem prven-
stvu v nogometu.

PO KOROŠKI

Naša ekskurzija se je začela ob sedmi uri zjutraj v četrtek, 
14. 5. 2009, ko smo se z avtobusom odpeljali proti Šmartnem 
pri Slovenj Gradcu. Tam smo si ogledali cerkev Svetega Ju-
rija. Preden smo vstopili, smo si morali obuti copate, ki pa 
so bili res ogromni. Ko smo vstopili v cerkev, smo bili res 
presenečeni, saj so bila tla steklena. Pod steklom pa so bili 
grobovi in nekaj kosti. V cerkvi je bilo res zanimivo, saj je bila 
tako drugačna od drugih cerkva. Nato smo se odpeljali proti 
Slovenj Gradcu, da smo si v muzeju ogledali razstavo o če-
belarstvu. Na naslednji postaji, v Dravogradu, smo si ogledali 
gestapovske zapore. Bili smo šokirani, kako grdo so  ravna-
li  s takratnimi zaporniki. Potem smo se sprehodili ob reki 
Dravi do ribiškega doma, tam posneli nekaj fotografij in se 
odpravili dalje. Na Ravnah na Koroškem smo si ogledali tudi 
obnovljeno osrednjo koroško knjižnico. Nato smo se odpe-
ljali do Prežihovine nad Kotljami, kjer nas je vodička vodila 
po Prežihovi »bajti«. Vsi smo komaj čakali, da prispemo do 
Ivarčkega jezera, kjer smo imeli nekaj časa prosto. Najprej 
smo pojedli malico. Fantje so seveda takoj odšli igrat nogo-
met, ostali pa smo odšli skakat po trampolinu. Bilo je zelo 
zabavno, čeprav nismo smeli delati salt. Pred odhodom smo 
si privoščili še sladoled in nato odhod do naše zadnje posta-
je. Odpeljali smo se do Mežice, kjer smo si ogledali muzej 
– rudnik svinca in cinka. Najprej smo vzeli plašče in čelade 
ter svetilke. V rudnik smo se peljali z vlakcem. Vožnja je bila 
zelo zabavna, čeprav je bilo v vagonih zelo temno in hrupno. 
Ogledali smo si rudnik in se  nazaj  odpeljali spet z vlakcem.
Preživeli smo lep, zanimiv in poučen dan.

Barbara Vohar, 9. a
Mentorica: Irena Pak

DROBTINICE IZ VRTCA

CICIBAN PLANINEC

V vrtcu smo pričeli z obogatitvenim programom Ciciban 
planinec. Namenjen  je otrokom, ki so že dopolnili 5 let. 
Krožek obiskuje 11 otrok.
Načrtovanih imamo šest izletov, in sicer: Nočni pohod s sve-
tilkami, Grad Lanšperg,  Dolina mlinov, Ostrica pod Basali-
ščem, Lemberški grad ter Smrekovec. Uspešno smo izpeljali  
že prve tri.
Naši cilji so, da otroci:
-  spoznajo več izletniških točk naše bližnje okolice
-  doživijo večji hodni napor od vsakodnevne hoje
-  se seznanijo s primernim izletniškim znanjem (obutev, 

oblačila, nahrbtnik, tempo hoje, pitje tekočine)
-  spoznajo opremo planinca, markirano pot, premagujejo 

ovire
-  začutijo čustveno navezanost na naravo in začno razvijati 

naravovarstveno zavest: vrečka za odpadke, (ne) trganje 
cvetlic, (ne) kričanje v gozdu, (ne) plašenje divjadi, odnos 
do živali …

-  uživajo ob elementarnih in družabno-zabavnih igrah, ki 

imajo emocionalni in sprostilni učinek
- razvijajo pozitivna čustva, pomoč, razumevanje drugih, 

osvajajo pravila vedenja ob srečevanju z različnimi ljudmi
-  kvalitetno preživljajo prosti čas

Utrinki z izleta:

Seznanitev z markacijo.
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Misli otrok z izleta:

DOMINIK – Pesti držim skupaj, da 
mi bo uspelo  (hoja v hrib).

EVA – Nekdo je zaljubljen 
(srček na skednju).

DOMINIK – Rolka je malo pore-
dna. Takole me je zvrnila
(ob igri z rolko).

DOMINIK – Nahrbtnik mi poska-
kuje na hrbtu, ko grem domov.

Prispevek pripravila: 
Marjana Šet

Hoja drug za drugim. 

Zaslužena malica.

Planinski krst. 

Varovanje ob sestopu.

Prijetno utrujeni … 
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SKUPINA MALČKOV IN ZDRAVJE

Tudi mi, najmlajši, smo v mesecu aprilu osvajali znanja o 
zdravju. Pogovarjali smo se o zdravi prehrani, kako zdravje 
vpliva na naše počutje, skrbeli smo za vsakodnevno razgi-
bavanje, zračili prostore … Spoznavali in prepoznavali smo 
različno sadje, zelenjavo, si pripravljali sadne malice, spozna-
vali naše telo, ustvarjali v likovnih delavnicah, peli in se igrali 
prstne ter gibalne igrice …

Skrb za balkonsko cvetje. 

Kneippanje v vrtcu. 

Zdravo sadje. 

Obisk sestre za zobno preventivo. 

Likovne delavnice. 

Prstki se sprehajajo …

Za skupino malčkov: Marjana Šet in Majda Blažič
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DEJAVNOSTI V SREDNJI SKUPINI

V aprilu smo prevzeli skrb za zdravje. Veliko smo se pogo-
varjali o zdravi prehrani, higieni telesa in gibanju. Na igrišču 
vrtca smo naredili zelenjavno – zeliščni vrt. Nanj smo pose-
jali in posadili različna zelišča in zelenjavo, sedaj pa skrbimo 
zanj. Veliko vitaminov smo zaužili s pripravo sadnih nabodal, 
zelenjavne malice in zelenjavnega namaza. Otroci so si čisto 
sami pripravili sadna nabodala. Najprej so sadje narezali na 
koščke, ter ga nanizali na lesene palčke, ter slastno pojedli. 
Za zelenjavno malico smo si naribali korenček, narezali red-
kvice in papriko. V zelenjavni namaz, ki je bil iz skute in kisle 
smetane smo naribali korenček, ter dodali narezan drobnjak 
in peteršilj. Otroci so si sami namazali namaz na kruh. 

Vse smo slastno pospravili v naše želodčke.

Pri nizanju sadja smo bili spretni.

To je pa kislo. 

O kako sem velika.

Bosi smo stopali po različni snovi.

Telovadba s ponjavo.

Poimenovali smo vse dele telesa, se pogovarjali o notranjih 
organih, ter se obrisovali na velike bele liste. Nato smo si 
odtisnili tudi dlani, obrisali stopala in izdelali obraz.                                
Spoznavali smo okuse: kislo, sladko, grenko, slano. Pri poiz-
kušanju so se naši obrazi zelo spakovali, predvsem pri limoni 
in grenivki.
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Pot nas je vodila do cerkve v Miklavžu.

Poizkus s soljo in vodo – soline.

Prihod Zelenega Jurija.

Vsak poizkusi pravilno odložiti odpadek v roki.

 Janez je pospravil prtiček v koš za papir.

Zbrali smo že veliko zamaškov.   

Poizkusili smo se tudi bosi v hoji po različnih vrstah tal. Pri 
tem nam je pomagala ga. Marina, mamica od Nives. Hodili 
smo po pesku, travi, mlačni slani vodi, mlačni sladki vodi in 
po zamaških. Otroci so zelo uživali in se preizkušali v tipanju 
s podplati.
Veliko smo se tudi gibali. Imeli smo vsakodnevne gibalne mi-
nute, vadbene ure, rajalne igre, sprehode in daljši sprehod 
proti Miklavžu.

V aprilu nas je obiskal Zeleni Jurij. Ta običaj iz Bele Krajine 
nam je predstavila družina Jakop. Mamica Marjeta je pedsta-
vljala Zelenega Jurija, Janez in Jože pa sta jo spremljala v belih 
oblačilih.
Odločili smo se, da bomo postali mladi ekologi in smo začeli 
ločevati odpadke v naši igralnici. Tri škatle smo spremenili za 
koše za odpadke. Pobarvali smo jih z različnimi barvami, ter 
jih polepili s tistimi slikami kateri odpadki spadajo v tisti koš. 
Od meseca aprila sodelujemo v humanitarni akciji pri zbira-
nju plastičnih zamaškov. Zbrali smo že kar nekaj kartonskih 
škatl zamaškov. Vsem staršem, otrokom in ostalim, ki nam 
pomagate pri zbiranju se ISKRENO ZAHVALJUJEMO, ob 
enem pa pozivamo k zbiranju do konca meseca avgusta.

Urška Mastnak
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PLAVALNI TEČAJ ZA STAREJŠO SKUPINO

Otroci starejše skupine smo se zelo 
veselili dneva, ko bomo lahko odšli na 
plavalni tečaj. Bilo pa je med nami tudi 
nekaj otrok, ki so ta dan pričakovali z 
mešanimi občutki. 
Končno je napočil dan, ko smo se z av-
tobusom odpeljali v Celje.
Nina: »Ko smo prišli z avtobusa, smo se 
najprej slekli, potem pa oblekli v kopal-
ke. Čakali smo, da se vsi preoblečejo. 
Potem smo šli v kopalkah na stranišče. 
Potem smo se šli stuširat. Počasi smo 
morali iti po stopnicah gor. Ena druga 
voda je bila mrzla, ko smo stopili noter, 
v bazenu pa je bila voda topla. Ko smo 
šli v bazen, smo lahko imeli črve, jaz ga 
pa nisem imela, pa sem glavo namakala 
v vodo in plavala.«

Prvi dan je vsak pokazal, kaj že zna (po-
topiti glavo, drseti na vodi ali plavati). 

- Ko smo skakali v vodo, pa ko smo bili 
žabice. (Katja)

- S črvi mi je bilo »fajn« plavat. (Nika)
- Ko sem z nogami brcal. (Luka)
- Ko smo se morali potopiti. (Blaž)
- Všeč mi je bilo, ker sem si upala glavo 

potopiti. (Ema)
- Všeč mi je bilo, da smo se učili plavati. 

(Ana)
- Všeč mi je bilo, ko smo šteli pod 

vodo. (Rok)
- Ko smo se v vodi usedli na tla. (Nina)
- Ko smo se ulegli na stopnice in pod 

vodo pomahali staršem. (Nina)
- Ko nas je Matej vlekel, mi pa smo se-

deli na črvih. (Matic)
- Ko je rekel: »Starši nič ne ploskajo.« 

(Nina)
- Ko smo skakali kengurujčke in zajč-

ke. (Eva)
- Ker sem dobro plavala. (Karina)
- Ko smo v vodi pihali mehurčke. 

(Lara)
- Ko smo se priklonili staršem. (Nina)
- Ko smo dobili diplomo in je mami sli-

kala. (Nina)
- Voda je bila topla, ko smo šli noter. 

(Rok)

Plavalni učitelji so nam potem vsak dan 
kazali različne vaje: velikokrat se je bilo 
treba potopiti, oponašati različne živali, 
delati mehurčke, …  vmes pa smo ime-
li tudi minute za igro v vodi. Vse vaje 
so imele isti cilj: privajanje na vodo. Za 
otroke te starosti je poglavitno, da izgu-
bijo strah pred vodo, da se upajo poto-
piti, se uleči na vodo in ko to zmorejo, 
je do plavanja samo še korak. 
Zadnji dan so nas še enkrat testirali. 
Vsak je pokazal, koliko se je naučil: kako 
zna potopiti glavo, kako drseti, nekateri 
pa so celo zaplavali.
Zadnji dan so nas prišli pogledat tudi 
starši. Ploskali so nam, ko smo jim po-
kazali vse vaje, še posebej pa, ko so nam 
podelili diplome.

Na vprašanje Kaj ti je bilo všeč na pla-
valnem tečaju? so otroci odgovarjali:

- Učitelji so bili prijazni. (Eva)
- Dobro je, da gremo v plavalni tečaj, 

da znamo plavati. (Nika)
- Vesela sem bila, da sem si upala glavo 

potopiti. (Katja)
- Vesela sem bila, ker sem se naučila 

plavati. (Taja)
- Vesel sem bil, ker sem najdlje plaval. 

(Joži)
- Zanimivo je bilo, ko smo delali vaje in 

takrat, ko smo drseli, je bilo zanimivo, 
ker sem gledal pod vodo in videl dno. 
(Teo)

- To je najlepši tečaj, kar jih je, zato ker 
sem lahko plaval. (Dominik)

Vzgojiteljici: 
Marijana Glušič in Suzana Adamič
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SLAVNOSTNI SPREJEM ŠPORTNIKA ALJAŽA 
PODJEDA, KI JE NA ZIMSKIH IGRAH 
SPECIALNE OLIMPIJADE V IDAHU 2009 
(ZDA) PREJEL  DVE ZLATI MEDALJI V TEKU 
NA SMUČEH NA 50 IN 100M

Smo socialno-varstveni zavod oz. Cen-
ter za usposabljanje, delo in varstvo 
Dobrna, kjer vzgajamo, izobražujemo 
in usposabljamo otroke, mladostnike in 
odrasle z motnjo v duševnem razvoju. 
Ena izmed dodatnih dejavnosti v našem 
programu je svetovni športni program 
specialne olimpijade. 

Letošnje Svetovne zimske igre specialne 
olimpijade so potekale v Idahu v ZDA 
od 7. do 13. februarja 2009.  Slovenijo  
je zastopalo 17 tekmovalcev, ki so na-
stopili v alpskem smučanju, smučarskih 
tekih in krpljanju. V ekipo se je uspelo 
uvrstiti tudi tekmovalcu iz našega cen-
tra, Aljažu Podjedu, ki je nastopil v teku 
na smučeh. Spremljal ga je njegov špor-
tni mentor in trener, mag. Tine Kovačič, 
ki je bil tudi fizioterapevt slovenske de-
legacije.

Tekmovanje v nordijskih disciplinah je 
potekalo v Sun Valleyu, mondenem zim-
skem letovišču Idaha, kjer imajo svoje 
vikende in vile tudi največje svetovne 
zvezde, kot so Arnold Schwarzenegger, 
Steven Spielberg, Jamie Lee Curtis, Bru-
ce Willis, Tom Hanks, Demi Moore in 
drugi. Deležni smo bili obilice snega in 
sončnega vremena, zato tudi ime doli-
ne Sun Valley. Na vseh uradnih treningih 
je Aljaž pokazal dobro kondicijsko pri-
pravljenost in se je kljub hudi svetovni 
konkurenci že v kvalifikacijah uvrstil na 

nih igrah specialne olimpijade dober 
pokazatelj zdravja in kvalitete življenja 
uporabnikov v CUDV Dobrna, saj se na 
ta način lahko primerjamo z vodilnimi 
ustanovami na področju športa oseb z 
motnjo v duševnem razvoju.

Na ljubljanskem letališču so slovenske 
tekmovalce čakali njihovi domači tre-
nerji, sošolci, člani interdisciplinarnega 
tima ter seveda starši, prijatelji in znan-
ci. Navdušenja, čestitk in solz sreče ni 
manjkalo, zbranim pa sta čestitala tudi 
sekretar Zveze za šport invalidov Slo-
venije - Paraolimpijski komite, Igor Ma-
lič, in mariborski župan, Franc Kangler. 
Aljažu so sošolci, prijatelji in učitelji pri-
redili velik sprejem v šolski telovadnici 
centra, kjer mu je kot prvemu izrekla 
prisrčno dobrodošlico in čestitke Jožica 
Grubelnik, direktorica. Zbrane je nago-
voril tudi Martin Brecl, župan Dobrne, 
ki je obenem Aljažu in njegovima tre-
nerjema, Pavliju Kuraltu in Tinetu Ko-
vačiču, izrekel čestitke. Na sprejem so 
prišli tudi Aljaževa mamica Damjana in 
oče Andrej ter dedek, ki so bili ponosni 
na njegove športne uspehe, saj se lahko 
pohvali, da je eden od najboljših špor-
tnikov – specialnih olimpijcev, ki se je 
kar z dvema zlatima medaljama vrnil s 
svetovnih iger. Ni slučajno, da je že Pier-
re Coubertain poudaril, da je pomemb-
no sodelovati in ne zmagati. Seveda je 
na koncu tudi pomembno zmagati, ven-
dar je pomen svetovnih iger specialne 
olimpijade ravno v druženju, srečevanju 
športnikov z vseh delov sveta.

 mag. Tine Kovačič, 
športni mentor in trener

prvo mesto. V sa-
mem finalu pa se 
je Aljaž v enako-
pravnem športnem 
boju pomeril s sebi 
enakimi in v teku 
na smučeh na 50 in 
100m osvojil zlato 
medaljo, in je tako 
eden od najuspe-
šnejših športnikov, 
ki je prispeval k 8 
skupnim zlatim me-
daljam slovenske 

ekipe. Za naše delo je Aljažev uspeh ve-
liko priznanje, zanj pa nova priložnost, 
da se je v hudi svetovni konkurenci 
izkazal kot dobro pripravljen športnik 
s posebnimi potrebami, ki z rednim 
treningom premaguje številne ovire 
in vlaga smiseln napor ter trud za čim 
boljše rezultate na svetovnem nivoju. 
Konstruktivno in usklajeno sodelovanje 
vseh v slovenski ekipi, tako vseh špor-
tnikov in trenerjev kot vseh ostalih, je 
bil odličen zgled, da znamo, zmoremo 
in hočemo sodelovati in ponovno zdru-
žiti moč ter energijo pri tako zahtevnih 
podvigih, kot so najvišje stopničke na 
svetovnih zimskih igrah specialne olim-
pijade. Hkrati s ponosom ugotavljamo, 
da je Aljažev uspeh na zimskih svetov-
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CICIVESELOŠOLSKI DAN

Petek, 17. aprila, smo v skupini OVI III nestrpno pričakovali. 
Za ta dan nam je Tatjana povedala, da bomo morali reševati 
čisto prave teste. Za šolskimi klopmi je sedelo šest parov 
radovednih oči, ki so pogledovale v sveženj papirjev. Miha 
je resno povedal, da se ne prepisuje in da mora biti mir 
med reševanjem testa. Tatjana pa je vsakomur naročila, naj 
si vzame svinčnik, in nato je razdelila teste. Vsi skupaj smo 
pogledali na uro in začelo se je! Najprej se je moral vsak od 
učencev sam podpisati na testno polo. 

Tatjana je povedala, da bo navodilo prebral eden od učencev, 
nato bo skušal vsak reševati nalogo zase. Vid je potreboval 
tekom celotnega testa dodatno pomoč, zato je Miha sedel 
poleg njega in mu naloge prilagodil njegovim sposobnostim. 
Bine, Tadej in Jernej so navodilo dvakrat prebrali, da je Ta-
tjana ugotovila, ali ga prav razumejo, nato so lahko reševali 
sami. Nina je navodila poslušala in Tatjana ji je nalogo še en-
krat prebrala, nato pa je sama povezala ali obkrožila pravilen 
odgovor. Tudi Maja ni imela večjih težav pri reševanju nalog, 
saj niso vsebovale pisanja, kar Maji povzroča nekaj težav. Na-
loge so bile zabavne in čeprav jih je bilo za celo polo, smo jih 
rešili v pičlih 20 minutah. Učenci so se spomnili, da so takšne 
naloge že enkrat reševali: pred dvema letoma. Jernej pa se 
je spomnil, da so takrat na koncu dobili tudi priznanja. Bo 
tudi tokrat tako? Seveda! Tatjana je na pohvale napisala ime 
in priimek in nato čestitala dobitniku za uspešno opravljen 
test. Vsi so ponosno sprejeli čestitke in se postavili pred fo-
tografski objektiv. Slavnostni dogodek smo proslavili še v sla-
ščičarni, kjer si je vsak lahko izbral »sladko pohvalo«.  

Za skupino OVI III:
Tatjana Lavrinc

NIJA PRVIČ V ŠOLI

Izvor prijateljstva je čarovnija, tako nepričakovan kot zajček 
iz čarovnikovega klobuka. Kakorkoli se že pojavi – ne glede 
na to, kako nenavadno ali nepričakovano se začne – je prija-
teljstvo zaklad, resničen košček čarovnije, svojevrsten zajček 
v klobuku našega življenja.
Naše življenje z Nijo je začelo dobivati nove razsežnosti 

prijateljstva letos marca, ko smo po vseh dolgih procedu-
rah z javnimi ustanovami na področju izobraževanja otrok 
s posebnimi potrebami končno dobili odločbo o usmeritvi 
v Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna. Odločili 
smo se za dnevno varstvo.
»Naša šola na Dobrni.« Vsak od staršev ali skrbnikov, ki svo-
jega »otroka« zaupa v njihovo varstvo, mislim, da lahko reče 
te iskrene besede in mirne duše odide v službo opravljat 
svoje obveznosti, medtem ko za udobje in znanje njegovega 
»otroka« (majhnega ali velikega) poskrbijo prijazni zaposleni 
ljudje v kolektivu CUDV.
»Gremo v našo šolo,« tako pravimo tudi mi, v naši družini, 
ko se zjutraj odpravljamo od doma z Nijo, čeprav smo šele 
»prvošolčki« in se šele 
spoznavamo.
Prvi dan zjutraj so nas 
pričakali prijazni lju-
dje, ki svojo pozitivno 
energijo in strokov-
no znanje usmerjajo 
k našim sončkom, da 
jim je v življenju bi-
stveno lažje in pred-
vsem skrbijo za kva-
litetno  bivanje pod 
njihovo streho. Da pa 
ne bo kdo slučajno 
mislil, da je bilo lepo 
samo prvi dan -  ka-
darkoli smo z Nijo v 
oddelku OVI I, so ure 
kar prekratke, da bi se 
pogovorili o vsem, kar želimo, saj je potrebno vmes še k 
Marjanu na »razgibavanje« in prijazen klepet o vsakdanjih 
stvareh, ki se dogajajo okoli nas; in pri vsaki terapiji so otro-
ci deležni še zvrhane mere pozornosti. Podariti pozornost 
znajo prav vsi: vse varuške in varuhi, njihova Vilma, osebje v 
zgornjem nadstropju, ki skrbi, da je vse, kot mora biti; tete v 
modrih plaščih v ambulanti, kuharice, ki skrbijo za lačne že-
lodčke; hišnik in vsi ostali, ki so zadolženi za razna popravila 
in opravila v šoli in okoli nje. Če sem slučajno koga pozabila, 
naj mi ne zameri, pa naj me kar pocuka za rokav in pove, da 
je tudi on tisti delček v čarobnem mozaiku pozornosti.

Pozornost potrebujemo prav vsi, saj osebno mislim, da je 
glavno vodilo v življenju. Kaj bi lahko pozornost sploh bila? 
POZORNOST - nežni dotiki, topli prijateljski objemi, iskreni 
pogledi v oči in prijazen nasmeh. Da - to je zdravilo, ki po-
mirja naša telesa, daje oporo našemu duhu in določa način, 
kako čutimo do vsega. Ne samo pozornost, dovolj je tudi 
dobra volja, ki lahko polepša dan, in kljub dežnim kapljam je 
sončnim žarkom dovoljen vstop vsako minuto v »našo šolo 
na Dobrni«. 

Začela so se tkati še nova prijateljstva, ki imajo svoj izvor 
v različnosti, drugačnosti in bogastvu te naše različnosti in 
drugačnosti. Vsak od nas s svojo gredico ustvarja vrt, ki nam  
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polni srca in življenje, pa naj se naša življenjska pota kdaj 
kasneje obrnejo tako ali drugače vsaka v svojo smer.
Ob kakršnihkoli obiskih in srečanjih se v zavesti marsikoga 
od staršev usidra misel, da s svojim otrokom ni čisto sam. 
Naši otroci bodo zaradi svojih težav vedno v nekoliko dru-
gačnem položaju, ampak z določenim humanim pristopom 
se da približati vsakomur posebej in spoznati, da nas naučijo 
bistveno več, kot naučimo mi njih: potrpežljivosti, hvaležnosti 
in ljubezni. Včasih ravno zaradi njih potegnemo ročno zavoro 
tudi v takem trenutku, kot je načeloma sami nikoli ne bi.

Naša prijateljstva so namreč neke vrste poseben dar, ob-
čutek, da so se nam na potovanju po tem planetu pridružili 
mnogi. V trenutku, ko se zavemo, da na svoji poti nismo več 
sami, začenjamo vedno bolj verjeti, da je ŽIVLJENJE polno 
presenečenj, da se lahko kdaj pa kdaj dogajajo tudi nam ča-
robne stvari in da prijateljstvo v času prehajanja skozi raz-
lična obdobja poglobi pomen svojih medsebojnih odnosov.

Vse kjerkoli in kadarkoli izrečene in napisane besede so 
le delček zgodbe vseh nas -  Prijateljev, Sošolcev in Sošolk 
-  zaradi naših sončkov, ki vsak dan znova grejejo: NIJA in 
GAŠPER,  ALEKSANDRA,  ALJOŠA, DANIJELA, ERIKA IN 
TADEJA.

Renata Kerovec, mamica Nije Kolar

GREM, SAMO SKAKAL NE BOM!

V ponedeljek, 16. 3. 2009, smo se ob jutranji kavici pogovar-
jali o tem in onem. Po naključju je pogovor nanesel na konec 
tedna, ki je bil tokrat v znamenju Planice, saj je tam potekal 
svetovni pokal v smučarskih skokih. Začela se je porajati di-
lema o možnosti obiska, hkrati pa želja po ogledu skokov. 
Varovanci VDC–ja so spraševali, kaj so to skoki, kdo skače, 
zakaj skačejo, kako dolgi so skoki … Skratka, tema je posta-
jala vedno bolj vroča in zanimiva. Po kratkem oklevanju sva 
se z vodjo VDC-ja, Brigito, opogumili in se odločili, da manjši 
skupini varovancev organiziramo ogled kvalifikacij v petek, 
20. 3. 2009. Kljub strahu peljati naše varovance v takšno gne-
čo, kot je običajno v Planici, je bil  naš varuh Aleš takoj pri-
pravljen sodelovati in pomagati pri organizaciji.  

Začele so se priprave. Brigita je prevzela skrb za vstopne  
karte, Aleš je poskrbel za primerna oblačila, obutev in pre-
vozno  sredstvo, jaz pa sem poskrbela za varnost, saj smo si 
izdelali posebne izkaznice z imenom, priimkom in telefonsko 
številko. Bolj kot se je bližal čas odhoda, bolj smo bili nestr-
pni in polni pričakovanja, zato smo imeli v četrtek kratek 
organizacijski sestanek, kjer smo se skupaj  dogovorili, kako 
bo potekal izlet. Vsi smo se veselili, le Damjan je prišel do 
zaključka: » GREM,  SAMO  SKAKAL NE BOM!«

Petkovo jutro se je pričelo z zavajajočim soncem, vendar je 
Aleš vztrajal, da si oblečemo vse, kar nam je pripravil prejšnji 

večer. Iz sob se je slišal smeh in razni komentarji o številu 
nogavic, ki jih je bilo potrebno tokrat obleči. Sledila je ma-
lica. Hrenovke namesto sadja - to  je bila malica in pol. Ob 
10. uri smo se odpravili proti Planici. Naš prvi postanek je 
bil po dobri uri in pol vožnje. Ustavili smo se na počivališču 
ob avtocesti,  popili sok, staknili glave in se posvetovali, če 
gremo v pravo smer. Dogovorili smo se, da se do Planice ne 
ustavljamo več. 

Zadnje kilometre so bili naši obrazi začudeni in onemeli ob 
količini snega. Prvič smo videli toliko snega. Zadnji kilometer 
proti naši velikanki smo se peljali po nekakšnem rovu, obda-
nem z dvema metroma snega. 

Ko smo stopili iz avta, nam je takoj postalo jasno, zakaj ima-
mo kape, šale, rokavice in dvojne nogavice. V Planici ni bilo 
prijaznega sonca iz Dobrne. Pomalicali smo, popili sok in se 
odpravili na prizorišče. Naši pogledi so bili usmerjeni visoko 
v velikanko in komaj  smo čakali na prvi skok. »Uuuuuaaaaa-
aaa,« so bile nato naše besede ob vsakem  uspešnem, pa tudi 
manj uspešnem skoku, saj smo bili enotnega  mnenja, da so 
vsi, ki si upajo skočiti tako visoko, veliki junaki. Po poskusni 
seriji nas je že malo zeblo. Hitro smo se okrepčali in pogreli 
s toplim čajem. Po končani drugi seriji je bil čas za odhod 
domov. Malo utrujeni, pa vendar nasmejani, smo se vračali 
proti Dobrni. Veselili smo se namreč večerje, ki je bila, kot se 
za takšen dan spodobi, malo drugačna. Privoščili smo si pico. 
Po večerji smo bili tako utrujeni, da je bilo zadnje kilometre  
slišati le še  zadovoljne vzdihljaje: »Samo stuširam se še, pa 
grem takoj v toplo posteljo.« 
Zadovoljni, polni novih vtisov in dogodivščin, smo o Planici 
pripovedovali  prijateljem,  nato pa smo utrujeni  zaspali,  s 
tiho željo, da se prihodnje leto ponovno vrnemo pod našo 
velikanko!

Varovanci:  Maja, Damjan, Franci,  Matjaž, Leon
Spremljevalca: Aleš in Vesna

OBISK ŽIVALSKEGA VRTA

Bilo je oblačno in hladno aprilsko jutro, sredi prvomajskih 
počitnic. A to nas ni ustavilo. Kljub slabšemu vremenu, smo 
napolnili kombi, vzeli dežnike in se odpeljali proti Ljubljani. 
Po poti smo se pogovarjali o načrtih za današnji dan. Najprej 
je bil na vrsti obisk živalskega vrta, in s tem obnovitev znanja 
o živalih. Ves čas vožnje pogledujemo proti nebu in v mislih 
odganjamo nakopičene oblake. Pa vendar malo pred Ljublja-
no ti nesramni črni oblaki niso več samo grozili, ampak so 
nad nas spustili ogromno količino dežja. Ko smo prispeli do 
živalskega vrta, smo se kar spraševali, ali naj še malo počaka-
mo, da bi deževalo vsaj malo manj ali naj se kar odpravimo 
novemu raziskovanju naproti. Ker nam ni kazalo najbolje, 
se skupaj odločimo, da gremo pogumno v akcijo. Pa saj ni-
smo iz sladkorja. Izkazalo se je, da je bila odločitev pravšnja. 
Sicer smo se na začetku morali kar pošteno potruditi, da 
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smo poiskali živali, saj so se tudi one skrivale pred dežjem. 
Z zanimanjem smo opazovali kače in druge plazilce, ki so 
ravnokar dobili zajtrk. Vsi smo radovedno pogledovali skozi 
steklene kletke, le Zala nam je dala vedeti, da ji plazilci niso 
najbolj pri srcu. Kar sama se je odpravila proti izhodu. In po-
glej presenečenje. Ko smo tudi ostali stopili skozi vrata, smo 
presenečeni ugotovili, da dež le še narahlo rosi. Toliko bolj 
veseli smo nadaljevali s sprehodom skozi živalski vrt. Videli 
smo res veliko različnih živali in pošteno je, da priznamo, da 
so nas najbolj navdušile žirafe in opice, ki so nam pripravile 
celo predstavo. Tudi medved je bil vesel našega obiska in nas 
je še posebej lepo pozdravil, saj se je ob našem prihodu 
postavil na zadnje noge. Kaj kmalu smo ugotovili, čemu ta-
kšen lep pozdrav. Pravzaprav je bila to radovednost. Z desne 
strani se je zaslišalo glasno rjovenje, tako da smo se kar malo 
spogledali. Ko se je le-to ponovilo, pa smo kar odskočili in 
se »odločili«, da je res potrebno videti še ostale živali. Ko 
smo prišli izza prvega ovinka, pa smo tudi ugotovili, kaj nas 
je prepodilo. To sta bila tigra, ki so ju pravkar zadeli s puščico 
za uspavanje. Le kako temu ne bi nasprotovala. Za razliko od 
tigrov pa so vse ostale zveri mirno počivale in se bolj kot 
ne skrivale. Proti koncu sprehoda smo si kar nekaj časa vzeli 
za morska leva, ki sta prav lepo plavala mimo nas. Sledil je 
še skupni posnetek, nato pa smo se ponovno odpravili proti 
kombiju. 

Ker je danes Tomaž praznoval rojstni dan, smo se že prej do-
menili, da se bomo nekje na poti ustavili in se posladkali. Tako 
smo se odločili za postanek sredi poti, na Trojanah. Vsak se je 
posladkal s svojo najljubšo sladico. Nekateri s kremnimi re-
zinami, drugi s čokoladnimi torticami in spet tretji z gibanico. 
Sladice so bile zares velike in prav takšni so bili naši nasmehi 
ob odhodu, ki so ostali narisani na obrazih vse do vrnitve v 
center in verjetno še dlje. Tako smo si zelo lepo popestrili 
deževen počitniški dan.                                           

Vanja Sušec

RODITELJSKI SESTANEK 
MALO DRUGAČE

Pravi starši, kar čudno se sliši,
ne rastejo za vsakim vogalom,
ne v vsaki hiši.
Pravi starši so strašno redki primerki,
podarjeni pravemu sinu ali pa hčerki.

Tone Pavček je hudomušno napisal pesem, ki je namenjena 
staršem. V oddelku OVI III se s pesmijo kar strinjamo, zato 
smo se odločili, da roditeljski sestanek v mesecu marcu po-
svetimo prav njim. Staršem. 

Tako smo v petek, 6. marca, povabili starše na kratko kultur-
no prireditev. V začetku smo se dogovorili, da bo rdeča nit 
kulturne prireditev zahvala staršem, predvsem pa mamicam, 
ki v mesecu marcu praznujejo kar dva praznika. Nato so po-
tekale intenzivne pevske, plesne in dramske vaje. V zadnjem 
delu priprav smo poskrbeli za dekoracijo razreda in izdela-
vo darilca za mamice. Naša Milena je poskrbela za enotno 
garderobo za vse nastopajoče, ki sta jo z Binetom izbrala v 
eni od trgovin. Miha je pomagal učencem pri barvanju gli-
nastih rožic za mamice. Natalija in Tatjana pa sta skrbeli, da 
so vaje potekale tako v dopoldanskem kot tudi v popoldan-
skem času. Glede na to, da so priprave potekale dobra dva 
meseca, smo zadnji dan bili že vsi na trnih, ali bo prireditev 
uspela. Starši so počasi prihajali v učilnico oddelka. Čas, da 
so se vsi zbrali, so izkoristili, da so z razredničarko in vzgo-
jiteljico izmenjali nekaj pomembnih informacij, nato pa se je 
začelo. Razredničarka je vse toplo pozdravila. Povedala je, da 
je roditeljski sestanek sicer namenjen mamicam, vendar so 
otroci izredno veseli, da so se prireditve udeležili tudi očetje 
in sorojenci. Za uvod so nastopajoči (med katerimi so bili 
vsi učitelji in učenci) zapeli in gibalno predstavili pesmico o 
prijateljstvu. Sledil je venček ljudskih plesov ob spremljavi 
harmonike. Učenci so skupaj z vzgojitelji pokazali, da znajo 
zaplesati polko in valček. Maja je plesala z Mihom, Jernej in 
Nina sta se pri plesu zelo dobro ujela, Tadej se je spretno 
vrtel z Natalijo, Vid je užival ob plesalki Mileni, Bine pa je 
plesal s Tatjano. Jernej je nato recitiral pesem, v kateri se je 
zahvalil mamicam za ves trud in potrpežljivost, ki jo izkazu-
jejo otrokom. Celotna skupina je nato povedala naslednjo 
pesem Toneta Pavčka:

Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in na veselje.

Prava in ena sama
za vse življenje.

Nato nam je zopet zaigrala harmonika in mi smo se zavrteli 
v ritmu Sankaške polke. Svojo točko je nato imel Jernej, ki je 
kratko, a jedrnato povedal nekaj besed o sreči. Zadnji verz 
pesmice je šel nekako takole: » … sreča je, če se delo dobro 
opravi in če imaš nekoga rad.« Temu je sledila dobro znana 
pesem: Mi se imamo radi in zaključek naše prireditve. 
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Opa, saj to še res ni bil konec … Razredničarka, ki je prire-
ditev povezovala, je napovedala, da bodo otroci vsaki mamici 
izročili še majhno pozornost, ki so jo sami izdelali. Tako je 
vsak od učencev izročil mamici rožico iz gline in ji povedal, 
da jo ima rad. Tu se je orosilo prav vsako oko mamic, ki so 
bile ganjene nad iskrenostjo svojih otrok. 

S tem smo zaključili naš skupni roditeljski sestanek. In kot 
je razredničarka dejala v enem od povezovalnih govorov na 
prireditvi, so se otroci skušali na svoj način zahvaliti staršem 
za veliko srce, v katerem je dovolj prostora za vse: za tople 
nasmehe, ki so jih deležni, in za odprte dlani, s katerimi ve-
dno nekaj ponujajo. 

Za oddelek OVI III:
T. Lavrinc

V NAŠ PARK SE RADI VRAČAMO

Ko se je zunaj komaj dobro prebudila pomlad, ko so se v 
travi prikazale prve cvetlice, ko je drevje začelo cveteti, smo 
tudi mi z delovno akcijo v parku pri starem zavodu pomagali 
naravi, da bo v pomladnih mesecih lahko dobro zadihala.

skupine so prejele vrečke, v katere so učenci pobirali smeti; 
grablje, s katerimi so grabili listje; samokolnice, s katerimi 
so pobrane veje vozili na večjo prikolico. Skupine starejših 
varovancev so pobirale večje veje in smeti okoli dreves v 
bližini ceste, mlajši pa so čistili in grabili listje okoli igrišča ter 
v notranjosti parka.

Vsako leto lokalna skupnost določi datum za čistilno akcijo. 
Zadnja leta imamo z določenim datumom slabe izkušnje: 
ali nam zagode vreme ali se moramo prilagoditi programu 
aktivnosti, ki jih imamo vnaprej načrtovane. Zato smo v naš 
rokovnik vpisali svoj datum, nekaj dni pred veliko akcijo. Vse 

Ker zunaj še ni bilo »prave vročine«, smo se ob delu pogreli 
tudi s čajem. Naš park je po tem delovnem dopoldnevu spet 
dobil novo, svežo podobo, ki smo je vsi tako vajeni in zaradi 
katere se vanj vedno znova radi vračamo. 

Bojana Lipičnik 

ZIMOVANJE NA TREH KRALJIH

V torek, 10. marca, po zajtrku smo se skupini UŽD A in UŽD 
B, polni prtljage in raznovrstne opreme za radosti na snegu, 
podali na avtobus, ki nas je izpred našega centra odpeljal na 
prav lepo zasnežene Tri kralje. Ko smo po približno uri vo-
žnje prispeli do našega cilja – doma Jakec na Treh kraljih, smo 
raztovorili naš avtobus in odšli na podstrešje, saj smo vsi 
nestrpno čakali na svoje sobe. Ker je bilo zunaj lepo sončno 
vreme, smo se že pred kosilom podali na odkrivanje terena, 
saj smo bili vsi zelo radovedni, kje se bomo lahko nekateri 
smučali, drugi pa sankali. Tako smo že po kosilu, s polnimi 
želodci, neučakani pograbili sanke in smuči ter se polni elana 
podali na zasnežene poljane. Iz naše skupine so na sankah 
uživali fantje (Dani, Boštjan in Igor) ter punce  (Ina, Sabina in 
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Vita). Luka in Vinko pa sta se po strmih smučiščih spuščala 
s smučmi. Ko smo se utrujeni vrnili v dom, nas je že čakala 
večerja, ki smo jo že vsi nestrpno čakali. Po večerji smo se 
stuširali, umili zobe, nato pa se še malo družili, klepetali in 
se igrali kar na hodniku pred našimi spalnicami. Tudi v sredo 
in četrtek nam je bilo vreme zelo naklonjeno, zato smo ga 
izkoristili z različnimi dopoldanskimi in popoldanskimi aktiv-
nostmi na snegu. Nekateri so se sankali, drugi smučali, eni 
so tekali na smučeh, drugi so se preizkusili v krpljanju, spet 
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tretji so se podali na krajši sprehod. Dolgčas nam res ni bilo. 
Po napornih dopoldnevih smo se morali po kosilu še malo 
spočiti, da smo si nabrali ponovne moči še za popoldanske 
radosti na snegu. Zvečer pa smo vsi od utrujenosti tako tr-
dno zaspali, da nas do jutra sploh ni bilo slišati. V četrtek po 
kosilu nas je čakalo le še zadnje pakiranje in naše slovo od 
Treh kraljev, kjer smo preživeli tri zelo aktivne in nepozabne 
dni in kamor se bomo še kdaj vrnili.

Mateja Lipičnik, razredničarka UŽD B

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta

VINKA PREGRADA
1951-2009

se iskreno zahvaljujemo vsem prijateljem in znancem, ki ste ga prišli še zadnjič v tako velikem številu pozdravit v 
slovo, mu prinesli cvetje, sveče, izrekli osebna in pisna sožalja, nam stali ob strani, nas tolažili in nam pomagali.

Posebej bi se še zahvalili vsem sosedom in prijateljem za moralno podporo in denarno pomoč.

Iskrena hvala vsem, ki ste ga imeli radi!

      Žalujoči: vsi njegovi

OBVESTILA

POMOČ  IZ  EU IN DRŽAVE

Župnijska karitas Dobrna obvešča, da  je iz sredstev 
Evropske unije in državnih zalog prispela določena koli-
čina prehrambenih artiklov. Upravičenci za to pomoč so  
prejemniki  denarne socialne pomoči, odpuščeni delavci 
podjetij v stečaju in tisti, ki so v materialni stiski po kri-
terijih  Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
Izdaja   paketov s hrano bo 1. in 3. sredo v mesecu  juniju 
od 19. do  20. ure v prostorih ŽK  Dobrna 
(veroučna učilnica v kaplaniji).
Za morebitne informacije pokličite na tel.: 03 5778 131.

Župnijska Karitas Dobrna

OBVESTILO

Krajevni odbor Rdečega križa Dobrna organizira akcijo 
zbiranja oblačil, obutve in posteljnine. Zbiranje bo pote-
kalo dne, 19.6.2009 od 16. ure do 19. ure in 20.6.2009 
od 9. ure do 12. ure.
Zbirno mesto bo na Novem gradu v prostoru v nepo-
sredni bližini kontejnerja.
Oblačila naj bodo še uporabna, oprana in zložena v ška-
tlo ali vrečo.
Hvala za sodelovanje in pozdrav!   

Krajevni urad Rdečega križa Dobrna
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OBVESTILA

OBVESTILO STARŠEM, KI 
BODO UVELJAVLJALI ZNIŽANO 

PLAČILO ZA PROGRAME V 
VRTCIH

Obveščamo vas, da je potrebno za otroke, ki se bodo na 
novo vključili v vrtec v mesecu septembru 2009, oddati 
popolno vlogo za znižano plačilo, in sicer najkasneje do 
15. avgusta 2009.

K vlogi je potrebno priložiti odločbo o dohodnini za 
leto 2007 za člane družine, ki so zavezanci za dohodnino 
in izjavo vlagatelja o premoženju družine. Zasebniki, ki se 
jim ugotavlja dobiček na osnovi poslovnih knjig, priložijo 
tudi odločbo o davku iz dejavnosti. Če vlagatelj preje-
ma preživnino za otroka, mora predložiti tudi potrdilo o 
višini preživnine. Enako velja tudi za pokojnino.
Če se socialne razmere v družini med letom spremenijo 
(nova zaposlitev ali pa prenehanje del.razmerja), se plačilo 
določi na novo. Potrebno je predložiti potrdilo deloda-
jalca za obdobje zadnjih treh mesecev pred oddajo vloge 
oziroma potrdilo o brezposelnosti.

Na osnovi Zakona o vrtcih in Pravilnika o plačilih star-
šev za programe v vrtcih lahko starši uveljavljajo znižano 
plačilo za programe v vrtcih. Pravilnik o plačilih staršev 
za programe v vrtcih določa, da občina krije del cene za 
program, in sicer za:

- otroke, katerih starši imajo na njenem območju stalno 
prebivališče;

- otroke, ki imajo na njenem območju stalno prebivali-
šče skupaj z enim od staršev;

- otroke tujcev, od katerih ima vsaj eden od staršev na 
njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec 
za dohodnino v RS.

Plačilo staršev določi občina na podlagi lestvice, ki raz-
vršča starše v razrede, kjer se upošteva bruto mesečni 
dohodek (plača) na družinskega člana v primerjavi s pov-
prečno plačo zaposlenega v RS in premoženje družine. V 
primeru, da starši prejemajo denarni dodatek, so po Za-
konu o vrtcih in Pravilniku o plačilih staršev za programe 
v vrtcih oproščeni plačila oskrbnine za otroka.

Vlagatelj je materialno in kazensko odgovoren za resnič-
nost podatkov, ki jih navede v vlogi.

Vloge za znižano plačilo vrtca lahko starši oddajo osebno 
ali pa po pošti na naslov:
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Vse dodatne 
informacije pa lahko dobite na telefonu: 780-10-56; pri 
ge. Krušič.

Milena Krušič

Glasbena delavnica Studio ZAC 
 

V šolskem letu 2009/10 odpira nov oddelek na OŠ DOBRNA 
Vpis bo potekal za naslednje instrumente : 

 
KEYBOARD – SINTHESEIZER 

 
KITARA 

( klasična,električna,country ) 
 

BAS KITARA 
 

HARMONIKA 
( klavirska,diatonična ) 

 
KLAVIR 

 
PIHALA 

( flavta,klarinet,saksofon ) 
 

TOLKALA 
( klasična,jazz baterija ) 

 
SOLOPETJE 

( za izvajanje pop,rock,jazz in narodne glasbe ) 
 

POUK BO POTEKAL NA OŠ DOBRNA 
 

Infotmativni dan z vpisom bo meseca septembra 
Vse informacije na gsm: 041 / 762-737 
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LOVSKA ZVEZA OPOZARJA!

V mesecu maju in juniju se v naravi rodi največ pernate in druge divjadi. Gozd, s katerim je pokritih že 60% Slovenije, bi 
bil pust in prazen, če v njem ne bi bilo divjadi. Skupaj smo zavezani, da v tem letnem času spoštujemo gozdni bonton in 
v gozdu ne povzročamo nepotrebnega hrupa in drugih dejavnosti, ki vznemirjajo divjad. Planinci, pohodniki, izletniki in 
šolarji, držite se označenih poti, ki vodijo skozi gozd! 
Veliko mladičev divjadi žalostno konča pod rezili kosilnic, posebno še v bližini gozdnih robov. Če odkrijete pri košnji 
mladiča, se ga ne dotikajte! Okoli njega pustite nekaj trave in o najdbi obvestite najbližjega lovca. 
LASTNIKI PSOV, PRI SPREHODIH V NARAVO IMEJTE PSE NA POVODCIH, kajti divjad in pes v naravi še nikoli nista 
bila prijatelja.
Lovci in inšpekcijske službe bodo še posebno v tem letnem času izvajali poostren nadzor in zoper neodgovorne lastnike 
tudi ukrepali.

VSI SKUPAJ SMO ODGOVORNI, DA TO NARAVNO BOGASTVO OHRANIMO TUDI NAŠIM POTOMCEM.  
       Lovska družina Dobrna
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PONOSNI NASE
Kot vojak v poklicni vojski, pogodbeni rezervi ali na prostovoljnem služenju vojaškega roka boste odlično psihično in telesno 

pripravljeni. Urili se boste za preživetje v najrazličnejših okoliščinah ter spoznavali veščine modernega bojevanja.

S P L O Š N I   P O G O J I

Poklicni vojak Pogodbeni pripadnik 
rezervne sestave3 ste državljan ali državljanka Republike Slovenije in nimate dvojnega dr-

žavljanstva,
3 praviloma niste starejši od 25 let,
3 imate vsaj IV. stopnjo izobrazbe (triletna poklicna šola),
3 ste telesno in duševno sposobni za poklicno opravljanje vojaške službe,
3 niste član nobene politične stranke,
3 niste bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja 

po uradni dolžnosti in niste bili obsojeni na več kot trimesečno nepo-
gojno zaporno kazen za kakšno drugo kaznivo dejanje;

Vojak prostovoljec
3 ste stari od 18 do 27 let,
3 ste sposobni ali delno sposobni za vojaško službo,
3 še niste služili vojaškega roka in nimate priznane pravice do ugovora 

vesti,
3 ste telesno in duševno sposobni za poklicno opravljanje vojaške službe,
3 niste bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja 

po uradni dolžnosti in niste bili obsojeni na več kot trimesečno nepo-
gojno zaporni kazen za kakšno drugo kaznivo dejanje;

Tukaj je vedno kdo, ki mi bo ponudil roko.
Dodatne informacije:  * Uprava za obrambo Celje (telefon 03 548 
45 81, 03 548 31 80, 03 544 45 12) * brezplačna telefonska številka 

080 13 22 (od 8.00 do 14.00 ure) * www.postanivojak.si

Ponujmo vam
3 obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, 
3 redna mesečna plačila dela dohodka v drugi pokojninski steber, zato se 

bo pokojnina ob upokojitvi povečala,
3 24 urno nezgodno zavarovanje za poškodbe pri
         delu in izven dela,
3 povračilo potnih stroškov za prevoz na delo in z njega z javnim prevo-

znim sredstvom,
3 izobraževanje doma in v tujini,
3 nadgrajevanje znanja in psihofizičnih sposobnosti,
3 vodeno karierno pot,
3 dinamično delo v uigranem in motiviranem timu,
3 udeleževanje na mirovnih operacijah

Izplačila nagrad ob prvi zaposlitvi:
3 ob podpisu pogodbe za 5 let se izplača nagrada v višini 1 povpreč. bruto 

plače v RS kar trenutno znaša 1.457,66 EUR,
3 ob podpisu pogodbe za 10 let se izplača nagrada v višini 5 povpreč. bruto 

plač v RS kar trenutno znaša 7.288,30 EUR.
Drugi dodatki plači:
3 dodatek za delovno dobo,
3 dodatek za stalnost po petih letih zaposlitve v SV.

PLAČA:
(Informativni izračun na dan 13. 10. 2008)         neto znesek 
                                                                       v EUR na mesec
Vojak s IV. stopnjo izobrazbe od 670 do 785

Vojak s V. stopnjo izobrazbe od 693 do 810

Podčastnik - vodnik od 775 do 895

Častnik - poročnik od 960 do 1115
Znesek je odvisen od enote razporeditve oziroma formacijske dolžnosti, ki 
jo opravlja zaposleni.

Ponujmo vam
3 plačilo za pripravljenost: je 4, 71 EUR na dan ali 141,30 EUR mesečno (30 dni)
3 plačilo med usposabljanjem (plačilo za usposabljanje, refundacija plače 

– nezaposleni pa denarno 
      nadomestilo, stroški za prevoz, prehrana),
3 plačilo za opravljanje vojaške službe v miru, izrednem in vojnem stanju;
3 zavarovanje za morebitno nesrečo pri delu v času usposabljanja ali 

opravljanja vojaške službe;
3 dodatek za stalnost (ob podaljšanju pogodbe);
3 koriščenje počitniških kapacitet ministrstva v skladu s predpisi.

Ponujmo vam
3 med služenjem ste zdravstveno in nezgodno zavarovani, usposabljanje 

pa se vam šteje v pokojninsko dobo,
3 zagotovljene imate prenočišče, prehrano, povračilo potnih stroškov in 

plačilo,
3 v letu 2009 so predvidene še naslednje napotitve:

DENARNI PREJEMKI  (informativni izračun 1.8.2008)
Neto znesek je odvisen od višine minimalne plače v RS.
(informativni izračun na dan 1.8.2008)
Ob nastopu:

Neto znesek v EUR
88,38

1. mesec služenja: 110,65 - 117,06
2. mesec služenja: 166,77 - 181,42
3. mesec in do konca služenja: 448,63 - 505,15
Po uspešno končanem služenju: 589,19
SKUPAJ:  1403,62 -1481,20

3 ste državljan ali državljanka RS in nimate dvojnega državljanstva,
3 ste stari: ženske od 18-40 let, moški od 18-50 let oz. 60 let - častnik;
3 imate najmanj IV. stop. Izobrazbe,
3 ste zdravstveno sposobni za vojaško službo,
3 niste zaposleni v tujini, oziroma niste na delu, usposabljanju ali šolanju 

v tujini za dlje kot tri mesece,
3 niste bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja, ki se pre-

ganja po uradni dolžnosti in niste bili obsojeni na več kot trimesečno 
nepogojno zaporni kazen za kakšno drugo kaznivo dejanje ali zoper 
vas ne teče kazenski postopek,

3 niste zaposleni kot policist, pooblaščena uradna oseba v Upravi za iz-
vrševanje kazenskih sankcij ali poklicni gasilec oziroma ne opravljate 
poklicno vojaške službe,

3 nimate priznane pravice do ugovora vesti vojaški dolžnosti ter niste v 
postopku priznanja te pravice;

Plačilo je odvisno od 
količnika, ki ga ima 
profesionalni pripadnik SV na 
istem delovnem mestu, kot ga 
opravlja pogodbeni pripadnik 
rezervne sestave

Vojak s IV. 
stopnjo 

izobrazbe
podčastnik častnik

Delovni dnevi – 
75% osnove 12,44 EUR 14,93 EUR 20,52 EUR

Sobote – 100% osnove 16,58 EUR 19,90 EUR 27,36 EUR

Nedelje in prazniki – 150% 24,87 EUR 29,85 EUR 41,04 EUR

Od prejetih plačil za pripravljenost in usposabljanje ste upravičeni plačila 
dohodnine.

     - od 29.06.09 do 16.10.09 Voj. MURSKA SOBOTA
      - od 31.08.09 do 18.12.09 Voj. VIPAVA
      - od 05.10.09 do 22.01.10 Voj. NOVO MESTO
      - od 16.11.09 do 06.03.10 Voj. MURSKA SOBOTA
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KOLEDAR PRIREDITEV 2009

Naziv in vrsta prireditve Kratek opis prireditve Kraj
izvajanja

Datum
prireditve 
in ura

Organizator
prireditve

Telefon, 
fax, e-mail 

LIKOVNA RAZSTAVA V 
HOTELU VITA

Otvoritev likovne razstave Avla Hotela Vita 5. 6. 2009 OŠ Dobrna (03) 780 11 52

POHOD PO OBRONKIH 
OBČINE DOBRNA

Pohod po obronkih občine 
s kulturnim programom pri 
spomenikih padlim borcem

Občina Dobrna

6. 6. 2009
Odhod izpred 
občine ob 8. 
uri.

Planinsko društvo 
Dobrna

041 763 362
pd@dobrna.si

TEKMOVANJE OB 
OBČINSKEM PRAZNIKU

Tekmovanje v streljanju z 
zračno puško

Gasilski dom 10. 6. 2009
DU Strelska 
sekcija

Jurko, Martin
(03) 5 778 243

TEKMA OB OBČINSKEM 
PRAZNIKU

Tekmovanje mešanih trojic Balinišče Dobrna 12. 6. 2009
DU Balinarska 
sekcija

Anton Drev
 (03) 5 778 003

TEKMOVANJE ŽENSKIH 
EKIP

Tekmovanje v trojkah Balinišče Dobrna 13. 6. 2009
DU Balinarska 
sekcija

Anton Drev
 (03) 5 778 003

TURNIRJI V ODBOJKI, 
KOŠARKI IN NOGOMETU

Športni turnirji Igrišča OŠ Dobrna 13. 6. 2009
Mladinski klub 
Dobrna

mk.dobrna@gmail.com
http://www.mk.dobrna.si

RAZSTAVA OB OBČINSKEM 
PRAZNIKU

Razstava ročnih del, 
čebelarstva in kulinarike 
s kratkim kulturnim 
programom
Prost vstop

Zdraviliški dom 13. in 14. 6. 
2009

Čebelarsko 
društvo Dobrna 
in Društvo 
upokojencev 
Dobrna

Anton Drev
 (03) 5 778 003

OSREDNJA PRIREDITEV OB 
OBČINSKEM PRAZNIKU

Podelitev priznanj Občine 
Dobrna s kulturnim 
programom in sprejem 
zlatih osnovnošolcev OŠ 
Dobrna
Prost vstop

Zdraviliška dvorana 
Term Dobrna

15. 6. 2009 ob 
18. uri Občina Dobrna

(03) 780 10 50

obcina@dobrna.si

KONCERT ORKESTRA 
GLASBENE ŠOLE VELENJE

Kulturna prireditev
Prost vstop

Zdraviliška dvorana 
Term Dobrna

18. 6. 2009
ob 20. uri Terme Dobrna (03) 7808110 

info@terme-dobrna.si

MONOKOMEDIJA 
OSAMLJENA ŽENSKA

Monokomedija Osamljena 
ženska
Igra: Zorica Fatur
Prost vstop

Zdraviliška dvorana 
Term Dobrna

26. 6. 2009
ob 20. uri Terme Dobrna

(03)7808110 
info@terme-dobrna.si

NOČNI POHOD NA PAŠKI 
KOZJAK

Pohod Dobrna–Klanc–
Paški Kozjak–Hudičev 
graben–Dobrna

Dobrna–Paški 
Kozjak

20. 6. 2009
odhod izpred 
občine ob 20. 
uri.

Planinsko društvo 
Dobrna

041 763 362
pd@dobrna.si

PRIKAZ KMEČKIH OPRAVIL 
IN OBIČAJEV IZ OKOLICE 
DOBRNE

Tradicionalna prireditev s 
prikazom starih običajev

Ploščad pred Hišo 
kulturne dediščine – 
Zbirka Polenek

21. 6. 2009
ob 14. uri Občina Dobrna

(03) 780 10 50

obcina@dobrna.si

6. TRADICIONALNI 
KRESNI VEČER IN DAN 
DRŽAVNOSTI

Kulturna prireditev
Prost vstop

Zdraviliški park 
in ploščad pred 
Zdraviliškim domom

24. 9. 2009 KUD Dobrna 041 769 984

10-LETNICA 
KONJEREJSKEGA DRUŠTVA 
DOBRNA

Družabno in športno 
druženje s konji ter člani 
konjerejskega društva

Travnik pri vili 
Ružička na Dobrni 4. 7. 2009 Konjerejsko 

društvo Dobrna (03) 5778 523

PRIJATELJSKA TEKMA S 
SOSEDNJIMI DRUŠTVI

Tekmovanje v streljanju z 
zračno puško Gasilski dom julij 2009 DU Strelska 

sekcija
Jurko, Martin
(03) 5 778 243



71DOBRČAN, št. 42/2009

KOLEDAR PRIREDITEV

Naziv in vrsta prireditve Kratek opis prireditve Kraj
izvajanja

Datum
prireditve 
in ura

Organizator
prireditve
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GLASBENO POLETJE: 
KONCERT VIVIAN CHOI

Koncert svetovno priznane 
pianistke Vivian Choi
Prost vstop

Zdraviliška dvorana 
Term Dobrna

10. 7. 2009
ob 20. uri

Terme Dobrna in 
Občina Dobrna

(03)7808110 
info@terme-dobrna.si
(03) 780 10 50
obcina@dobrna.si

GLASBENO POLETJE:
KONCERT MATJAŽA 
POROVNE IN JANA 
SEVERJA

Koncert violinista Matjaža 
Porovne in pianista Jana 
Severja
Prost vstop

Zdraviliška dvorana 
Term Dobrna

23. 7. 2009
ob 20. uri

Terme Dobrna in 
Občina Dobrna

(03)7808110 
info@terme-dobrna.si
(03) 780 10 50
obcina@dobrna.si

GLASBENO POLETJE:
KONCERT KATARINE 
GISHYAN IN SVETLANE 
KUZNETSOVE

Koncert pianistke Katarine 
Gishyan in sopranistke 
Svetlane Kuznetsove
Prost vstop

Zdraviliška dvorana 
Term Dobrna

30. 7. 2009
ob 20. uri

Terme Dobrna in 
Občina Dobrna

(03)7808110 
info@terme-dobrna.si
(03) 780 10 50
obcina@dobrna.si

GLASBENO POLETJE:
KONCERT SANJE PLOHL

Koncert kitaristke Sanje 
Plohl
Prost vstop

Zdraviliška dvorana 
Term Dobrna

31. 7. 2009
ob 20. uri

Terme Dobrna in 
Občina Dobrna

(03)7808110 
info@terme-dobrna.si
(03) 780 10 50
obcina@dobrna.si

TEKMOVANJE (NOČ POD 
KOSTANJI)

Medobčinsko tekmovanje Balinišče Dobrna avgust 2009
DU Balinarska 
sekcija

Anton Drev
(03) 5 778 003

S PESMIJO POD 
KOZOLCEM

Nastop MoPZ DU z 
družabnim srečanjem in 
piknikom

Hiša kulturne 
dediščine – zbirka 
Polenek

avgust 2009
Društvo 
upokojencev 
Dobrna

Anton Drev
(03) 5 778 003

NOGOMETNI TURNIR Nogometno igrišče 
OŠ Dobrna

avgust 2009
14.00 ND Dobrna 041794306

PRIJATELJSKA TEKMA S 
SOSEDNJIMI EKIPAMI

Tekmovanje v trojkah - 
ženske Balinišče Dobrna avgust 2009 DU Balinarska 

sekcija
Anton Drev
 (03) 5 778 003

GLASBENO POLETJE:
PREDSTAVA SKUPINE 
TANGO MALEVO 

Predstava skupine Tango 
malevo
Prost vstop

Zdraviliška dvorana 
Term Dobrna

20. 8. 2009
ob 20. uri

Terme Dobrna in 
Občina Dobrna

(03)7808110 
info@terme-dobrna.si
(03) 780 10 50
obcina@dobrna.si

NOČ POD KOSTANJI

TRADICIONALNA 
TURISTIČNA PRIREDITEV 
s številnimi popularnimi  
glasbenimi gosti: Nuša 
Derenda, Natalija Verboten, 
Turbo angels, Rok Kosmač, 
Skater, Malibu, Amor, 
Max bend, harmonikarski 
orkester Roberta 
Goličnika, Frenk Nova, 
Rogaški Slavčki, Zlatko 
Dobrič, ansambel Roberta 
Zupana, Iskrice, Uporniki, 
Ela, Zlati muzikanti,  House 
party open air, športni 
turnirji, presenečenja

Ploščad pred 
Zdraviliškim domom 
in igrišča za OŠ 
Dobrna

28. in 29. 8. 
2009

Občina Dobrna
Terme Dobrna
Mladinski klub 
Dobrna

(03)7808110 
info@terme-dobrna.si
fax:7808111

mk.dobrna@gmail.com

http://www.mk.dobrna.si

3. MLINARSKA NEDELJA Z 
EX TEMPOROM

Kulturna prireditev v dolini 
mlinov z nastopi različnih 
kulturnih in glasbenih 
skupin

Pri Vovkovih mlinih v 
Lokovini 30. 8. 2009 KUD Dobrna 041 769 984

NOČ MODRIJANOV
Tradicionalna prireditev 
Noč Modrijanov z 
narodnozabavno glasbo

Ploščad pred 
Zdraviliškim domom 4.9. 2009

Modrijani
Terme Dobrna
Občina Dobrna

(03)7808110 
info@terme-dobrna.si
fax: 7808111

SREČANJE ETNO 
GLASBENIH SKUPIN IZ 
SLOVENIJE

Zvoki slovenske etno 
glasbe

Hiša kulturne 
dediščine – Zbirka 
Polenek

September 
2009

Turistično 
društvo Dobrna 041 355 814

KROMPIRJEV PIKNIK IN 
KOŽUHANJE Piknik 19. 9. 2009 Turistično 

društvo Dobrna 041 881 406

KOSTANJADA Kostanjada

Hiša kulturne 
dediščine – Zbirka 
Polenek

26. 9. 2009 Mladinski klub 
Dobrna

mk.dobrna@gmail.com
http://www.mk.dobrna.si
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SREČANJE OBČANOV, 
STAREJŠIH NAD 70 LET

Srečanje občanov Občine 
Dobrna, starejših nad 70 let

Gasilski dom 2. 10. 2009

Društvo 
upokojencev 
Dobrna in 
Občina Dobrna

Anton Drev
 (03) 5 778 003

POHOD NA ŠTRUKLJEV 
VRH

Pohod na najvišji vrh v 
Občini Dobrna

Dobrna–Štrukljev 
vrh

4. 10. 2009
Planinsko društvo 
Dobrna

041 763 362
pd@dobrna.si

PREDAVANJE 
APITERAPIJA 

Apiterapija
Brezplačno predavanje

Gasilski dom
7. 10. 2009 ob 
16. uri

Čebelarsko 
društvo Dobrna, 
ČZS, JSSČ in DU 
Dobrna

040 436 515

(03) 5 778 003

KOMEMORACIJA
Kulturni program učencev 
OŠ Dobrna

Pri spomeniku NOB
23. 10. 2009 ob 
11. uri

Zveza borcev (03) 780 10 50

BRUCOVANJE Brucovanje 24. 10. 2009
Mladinski klub 
Dobrna

mk.dobrna@gmail.com
http://www.mk.dobrna.si

PRIJATELJSKA TEKMA S 
SOSEDNJIMI DRUŠTVI

Tekmovanje v streljanju z 
zračno puško

Gasilski dom oktober 2009
DU Strelska 
sekcija

Jurko, Martin
(03) 5 778 243

IZLET Z MARTINOVANJEM Izlet
november 
2009

Društvo 
upokojencev 
Dobrna

Anton Drev
 (03) 5 778 003

MARTINOV KONCERT
Koncert s pestrim 
kulturnim programom

Zdraviliški dom
ali Kulturni dom 
Dobrna

13. 11. 2009
ob 19. uri

Ženska vokalna 
skupina KUD 
Dobrna

041 769 984

MARTINOVANJE Martinovanje s krtom 
mošta

Vinska klet Term 
Dobrna

november
2009 Terme Dobrna

(03)7808110 
info@terme-dobrna.si
fax:7808111

TEKMOVANJE ZA 
PREHODNI POKAL 

Tekmovanje v streljanju z 
zračno puško Gasilski dom november

2009
DU Strelska 
sekcija

Jurko Martin
(03) 5 778 243

PRAZNIČNI DECEMBER Likovna razstava Avla Hotela Vita 4. 12. 2009 OŠ Dobrna (03) 780 11 52

SREČANJE ČLANOV OB 
ZAKLJUČKU LETA

Srečanje članov DU 
Dobrna Zdraviliški dom 10. 12. 2009

Društvo 
upokojencev 
Dobrna

Anton Drev
 (03) 5 778 003

NOVOLETNI OBISKI IN 
OBDARITEV

Novoletni obiski in 
obdaritev občanov

december 
2009

Društvo 
upokojencev 
Dobrna

Anton Drev
 (03) 5 778 003

PRIŽGIMO SI LUČKE
Božično-novoletni koncert 
otrok Vrtca in učencev OŠ 
Dobrna

Zdraviliška dvorana 
Term Dobrna

17. 12. 2009 ob 
18. uri OŠ Dobrna OŠ Dobrna 

(03) 780 11 52

BOŽIČNI KONCERT Koncert 19. 12. 2009 Mladinski klub 
Dobrna

mk.dobrna@gmail.com
http://www.mk.dobrna.si

BOŽIČNO RAJANJE

Božična prireditev s 
prihodom Božička, 
glasbenim programom in 
rajanjem

Ploščad pred 
Zdraviliškim domom 20. 12. 2009 Občina Dobrna (03) 780 10 50

obcina@dobrna.si

BOŽIČNI ČAS Božični koncert Avla Hotela Vita 25. 12. 2009 Terme Dobrna
(03)7808110 
info@terme-dobrna.si
fax:7808111

 
BOŽIČNI TURNIR Božični turnir Telovadnica OŠ 

Dobrna
26. 12. 2009
ob 14. uri ND Dobrna 041794306

NOVOLETNI KONCERT
Prednovoletno druženje z 
nastopi vseh sekcij KUD 
Dobrna

Ploščad pred 
Občino Dobrna 27. 19. 2009 KUD Dobrna 041 769 984

SILVESTROVANJE NA 
PROSTEM

Silvestrovanje na prostem z 
ognjemetom

Ploščad pred 
Občino Dobrna

31. 19. 2009
ob 22. uri Občina Dobrna (03) 780 10 50

obcina@dobrna.si

NOVOLETNI ČAS Novoletni koncert Avla Hotela Vita 1. 1. 2010 Terme Dobrna
(03)7808110 
info@terme-dobrna.si
fax:7808111
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OGLASI

@ejni?
Ponudba izbranih izdelkov iz akcije 
@ejni? v ~asu od 16.4. do 1.9.2009.

Delovni ~as: od ponedeljeka do petka od 7. do19. ure/sobote od 7. do 15. ure/nedelje od 8. do 12. ure

Dobrna 14, Dobrna

T•03/ 781 28 81      F•03/ 781 28 80
G• 041/ 76 35 01

e-mail: zip.gorecan@t-2.net

popravilo TV, radio, video, audio naprav

Boštjan Gorečan s.p.
Celjska cesta 20•3212 Vojnik

pooblaščen zastopnik
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V  E  T  E  R     V     L  A  S  E  H

Odbojkaši v napadu. Omar je igral tudi nogomet.

Nogomet za navijače Urška Žolnir podeljuje medalje.
Z odličnim glasom in kitaro v roki, nas 
je ob zaključku zabaval Omar Naber.

Pevka Saleya. Akterji MKD-ja,
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IZVAJANJE PROJEKTOV V OBČINI

Gradnja čistilne naprave Dobrna

Posodobitev vodovodnega sistema Dobrna

Vzdrževanje cest v občini

Sanacija plazu Zabukovnik
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NAPREDOVANJE GRADNJE OBJEKTOV DRUŽBENEGA STANDARDA V DOBRNI

Šolska kuhinja

Šola brez temeljev

Hodnik - jedilnica


